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Χαιρετισμός στην εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεδρίου από τον Πρύτανη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Καθηγητή Ι. Πασπαλιάρη
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμένα, να απευθύνω τον χαιρετισμό της Πρυτανείας
του Ε.Μ.Π. στην έναρξη του 9ου Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. Ο
πρόσθετος λόγος είναι γιατί σας μιλά ένας, ακόμη, Ηπειρώτης.
Απόψε ξεκινά μια σημαντική επιστημονική εκδήλωση που, ταυτόχρονα, είναι και
γιορτή για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. αλλά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γενικότερα. Η
διοίκηση του Ιδρύματος καλωσορίζει στο Συνέδριο τους συμμετέχοντες ομιλητές και
το κοινό.
Tο Ε.Μ.Π. διατηρεί και αναπτύσσει συστηματικά τη δραστηριότητα του στα
βουνά, τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, εδώ και πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο,
ιδιαίτερα μέσα σε συνθήκες κρίσης, στηρίζει έμπρακτα τις ορεινές περιοχές. Οι
περιοχές αυτές αν και αποτέλεσαν πυρήνα του νεότερου ελληνισμού για περίπου
πέντε αιώνες, βρίσκονται στο περιθώριο της ανάπτυξης και των σχεδιασμών της
πολιτείας από τα μέσα του εικοστού αιώνα και έπειτα. Το Πολυτεχνείο δεν ξεχνά τις
ρίζες του, τους Μετσοβίτες και Ηπειρώτες ιδρυτές και ευεργέτες του. Δε λησμονεί τη
σημασία των ορεινών περιοχών και τις ανάγκες των κατοίκων τους. Θέλουμε με όλες
μας τις δυνάμεις να συμβάλλουμε στην ενίσχυση και το ξαναζωντάνεμά τους.
Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την
υποστήριξη, συνολικά, των απομονωμένων περιοχών, ειδικά των μικρών νησιών.
Στην προσπάθεια αυτή του Πολυτεχνείου για την έρευνα και την ανάπτυξη των
ορεινών και απομονωμένων περιοχών, κομβικός είναι ο ρόλος του Μετσόβιου
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνάς, του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ιδρύθηκε στο ΕΜΠ
το 1993. Από το 2015 αναβαθμίσθηκε σε Διασχολικό – και Διεπιστημονικό –
Εργαστήριο του Ε.Μ.Π.
Τα συνέδρια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. αποτελούν πλέον θεσμό. Όχι με την τυπική αλλά με
την ουσιαστική έννοια της φράσης αυτής. Από το 1995 και κάθε τρία χρόνια, εδώ στο
Μέτσοβο, συγκεντρώνεται το επιστημονικό δυναμικό της χώρας που έχει ερευνητικό
ενδιαφέρον για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές. Παρουσιάζονται εργασίες
που άπτονται μιας ιδιαίτερα ευρείας θεματικής ποικιλίας και γίνονται συζητήσεις με
το κοινό και τους τοπικούς φορείς. Η διαδικασία αυτή έχει αφήσει και συνεχίζει να
αφήνει το αποτύπωμά της τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής
και σχεδιασμού.
Το 9ο Συνέδριο με τίτλο: «Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών» έχει ως αντικείμενο τη
διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ελκυστικού και ρεαλιστικού οράματος για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών, ορεινών και νησιωτικών. Για
να υπάρξει ένα τέτοιο όραμα, πρέπει να εδράζεται σε εργαλεία και τεχνολογίες
αιχμής. Ένα τέτοιο όραμα μπορεί να εμπνεύσει και να κατευθύνει τοπικά σχέδια
ανάπτυξης. Αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα για τη χώρα η χάραξη ειδικών
πολιτικών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών, ορεινών
1

και νησιωτικών. Αυτές οι πολιτικές σήμερα απουσιάζουν και υποκαθίστανται, σε
γενικές γραμμές, από αποσπασματικές παρεμβάσεις και «έργα ανακούφισης». Αυτό
το κενό πρέπει άμεσα να καλυφθεί.
Η διεπιστημονική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη δράση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια χάραξης πολιτικών για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο
9ο Συνέδριο. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες δεν έχουν μόνο
θεματική ποικιλία αλλά οι συγγραφείς τους προέρχονται από πολλές και διαφορετικές
επιστημονικές ειδικότητες. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό
χαρακτηριστικό, διαχρονικά, των συνεδρίων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και θα έχει θετική
συμβολή στους στόχους του 9ου συνεδρίου.
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», που λειτουργεί
στις εγκαταστάσεις του, έγινε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, συνολικά,
και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ειδικότερα. Όμως, το πείσμα, η αποφασιστικότητα και
η συλλογική προσπάθεια κράτησαν ακμαίο αυτό το κύτταρο έρευνας και ανάπτυξης
για τις ορεινές περιοχές. Θέλω να τονίσω πως διαχρονικά οι διοικήσεις του Ε.Μ.Π.
στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις τη συνέχιση της έρευνας για τις ορεινές και
απομονωμένες περιοχές και τη δράση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις και οι
συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ελπίζω να αποτελέσουν
χρήσιμο υλικό στην πορεία της διαμόρφωσης σύγχρονης πολιτικής για τις ορεινές
περιοχές. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στη συμμετοχή πολλών νέων συναδέλφων,
επιστημόνων στο συνέδριο. Η παρουσία τους εδώ αποτελεί για μας ελπίδα και
κίνητρο. Εύχομαι, παρά τις δυσκολίες, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, να
συνεχίσουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες και να πραγματοποιήσουν τους
στόχους τους.

2

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου
Α. Καχριμάνη
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη διεξαγωγή του 9ου Συνέδριου του ΜΕΚΔΕ.
Η χαρά μου είναι διπλή:
Αφενός, γιατί το ΜΕΚΔΕ έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα κορυφαία
Εκπαιδευτικά Κέντρα Έρευνας στην Ελλάδα. Αφετέρου, γιατί κάθε χρόνο που
περνάει, με το εύρος των δράσεών του δικαιώνει ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό
όλους εκείνους που εμπνεύστηκαν, οραματίστηκαν και λειτούργησαν το πολύτιμο
αυτό Εργαστήριο, το οποίο είναι ίσως το μοναδικό στη χώρα μας που ειδικεύεται ή
έχει αποκλειστικό στόχο την προστασία και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του
Ορεινού Περιβάλλοντος.
Φέτος, 26 χρόνια από την ίδρυσή του, μπορούμε ναι, να ισχυριστούμε πως με τη
λειτουργία και το έργο του ΜΕΚΔΕ, επιστρέφεται ένα μέρος του χρέους του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων Εθνικών
Ευεργετών του.
Η προσφορά του σε όλες τις περιοχές, που μέχρι σήμερα έχει ερευνήσει και μελετήσει
είναι πολύτιμη και σημαντική. Οι προτάσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την
ανάπτυξη εν γένει, είναι στοχευμένες, επεξεργασμένες, και αποτελούν
παρακαταθήκες για τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς. Είναι το πρόπλασμα ενός
γενικότερου σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμων, Περιφέρειας και Κράτους.
Αρκετές από τις προτάσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί ή και πρόκειται να υλοποιηθούν
σύντομα στο πλαίσιο της δράσης και της πολιτικής της Περιφέρειας. Υπάρχουν
πολλές ακόμη που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και υπηρεσιών. Κατά
συνέπεια χρειάζεται μεγαλύτερη διασύνδεση του ερευνητικού έργου με τις
αντίστοιχες δομές, ώστε να ξεπεραστούν κατά το δυνατόν η πολυδιάσπαση
αρμοδιοτήτων, η έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.
Ως Περιφερειάρχης θέλω να προτρέψω και να ενθαρρύνω τη Διοίκηση του ΜΕΚΔΕ,
το επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς του σπουδαστές,
να συνεχίσουν με την ίδια ένταση τις δράσεις τους, να τις αναπροσαρμόζουν σύμφωνα
με τις νέες εξελίξεις και να επεκτείνουν την ακτίνα ερευνών τους.
Η Περιφέρεια Ηπείρου περιμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του Συνεδρίου
σας και- όπως πράττει μέχρι τώρα- θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του
ΜΕΚΔΕ, όπως το ίδιο συμβαίνει με σύσσωμη την τοπική κοινωνία.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.
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Χαιρετισμός Δημάρχου Μετσόβου
Κ. Τζαφέα
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ως Δήμαρχος Μετσόβου εκ μέρους του Δημοτικού
Συμβουλίου και όλων των Μετσοβιτών σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο στο σπουδαίο
αυτό Συνέδριο με θέμα: « Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών».
Ένα ακόμα αξιόλογο Συνέδριο που η επιστημονική ομάδα του ΜΕΚΔΕ διοργανώνει
για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές που έρχεται να προστεθεί στο πραγματικά
τεράστιο έργο έρευνας και προτάσεων για τις περιοχές αυτές και συνολικά αποτελούν
μεγάλη συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.
Είναι γεγονός ότι το δεύτερο μισό του 20 ου αιώνα ήταν μια περίοδος παρακμής της
Ορεινής Ελλάδος, όταν η αστυφιλία και η μετανάστευση ερήμωσαν τα Ελληνικά
βουνά. Ο Ελληνικός πληθυσμός στοιβάχτηκε σε απρόσωπες πόλεις, σε κτίρια χωρίς
ταυτότητα και αποκόπηκε από την ομορφιά της φυσικής ζωής. Κάποια, κόντρα στο
ρεύμα, έμεινα πίσω να κρατούν τη φλόγα της ζωής στα βουνά και να παλεύουν με τα
συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών. Λίγοι γυρνάνε πίσω, παρά τα προβλήματα
ψάχνοντας για καλλίτερη ποιότητα ζωής και ένα περιεχόμενο ζωής που οι ασφυκτικές
συνθήκες των πόλεων δεν μπορούν να δώσουν.
Tην τάση φυγής από τα ορεινά χωριά ενίσχυσε και η οικονομική κρίση της τελευταίας
δεκαετίας που δυστυχώς άγγιξε κυρίως τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα της
ελληνικής κοινωνίας και ιδίως τους λίγους κατοίκους των ορεινών περιοχών που
έμειναν και δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές. Αυτές οι κοινωνίες, αυτοί οι
άνθρωποι, αξίζουν την αμέριστη βοήθεια της πολιτείας, ιδιαίτερα σήμερα, σε
συνθήκες κρίσης. Αλλιώτικα ο κίνδυνος οι ορεινές κοινωνίες να εξαντληθούν και το
αδύνατο ακόμη ρεύμα επανόδου να ανακοπεί, είναι ορατός.
Δυστυχώς μέχρι πρόσφατα η σύγχρονη πολιτεία δεν είχε στραμμένο το βλέμμα προς
αυτή την κατεύθυνση. Τα πρόσφατα νομοσχέδια της Διοικητικής μεταρρύθμισης, ο
Καλλικράτης και ο Κλεισθένης, ήρθανε να μειώσουν το ποσοστό των ορεινών και
ημιορεινών Δήμων της χώρα κατά 10% παρά του ότι η χώρα σε ποσοστό ορεινότητας
αγγίζει το 70%.
Ακόμη στο βωμό της κρίσης ερήμωσε τις ορεινές περιοχές, αποξήλωσε Δημόσιες
Υπηρεσίες, ακολουθώντας οριζόντιες πολιτικές εξοικονόμησης πόρων μη
ανταποκρινόμενες στις ανάγκες ενίσχυσης των κατοίκων της περιοχής.
Πολλοί από μας που ζούμε στις ορεινές περιοχές και ιδίως οι νέοι αναζητούμε και
προσδοκούμε την μέρα που θα ξαναζωντανέψουν τα μέρη αυτά και οι κάτοικοι θα
επιστρέψουν στον τόπο τους προσαρμοσμένοι σε διαφορετικές συνθήκες ζωής και
εργασίας, αναπολώντας το χθες, αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες απασχόλησης.
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Κύριο ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια
και με την στήριξη της πολιτείας έγιναν σημαντικά βήματα στην ανασυγκρότηση των
ορεινών περιοχών.
Βελτιώθηκαν υποδομές, αναδείχθηκε η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
των
ορεινών περιοχών, αναπτύχθηκαν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Προβλήθηκαν και οργανώθηκαν παραγωγές τοπικών προϊόντων. Αξιοποιήθηκαν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναπτύχθηκαν δραστηριότητας στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί. Η αναστροφή της σημερινής κατάστασης
της ερήμωσης των ορεινών περιοχών, η διάχυση της ανάπτυξης, το ξαναζωντάνεμα
της υπαίθρου απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Απαιτεί γνώσεις,
μεράκι, επιστημονική στήριξη και πάνω απ’ όλα απαιτεί όραμα.
Με σωστό σχεδιασμό, με εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών και την επιστημονική
γνώση και εμπειρία που η επιστημονική ομάδα του ΜΕΚΔΕ όλα τα χρόνια
αναπτύσσει, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προκύψουν νέες προτάσεις, θα εξειδικευθούν
δράσεις και στο τέλος θα πετύχουμε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ορεινού χώρου.
Στην προσπάθεια αυτή η Δημοτική Αρχή θα σταθεί αρωγός συμβάλλοντας
αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων του παρόντος συνεδρίου εκφράζοντας και
τις ευχαριστίες μας προς το ΕΜΠ για την τεράστια προσφορά του στο Μέτσοβο και
όλη την περιοχή, που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι δεσμοί με το Ίδρυμα
είναι άρρηκτοι και μακροχρόνιοι.
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Η συμβολή του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην αναγέννηση των ορεινών και
απομονωμένων περιοχών
Καθηγής Δ. Καλιαμπάκος, Διευθυντής ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, το ΜΕΚΔΕ ιδρύθηκε, το 1993,
με πρωτοβουλία του Ομότιμου Καθηγητή Δ. Ρόκου. Ο Δ. Ρόκος, οραματιστής, με
πλατιούς ορίζοντες και ισχυρή θέληση, πρώτος διείδε το μεγάλο κενό που υπήρχε στη
χώρα σε σχέση με την εκπαίδευση και την έρευνα για τις ορεινές περιοχές.
Μετσοβίτης ο ίδιος, με πλήρη συναίσθηση της συμβολής των Μετσοβιτών Ευεργετών
στην πορεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έδρασε ως καταλύτης εντός του
ΕΜΠ, ώστε να μετασχηματισθεί η ευγνωμοσύνη του ΕΜΠ προς τους ιδρυτές και
ευεργέτες του σε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο στο Μέτσοβο. Το πρώτο
συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ πραγματοποιήθηκε το 1995 και βρισκόμαστε
σήμερα 24 χρόνια μετά, εδώ στο Μέτσοβο, στο 9ο Συνέδριο, συνεχίζοντας να
οραματιζόμαστε και να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο αύριο για τις ορεινές και
απομονωμένες περιοχές, με σημείο εκκίνησης πάντα την αντιμετώπιση των οξυμένων
άμεσων προβλημάτων. Στο φετινό συνέδριο στοχεύουμε στην επεξεργασία ενός
σύγχρονου οράματος, στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής για τις
περιοχές αυτές. Γιατί επιμένουμε; Μήπως γιατί πολλοί καταγόμαστε από αυτές και
τις πονάμε; Ανήκουμε, ίσως, στην κατηγορία των ρομαντικών, οι οποίοι με μια
αθεράπευτη νοσταλγία προσπαθούν να δώσουν φιλιά της ζωής κάτι που έχει
ξεπεραστεί, που έχει πεθάνει; Είναι, λοιπόν, η νοσταλγία που συντηρεί αυτές τις
περιοχές, παρατείνοντας τη ζωή τους για λίγα χρόνια ακόμη; Δεν είναι καθόλου έτσι.
Κατ' αρχήν, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ίδια την φυσιογνωμία της χώρας.
Η Ελλάδα είναι μια κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα. Ως προς την ορεινότητα του εδάφους
στην Ευρώπη, πρώτη είναι η Νορβηγία με 91,3%, δεύτερη η Ελβετία με 90,7%, τρίτη
η Σλοβενία με 78% και τέταρτη η Ελλάδα 77,9% του εδάφους της. Άρα, η Ελλάδα είναι
η δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη πιο ορεινή χώρα της
Ευρώπης συνολικά. Αν συνυπολογίσουμε πως η χώρα έχει περίπου 6.000 νησιά, εκ
των οποίων κατοικούνται τα 117, έχουμε το γεωγραφικό χαρακτήρα της χώρας: βουνά
και νησιά – και, βέβαια, βουνά στα νησιά. Η διάσταση αυτή αντανακλάται και στο
ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 106, αναφέρεται:
«Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του
γενικού συμφέροντάς το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την
oικoνoμική δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει
την oικoνoμική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής oικoνoμίας.
Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του
εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια
κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την
προαγωγή ιδίως της oικoνoμίας των ορεινών, νησιωτικών και
παραμεθόριων περιοχών.»
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Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί στο Κοινοβούλιο Υποεπιτροπή Ορεινών και
Νησιωτικών Περιοχών, η οποία όμως, στην πράξη, εστιάζει το ενδιαφέρον της σχεδόν
αποκλειστικά με τις νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, όπως τονίζουμε εδώ και πολλά
χρόνια και όπως αναφέρεται στο κείμενο εισαγωγής στο 9ο Συνέδριο, δεν υπάρχει
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που θα λύνει προβλήματα και θα οδηγεί σε
μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ορεινές και απομονωμένες νησιωτικές περιοχές.
Ας δούμε τώρα, ειδικότερα, κάποια κομβικά σημεία όσον αφορά στη σημασία των
ορεινών περιοχών. Ο πλανήτης μας είναι κατοικήσιμος στον άνθρωπο επειδή έχει
νερό. Αλλά το νερό, το γλυκό νερό, είναι μόνο το 3% της συνολικής ποσότητας νερού
που υπάρχει. Μάλιστα, το 79% αυτού του 3% είναι παγωμένο στους πόλους και σε
παγετώνες. Το 20% είναι υπόγεια νερά. Μεγάλος μέρος των παγετώνων βρίσκεται σε
μεγάλες οροσειρές (Ιμαλαϊα, Άνδεις, Άλπεις), ενώ σημαντικοί υπόγειοι υδροφορείς
επίσης σχετίζονται με τα βουνά. Έτσι, τα βουνά είναι οι μεγάλες «αποθήκες γλυκού
νερού» του πλανήτη. Αν υπάρξουν μείζονες αλλαγές στην περιβαλλοντική και
κλιματική κατάσταση των βουνών, εκτιμάται ότι το 50% του πλανήτη θα χάσει άμεσα
τις πηγές υδροδότησης του. Συνηθίζουμε να λέμε, πίσω από κάθε μεγάλο ποτάμι
κρύβεται ένα μεγάλο βουνό. Ποιο βουνό είναι πίσω απ’ τον Αμαζόνιο; Οι Άνδεις. Ποιο
βουνό είναι πίσω απ’ το Νείλο; Τα Αιθιοπικά υψίπεδα. Απ’ τα Ιμαλάια ξεκινάνε οι
μεγαλύτεροι ποταμοί της Ασίας, ο Κίτρινος, ο Γαλάζιος, ο Γάγγης, ο Ινδός κ.α. Το ίδιο
ισχύει και στην Ελλάδα. Από την ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου, από την Πίνδο,
που έχει χαρακτηριστεί ως υδρολογική καρδιά της Ελλάδας ξεκινάνε πέντε ποτάμια:
Αλιάκμονας, Άραχθος, Αχελώος, Αώος και Πηνειός.
Τα δάση αποτελούν ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τον πλανήτη. Στην Ελλάδα
το 50% των δασών βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. Από τους δέκα εθνικούς δρυμούς,
οι οκτώ είναι βασικά σε ορεινές περιοχές. Σε πλανητικό επίπεδο, το ένα τρίτο των
δασών βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Η περιβαλλοντική σημασία των δασών αυτών
είναι ανεκτίμητη. Είναι οι πνεύμονες του πλανήτη. Δεσμεύουν το διοξείδιο του
άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο. Ταυτόχρονα, αποτελούν και σημαντική πηγή
ανανεώσιμης μορφής ενέργειας, μέσω της ξυλώδους βιομάζας τους. Στην Ήπειρο, αν
χρησιμοποιούσαμε συστηματικά την ετησίως αξιοποιήσιμη ορεινή βιομάζα (δηλαδή
τη βιομάζα που προκύπτει από την αειφορική εκμετάλλευση των δασών βάσει των
σχετικών διαχειριστικών μελετών) θα μπορούσαμε να καλύψουμε το 60% της ζήτησης
θερμικής ενέργειας της Περιφέρειας.
Η ποικιλία μικρο-κλιμάτων στις ορεινές περιοχές, η απουσία ανθρώπινων
παρεμβάσεων σε μεγάλες εκτάσεις των βουνών και άλλοι παράγοντες, πυροδοτούν
μια συναρπαστική βιοποικιλότητα στις ορεινές περιοχές. Κάθε γωνία, κάθε αγκαλιά
ενός βουνού, είναι ένα διαφορετικό οικοσύστημα. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Ταϋγέτου, ο οποίος φιλοξενεί πάνω από 30 ενδημικά φυτά,
αποκλειστικά του βουνού. Η εξαιρετικά σύνθετη πυραμίδα της βιοποικιλότητας, η
οποία είναι τελείως αναγκαία για τη ζωή στον πλανήτη λόγω της σταθερότητας που
προσδίδει στα οικοσυστήματα, έχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της βάσης της στις
ορεινές περιοχές της γης.
Εκτός της ποικιλίας οργανισμών και οικοσυστημάτων, τα βουνά του κόσμου είναι
ένα εντυπωσιακό πολιτισμικό μωσαϊκό. Στα βουνά της Ελλάδας, υπάρχουν τόσες και
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τόσες ενότητες χωριών με διακριτά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και παραδόσεις:
Κατσανοχώρια, Συρράκο – Καλαρρύτες, Λάκκα Αώου, Ζαγοροχώρια αποτελούν
κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις στην Ήπειρο, Πήλιο, Άγραφα, Τσακωνιά, είναι
άλλες διακριτές ενότητες ανά την Ελλάδα. Σε περιοχές των Ιμαλαϊων και του
Ινδοκαυκάσου, άνθρωποι με διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικές γλώσσες
μπορεί να μοιράζονται την ίδια κοιλάδα. Σε μια απομονωμένη περιοχή στο Πακιστάν,
στη Hunza, μια περιοχή η οποία δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από την Πελοπόννησο,
υπάρχουν 35 διαφορετικές γλώσσες. Γιατί αυτές οι πολυποίκιλες, διαφορετικές
πολιτισμικές οντότητες; Για να επιβιώσουν οι πολιτισμοί των βουνών, γαντζώνονται
και προσαρμόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του τόπου τους. Αφού τα ειδικά
χαρακτηριστικά του τόπου είναι τόσο διαφορετικά, αναπτύσσονται και διαφορετικοί
πληθυσμοί και κουλτούρες.
Αν και η οικοκεντρική προσέγγιση στη φύση και το περιβάλλον προκρίνει ότι
κάθε έμψυχο και άψυχο στοιχείο του κόσμου μας έχει εγγενή αξία και χρήζει
προστασίας, από όσα αναφέρθηκαν, και οι πλέον δύσπιστοι, δεν μπορεί παρά να
παραδεχτούν ότι η ενασχόληση με τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές δεν είναι
χόμπι ή ρομαντισμός. Είναι αναγκαιότητα, αφού η σημασία των βουνών για τον
πλανήτη είναι κομβική. Η έρευνα για τις ορεινές περιοχές, την προστασία και την
ανάπτυξή τους, από το 1992, από τη Διάσκεψη του Ρίο, έχει προκριθεί ως παγκόσμια
προτεραιότητα από τον ΟΗΕ. Για την ορεινή Ελλάδα, το κενό αναφορικά με την
έρευνα και τη συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης των ορεινών περιοχών ήταν πολύ
μεγάλο. Επί της ουσίας, ούτε ένα πανεπιστημιακό μάθημα δεν ήταν ειδικά
προσανατολισμένο σε αυτές. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιλέγοντας να
δραστηριοποιηθεί ενεργά στην πατρίδα των ιδρυτών και ευεργετών του, το Μέτσοβο,
στην καρδιά της Πίνδου, ήρθε να καλύψει το κενό αυτό.
Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο που εξειδικεύεται στις ορεινές
περιοχές. Το Πολυτεχνείο δημιούργησε μια ερευνητική - εκπαιδευτική οντότητα για
τα βουνά και, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ευρύτερα για τις απομονωμένες περιοχές.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, όταν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», β’ κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον κα
Ανάπτυξη», ξεκίνησε να λειτουργεί στο Μέτσοβο, άρχισε και η παραγωγή ενός
εξειδικευμένου δυναμικού επιστημόνων από πολλές ειδικότητες στα θέματα των
ορεινών περιοχών. Η δεκαετής λειτουργία του μεταπτυχιακού συνετέλεσε στο να
γίνει το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ένα μελίσσι νέων επιστημόνων, ένα κύτταρο διεπιστημονικής και
βιωματικής εκπαίδευσης και να αρχίσει να καθιερώνεται. Για να φτάσουμε στο
σήμερα, όταν το ΜΕΚΔΕ έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.
Αλλά, ας δούμε στο σημείο αυτό ποια είναι πραγματικότητα των ορεινών
περιοχών στην Ελλάδα. σήμερα. Να θυμηθούμε ότι για πέντε ολόκληρους αιώνες. στη
διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η Ελλάδα ανέπνεε στα βουνά της. Όμως, μέσα
στον 20ο αιώνα, τέσσερα μεγάλα χτυπήματα ξεγύμνωσαν τα βουνά από κόσμο: ο Β’
παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε και στη συνέχεια η
μετανάστευση του ’60 και η αστυφιλία του ’70 σάρωσαν τον πληθυσμό των ορεινών
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περιοχών. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στον Πίνακα 1 που δείχνει τις μεταβολές
του πραγματικού πληθυσμού στη χώρα.

Πίνακας 1. Μεταβολές πραγματικού πληθυσμού στις ορεινές, ημιορεινές και πεδινές
περιοχές από το 1941 έως το 2011
ΕΚΤΑΣΗ

1941 1950

1951 1961

1961 1971

1971 1981

1981 1991

1991 2001

2001 2011

ΠΕΔΙΝΕΣ

29%

10%

14%

12%

14%

6%

8%

2%

ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ

29%

0%

7%

-1%

11%

7%

7%

0%

ΟΡΕΙΝΕΣ

42%

-16%

-2%

-21%

-5%

-1%

1%

-18%

2%

10%

5%

11%

5%

7%

0%

ΣΥΝΟΛΟ

Ας προσέξουμε ότι τη δεκαετία 1991-2001 οι ορεινές περιοχές είχαν μόλις
σταματήσει να φυλλοροούν. Είχαν, μάλιστα, λίγο αυξήσει τον πληθυσμό τους. Όμως,
στην επόμενη δεκαετία η οποία συμπίπτει και με την αρχή της κρίσης, οι ορεινές
περιοχές αρχίζουν πάλι να κατρακυλούν, όσον αφορά στο πληθυσμό που κατοικεί,
είτε εξετάσουμε τον πραγματικό πληθυσμό είτε τον μόνιμο πληθυσμό. Τη δεκαετία
2001-2011 ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών παρουσιάζει μια νέα μείωση της τάξης
του 18%. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, και πρέπει να την αντικρύσουμε
κατάματα. Η τελευταία δεκαετία για την οποία έχουμε στοιχεία, τη δεκαετία που
άγγιξε η κρίση, οι ορεινές περιοχές χτυπιούνται, απογυμνώνονται ακόμη περισσότερο
από τον κόσμο τους, στο πλαίσιο βέβαια της γενικότερης δημογραφικής συρρίκνωσης
που υφίσταται η χώρα.
Ένας πίνακας αρκεί (Πίνακας 2) για να περιγράψει τα προβλήματα των ορεινών
κοινωνιών.
Πίνακας 2. Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία ορεινών και λοιπών περιοχών της
Ελλάδας, βάσει της απογραφής του 2011
Κατηγορία
περιοχών

Πληθυσμός
άνω των 50

Λοιπές

Μέσο
οικογενειακό
εισόδημα
15,975 €

Απασχολούμενοι

37%

Πληθυσμός
με ανώτατη
εκπαίδευση
29%

35%

Νοικοκυριά
χωρίς
internet
53%

Ορεινές*

14,293 €

48%

12%

28%

80%

* Οδηγία 85/148/ΕΟΚ
Απογραφή του 2011

Συνολικά οι ορεινές περιοχές (συνυπολογίζοντας και τις πιο πλούσιες από αυτές),
υστερούν κατά 25% ως προς το οικογενειακό εισόδημα. Αναλογιζόμαστε τι σημαίνει
αυτή η υστέρηση κατά 25%; Ας σκεφτούμε το εξής: Η Ελλάδα στην περίοδο των
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μνημονίων απώλεσε περίπου το 25% του ΑΕΠ. Οι ορεινές περιοχές έχουν ένα δεύτερο
μόνιμο μνημόνιο στις πλάτες τους. Διαχρονικό και, βέβαια, αθέατο, αφού για αυτό
δεν μιλά κανείς. Και τα άλλα στοιχεία είναι επίσης χαρακτηριστικά. Πληθυσμός άνω
των 50 ετών: 37% κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 48% στις ορεινές περιοχές.
Πληθυσμός με ανώτατη εκπαίδευση: 29% μέσος όρος στην Ελλάδα, 12% στις ορεινές
περιοχές. Απασχολούμενοι: 35% ο μέσος όρος στην Ελλάδα, 28% στις ορεινές
περιοχές. Νοικοκυριά χωρίς Internet: 53% στην Ελλάδα, 80% στις ορεινές περιοχές.
Που χρειάζεται περισσότερο η σύνδεση με το διαδίκτυο; Προφανώς, στις ορεινές και
απομονωμένες περιοχές. Κι όμως εκεί λείπει περισσότερο.
Θα ήθελα να προσθέσω κάποια ακόμη στοιχεία, για ένα πρόβλημα ζωτικής
σημασίας, το ενεργειακό. Ένα νοικοκυριό που ζει στο Μέτσοβο, έχει 50%
περισσότερες ενεργειακές ανάγκες από ένα ίδιο νοικοκυριό που ζει στα Ιωάννινα.
Και, γνωρίζουμε καλά πως και στα Ιωάννινα, ο χειμώνας είναι επίσης βαρύς. Αν δε
συγκρίνουμε τις ενεργειακές ανάγκες με ένα νοικοκυριό που ζει στο επίπεδο της
θάλασσας, πχ στην Κέρκυρα, τότε η σύγκριση γίνεται δραματική. Το νοικοκυριό του
Μετσόβου έχει δυόμιση φορές περισσότερες θερμικές ανάγκες σε σύγκριση με ένα
ίδιο νοικοκυριό στην Κέρκυρα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το ενεργειακό
πρόβλημα είναι ζωτικής σημασίας για τις ορεινές περιοχές. Και βέβαια, η «εποχή της
βελέντζας» έχει περάσει ανεπιστρεπτί, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους
ανθρώπους να επιστρέψουν σ’ έναν παλιό τρόπο ζωής. Αν δεν αντιμετωπισθεί το
πρόβλημα αυτό – συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές δεν
υπάρχει, τα «μέτρα ανακούφισης» έχουν αποδειχθεί πολλαπλώς ανεπαρκή – δεν
μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά για ανάπτυξη και ξαναζωντάνεμα των ορεινών
περιοχών. Η κάλυψη βασικών αναγκών (και οι ενεργειακές ανάγκες είναι τέτοιες) με
σύγχρονο τρόπο είναι προϋπόθεση ώστε οι ορεινές περιοχές να κρατήσουν τον κόσμο
τους και να πάνε μπροστά.
Όσον αφορά στα απομονωμένα νησιά: σε αυτά το ενεργειακό πρόβλημα έχει μια
άλλη μορφή. Καθώς δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρισμού,
τροφοδοτούνται από τοπικές πετρελαϊκές μονάδες. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός τους
αυξάνεται. Οπότε είτε οι ενεργειακές μονάδες είναι υπερ-διαστασιολογημένες είτε
μεταφέρονται ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για να καλυφθεί η αιχμή της ζήτησης. Πού
οδηγεί αυτό; Κατά μέσο όρο, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το κόστος
ηλεκτροπαραγωγής είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην ηπειρωτική χώρα. Στο
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής, αυτό το θέμα πρέπει να
αντιμετωπιστεί, για να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση στο ενεργειακό σύστημα
και την ενεργειακή αγορά, της οποίας η μάλλον ανορθόδοξη απελευθέρωση έχει
προκαλέσει προβλήματα, τα οποία, στο τέλος, επιβαρύνουν τους καταναλωτές.
Ας επιστρέψουμε τώρα στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». Φέτος, συμπληρώθηκαν 10
χρόνια λειτουργίας του. Μιας και το 9 ο Συνέδριο αποτελεί και τη γιορτή των δέκα
χρόνων του μεταπτυχιακού, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα βασικά
χαρακτηριστικά του προγράμματος, για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο χαρακτήρας
αυτής της μοναδικής εκπαιδευτικής προσπάθειας.
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Σπουδές στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε είναι ζωή στο Μέτσοβο και στα βουνά. Οι μεταπτυχιακοί
μας φοιτητές ζουν για ένα χρόνο εκεί, έχουν την ευκαιρία να δουν την αυθεντική τους
εικόνα, να συνειδητοποιήσου τα μεγάλα προβλήματα αλλά και να απολαύσουν την
άγρια ομορφιά τους. Όποιος πιστεύει ότι τα βουνά είναι όπως το καλοκαίρι, όταν
φοράνε τα γιορτινά τους στα πανηγύρια, δεν έχει καλή αίσθηση της
πραγματικότητας. Εμείς, με το μεταπτυχιακό μας, πηγαίνουμε στα χωριά τον Γενάρη.
Όποιος δεν έχει ζήσει την απόκοσμη σιωπή του καφενείου το χειμώνα και ταυτόχρονα
τη ζεστασιά και την αφτιασίδωτη κοινωνικότητα όσων επιμένουν ακόμη στα βουνά,
δεν ξέρει τίποτα για τα βουνά και τα χωριά τους.
Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο των σπουδών και της έρευνας στο ΜΕΚΔΕ είναι η
διεπιστημονικότητα. Η κύρια τάση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι από το γενικό
στο ειδικό. Όμως, πολλά προβλήματα, και ιδιαίτερα αυτά των ορεινών περιοχών είναι
κατά βάση διεπιστημονικά. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμά μας κάνει τολμηρές
επιλογές προς την διεπιστημονικότητά του. Έχει μια ραχοκοκαλιά μηχανικών, αφού
είναι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά το παρακολουθούν, επίσης,
οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, νομικοί, δάσκαλοι. Η μεγάλη πρόκληση
είναι αυτές οι διαφορετικές ειδικότητες να επικοινωνήσουν ουσιαστικά, να
συνεργαστούν. Οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές δεν μαθαίνουν τα ελάχιστα των
διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, μαθαίνουν τα θεμελιώδη. Εμπλουτίζουν τις
γνώσεις του αντικειμένου που έχουν σπουδάσει με τη νοοτροπία και τις αρχές άλλων
επιστημονικών πεδίων. Με περισσότερες οπτικές γωνίες θέασης της
πραγματικότητας, και καλλιέργεια μιας κουλτούρας σύνθεσης και διαλόγου γίνονται,
πιστεύουμε, πλουσιότεροι, ικανότεροι στη διαχείριση περίπλοκων προβλημάτων.
Στα 10 χρόνια που λειτουργεί το μεταπτυχιακό μας δεν υπάρχει ορεινή γωνιά της
Ηπείρου που να μην το έχουμε περπατήσει. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ακόμη
και την παραμικρή ευκαιρία μιας ορθολογικής και ισόρροπης με το περιβάλλον
ανάπτυξης. Κάθε τέτοιο μονοπάτι το εξετάσαμε προσεκτικά, το διευρύναμε με
συγκεκριμένη επιστημονική ανάλυση και με χρήση της τελευταίας λέξης της
τεχνολογίας. Ξεκινήσαμε από τα Τζουμέρκα και ακολούθησαν Μέτσοβο, Κόνιτσα,
Ζαγόρι, Πωγώνι, Σούλι, Δήμος Καραϊσκάκη, Ζίτσα, Φιλιάτες και φέτος Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων. Σε όλες αυτές τις περιοχές που το μεταπτυχιακό μας, κάθε
χρόνο, «υιοθετεί» σπουδαστές, διδάσκοντες και ερευνητές του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
πραγματοποιούν εργασίες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και
την προώθηση ευκαιριών ανάπτυξης. Σε δέκα έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις,
πάνω από 180 ειδικές επιστημονικές εργασίες εξετάζουν συστηματικά προβλήματα
των τοπικών κοινωνιών, αναδομώντας ουσιαστικά σε νέα βάση τόσο την επισήμανση
ευκαιριών και προβλημάτων και θεμελιώνοντας με φρέσκια ματιά και ισχυρή
επιστημονική βάση τις προοπτικές των περιοχών αυτών.
Ας αναφερθούμε, τέλος, στη διεθνιστική διάσταση του μεταπτυχιακού μας, και
πως αυτή γίνεται προσπάθεια να διαχυθεί στην τοπική κοινωνία. Ας δώσουμε ένα
παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη εβδομάδα μαθημάτων του
μεταπτυχιακού μας προγράμματος, οι φοιτητές μας παρουσιάζουν κάποια «εξωτικά»
βουνά του κόσμου, στο δημοτικό σχολείο στο Μέτσοβο. Είναι μια καταπληκτική
εμπειρία. Βουνά των Δράκων στη Νότια Αφρική, Βολιβιανές Άνδεις, Μάουνα Λόα στη
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Χαβάη κλπ. Είναι εντυπωσιακή, για όλους μας, η συμμετοχή των παιδιών σε ένα
παιχνίδι γνώσεων. το οποίο επί της ουσίας δείχνει ότι οι ορεινές περιοχές όλου του
πλανήτη έχουν κοινά χαρακτηριστικά, πέραν των διαφορών, και πως υπάρχει μια
κόκκινη κλωστή που συνδέει την Πίνδο με τις Άνδεις, τα Ιμαλάια, το Κιλιμάντζαρο
κλπ. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτός που αγωνίζεται για τις ορεινές περιοχές να
συνειδητοποιεί ότι είναι τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας, ζωτικής σημασίας για
τον πλανήτη και την ανθρωπότητα.
Από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών
Περιοχών» έχουν αποφοιτήσει 112 σπουδαστές, έως τώρα. Οι απόφοιτοι αυτοί έχουν
συγγράψει 112 διπλωματικές εργασίες, δηλαδή 112 πραγματείες για θέματα των
ορεινών περιοχών. Στα Διαγράμματα 1 και 2 φαίνονται οι περιοχές μελέτης των
διπλωματικών εργασιών και οι θεματικές τους. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του
μεταπτυχιακού ανακλάται στη σημαντική διασπορά των διπλωματικών σε θεματικές
περιοχές. Σχεδόν οι μισές αφορούν στην Ήπειρο, το ένα τέταρτο άλλες ορεινές
περιφέρειες πλην της Ηπείρου, και σχεδόν ένα τέταρτο την ορεινή Ελλάδα εν γένει.
Κάποιες εργασίες έχουν ως αντικείμενο τα βουνά του κόσμου. Καθώς η δράση του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και του μεταπτυχιακού αναπτύσσεται, ο διεθνής του προσανατολισμός
ενισχύεται, και αυτό έχει και την αντανάκλασή του και στην κατεύθυνση των
διπλωματικών εργασιών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το 2013, στην τακτική έκθεση
του ΟΗΕ για τις ορεινές περιοχές, το μεταπτυχιακό μας αναφέρεται ως παράδειγμα
εκπαιδευτικής, διεπιστημονικής προσπάθειας για τις ορεινές περιοχές.

Διάγραμμα 1. Περιοχές μελέτης διπλωματικών εργασιών
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Διάγραμμα 2. Θεματικές διπλωματικών εργασιών
Παράλληλα με την εκπαίδευση, η έρευνα στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. εξελίσσεται δυναμικά.
Έως τώρα, 4 διδακτορικές διατριβές έχουν ολοκληρωθεί και άλλες 4 είναι υπό εξέλιξη.
Έχουν ολοκληρωθεί 9 ερευνητικά προγράμματα σε κρίσιμα θέματα για τις ορεινές
περιοχές. Ας αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, από εν εξελίξει
προγράμματα. Σε ένα πρόγραμμα Horizon 2020 το ΜΕΚΔΕ μελετά το πρόβλημα της
ενεργειακής φτώχειας στο Μέτσοβο και προσπαθεί να επιτύχει μια σημαντική μείωση
του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών στο Μέτσοβο, ως αποτέλεσμα μέτρων
εξοικονόμησης, εφαρμογής καλών πρακτικών ή εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.
Σε ένα άλλο
πρόγραμμα (ΕΣΠΑ),
χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια, αντικείμενο είναι οι φυσικές καταστροφές
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στις ορεινές περιοχές,
με πεδίο εφαρμογής την περιοχή του Μετσόβου, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης
(τόσο τα μακροπρόθεσμα όσο και τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης).
Έχοντας αναφερθεί στην αναγκαιότητα της έρευνας για τις ορεινές περιοχές και
τη δράση του ΜΕΚΔΕ, θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια κομβικά ζητήματα, κατά τη
γνώμη μου, που μπορούν να αποτελέσουν τροφή για προβληματισμό και κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου. Κατ’ αρχάς, γιατί οι απομονωμένες περιοχές είναι στο
περιθώριο; Από τι βασικά υποφέρουν; Οι ορεινές και απομονωμένες περιοχές σχεδόν
παντού στον κόσμο αντιμετωπίζουν πολύ κρίσιμα αναπτυξιακά προβλήματα, γιατί
παντοκρατορεί ένα σύστημα του ακραίου ανταγωνισμού. Έτσι, έχοντας ορισμένα
σημαντικά μειονεκτήματα, είτε όσον αφορά στην απόσταση από τα κέντρα
κατανάλωσης είτε όσον αφορά στις υποδομές, πολύ γρήγορα βρίσκονται στο
περιθώριο γιατί στον ανταγωνισμό δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μια κοινωνία που
βασικό της κριτήριο είναι η ανταγωνιστικότητα, θα σπρώχνει ολοένα και περισσότερο
τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές στο περιθώριο. Υποστηρίζω, στο σημείο
αυτό και το θέτω στην κρίση των συνέδρων, ότι αν προσπαθείς με νεοφιλελεύθερες
πολιτικές να λύσεις αυτό το πρόβλημα, είναι σαν να προσπαθείς να σβήσεις τη φωτιά
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με βενζίνη. Συνεπώς, η κατάσταση δεν «προέκυψε», δεν «έτυχε», έχει πολύ
συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Επομένως η μάχη της αναπτυξιακής
αναζωογόνησης των ορεινών και απομονωμένων περιοχών για να κερδηθεί απαιτεί
μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Η μεγάλη μάχη, η οριστική μάχη. Όταν ο άνθρωπος θα
διαλέγει τον τόπο που ζει, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στη φύση, εκεί που ανήκει,
τότε θα ξαναγεννηθούν πράγματι οι ορεινές περιοχές. Αλλά, μέχρι τότε πρέπει να
δώσουμε τη μάχη να μείνουν ζωντανές. Για τη μάχη αυτή, ο πιο μεγάλος σύμμαχος
είναι ο ίδιος ο πολιτισμός των ορεινών περιοχών. Ο πολιτισμός των ορεινών περιοχών
αλλά και των νησιωτικών είναι πολιτισμός επιβίωσης αιώνων. Έχει εντυπωσιακή
προσαρμοστικότητα. Έχει δημιουργικότητα και φαντασία. Έχει επιμονή, έχει αντοχή.
Οι ξερολιθιές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, όπου το έδαφος για καλλιέργεια είναι
λιγοστό, είναι η απτή απόδειξη της φοβερής επιμονής και του μόχθου των ανθρώπων
των ορεινών και των απομονωμένων περιοχών. Γι’ αυτό λέμε στο μεταπτυχιακό μας
ότι δεν πηγαίνουμε στις ορεινές περιοχές ως δάσκαλοι, αλλά ως μαθητές. Διαβάζουμε
προσεκτικά αυτά που έχουν να μας δώσουν, που έχουν να μας διδάξουν, και
προσθέτουμε στην επίλυση του προβλήματος την επιστημονική ανάλυση και
τεχνολογία. Αυτή είναι η συμβολή μας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω: Η μάχη για τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές
είναι μάχη για ένα καλύτερο κόσμο, όχι μόνο για ένα καλύτερο κόσμο στις περιοχές
αυτές. Οι αιτίες των προβλημάτων βρίσκονται πολύ βαθιά ριζωμένες στο
κοινωνικοοικονομικό σύστημα που κυριαρχεί στον κόσμο. Όμως, υπάρχουν ισχυρά
αντισώματα που θα κρατήσουν τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές ζωντανές,
αλλά μια συμμαχία με την επιστήμη και τη νέα γενιά, είναι το μείζον βήμα για ένα πιο
αισιόδοξο μέλλον. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι περήφανο για το
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και το μεταπτυχιακό «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».
Η δράση του εδώ στην Πίνδο αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του ιδρύματος που ξεκινά
από την παράδοση του ως σχολείου μαστόρων, στην αρχή του. Εκπαίδευση και
έρευνα προσανατολίζονται σε πραγματικά προβλήματα και συμβάλουν στη
διαμόρφωση λύσεων και την αποκωδικοποίηση δρόμων ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι το
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. βάζει ένα λιθαράκι προκειμένου η νέα γενιά και η επιστήμη να σμίξουν και
να συμμαχήσουν με τις κοινωνίες των βουνών και των μικρών νησιών, με στόχο οι
ορεινές και απομονωμένες περιοχές να αναγεννηθούν. Ευελπιστούμε ότι και το 9 ο
Συνέδριο θα συμβάλει στην προσπάθεια αυτή ανοίγοντας ένα σημαντικό βήμα
διαλόγου.
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Χαρακτηριστικά και Αναπροσανατολισμός της Ανάπτυξης των Ορεινών
και Απομονωμένων Περιοχών
Γιώργος Λιοδάκης1
1Καθηγ.

Πολιτικής Οικονομίας, Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση εστιάζεται ιδιαίτερα σε τέσσερα ζητήματα, που αφορούν
τον αγροτικό τομέα της χώρας και τις ορεινές και απομονωμένες περιοχές ειδικότερα.
Το πρώτο αφορά μια απομυθοποίηση και κριτική ανατομία του περιεχομένου της
οικονομικής ανάπτυξης. Το δεύτερο σχετίζεται με τη σημασία των ειδικότερων
μορφών περιουσιακών σχέσεων που αφορούν τη γη και τα λοιπά μέσα παραγωγής.
Στη συνέχεια, παίρνοντας υπόψη τον κατακερματισμό των περιουσιακών σχέσεων
και των ιδιωτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξετάζουμε τις ενδεχόμενες
θετικές ή αρνητικές διαχύσεις (εξωτερικές επιδράσεις) από τις παραγωγικές αυτές
δραστηριότητες, που έχουν πιθανότατα σοβαρές συνέπειες στο οικολογικό
περιβάλλον και την κοινωνική ευημερία. Τέλος, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης
των εξωτερικών αυτών επιδράσεων, διερευνούμε τα πιθανότατα θετικά
αποτελέσματα από μια ενδεχόμενη ενοποιητική ανασυγκρότηση των περιουσιακών
σχέσεων της υπαίθρου και μια συλλογική παραγωγική ανασυγκρότηση, μέσα σε ένα
ριζικά αναμορφωμένο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Characteristics and Reorientation of Development of Mountainous and
Remote Areas
George Liodakis1
1Prof.

of Political Economy, Technical University of Crete

Abstract
This presentation focuses particularly on four issues concerning the development
of the country’s rural sector and of mountainous and remote areas more specifically.
The first concerns a de-construction and critical anatomy of the content of economic
development. The second relates to the significance of particular forms of property
relations concerning land and the rest of the means of production. Subsequently,
taking into account the fragmentation of property and of private productive activities,
we also examine the likely positive or negative externalities (external effects) from
these productive activities, which probably have a serious impact on the ecological
environment and social welfare. Finally, in an attempt to face these external
implications, we explore the probably positive results from a potentially unifying
15

reconstruction of property relations in the countryside and a collective restructuring
of production, within a radically reformed socioeconomic context.
1. Εισαγωγή
Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια ανάλυσης των προϋποθέσεων και βασικών
παραμέτρων της ανάπτυξης της υπαίθρου, και των ορεινών και απομονωμένων
περιοχών ειδικότερα, είναι ανάγκη να εστιάσουμε κριτικά και να απομυθοποιήσουμε
την ίδια την έννοια της ανάπτυξης, που στα ελληνικά είναι περίπου συνώνυμη με την
έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης, υπονοώντας τις περισσότερες φορές αυτήν
ακριβώς την οικονομική μεγέθυνση. Μια τέτοια ουσιαστική κατανόηση θα μας
επιτρέψει να αναλύσουμε καλύτερα και να αποτιμήσουμε τη σημασία πλευρών ή
διαδικασιών αυτής της ανάπτυξης, αλλά και των συνεπειών της. Πάνω σ’ αυτή τη
βάση, είναι σκόπιμο καταρχήν να εστιάσουμε σε μια ανάλυση των ιστορικά
μεταβαλλόμενων περιουσιακών σχέσεων που επικρατούν στην ύπαιθρο, και των
κρίσιμης σημασίας σχέσεων γαιοκτησίας ειδικότερα. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν
έναν από τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της ίδιας της αναπτυξιακής
διαδικασίας, αλλά και διαλεκτική απόρροια της παραγωγικής διαδικασίας και του
τρόπου οργάνωσης της παραγωγής που κυριαρχεί στην ύπαιθρο και στον αγροτικό
(αγροτο-κτηνοτροφικό) τομέα ειδικότερα. Παίρνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά των περιουσιακών σχέσεων, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια
ουσιαστική επισκόπηση των επικρατουσών παραγωγικών σχέσεων για να εστιάσουμε
ειδικότερα στις αυξανόμενης σημασίας εξωτερικές επιπτώσεις της αγροτικής
παραγωγής και οποιωνδήποτε άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των
εξεταζόμενων περιοχών της χώρας. Δεδομένου ότι οι εξωτερικές αυτές επιπτώσεις
(ιδιαίτερα οι αρνητικές) μπορεί να έχουν σοβαρές παραπέρα επιδράσεις, τόσο
κοινωνικές όσο και οικολογικές, είναι σκόπιμο να διερευνήσουμε τον ενδεχόμενο
περιορισμό τέτοιων αρνητικών επιδράσεων από μια ενοποιητική αναδιάρθρωση των
περιουσιακών και παραγωγικών σχέσεων στους εν λόγω τομείς. Ταυτόχρονα, είναι
σκόπιμο να επισημάνουμε συνοπτικά τον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας στη
διαλεκτική σχέση και εξέλιξη των περιουσιακών και παραγωγικών σχέσεων, αλλά και
στη συνολικότερη σχέση των ανθρώπων (της κοινωνίας ή του κεφαλαίου ειδικότερα)
με τη φύση.
Η διερεύνηση των βασικών αυτών παραγόντων (ή πλευρών) της αγροτικής
οικονομίας (των περιουσιακών και παραγωγικών σχέσεων, των εξωτερικών
επιδράσεων και της τεχνολογίας) θα μας επιτρέψει μια καλύτερη κατανόηση και
πιθανή πρόβλεψη των ενδεχόμενων εξελίξεων και αναδιαρθρώσεων του αγροτικού
τομέα στο άμεσο μέλλον. Οι εξελίξεις αυτές θα καθοριστούν βέβαια, πέραν των
προαναφερθέντων παραγόντων, από διάφορους συγκυριακούς παράγοντες και
εξωτερικές επιδράσεις από το σύνολο της εθνικής και της παγκόσμιας οικονομίας,
αλλά σε σημαντικό βαθμό επίσης από την υποκειμενική διαμόρφωση, τη στάση και
συμπεριφορά των αγροτών και άλλων κατηγοριών του αγροτικού πληθυσμού, και από
τις μεταβαλλόμενες ταξικές συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο. Η διερεύνηση των
παραπάνω πλευρών και των ενδεχόμενων εξελίξεων στον αγροτικό χώρο θα στηριχτεί
σε μια ποιοτική ανάλυση, παίρνοντας υπόψη σχετικές συμβολές στην ελληνική και
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ξένη βιβλιογραφία και προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες του συγγραφέα στον
τομέα αυτό (βλ. Νικολαΐδης , 2010, Λιοδάκης, 1994, 2011, 2017).
2. Προς μια απομυθοποίηση της (οικονομικής) ανάπτυξης
Η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα
ειδικότερα θεωρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως μια επιτακτική αναγκαιότητα
και ευκταία προοπτική. Σε ένα σύστημα που δεν διασφαλίζει, για τη μεγάλη κοινωνική
πλειονότητα, το δικαίωμα στην εργασία και την επιβίωση παρά μόνο με την αβέβαια
και ασταθή προσφορά προϊόντων ή εργατικής δύναμης στην αγορά, είναι από μια
πρώτη ματιά λογικό να θεωρείται η ανάπτυξη ως μια απόλυτη αναγκαιότητα. Η
οικονομική μεγέθυνση, η επέκταση δηλαδή της οικονομικής δραστηριότητας και η
αύξηση του παραγόμενου προϊόντος θεωρείται περίπου συνώνυμη με την αύξηση της
κοινωνικής ευημερίας. Και τούτο διότι θεωρείται ότι η οικονομική μεγέθυνση
(ανάπτυξη) συνεπάγεται μια αναγκαία ανάπτυξη των παραγωγικών υποδομών, μια
επέκταση των αγορών για τη διάθεση των παραγομένων εμπορευμάτων, μια
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μια αύξηση των εισοδημάτων, και μια αύξηση
των δημοσιονομικών εσόδων του κράτους (βλ. και Liodakis, 2018). Με αυτή την
έννοια, η ανάπτυξη θεωρείται κοινωνικά ουδέτερη και καθολικά αποδεκτή.
Εστιάζοντας όμως στις ποσοτικές διαστάσεις της μεγέθυνσης, αγνοούνται αρκετές
ποιοτικές πλευρές της αναπτυξιακής διαδικασίας, οι ταξικές διαφορές ή αντιθέσεις,
καθώς και οι οικολογικές επιπτώσεις μιας ταχύρυθμης οικονομικής μεγέθυνσης. Και
πέραν από την αστάθεια που προσδίδει η λειτουργία των αγορών στην αναπτυξιακή
διαδικασία, γίνεται σαφές ότι μια ορισμένη ανάπτυξη μπορεί να είναι επωφελής για
ορισμένες κοινωνικές τάξεις, αλλά ενδεχόμενα καταστροφική για κάποιες άλλες, ενώ
ταυτόχρονα μπορεί να συνεπάγεται καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και
το οικοσύστημα (βλ. Esteva, 1992). Μετά από αρκετές δεκαετίες μιας σχετικά
γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, που περιλαμβάνει και την
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ειδικότερα, οι καταστροφικές οικολογικές
επιπτώσεις αυτής της ανάπτυξης (μείωση της βιοποικιλότητας, μείωση της
γονιμότητας της γης, εξάντληση και μόλυνση των υδατικών πόρων, κ.λπ.) είναι πλέον
πασιφανείς, με αποκορύφωμα ίσως μια καταστροφική κλιματική αλλαγή και τα όλο
και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Είναι κατανοητή, επομένως, αλλά μάλλον παραπλανητική η ανάπτυξη κατά τις
τελευταίες δεκαετίες μιας θεωρητικής τάσης που προτείνει μια «απο-ανάπτυξη» ως
την αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση της ραγδαίας περιβαλλοντικής
υποβάθμισης και της εντεινόμενης οικολογικής κρίσης. Και είναι παραπλανητική
αυτή η τάση γιατί είναι εντελώς απίθανο να εφαρμοστεί, και επειδή αποδίδει
εσφαλμένα την οικολογικά καταστροφική μεγέθυνση σε συγκεκριμένες πολιτικές
(επιλογές) και όχι στον κυρίαρχο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής (ΚΤΠ), του οποίου
αποτελεί βασική εσωτερική αναγκαιότητα (βλ. Liodakis, 2018).
3. Γαιοκτησία και περιουσιακές σχέσεις στην ύπαιθρο
17

Δεδομένου ότι η φύση γενικότερα και η γη ειδικότερα αποτελούν τα βασικό μέσο
της αγροτικής παραγωγής, και δεδομένου ότι η έκταση της γεωργικά αξιοποιήσιμης
γης είναι περιορισμένη, είναι ευνόητο ότι η γαιοκτησία, ο ιδιοκτησιακός δηλαδή
έλεγχος της γεωργικής γης, αποκτά μια κρίσιμη σημασία για τη διάρθρωση και
εξέλιξη των παραγωγικών σχέσεων και την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης και οι ιδιοκτησιακές σχέσεις που αφορούν τα λοιπά
μέσα παραγωγής, τις παραγωγικές υποδομές, τα μηχανήματα, το γενετικό υλικό, κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της γαιοκτησίας στη χώρα μας, είναι γνωστό ότι, για
ιστορικούς λόγους, απουσιάζουν ουσιαστικά οι πολύ μεγάλες γαιοκτησίες, ενώ
κυριαρχούν οι μικρές ιδιοκτησίες και εκμεταλλεύσεις, λόγω ακριβώς του ακόμα
έντονου χωρικού χαρακτήρα της ελληνικής γεωργίας. Και παρά μια ορισμένη
συγκέντρωση των γεωργικών εκτάσεων και των εκμεταλλεύσεων, εξαιτίας της
σχετικά γρήγορης εμπορευματοποίησης και καπιταλιστικής ανάπτυξης της γεωργίας
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κυριαρχία των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων είναι
ακόμα αρκετά ισχυρή. Για διάφορους ιστορικούς και θεσμικούς λόγους, είναι επίσης
σημαντικό ότι οι σχετικά μικρές κατά μέσο όρο εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από
έναν αρκετά έντονο γεωγραφικό κατακερματισμό (βλ. Λιοδάκης, 1994, Νικολαϊδης,
2010).
Έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ να εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη και δυναμική των
ιδιοκτησιακών σχέσεων του αγροτικού τομέα σε συνάρτηση με μια σειρά
παραγόντων. Είναι καταρχάς σημαντικό ότι στη χώρα μας, όπως και σε αρκετές άλλες
χώρες, δεν αναπτύχθηκε ιστορικά μια ανεξάρτητη τάξη γαιοκτητών, αλλά μάλλον η
ιδιοκτησία της γης τείνει τις περισσότερες φορές να ταυτίζεται με το κεφάλαιο ή τους
ενεργούς αγρότες. Έτσι, οι όποιες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες γης δεν δημιούργησαν
σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη του κεφαλαίου στον αγροτικό τομέα και οι ιδιοκτήτες
αυτών των γαιών απετέλεσαν ουσιαστικά τμήμα της ανερχόμενης αστικής τάξης στον
τομέα αυτό (βλ. Neocosmos, 1986).
Η γρήγορη εμπορευματοποίηση και καπιταλιστική ανάπτυξη του αγροτικού
τομέα κατά τις τελευταίες δεκαετίες και οι ειδικότερες οικονομικές συνθήκες που
αντιμετωπίζει ο τομέας αυτός, που σήμερα μπορούν να συνοψιστούν από το άνοιγμα
της ψαλίδας ανάμεσα στις τιμές των αγροτικών προϊόντων και του κόστους
παραγωγής, συνεπάγονται για τη μεγάλη πλειονότητα των (μικρομεσαίων) αγροτών
μια αδυναμία αναπαραγωγής και επιβίωσης. Αυτό συνιστά μια τάση οικονομικής
χρεοκοπίας και απαλλοτρίωσης αυτών των αγροτών από τη γη τους. Για ένα
περιορισμένο αριθμό κερδοφόρων επιχειρηματιών-αγροτών ή επιχειρήσεων που
εμπλέκονται στον αγρο-διατροφικό τομέα, τα συσσωρευόμενα κέρδη μπορεί να
συνεπάγονται μια επέκταση των γαιοκτησιών τους, που επί της ουσίας μπορεί να
διευρύνονται ακόμα παραπέρα με την ενοικίαση πρόσθετων εκτάσεων. Για τη μεγάλη
πλειονότητα των μικρομεσαίων αγροτών όμως, οι διαδικασίες αυτές συνιστούν
διαδικασίες «πρωταρχικής συσσώρευσης» και συνεπάγονται μια (οικονομικά βίαια)
απαλλοτρίωση τους από το βασικό μέσο παραγωγής και επιβίωσης, και μια
προλεταριοποίησή τους (βλ. Marx, 1967, Neocosmos, 1986, Λιοδάκης, 2011).
Τα γενικότερα αναπτυξιακά αδιέξοδα και η εντεινόμενη κρίση του αγροτικού
τομέα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ως συνέπεια μια αυξανόμενη εγκατάλειψη
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και έξοδο από τον αγροτικό τομέα. Η εγκατάλειψη αυτή του αγροτικού τομέα είχε ως
αποτέλεσμα την εγκατάλειψη μιας πληθώρας ιδιοκτησιών στον αγροτικό χώρο, έναν
αυξανόμενο αριθμό «απόντων ιδιοκτητών», και με τη διαδοχή των γενεών μια
ασάφεια των περιουσιακών ορίων και σχέσεων (βλ. Liodakis, 2010). Η εγκατάλειψη,
η ασάφεια και απροσδιοριστία των περιουσιακών σχέσεων είναι, για ευνόητους
λόγους, ακόμα εντονότερη στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές. Η κρίση αυτή
των ιδιοκτησιακών σχέσεων στον αγροτικό τομέα δεν συνεπάγεται μόνο την αδράνεια
εκτεταμένων αναξιοποίητων φυσικών πόρων, αλλά δημιουργεί δυνατότητες μιας
παραπέρα συγκέντρωσης της αγροτικής γης και θέτει το ζήτημα της αναγκαίας
αναδιοργάνωσης της αγροτικής παραγωγής.
Το κράτος, το οποίο παίζει γενικά ένα ενεργό ρόλο στις διαδικασίες
«πρωταρχικής συσσώρευσης» του κεφαλαίου, αναλαμβάνει συχνά πρωτοβουλίες και
παίρνει μέτρα ή προωθεί πολιτικές που μπορεί να επηρεάζουν σοβαρά, κατά τον ένα
ή άλλο τρόπο, το καθεστώς ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση αγροτικών γαιών. Στα
μέτρα και τις πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται διάφορες αγροτικές μεταρρυθμίσεις,
(απο-)χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων και αναμόρφωση δασικών χαρτών, αλλαγές
χρήσης γης, κτηματογραφήσεις, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, κ.λπ. Όπως μπορεί
εδώ να επισημανθεί, «οι μεταβολές στη χρήση γης και τις ιδιοκτησιακές σχέσεις είναι
διακριτές αλλά αλληλένδετες περιοχές αγροτικής αλλαγής» (Borras and Franco,
2012). Χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί η αναγκαστική
απαλλοτρίωση εύφορων αγροτικών εκτάσεων προκειμένου να κατασκευαστεί το
αεροδρόμιο του Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συχνά, τέτοιου είδους μέτρα
σχετίζονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες άλλων τομέων, όπως ο τουρισμός, που
ενδεχόμενα έχουν ενδιαφέρον και προοπτικές για ορισμένες νησιωτικές ή μη
περιοχές της χώρας.
Τέλος, η ανταγωνιστική ανάπτυξη άλλων τομέων παραγωγής μπορεί να
συνεπάγεται μια σοβαρή μεταβολή των περιουσιακών σχέσεων και της χρήσης
ορισμένων φυσικών πόρων όπως το νερό. Εδώ μπορούν να περιληφθούν και οι
περιπτώσεις «αρπαγής γης», που σε διεθνές επίπεδο έχουν τελευταία πάρει τεράστιες
διαστάσεις (βλ. Borras and Franco, 2012), ενώ στην Ελλάδα διατηρούνται ακόμα σε
σχετικά χαμηλά επίπεδα. Τέτοιες αρπαγές γης, πάντως, μπορούν να θεωρηθούν, τόσο
η προαναφερθείσα περίπτωση του αεροδρομίου στο Καστέλι, όσο και η μεγάλης
έκτασης τουριστική επένδυση στο Κάβο Σίδερο του Λασιθίου.

4. Παραγωγικές σχέσεις και «εξωτερικές» επιδράσεις της παραγωγής
Όπως έχει τεκμηριωθεί στη σχετική βιβλιογραφία, οι παραγωγικές σχέσεις του
αγροτικού τομέα, ο τρόπος δηλαδή οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής της χώρας,
έχουν εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες (βλ. Λιοδάκης,
1994, 2000, Νικολαϊδης, 2010). Παρά το γεγονός ότι η χωρική (οικογενειακή)
γεωργία εξακολουθεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, το βασικό χαρακτηριστικό αυτών
των εξελίξεων είναι ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής (ΚΤΠ) αποκτά βαθμιαία
ένα κυρίαρχο ρόλο, παρά τα όποια διαρθρωτικά ή θεσμικά εμπόδια, ενώ ο
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συνεταιριστικός τρόπος οργάνωσης, με τις θεσμικές παρεμβάσεις του κράτους και την
καταλυτική επίδραση των αγορών, έχει σε σημαντικό βαθμό εκφυλιστεί ώστε να μην
αποτελεί ουσιαστικά μια ελκυστική προοπτική, με τα σημερινά τουλάχιστον
δεδομένα.
Η διάρθρωση και εξέλιξη των περιουσιακών σχέσεων που αναλύθηκε παραπάνω,
έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση και εξέλιξη των παραγωγικών
σχέσεων και την κυριαρχία του καπιταλισμού στον αγροτικό και αγροτο-διατροφικό
τομέα ευρύτερα. Ταυτόχρονα όμως, η ανάπτυξη και κυριαρχία των καπιταλιστικών
σχέσεων συνετέλεσε ουσιαστικά στην επέκταση και αναδιάρθρωση, αλλά και στην
αλλαγή του χαρακτήρα των ιδιοκτησιακών σχέσεων του τομέα. Αν και οι σχέσεις
ιδιοκτησίας προϋπήρχαν του καπιταλισμού, σήμερα αποκτούν, ως καπιταλιστική
ιδιοκτησία, ένα δραστικά διαφορετικό περιεχόμενο (βλ. και Neocosmos, 1986). Στα
πλαίσια μιας γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής, και η ίδια η αγροτική γη
αποκτά ένα εμπορευματικό χαρακτήρα, ενώ η έγγεια ιδιοκτησία καθορίζεται
ουσιαστικά από τις συνθήκες ανάπτυξης και συσσώρευσης του κεφαλαίου, αλλά και
από τις συναφείς αστικές πολιτικές του σημερινού κράτους.
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι, πολιτικές όπως οι αναδασμοί, οι αναδιανεμητικές
αγροτικές μεταρρυθμίσεις, και οι εθνικοποιήσεις γαιών, ανάλογα με τη κοινωνικοοικονομική συγκυρία και τους πολιτικούς συσχετισμούς, μπορεί να έχουν
διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις. Η εθνικοποίηση
γαιών ειδικότερα, μπορεί να στοχεύει σε μια μετέπειτα αναδιανομή τους προς μικρομεσαίους αγρότες, σε μια εκχώρησή τους προς το κεφάλαιο (επιχειρηματίες αγροτοβιομήχανους), ή ενδεχόμενα σε μια συλλογική παραγωγική αξιοποίηση σε εθνικό
επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση, που άπτεται ουσιαστικά μιας σύγχρονης εκδοχής
του «αγροτικού ζητήματος» και της επιδίωξης για μια παραγωγικά αποτελεσματική
αναδιάρθρωση και αξιοποίηση αγροτικών πόρων με στόχο τη μείωση στις τιμές των
τροφίμων και στην αξία της εργασιακής δύναμης, το κεφάλαιο γενικά δεν θα ήταν
αντίθετο. Τέτοιες πολιτικές θα εξυπηρετούσαν το στόχο μιας άντλησης σχετικής
υπεραξίας από τον αγροτικό, αλλά και από τους άλλους τομείς της οικονομίας.
Αντίθετα (το κεφάλαιο) θα προέβαλε σοβαρές αντιστάσεις στην περίπτωση που οι
εθνικοποιήσεις θα έτειναν να υποσκάψουν ή να αμφισβητήσουν τον ίδιο το θεσμό της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας (Neocosmos, 1986). Είναι επίσης αξιοσημείωτο εδώ ότι, παρά
την τάση καπιταλιστικού μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, η διατήρηση ενός
μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων εξυπηρετεί τη συνολική
αναπαραγωγή του κεφαλαίου, και γι’ αυτό υποστηρίζεται συχνά και συντηρείται από
το ίδιο το κράτος (βλ. Kautsky, 1988). Από τον μη καπιταλιστικά οργανωμένο τομέα
της αγροτικής παραγωγής, οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις, και το κεφάλαιο γενικά,
μπορούν να αντλούν εκτεταμένες αξίες, και κυρίως να διασφαλίζουν μια φθηνή
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε
ψευδαισθήσεις, μύθους, και αν-ιστορικές εξιδανικεύσεις μιας οικογενειακής
(χωρικής) γεωργίας, η οποία τείνει να υποσκάπτεται, να αποδιαρθρώνεται, και να
ολοκληρώνεται από το διαρκώς αναπτυσσόμενο κεφάλαιο (βλ. Kautsky, 1988, Banaji,
1990, Λιοδάκης, 2000).
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Η διαλεκτική σχέση που συνδέει τις περιουσιακές με τις παραγωγικές σχέσεις
εκτυλίσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαλεκτικής ανάμεσα στην κοινωνία
και τη φύση, η οποία διαμεσολαβείται, εκτός των άλλων, από μια σχετική τεχνολογία.
Η ίδια η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ως μια συγκεκριμένη και σκόπιμη
αναδιοργάνωση της φύσης (Λιοδάκης, 2015), η οποία επηρεάζει, αλλά και
επηρεάζεται από τις επικρατούσες περιουσιακές και παραγωγικές σχέσεις. Και είναι
σημαντικό εδώ να τονιστεί ότι, οι περιουσιακές σχέσεις δεν αφορούν απλώς τον
ιδιοκτησιακό έλεγχο μιας ορισμένης έκτασης γης, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν
εκτάσεις διαφορετικής φυσικής ή επίκτητης γονιμότητας, η οποία μπορεί να
προκύπτει από εγγειοβελτιωτικές επενδύσεις ή άλλες επενδύσεις κεφαλαίου. Και στις
δύο περιπτώσεις, η διαφορική γονιμότητα (και απόδοση) επηρεάζει αυξητικά την
παραγωγικότητα της εργασίας και τη δυνατότητα παραγωγής υπεραξίας
(πλεονάσματος), πράγμα που δίδει στον ιδιοκτήτη της γης τη δυνατότητα απόσπασης
μιας διαφορικής προσόδου. Όπως γίνεται επομένως φανερό, ο ιδιοκτησιακός έλεγχος
δεν συνδέεται μονοσήμαντα με την έκταση της αγροτικής γης. Αντίθετα, μια μικρή σε
έκταση αγροτική εκμετάλλευση μπορεί να συνδέεται με μια μεγάλη συνολική αξία της
εκμετάλλευσης, όπως συμβαίνει με ορισμένες εντατικές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια
ή άλλες σύγχρονες αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες), όπου έχουμε μια εκτεταμένη
επένδυση κεφαλαίου. Οι επενδύσεις όμως αυτές (η κεφαλαιοποίηση της φύσης
γενικότερα) έχουν κόστος για το κεφάλαιο, τη στιγμή που αυτό μπορεί να ιδιοποιείται
δωρεάν ή με σχεδόν μηδενικό κόστος τις δυνάμεις και τους παραγωγικούς πόρους της
φύσης (βλ. Marx, 1967, Burkett 1999). Για το λόγο αυτό, το κεφάλαιο επιζητά την
αξιοποίηση όλο και περισσότερων γόνιμων γαιών ή φυσικών πόρων, που μπορεί να
λειτουργούν ως εναλλακτική σε σχέση με μια αυξημένη επένδυση παγίου κεφαλαίου
(βλ. Marx, 1967, 1973, Moore, 2015). Η τάση αυτή όμως, όπως και η καπιταλιστικά
διαμορφωμένη τεχνολογία, με την εξάντληση των πιο πρόσφορων παραγωγικών
πόρων και ολόκληρων οικοσυστημάτων, μπορεί να συνεπάγεται μια υποβάθμιση και
πιθανά μη αναστρέψιμη οικολογική επιβάρυνση.
Παίρνοντας τώρα υπόψη τις επεκτεινόμενες ιδιοκτησιακές σχέσεις και τον
εντονότατο κατακερματισμό των ιδιοκτησιών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
στη χώρα μας, καθώς και τον εγγενώς ανταγωνιστικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής
παραγωγής και των αγορών, γίνεται προφανές, και υπάρχει μια πληθώρα σχετικών
ενδείξεων, ότι οι ιδιωτικές παραγωγικές δραστηριότητες στον αγροτικό τομέα, ή σε
άλλους τομείς της υπαίθρου, συνεπάγονται σημαντικές και αυξανόμενες εξωτερικές
επιδράσεις. Και το πρόβλημα εδώ έγκειται, από τη μια στο γεγονός ότι οι μεμονωμένοι
αγροτικοί (ή οικονομικοί γενικά) φορείς δεν παίρνουν επαρκώς υπόψη ενδεχόμενες
θετικές εξωτερικές επιδράσεις (διαχύσεις), ενώ από την άλλη, αγνοώντας τις
αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις, τείνουν να μεταθέτουν ένα σημαντικό μέρος του
συνολικού κόστους παραγωγής προς τους άλλους παραγωγούς και την κοινωνία
συνολικά. Οι εξωτερικές αυτές επιδράσεις, οι οποίες με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό
τείνουν να αυξάνονται, έχουν σοβαρότατες, όπως είναι γνωστό, τόσο κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και την
οικονομική ευημερία, όσο και οικολογικές επιπτώσεις. Τέτοιου είδους επιπτώσεις
έχουμε, παραδείγματος χάριν, με την υπερ-άντληση υπόγειων υδάτων για άρδευση,
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την αυξανόμενη ρύπανση των υδάτων, των θαλασσών, και της ατμόσφαιρας από
υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, την καταστροφή
χλωρίδας και πανίδας (μείωση της βιοποικιλότητας), τη λαθραία και ζημιογόνα
βόσκηση κοπαδιών, την λαθραία και καταχρηστική υλοτόμηση, θήρα, και υπεραλίευση, την κατασπατάληση σπάνιων φυσικών πόρων, την υποβάθμιση της
γεωργικής γονιμότητας και την εξάντληση ολόκληρων οικοσυστημάτων. Ενώ μια
ποσοτικοποίηση και αποτίμηση των εξωτερικών αυτών επιπτώσεων είναι εξαιρετικά
δύσκολη, είναι ωστόσο αναμφίβολο ότι, τόσο οι κοινωνικο-οικονομικές όσο και οι
οικολογικές αυτές επιπτώσεις είναι τεράστιας σημασίας, και δεν θα πρέπει επίσης να
αγνοήσουμε το επίσης τεράστιο κοινωνικό κόστος για την προστασία των ιδιωτικών
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Ούτε θα πρέπει, βέβαια, να αγνοήσουμε το γεγονός ότι,
οι θεωρούμενες ως «εξωτερικές» επιδράσεις, από τη σκοπιά ενός ιδιωτικού φορέα,
κάθε άλλο παρά εξωτερικές είναι για το οικοσύστημα συνολικά, και οι επιπτώσεις σ’
αυτό το επίπεδο είναι αναπόφευκτες.

5. Προς μια αναγκαία αναδιοργάνωση των περιουσιακών και παραγωγικών
σχέσεων και του «τρόπου παραγωγής»
Παρά την επισημαινόμενη παραπάνω εγκατάλειψη και σχετική ερήμωση της
υπαίθρου, και ιδιαίτερα των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, μπορούμε να
πούμε ότι, «μηδέν κακό αμιγές καλού». Μπορούμε να προτείνουμε ότι, η εγκατάλειψη
του αγροτικού τομέα και η σχετική απαξίωση (μείωση των τιμών) της αγροτικής γης,
που είναι ακόμα εντονότερη στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές, είναι μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια δραστική ανασυγκρότηση των γαιοκτησιακών και
παραγωγικών σχέσεων του τομέα με σχετικά μικρό κόστος. Θα μπορούσαν να
αναληφθούν σοβαρές προσπάθειες για έναν αναδασμό και ενοποίηση των αγροτικών
γαιών, καθώς και για κοινές (συλλογικές) οργανώσεις της αγροτικής παραγωγής, με
σχετικά περιορισμένες αντιστάσεις και χαμηλό κόστος. Τέτοιες προσπάθειες ή
πολιτικές συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Μπορούν να ενσωματώνουν σε
μεγάλο βαθμό τις εξωτερικές επιδράσεις που αναλύθηκαν παραπάνω, να καθιστούν
ευχερέστερη την αξιοποίηση νέων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, και να
αξιοποιούν πιθανές συνέργειες ή συμπληρωματικότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς
κλάδους ή μονάδες της αγροτικής παραγωγής. Αυτό θα είχε πιθανότατα πολύ θετικές
συνέπειες, και θα συνεπαγόταν μια αύξηση της αποτελεσματικότητας και της
οικονομικής ευημερίας, αλλά και ένα δραστικό περιορισμό των οικολογικών
επιβαρύνσεων. Γι αυτούς ακριβώς τους λόγους, οι συλλογικές μορφές ιδιοκτησίας και
κοινής παραγωγικής προσπάθειας μπορούν, όπως διαπιστώνεται ιστορικά, να
διασφαλίζουν μια μεγαλύτερη κοινωνική αποτελεσματικότητα και οικολογική
βιωσιμότητα, και έχουν ως εκ τούτου υποστηριχτεί σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφία
(βλ. Runge, 1986, Ostrom, 1990, Swaney, 1990, Schmitz, 1999, Agrawal, 2001).
Σχετικά με μια τέτοια προοπτική μιας δραστικής ανασυγκρότησης των
περιουσιακών και παραγωγικών σχέσεων του αγροτικού τομέα, είναι εδώ ανάγκη να
κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς, και παρά τη σημερινή απαξίωση και
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δυσφήμιση των συνεταιριστικών οργανώσεων, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι νέες
μορφές κοινής ιδιοκτησίας και παραγωγής, και νέες μορφές συνεταιριστικής δράσης
μπορούν να προχωρήσουν επιτυχώς εάν ληφθούν σχετικές συλλογικές πρωτοβουλίες
από τη βάση των αγροτών, και με την προϋπόθεση βέβαια μιας επαρκούς ενημέρωσης
και ενθάρρυνσης από το κράτος. Δεύτερον, μια τέτοια ανασυγκρότηση απαιτεί μια
ευρεία κοινωνική συναίνεση, ιδιαίτερα μεταξύ των αγροτών, που μπορεί να
προκύπτει από επαρκή πληροφόρηση και την παροχή ορισμένων κινήτρων, και δεν
μπορεί βεβαίως να προχωρήσει επιτυχώς με κρατικούς καταναγκασμούς ή βίαιη
κολεκτιβοποίηση. Τρίτο, η ανασυγκρότηση αυτή, που θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως
σε μια πρωτοβουλία από τα κάτω, μπορεί, αναλόγως των συνθηκών, να πραγματωθεί
υπό την αιγίδα και στήριξη του κράτους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και
μηχανισμούς του κράτους, ή ενάντια στο κράτος και τις κυρίαρχες (αστικές)
πολιτικές. Τέταρτο, μια τέτοια ανασυγκρότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους
κινδύνους από ενδεχόμενες μονοκαλλιέργειες (μείωση βιοποικιλότητας, οικολογική
επιβάρυνση), και τα σχετικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύπτουν από τη
διατήρηση ενός αριθμού μικρομεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Πέμπτο, μια
τέτοια οργανωτική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα μπορεί να επιτρέπει την
επίτευξη και άλλων σημαντικών κοινωνικών στόχων, όπως είναι η προστασία του
περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (βλ. Li, 2008, Smith,
2019). Όπως είναι γνωστό, η κλιματική αλλαγή (υπερθέρμανση) μπορεί, εκτός των
άλλων, να συνεπάγεται μια σοβαρή μείωση της ποσότητας και ποιότητας, και μια
αύξηση του κόστους των αγροτικών προϊόντων. Σημαίνοντα ρόλο μπορεί εδώ να
παίξει η εγκατάλειψη του άνθρακα και ο προσανατολισμός του αγροτικού τομέα σε
εναλλακτικές και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Έκτο, μια συλλογική
αναδιοργάνωση του τομέα μπορεί επίσης να επιτρέπει μιαν αλλαγή σκοποθεσίας
υπαρχουσών τεχνολογιών και έναν αναπροσανατολισμό της ανάπτυξης νέων
τεχνολογιών, καθιστώντας δυνατή την ανάκτηση παλαιότερων οικολογικών
πρακτικών, σε συνδυασμό με σύγχρονες γνώσεις οικολογίας, και τη διασφάλιση ή
διεύρυνση του κοινωνικού (δημόσιου) χαρακτήρα κρίσιμων πλουτοπαραγωγικών
πόρων, όπως οι σπόροι, οι υδατικές πηγές, κ.λπ. Έβδομο, σε αντίθεση με τη σημερινή
ραγδαία απώλεια της «διατροφικής κυριαρχίας» του αγροτικού πληθυσμού, της
ικανότητάς του δηλαδή να διατηρεί τον έλεγχο των αγροτικών παραγωγικών πόρων
και των αποφάσεων για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, και να διασφαλίζει τους
όρους για μια ποιοτική και επαρκή διατροφή, η προτεινόμενη αγροτική
ανασυγκρότηση μπορεί σε μεγαλύτερο βαθμό να διασφαλίζει μια τέτοια κυριαρχία.
Όγδοο, ενώ το κυρίαρχο σήμερα (γραμμικό) πρότυπο ανάπτυξης στηρίζεται στη
μέγιστη δυνατή απόσπαση και αξιοποίηση/μεταποίηση (throughput) αγροτικών και
ενεργειακών πόρων, με ολέθριες οικολογικές συνέπειες, και ο καπιταλιστικός τρόπος
παραγωγής καταστρέφει τις προϋποθέσεις μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης (βλ. και
Λιοδάκης, 2017), η προτεινόμενη αναδιοργάνωση σε μια περισσότερο συλλογική και
ενοποιητική βάση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη
ανάπτυξη, με μια περισσότερο ολιστική θεώρηση και καθιστώντας τα αποτελέσματα
μιας ορισμένης παραγωγικής διαδικασίας προϋποθέσεις και βασικά στοιχεία μιας
άλλης παραγωγικής διαδικασίας. Μια τέτοια ανάπτυξη μπορεί να ενισχύει τις
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προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας οικολογικής (οργανικής) γεωργίας και να
συμβάλλει τα μέγιστα στην κοινωνική αποτελεσματικότητα και οικολογική
βιωσιμότητα. Ένατο, με δεδομένη την ιστορικο-κοινωνική και οικολογική σημασία
του αγροτικού τομέα, επιβάλλεται μια λελογισμένη μόνο αλλαγή στη χρήση της γης
και μια προστασία του τομέα από την επεκτατική επίδραση από άλλους
ανταγωνιστικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
σε σχέση με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού σε νησιωτικές και παράκτιες
περιοχές, αλλά και ορεινές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο ίδιος ο κλάδος του
τουρισμού, εκτός του ότι υπόκειται σε έναν αυξανόμενο έλεγχο από το εξωτερικό,
τείνει κατά κανόνα να υποσκάπτει την κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα.
Δέκατο, η διαδικασία αυτή αναμόρφωσης και μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα
μπορεί, αναλόγως των συνθηκών, να περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας
και παραγωγής, αλλά η συνοχή των διαφορετικών αυτών μορφών και η διασφάλιση
των παραπάνω στόχων στο μεγαλύτερο βαθμό, προϋποθέτει ουσιαστικά τον
μετασχηματισμό των κυρίαρχων σήμερα καπιταλιστικών σχέσεων της αγροτικής
παραγωγής σε μια σοσιαλιστική/ κομμουνιστική κατεύθυνση.

6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στα προηγούμενα αναλύσαμε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
αγροτικού τομέα της χώρας, εστιάζοντας στις περιουσιακές και παραγωγικές σχέσεις,
στις εκτεταμένες «εξωτερικές διαχύσεις/επιδράσεις», και στην ανάγκη μιας
συνολικής ανασυγκρότησης του τρόπου οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής σε μια
συλλογική βάση. Καταλήγοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, μια τέτοια ευρείας
κλίμακας κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα δεν
μπορεί να προχωρήσει και να επιτευχθεί χωρίς να παρθεί σοβαρά υπόψη ο ρόλος του
κράτους. Όπως σημειώσαμε, ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει ενδεχομένως, και
αναλόγως των συνθηκών, να επιδιωχθεί εντός, εκτός, και ενάντια στους καθορισμούς
του εθνικού κράτους. Αλλά ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε την ευρύτερη
κοινωνικοπολιτική συγκυρία και τις επιδράσεις από την παγκόσμια οικονομία και το
ανερχόμενο διεθνικό κράτος, στο πλαίσιο του οποίου η Ε.Ε. παίζει ένα προεξέχοντα
ρόλο.
Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές του αγροτικού τομέα, και των
ορεινών και απομονωμένων περιοχών ειδικότερα (βλ. επίσης Νικολαϊδης και
Στασινόπουλος, 2015, Λιοδάκης, 2017), θα καθοριστούν στο άμεσο μέλλον από
διάφορα σενάρια που θα προσδιορίζονται από μια πληθώρα παραγόντων και θα
εστιάζονται ιδιαίτερα σε κάποιους συνδυασμούς επιμέρους αναπτυξιακών στόχων.
Ανάμεσα στους στόχους αυτούς μπορεί να είναι η ανακατανομή ή συγκεντροποίηση
(ενοποίηση) της αγροτικής γης, η αλλαγή χρήσης της γης, η τεχνολογική
ανασυγκρότηση και αναβάθμιση, η οικολογική προστασία, και η διαμόρφωση των
κοινωνικών όρων ζωής στην ύπαιθρο (βλ. και Borras and Franco, 2012). Οι
συνδυασμοί αυτοί στόχων και τα πιθανά αναπτυξιακά σενάρια θα καθοριστούν σε
σημαντικό βαθμό από, αλλά και θα καθορίσουν διαλεκτικά τις εξελισσόμενες ταξικές
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δομές και τους ιδεολογικο-πολιτικούς συσχετισμούς εντός και εκτός του αγροτικού
τομέα. Σε συνάρτηση με αυτούς τους παράγοντες, και ανάλογα με την εκάστοτε
συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική συγκυρία, μπορούμε να πούμε ότι η ταξική πάλη και
οι κοινωνικές (κινηματικές) διεκδικήσεις των αγροτών θα παίξουν έναν
αποφασιστικό ρόλο στην ενδεχόμενη έκβαση του αναγκαίου εγχειρήματος
ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, ενδέχεται για
κάποια διαστήματα να συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές συλλογικής οργάνωσης
της αγροτικής παραγωγής, παράλληλα με ορισμένες ιδιωτικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τις εναπομένουσες οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η
επιτυχής, πάντως, μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα θα
εξαρτηθεί από το αν και κατά πόσο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα
κοινωνικό
μετασχηματισμό
σε
σοσιαλιστική/κομμουνιστική
κατεύθυνση,
υπερβαίνοντας τις καπιταλιστικές σχέσεις που διαιωνίζουν την κρίση και καθηλώνουν
την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
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Επανακαθορισμός αγροτικών χρήσεων γης με σκοπό την καθολική
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Περίληψη
Από τον 19ο αιώνα, η νομοθεσία του νέου ελληνικού κράτους περί σχεδίων
πόλεων περιελάμβανε ρυθμίσεις προστασίας της γεωργικής γης. Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970, η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
(ΓΓΥΠ) αποτελεί υποχρέωση του Κράτους που απορρέει από το Σύνταγμα, αλλά μέχρι
σήμερα δεν έχει κινηθεί η διαδικασία οριοθέτησής της. Στη ΓΓΥΠ απαγορευόταν,
αρχικά, η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας πλην της γεωργικής
εκμετάλλευσης, εκτός εάν επρόκειτο για στρατιωτικά έργα ή μεγάλα δημόσια
αναπτυξιακά έργα. Έκτοτε, αυτή η γη έχει αλλάξει πολλές φορές χρήση, καθώς η
σχετική νομοθεσία γίνεται διαρκώς ηπιότερη σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξή της.
Ενδεικτικοί νόμοι των οποίων η εφαρμογή έχει επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην
προστασία της είναι:
• Ο Ν. 3851/2010, ο οποίος επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη ΓΓΥΠ.
• Ο N. 4146/2013, με τον οποίο επιτρέπεται χωροθέτηση στρατηγικών
επενδύσεων σε ΓΓΥΠ.
Αυτές οι ρυθμίσεις οδηγούν σε σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και σε
συρρίκνωση, ή οριστική απώλεια, παραγωγικών γεωργικών εκτάσεων. Επιπλέον, τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν επέλθει πολύ σημαντικές μεταβολές, όπως η κλιματική
αλλαγή, που επηρεάζουν ακόμη περισσότερο το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τη
γεωργική γη. Απαιτείται συνεπώς η λήψη προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξή της.
Η παρούσα πρόταση αφορά την καθολική προστασία της ΓΓΥΠ, διότι αποτελεί
φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο και επιβάλλεται να διαφυλαχθεί στο σύνολό της.
Προτείνονται συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα διαφύλαξής της, βάσει της
ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας, ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη εσαεί.

Redefining rural land uses with a view to the holistic protection of the
high productivity agricultural land
Stavros Kalogiannis1
1Civil

Engineer, M.sp. en Génie Urbain, EPFL

Abstract
Since the 19th century, the legislation of the new Hellenic State, regarding urban
plans included arrangements for the protection of the agricultural land. Since the early
1970s, the preservation of high productivity agricultural land has been an obligation
of the State, which arises from the Constitution of Greece. However, till today, the
process of its demarcation has not even started. When the land has been characterized
as "high productivity agricultural land", it was prohibited to engage in any activity
other than the agricultural exploitation unless it concerned military projects or major
public development projects. Since then, this land has changed many times, as the
relevant legislative framework is becoming more and more mild in terms of land's
preservation.
Indicative laws whose implementation has caused significant damage to the
protection of high productivity agricultural land are the following:
• Law 3851/2010, which allows the installation of Renewable Energy Sources'
stations for the production of electricity in the high productivity agricultural land,
• Law 4146/2013, which allows the allocation of strategic investments in the
high productivity agricultural land.
These adjustments at the legislative framework lead to severe environmental
degradation and shrinking or even permanent loss of high productivity agricultural
land. In addition, the last decades, important events that should be considered, took
place, to name the most important: the climate change, which has a great impact on
the natural environment and especially on the high productivity agricultural land and
there is urgent need to take precautionary measures to preserve it. Hence, this paper
discusses the need for a holistic protection of the high productivity agricultural land,
as it is a natural resource, which is non-renewable and should be managed
appropriately and preserved in holistically. Therefore, relevant proposals are made,
in the direction of legislative measures, to safeguard the high productivity agricultural
land, based on European and international experience.

1. Εισαγωγή
Από τη σύσταση του νεοελληνικού Κράτους, τον 19ο αιώνα, η νομοθεσία περί
σχεδίων πόλεων περιελάμβανε ρυθμίσεις προστασίας της γεωργικής γης. Το
Σύνταγμα της Ελλάδας, του 1975, όριζε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση
να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα, στο πλαίσιο της αρχής της
αειφορίας.
Στους βασικούς σκοπούς των χωροταξικών σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, που εγκρίθηκαν την πρώτη δεκαετία του 2000, περιλαμβάνονται η στήριξη
της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της ενδυνάμωσης της αγροτικής παραγωγής, η
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της
γεωργικής γης, ιδίως δε της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Ειδικότερα, το
Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 128Α’/2008) προβλέπει ρητά την προστασία της
γης υψηλής παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της στην παραγωγική
διαδικασία και τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
(ΦΕΚ2464Β’/2018), προέβλεπε επίσης την προστασία της, καθώς απέκλειε, αρχικά,
την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

2. Η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) στην
Ελλάδα
Η πρώτη αναφορά στη νομοθεσία του νεοελληνικού κράτους, στη γεωργική γη,
γίνεται το 1836 στο Βασιλικό Διάταγμα «περί κτηματολογίων» (ΦΕΚ 70Α’/1836),
σύμφωνα με το οποίο σε κάθε εγγραφή ακινήτου στο κτηματολόγιο έπρεπε να
περιλαμβάνεται και η «ως εκ τους ευκαρπίας τους γης προσδιορισθείσα κλάσις τους
ποιότητος», που αφορούσε την αξία τους γης.
Σε ό,τι αφορά τους τους γης, και ιδιαίτερα την αγροτική χρήση, πολύ
ενδιαφέρουσα ήταν η κατάταξη τους ποιότητας τους γεωργικής γης, με σκοπό τη
διαφύλαξη και ορθολογική αξιοποίησή τους. Ο Νόμος ΡΙΔ’/1848 αφορούσε τον
αποικισμό των Κρητικών και για την εφαρμογή του εκδόθηκαν στη συνέχεια
Διατάγματα και Οδηγίες. Ένα από αυτά τα Διατάγματα (ΦΕΚ 32 Α’/1854),
συνοδευόταν από Αιτιολογική Έκθεση των συναρμόδιων Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών, στην οποία ετίθετο το ερώτημα «εκ ποίας ποιότητας γαιών» θα γινόταν
η παραχώρηση για όσους Κρητικούς δεν είχαν λάβει ακόμη γη, επισημαίνοντας ότι
δεν έπρεπε να μένει «απροσδιόριστος» η ποιότητα των παραχωρητέων εθνικών
γαιών. Το Διάταγμα του 1854 όριζε ότι οι Κρητικοί που δικαιούνταν γη, θα λάμβαναν
από τους διαθέσιμες εθνικές γαίες «μεσαίας ποιότητας». Πως προσδιορίζονταν οι
γαίες μέσης ποιότητας; Οι Έπαρχοι, οι Έφοροι και οι γεωμέτρες κάθε Επαρχίας,
όφειλαν να προσδιορίζουν κατά τμήματα τους παραχωρητέες γαίες και να
υποβάλλουν αρμοδίως τους σχετικές πράξεις τους έγκριση. Στη συνέχεια θα
εκδίδονταν τα παραχωρητήρια.

Σύμφωνα με τους Οδηγίες1 που εκδόθηκαν, τους το 1854, για την εφαρμογή του
Νόμου ΡΙΔ’/1848 προκειμένου να προσδιοριστούν οι γαίες μεσαίας ποιότητας ανά
Δήμο, οι γαίες διαιρούνταν σε δύο κατηγορίες, τους ποτιστικές και τους ξηρικές, κάθε
μία δε εξ αυτών έπρεπε να «διαιρείται» σε ποιότητες. Οι Οδηγίες εφιστούσαν την
προσοχή στον προσδιορισμό τους ποιότητας των ποτιστικών, όταν επρόκειτο «να
διακριθή η μεσαία τάξις», καθώς η ποιότητα τους γης, «εκτός των συστατικών
στοιχείων τους», προσδιοριζόταν, σύμφωνα με τους Οδηγίες, «και κατά λόγον τους
διαρκείας τους χρήσεως του ύδατος». Δηλαδή βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης
τους γεωργικής γης ήταν τα εδαφολογικά συστατικά τους και η δυνατότητα άρδευσής
τους, τους αντίστοιχα ορίζεται στην Απόφαση 168040/2010 περί διαβαθμίσεως τους
αγροτικής γης σε ποιότητες και κατάταξή τους σε κατηγορίες παραγωγικότητας.
Μετά τον προσδιορισμό τους ποιότητας τους γης ακολουθούσε η καταμέτρηση, η
οριοθέτησή τους και η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου στο οποίο καταγράφονταν τα
μήκη των πλευρών και τα όρια κάθε τμήματος. Το πρωτόκολλο, υπογεγραμμένο από
τον γεωμέτρη, υποβαλλόταν «μετά τοπογραφικού σχεδίου» τους έγκριση στα
συναρμόδια Υπουργεία. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου, μπορούσε να κινηθεί η
διαδικασία παραχώρησης των γαιών. Η προβλεπόμενη διαδικασία ήταν επίπονη,
χρονοβόρα και περιείχε τους αβεβαιότητες, ήταν τους πολύ σημαντική για τη
διασφάλιση των γεωργικών γαιών.
Στο πλαίσιο που έθεσε το Σύνταγμα του 1975 για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, ρητή αναφορά στη ΓΓΥΠ γίνεται στον Ν. 1337/1983, σύμφωνα με τον
οποίο η διαφύλαξή τους περιλαμβάνεται τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους
τους χώρας. Ειδικότερα στο άρθρο 1 του νόμου αναφέρεται ότι δεν επιτρέπονται
επεκτάσεις οικισμών εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τους τους στόχους, δηλαδή δεν
επιτρέπονται επεκτάσεις σε ΓΓΥΠ. Σχετικές ήταν οι Οδηγίες εφαρμογής του νόμου,
υπό μορφή Εγκυκλίου, που εκδόθηκαν το 1983, τους οποίες περιγράφονταν
αναλυτικά οι γαίες που χαρακτηρίζονταν ως ΓΓΥΠ. Χρειάστηκε τους να περάσουν
δεκατρία (13) χρόνια για να τεθεί χρονικό όριο καθορισμού των ορίων τους ΓΓΥΠ.
Αυτό έγινε με τον Ν. 2637/1998, χωρίς τους να έχουν καθοριστεί τα σχετικά κριτήρια.
Ο Ν. 2945/2001 προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι με Αποφάσεις των συναρμόδιων
Υπουργών Περιβάλλοντος και Γεωργίας έπρεπε να καθοριστούν κριτήρια για τη
διαβάθμιση σε ποιότητες και την κατάταξη σε κατηγορίες παραγωγικότητας τους
ΓΓΥΠ, καθώς και τα γεωγραφικά όριά τους. Μέχρι την οριστική κατάταξη τους γης,
ο χαρακτηρισμός τους προβλεπόταν να γίνεται με τα τότε ισχύοντα, δηλαδή μέσω των
οικείων Νομαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ).
Με τον Ν. 3399/2005 επαναλήφθηκε η διάταξη περί καθορισμού των
γεωγραφικών ορίων τους ΓΓΥΠ, καθώς κανένα βήμα δεν είχε γίνει τους αυτή την
κατεύθυνση, ενώ παράλληλα έγινε μία σημαντική εξαίρεση: εξαιρέθηκε από τον
χαρακτηρισμό ως ΓΓΥΠ, η γη εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι
εξακοσίων (600) μέτρων. Επρόκειτο για ρύθμιση με αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι
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αφορά τη ΓΓΥΠ και είναι άγνωστo εάν και σε ποιες περιοχές τους χώρας
εφαρμόστηκε. Η εξαίρεση καταργήθηκε με τον Ν. 3937/2011.
Με τον Ν. 3851/2010 απαγορεύτηκε τους ΓΓΥΠ η άσκηση οποιασδήποτε
δραστηριότητας, εκτός τους γεωργικής εκμετάλλευσης και τους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Ο Νόμος επέφερε σημαντικές αλλοιώσεις
στον χαρακτήρα τους ΓΓΥΠ, σε τους περιοχές τους Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι
στην αιτιολογική του έκθεση αναφερόταν ότι «οι ΑΠΕ δεν εμφανίζουν
ασυμβατότητες με τη γη υψηλής παραγωγικότητας».
Ακολούθησε Εγκύκλιος (ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928/2010) περί εφαρμογής των
διατάξεων του Ν.3851/2010, η οποία έθεσε ως όρο, ειδικά στην περίπτωση
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε ΓΓΥΠ, να καλύπτονται εδαφικές εκτάσεις
που δεν θα υπερέβαιναν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του
συγκεκριμένου νομού, όπου χωροθετούνταν η εγκατάσταση. Καθώς τους κορυφαίοι
Φορείς των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων(ΠΑΣΕΓΕΣ, 2010) ήταν θετικά
διακείμενοι στη συγκεκριμένη ρύθμιση και παράλληλα δόθηκαν κίνητρα τους
αγρότες για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ μικρής ισχύος, ήταν τους χιλιάδες οι
αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών που υποβλήθηκαν και αρκετές αυτές που
αδειοδοτήθηκαν και τελικά εγκαταστάθηκαν. Ο Ν. 3851/2010 και η προαναφερθείσα
Εγκύκλιος προκάλεσαν προσφυγές στο Συμβούλιο τους Επικρατείας, το οποίο έχει
εκδώσει σειρά Αποφάσεων (ενδεικτικά: 3698/2000, 1433/2017, 2487/2017) για την
προστασία τους ΓΓΥΠ τους τελευταίες δεκαετίες. Το 2012 ανεστάλη η διαδικασία
αδειοδότησης φωτοβολταϊκών σταθμών (ΦΕΚ 2317Β’), λόγω κάλυψης των στόχων
που έχουν τεθεί το 2010. Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3851/2010 επέτρεψε την
εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε ΓΓΥΠ, παρά τους αντίθετες γενικές κατευθύνσεις του
Γενικού Χωροταξικού και του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τους ΑΠΕ.
Πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία τους ΓΓΥΠ αποτέλεσε η έκδοση τους
Απόφασης 168040/2010 των Υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης,
στην οποία δίνονταν αρχικά οι ορισμοί τους γεωργικής γης, τους ποιότητας και τους
παραγωγικότητάς τους, καθορίζονταν τα κριτήρια διαβάθμισης τους αγροτικής γης
σε ποιότητες και ακολουθούσε η κατάταξή τους σε κατηγορίες παραγωγικότητας. Η
ρύθμιση προκάλεσε τους αντιδράσεις και τροποποιήθηκε αμέσως, με αφαίρεση τους,
σωστής επί τους αρχής, διάταξης σύμφωνα με την οποία: κάθε έκταση που βρισκόταν
σε ζώνη περιμέτρου τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια προστατευόμενων
περιοχών χαρακτηριζόταν ως ΓΓΥΠ, καθώς θεωρούνταν ότι συνιστούσε ρυθμιστική
ζώνη διαφύλαξης τους όμορης προστατευόμενης περιοχής και ότι με την απόλυτη
προστασία τους θα επιτυγχάνονταν η ομαλή εναλλαγή των τοπίων και η προστασία
των προστατευομένων περιοχών. Έστω και τροποποιημένη, η εν λόγω Απόφαση
παραμένει ουσιαστική αλλά ανεφάρμοστη.
Με το άρθρο 1, παρ. 9 του N. 4146/2013 επιτράπηκε η χωροθέτηση στη ΓΓΥΠ,
Στρατηγικών επενδύσεων του Ν.3894/2010, ιδίως επενδύσεων μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων και βιομηχανίας τροφίμων. Η ρύθμιση μπορεί να έχει
σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση χωροθέτησης έστω και τους επένδυσης
τέτοιου είδους σε ΓΓΥΠ, δεδομένου ότι για να χαρακτηρισθεί ως Στρατηγική μία
επένδυση πρέπει να είναι μεγάλου ή πολύ μεγάλου μεγέθους (ενδεικτικά, να έχει

προϋπολογισμό Π>200 εκατ. Ευρώ, ή Π>75 εκατ. Ευρώ με παράλληλη δημιουργία
200 θέσεων εργασίας, κ.λπ).
Με το άρθρο 16, παρ. 1του Ν. 4164/2013 δόθηκε η δυνατότητα μετεγκατάστασης
στη ΓΓΥΠ ακόμη και επαγγελματικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης, στο πλαίσιο
προστασίας και βελτίωσης των αστικών κέντρων πόλεων.
Ακολούθησε ο Ν. 4178/2013, ο οποίος επέτρεψε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, τη χορήγηση άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων ΓΓΥΠ (με τον Ν.
4280/2014 επεκτάθηκε η ρύθμιση στο σύνολο τους γεωργικής γης), εφόσον αυτά
έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός
αποστάσεως διακοσίων μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν
πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Ουσιαστικά επανήλθε,
τροποποιημένη ως τους τους αποστάσεις, η ρύθμιση του Ν. 3399/2005, αλλά
γενικευμένη στο σύνολο του οδικού δικτύου (και όχι μόνον τους εθνικές οδούς).
Ο Ν. 4203/2013 που ρύθμισε θέματα ΑΠΕ, επέκτεινε τη δυνατότητα
χωροθέτησης στη ΓΓΥΠ όχι μόνον εγκαταστάσεων ΑΠΕ, τους προέβλεπε ο Ν.
3851/2010, αλλά και δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
υποσταθμών και κάθε τους κατασκευής που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού
συστήματος. Αυξήθηκε, συνεπώς, ο αριθμός των έργων που μπορούσαν πλέον να
χωροθετηθούν σε ΓΓΥΠ.
Επιπλέον αυτών, με τον Ν.4496/2017 επιτράπηκε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
και η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο
ή βιορρευστά, σε ΓΓΥΠ. Η ρύθμιση τροποποιήθηκε, επί το ελαστικότερο για την
προστασία τους ΓΓΥΠ με τον Ν. 4602/2019, με άλλη ρύθμιση με την οποία έγιναν
λιγότερο αυστηρές οι προϋποθέσεις εγκατάστασης αυτών των σταθμών.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι σε μία χρονική περίοδο τριάντα έξι ετών,
αντί να έχει οριοθετηθεί η ΓΓΥΠ και να γίνεται διαρκώς αυστηρότερη η νομοθεσία
προστασίας τους, προϊόντος του χρόνου αυτή η νομοθεσία γίνεται πολύ ηπιότερη.
Ενώ στη ΓΓΥΠ δεν επιτρεπόταν αρχικά παρά μόνον γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
στρατιωτικά έργα ή μεγάλα δημόσια αναπτυξιακά έργα, σήμερα επιτρέπεται η
χωροθέτηση σταθμών ΑΠΕ και βιομάζας/βιορρευστών, όλων των σχετικών έργων
υποδομής τους (δίκτυα μεταφοράς και διανομής, υποσταθμοί, κ.λπ), στρατηγικών
επενδύσεων και εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης. Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι
απολύτως βέβαιο ότι η ΓΓΥΠ θα βαίνει διαρκώς μειούμενη.

3. Η προστασία της ΓΓΥΠ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Στην Ευρώπη, από το 1960 μέχρι σήμερα, έχει χαθεί το 20% της επιφάνειας των
αγροτικών εκτάσεων, δηλαδή έκταση 33 εκατ. ha, περιλαμβανομένης της ΓΓΥΠ, η
οποία έχει μετατραπεί σε τεχνητές εκτάσεις (συνεχής ή διακεκομμένη αστική
οικοδόμηση, βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες και δίκτυα επικοινωνίας, χώροι
απόρριψης απορριμμάτων, κ.λπ).
Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου έδινε, από το 1999, κατεύθυνση για
συνετή διαχείριση της φύσης, επισημαίνοντας ότι εάν δικαιολογείται η λήψη

αυστηρών προστατευτικών μέτρων συγκεκριμένων περιοχών, είναι πιο ενδεδειγμένο
να συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των απειλούμενων τοποθεσιών σε χωροταξικές
στρατηγικές που αφορούν ευρύτερες ζώνες.
Στη Γαλλία, η νομοθεσία προβλέπει την προστασία της αγροτικής γης και της
ΓΓΥΠ. Συγκεκριμένα, ο Αγροτικός Κώδικας προβλέπει (Coderural, 2019) ότι
αγροτικές ζώνες οι οποίες παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον εξαιτίας της
ποιότητας της παραγωγής τους ή της γεωγραφικής τους θέσης, μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο ταξινόμησής τους ως «προστατευόμενες αγροτικές ζώνες».
Οριοθετούνται με Διάταγμα και οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης γης εντός αυτών
υπόκειται στη γνώμη του Αγροτικού Επιμελητηρίου και της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής. Εάν ένας εκ των δύο φορέων εκφέρει αρνητική γνώμη για την
προτεινόμενη αλλαγή χρήσης, το θέμα παραπέμπεται στον οικείο Νομάρχη.
Στο Βέλγιο, επιφάνεια της τάξεως των 12 – 17 τετρ. χλμ. μετατρέπεται κάθε χρόνο
σε τεχνητή έκταση, από το 1985 και εντεύθεν, με τρόπο μη αναστρέψιμο. Ο φιλόδοξος
στόχος που τέθηκε το 2017 στο προσχέδιο Εδαφικής Ανάπτυξης του Βελγίου, είναι να
μειωθεί η «κατανάλωση» μη τεχνητών εδαφών σε 0 ha με ορίζοντα το 2050
(Bouchedor, 2017).
Στην Ελβετία οι αγροτικές επιφάνειες καλύπτουν το 35,9% της συνολικής
επιφάνειάς της. Το 1992 η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καθόρισε, με ένα τομεακό
Σχέδιο, την ελάχιστη επιφάνεια των καλλιεργήσιμων γαιών με την υψηλότερη
απόδοση, δηλαδή των αρόσιμων γαιών ή των «επιφανειών αμειψισποράς». Αυτή η
ελάχιστη επιφάνεια ορίστηκε σε 438.560 ha. Το Σχέδιο υποχρέωνε κάθε Καντόνι να
καταρτίσει έναν κατάλογο των υφιστάμενων γαιών αμειψισποράς και να εγγυάται τη
διατήρηση της ελάχιστης επιφάνειας. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι η Ελβετία
χάνει κάθε χρόνο 3.400 ha καλλιεργήσιμης γης, κυρίως λόγω της αστικοποίησης και
των έργων μεταφορικής υποδομής. Για να σταματήσει αυτή η απώλεια, η Κυβέρνηση
συνέταξε το 2015 μία Έκθεση, η οποία συνιστούσε (Confédération Suisse, 2016) την
άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως η αυστηροποίηση της νομοθεσίας σε
ομοσπονδιακό επίπεδο για τη διατήρηση της καλλιεργούμενης γης, ο εμπλουτισμός
και η επικαιροποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων.
Η αγροτική γη του Καναδά καλύπτει έκταση μεγαλύτερη των 2,5 εκατ.
τετραγωνικών χλμ., έχει χαρτογραφηθεί την περίοδο 1960 – 1980 και απεικονισθεί
σε περισσότερα από 1.000 φύλλα χάρτου, υπό κλίμακα 1:250.000, που είναι
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ταξινομημένη σε
επτά κατηγορίες (1 – 7), ανάλογα με τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς στην
αγροτική παραγωγή. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις γαίες με την υψηλότερη
απόδοση. Γενικότερα, οι τρεις πρώτες κατηγορίες αφορούν καλλιέργειες τακτικής
απόδοσης και σε αυτές ανήκουν οι γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Στην τέταρτη
κατηγορία ανήκουν οι γαίες μέτριας απόδοσης, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες η
απόδοση των εδαφών μειώνεται. Εδάφη που ταξινομούνται στην έβδομη κατηγορία
είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια. Υπάρχουν και υπο-κατηγορίες εδαφών. Δεκατρία
είναι τα είδη των συντελεστών που αναφέρονται σε αντίστοιχες υπο-κατηγορίες,
όπως το κλίμα, η έλλειψη υγρασίας, η διάβρωση, το ανάγλυφο, κ.α.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής και Αγροτικών Υποθέσεων του Καναδά έχει
καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη ΓΓΥΠ της
Επαρχίας του Οντάριο, που καλύπτει περίπου το 5% της επιφάνειας της Επαρχίας. Οι
Δήμοι αυτής της Επαρχίας έχουν την υποχρέωση να καθορίσουν στον επίσημο
σχεδιασμό τους τη ΓΓΥΠ. Τα κριτήρια σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις
ζώνες
υψηλής
παραγωγικότητας
είναι,
ανάλογα
με
τις
χρήσεις
(Ministèredel’Agriculture, 2016), οι εξής:
- Αγροτικές χρήσεις: καλλιέργεια, εκτροφή ζώων, κτίρια συναρτώμενα με τη
γεωργία και την εκτροφή εντός της φάρμας, κ.α.
- Χρήσεις συνδεδεμένες με τη γεωργία: εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις
συνδεδεμένες με την αγροτική αξιοποίηση, υποστηρικτικές χρήσεις της γεωργίας,
κ.α.
- Διαφοροποιημένες χρήσεις στη φάρμα: χρήσεις μικρής κλίμακας,
συνδεδεμένες με τον αγροτουρισμό, με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με
προστιθέμενη αξία, κ.α.
4. Οι νέες απειλές: κλιματική αλλαγή, ερημοποίηση
Η Ελλάδα ανήκει στη ζώνη 4, την Μεσογειακή, μαζί με τις Ιταλία, Ισπανία και
Πορτογαλία, στον Χάρτη με τις οκτώ (8) ζώνες γεωργικής σημασίας της Ευρώπης. Η
ζώνη 4 θεωρείται ως η πλέον ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή (Τράπεζα της
Ελλάδος, 2011). Αντίστοιχο συμπέρασμα προκύπτει από τις αναλύσεις τρωτότητας,
που εκπόνησε η Τράπεζα της Ελλάδας (2011): ο τομέας που αναμένεται ότι θα πληγεί
περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα είναι η γεωργία. Στις αναλύσεις
δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη ΓΓΥΠ. Ειδικότερα στον τομέα της γεωργίας,
σύμφωνα με τη μελέτη, σε μία κλίμακα από 1 – 13, υψηλή τρωτότητα (8-13)
παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (13), Πελοποννήσου (12),
Δυτικής Ελλάδας (11), Θεσσαλίας (10), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (9) και
Κρήτης (8).
Εκτός της κλιματικής αλλαγής, για την οποία λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής
(Υπουργείο Περιβάλλοντος, 2014) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το φαινόμενο
της ερημοποίησης αποτελεί απειλή για τη γεωργική γη, ιδιαίτερα σε περιοχές που
λαμβάνουν χώρα διεργασίες όπως η διάβρωση και η αλάτωση του εδάφους, η
σταδιακή εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
προτείνει την σημαντική θεματική Στρατηγική για την προστασία του εδάφους,
καθώς και Οδηγία-πλαίσιο που θα συνέβαλε και στην αντιμετώπιση της
ερημοποίησης. Η Οδηγία δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και τελικά απεσύρθη.

5. Πρόταση
Ο σαφής καθορισμός των χρήσεων γης αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή
συγκρούσεων χρήσεων, τη διασφάλιση προϋποθέσεων συνύπαρξης δραστηριοτήτων,

λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα και διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων για την
ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και τη στάθμιση κόστους – οφέλους σε
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Παράλληλα, ο έλεγχος της εκτός
σχεδίου δόμησης πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα των νεώτερων εξελίξεων και
δεδομένων.
Η γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο, που
βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δοθέντος ότι
πρέπει να λογίζεται ως κοινωνικό αγαθό, επιβάλλεται να διαφυλαχθεί, όση απέμεινε,
στο σύνολό της. Προτείνεται συνεπώς η καθολική προστασία της. Αυτό θα επιτευχθεί
με τροποποίηση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται να:
- Εκδοθεί η Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Γεωργίας για τον
καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της ΓΓΥΠ.
- Διαγραφούν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται σήμερα για την ΓΓΥΠ στο
Άρθρο 14 (Αγροτική χρήση) του ΠΔ 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης».
- Απαγορευτεί εφεξής η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ΓΓΥΠ.
- Διαγραφούν το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4146/2013 και το άρθρο 16, παρ. 1
του Ν. 4164/2013.
Στους στόχους των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), όπως περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1975Β’) των μελετών τους, αναφέρεται ότι αυτά πρέπει
«να εξασφαλίσουν την προστασία των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης
και κατ’ εξοχή της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας». Η κατεύθυνση είναι
σωστή, αλλά δεν αρκεί. Προτείνεται να προβλέπεται στις προδιαγραφές εκπόνησης
των μελετών ΤΧΣ η οριοθέτηση της ΓΓΥΠ, ώστε αυτή να περιλαμβάνεται στο
Προεδρικό Διάταγμα έγκρισής τους.
Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να καλυφθεί η ολοκληρωμένη
προστασία και αειφόρος χρήση του εδάφους, ώστε αυτό να συνεχίσει να επιτελεί
απρόσκοπτα όλες τις λειτουργίες του. Η ολοκληρωμένη εδαφική προστασία από
απειλές όπως η συμπίεση, η διάβρωση, η απομείωση των οργανικών υλών του, η
αλάτωση και η οξίνιση, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαφύλαξη και
της γης υψηλής παραγωγικότητας.
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Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του
Μετσόβου.
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Περίληψη
Τα μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την αξιοποίηση του υδροενεργειακού δυναμικού. Τα
υδροηλεκτρικά έργα εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις μεγάλες κλίσεις και
τις πλούσιες βροχοπτώσεις για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Από την περιοχή του
Μετσόβου «πηγάζουν» πέντε σημαντικοί ποταμοί της Ελλάδας: Αλιάκμονας,
Άραχθός, Αχελώος, Αώος, και Πηνειός. 13 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (περίπου το
80% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας) έχουν κατασκευαστεί
στους ποταμούς αυτούς. Σε κοντινή απόσταση από το Μέτσοβο βρίσκεται το έργο
Πηγών Αώου, το οποίο παρουσιάζει σημαντικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Το
υδροσύστημα έχει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως: τεχνητή λίμνη που
σχηματίζεται από επτά φράγματα, άντληση υδάτων για την αποστράγγιση
παρακείμενου οροπεδίου, εκτροπή υδάτων που θα πήγαιναν σε άλλη χώρα και
υδροηλεκτρικό σταθμό που λειτουργεί με τη μεγαλύτερη υδατόπτωση της Ελλάδας.
Η κομβική θέση του Μετσόβου, ανάμεσα στα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της
χώρας, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία
που προσφέρει το ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
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Abstract
Τhe meteorological and geomorphological characteristics of mountainous areas
are advantageous for the exploitation of the hydropower potential. Hydroelectric
power plants make the best use of highslopes and abundant rainfall to produce
electricity. Five major Greek rivers (Aliakmonas, Arachthos, Acheloos, Aoos and
Pinios) are originated from Metsovo area. 13 large hydroelectric power plants
(approximately 80% of the country's installed hydro power) have been constructed on
these rivers. In a close distance from Metsovo, Aoos hydroelectric power plant is
located. This project is of significant educational interest because of its unique
technical features. An artificial lake formed by seven dams, water pumping to drain a
nearby plateau, diversion of water to other country, and the largest waterfall in
Greece.The nodal position of Metsovo, among the major hydroelectric power plants
in the country, is an important advantage for the experiential educational process
offered by MEKDE.
1. Εισαγωγή
Η υδραυλική ενέργεια υποστήριξε διαχρονικά τις οικιακές και βιομηχανικές
δραστηριότητες των περισσότερων πολιτισμών. Το νερό κίνησε τους υδρόμυλους της
αρχαίας Ελλάδας, τις μηχανές της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία και τους
στροβίλους των υδροηλεκτρικών εργοστασίων του 2οου αιώνα σε όλο το κόσμο.
Το πρώτο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο (VulcanStreet)λειτούργησε το 1882
στo Appleton, Wisconsin των ΗΠΑ, με εγκατεστημένη ισχύ 12.5 kW. Στη συνέχεια η
υδροηλεκτρική ενέργεια αναπτύχθηκε σημαντικά, δεδομένων των πλεονεκτημάτων
που έχει σε σχέση με τις άλλες μορφές ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικότερα αναφέρονται:
• Η δυνατότητα γρήγορης εισόδου και εξόδου στο ηλεκτρικό δίκτυο με
αποτέλεσμα να είναι η βασική επιλογή στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης. Η
παραγωγή ενέργειας γίνεται ελεγχόμενα χωρίς διακυμάνσεις
• το «καύσιμο» είναι ανανεώσιμο, με δυνατότητα αποθήκευσης (εφόσον
υπάρχει ταμιευτήρας), ενώ με τη χρήση της αντλησοταμίευσης αποθηκεύεται
ηλεκτρική ενέργεια και από άλλες πηγές (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί,
ανεμογεννήτριες κ.α.).
• τα έργα αξιοποίησης είναι πολλαπλού σκοπού, δεδομένου ότι ο πόρος δεν
υποβαθμίζεται. Έτσι το νερό χρησιμοποιείται και σε άλλες χρήσεις όπως
άρδευση, ύδρευση, βιομηχανία, αντιπλημμυρική προστασία, αναψυχή κ.α.
Αντίστροφα, τα τελευταία χρόνια μικρά υδροηλεκτρικά έργα προστίθενται σε

ήδη υπάρχοντα έργα αξιοποίησης νερού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα
μικρά υδροηλεκτρικά που κατασκευάστηκαν στο υδραγωγείο Μόρνου
(μεταφέρει νερό για την ύδρευση της Αθήνας).
• τα υδροηλεκτρικά έργα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ χαμηλό κόστος
λειτουργίας και συντήρησης
• η παραγωγή ενέργειας είναι φιλική στο περιβάλλον και έχει μηδενικές
εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου.Ακόμη αναβαθμίζεται η περιοχή με
τη δημιουργία λίμνης και υδροβιότοπου.
• ο μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης στην μετατροπή της ενέργειας του
«καυσίμου» σε ηλεκτρική από όλες τις πηγές (της τάξης του 85-90%)
Η κλίμακα των υδροηλεκτρικών έργων στη διάρκεια του 20 ου αιώνα μεγάλωσε.
Το 1986 λειτούργησε το φράγμα Guri (SimónBolívar) στη Βενεζουέλα με
εγκατεστημένη ισχύ 10.2 GW. Το έργο αυτό έγινε περίπου έναν αιώνα μετά το πρώτο
υδροηλεκτρικό που αναφέρθηκε προηγούμενα και είχε 816000 φορές μεγαλύτερη
ισχύ. Το 2011 λειτούργησε το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, στη θέση
ThreeGorges της Κίνας με εγκατεστημένη ισχύ 22.5 GW. Το 2017 η παγκόσμια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 25550 TWh από τις οποίες οι 4050 TWh είχαν
παραχθεί από υδροηλεκτρικά, δηλαδή ποσοστό περίπου 16% (BP, 2018).
Στη χώρα μας τα πρώτα τέσσερα υδροηλεκτρικά έργα (Γλαύκος, Βέρµιο, Αγιά
Χανίων, Αγ. Ιωάννης Σερρών) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6 MW,
κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Τις επόμενες δεκαετίες
λειτούργησαν αρκετά ακόμη υδροηλεκτρικά έργα σε όλη τη χώρα. Το 1953 ιδρύθηκε
η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και ξεκίνησε η ενσωμάτωση των
διάσπαρτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ενιαίο δίκτυο. Τότε ξεκίνησε και η
κατασκευή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που συνέβαλλαν σημαντικά στην
ανάπτυξη της μεταπολεμικής Ελλάδας. Σήμερα λειτουργούν 16 μεγάλα (με ισχύ
μεγαλύτερη από 15 MW) υδροηλεκτρικά έργα στη χώρα και 2 ακόμη πρόκειται να
λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον (Μετσοβίτικο, Μεσοχώρα).Τοπρώτο μπήκε σε
λειτουργία το 1954 (Άγρας) και το τελευταίο το 2014 (Ιλαρίωνας). Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς σήμερα είναι περίπου 3200 MW και το 2017 αποτελούσε το 19%
των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο έτος οι υδροηλεκτρικοί
σταθμοί παρήγαγαν μόλις το 6% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενώ την
προηγούμενη δεκαετία το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 10%.
Τα μετεωρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για την αξιοποίηση του υδροενεργειακού δυναμικού. Τα
υδροηλεκτρικά έργα εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις μεγάλες κλίσεις και
τις πλούσιες βροχοπτώσεις για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγόμενη
ενέργεια από υδατόπτωση είναι συνάρτηση του γινομένου της ποσότητας νερού που
«πέφτει» επί το ύψος της πτώσης. Συνήθως το ύψος πτώσης επιτυγχάνεται με την
κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στην κοίτη ενός ποταμού. Ο σταθμός
παραγωγής βρίσκεται στον πόδα του φράγματος και εκμεταλλεύεται το ύψος της
ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης που δημιουργείται από το φράγμα και το νερό που
έχει συλλεχθεί από την απορροή του ποταμού. Σε κάποιες ορεινές θέσεις, όπου το
ποτάμι έχει έντονες κλίσεις, ο σταθμός παραγωγής μπορεί να κατασκευαστεί αρκετά

κατάντη του φράγματος, ώστε να αυξηθεί το ύψος πτώσης. Σε ειδικές περιπτώσεις το
ορεινό ανάγλυφο δημιουργεί την ευκαιρία εκμετάλλευσης μεγάλων πτώσεων, όπως
για παράδειγμα η εκτροπή του νερού μιας ορεινής τεχνητής λίμνης σε γειτονική
λεκάνη στην οποία τα υψόμετρα εδάφους είναι εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα.
Τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα είναι τα έργα Πλαστήρα και Αώου με ύψη πτώσης
577 και 675 m αντίστοιχα, τα οποία θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν με την
κατασκευή συμβατικού φράγματος. Να σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα ύψη
φραγμάτων στον κόσμο είναι της τάξης των 300 μέτρων ενώ στην Ελλάδα το φράγμα
Θησαυρού στο Νέστο έχει ύψος 172 m.
Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η σχέση μεταξύ εγκατεστημένης ισχύος (MW), ύψους
πτώσης (m) και παροχής (m3/s) για τους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ)
της Ελλάδας.

Σχήμα 1. Εγκατεστημένη ισχύς (ΜW), ύψος πτώσης (m), και παροχή λειτουργίας (m3/s) των
μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων της Ελλάδας

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 δύο έργα έχουν μεγάλο ύψος πτώσης λόγω εκτροπής
(Αώος, Πλαστήρας) και σε ορισμένα άλλα (Λάδωνας, Μεσοχώρα, Άγρας) ο σταθμός
παραγωγής έχει κατασκευαστεί αρκετά κατάντη ώστε να αυξηθεί το ύψος πτώσης.
Στα έργα Αώου και Πλαστήρα η αξιοποίηση του νερού είναι μεγαλύτερη, δεδομένου
ότι η ανηγμένη απόδοση ενέργειας είναι της τάξης του 1.5 kWh/m3 ενώ στα υπόλοιπα
έργα είναι μικρότερη από 0.5 kWh/m3.

2. Η περιοχή του Μετσόβου
Το Μέτσοβο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Πίνδου σε
υψόμετρο περίπου 1150 m. Η οροσειρά έχει κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ και
σχηματίζει ένα φυσικό τείχος που χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία και τη
Θεσσαλία. Στην περιοχή του Μετσόβου υπάρχει ο αυχένας του Ζυγού, ο οποίος
επιτρέπει τη μετάβαση από την δυτική στην ανατολική Ελλάδα με μια διαδρομή η
οποία είναι αδιάτμητη από ποτάμια.Έτσι η θέση είχε κομβική σημασία από την
αρχαιότητα αφού ήλεγχετη διακίνηση στρατευμάτων και εμπορευμάτων.
Στην περιοχή του Μετσόβου συναντώνται οι πέντε κυριότερες υδρολογικές
λεκάνες της Ελλάδας: Αλιάκμονα, Αράχθου, Αχελώου, Αώου, και Πηνειού (Σχήμα 2).
Έτσι μεταφορικά ονομάστηκε «υδρολογική καρδιά» της Ελλάδας από όπου ξεκινούν
οι σημαντικότερες αρτηρίες (ποτάμια) της (Κουτσογιάννης και Μαμάσης, 1998).

Σχήμα 2. Λεκάνες απορροής στην περιοχή του Μετσόβου και υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Οι λεκάνες του Πηνειού και του Αλιάκμονα είναι οι δύο μεγαλύτερες της Ελλάδας
ενώ η συνολική έκταση των πέντε αυτών λεκανών αντιστοιχεί περίπου στο 20% της
έκτασης χώρας. Ακόμη ο ποταμός Αχελώος έχει την μεγαλύτερη παροχή στην Ελλάδα,

ενώ η συνολική μέση ετήσια απορροή των πέντε ποταμών είναι της τάξης των 14000
hm3. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 25% του θεωρητικού υδατικού δυναμικού της
χώρας (Κουτσογιάννης κ.α, 2008). Στις τέσσερεις από τις πέντε αυτές λεκάνες έχουν
κατασκευαστεί 15 από τα 18 μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (Σχήμα 2) που έχουν πάνω
από το 80% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας.

3. Η εκπαίδευση στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
Στις εγκαταστάσεις του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) από το 2008 εξελίσσεται ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εγχείρημα.
Πρόκειται για τη 2η κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ.
Ο τρόπος που εκτελείται η εκπαιδευτική διαδικασία, είναι μοναδικός στην Ελλάδα,
ίσως και στον υπόλοιπο κόσμο (Μαμάσης, 2013). Ειδικότερα οι φοιτητές:
• ζουν και σπουδάζουν στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., ενώ οι διδάσκοντες
εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση. Η συμβίωση των φοιτητών στους χώρους του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. αλλά και η παραμονή του «δασκάλου» σε αυτούς, έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη μιας στενής και ποιοτικής συνεργασίας.
• βιώνουν το αντικείμενό τους (περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών)
αφού ζουν σε αυτό, ενώ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης τους γίνεται με τη μελέτη των
πραγματικών προβλημάτων των γειτονικών ορεινών περιοχών και κοινωνιών.
• προέρχονται από ποικίλους κλάδους των θετικών αλλά και των κοινωνικών
επιστημών, η σύνθεση των οποίων συμβάλλει σημαντικά στην διεπιστημονική
ανάλυση και επίλυση των σύγχρονων πολύπλοκων τεχνικών και επιστημονικών
προβλημάτων.
Η κομβική θέση του Μετσόβου ανάμεσα στα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της χώρας
είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία που
προσφέρει το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. Ειδικότερα σε κοντινή απόσταση από το Μέτσοβο βρίσκεται
το υδροσύστημα Πηγών Αώου (φράγματα, λίμνη και ΥΗΣ). Η λειτουργία του ξεκίνησε
το 1990, έχει εγκατεστημένη ισχύ 210 MW (2 στρόβιλοι Pelton) ύψος πτώσης 675 m,
παροχή 44.5 m3/s και παράγει περίπου 165 GWh το έτος. Η επιφάνεια της λίμνης
είναι 9 km2η χωρητικότητα 180 hm3, ενώ η ετήσια εισροή νερού εκτιμάται σε 100 hm3.
Το υδροσύστημα παρουσιάζει σημαντικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι
έχει μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως:
• τεχνητή λίμνη που σχηματίζεται από επτά φράγματα και είναι η μεγαλύτερη
υψομετρικά στη χώρα (1343 m)
• υδροηλεκτρικό σταθμό που λειτουργεί με τη μεγαλύτερη υδατόπτωση της
Ελλάδας
• άντληση υδάτων για την αποστράγγιση του παρακείμενου οροπεδίου
Πολιτσών, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται στην υδροηλεκτρική
παραγωγή
• εκτροπή υδάτων τα οποία θα κατέληγαν σε άλλη χώρα (Αλβανία) από τον
διασυνοριακό ποταμό Αώο προς τον ποταμό Άραχθο

•

ο βαθύτερος υπόγειος σταθμός παραγωγής (130 m), στον οποίο η πρόσβαση
γίνεται μέσα από σήραγγα μήκους 2 km
Σε κοντινές αποστάσεις βρίσκονται και άλλα ενδιαφέροντα υδροσυστήματα όπως του
Αλιάκμονα και του Αράχθου.
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται δύο φωτογραφίες από τις επισκέψεις των
φοιτητών στον ΥΗΣ Αώου, όπου διακρίνονται ο εφεδρικός στρόβιλος Pelton (πάνω)
και η διώρυγα φυγής (κάτω) από την οποία το νερό μετά την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας διοχετεύεται στον Μετσοβίτικο (παραπόταμος του Αράχθου). Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το νερό αυτό παράγει πρόσθετη ενέργεια στον ΥΗΣ Μετσοβίτικο (υπό
κατασκευή) και στη συνέχεια στους ΥΗΣ Πουρνάρι και Πουρνάρι ΙΙ πριν καταλήξει
στον Αμβρακικό κόλπο.

Εικόνα 1. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στον ΥΗΣ Αώου: (πάνω) Στρόβιλος Pelton, (κάτω)
διώρυγα φυγής

4. Οι κοινωνικές αντιδράσεις σε τεχνικά έργα ως αντικείμενο μελέτης
Οι κοινωνικές αντιδράσεις σε τεχνικά έργα είναι συνδεδεμένες με τα κινήματα
της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία ουσιαστικά
ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970. Τα κινήματα αυτά μέχρι σήμερα συνέβαλαν
ουσιαστικά στον εξορθολογισμό των τεχνικών έργων και την μείωση των
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Όμως σε πολλές περιπτώσεις υιοθέτησαν
μηδενιστικές και οπισθοδρομικές αντιλήψεις, ενώ δημιούργησαν σύγχυση σχετικά με
τις φυσικές διεργασίες και τα περιβαλλοντικά οφέλη των έργων. Έτσι έργα που
αναβάθμισαν το φυσικό περιβάλλον της χώρας, όπως βιολογικοί καθαρισμοί και
ΧΥΤΑ δυσφημίστηκαν και η χωροθέτησή τους προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις. Στα
θερμικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η αντίδραση εστιάστηκε στο,
αβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, CO2 και όχι στα καρκινογόνα αιωρούμενα
σωματίδια. Έργα ανανεώσιμης ενέργειας όπως αιολικά και υδροηλεκτρικά
πολεμήθηκαν από ομάδες ατόμων που, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος,
ουσιαστικά προώθησαν ιδιωτικά συμφέροντα και καταστροφικές για τη χώρα
ενεργειακές επιλογές. Ενδεικτικά αναφέρεται η ασύμμετρη ανάπτυξη της ηλιακής
ενέργειας (σε βάρος των υπολοίπων ΑΠΕ) η οποία χρηματοδοτήθηκε με εγγυημένες
τιμές 400-500 €/ΜWh. Οι τιμές αυτές ήταν υπερπενταπλάσιες από αυτές που
δόθηκαν σε άλλες ΑΠΕ (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά) και σχεδόν δεκαπλάσιες από
την οριακή τιμή συστήματος που προέκυπτε από τον ανταγωνισμό μονάδων λιγνίτη,
φυσικού αερίου και μεγάλων υδροηλεκτρικών. Όπως προκύπτει από στοιχεία του
ΛΑΓΗΕ (ΛΑΓΗΕ, 2018) αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων από 5
G€ τη τελευταία δεκαετία (Μαμάσης και Κουτσογιάννης, 2019). Το πόσο αυτό
προκύπτει από τη διαφορά της εγγυημένης τιμής που δόθηκε στην ενέργεια από
φωτοβολταϊκά σε σχέση με αυτή που δόθηκε για την ενέργεια από άλλες ΑΠΕ
(αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά). Τα ποσά αυτά τα πληρώνουν οι πολίτες στο
λογαριασμό ρεύματος σε ειδικό πεδίο που κατά καιρούς έχει διάφορα ονόματα
(Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων κλπ). Η απώλεια
αυτή διογκώνεται συνεχώς και ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα κάθε ώρα με ήλιο
στη χώρα οδηγεί σε απώλειες της τάξης 0.5Μ€, ώστε να αποζημιώνεται η ηλιακή
ενέργεια σε βάρος των πιο «ώριμων» ΑΠΕ.
Το έργο που διαχρονικά έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις είναι η
εκτροπή του Αχελώου με την κατασκευή των φραγμάτων Μεσοχώρας και Συκιάς. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική ποσότητα (περίπου 150 hm3ανά έτος) των νερών
του Αχελώου εκτρέπεται προς τη Θεσσαλία εδώ και σχεδόν 60 έτη (από το 1962) με
τη λειτουργία του φράγματος Πλαστήρα. Στο Σχήμα 3 φαίνονται τα σχεδιαζόμενα
έργα εκτροπής. Το φράγμα Συκιάς (σήμερα ημιτελές) είναι αυτό που θα εξέτρεπε τα
νερά του Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Το φράγμα της Μεσοχώρας δεν συνδέεται
τεχνικά με την εκτροπή αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από διάφορες
κοινωνικές ομάδες και πολιτικές εξουσίες και αποτελεί σύμβολο αγώνα για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Σχήμα 3. Η λεκάνη του Αχελώου, το σύστημα ταμιευτήρων και τα σχεδιαζόμενα έργα
εκτροπής (πηγή σχήματος: Tyralis et. al, 2017)

Ο ΥΗΣ Μεσοχώρας άρχισε να κατασκευάζεται το 1986 και μετά από πολλές
καθυστερήσεις, περατώθηκε το 2001. Έχει εγκατεστημένη ισχύ 160MW και η
εκτιμώμενη μέση συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας εκτιμάται σε 384 GWh.
Έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα περίπου 410 Μ€ σε σημερινές τιμές, τα οποία
παραμένουν πλήρως ανενεργά για ήδη 18 έτη. Η ετήσια απώλεια από την μη
παραγωγή της ενέργειας φτάνει τα 27 Μ€ (θεωρώντας 70 €/ΜWh), ενώ άλλα
τουλάχιστον 22 Μ€ είναι το ετήσιο κόστος για την εξυπηρέτηση των ανενεργών
κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στο έργο. Η μη λειτουργία του έργου εγκυμονεί
κινδύνους ειδικά σε περίπτωση πλημμύρας, ενώ χρειάζονται συνεχώς εργασίες
συντήρησης. Μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση της οδύσσειας των
έργων εκτροπής του Αχελώου γίνεται από την Φιλίππου, 2016.
Αντίστοιχες αντιδράσεις είχε και το τελευταίο μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο του
Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα, ισχύος 159 MW. Η κατασκευή του ξεκίνησε το
1991, διακόπηκε το 1996, για να ξαναρχίσει το 2003 και μετά από πολλές
καθυστερήσεις το έργο λειτούργησε τελικά το 2014.
Η αξιολόγηση τέτοιων έργων απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν
συμβαδίζει με την επιστημονική εξειδίκευση της εποχής μας και την πνευματική
μονομέρεια που, συνήθως, διακατέχει τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες
(μηχανικούς, πολιτικούς, επιχειρηματίες, νομικούς, περιβαλλοντολόγους κ.α). Η
σκοπιμότητα, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων τεχνικών έργων που
ουσιαστικά αποτελούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα των φοιτητών μας στο ΕΜΠ,
θα πρέπει να επικουρούνται από τις επιστήμες της περιβαλλοντικής οικονομίας, της
φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της νομικής ακόμη και της ιστορίας. Έτσι η
διεπιστημονικότητα (βασική αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
μπορεί να συμβάλλει με ορθολογικές και αειφόρες προσεγγίσεις στην ψύχραιμη
αξιολόγηση τεχνικών έργων, τα οποία προβληματίζουν την ελληνική κοινωνία και
προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις.
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Περίληψη
Οι αναφορές μας ξεκινούν με την πρόταση επανενεργοποίησης της παλαιάς
σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου, ως διαδρομής προορισμένης να συνδέσει
εστίες ιστορικού-πολιτισμικού ενδιαφέροντος και σημαντικού τοπιακού κάλλους.
Υποστηρίζουμε πως τα ιστορικά-πολιτισμικά και φυσικά χαρακτηριστικά της
Αρκαδίας διαθέτουν εκπλήσσουσα μοναδικότητα, ικανή να επιτρέψει τον
χαρακτηρισμό της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής ως μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO. Γενικότερα θα ισχυριστούμε πως η ανάδειξη και
προώθηση επιμέρους τόπων ευνοείται από τη γεωγραφική δικτυακή συσχέτισή τους.
Ευνοείται όμως, επιπλέον, από την πιθανή σύνδεση με άυλα, virtual ψηφιακά δίκτυα,
όπως στo παράδειγμα για την περιαστική περιοχή της Σπάρτης. Το ενδιαφέρον των
προηγούμενων δικτυακών συσχετισμών εξηγεί την πρόταση εφαρμογής τους στο
Αιγιακό αρχιπέλαγος, με δίκτυα ιστιοπλοϊκής περιήγησης συνδεδεμένα με χερσαίες
διαδρομές. Σε όλα τα προηγούμενα παραδείγματα, επιμένουμε να τονίζουμε πως η
τουριστική ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση της ταυτότητάς των τόπων,
συσχετίζεται επίσης με ουσιαστικότερα οφέλη πολιτισμικής-πολιτιστικής και
πολιτικής κρισιμότητας.

Space Networks in mountainous and insular territories and the
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Abstract
Our references begin with the proposal for the re-activation of the old
Peloponnese railroad line, as an itinerary indenting to correlate focal points of
historic-cultural interest and important landscape beauty. We assert that the historiccultural and natural characteristics of Arcadia and south Peloponnese in general,
dispose amazing, unique quality, which may support the nomination of the old
railroad line as a monument of UNESCO cultural heritage. Moreover our paper insists
on the fact that the highlight and promotion of individual places is favored by their
geographical networking. It is also favored, furthermore, by their possible linkage with
immaterial virtual networks, as in the example of the peri-urban territory of the Greek
city of Sparta. The interest of the above network correlations explains the proposition
of their application tο the Aegean archipelago, connecting sailing tourist networks
with land destinations. In all previous examples, we insist on emphasizing that
touristic invigoration, highlight and promotion of place identity, is also associated to
critical cultural and political benefits.

1. Εισαγωγή
Οι προτάσεις που ακολουθούν ξεκινούν από το τοπιακό παράδειγμα της Αρκαδίας
και το Ελβετο-ελληνικό Συμπόσιο του Οκτωβρίου του 2016 στη Ζυρίχη, με θέμα
Σιδηρόδρομος, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Εκδρομή στο παρελθόν,
παρόν και μέλλον των σιδηροδρόμων της Πελοποννήσου και των Ραετικών Άλπεων,
που οργανώθηκε από το ελβετικό πανεπιστήμιο ΕΤΗ.
Η σημασία της ορεινής περιοχής της Αρκαδίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό και,
θα τολμήσουμε να ισχυριστούμε, για τα παγκόσμια πολιτική ήθη, για τα ήθη του
Δυτικού κόσμου ιδιαίτερα, είναι μάλλον γνωστή. Σε όλο το εύρος της Δυτικής ιστορίας
από τη Ρωμαϊκή περίοδο και τον Βιργίλιο ήδη έως και τον ρομαντικό 19 ο αιώνα και
γιατί όχι έως τις ημέρες μας, η Αρκαδία περισσότερο από πραγματικός τόπος
εμφανίζεται ως εξιδανικευμένη ουτοπία. Ως εξιδανικευμένο πρότυπο προσωπικής
σωματικής ευδαιμονίας, συσχετισμένο με όρους γενικότερης κοινωνικής ελευθερίας.
Αυτή η ιδιαιτερότητα του πραγματικού Αρκαδικού χώρου, συσχετισμένου με ένα
πανίσχυρο για τη Δύση ιδεολόγημα, υπήρξε ικανή ώστε να αποσπάσει το ενδιαφέρον
μας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διδασκαλίας για θέματα Ιστορίας και Θεωρίας του
Τοπίου. Η Αρκαδία, ας τονίσουμε, αποτελεί ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα
πολιτισμικού τοπίου, cultural landscape, όπου οι ποιότητες του φυσικού υποβάθρου

συνυπάρχουν με υλικές ανθρωπογενείς κατασκευές, αρχαίες, παλιότερες ή νεότερες
και βέβαια με την αναφορά των τεχνών, της ιστορίας, των δοξασιών και των
ιδεολογημάτων στο αρκαδικό τοπιακό υπόβαθρο.
Όσο για το Συμπόσιο στη Ζυρίχη, αυτό ήρθε να ενισχύσει την πεποίθησή μας για
το υπερτοπικό, παγκόσμιο ενδιαφέρον της Αρκαδίας και να τονίσει την άποψή μας
πως η κατανόηση αρχικά και στη συνέχεια η ανάδειξη και προώθηση της
ιδιαιτερότητας ενός τόπου, μπορεί σημαντικά να ευνοηθεί από τη συγκρότηση
δικτύων γνωριμίας και επισκεψιμότητας στον τόπο αυτό. Υλικών γεωγραφικών
δικτύων πριν οδηγηθούμε, όπως περιγράφουμε στη συνέχεια, στη σύναψη αυτών των
δικτύων με άυλα δίκτυα πληροφορίας.

2. «Εγώ επίσης στην Αρκαδία»: Η Αρκαδία η προσωπική ευδαιμονία και η
κοινωνική-πολιτική ελευθερία
Η κρυπτική λατινική πρόταση «Et in Arcadia ego» εμφανίζεται αρχικά σε πίνακα
της περιόδου του Μανιερισμού, του Ιταλού ζωγράφου Giovanni Francesco Barbieri
γνωστού και ως Guercino και, αργότερα, σε δύο πίνακες του Γάλλου Nicolas Poussin
με τον κοινό τίτλο Les Bergers de l’Arcadie - Οι βοσκοί της Αρκαδίας. Σε αυτούς τους
δυο πίνακες, τρεις εξωραϊσμένοι αρχαίοι ποιμένες και μια μορφή γυναικεία, γύρω από
έναν απέριττο τάφο, προσπαθούν να ερμηνεύσουν την χαραγμένη σε αυτόν
επιγραφή. «Et in Arcadia ego»… σημαίνει μάλλον, αυτές τις ερμηνείες θα δεχθούμε
εμείς, πως «Εγώ (ο Θάνατος), υπάρχω ακόμη και στην Αρκαδία (τη χώρα της
ευδαιμονίας)» ή ίσως πως «Εγώ επίσης (που τώρα νεκρός είμαι) στην Αρκαδία
ζούσα». Τότε όμως η λατινική πρόταση αποτελεί ‘υπόμνηση θανάτου’, ‘memento
mori’. Υποδεικνύει πως ακόμη και στη χώρα της πλήρους εξιδανίκευσης, κανείς δε
μπορεί το πεπρωμένο των θνητών να διαφύγει.
Αλλά τονίζει ταυτόχρονα, η προηγούμενη πρόταση τη σημασία με την οποία η
ουτοπική αναφορά στην Αρκαδία διατρέχει τη Δυτική ιστορία από τη ρωμαϊκή ήδη
περίοδο, όταν ο Βιργίλιος την παρουσιάζει στα Βουκολικά του (V, 42 ssq), ως τοπίο
εξαιρετικό, ειδυλλιακό, μεταθέτοντας εκεί τους ποιμενικούς χαρακτήρες που ο
ποιητής της Ελληνιστικής εποχής Θεόκριτος, στα Ειδύλλια του, τοποθετούσε στη
Σικελία. Πολλούς αιώνες μετά, στο Quattrocento της Ιταλικής Αναγέννησης, ο
Lorenzo dei Medici παρομοιάζει τη Villa Fiesole στην Τοσκάνη, έδρα της
Νεοπλατωνικής Ακαδημίας, με την Αρκαδία και αποκαλεί τα μέλη της, τους σοφούς
της Ακαδημίας αυτής, ‘Αρκάδες βοσκούς’ (Panofsky, 1983). Τότε όμως η Αρκαδία δεν
προβάλλεται απλά ως τοπίο ποιμενικής ερωτικής ευτυχίας, αλλά επιπλέον ως
υπόδειγμα πολιτισμικής και πολιτιστικής αναφοράς, συσχετισμένο με συμβολισμό
πολιτικό.
2.1 Η Αρκαδία και το αρχαίο Ελληνικό τοπιακό παράδειγμα
Επιμένοντας στο τελευταίο αυτό αναγεννησιακό παράδειγμα θα εξηγήσουμε πως
από την ιταλική Αναγέννηση ήδη η αναφορά στην αρχαία Ελλάδα ειδικά, στο αρχαίο

ελληνικό τοπίο ειδικότερα, παραπέμπει σε συμβολισμούς πολιτιστικού κύρους,
κύρους το οποίο συνδέεται εντέλει με την πολιτική εγκυρότητα της ελληνικής
αρχαιότητας. Η ανάπτυξη στην Τοσκάνη νέων κοινωνικών στρωμάτων, αστικού
οικονομικού και πολιτικού προσανατολισμού σε αντίθεση με την προηγούμενη
φεουδαρχική αριστοκρατία, οδηγεί στην αναζήτηση νέων προτύπων, που στρέφονται
στο πολιτικό κύρος της ρωμαϊκής και ελληνικής αρχαιότητας. Αυτό το κύρος αποκτά
εποπτεία με την επανεγγραφή αρχαίων πολιτιστικών προτύπων, του αναγεννησιακού
κλασικισμού γενικά και παραπέμπει ειδικότερα σε ένα φαντασιακό αρχαίο τοπιακό
παράδειγμα, όπως αυτό που εκπροσωπεί η εξιδανικευμένη Αρκαδία.
Ας σημειώσουμε πως η προηγούμενη αρχαία τοπιακή αναφορά, στο αρχαίο
ελληνικό τοπίο ειδικότερα, επανεγγράφεται διαρκώς στην τοπιακή πρόσληψη, τη
λογοτεχνική, την εικαστική ή στο σχεδιασμό του τοπίου και των κήπων σε όλους τους
αιώνες που ακολουθούν, εγγίζοντας και την εποχή μας. Οι κήποι των Βερσαλλιών, του
Λουδοβίκου ΧΙV, είναι επίσης οι κήποι Ήλιου-Απόλλωνα που αναδύεται από την
ομώνυμη κρήνη με άρμα χρυσό. Την ίδια περίοδο οι κήποι του Willem της Οράγγης,
κυβερνήτη της Ολλανδίας και αργότερα βασιλιά William III της Βρετανίας, είναι οι
κήποι του Ηρακλή. Το αγγλικό πάρκο στο Stowe του 18ου αιωνα περιγράφεται ως
Ηλύσια πεδία και ο Johann Wolfgang von Goethe, στον δεύτερο τόμο του Faust,
οδηγεί τον ήρωα του με τη συνοδεία της Ωραίας Ελένης, που αλλού, στην Αρκαδία
στη χώρα που με τις χάρες της τις χώρες τις άλλες, του κόσμου όλου ευεργετεί.
2.2 Η Αρκαδία και οι εξιδανικευμένοι από τον Ρομαντισμό ορεινοί τόποι
Με τούτη την τελευταία παρατήρηση έχουμε οδηγηθεί στην περίοδο εκείνη του
νεότερου Δυτικού πολιτισμού, κατά την οποία οι ορεινές περιοχές γενικά αποκτούν
ιδιαίτερη, αυξημένη πολιτιστική σημασία. Ο Goethe είναι γνωστός για την κεντρική
συμμετοχή του στη συγκρότηση των γερμανικών ρομαντικών απόψεων, στη
συγκρότηση δηλαδή ενός ρεύματος σκέψης που επιχειρεί να στρέψει το ενδιαφέρον
των Δυτικών κοινωνιών στην αδιαμεσολάβητη φύση, ως απάντηση στις στρεβλώσεις
του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό οι ορεινοί τόποι ειδικότερα θα θεωρηθούν ιδανικά
παραδείγματα της φυσικής ποιότητας η οποία υπερβαίνει τους συμβατικούς
ανθρώπινους περιορισμούς. Είναι τα βουνά ‘υψηλά’, ‘υπέροχα’, ‘sublime’. H Αρκαδία
έχει επομένως κάθε λόγο να εμμένει ως υποδειγματική αναφορά στο φαντασιακό
πεδίο των Δυτικών κοινωνιών, δηλώνοντας έναν τόπο πρωτογενούς, άφθαρτης ακόμη
από τον στρεβλό πολιτισμό, κοινωνικής και ατομικής ευτυχίας.

3. Διερεύνηση των δικτύων επισκεψιμότητας στη σημερινή Αρκαδία
Προικισμένη με τούτη όλη την ποιητική-πολιτιστική κληρονομιά αιώνων
φαντασιακής αναφοράς, αλλά και με πραγματική υλική ποιότητα τοπίου και με
ιστορικά μνημεία που αναπτύσσονται σε όλο το εύρος της ιστορίας αρχαίας, μέσης
και νεότερης, η σημερινή Αρκαδία είναι φυσικό να διεκδικεί ή τουλάχιστον να
επιχειρήσει να διεκδικήσει την ανάδειξη και προώθηση της ταυτότητάς της.

Πρόκειται για διεκδίκηση που με περιορισμένους χρησιμοθηρικούς όρους μπορούμε
να τη συσχετίσουμε με την τουριστική ενίσχυση της περιοχής, έχοντας εντούτοις
υπόψη μας τη σημαντικότερη πολιτισμική και εντέλει πολιτική σημασία της.
Εννοούμε αφενός το πολιτιστικό και πολιτικό όφελος που μπορεί να προκύψει
από την ανάπτυξη, στους σύγχρονους Αρκάδες, της βεβαιότητας πως κατοικούν έναν
τόπο μοναδικής, για τον νεότερο Δυτικό πολιτισμό, σημασίας. Αλλά εννοούμε επίσης
τη δυνατότητα προβολής, προς την πλευρά των επισκεπτών, προτύπων
περιβαλλοντικής-τοπιακής, πολιτιστικής και πολιτικής θεώρησης ικανών να
ασκήσουν ουσιαστική παιδαγωγική επιρροή, προωθώντας, μεταξύ των άλλων, τη
μετάβαση από τουρισμό καταναλωτικών προθέσεων σε περιήγηση επιστημονικής,
ακαδημαϊκής και διδακτικής στόχευσης.
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προηγούμενες πιθανότητες επιμένουν στην ανάπτυξη
δικτύων επισκεψιμότητας στη σημερινή Αρκαδία ικανών να προβάλουν και να
προωθήσουν την ιδιαίτερη ταυτότητά της.
3.1 Σιδηρόδρομος, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Εκδρομή στο
παρελθόν, παρόν και μέλλον των σιδηροδρόμων της Πελοποννήσου και
των Ραετικών Άλπεων
Η πρώτη ανάλογη προσπάθεια συνδέεται με το Ελβετο-ελληνικό Συμπόσιο, στο
οποίο ήδη αναφερθήκαμε, με θέμα Σιδηρόδρομος, Τουρισμός και Περιφερειακή
Ανάπτυξη: Εκδρομή στο παρελθόν, παρόν και μέλλον των σιδηροδρόμων της
Πελοποννήσου και των Ραετικών Άλπεων. Βασική θέση του Συμποσίου ήταν πως η
σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου αποτελεί, η ίδια, μνημείο της νεότερης
Ελληνικής ιστορίας, χαρακτηριστικό που αποδίδεται με ιδιαίτερο τρόπο από την
αρχιτεκτονική των επιμέρους σταθμών, όπως και από τον παλαιό σιδηροδρομικό
εξοπλισμό, βαγονιών που θα μπορούσαν, τουλάχιστον κάποια από αυτά, να
διατηρηθούν σε χρήση. Αλλά επιπλέον η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου
συνδέεται με μια σειρά από τόπους μοναδικής τοπιακής και το κυριότερο, παγκόσμια
μοναδικής ιστορικής σημασίας. Η ουσιαστικότερη παρατήρηση εντούτοις αφορά τη
διαπίστωση πως τοπιακή φυσική ποιότητα και ιστορικές αναφορές, συνιστούν ένα
εξαιρετικά σημαντικό υπόβαθρο πολιτισμικού τοπίου – cultural landscape, το
οποίο πέρα από την υλική αμεσότητά του, ιστορικών μνημείων και φυσικού τοπίου,
έχει αποκτήσει, στο εύρος της νεότερης Δυτικής ιστορίας, εξαιρετικά σημαντική
συμβολική προβολή.

Εικόνα 1. (αριστ.). Ελβετο-ελληνικό Συμπόσιο με θέμα Σιδηρόδρομος, Τουρισμός και
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Εικόνα 2. (δεξιά). Πρόταση ενεργοποίησης του
σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, με ένταξη σε σιδηροδρομικά βαγόνια χώρων
ξενάγησης και διδασκαλίας (Τακόπουλος κ. ά., 2015). Στη χαμηλότερη στάθμη της εικόνας
επισήμανση των κομβικών τοπίων του προτεινόμενου δικτύου.

Ανάλογη με την προηγούμενη σημασία φαίνεται πως διαθέτει, για την Ελβετία, η
σιδηροδρομική γραμμή των Ραετικών Άλπεων. Διέρχεται από περιοχές υψηλότατης
τοπιακής αξίας, συνδέει τουριστικά κέντρα με παγκόσμια ακτινοβολία, όπως το Saint
Moritz ή το Lugano και αντιστοιχεί σε μια περιοχή της χώρας με αυξημένη ιστορική
σημασία που παραπέμπει στους Ετρούσκους, καθώς στοιχεία από τη γλώσσα αυτού
του αρχαίου λαού, επιβιώνουν στη διάλεκτο των σημερινών κατοίκων της περιοχής.
Η Ελβετική σιδηροδρομική γραμμή των Ραετικών Άλπεων, έχει ήδη κηρυχθεί μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, με προφανέστατο όφελος για την προβολή
της ταυτότητας της περιοχής, οικονομικό-τουριστικό όφελος αλλά και πολιτιστικό
όφελος. Ανάλογη δυνατότητα προβολής πιθανόν και ισχυρότερη, και ανάλογα οφέλη,
αυτή ήταν η βασική θέση του Ελβετο-ελληνικού Συμποσίου, μπορούμε να
απαιτήσουμε και από την υπαγωγή της Ελληνικής σιδηροδρομικής γραμμής
Πελοποννήσου στα μνημεία της UNESCO.
3.2 Αλληλοεπικαλυπτόμενα δίκτυα επισκεψιμότητας στην περιοχή της
Αρκαδίας
Οι σπουδαστικές εργασίες που παρουσιάζονται, επεξεργάζονται δικτυακές
σχέσεις επίσκεψης της Πελοποννήσου ή της Αρκαδίας ειδικότερα.

Η πρώτη (Τακόπουλος κ.ά., 2015) αναφέρεται με έμφαση στο σιδηροδρομικό
δίκτυο της Πελοποννήσου, προτείνοντας την μετατροπή βαγονιών σε χώρους
διδασκαλίας. Προτείνει επίσης την κατασκευή μικρών αυτοτελών κουβουκλίων
κατοίκησης που μπορούν να μεταφέρονται με το τρένο και να τοποθετούνται
περιστασιακά σε σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να παράγουν μικρές ομάδες χώρων
φιλοξενίας, για να φορτωθούν ξανά στον συρμό και να μεταφερθούν στη συνέχεια σε
άλλο σημείο ενδιαφέροντος.
Η δεύτερη σπουδαστική εργασία (Δήμιζα κ.ά., 2017) καταγράφει αναλυτικά,
επάλληλα δίκτυα επισκεψιμότητας στην περιοχή της Αρκαδίας που αντιστοιχούν σε
δίκτυα σημείων τοπιακού ενδιαφέροντος ή σε δίκτυα πολιτιστικών και πολιτισμικών
συσχετισμών διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Η αλληλεπίθεση αυτών των δικτύων
προσδιορίζει, στην τρίτη σπουδαστική εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους
ίδιους όπως και η προηγούμενη εργασία σπουδαστές (Δήμιζα κ.ά., 2018), τόπους
πύκνωσης του περιηγητικού ενδιαφέροντος που ενισχύονται με την κατασκευή
περιπτέρων υποδοχής των επισκεπτών. Σε αυτά τα περίπτερα στεγάζονται
λειτουργίες ενημέρωσης, εστίασης ή φιλοξενίας. Οι δύο προηγούμενες εργασίες, η
δεύτερη και τρίτη, επιμένουν στην εκτενέστατη διερεύνηση δικτυακών συσχετισμών,
προορισμένων να αποδώσουν την εξαιρετική πυκνότητα του περιηγητικού, τοπιακού
ενδιαφέροντος στην περιοχή εξέτασης, στην Αρκαδία.

4. Δίκτυα υλικών τόπων και δίκτυα πληροφορίας
Πρόκειται προφανώς, σε όλα τα προηγούμενα παραδείγματα, για δίκτυα υλικών
τόπων, για δίκτυα πραγματικών τόπων ή ορθότερα για εστίες τοπιακού
ενδιαφέροντος που συσχετίζονται, ώστε να συγκροτήσουν δικτυακές σχέσεις. Αλλά
αυτή η συνθήκη συσχετισμού τονίζει, πέρα από τη συνάφεια των εστιών του δικτύου
σε χώρο πραγματικό, τη συνάφειά τους σε χώρο άυλων σημασιών ερμηνευτικής
πρόθεσης. Ερμηνείας ιστορικών ακολουθιών ή τοπικής φυσικής συνάφειας.
Σε κάθε περίπτωση, η συσχέτιση των υλικών εστιών του τόπου με τις άυλες
σημασίες που μας επιτρέπουν να τις αντιληφθούμε ‘εν συσχετισμώ’, παραπέμπει στην
έννοια του δυνητικού, της δυνητικής συνάφειας, όπως και του εικονικού, του μη υλικά
συγκροτημένου. Παραπέμπει επομένως στη δυνατότητα συγκρότησης δικτύων
πληροφορίας ή, καλλίτερα, υποδεικνύει πως αν η συγκρότηση δικτύων πραγματικών
χώρων αναπροσαρμόζει την ερμηνεία, την πληροφορία που αναπτύσσεται για τους
επιμέρους τόπους μέσω της επιρροής των υπολοίπων, τότε δίκτυα ψηφιακά
προσεγγίσιμης πληροφορίας θα μπορούσαν να ‘επαυξήσουν’ την αντίληψη που
διαθέτουμε για την πραγματικότητα.
4.1 Εφαρμογή στην περιαστική περιοχή της Σπάρτης
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η πρόταση για δίκτυα επισκεψιμότητας στην
περιοχή της Σπάρτης (Moraitis, 2019). Η πρόταση αυτή υποστηρίζει δίκτυα
επισκεψιμότητας στο εσωτερικό της πόλης και στην περιαστική της περιοχή, στην

παρόχθια ζώνη του Ευρώτα ιδιαίτερα. Πρόκειται για δίκτυα που συνδέουν σημεία
ιστορικού ή τοπιακού ενδιαφέροντος, τα οποία συσχετίζονται επιπλέον με σημεία
εισόδου σε virtual ψηφιακά δίκτυα. Τα τελευταία, με τη χρήση εφαρμογών ‘έξυπνωνsmart’ κινητών τηλεφώνων ή με χρήση εφαρμογών ‘επαυξημένης πραγματικότητας –
augmented reality’, θα επιτρέπουν την είσοδο σε μια ευρύτατη ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη ή ηλεκτρονική πινακοθήκη αναφορών, προορισμένων να
πολλαπλασιάσουν τη φυσική εποπτεία των πραγματικών διαδρομών επίσκεψης.
Αναφερόμαστε σε μια ερευνητική πρόταση η οποία υποβλήθηκε το 2017, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με τίτλο «Δίκτυα από το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Σπάρτης στην παρόχθια περιοχή του Ευρώτα: Η πολιτιστική κληρονομιά της Σπάρτης
(υλική και άυλη) και η ψηφιακή προβολή και προώθηση της ταυτότητάς της - Cultural
Networks in Sparta» και κύριο συντάκτη τον γράφοντα.
4.2 Βοτανικός Ιστορικός Κήπος στη Λάρισα: Άμεση τοπιακή και
ταυτόχρονη ψηφιακή περιήγηση
Η αντίληψη του χωρικού γεωγραφικού δικτύου, αποτυπωμένη όμως σε έναν
ιδιότυπο χάρτη περιγραφής της και ενισχυμένη από ένα ‘παράλληλο’ ψηφιακό δίκτυο
πληροφορίας, χαρακτηρίζει και τον σχεδιασμό του Βοτανικού Ιστορικού Κήπου στην
πόλη της Λάρισας. Πρόκειται για πρόταση (Άρσις Αρχιτέκτονες κ. α., 2019) που
περιλαμβάνονταν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμού ιδεών με θέμα «Διαμόρφωση
έκτασης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στη Λάρισα».
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελούσε η διαμόρφωση έκτασης εξειδικευμένων
πειραματικών καινοτομικών καλλιεργειών, αλλά και πολιτιστικού κέντρου και
δημόσιου πάρκου και βοτανικού κήπου για το ευρύτερο κοινό της πόλης.

Εικόνα 3. Ο Βοτανικός Ιστορικός Κήπος της Θεσσαλίας. Συσχέτιση πραγματικής
και ψηφιακής περιήγησης σε έναν συνεπτυγμένο βοτανικό ‘χάρτη’ της αρχαίας
Θεσσαλίας, με την αντίστοιχη ενδημική φύτευση ανά περιοχή και την επισήμανση

των σημαντικών αρχαίων θεσσαλικών πόλεων.

Στην πρόταση που παρουσιάζεται ο βοτανικός κήπος δεν αναφέρεται απλά σε μια
βοτανολογική παρουσίαση, αλλά επιχειρεί να είναι, ταυτόχρονα και ιστορικά
διδακτικός. Ο κήπος που σχεδιάστηκε εγγράφεται σε ένα κυκλικό περίγραμμα με τον
χαρακτηρισμό «Κύκλος του Δευκαλίωνα», υποδεικνύοντας πως ο αρχαίος μύθος
συνδέει την πλούσια πρωτογενή θεσσαλική παραγωγή με τη δυνατότητα τροφής και
άρα με τη γέννηση και την αρχική συγκρότηση του φύλου που διεκδίκησε την
ελληνική ταυτότητα. Επιμένοντας στη συσχέτιση του βοτανικού κήπου με την αρχαία
ιστορία, ο σχεδιασμός επιλέγει τον καταμερισμό του κήπου σε τμήματα αντίστοιχα με
τις επιμέρους αρχαίες περιοχές της Θεσσαλίας και φυτεύει τα τμήματα αυτά με την
αντίστοιχη ενδημική βλάστηση. Μια γραμμή νερού, υπόδειξη της παρουσίας του
Πηνειού διαρρέει τον κήπο και καταλήγει, στα όρια του, σε μια υδατοδεξαμενή
αντίστοιχη του θαλάσσιου ορίου του Αιγαίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη σχηματική
περιγραφή, στον κήπο, του ιστορικού και βοτανικού χάρτη της Θεσσαλίας. Σε
συνέχεια προτείνονται μεταλλικές στήλες πληροφορίας, που τοποθετούνται στα
σημεία του κήπου-χάρτη που αντιστοιχούν στις σημαντικές αρχαίες πόλεις των
περιοχών. Σε κάθε στήλη, έντυπη πληροφορία απευθύνεται στον επισκέπτη, ενώ
ταυτόχρονα ενδείξεις τον κατευθύνουν σε εφαρμογές ψηφιακής σύνδεσης, μέσω
κινητού τηλεφώνου ή μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, με δίκτυα
πληροφορίας βοτανικού και ιστορικού διδακτικού περιεχόμενου.
Προτείνεται επομένως, διαμορφωμένο σε διαστάσεις χαρτογραφικής κλίμακας,
ο σχεδιασμός σε σμίκρυνση ενός υλικού δικτύου περιήγησης που αναπτύσσεται
ταυτόχρονα με ένα δίκτυο ψηφιακής περιήγησης.

Εικόνα 4. Συγκρότηση Δικτύων Τοπιακής Φυσιογνωμίας για την προώθηση και ενίσχυση
των νησιών του βορειανατολικού Αιγαίου (Μεντεκίδου, 2016) σε συσχέτιση ιστιοπλοϊκών και

χερσαίων διαδρομών. Στον χάρτη που παρατίθεται, θαλάσσιες διαδρομές και δίκτυα χερσαίας
περιήγησης σε σημεία περιβαλλοντικής-τοπιακής ποιότητας.

5. Θαλάσσια και χερσαία δίκτυα
Αναφερθήκαμε εκτενέστατα ήδη σε δίκτυα πραγματικής τοπιακής περιήγησης,
με σκοπό την παρουσίαση και ανάδειξη της ταυτότητας περιοχών. Επιπλέον
συσχετίσαμε τα πραγματικά αυτά χωρικά δίκτυα με ψηφιακά δίκτυα πληροφορίας
και αναφερθήκαμε επομένως σε μια δυνατότητα περιήγησης ψηφιακής, σε μια
ψηφιακή ‘πλοήγηση’. Αλλά είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό πως ο τελευταίος
αυτός όρος εφαρμόζεται κυριολεκτικά στην περίπτωση της θαλάσσιας πλεύσης, την
περίπτωση της θαλάσσιας πλοήγησης.
Ώστε η θαλάσσια πλεύση αποτελεί το απώτερο πολιτισμικό υπόδειγμα
συγκρότησης δικτύων προσέγγισης, βασισμένων σε τελικούς εδαφικούς κόμβους
μετάβασης, με τις ενδιάμεσες συνάψεις να υπονοούνται χωρικά, με τρόπο ‘δυνητικό virtual’. Η αρχική αυτή σκέψη βρίσκεται στη βάση της πρότασης για την οργάνωση
δικτύων ιστιοπλοϊκής επισκεψιμότητας στην περιοχή του Αιγαίου, συσχετισμένων με
τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες της Aegean Regatta. Οι θαλάσσιες πορείες των
αγωνιστικών σκαφών της Regatta παρακολουθούνται από μεγάλο αριθμό
ερασιτεχνών ιστιοπλόων, έτσι ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε τον αγώνα ως μέσο
δημοσιοποίησης των δυνητικών θαλάσσιων διαδρομών ανάμεσα σε κόμβους
ελλιμενισμού που παρουσιάζουν συνήθως πολιτισμικό και τοπιακό ενδιαφέρον. Σε
μια ερευνητική προσέγγιση του θέματος (Μεντεκίδου, 2015), προτάθηκε ο
συσχετισμός του θαλάσσιου ιστιοπλοϊκού δικτύου με δίκτυα επισκεψιμότητας, στον
χερσαίο χώρο των νησιών ή των παράκτιων περιοχών, σε επαλληλία χερσαίων
διαδρομών τοπιακού και ιστορικού – πολιτισμικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα
περιελάμβαναν ακόμη και προορισμούς γευσιγνωστικής ιδιαιτερότητας, καθώς
μπορούμε να θεωρήσουμε πως διαθέτουν οι τελευταίοι, πέρα από σημασία τουριστική
και ουσιώδη πολιτισμική σημασία.
Σε συνέχεια της πρότασης αυτής, η εμπειρία από τις προτάσεις μας για την
περιαστική περιοχή της Σπάρτης ή του Βοτανικού Ιστορικού Κήπου στην πόλη της
Λάρισας, μας οδήγησε να συσχετίσουμε τα δίκτυα θαλάσσιας επισκεψιμότητας στο
Αιγαίο ή χερσαίας επισκεψιμότητας στις παράκτιες περιοχές, με δίκτυα ψηφιακής
πληροφορίας.

6. Η συνοχή των δικτύων κι η υπερτοπική τους επέκταση: Ηράκλεια Τοπία
στην περιοχή της Αργολίδας και στα πάρκα της Δυτικής Ευρώπης
Είναι προφανές πως οι προηγούμενες προτάσεις θέτουν σημαντικά ερωτήματα
για τη συνοχή των δικτύων, τους όρους επέκτασής τους και επιπλέον τους όρους, με
τους οποίους η υπερτοπική επέκταση των δικτύων μπορεί να ενισχύσει την ταυτότητα

των ιδιαίτερων τόπων. Αντιστρέφοντας την πορεία των ερωτημάτων θα ισχυριστούμε
πως η πρόταση δικτύων ενισχύει την ταυτότητα του ιδιαίτερου κάθε φορά τόπου,
μέσω του υπερτοπικού συσχετισμού, μέσω της προστιθέμενης αξίας που μπορούν να
προσφέρουν οι πραγματικοί χωρικοί και επί της ουσίας οι εννοιακοί συσχετισμοί με
άλλους πραγματικούς τόπους ή άλλους ‘τόπους’ συγκέντρωσης σημασίας και
πληροφορίας.
Η προηγούμενη διεργασία εννοιακών συσχετισμών, εμφανέστατη στην
περίπτωση του συσχετισμού πραγματικών γεωγραφικών και ψηφιακών δικτύων,
επιτρέπει επίσης τη γεωγραφική επέκταση του δικτύου πέραν της συνήθους
εγγύτητας των περιοχών. Έτσι, στην περίπτωση του ερευνητικού προγράμματος για
την «Περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Ναύπλιου – Κιβερίου»
(Μαΐστρου, 2016), προτάθηκε η δυνατότητα συσχέτισης των τοπιακών και
μυθολογικών - ιστορικών τόπων της Αργολίδας με άλλους τόπους της Ευρώπης οι
οποίοι αναφέρονται, επίσης, στον μυθικό ήρωα Ηρακλή. Ήρωα που η τοπιακή –
περιβαλλοντική σημασία πολλών άθλων του είναι έμμεσα εμφανής, κάτω από τον
συμβολισμό της μυθολογικής αφήγησης. Με την έννοια αυτή προτάθηκε, στο
προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, ένα διεθνές δίκτυο συσχετισμών, όπως με το
γαλλικό πάρκο του Vaux le Vicomte ή το ολλανδικό του Het Loo, για τα οποία η
αναφορά στον αρχαίο ήρωα είναι γνωστή. Τελική πρόθεση της πρότασης η ενίσχυση
διεθνών δράσεων, με συμμετοχή των χωρικά απομακρυσμένων αλλά συναφών, από
άποψη κοινών πολιτιστικών αναφορών τόπων, των «Ηράκλειων Τοπίων» όπως
αποκλήθηκαν. Είναι βέβαια προφανής η επιπλέον ενίσχυση που θα μπορούσε να
προσφέρει, στο εγχείρημα αυτό, η συσχέτιση με ψηφιακά δίκτυα πληροφορίας.
7. Συμπερασματικά: H δικτυακή ενίσχυση της ταυτότητας των τόπων, η
οικονομική, πολιτισμική και πολιτική της σημασία
Επιμείναμε, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασής μας, στην ευνοϊκή δυνατότητα
ενίσχυσης της ταυτότητας των τόπων, των επιμέρους πολιτισμικών τοπίων, μέσω της
δικτυακής τους συσχέτισης, στην Αρκαδία, στην περιαστική περιοχή της Σπάρτης,
στον Αιγιακό θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Συσχέτισης η οποία μπορεί να συνάψει,
από την άποψη των αναφορών, τοπία γεωγραφικά απομακρυσμένα, όπως στο
παράδειγμα των «Ηράκλειων Τοπίων». Στα περισσότερα από τα παραδείγματα αυτά
επιχειρήσαμε να επεκτείνουμε την επιρροή των δικτυακών σχέσεων στην ανάδειξη
και προώθηση της ταυτότητας των τόπων, συσχετίζοντας πραγματικά γεωγραφικά
χωρικά δίκτυα και ψηφιακά δίκτυα και υπονοώντας ότι η δικτυακή σχέση, η αμοιβαία
αναφορά των στοιχείων του δικτύου, είναι κατ’ ουσίαν, πάντα νοητικού, δυνητικού
χαρακτήρα.
Μένει ίσως να επανέλθουμε καταληκτικά στις επισημάνσεις μας στο ενδιαφέρον
που μπορεί να παρουσιάζουν ανάλογα εγχειρήματα, ανάδειξης και προώθησης της
ταυτότητας του τόπου ή ορθότερα της ταυτότητας του ‘τοπίου’, καθώς ο όρος ‘τοπίο’
παραπέμπει, εξ ορισμού, στη σύζευξη του υλικού υπόβαθρου του τόπου, φυσικού ή
ανθρωπογενούς, με την πολιτισμική έκφραση των κοινωνιών που συνδέονται με αυτό.
Ώστε το τοπίο, είναι πάντοτε ‘πολιτισμικό τοπίο – cultural landscape’, αναφερθήκαμε

ήδη προηγούμενα στους όρους και επομένως η ανάδειξη και προώθησή του, πέρα από
τα οικονομικά τουριστικά οφέλη, υπονοεί επιπλέον την προβολή προς τους
επισκέπτες, της πολιτισμικής του ιδιαιτερότητας.
Τότε όμως, πέρα από οποιοδήποτε, σημαντικό πιθανότατα, επιχειρησιακό
όφελος, πέραν του επιχειρησιακού place branding, η προβολή της πολιτισμικής
ταυτότητας συνεισφέρει στην αυτοσυνειδησία των κατοίκων των περιοχών, στην
ενίσχυση του συναισθήματος που θα αποκαλέσουμε ‘αξιοπρέπεια της κατοίκησης’.
Της βεβαιότητας που αποδίδεται στον γηγενή πληθυσμό πως αξίζει να ‘επενδύσει’, όχι
μόνο οικονομικά αλλά επιπλέον συνειδησιακά, στους τόπους ζωής του. Θα
ισχυριστούμε, ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις μας, πως έχουμε τότε προσεγγίσει
ουσιώδη πολιτικά αιτήματα, συναρτημένα με τα θέματα που μόλις παρουσιάσαμε.
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Περίληψη
Παρουσιάζεται η χρήση τεχνητών υγροβιοτόπων στην επεξεργασία υγρών
αποβλήτων οικισμών στην περιφέρεια. Συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα αυτών των συστημάτων σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα.
Περιγράφονται τα επιμέρους τμήματα, οι διαδικασίες επεξεργασίας και οι επιδόσεις
τους στην αφαίρεση διαφόρων ρύπων. Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού
με τις συνιστώμενες παροχές των μονάδων και τα ποσοστά οργανικής και υδραυλικής
φόρτισης. Τέλος, παρουσιάζεται ο πλήρης σχεδιασμός ενός συστήματος τεχνητών
υγροβιοτόπων σε ορεινή περιοχή στην Ελλάδα.
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Abstract
The use of constructed wetlands in the treatment of wastewater in rural and
mountain communities is presented. The advantages and disadvantages of these
systems are summarized in comparison with conventional systems. The processes and
the performance of these systems in the removal of various pollutants are described.
Design guidelines and recommended organic and hydraulic loading rates are
presented. Finally, the complete design of a constructedwetland system in a mountain
region in Greece is presented.

1. Εισαγωγή
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης (π.χ. Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Δανία κ.λπ.) και
επίσης στις Η.Π.Α., τα φυσικά συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως για την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων μικρών οικισμών (έως 3000 ι.κ.). Μεταξύ των
διαφόρων φυσικών συστημάτων (π.χ. λίμνες σταθεροποίησης, εδαφικά συστήματα,
κ.α.), μεγαλύτερη προτίμηση υπάρχει στους τεχνητούς υγροβιότοπους (ΤΥ). Ο λόγος
είναι ότι τα συστήματα αυτά έχουν αρκετά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα
συμβατικά συστήματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εγκατασταθούν σε μικρούς
οικισμούς. Συγκεκριμένα, έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας
(Gkikaetal., 2014), είναι απλά στη λειτουργία τους και δείχνουν μεγάλη
αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση των ρύπων. Επιπλέον, παρουσιάζουν πολύ
μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο εξαρτάται και από τον τρόπο κατασκευής
τους (Gkikaetal., 2015). Για τους λόγους αυτούς, η χρήση τους διευρύνεται και
επεκτείνεται γρήγορα τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες,
όχι μόνο για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων αλλά και για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων (Papaevangelou etal., 2016d), βαρέων μετάλλων
(Papaevangelou etal., 2016c) και φυτοφαρμάκων (Papaevangelou et al., 2017,
Gikasetal., 2018a, 2018b) από αστική και αγροτική απορροή και για την επεξεργασία
λυματολάσπης (Melidis et al., 2010, Stefanakis and Tsihrintzis, 2012a). Στον Πίνακα
1 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα των ΤΥ και γίνεται σύγκριση με συμβατικά
συστήματα (Reed et al., 1995, Kadlec and Wallace, 2009,Tsihrintzis and Gikas, 2010).

Το κυριότερο μειονέκτημα στη χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι η μεγαλύτερη
απαίτηση σε γη για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων σε σύγκριση με τα
συμβατικά συστήματα.
Πίνακας 1. Σύγκριση ΤΥ και συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Συμβατικά Συστήματα

Τεχνητοί Υγροβιότοποι



Χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
στην
κατασκευή
τους
(σκυρόδεμα, χάλυβας) και στη λειτουργία
τους (ηλεκτρική ενέργεια, χημικά κ.λπ.)

 Χρησιμοποιούν



Παράγουν
μεγάλες
ποσότητες
υποπροϊόντων (π.χ. ιλύς) που χρειάζονται
περαιτέρω επεξεργασία

 Παράγουν



Έχουν πολλά μηχανικά μέρη, τα οποία
συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες σε
προσωπικό και υψηλό κόστος συντήρησης

 Δεν έχουν (ή έχουν λίγα) μηχανικά μέρη,



Απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για τη
λειτουργία

 Δεν



Έχουν υψηλό κόστος κατασκευής και
λειτουργίας

 Έχουν



Έχουν μικρή απαίτηση γης

 Έχουν σχετικά μεγάλη απαίτησηγης

ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, άνεμος κ.λπ.)

μικρές
ποσότητες
υποπροϊόντων (π.χ. θέρισμα φυτών) που
δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία
δηλαδήτοκόστος
λειτουργίας
συντήρησης είναι χαμηλό

και

απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό
για τη λειτουργία
συγκρίσιμο ή χαμηλότερο κόστος
κατασκευής
και
ελάχιστο
κόστος
λειτουργίας

Χρησιμοποιούνται τρεις κύριοι τύποι ΤΥ στην επεξεργασία λυμάτων, όπως ΤΥ
επιφανειακής ροής (ΤΥΕΡ), ΤΥ οριζόντιας υπόγειας ροής (ΤΥΟΥΡ) και ΤΥ
κατακόρυφης ροής (ΤΥΚΡ). Στη Ελλάδα έχει γίνει αρκετά μεγάλη έρευνα σχετικά με
τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των διαφόρων αυτών συστημάτων (π.χ., Kotti
et al., 2010, 2013, Akratos and Tsihrintzis, 2007, Akratos et al., 2008, Liolios et al.,
2012, 2014a, 2014b, Papaevangelou et al., 2016a, Moutsopoulos et al., 2011, Gikas and
Tsihrintzis, 2010, 2014). Ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου η διαθέσιμη γη είναι
περιορισμένη, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στους ΤΥΚΡ, των οποίων η ικανότητα
επεξεργασίας βασίζεται κυρίως στον πολύ αποτελεσματικό αερισμό του
υποστρώματος. Ως εκ τούτου, η μείωση του BOD, COD και της αμμωνίας είναι υψηλή
(Stefanakis and Tsihrintzis, 2012, Gikas and Tsihrintzis, 2012, Papaevangelou et al.,
2016b). Αυτά τα συστήματα, παρουσιάζουν μεγάλη ικανότητα απομάκρυνσης των
ρύπων και σχετικά μικρές απαιτήσεις σε γη (1-2 m2/ι.κ.) και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά
(Cooper, 1999). Επίσης, συνήθως κατασκευάζονται "υβριδικά" συστήματα, τα οποία
είναι συνδυασμός ΤΥΟΥΡ και ΤΥΚΡ σε σειρά. Στα υβριδικά συστήματα,τα
μειονεκτήματα των επιμέρους ΤΥΟΥΡ και ΤΥΚΡ μειώνονται επειδή το ένα σύστημα
συμπληρώνει τοάλλο (Gikas et al., 2017).
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι:(α) να γίνει παρουσίαση της χρήσης των ΤΥ
στην επεξεργασία διαφόρων τύπων λυμάτων και διαφόρων ρύπων, (β) να
παρουσιαστούν σχεδιαστικά στοιχεία και μετρήσεις για την επίδοση ΤΥ σε αφαίρεση
ρύπων, και (γ) να παρουσιαστεί ο πλήρης σχεδιασμός ενός συστήματος ΤΥ σε ορεινό
οικισμό της Πελοποννήσου.

2. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με χρήση ΤΥ
Ο σχεδιασμός των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ),
συμπεριλαμβανομένων των ΤΥ και των άλλων φυσικών συστημάτων, ποικίλει πολύ.
Η εκτίμηση του μεγέθους των ΤΥΟΥΡ και ΤΥΚΡ βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία
και τη γνώσηπου αποκτήθηκαν τα τελευταία 20-30 χρόνια, από εργαστηριακές
μελέτες (π.χ., Akratos and Tsihrintzis, 2007, Stefanakis and Tsihrintzis, 2012α, 2012b,
Tsihrintzis and Gikas, 2010), από πειράματα μεγάλης κλίμακας (π.χ., Boutinetal.,
1997, Gikas et al., 2007, 2011, Tsihrintzis et al., 2007, Gikas and Tsihrintzis, 2010,
2012) και την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων (π.χ., Moutsopoulos et al., 2011,
Liolios et al., 2012, 2014a, 2014b).
Για συστήματα ΤΥΚΡ, η απαιτούμενη επιφάνεια της κλίνης εξαρτάται από το
οργανικό φορτίο και εκφράζεται ωςμονάδα επιφάνειας ανά ισοδύναμο κάτοικο
(m2/ι.κ.). Οι τυπικές τιμές εμβαδού της επιφάνειας στην Ελλάδα είναι: (α) για το
πρώτο στάδιο 1.2 m2/ι.κ., χωρισμένη σε τρεις ή περισσότερες πανομοιότυπες
μονάδες, και (β) για το δεύτερο στάδιο 0,8 m2/ι.κ. διαιρούμενη σε δύο ή περισσότερες
πανομοιότυπες μονάδες. Έρευνα στη Γαλλία έδειξε ότι επιφάνεια 2 m2/ι.κ. είναι
επαρκής για να επιτευχθεί ικανοποιητική νιτροποίηση, ενώ μεγέθη μεγαλύτερα από
2,5 m2/ι.κ. δεν παρουσίασαν βελτίωση της απόδοσης στη νιτροποίηση (Molle et
al.,2004). Στη Γαλλία, τα ακατέργαστα λύματα τροφοδοτούνται απευθείας στις
κλίνες του πρώτου σταδίου ΤΥ μετά από εσχάρωση μόνο (Molle et al., 2004, Paing
and Voisin, 2004).
Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς (ATV A262, 1998), για τον σχεδιασμό
ΜΕΥΑ με χρήση ΤΥ, απαιτείται προεπεξεργασία με καθίζηση σε δεξαμενές Imhoff
πριν από την εφαρμογή των λυμάτων στις κλίνες των ΤΥ. Επίσης,οι Γερμανικοί
κανονισμοί απαιτούν μεγαλύτερο εμβαδόν κλίνης (2,5 και 5,0 m2/ι.κ. για τους ΤΥΚΡ
και ΤΥΟΥΡ, αντίστοιχα) σε σχέση με το "Γαλλικό" σχεδιασμό. Μελέτες επίσης έδειξαν
ότι ο συνδυασμός αναερόβιας δεξαμενής σταθεροποίησης και ΤΥΚΡ έδωσαν πολύ
καλά αποτελέσματα στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιτυγχάνοντας
αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% για BOD, COD και TKN (Kayser et al., 2003).
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αναερόβιων δεξαμενών σταθεροποίησης
στην απομάκρυνση του οργανικού φορτίου σε μεσογειακές κλιματικές συνθήκες, η
εμπειρία είναι περιορισμένη. Στο Γαλλικό ποταμό, Ν. Θεσσαλονίκης, πειράματα σε
πιλοτική αναερόβια δεξαμενή για επεξεργασία αστικών λυμάτων έδειξαν αποδόσεις
στην μέση απομάκρυνση των BOD, COD και TSS 50%, 53% και 64%, αντίστοιχα
(Papadopoulos et al., 2003). Οι Mara και Pearson (1987) προτείνουν για τον
σχεδιασμό αναερόβιων δεξαμενών στις μεσογειακές χώρες: (α) για τον χειμώνα, την
τιμή 100 gBOD/m3/d, με απομάκρυνση BOD περίπου 40% και (β) για το καλοκαίρι,
την τιμή 300 g BOD/m3/d. Η ιλύς από αυτές τις δεξεμενές μπορεί να μεταφερθεί σε
τεχνητό υγροβιότοπο επεξεργασίας ιλύος, ο οποίος σχεδιάζεται για να δέχεται φορτία
περίπου 30 kg/m2/έτος (Reed et al., 1995), ενώ πρόσφατες έρευνες για Μεσογειακές
συνθήκες έδειξαν ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και με φορτία έως 75 kg/m2/έτος
(Stefanakis and Tsihrintzis, 2012a, Stefanakis et al., 2009, 2014).

Οι ΜΕΥΑ που λειτουργούν στο Γομάτι και τη Νέα Μάδυτο (Βόρεια Ελλάδα),
περιλαμβάνουν προεπεξεργασία με δεξαμενές καθίζησης και δεξαμενές Imhoff,
αντίστοιχα (Gikas et al., 2007, 2011). Η αποτελεσματικότητατων μονάδων αυτών
στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εξετάστηκε εκτενώς (Gikas et al., 2007,
2011) και παρατηρήθηκαν απομακρύνσεις οργανικής ύλης και TSS>90%,
αζώτου>80% και ολικού φωσφόρου 40-60%. Στις εγκαταστάσεις αυτές, η επιφάνεια
της κλίνης των ΤΥ είναι 1,8 και 1,2 m2/ι.κ., αντίστοιχα).
3. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Άγιος Πέτρος
3.1 Περιοχή μελέτης και παράμετροι σχεδιασμού
Ο οικισμός Άγιος Πέτρος του Ν. Αρκαδίας ανήκει στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
Οι κύριοι παραγωγικοί τομείς είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στον Άγιο Πέτρο
δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης και για την διάθεση των αστικών λυμάτων
χρησιμοποιούνται απορροφητικοί βόθροι. Τελευταία έγινε μελέτη για το σχεδιασμό
και την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης (χωριστικό) και μονάδας επεξεργασίας
των υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της οποίας η εγκατάσταση θα γίνει σε αγροτεμάχιο
έκτασης 15,91 στρεμμάτων.Το έργο θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του Αγίου Πέτρου
που ανέρχονται σε 675 μόνιμουςκατοίκους (απογραφή πληθυσμού 2011), και
αυξάνονται την καλοκαιρινή περίοδο σε 1709. Εκτιμάται (μέθοδος ανατοκισμού) ότι
ο πληθυσμός σε βάθος 40ετίας θα φτάσει το χειμώνα τους 910 ι.κ.και το καλοκαίρι
τους 2300 ι.κ. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα διατίθενται στο παρακείμενο
ρέμα Ξερόρεμα με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Τάνο.
ΗΜΕΥΑ στον Άγιο Πέτρο σχεδιάστηκε για ωφέλιμη διάρκεια ζωής ίση με 40 έτη
και για 2300 ι.κ. Η παροχή του λύματος λήφθηκε ίση με 150 L/ι.κ./dκαι η μέση
ημερήσια παροχή 345 m3/d.Οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων σχεδιασμού
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Παράμετροι σχεδιασμού στη ΜΕΥΑ του οικισμού Άγιος Πέτρος.
Παράμετρος

Φορτίο (g/ι.κ./d)

Συγκέντρωση (mg/L)

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, BOD

50

333

Αιωρούμενα στερεά, TSS

52

347

Ολικό άζωτο Kjeldahl, TKN

10

67

1

6,7

Ολικός φώσφορος, ΤΡ

3.2Περιγραφή του συστήματος

Το σύστημα σχεδιάστηκε σαν υβριδικό το οποίο περιλαμβάνει στη σειρά (Σχήμα
1): εσχάρα, κανάλι Parshallγια τη μέτρηση της παροχής, αναερόβια δεξαμενή
σταθεροποίησης, πρώτο στάδιο επεξεργασίας που αποτελείται από τρεις ΤΥΚΡ που
λειτουργούνπαράλληλα, δεύτερο στάδιο με δύο παράλληλης λειτουργίας ΤΥΚΡ, τρίτο
στάδιο επεξεργασίας με ένα ΤΥΟΥΡ και δεξαμενή χλωρίωσης/αποχλωρίωσης.
Τα υγρά απόβλητα από τον οικισμό Άγιος Πέτρος φτάνουν μέχρι τη μονάδα
επεξεργασίας με αγωγούς από PVC και καταλήγουν στην αναερόβια δεξαμενή (ΑΔ)
αφού περάσουν από χειροκαθαριζόμενη εσχάρα(άνοιγμα1,5cm) για τη συλλογή των
χονδρόκοκκων υλικών και στη συνέχεια από το κανάλι Parshall. Η αναερόβια
δεξαμενή αποτελείται από τρία ίσα διαμερίσματα των 225 m3 το καθένα, τα οποία
λειτουργούν παράλληλα. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής στην ΑΔ είναι περίπου 2
ημέρες το καλοκαίρι (2300 ι.κ.) και 5 ημέρες το χειμώνα (910 ι.κ.) και η απομάκρυνση
του οργανικού φορτίου υπολογίζεται σε περίπου 30%. Η ιλύς που συσσωρεύεται στην
ΑΔ απομακρύνεται περιοδικά και μεταφέρεται στην κλίνη επεξεργασίας ιλύος (ΚΛΙ,
Σχήμα 1), η οποία είναι ΤΥ κατακόρυφης ροής με ορθογωνική κάτοψη, έκταση 110
m2, και είναι φυτεμένη με Phragmites australis. Το πορώδες μέσο αυτής έχει βάθος
0,45 mκαι αποτελείται από τέσσερα στρώματα με σειρά από κάτω προς τα πάνω:
κροκάλα (0,20 m), χονδρό χαλίκι (0,10 m), λεπτό χαλίκι (0,10 m) και χοντρή άμμο
0,05 m)με μέγεθος κόκκων 30-60 mm, 8-20 mm, 3-10 mm και 0,2-3 mm, αντίστοιχα.
Η εκροή της ΑΔ εισέρχεται στη δεξαμενή του σίφωνα Σ1, του οποίου ο ρόλος είναι
να τροφοδοτεί περιοδικά τους ΤΥΚΡ του πρώτου σταδίου.Κάθε TY του πρώτου
σταδίου λαμβάνει ολόκληρο το φορτίο κατά τη διάρκεια της φάσης τροφοδοσίας, η
οποία είναι 2 ημέρες, και «αναπαύεται» για 4 ημέρες όταν τροφοδοτείται μια άλλη
κλίνη. Αυτές οι εναλλασσόμενες φάσεις φόρτισης και ανάπαυσης παίζουν σημαντικό
ρόλο: (α) στον έλεγχο της ανάπτυξης της βιομάζας που είναι προσκολλημένη στο
πληρωτικό υλικό, (β) στη διατήρηση αερόβιων συνθηκών στο πορώδες μέσο της
κλίνης, γ) στη μετατροπή του οργανικού υπολείμματος, που προέρχεται από τα
αιωρούμενα στερεά των ακατέργαστων λυμάτων και συγκρατείται στην επιφάνεια
του φίλτρου σε ανόργανα άλατα, δ) στο να εξασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής όγκος
υγρού αποβλήτου για την καλή κατανομή του σε ολόκληρη την επιφάνεια της κλίνης
(Molle et al., 2004). Η εκροή από τους ΤΥΚΡ του πρώτου σταδίου συλλέγεται στη
δεξαμενή του σίφωνα Σ2, ο οποίος τροφοδοτεί περιοδικά τους ΤΥΚΡ του δευτέρου
σταδίου επεξεργασίας (Σχήμα 1). Η φάση φόρτισης για κάθε κλίνη είναι 3 ημέρες. Οι
ΤΥΚΡ των δύο πρώτων σταδίων έχουν εμβαδό 320 m2 έκαστος και όπως
προαναφέρθηκε λειτουργούν εναλλάξ. Το πορώδες μέσο των ΤΥΚΡ του πρώτου και
του δεύτερου σταδίου έχει βάθος 0,90 m και αποτελείται από τέσσερα στρώματα, από
κάτω προς τα πάνω: κροκάλα (0,20 m), χοντρό χαλίκι (0,30 m), λεπτό χαλίκι (0,30
m) και χοντρή άμμο (0,10 m)με μέγεθος κόκκων 30-60 mm, 8-20 mm, 3-10 mm και
0,2-3 mm, αντίστοιχα. Τέλος, τα λύματα εισέρχονται στον ΤΥΟΥΡ, ο οποίος έχει
συνολική επιφάνεια 600 m2, με πορώδες μέσο πάχους 50 cm από χαλίκι (διάμετρος
κόκκων 18-30 mm). Όλοι οι ΤΥ είναι φυτεμένοι με κοινό καλάμι (Phragmites
australis). Για την πλήρη στεγάνωση των κλινών των ΤΥ, προκειμένου να αποφευχθεί
η διαφυγή λυμάτων στα υπόγεια ύδατα, χρησιμοποιείται γεωμεμβράνη, υψηλής
πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 1 mm. Η γεωμεμβράνη προστατεύεται

και στις δύο πλευρές με ειδικό γεωύφασμα, προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη (οπές,
σχισίματα κλπ.) που μπορεί να προκληθεί από την άμεση επαφή με αιχμηρές πέτρες
ή χαλίκια. Το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας είναι η χλωρίωση, η οποία λαμβάνει
χώρα σε ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή (ΔΧ) κατασκευασμένη από οπλισμένο
σκυρόδεμα (Σχήμα 1). Σε όλη την εγκατάσταση η κίνηση των λυμάτων γίνεται με τη
βαρύτητα (Σχήμα 2).
3.3 Κόστος
Το κόστος της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων με ΤΥ περιλαμβάνει δύο μέρη: το
κόστος κεφαλαίου και το κόστος λειτουργίας. Το κόστος κεφαλαίου αναφέρεται στο
κόστος της γης που απαιτείται για την εγκατάσταση της μονάδας, στο κόστος
κατασκευής και στις αμοιβές του μηχανικού και του εργολάβου. Για την κοστολόγηση
των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΜΕΥΑ στον οικισμό Άγιος Πέτρος
χρησιμοποιήθηκαν τα αναλυτικά τιμολόγια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων έτους 2016. Το κόστος κατασκευής στα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης
και το συνολικό κόστος κατασκευής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Το κόστος της
γης δεν περιλαμβάνεται αφού η γη ήταν δημόσια.
Οι τεχνητοί υγροβιότοποι έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος, ειδικά όταν ο
σχεδιασμός γίνεται προσεκτικά ώστε η ροή να γίνεται με βαρύτητα, αποφεύγοντας
έτσι την κατανάλωση ενέργειας και τις απαιτήσεις συντήρησης των αντλιών. Το
κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης που μελετήθηκε είναι μικρό, διότι περιορίζεται
μόνο σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και περιορισμένες ώρες εργασίας
για συντήρηση και επίβλεψη της εγκατάστασης. Εκτιμάται ότι η ημερήσια
κατανάλωση για φωτισμό είναι 11 kWh/d, και οι ανθρωποώρες που απαιτούνται για
τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος είναι κατά μέσο όρο 4/ημέρα.
Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ίσο με 0,127 €/kWh και το
εργατικό μισθό σε 8 €/ώρα, το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης εκτιμάται σε
24,19 €/ημέρα ή 3,84 €/ι.κ./έτος.
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Σχήμα 2.Διάγραμμα ροής της ΜΕΥΑ στον οικισμό Άγιος Πέτρος

Πίνακας 3. Κόστος κατασκευής της ΜΕΥΑ ΤΥ του οικισμού Άγιος Πέτρος.
Παράμετρος

Έργα εισόδου, εσχάρα, κανάλι μέτρησης παροχής

Κόστος
(€)
5.760

Αναερόβια δεξαμενή

80.901

1ο στάδιο ΤΥΚΡ

114.570

2ο στάδιο ΤΥΚΡ

62.326

3ο στάδιο ΤΥΟΥΡ

27.421

Κλίνη ιλύος

10.378

Δεξαμενή χλωρίωσης

16.236

Συμπληρωματικά έργα κλινών(φρεάτια, σίφωνες, τοιχία αντιστήριξης)

51.780

Ηλεκτρολογικά

39.128

Βοηθητικά δίκτυα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έργα πρασίνου

49.130

Κόστος κατασκευής

457.630

Συνολικό κόστος κατασκευής (όφελος εργολ. 18% και ΦΠΑ 24%)

669.604

Συνολικό κόστος κατασκευής ανά ι.κ. (€/ι.κ.)

291,10

4. Συμπεράσματα
Η πιο ενδεδειγμένη λύση για την επεξεργασία των λυμάτων μικρών ορεινών
οικισμών είναι αυτή των τεχνητών υγροβιοτόπων λόγω του μικρού κόστους
κατασκευής και λειτουργίας του. Τέτοιου είδους ΜΕΥΑ λειτουργούν απρόσκοπτα,
χωρίς προβλήματα και επιπλέον λύνουν το πρόβλημα της διάθεσης και διαχείρισης
της λάσπης, καθώς η διαχείριση και επεξεργασία μικρών ποσοτήτων λυματολάσπης

που παράγονται γίνεται στην ίδια την εγκατάσταση. Προτείνεται επομένως η χρήση
των τεχνητών υγροβιοτόπων ως ενδεδειγμένων συστημάτων επεξεργασίας αστικών
λυμάτων στους μικρούς αγροτικούς και ορεινούς οικισμούς της χώρας μας.

Βιβλιογραφία
Akratos, C.S., Papaspyros, J.N.E., & Tsihrintzis, V.A. (2008). An artificial neural network model
and design equations for BOD and COD removal prediction in horizontal subsurface flow
constructed wetlands. Chemical Engineering Journal. 143:96-100.
Akratos, C.S., & Tsihrintzis, V.A. (2007). Effect of temperature, HRT, vegetation and porous
media on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands.
Ecological Engineering. 29(2):173-191.
ATV Arbeitsblatt A262 (1998). Grundsätze für Bemessung und Betrieb von Pfanzenbeeten für
Kommunales Abwasser bei Ausbaugröβen bis 1000 Einwohnerwertte, Juli 1998:2-10.
Boutin, C., Lienard, A., & Esser, D. (1997). Development of a new generation of reed-bed filters
in France: First results. Water Science and Technology. 35(5): 315-322.
Cooper, P. (1999). A review of the design and performance of vertical-flow and hybrid reed bed
treatment systems. Water Science and Technology. 40(3): 1-9.
Gikas, G.D., Akratos, C.S., & Tsihrintzis, V.A. (2007). Performance monitoring of a vertical flow
constructed wetland treating municipal wastewater. Global NEST Journal.9(3):277-285.
Gikas, G.D., Pérez-Villanueva, M., Tsioras, M., Alexoudis, C., Pérez-Rojas, G., Masís-Mora, M.,
Lizano-Fallas, V., Rodríguez-Rodríguez, C.E., Vryzas, Z., & Tsihrintzis, V.A. (2018a). Lowcost approaches for the removal of terbuthylazine from agricultural wastewater:
Constructed wetlands and biopurification system. Chemical Engineering Journal. 335:
647-656.
Gikas, G.D., Tsakmakis, I.D., & Tsihrintzis, V.A. (2017). Hybrid natural systems for treatment
of olive mill wastewater. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 93(3): 800809.
Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2010). On-site treatment of domestic wastewater using a smallscale horizontal subsurface flow constructed wetland. Water Science and Technology.
62(3):603-614.
Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2012). A small-size vertical flow constructed wetland for onsite treatment of household wastewater. Ecological Engineering. 44: 337-343.
Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2014). Municipal wastewater treatment using constructed
wetlands, Water Utility Journal.8:57-65.
Gikas, G.D., Tsihrintzis, V.A., &Akratos, C.S. (2011). Performance and modeling of a vertical
flow constructed wetland – maturation pond system. Journal of Environmental Science
and Health-Part A. 46(7):692–708.
Gikas, G.D., Vryzas, Z., & Tsihrintzis, V.A. (2018b). S-metolachlor herbicide removal in pilotscale horizontal subsurface flow constructed wetlands. Chemical Engineering Journal.
339: 108-116.
Gkika, D., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2014). Construction and operation costs of
constructed wetlands treating wastewater. Water Science and Technology. 70(5):803-810.

Gkika, D., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2015). Environmental footprint of constructed
wetlands treating wastewater. Journal of Environmental Science and Health-Part A.
50(6):631-638.
Kadlec, R.H., &Wallace, S.D. (2009). Treatment Wetlands. Second ed., Taylor and Francis
Group, Boca Raton, USA. ISBN 978-1-56670-526-4.
Kayser, K., Kunst, S., Fehr, G., & Voermanek, H. (2003). Controlling a combined lagoon/reed
bed system using the oxidation-reduction potential (ORP). Water Science and Technology.
48(5): 167-174.
Kotti, E.P., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2010). Effect of temperature, HRT, vegetation and
porous media on removal efficiency of pilot-scale free water surface flow constructed
wetlands. Ecological Engineering. 36(7):862-875.
Kotti, I.P., Sylaios, G.K., & Tsihrintzis, V.A. (2013). Fuzzy logic models for BOD removal
prediction in free-water surface constructed wetlands. Ecological Engineering. 51: 66-74.
Liolios, K.A., Moutsopoulos, K.N., & Tsihrintzis, V.A. (2012). Modeling of flow and BOD fate in
horizontal subsurface flow constructed wetlands. Chemical Engineering Journal. 200202: 681-693.
Liolios, K.A., Moutsopoulos, K.N., & Tsihrintzis, V.A. (2014a). Comparative modeling of HSF
constructed wetland performance with and without evapotranspiration and rainfall.
EnvironmentalProcesses. 1(2):171-186.
Liolios, K.A., Moutsopoulos, K.N., & Tsihrintzis, V.A. (2014b). Numerical simulation of
phosphorus removal in horizontal subsurface flow constructed wetlands. Desalination and
Water Treatment. 56(5):1282-1290.
Mara, D.D., &Pearson, H.W., (1987). Waste stabilization ponds – Design manual for
Mediterranean Europe. World Health Organization, Regional Office for Europe,
EUR/ICP/CWS 053.
Melidis, P., Gikas, G.D., Akratos, C.S., & Tsihrintzis, V.A. (2010). Dewatering of primary settled
urban sludge in a vertical flow wetland. Desalination. 250(1):395-398
Molle, P., Lienard, A., Boutin, C., Merlin, G., & Iwema, A. (2004). How to treat raw sewage with
constructed wetlands: An overview of the French systems. In: Proceedings of the 9th
International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Avignon,
France. 11-18.
Moutsopoulos, K.N., Poultsidis, V., Papaspyros, I.N.E., & Tsihrintzis, V.A. (2011). Simulation of
hydrodynamics and nitrogen transformation processes in HSF constructed wetlands and
porous media using the advection-dispersion-reaction equation with linear sink-source
terms. Ecological Engineering. 37(9):1407-1415.
Paing, J., &Voisin, J. (2004). Vertical flow constructed wetlands for municipal wastewater and
septage treatment in French rural area. In: Proceedings of the 9th International
Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Avignon, France. 315-322.
Papadopoulos, A., Parisopoulos, G., Papadopoulos, F., & Karteris, A. (2003). Sludge
accumulation pattern in an anaerobic pond under Mediterranean climatic conditions.
Water Research. 37: 634-644.
Papaevangelou, V., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2016a). Effect of operational and design
parameters on performance of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands

treating university campus wastewater. Environmental Science and Pollution Research.
23(19):19504–19519.
Papaevangelou, V., Gikas, G.D., Vryzas, Z., & Tsihrintzis, V.A. (2017). Removal of a fungicide
from agricultural runoff in pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands.
Ecological Engineering. 101:193–200.
Papaevangelou, V.A., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2016b). Effect of operational and design
parameters on performance of pilot-scale vertical flow constructed wetlands treating
university campus wastewater. Water Resources Management. 30: 5875-5899.
Papaevangelou, V.A., Gikas, G.D., & Tsihrintzis, V.A. (2016c). Chromium removal from
wastewater using HSF and VF pilot-scale constructed wetlands: overall performance, and
fate and distribution of this element within the wetland environment. Chemosphere.
168:716–730.
Papaevangelou, V.A., Gikas, G.D., Tsihrintzis, V.A., Antonopoulou, M., & Konstantinou, I.K.
(2016d). Removal of endocrine disrupting chemicals in HSF and VF pilot-scale constructed
wetlands. Chemical Engineering Journal. 294:146–156.
Reed, C.S., Crites, R.W., & Middlebrooks, E.J. (1995). Natural Systems for Waste Management
and Treatment. Second Edition, McGraw-Hill.
Stefanakis, A., Akratos, C., & Tsihrintzis, V.A. (2014). Vertical Flow Constructed Wetlands:
Eco-Engineering Systems for Wastewater and Sludge Treatment. Elsevier, 378p. ISBN:
978-0-12-404612-2.
Stefanakis, A., Akratos, C.S., Melidis, P., & Tsihrintzis, V.A. (2009). Surplus activated sludge
dewatering in pilot-scale sludge drying reed beds. Journal of Hazardous Materials. 172(23): 1122–1130.
Stefanakis, A.I., & Tsihrintzis, V.A. (2012). Use of zeolite and bauxite in filter media treating the
effluent of vertical flow constructed wetlands. Microporous and Mesoporous Materials.
155:106-116.
Stefanakis, A.I., & Tsihrintzis, V.A. (2012a). Effect of various design and operation parameters
on performance of pilot-scale sludge drying reed beds. Ecological Engineering. 38(1):6578.
Stefanakis, A.I., & Tsihrintzis, V.A. (2012b). Effects of loading, resting period, temperature,
porous media, vegetation and aeration on performance of pilot-scale vertical flow
constructed wetlands. Chemical Engineering Journal. 181-182: 416-430.
Stefanakis, A.I., &Tsihrintzis, V.A. (2012c). Heavy metal fate in pilot-scale sludge drying reed
beds under various design and operation conditions. Journal of Hazardous Materials.
213-214:393-405.
Tsihrintzis, V.A., Akratos, C.S., Gikas, G.D., Karamouzis, D., & Angelakis, A.N. (2007).
Performance and cost comparison of a FWS and a VSF constructed wetland systems.
Environmental Technology. 28(6): 621-628.
Tsihrintzis, V.A., & Gikas, G.D., 2010. Constructed wetlands for wastewater and activated
sludge treatment in North Greece: A review. Water Science and Technology. 61(10): 26532672.

Ολοκληρωμένη συμμετοχική διαχείριση χερσαίων και ενάλιων
πολιτιστικών πόρων ως πυλώνας ανάπτυξης απομονωμένων νησιωτικών
περιοχών
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Περίληψη

Τα μικρά νησιά της Μεσογείου, παρά τους εξαίσιους φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους που διαθέτουν, χαρακτηρίζονται συχνά από αναπτυξιακή υστέρηση, κυρίως
λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους. Ακόμη, γεγονότα της Ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας ιστορίας έχουν αφήσει σημαντικά απομεινάρια στο χερσαίο και
θαλάσσιο περιβάλλον των νησιωτικών αυτών περιοχών, ενώ έχουν επηρεάσει την
αναπτυξιακή τους πορεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νησί της Λέρου,
που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (ΠΠ) ενώ
βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή, ενώ στη σύγχρονη διαδρομή του αποτέλεσε «αποθήκη
ψυχών», τόπο εξορίας κατά τη δικτατορία, αλλά και χώρο φιλοξενίας προσφύγων
σήμερα. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ολοκληρωμένης ανάπτυξης απομονωμένων νησιωτικών περιοχών με πυλώνα το
χερσαίο και θαλάσσιο, υλικό και άυλο, πολιτιστικό απόθεμά τους, αξιοποιώντας ως
μελέτη περίπτωσης το νησί της Λέρου. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσει μία
συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει εργαλεία διαχείρισης
χωρικών δεδομένων και διαδικτυακής συμμετοχής μέσω της υλοποίησης ενός WebGIS για την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στην αξιολόγηση σεναρίων
ολοκληρωμένης και ανθεκτικής αξιοποίησης των χερσαίων και θαλάσσιων
πολιτιστικών πόρων.
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Abstract
Small islands in the Mediterranean Sea, although endowed with exquisite natural
and cultural, land and maritime resources are in most cases lagging behind areas, due
to insularity. Through their long history, many of them are strongly interwoven to fatal
incidents of European or global significance, e.g. World WarII. Such events have left
in their “bodies” important remains, and have conditioned their developmental
trajectory. The goal of this article is to ‘unbury’ land and maritime, tangible and
intangible, cultural remains and use them for unveiling heritage-led development
paths of small islands. This is demonstrated through a specific case study, a
distinguishable insular territory and WWII battle field scenery, Leros Island; and is
accomplished by the development of a participatory spatial planning framework,
embedding scenario planning and e-participation technologies (Web-GIS, social
networks) for engaging local community in the planning endeavour.

1. Εισαγωγή
Ο πολιτισμός σήμερα συνιστά μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής και
οικονομικής πραγματικότητας κάθε περιοχής και έναν σημαντικό πόρο για την
ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού. Οι μέχρι σήμερα όμως επιλογές πολιτικών
τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών της,
εγείρουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΠΚ) και της ιστορικής ταυτότητας·και προβάλλουν ως αναγκαίο τον
σχεδιασμό της ανάδειξης του συμπλέγματος αυτού με τη συμμετοχή των τοπικών
κοινωνιών, για την επιδίωξη στόχων ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης.
Η τάση αλλαγής του μαζικού τουριστικού προτύπου, σε συνδυασμό με την
υιοθέτηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση του
θεματικού τουρισμού, αλλά και του τουρισμού εμπειρίας με επίκεντρο το πολιτιστικό
απόθεμα (Katsoni and Stratigea, 2016), φέρνει στο προσκήνιο περιοχές που μέχρι
σήμερα δεν είχαν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Παράδειγμα στη χώρα μας αποτελούν
απομονωμένες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου που, ενώ διαθέτουν σημαντικούς
πολιτιστικούς πόρους, βρίσκονται στο παρασκήνιο.
Μέχρι σήμερα, βαρύτητα έχει δοθεί στο χερσαίο πολιτιστικό απόθεμα, με
αποτέλεσμα να υποτιμάται η αξία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΠΚ), που
σε πολλές περιπτώσεις είναι στενά συνυφασμένη με τη χερσαία ΠΚ. Η αξιοποίηση

της ΕΠΚ και ιδιαίτερα των ναυαγίων στις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές
προσελκύει, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον, προσδίδοντας σε αυτές σημαντικές
προοπτικές ανάπτυξης ως τουριστικών προορισμών εμπειρίας.
Η Ελλάδα, με τη μακρόχρονη θαλάσσια ιστορία της, και όντας στο σταυροδρόμι
των θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου, διαθέτει μεγάλο αριθμό ναυαγίων.
Συγκεκριμένα, εκεί εντοπίζονται σήμερα περίπου 20.000 ναυάγια, από τα οποία
μόλις τα 6.000 έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ ορισμένα μόνο από αυτά βρίσκονται υπό
καθεστώς προστασίας (Ρεϊζίδου, 2016). Το απόθεμα αυτό, συνδυασμένο με το
ενδιαφέρον που καταγράφεται σήμερα για την απόκτηση προσωποποιημένων
τουριστικών εμπειριών (Katsoni and Stratigea, 2016) θέτει τον ενάλιο πολιτιστικό και
καταδυτικό τουρισμό στο προσκήνιο (Garrod and Geossling, 2008). Το στοιχείο αυτό,
εμπλουτίζει την υπάρχουσα πολιτιστική δραστηριότητα στον χερσαίο χώρο· και
συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημακαι πρόκληση για τις περιοχές που μπορούν να το
αξιοποιήσουν.
Στην παρούσα εργασία μελετάται η προοπτική αξιοποίησης της ΕΠΚ ως
αναπτυξιακού πυλώνα σε μία νησιωτική περιοχή του Αιγαίου, το νησί της Λέρου, ενός
τόπου ευρέως γνωστού για τις κακουχίες που έχει βιώσει έως σήμερα. Πιο
συγκεκριμένα, η εργασία επιχειρεί την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της χερσαίας και
ενάλιας ΠΚ, υιοθετώντας σύγχρονες συμμετοχικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις και
τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό να καταστήσει το πολιτιστικό απόθεμα «όχημα» για
την άρση της απομόνωσης και την αναπτυξιακή ενδυνάμωση της περιοχής μελέτης.

2. Χερσαία και Ενάλια ΠΚ – Θεσμικό Πλαίσιο
Τα κύρια σημεία του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου πολιτικής για
την προστασία της ΠΚ δίνονται συνοπτικά στη συνέχεια.
2.1 Η διεθνής πραγματικότητα
Θεμέλιο λίθο για την αναγνώριση και προστασία της φυσικής και ΠΚ σε
παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η Συνθήκη της UNESCO (1972) για την «Προστασία της
Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Titchen, 1996), που
αναγνωρίζεται σήμερα από 191 κράτη, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η
Συνθήκη θεμελιώνει το βασικό και ισχυρότερο μέσο διατήρησης και προστασίας της
υλικής και άυλης ΠΚ (Duxbury&Jeannotte, 2013), τη Λίστα για την Παγκόσμια ΠΚ,
που εμπεριέχει σήμερα 1092 μέρη παγκοσμίως (UNESCO, 2019).
Καθοριστική σημασία έχει επίσης η «Σύμβαση για την Υποθαλάσσια Πολιτιστική
Κληρονομιά» της UNESCO (2001), στην οποία αναγνωρίζεται η αξία της ΕΠΚ ως
αναπόσπαστου μέρους της ΠΚ και σημαντικού στοιχείου της ιστορίας των εθνών·και
η αναγκαιότητα προστασίας της από ανθρωπογενείς και φυσικούς κινδύνους
(UNESCO, 2001). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω Σύμβαση η σημαντικότητα
ενός στοιχείου της ΕΠΚ προσδιορίζεται μόνο με όρους χρονικούς (πάνω από 100

χρόνια), γεγονός που αποκλείει από την προστασία κατηγορίες στοιχείων της ΕΠΚ,
π.χ. ναυάγια του Β’ ΠΠ, θέτοντας αυτά σε κίνδυνο (Κούτση & Στρατηγέα, 2018).
2.2 Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Η σπουδαιότητα του συμπλέγματος «πολιτισμός-τουρισμός» σε ευρωπαϊκό
επίπεδο διαφαίνεται από ένα πλέγμα πολιτικών, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση
των σημαντικότερων προκλήσεων και στην ανάδειξη της σημασίας τους στην
επίτευξη της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των περιοχών. Τέτοιες πολιτικές
συνιστούν σήμερα η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και
απασχόληση», η «Ατζέντα για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό
τουρισμό» κ.ά.
Κομβικό ρόλο για την προστασία και διαχείριση της ΕΠΚ διαδραματίζουν επίσης
οι εξελίξεις στον τομέα του θαλάσσιου χώρου, με την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια
Πολιτική», τη Στρατηγική της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό να οριοθετούν τομείς και θαλάσσιες χρήσεις, επηρεάζοντας ζητήματα που
σχετίζονται με την ΕΠΚ. Η επισκόπηση των πολιτικών αυτών αναδεικνύει ότι η ΕΠΚ
δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή ως πόρος με σημαντική δυνητική συμβολή
στην τοπική ανάπτυξη.
2.3 Η ελληνική πραγματικότητα
Η Ελλάδα, αποτελώντας μια χώρα με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, διέθετε
πάντοτε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας για τις αρχαιότητες (Δελλαπόρτα,
2005).Η μέριμνα για την προστασία χερσαίων και ενάλιων αρχαιολογικών χώρων
χρονολογείται ήδη από το 1834 (πρώτος αρχαιολογικός νόμος Ν. 10/22-5-1834), ενώ
σήμερα βρίσκεται σε ισχύ ο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε αυτόν, συνάμα με τη χερσαία ΠΚ, γίνεται
αναφορά στις ενάλιες αρχαιότητες, οι οποίες εντοπίζονται στον «βυθό της θαλάσσης,
ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών» (Δελλαπόρτα, 2005)·ενώ για την προστασία τους
προβλέπεται η κήρυξη θαλάσσιων περιοχών ως ενάλιων ιστορικών τόπων. Τα
ναυάγια μπορούν ομοίως να χαρακτηρίζονται ως μνημεία, ενώ το 2003, με την
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5-9-2003, αναγνωρίζονται ως: α)
πολιτιστικά αγαθά, και β) μνημεία, όταν βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες για
πάνω από 50 χρόνια, διάταξη που ενώ αποσκοπεί στην προστασία των ναυαγίων,
στην πράξη δημιουργεί κενά στην εφαρμογή της (Τριπόντικας, 2017).
Ευκαιρίες ανάδειξης της ΕΠΚ εμφανίζονται με τον Ν. 3409/2005, που παρέχει
τη δυνατότητα ίδρυσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων
για τη διενέργεια καταδύσεων, επιστημονικής έρευνας κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, γίνεται
πλέον εφικτή η κατάδυση σχεδόν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής της χώρας, σε
αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου δυνατότητα δινόταν μόνο σε 620 από
τα 10.000 μίλια (Κουνάνη κ.α, 2017). Τέλος, με τον Ν. 4179/2013, αίρεται μία
σημαντική αδυναμία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την
απαγόρευση χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου σε κηρυγμένο Ενάλιο Αρχαιολογικό

Χώρο, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λιγότερο ελκυστικών περιοχών προς
κατάδυση.

3. Πολιτιστική Κληρονομιά και Νησιωτικός Χώρος στην Ελλάδα
Οι νησιωτικές περιοχές ανέκαθεν κέντριζαν το ενδιαφέρον των σχεδιαστών ως
τόποι με αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και πλήθος περιορισμών
ως προϊόν της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα οριοθετεί την έκφραση μιας κοινής
ταυτότητας (μικρή έκταση και πληθυσμός, φυσικά χαρακτηριστικά κ.ά.), αλλά και της
φυσικής «απομόνωσης», με τον βαθμό αυτής να διαφοροποιείται από νησί σε νησί,
επηρεάζοντας την κοινωνικο-οικονομική δομή και εξέλιξη των νησιωτικών περιοχών
(Σπιλάνης, 2013).
Στη βάση των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων, οι νησιωτικές περιοχές
αποτελούν εν τούτοις τους ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη.
Ως αποτέλεσμα, ο τουρισμός αποτελεί σήμερα κύριο τομέα δραστηριότητας στις
περισσότερες νησιωτικές περιοχές, αλλά και έναν τομέα που ασκεί σημαντικές πιέσεις
στο κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Taberner & Manera, 2006). Μία
τάση μετεξέλιξης του μαζικού προτύπου και ταυτόχρονα μια διέξοδο για τη μείωση
των πιέσεων αποτελεί ο εναλλακτικός τουρισμός, που εξελίσσεται και στα ελληνικά
νησιά, αναδεικνύοντας τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο τους, επιχειρώντας να
προβάλλει ένα τουριστικό πρότυπο αρμονικά δεμένο με την τοπική κοινωνία και τις
ανάγκες της, και με μέριμνα για την προστασία του πλούτου αυτού.
Σε μια χώρα όπου κυριαρχούν νησιωτικά συμπλέγματα, με τις νησιωτικές
περιοχές να βιώνουν οικονομικές δυσκολίες μέσα στη δίνη της κρίσης, η αξιοποίηση
της χερσαίας και ενάλιας ΠΚ και ειδικότερα των ναυαγίων για την ανάπτυξη ενάλιου
πολιτιστικού και καταδυτικού τουρισμού συνιστά μια ανθεκτική, με σημαντικό
οικονομικό/κοινωνικό αντίκτυπο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα πολιτική
επιλογή. Η προοπτική αυτή στην παρούσα εργασία εξετάζεται με μελέτη περίπτωσης
το νησί της Λέρου, ένα νησί με σπουδαία ιστορική φυσιογνωμία και πλούσια φυσική
& χερσαία και ενάλια ΠΚ.

4. Δόμηση σχεδίου ολοκληρωμένης συμμετοχικής πολιτιστικής ανάπτυξης
της Λέρου
Για τη διατύπωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτιστικής ανάπτυξης, το
μεθοδολογικό πλαίσιο που αναπτύσσεται ακολουθεί μία αλληλουχία σταδίων. Αρχικά
ορίζονται, παράλληλα με τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, ο στόχος –«η άρση
της απομόνωσης του νησιού μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης της φυσικής και
πολιτιστικής -χερσαίας και ενάλιας- κληρονομιάς»– και οι άξονες προτεραιότητας, οι
οποίοι οριοθετούν τομείς παρέμβασης για την επίτευξη του στόχου. Ως άξονες
προτεραιότητας προκρίνονται: i) ανάδειξη τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας ως
πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ii) δημιουργία εναλλακτικών

τουριστικών προϊόντων εμπειρίας, iii) ισόρροπη ανάπτυξη νησιού, iv) αξιοποίηση
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) για την προβολή πολιτιστικών
πόρων, v) ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού για την αξία της
φυσικής και ΠΚ, vi) δημιουργία αλυσίδας αξίας - Τοπική επιχειρηματικότητα Δικτύωση, vii) διασύνδεση φυσικών και πολιτιστικών πόρων,viii) διασύνδεση
χερσαίων και ΕΠΚ.
Ακολουθεί το στάδιο της ανάλυσης σεναρίων, που αποσκοπεί στη σκιαγράφηση
μελλοντικών εναλλακτικών αναπτυξιακών προτύπων, στηριγμένων στη φυσική, στη
χερσαία και ΕΠΚ του νησιού. Η δόμηση σεναρίων προϋποθέτει τη διερεύνηση των
τάσεων εξέλιξης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, με στόχο την
κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου τα εν λόγω σενάρια θα υλοποιηθούν.
Η μελέτη των εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος γίνεται με αναφορά στο
διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο εντάσσεται η περιοχή μελέτης.
Συμβάλλει δε στην αποδελτίωση των τάσεων του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος
και στην αναγνώριση της στροφής προς εναλλακτικά προϊόντα βασισμένα στην
εμπειρία. Αναδεικνύει επίσης τις απειλές που ενυπάρχουν λόγω του ισχυρού
ανταγωνισμού στο επίπεδο των νησιωτικών περιοχών-τουριστικών προορισμών
(Koutsi & Stratigea, 2019).
Το εσωτερικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
νησιού της Λέρου, όπου διερευνώνται τα πλεονεκτήματα και οι απειλές. Από τη
σχετική SWOT ανάλυση διαπιστώνεται η σύνδεση του νησιού διαχρονικά με
δραματικά ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Πράγματι, η Λέρος έχει αποτελέσει
πεδίο σημαντικών ιστορικών γεγονότων του Β’ ΠΠ ως ισχυρή ιταλική αεροναυτική
βάση στη Μεσόγειο· αλλά και «αποθήκη» ψυχοπαθών, τόπος εξορίας
αντιφρονούντων και σήμερα τόπος υποδοχής μεταναστών. Τα παραπάνω έχουν
συμβάλλει στη δημιουργία μιας αρνητικής «εικόνας» του νησιού, ενώ έχουν αφήσει
πίσω τους ένα σπουδαίο πολιτιστικό απόθεμα, με σημαντική ιστορική και κοινωνική
σημειολογία τόσο στο χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο. Εστιάζοντας στα
απομεινάρια του Β’ ΠΠ, στη Λέρο «αναπαύονται» 14 προσβάσιμα ναυάγια πλοίων
και αεροπλάνων. Η αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων καθοδηγεί τη διαδικασία
δόμησης σεναρίων (Σχήμα 1) στηριγμένων σε δύο άξονες αβεβαιότητας (Jäger etal.,
2007).

Σχήμα 1. Μεθοδολογία δόμησης σεναρίων

Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων με τα
ιστορικά γεγονότα του Β’ ΠΠ, τη χωρική κατανομή αυτών σε όλη την έκταση του
νησιού και τις σύγχρονες εξελίξεις όπως σκιαγραφήθηκαν από τη μελέτη του
εξωτερικού περιβάλλοντος, επιλέγονται ως πλέον κατάλληλα σενάρια για τη βιώσιμη
τουριστική/πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού της Λέρου τα Σενάρια I και IV, εφεξής
Σενάριο Α’ και Β’ αντίστοιχα (Σχήμα 2).Τα σενάρια αυτά διαφοροποιούνται ως προς
τη φιλοσοφία, τη χωρική τους διάρθρωση και την αναπτυξιακή ώθηση που μπορούν
να δώσουν στην περιοχή μελέτης (Κούτση, 2018).
Το Σενάριο Α’ με τίτλο «Από ‘αποθήκη ψυχών’ σε ‘βεντάλια’ εμπειριών»,
αντιπροσωπεύει ένα συγκεντρωτικό χωρικά και ταυτόχρονα πολυθεματικό πρότυπο.
Δίνει έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την ολοκλήρωση πόρων τοπικής σημασίας
σε κάθε πόλο που δημιουργεί·καθώς και στο «πάντρεμα» των τοπικών αυτών πόρων
με πόρους ευρύτερης εμβέλειας (απομεινάρια Β’ ΠΠ). Στοχεύει στη δημιουργία ενός
πιο πολυσύνθετου πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος, που ενσωματώνει τα ιστορικά
στοιχεία του Β’ ΠΠ στο σύνολο της αξιόλογης φυσικής και ΠΚ της περιοχής μελέτης.
Συμβάλλει δε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νησιού, αξιοποιώντας πολιτιστικούς
πόρους για την προώθηση μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Η χωρική του
διάρθρωση διαμορφώνει 4 πόλους και τις αντίστοιχες περιοχές επιρροής τους,
αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους 4 μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού.
Το Σενάριο Β’ με τίτλο «Λέρος: Ανοιχτό Μουσείο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», εστιάζει στην εξωστρέφεια της περιοχής και την ανάδειξη της
ταυτότητάς της με πυρήνα τα απομεινάρια του Β’ ΠΠ. Το είδος του εναλλακτικού
τουριστικού προτύπου που προωθεί είναι το battlefield / dark tourism, ενώ το χωρικό
πρότυπο που αναπτύσσεται είναι αποκεντρωτικό. Το αφήγημα του σεναρίου αυτού
εστιάζει στην ανάδειξη της Λέρου ως ενός «Ανοικτού Μουσείου» της Ευρωπαϊκής ΠΚ,
με βάση έναν «άξονα πολιτισμού» που διατρέχει το νησί στο σύνολό του,
διαπερνώντας στοιχεία που μαρτυρούν την εγκατάσταση, δράση και τελικά την
αναμέτρηση
διαφορετικών
πολιτισμών.
Σύμφωνα
με
τα
ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά/πόρους κάθε περιοχής, το σενάριο διαμορφώνει χωρικά 4 ζώνες,
που οριοθετούν 4 διακριτές, με ιδιαίτερη ταυτότητα καθεμία και συνάμα
αλληλοσυμπληρούμενες περιοχές του νησιού.

Σχήμα 2. Προτεινόμενα σενάρια ολοκληρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης

Για την οριστικοποίηση της διατύπωσης των σεναρίων και την αξιολόγηση των
αξόνων προτεραιότητας επιδιώκεται η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας ως μία
απαραίτητη θεώρηση, καθώς οι αξιοποιούμενοι πόροι αγγίζουν τις αξίες, αντιλήψεις,
οράματα, ιστορική διαδρομή και την ταυτότητά της (Alvarez etal., 2016·
Panagiotopoulou etal., 2019). Η απόφαση αυτή επιπρόσθετα αποσκοπεί στην
αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τον ρόλο του στην προστασία των
πόρων αυτών. Ο στόχος της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας επιτυγχάνεται μέσα
από την αξιοποίηση μιας κατάλληλα σχεδιασμένης διαδικτυακής πλατφόρμας (WebGIS - https://goo.gl/tM1Nny) για την υποστήριξη της συμμετοχικής διαδικασίας. Σε
αυτή παρουσιάζονται τα 2 προτεινόμενα σενάρια και οι συμμετέχοντες, αφού
περιηγηθούν σε αυτά, καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύντομο διαδικτυακό
ερωτηματολόγιο. Για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την πλατφόρμα WebGIS και το ερωτηματολόγιο αξιοποιήθηκε το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, τα οποία συνιστούν σήμερα μία νέα ευκαιρία για την προσέλκυση
συμμετεχόντων στο πλαίσιο συμμετοχικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων, με πολλές
εφαρμογές σε έρευνες διαφόρων ειδών, αλλά και διαδικασίες συμμετοχικού
σχεδιασμού (Στρατηγέα, 2015).
Σε διάστημα 2 μηνών (Ιούνιος-Αύγουστος 2018), το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε
από συνολικά 204 άτομα, τα οποία κατάγονταν ή κατοικούσαν στη Λέρο ή ακόμη τα
ενδιαφέροντά τους βρίσκονταν σε συνάφεια με τα προτεινόμενα σενάρια ανάπτυξης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων θεωρείται ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπόψη τα
χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας, όπως ηλικία, γνώσεις διαδικτύου και έλλειψη
εμπειρίας σε διαδικτυακές συμμετοχικές διαδικασίες.
Ο πληθυσμός που συμμετείχε στην έρευνα ανήκει, στην πλειοψηφία του, στην
ηλικιακή ομάδα των 18-35 (52%), ενώ ποσοστό 57% κατέχει πτυχίο ανώτατης

εκπαίδευσης. Αξιολογώντας τον βαθμό πολιτιστικής ανάπτυξης του νησιού με
κλίμακα από το 1 (πλήρως αναξιοποίητη) ως το 5 (πλήρως αξιοποιημένη), το 22%,
38%, 32% κατατάσσει το νησί στις κλίμακες από 1-3 αντίστοιχα.
Στους άξονες προτεραιότητας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην «Ανάδειξη της
τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας ως πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής»
(20%), στη «Δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων εμπειρίας» (16%) και
στην «Ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού» (13%). Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την
επιθυμία της τοπικής κοινότητας να αποστασιοποιηθεί από το σημερινό μαζικό και
εμπορευματοποιημένο πρότυπο εκμετάλλευσης των πολιτιστικών πόρων, με στόχο
την προστασία της (Ε)ΠΚ, με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα του νησιού·
εξασφαλίζοντας οφέλη για όλους· ακολουθώντας τις μελλοντικές τάσεις εξέλιξης του
τουριστικού τομέα·και διατηρώντας ανέπαφη την τοπική ταυτότητα και τις
παραδόσεις.
Το Σενάριο Α’ φαίνεται να ιεραρχείται πρώτο, συγκεντρώνοντας την προτίμηση
του 64% των συμμετεχόντων. Η επιλογή του αναδεικνύει και την άρρηκτη
διασύνδεση του νησιού με τα ιστορικά γεγονότα του Β’ ΠΠ, αντίληψη που φαίνεται
να περνά από γενιά σε γενιά.
Ολοκληρώνοντας το ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες καλούνται να
απαντήσουν σε μια ερώτηση ανοικτού τύπου. Οι ληφθείσες απαντήσεις εστιάζουν:
στην εξιστόρηση γεγονότων του Β’ ΠΠ και τις αντίστοιχες πηγές, που αναδεικνύουν
ακόμη μία φορά τη σημασία των ιστορικών γεγονότων για το νησί της Λέρου· σε
επισημάνσεις αναφορικά με την ύπαρξη πλήθους αναξιοποίητων πολιτιστικών πόρων
διάσπαρτων στο νησί·σε προτάσεις για την ανάδειξή τους.
Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας, διαμορφώνεται
ένα Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης, εξειδικεύοντας τους
άξονες προτεραιότητας σε ένα σύνολο κατευθύνσεων πολιτικής, μέτρων και
στοχοθετημένων δράσεων με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο
αντίκτυπο. Το τελικό σχέδιο περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις πολιτικής, 20 μέτρα και 54
δράσεις που στοχεύουν σε μία βιώσιμη, ολοκληρωμένη, ανθεκτική και καινοτόμο
αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων και της χερσαίας και ΕΠΚ της
Λέρου·και συνθέτουν μία ελκυστική εικόνα (“brand”) για την άρση της γεωγραφικής
και κοινωνικής απομόνωσης και ένταξη του νησιού στον χάρτη των τόπων
πολιτιστικού (“battlefield/thanatourism”) και καταδυτικού τουρισμού εμπειριών.

5. Συμπεράσματα
Στις μέρες μας ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνίας,
νοείται δε από πολλούς ως ο «τέταρτος πυλώνας» της βιώσιμης ανάπτυξης, που
διατρέχει οριζόντια τους υπόλοιπους τρεις (κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον) και
διασφαλίζει την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Η καταλυτική δράση του πυλώνα
«πολιτισμού» έχει προφανώς ως απαραίτητη προϋπόθεση την ολοκληρωμένη
προστασία και την αξιοποίηση, με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, της
χερσαίας και ΕΠΚ.

Η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια στροφή προς ένα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά φιλικότερο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, έχει αναζωπυρώσει το
ενδιαφέρον για την ΕΠΚ και την αξιοποίησή της για την ανάπτυξη πολιτιστικών
τουριστικών προϊόντων εμπειρίας, αλλά και προϊόντων αναψυχής και άθλησης, μέσα
από π.χ. τον καταδυτικό τουρισμό. Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της ΕΠΚ,
και ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται με παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικά γεγονότα, όπως
τα ναυάγια του Β’ ΠΠ, συνιστά σήμερα μία σχεδιαστική πρόκληση για ένα πλήθος
ειδικοτήτων.Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα εγχείρημα, στο οποίο κρίνεται απαραίτητη
η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών ως: πρωταγωνιστών, με ουσιαστικό λόγο και ρόλο
στις σχεδιαστικές επιλογές που ακουμπούν στην ιστορική τους διαδρομή και
ταυτότητα και ευαισθητοποιημένων και συνειδητοποιημένων «φρουρών» της
κληρονομιάς αυτής για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μεταφέρει την παραπάνω φιλοσοφία και
συμμετοχική θεώρηση της διαχείρισης της ΠΚ στο πεδίο της εφαρμογής σε τοπικό
επίπεδο, σε μία ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης, το νησί της Λέρου. Για τον σκοπό αυτό,
ολοκληρώνει σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις (σενάρια) και τεχνολογίες (μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τεχνολογίες διαχείρισης χωρικής πληροφορίας, Web-GIS) για
την αξιοποίηση της χερσαίας και ΕΠΚ της συγκεκριμένης περιοχής. Η συστηματική
επικοινωνία με τον τοπικό πληθυσμό και τα αποτελέσματα αυτής, κυρίως τα ποιοτικά,
καταδεικνύουν την αξία τέτοιων προσεγγίσεων·αλλά και την ανάγκη των
απομονωμένων, και «φορτισμένων» διαχρονικά με μία αρνητική σημειολογία,
περιοχών όπως η Λέρος (Κούτση, 2018), να μετατρέψουν την αδυναμία σε ευκαιρίες
και να αξιοποιήσουν αυτές για μία νέα αναπτυξιακή και εξωστρεφή πορεία.
Η έλλειψη πόρων για τη συμπληρωματική, δια ζώσης, έρευνα πεδίου και η
αξιοποίηση αποκλειστικά του διαδικτύου στο πλαίσιο της σχεδιαστικής διαδικασίας
της παρούσας εργασίας αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα και περιορισμούς που
προκύπτουν από την πρακτική αυτή, χωρίς να παραβλέπεται η αξία της στην
Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. Ως κυρίαρχο ζήτημα αναφέρεται η άνιση
δυνατότητα πρόσβασης στο εγχείρημα των ψηφιακά αναλφάβητων ατόμων, στοιχείο
που αναδύεται από το ηλικιακό και μορφωτικό προφίλ των συμμετεχόντων. Όπως δε
υποστηρίζεται και από σχετικές μελέτες (Panagiotopoulou etal., 2019), ιδιαίτερα
χρήσιμος είναι ο συνδυασμός εργαλείων διαπροσωπικής και διαδικτυακής
συμμετοχής για την αύξηση του βαθμού συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού.
Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα, που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος για τα επόμενα χρόνια, αφορά την ΕΠΚ, ως ενός πολύτιμου πόρου του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η διαχείριση της ΕΠΚ δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για
την αξιοποίηση νέων θεωρήσεων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων για
τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και την οριοθέτηση χρήσεων στον θαλάσσιο χώρο για
την προστασία τους και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών με αντίστοιχους
σχεδιασμούς του χερσαίου χώρου. Σημαντικό έλλειμμα στην προσπάθεια αυτή
αποτελεί η έλλειψη των δεδομένων που απαιτούνται για τη σε βάθος «γνώση» του
θαλάσσιου χώρου και των δραστηριοτήτων του, καθώς και η έλλειψη ΘΧΣ, στοιχεία
τα οποία δεν ευνοούν την αποτελεσματική αξιοποίηση της ΕΠΚ.

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί η προοπτική του θαλάσσιου και παράκτιου
χώρου της Ελλάδας στο πεδίο αυτό. Αυτή προκύπτει από τον τεράστιο αριθμό
ναυαγίων, ιστορικών και μη, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να έχει μία σημαντική
συμβολή στην ανάπτυξη των μικρών και απομονωμένων νησιών. Για τον σκοπό αυτό,
κρίσιμη κρίνεται η συμμετοχική ανάπτυξη μιας στρατηγικής βιώσιμης αξιοποίησης
της ΕΠΚ για το σύνολο του θαλάσσιου χώρου, ως μίας διάστασης της γαλάζιας
οικονομίας με θετικό ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό,
κ.λπ. πρόσημο.
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Χωρο-χρονική ανάλυση της γεωγραφικής απομόνωσης στις ορεινές
περιοχές
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Περίληψη
Η γεωγραφική απομόνωση μπορεί να οριστεί ως η δυσκολία πρόσβασης σε κέντρα
υπηρεσιών. Η πιο συνήθης μέθοδος μέτρησης της απομόνωσης/ προσβασιμότητας
είναι μέσω των βαρυτικών μοντέλων (και ένα μεγάλο πλήθος παραλλαγών τους), τα
οποία απαρτίζονται από δύο βασικούς παράγοντες - το κόστος ταξιδιού (εκφρασμένο
σε απόσταση, χρόνο ταξιδιού κ.α.) και την ελκυστικότητα/ βαρύτητα του προορισμού.
Όσον αφορά στην ελκυστικότητα, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μέθοδοι
ποσοτικοποίησης, με τον πληθυσμό την πιο ευρεία χρησιμοποιούμενη. Τα παραπάνω
μοντέλα δεν λαμβάνουν υπόψη τις ισχυρές διαφοροποιήσεις στο βάθος χρόνου, αλλά
αποτελούν μια «φωτογραφία» της κατάστασης τη στιγμή των παρατηρήσεων που
απαρτίζουν τα δεδομένα. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις τόσο στο δίκτυο όσο και στην
ελκυστικότητα των προορισμών μεταβάλλονται σημαντικά στο χρόνο. Στην παρούσα
εργασία, εξετάζεται η χρονική μεταβολή της απομόνωσης στην Ελλάδα και με έμφαση
στις ορεινές περιοχές. Η μελέτη δείχνει ότι, αν και η προσβασιμότητα βελτιώνεται σε
εθνικό επίπεδο, η απομόνωση αυξάνεται στις ορεινές περιοχές. Επειδή, σε γενικές
γραμμές, το δίκτυο βελτιώνεται με έργα υποδομών, όπου στη συγκεκριμένη
περίπτωση και μελετώντας τις επαρχιακές περιοχές κυρίως, αφορά σε μεγάλους
αυτοκινητόδρομους, η αιτία του φαινομένου οφείλεται στη μετακίνηση του
πληθυσμού προς μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση του
κόστους ταξιδιού των οικισμών ορεινών περιοχών προς μεγαλύτερα κέντρα
υπηρεσιών και κατά συνέπεια της γεωγραφικής απομόνωσης αυτών διαχρονικά,
παρά τις βελτιώσεις των υποδομών δικτύου.

Spatiotemporal analysis of geographical remoteness in mountain
regions
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Abstract
Geographical remoteness can be seen as inaccessibility to service centers. The most
common way to measure accessibility is through the gravity models (and a large
number of variations). The two main components of the gravity models are the travel
cost (which can be distance, travel time, etc.) and the weight of the destination. As far
as the weight is concerned, there are various ways of measurements, of which
population is the most used. The gravity models do not take into account the strong
variations in time, but constitute a "photograph" of the state at the time of the
observations that make up the input data. However, variations in both the network
and the attractiveness of destinations vary considerably over time. In this paper, the
temporal change of remoteness in Greece and with emphasis on mountain regions is
examined. The study shows that, although accessibility is improving at national level,
remoteness is increasing in mountain areas. Because, in general, the network is being
improved, where in this case, and by studying the periphery, it is mainly by large
motorways, the cause of the issue is due to the movement of the population to larger
service centers. As a result, despite the improvements in network infrastructure, the
travel cost of mountainous settlements to larger service centers and consequently
their geographical remoteness over time is increasing.

1. Εισαγωγή
Η γεωγραφική απομόνωση ορίζεται ως η δυσκολία προσβασιμότητας σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες για τους πολίτεςκαι είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Περιοχές με κακή
προσβασιμότητα σε κέντρα υπηρεσιών τείνουν να έχουν αυξημένα κόστη βασικών
προϊόντων και μειούμενο πληθυσμό (Panagiotopoulos and Kaliampakos 2018). Οι
περισσότερες ορεινές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση.
Παρόλο που υπάρχουν αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης εξαιτίας ενός πλούσιου
φυσικού και πολιτισμικού δυναμικού (Copus 2001), η σημαντική έλλειψη ανθρώπινου
δυναμικού, και κυρίως νεότερων ηλικιών, δυσχεραίνει την αξιοποίηση αυτών και
δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο καθώς η απομάκρυνση του πληθυσμού οδηγεί στη
μείωση βασικών υπηρεσιών όπως υγείας και παιδείας, η οποία με τη σειρά της
αποτρέπει την επανεγκατάσταση πληθυσμού.
Ο συνήθης τρόπος μέτρησης της προσβασιμότητας, ειδικότερα για την περίπτωση
της περιφέρειας, είναι τα βαρυτικά μοντέλα (Geurs and Van Wee 2004; Spiekermann

and Neubauer 2002; Spiekermann and Wegener 2006). Με του συγκεκριμένου τύπου
μοντέλα, η προσβασιμότητας υπολογίζεται με μια συνάρτηση δύο βασικών
παραγόντων, το κόστος ταξιδιού και την ελκυστικότητα του προορισμού. Η
ελκυστικότητα μπορεί να υπολογιστεί με αρκετούς τρόπους, με έναν από τους
βασικότερους τον πληθυσμό. Έχει αποδειχθεί ότι, σε ποσοτικά μεγέθη και για την
Ελλάδα, μεγαλύτερος πληθυσμός ισοδυναμεί και με περισσότερες και ευρύτερες
υπηρεσίες για τους πολίτες (Panagiotopoulos and Kaliampakos 2018).
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της απομόνωσης στον
ελληνικό χώρο. Η απομόνωση εκφράζεται χωρικά, αλλά τα υφιστάμενα μοντέλα δεν
μπορούν να υπολογίσουν τις χρονικές της επεκτάσεις. Υποθέτουμε ότι η απομόνωση
μπορεί να εντείνεται ή να περιορίζεται ανά περιοχές, παρά τη βελτίωση των
υποδομών δικτύου, εξαιτίας της ευκολότερης μετακίνησης του πληθυσμού (και κατ’
επέκταση της δραστηριότητας) σε μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών.Μια σημαντική
παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη είναι η διαφορετική χρονική
μεταβολή των δύο παραγόντων. Για το κόστος ταξιδιού, η υλοποίηση νέων υποδομών
δικτύου έχει άμεσες συνέπειες στην προσβασιμότητα. Αντίθετα, η μεταβολή του
πληθυσμού είναι πιο αργή και οι συνέπειες δύναται να είναι ορατές μετά από αρκετά
χρόνια από τις επεμβάσεις στο δίκτυο.

2. Μεθοδολογία
Η απομόνωση υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο της βαρυτικής χωρικής
αλληλεπίδρασης (Caschili et al. 2015; Copus 2001; Geurs and Van Wee 2004;
Spiekermann and Neubauer 2002; Spiekermann and Wegener 2006):
𝐴𝑖 = ∑ 𝑔(𝑊𝑗 ) 𝑓(𝑐𝑖𝑗 )
𝑗

Οι δύο παράγοντες του μοντέλου είναι το κόστος ταξιδιού από i σε j (𝑓(𝑐𝑖𝑗 )) και η
έλξη του προορισμού j (𝑔(𝑊𝑗 )). Και οι δύο παράγοντες μεταβάλλονται στον χρόνο και
στον χώρο. Στη χρονική κλίμακα, το κόστος ταξιδιού μεταβάλλεται με έργα υποδομών
δικτύου ενώ η έλξη αναλόγως με τη μεταβλητή που χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση
που για την έλξη χρησιμοποιηθεί ο πληθυσμός, αυτή μεταβάλλεται βάσει
πληθυσμιακών μεταβολών στους προορισμούς.
Η χρονική διάσταση της απομόνωσης εξετάζεται μέσω του δείκτη
ARIgr(Panagiotopoulos and Kaliampakos 2018) και απλού κόστους ταξιδιού για
διαφορετικές χρονικές περιόδους, μεταβάλλοντας ανάλογα το δίκτυο και τους
πληθυσμούς των οικισμών.Ωστόσο, και στο απλό κόστος ταξιδιού ο πληθυσμός
εισάγεται ως ένα βαθμό έμμεσα, καθώς το κόστος ταξιδιού υπολογίζεται προς
οικισμούς μεγαλύτερους από το διπλάσιο του οικισμού αφετηρία και με την υπόθεση
ότι δεν είναι απαραίτητη η μετακίνηση σε μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό όταν σε
κοντινότερη απόσταση υπάρχει οικισμός με αντίστοιχα μεγαλύτερο πληθυσμό. Το
κόστος ταξιδιού υπολογίζεται ως χρόνος ταξιδιού σε λεπτά και για τους δύο τρόπους
ανάλυσης. Επίσης, οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν μόνο για τους οικισμούς

τηςηπειρωτικής Ελλάδα, καθώς οι μεταβολές του οδικού δικτύου της συγκεκριμένης
εργασίας αφορούν σε αυτούς τους οικισμούς.
Πίνακας 1. Περιπτώσεις εξέτασης της απομόνωσης διαχρονικά, ώστε να συμπεριληφθούν οι
μεταβολές σε οδικό δίκτυο και πληθυσμό.
Παράγοντας

Περίοδος 1991

Περίοδος 2001

Περίοδος 2011

Πληθυσμός

Πληθυσμός 1991

Πληθυσμός 2001

Πληθυσμός 2011

Κόστος ταξιδιού

Πριν το

(χρόνος
ταξιδιού)

1991

1991

2001

2001

2011

1991
στο

ολοκληρωμένο
οδικόδίκτυο

Η μελέτη γίνεται για 3 χρονικές περιόδους (1991, 2001 και 2011) για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού(ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 2001, 2011). Στις
περιόδους γίνεται μεταβολή του κύριου οδικού δικτύου (κυρίως μεγάλοι
αυτοκινητόδρομοι αλλά και σημαντικά έργα όπως η Γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου),
βάσει του χρόνου ολοκλήρωσής τους. Για την εξέταση της χρονικής διαφοράς των
μεταβολών των δύο παραγόντων, γίνεται η παραδοχή ότι το δίκτυο έχει άμεση
ανταπόδοση στην απομόνωση και ότι η πληθυσμιακή μεταβολή επιδρά σταδιακά σε
βάθος δεκαετίας. Ως εκ τούτου, το μοντέλο εφαρμόζεται για 6 συνολικά περιπτώσεις,
δύο για τη κάθε χρονική περίοδο (Πίνακας 1).
3. Αποτελέσματα
3.1 Εξέταση μέσω του δείκτη απομόνωσης ARIgr
Στον Πίνακα 2 και στα Διαγράμματα1 και 2 δίνονται η μέση τιμή, η τυπική
απόκλιση και ο συντελεστής μεταβολής (τυπική απόκλιση προς μέση τιμή) των
αποτελεσμάτων του δείκτη ARIgr. Τα στατιστικά δείχνουν ότι η απομόνωση
αυξάνεται διαχρονικά για το σύνολο της Ελλάδας (Μεγαλύτερες τιμές του δείκτη
ισοδυναμούν με μεγαλύτερη γεωγραφική απομόνωση). Η αύξηση της τυπικής
απόκλισης (Διάγραμμα 1) και του συντελεστή μεταβολής (Διάγραμμα 2) αναλόγως
εκφράζει αύξηση των αντιθέσεων και της ετερογένειας των οικισμών όσον αφορά
στην απομόνωση. Η εξέταση των ορεινών οικισμών δεν εμφανίζει διαφορετική τάση
από αυτήν του συνόλου των οικισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας (Διάγραμμα 3).
Μερικές διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων παρατηρούνται εξετάζοντας μόνο
τους οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, αν και η τυπική
απόκλιση αυξάνεται (με εξαίρεση την περίπτωση ολοκλήρωσης των έργων το 2011,
Πίνακας 2) όπως και στο σύνολο των οικισμών, η απομόνωση μειώνεται. Ωστόσο, η
ετερογένεια αυξάνεται και σε αυτήν την περίπτωση με μια σημαντική μείωση το 2011,
η οποία οφείλεται στο είδος των έργων οδικού δικτύου που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι
τότε και αφορούν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πληθυσμιακά μεγαλύτερων
οικισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας (Εγνατία Οδός, και Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου).

Πίνακας 2. Στατιστικά του δείκτη απομόνωσης ARIgr στις 3 χρονικές περιόδους εξέτασης,
πριν και μετά την ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό δίκτυο.
ηπειρωτική Ελλάδα
Περίοδος

mean

std

std/mean

ηπειρωτική Ελλάδα και οικισμοί
>2000 κατοίκους
mean
std
std/mean

1991

5.34

2.72

0.51

2.20

1.72

0.78

Ολοκλήρωση
έργων 1991
2001

5.34

2.76

0.52

2.20

1.75

0.80

5.42

2.91

0.54

2.16

1.77

0.82

Ολοκλήρωση
έργων 2001
2011

5.49

2.99

0.54

2.13

1.76

0.82

5.45

2.97

0.54

2.09

1.74

0.83

Ολοκλήρωση
έργων 2011

5.47

2.99

0.55

2.09

1.67

0.80
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Διάγραμμα 1. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του δείκτη ARIgr για την ηπειρωτική Ελλάδα
στις χρονικές περιόδους εξέτασης.
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Διάγραμμα 2. Συντελεστής μεταβολής του δείκτη ARIgr για την ηπειρωτική Ελλάδα στις
χρονικές περιόδους εξέτασης.
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Διάγραμμα 3. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του δείκτη ARIgr για τους ορεινούς οικισμούς
της ηπειρωτική Ελλάδα στις χρονικές περιόδους εξέτασης.

3.2 Εξέταση μέσω του κόστους ταξιδιού
Στην ανάλυση με απλό κόστος ταξιδιού, φαίνεται ότι τα μεγάλα έργα οδικού
δικτύου έχουν βελτιώσει αισθητά το κόστος ταξιδιού σε χρόνο και οι ενδιάμεσοι
περίοδοι μεταβολής του πληθυσμού δεν μεταβάλλουν έντονα το κόστος ταξιδιού.
Στην περίοδο 1991-2001 υπάρχει μια μικρή μείωση ενώ στην περίοδο 2001-2011
παρατηρείται μια αύξηση (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 4). Η τυπική απόκλιση του
κόστους ταξιδιού μειώνεται διαχρονικά, κάτι που μπορεί να εκφραστεί ως μια
γενικότερη βελτίωση του κόστους ταξιδιού σε όλον τον ελληνικό χώρο με μείωση των
διαφοροποιήσεων μεταξύ των οικισμών. Το γεγονός διακρίνεται έντονα στο
Διάγραμμα 5, στο οποίο προβάλλεται ο συντελεστής μεταβολής του κόστους ταξιδιού.
Η πτωτική του τάση εκφράζει ομογενοποίηση των οικισμών ως προς το κόστος
ταξιδιού σε μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών. Όπως και με τον δείκτης ARIgr, δεν
παρατηρείται διαφορετική τάση των αποτελεσμάτων για τους ορεινούς οικισμούς της
ηπειρωτικής Ελλάδας (Διάγραμμα 7).
Ωστόσο, μια έντονη αύξηση του συντελεστή μεταβολής παρατηρείται για τους
οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 6). Για τους
συγκεκριμένους οικισμούς οι αντιθέσεις αυξάνονται έντονα που σημαίνει ότι ενώ
κάποιοι βελτιώνονται σημαντικά κάποιοι χειροτερεύουν ως προς την
προσβασιμότητα σε μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών. Η αύξηση του συντελεστή
μεταβολής εμφανίζεται μόνο τα μεσοδιαστήματα 1991-2001 και 2001-2011, γεγονός
που σημαίνει ότι η αύξηση οφείλεται μόνο στην μεταβολή του πληθυσμού για τους
συγκεκριμένους οικισμούς και όχι από τις υποδομές δικτύου, στις οποίες ο
συντελεστής μεταβολής μειώνεται και στις 3 χρονικές περιόδους ολοκλήρωσης των
έργων υποδομών δικτύου.
Πίνακας 3. Στατιστικά του κόστους ταξιδιού (εκφρασμένο σε χρόνο) στις 3 χρονικές
περιόδους εξέτασης, πριν και μετά την ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό δίκτυο.
ηπειρωτική Ελλάδα
Περίοδος

mean

std

std/mean

ηπειρωτική Ελλάδα και οικισμοί
> 2000
mean
std
std/mean

1991

93.59

109.62

1.17

116.45

131.40

1.13

Ολοκλήρωση έργων
1991
2001

88.77

103.97

1.17

110.33

123.76

1.12

88.50

103.90

1.17

123.66

1.14

Ολοκλήρωση έργων
2001
2011

80.05

92.11

1.15

108.8
0
95.16

107.20

1.13

81.79

92.51

1.13

94.47

107.86

1.14

Ολοκλήρωση έργων
2011

75.96

84.51

1.11

88.97

101.18

1.14
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Διάγραμμα 4. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του κόστους ταξιδιού (εκφρασμένο σε χρόνο)
στις 3 χρονικές περιόδους εξέτασης, πριν και μετά την ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό
δίκτυο.
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Διάγραμμα 5. Συντελεστής μεταβολής (τυπική απόκλιση προς μέση τιμή) του κόστους
ταξιδιού (εκφρασμένο σε χρόνο) στις 3 χρονικές περιόδους εξέτασης, πριν και μετά την
ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό δίκτυο.
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Διάγραμμα 6. Συντελεστής μεταβολής (τυπική απόκλιση προς μέση τιμή) του κόστους
ταξιδιού (εκφρασμένο σε χρόνο) για οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων στις 3 χρονικές
περιόδους εξέτασης, πριν και μετά την ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό δίκτυο.
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Διάγραμμα 7. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του κόστους ταξιδιού (εκφρασμένο σε
χρόνο)των ορεινών οικισμών της ηπειρωτικής Ελλάδας στις 3 χρονικές περιόδους εξέτασης,
πριν και μετά την ολοκλήρωση μεγάλων έργων στο οδικό δίκτυο.

4. Συμπεράσματα
Οι δύο μέθοδοι υπολογισμού της απομόνωσης δίνουν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα για τη διαχρονική πορεία της γεωγραφικής απομόνωσης των οικισμών
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αν και ο πληθυσμός του προορισμού εισάγεται έμμεσα και
στη μέθοδο με απλό κόστος ταξιδιού, είναι φανερό ότι οι μεταβολές του πληθυσμού
έχουν ιδιαίτερη σημασία στην μέτρηση της απομόνωσης.
Ο δείκτης ARIgr φανερώνει αύξηση της απομόνωσης συνολικά εντός του χρονικού
διαστήματος των περιόδων εξέτασης, παρόλο που το απλό κόστος ταξιδιού μειώνεται.
Σημειώνεται εδώ ότι, επειδή ο δείκτης ARIgr εισάγει το κόστος ταξιδιού ως λόγο της
απόλυτης τιμής προς την μέση, οι τιμές του δείκτη εκφράζουν την σχετική απομόνωση
του κάθε οικισμού ως προς το σύνολο. Για τον λόγο αυτό, αν και τα μεγάλα έργα
οδικού δικτύου μειώνουν (σε απόλυτες τιμές) την απομόνωση σε αρκετούς οικισμούς,
η σχετική απομόνωση των υπολοίπων οικισμών αυξάνεται.
Ωστόσο, και στα ενδιάμεσα διαστήματα της κατασκευής οδικών έργων, όπου η
μεταβολή της απομόνωσης οφείλεται μόνο στον πληθυσμό, για το διάστημα 19912001 παρατηρείται μια αύξηση της απομόνωσης συνολικά. Μια αντίστοιχη
περίπτωση παρατηρείται στο διάστημα 2001-2011 για το κόστος ταξιδιού, όπου η
μεταβολές του πληθυσμού αυξάνουν το κόστος ταξιδιού προς μεγαλύτερους
οικισμούς. Πιθανότατα, το φαινόμενο να οφείλεται στην μετακίνηση πληθυσμού σε
μεγαλύτερα αστικά κέντρα με περισσότερες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται
ο πληθυσμός σε ενδιάμεσους σταθμούς υπηρεσιών και το κόστος ταξιδιού από
μικρούς οικισμούς σε μεγαλύτερους να αυξάνεται, καθώς δεν υπάρχουν πλέον
αρκετοί ενδιάμεσου μεγέθους πληθυσμού οικισμοί. Η εξέταση των αποτελεσμάτων
μόνο για τους ορεινούς οικισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν εμφάνισε κάποια
διαφοροποίηση στη γενικότερη τάση των αποτελεσμάτων. Καθώς οι ορεινοί οικισμοί
στην ηπειρωτική Ελλάδας αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου
(περίπου 50%), είναι λογικό να επηρεάζουν σημαντικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα αποτελέσματα είναι η
διαφοροποίηση για τους οικισμούς μεγαλύτερους από 2000 κατοίκους. Για αυτούς
τους οικισμούς, αν και το μέσο κόστος ταξιδιού μειώνεται, η τυπική απόκλιση
αυξάνεται σημαντικά κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται η ομοιογένεια τους ως προς την
απομόνωση. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους οικισμούς
αυξάνεται το κόστος ταξιδιού και μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση του δικούς τους
πληθυσμού είτε στην αύξηση των μεγαλύτερων από αυτών. Σε κάθε περίπτωση, το
φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης του πληθυσμού σε μεγάλα αστικά
κέντρα και ερήμωση της περιφέρειας και είναι διακριτό και με τον δείκτη ARIgr και
με το απλό κόστος ταξιδιού. Αν και οι μικρότεροι των 2000 κατοίκων οικισμών
φαίνεται να μην έχουν σημαντική μείωση της απομόνωσης, αυτό μπορεί να
δικαιολογηθεί με δύο υποθέσεις. Πρώτον, οι μικροί και ορεινοί οικισμοί είχαν έτσι και
αλλιώς αρκετά μεγάλη απομόνωση και επειδή υπόκειτο σε μικρές μεταβολές
πληθυσμού (εφόσον είχαν ήδη μικρό πληθυσμό) δεν αλλάζει ιδιαίτερα η ταξινόμησή
τους ως προς την κατάταξη των προορισμών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα μεγάλα

οδικά έργα συνήθως στοχεύουν στο να διασχίζουν περιοχές από μεγαλύτερα αστικά
κέντρα, με αποτέλεσμα αρκετοί μικροί οικισμοί να μην έχουν ιδιαίτερο όφελος από
την κατασκευή τους. Το γεγονός της αύξησης της απομόνωσης σε οικισμούς
μεγαλύτερους από 2000 κατοίκους πιθανότατα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στους
μικρότερους σε βάθος χρόνου (όταν θα έχει μειωθεί αισθητά ο πληθυσμός) και δεν θα
υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί υπηρεσιών για τους μικρότερους οικισμούς.
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Πόσο μακριά από τις υποδομές εκπαίδευσης και υγείας, η ορεινή Ελλάδα;
Στέλλα Γιαννακοπούλου1, Απόστολος Αρβανίτης2
1Δρ

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ.
Α.Π.Θ.

2Καθηγητής

Περίληψη
Η πληθυσμιακή συρρίκνωση των ορεινών περιοχών αποτελεί κοινό τους
χαρακτηριστικό και το κυριότερο πρόβλημα της ορεινής Ελλάδας. Η συγκράτηση και
η προσέλκυση πληθυσμού προϋποθέτουν την ύπαρξη των βασικών υποδομών
εκπαίδευσης και υγείας. Η εργασία διερευνά τις υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης
και υγείας σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές της Ελλάδας και αποτυπώνει,
χαρτογραφικά, τον βαθμό απομόνωσης των περιοχών αυτών ως προς αυτές, σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με ενδεικτική επιλογή περιοχών μελέτης. Η
απόσταση κάθε οικισμού από την πλησιέστερη υποδομή υπολογίζεται βάσει της
συντομότερης διαδρομής (χρονοαπόσταση), με δεδομένα τα οποία έχουν
επεξεργαστεί σε περιβάλλον GIS και αποδίδεται με τη μέθοδο των ισαριθμικών
καμπυλών. Η εργασία αναδεικνύει τη σημαντική υστέρηση της ορεινής Ελλάδας,
στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Παράλληλα, διερευνά το φαινόμενο και
τη σημασία της ύπαρξης τέτοιων υποδομών στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών της
Ευρώπης και του κόσμου, μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία. Στόχος της εργασίας
είναι, αφενός να αναδείξει το πρόβλημα και αφετέρου να θέσει ένα συνολικό
προβληματισμό για το μέλλον των ορεινών περιοχών της χώρας.
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Abstract
Depopulation is a common feature of mountain areas and the main problem in
mountainous Greece. Restraining and attracting population presuposes the existense
of education and health infrastructure. This paper investigates the existing
infrastructure in education and health in spesific mountain regions of Greece and
maps the level of remoteness of these regions in reference to this infrastructure,
focusing on the level of Prefecture Unit with several regions as case studies. The
distance between each settlement and the closest infrastructure facility is calculated
based on the shortest way using data elaborated in GIS and is presented using
equatorial curves. The paper shows the important underdevelopment of mountainous
Greece in education and health sectors. In addition, the paper investigates the
importance of these infrastructure on the development of mountain regions in Europe
and the world, through relative literature. The aim of this paper is to reveal the
problem and to set an overall concern for the future of the mountain areas of the
country.

"Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή", Β. Ουγκώ (1802-1885)
1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση και η υγεία αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες, της ατομικής
και της συλλογικής κοινωνικής ανάπτυξης. Έμμεσα, και της οικονομικής σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο. Η ισχύουσα θεσμοθετημένη ρητορική για το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και την υγεία δείχνει προς ένα μέλλον όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν
ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υποδομές υγείας και εκπαίδευσης. Η ΕΕ
οραματίζεται και τεκμηριώνει την ανάγκη για ένα μέλλον στηριγμένο στη γνώση,
στην έξυπνη εξειδίκευση και στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η ύπαρξη υποδομών υγείας και εκπαίδευσης κρίνεται καθοριστικής σημασίας για
την ανάπτυξη, πόσο μάλλον για την επιβίωση των ορεινών περιοχών. Η κοινωνική
απομόνωση συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα πρόσβασης στις βασικές υποδομές.
Όσο αυξάνεται η γεωγραφική και η πολιτική απομόνωση του ορεινού χώρου, η
προσβασιμότητα σε υγεία και εκπαίδευση δυσχεραίνεται ή και παύει, με την
κοινωνική απομόνωση να κορυφώνεται. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η έλλειψη
υποδομών αλληλοτροφοδούνται σε έναν φαύλο κύκλο. Η μη στήριξη της δημόσιας

εκπαίδευσης και υγείας στις ήδη συρρικνωμένες πληθυσμιακά ορεινές κοινότητες
εντείνει τη συγκέντρωσή τους σε περιοχές που συγκρατούν πληθυσμό, κατά κανόνα,
σε χαμηλότερα υψόμετρα και στα αστικά κέντρα.
Παρά τις σε θεωρητικό επίπεδο διακηρύξεις, η πραγματικότητα όπως
αποτυπώνεται με αριθμούς είναι ζοφερή. Εκατομμύρια παιδιά, παγκοσμίως, δεν
έχουν καν πρόσβαση σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας. Εκατομμύρια άλλα,
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο με τα κορίτσια να είναι περισσότερο ευάλωτα σε
σχέση με τα αγόρια εξαιτίας και παγιωμένων τρόπων σκέψης. Η ορεινή Ελλάδα δεν
ξεφεύγει από το γενικό κανόνα. Εξαιρετικά συρρικνωμένη πληθυσμιακά με μείωση ή
και κατάργηση των βασικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης, στο μεγαλύτερο
μέρος της. Τα στοιχεία δείχνουν ισχυρές κοινωνικές ανισότητες, σε ότι αφορά την
πρόσβαση στην εκπαίδευση και αυξήσεις στα ποσοστά των παιδιών που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Κύριες αιτίες, η φτώχεια, η έλλειψη
προσβασιμότητας, η χαμηλή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η ήδη
προβληματική κατάσταση εντείνεται μετά τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις και
καταργήσεις μονάδων εκπαίδευσης και υγείας, από το 2010 και μετά.
Στο κατώφλι μιας μη αναστρέψιμης στο μέλλον κατάστασης, η εργασία μελετά τη
χωρική κατανομή των υποδομών εκπαίδευσης (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) και
υγείας (ιατρεία, νοσοκομεία) και χαρτογραφεί τον βαθμό απομόνωσης, στις ορεινές
περιοχές των ΠΕ Καρδίτσας, Ρεθύμνου, Αρκαδίας και Δράμας. Μέσα από την
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης τεκμηριώνεται η ανάγκη λήψης μέτρων,
προτού πολλοί οικισμοί ερημώσουν οριστικά. Αν ο στόχος είναι η σταθεροποίηση και
η ανάκαμψη του ορεινού πληθυσμού, τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να
συμβάλλουν θετικά στη χάραξη πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή.

2. Εκπαίδευση και υγεία. Δικαίωμα ή προνόμιο;
Το δικαίωμα στη μόρφωση συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στην Παγκόσμια
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το 1948 2. "Η εκπαίδευση είναι ένα από τα
κυριότερα μέσα που διαθέτουμε για να καλλιεργήσουμε μια πιο βαθιά και αρμονική
μορφή ανθρώπινης ανάπτυξης και έτσι να μειώσουμε τη φτώχεια, τον αποκλεισμό,
την αμάθεια, την καταπίεση, τον πόλεμο" (Delors, 1996). Η εκπαίδευση συμβάλλει
στη βελτίωση της υγείας, στην πρόληψη ασθενειών, στην κοινωνική ισότητα.
Αποδεικνύεται ότι, η εκπαίδευση έχει σημαντικότερη θετική επίδραση στην υγεία και
από το εισόδημα και από την εργασία (Didham and Ofei-Manou, 2015, Lochner,
2010, EFA, 2011; Mattos, et al., 2012). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλοι οι φορείς της ΕΕ
συμφωνούν ότι η μελλοντική οικονομία της ΕΕ θα στηρίζεται στη γνώση. Η
εκπαίδευση αποτελεί εξάλλου βασικό άξονα της Πολιτικής Συνοχής 2020, η οποία
στοχεύει σε μια οικονομία "Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς". Η ΕΕ βάζει ως
στόχο για το 2020, την αύξηση του ποσοστού όσων έχουν ολοκληρώσει την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του
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σχολείου και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την επίτευξη των στόχων
αυτών, μια από τις βασικές προκλήσεις είναι, να "ανοίξει" περισσότερο η δυνατότητα
πρόσβασης στην εκπαίδευση, σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και, κυρίως, σε
μαθητές από μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των
χωρών με ιδιαίτερες δυσκολίες, στο ζήτημα αυτό. Σημεία-κλειδιά για την επίτευξη του
στόχου είναι η άρση των οικονομικών εμποδίων στη συμμετοχή των μαθητών στην
εκπαίδευση και η δημιουργία περισσότερο ευέλικτων διόδων εισόδου στην ανώτερη
εκπαίδευση (Europe, 2020).
Η καλή υγεία είναι καθοριστική για την ατομική ευτυχία και ευημερία.
Συγχρόνως, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, αφού οι υγιείς πληθυσμοί ζουν
περισσότερο και είναι πιο παραγωγικοί. Η υγεία συνδέεται άμεσα με τη φτώχεια,
δεδομένου ότι αυτή αναγκάζει τη διαβίωση σε ανθυγιεινό περιβάλλον, χωρίς
αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και καθαρό νερό. Μεταξύ των παραγόντων που
επηρεάζουν άμεσα την υγεία είναι, οι πληθυσμιακές μεταβολές, η μετανάστευση, η
αστικοποίηση, το εκπαιδευτικό επίπεδο και το εισόδημα (WHO, 2018). Οι ανισότητες
στην υγεία εμφανίζουν και χωρική συγκέντρωση, με τις μειονεκτικές περιοχές να
εμφανίζουν και τις υψηλότερες ανισότητες. Ταυτόχρονα, δρουν καθοριστικά και ως
παράγοντας δημιουργίας κοινωνικών ανισοτήτων σε βάρος των πιο ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων (Judge et al., 2006).
Το δικαίωμα στην υγεία αναγνωρίζεται και θεσμοθετείται διεθνώς, για πρώτη
φορά, το 1946 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Constitution of the World
Health Organization), ο οποίος ορίζει την υγεία ως "μια κατάσταση πλήρους φυσικής,
νοητικής υγείας και ευημερίας και όχι απλά απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας".
Τεκμηριώνεται, επίσης, ότι "Η απόλαυση του υψηλότερου επιπέδου υγείας αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκείας, πολιτικών
πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης". Η παγκόσμια Διακήρυξη για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 1948 (Universal Declaration of Human Rights)
τεκμηριώνει την υγεία ως μέρος του δικαιώματος σε ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Το
δικαίωμα στην υγεία αναγνωρίζεται ξανά, το 1966, στη Διεθνή Σύμβαση για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights) (WHO, 2008). Στο Παγκόσμιο Συνέδριο για
την προώθηση της υγείας, το 2016 στη Σαγκάη, αναγνωρίζεται η θεμελιώδης σημασία
της υγείας και της ευημερίας για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης
στο πλαίσιο της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development
Agenda 2030). Επανεπιβεβαιώνεται η υγεία ως πανανθρώπινο δικαίωμα, ως
θεμελιώδες στοιχείο της καθημερινής ζωής, ως κοινός κοινωνικός στόχος και ως
πολιτική προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Οι αναπτυξιακοί στόχοι (UN Sustainable
Development Goals - SDGs) θεμελιώνουν την υποχρέωση της επένδυσης στην υγεία,
της εξασφάλισης κάλυψης των αναγκών στην υγεία σε παγκόσμια κλίμακα και τη
μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, σε όλες τις ηλικίες (Shanghai Declaration, 2016).
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι όλες οι υποδομές και οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να
είναι προσβάσιμες σε όλους.
Κι ενώ, θεωρητικά, η εκπαίδευση και η υγεία ως δικαιώματα και ως αναπτυξιακοί
στόχοι θωρακίζονται κι ενδυναμώνονται, η ισχύουσα πραγματικότητα παραμένει

ζοφερή. Παγκοσμίως, 59 εκατ. παιδιά και 65 εκατ. ενήλικες δεν λαμβάνουν σχολική
εκπαίδευση ενώ πάνω από 120 εκατ. παιδιά δεν ολοκληρώνουν τη βασική εκπαίδευση
(Brende, 2015). Σημαντικό ποσοστό παιδιών, παγκοσμίως, εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο. Το 2015, στην ΕΕ των 28, το ποσοστό όσων δεν ολοκλήρωναν τη βασική
εκπαίδευση ήταν μεγαλύτερο στις αγροτικές περιοχές (12,2%) σε σχέση με τα αστικά
κέντρα (9,8%). Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμφάνιζαν χώρες της νότιας και ανατολικής
Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (EU, 2018). Στην ΕΕ, το 2017, ένα στα
δέκα παιδιά έχει ολοκληρώσει το πολύ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ σε τρεις
χώρες (Ισπανία, Μάλτα, Ρουμανία) τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο 3 σε ποσοστό
18% και σε εφτά χώρες, μεταξύ των οποίων οι Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Πορτογαλία,
Ιταλία, το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 10% και 14%. Στην Ελλάδα, το ίδιο
ποσοστό φτάνει το 6% (Eurostat, 2017).
Στον τομέα της υγείας, παρά τη σημαντική βελτίωση στην παιδική θνησιμότητα,
εκατ. παιδιά, ηλικίας κάτω των 5 ετών, πεθαίνουν κάθε χρόνο ενώ θα μπορούσαν να
είχαν σωθεί αν είχαν πρόσβαση σε φάρμακα, θεραπεία, καθαρό νερό και συνθήκες
υγιεινής. Επιπλέον, περίπου 800 γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα, εξαιτίας περιπλοκών
στην εγκυμοσύνη και τη γέννα. Το 2015, το 99% των θανάτων συνέβη στις χώρες
χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε υπηρεσίες
περίθαλψης. Τουλάχιστον ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός δεν έχει κάλυψη των
βασικών αναγκών του σε υπηρεσίες υγείας. Το 2010, το 11.7% του παγκόσμιου
πληθυσμού δαπάνησε το 10% του εισοδήματός του για ιατρικές ανάγκες και εξαιτίας
αυτών, 97 εκατομ. άνθρωποι έγιναν φτωχοί 4 (WHO, 2018).
Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες σε ότι αφορά τα ποσοστά των
παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, μεταξύ αγροτικών και αστικών
περιοχών, μεταξύ Περιφερειών και μεταξύ των δύο φύλων. Τα ποσοστά των παιδιών
στις αγροτικές περιοχές είναι σημαντικά ψηλότερα. Τα κορίτσια εγκαταλείπουν το
δημοτικό σχολείο σε μεγαλύτερα ποσοστά στις 7 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Τα αγόρια εγκαταλείπουν πρόωρα το γυμνάσιο κατά 35% περισσότερο από τα
κορίτσια, σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την ΠΕ Δυτ. Μακεδονίας, όπου το ποσοστό
είναι μεγαλύτερο στα κορίτσια, κατά 30%. Σε ότι αφορά το Λύκειο, το ποσοστό των
αγοριών που το εγκαταλείπει πρόωρα είναι πολύ μεγάλο (70%) στη Θεσσαλία, τη
Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Ν. Αιγαίου (Zachou et al., 2018). Οι μαθητές που
προέρχονται από περιοχές με χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης και υψηλή ανεργία
εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Η πλειονότητα των φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ προέρχεται από εύπορες
οικογένειες (Παϊζης και Φωτόπουλος, χχ) και το ποσοστό των παιδιών που
εγκαταλείπουν τη βασική εκπαίδευση αυξάνεται (Κάτσικας, 2008).
Έρευνα της ΕΕ σε 35 ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει σημαντικές ανισότητες στον
τομέα της υγείας, μεταξύ των χωρών, παρά το ότι η συνολική εικόνα εμφανίζει τάσεις
βελτίωσης. Στην Ελλάδα, της οποίας το σύστημα υγείας είναι, κυρίως, δημόσιο, η
Αναφέρονται ως Early School Leavers και είναι άτομα ηλικίας 18-24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει το
πολύ δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3

4

Το 2011 το όριο της φτώχειας ήταν τα $1.90 την ημέρα.

οικονομική κρίση έχει επιδράσει καθοριστικά. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των
χωρών με τους υψηλότερους δείκτες ανισότητας (13.1%) σε ότι αφορά την πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας, λόγω κόστους, απόστασης από αυτές και χρόνου αναμονής για
τις υπηρεσίες. Οι συνθήκες εντάθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο 2009-2014, με την
Ελλάδα να είναι μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις από την
οικονομική κρίση. Το 12% του πληθυσμού της χώρας στερείται υπηρεσίες υγείας,
εξαιτίας αδυναμίας κάλυψης του κόστους (EU, 2018). Οι ανισότητες στην πρόσβαση
σε υπηρεσίες/υποδομές υγείας οφείλονται, κυρίως, στο εισόδημα, στην ηλικία, στο
φύλο και στις περιφερειακές ανισότητες. Σε ότι αφορά το εισόδημα, η Ελλάδα
εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αδυναμίας πρόσβασης στην υγεία των
χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων (35%). Οι γυναίκες είναι σε πολύ
μεγαλύτερα ποσοστά σε χειρότερη θέση (στην πρόσβαση), σε όλες τις χώρες, με την
Ελλάδα να είναι στη δεύτερη ψηλότερη θέση (EU, 2018). Σε ότι αφορά τις ανισότητες
πρόσβασης λόγω περιφερειακών/γεωγραφικών ανισοτήτων, ο χρόνος πρόσβασης
αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα, με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά. Η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά
καλή θέση, στον τομέα αυτό, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και το μέσο όρο (EU,
2018).

3. Η σημασία της εκπαίδευσης και της υγείας στις ορεινές περιοχές
Η πρόσβαση σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας αποτελεί στοιχείο-κλειδί για
την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών (Byers, 1995, CDE, 2016). Μελέτη στις ορεινές
περιοχές της ΕΕ (PADIMA, 2012) αναδεικνύει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Η
βασική αιτία, εξαιτίας της οποίας οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις ορεινές περιοχές
είναι η έλλειψη ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών. Αν αυτές δημιουργηθούν, τότε ο
πληθυσμός μπορεί να σταθεροποιηθεί και ίσως να αυξηθεί. Ορεινά αστικά κέντρα που
προσφέρουν ευκαιρίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι οι μόνες περιοχές που
εμφανίζουν πληθυσμιακή αύξηση. Κυρίως εγκαταλείπουν τα ορεινά οι νέοι και οι
γυναίκες. Οι νέοι φεύγουν λόγω έλλειψης ευκαιριών εκπαίδευσης, και συχνά δεν
ξαναεπιστρέφουν. Αιτία, η μεγάλη απόσταση από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ή
η έλλειψη ποικιλίας στο είδος των προσφερόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων.
Λόγω της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, πολύ συχνά, οι μικροί Δήμοι δεν διαθέτουν
βασικές υποδομές. Νηπιαγωγεία και σχολεία συγκεντρώνονται στα πιο κοντινά
μεγάλα χωριά και στις πόλεις. Έτσι, οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται
για μεγάλες αποστάσεις κάθε μέρα, κάτι που απαιτεί έξοδα και οργάνωση για όλη την
οικογένεια. Μακροπρόθεσμα, οι οικογένειες μεταναστεύουν στις πόλεις και οι ορεινές
περιοχές ερημώνουν. Έρευνα στην Αυστραλία (QCOSS, 2009), στην περιοχή
Queensland, αναδεικνύει ότι η απομόνωση απορρέει από από την μη ικανοποιητική
ή ελλιπή πρόσβαση σε βασικές υποδομές υγείας/εκπαίδευσης. Παράλληλα, στον
τομέα της υγείας στην Αυστραλία (AIHW, 2018), αναδεικνύεται ότι οι κάτοικοι των
απομονωμένων περιοχών εμφανίζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνους σε ότι
αφορά το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ, την παχυσαρκία, λόγω μη έγκαιρης πρόσβασης

σε ανάλογες υποδομές υγείας. Στον Καναδά, στις βόρειες περιοχές, οι μεγάλες
αποστάσεις και οι κλιματικές συνθήκες αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες
μειωμένης προσβασιμότητας σε βασικές υποδομές υγείας και εκπαίδευσης (Browne,
2010).

4. Μεθοδολογία
Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία διερευνά τον βαθμό απομόνωσης από υπηρεσίες
εκπαίδευσης και υγείας, στις ορεινές περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Ρεθύμνου,
Αρκαδίας και Δράμας.
Η ερευνητική διαδικασία για την καταγραφή και τον εντοπισμό των ζητημάτων
απομόνωσης των ορεινών οικισμών της χώρας όσον αφορά στα θέματα εκπαίδευσης
και υγείας υλοποιήθηκε με την ανάθεση εργασιών – θεμάτων σε ομάδες φοιτητών και
φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στο πλαίσιο του
μαθήματος «Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Κάθε ομάδα ανέλαβε την
εκπόνηση του θέματος σε μια Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) από εκείνες, στις οποίες
εμφανίζεται μεγάλο πλήθος ορεινών οικισμών. Στην συγκεκριμένη εργασία
παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας στις Π.Ε. Καρδίτσας,
Ρεθύμνου, Αρκαδίας και Δράμας (Ευστρατίου και Βαμβακερός, 2019, Ιγνατίδου και
Τσίπα, 2019, Καλογιάννη και Κοντορίνη, 2019, Μουζακίδης και Μοσχοπούλου, 2019).
Μεθοδολογικά μετά την οργάνωση των ομάδων και την κατανομή των θεμάτων
ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:
•Επιλογή ορεινών περιοχών
•Συλλογή Δεδομένων
•Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων
•Δημιουργία χαρτών – ισαριθμικών καμπυλών
•Εξαγωγή συμπερασμάτων
Η επιλογή των ορεινών περιοχών μελέτης υλοποιήθηκε με βάση την οδηγία
75/268/ΕΟΚ (άρθρο 3). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, στην οποία καταγράφονται
όλες οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ελλαδικού χώρου, επιλέχθηκαν 61
οικισμοί για την Π.Ε. Καρδίτσας, 70 οικισμοί για την Π.Ε. Αρκαδίας, 70 οικισμοί για
την Π.Ε. Ρεθύμνου και 29 οικισμοί για την Π.Ε. Δράμας.
Η συλλογή δεδομένων περιλάμβανε αρχικά την εύρεση του κατάλληλου χάρτη –
υποβάθρου για κάθε Π.Ε. μέσα από διαδικτυακές πηγές. Κατόπιν καταγράφηκαν από
τις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι σχολικές μονάδες σε λειτουργία και
από τις ιστοσελίδες υπηρεσιών υγείας εντοπίσθηκαν τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας
και περιφερειακά ιατρεία κάθε Π.Ε. Στη συνέχεια οργανώθηκαν τα δεδομένα σε
πίνακες στο Excel, σε διαφορετικά φύλλα ανάλογα με την υποδομή. Στα πρώτα φύλλα
φαίνονται συγκεντρωμένα το σύνολο των ορεινών οικισμών, τα δημοτικά, τα
γυμνάσια, τα λύκεια, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία κάθε Π.Ε.,
αντίστοιχα σε κάθε φύλλο. Έπειτα με τη χρήση του GoogleMaps υπολογίστηκε ο
χρόνος και η απόσταση που απαιτείται για να εξυπηρετηθεί ένας οικισμός, που δεν

διαθέτει κάποια ή καμία από τις υποδομές από έναν άλλον κοντινότερο, που τις
διαθέτει. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται επίσης στο ίδιο Excel.

Για την κατασκευή των χαρτών και την απόδοση των φαινομένων που
μελετήθηκαν, μετά από μια πρώτη επεξεργασία οι χάρτες υπόβαθρου εισάχθηκαν σε
σχεδιαστικό πακέτο ή σε λογισμικό G.I.S. Στο λογισμικό G.I.S. ανεξάρτητα εάν
χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση σχεδιαστικό πακέτο, δημιουργήθηκαν ισαριθμικές
καμπύλες με σκοπό την αναπαράσταση της χωρικής απομόνωσης των ορεινών
περιοχών σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης. Αρχικά, με τη βοήθεια του αρχικού
χάρτη υπολογίστηκαν με βάση το κέντρο κάθε οικισμού οι συντεταγμένες τους σε Χ,Υ
σε σύστημα αναφοράς. Ως Ζ χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος, που υπολογίσθηκε και ο
οποίος μεταβαλλόταν ανάλογα με την υποδομή που εξεταζόταν κάθε φορά.
Σημειώνεται ότι οι οικισμοί που διέθεταν την εξεταζόμενη υποδομή λάμβαναν Ζ ίσο
με το μηδέν. Έπειτα ανάλογα με τις τιμές των χρονοαποστάσεων δημιουργήθηκαν οι
κλάσεις διαφορετικές για κάθε φαινόμενο που μελετάται (ανάλογα με την
ισοδιάσταση). Έτσι κατασκευάστηκαν χάρτες ισαριθμικών καμπυλών για κάθε μία
από τις υποδομές εκπαίδευσης και υγείας. Τέλος δημιουργήθηκε το υπόμνημα με
βάση τα στοιχεία, που απεικονίζονταν σε κάθε χάρτη. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δύο
χάρτες (Εικ. 1,2).
Εικόνα 1. Χάρτης βαθμού απομόνωσης ως προς τα Δημοτικά Σχολεία, στην ΠΕ Καρδίτσας

Εικόνα 2. Χάρτης βαθμού απομόνωσης ως προς τα Περιφ. Ιατρεία, στην ΠΕ Καρδίτσας

5. Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των χαρτών οι οποίοι αποδίδουν το φαινόμενο της
απομόνωσης, στις ορεινές περιοχές των συγκεκριμένων ΠΕ, προκύπτει ότι, στην
πλειονότητά τους οι ορεινοί οικισμοί βρίσκονται μακριά από τις βασικές υποδομές
εκπαίδευσης και υγείας. Κατά μέσο όρο, οι οικισμοί απέχουν από το κοντινότερο
δημοτικό σχολείο, περίπου 30' ενώ η απόσταση από γυμνάσια-λύκεια αυξάνεται σε
60’ περίπου. Αντίστοιχα, οι οικισμοί απέχουν από περιφερειακά ιατρεία, περίπου 20’
κατά μέσο όρο, από κέντρα υγείας περίπου 40’ και από νοσοκομεία περίπου 60’.
Σημειώνεται ότι, η χρονική διάρκεια αφορά μετακίνηση με όχημα και όχι πεζή.
Το γεγονός αυτό επιβάλλει σημαντικούς, επιπλέον, περιορισμούς. Λόγω ηλικίας, τα
παιδιά δεν μετακινούνται μόνα αλλά πρέπει να τα πηγαινοφέρνουν στο σχολείο οι
γονείς ή να μισθώνονται ταξί για το σκοπό αυτό. Η μετακίνηση με λεωφορεία
προκύπτει ότι είναι περιορισμένη. Αυτή η αναγκαιότητα σημαίνει οργάνωση του
χρόνου όλης της οικογένειας γύρω από τη μετακίνηση προς και από το σχολείο ή/και
επιπλέον οικονομικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει, συχνά, τις ίδιες τις οικογένειες.
Δεδομένων και των καιρικών συνθηκών στα βουνά, η καθημερινή μετακίνηση των
μαθητών μετατρέπεται σε μείζον πρόβλημα, στις περιοχές αυτές.
Στην ΠΕ Καρδίτσας οι οικισμοί απέχουν από το κοντινότερο δημοτικό σχολείο
από 6’ έως 95’. Από γυμνάσιο-λύκειο, 13’ έως 159’. Από περιφερειακό ιατρείο 6’ έως
59’. Από κέντρο υγείας 13’ έως 159’ και από νοσοκομείο 17’ έως 153’. Στην ΠΕ

Ρεθύμνου οι οικισμοί απέχουν από το κοντινότερο δημοτικό σχολείο από 4’ έως 28’.
Από γυμνάσιο-λύκειο, 4’ έως 44’. Από περιφερειακό ιατρείο 4’ έως 36’. Από κέντρο
υγείας 4’ έως 56’ και από νοσοκομείο 4’ έως 80’. Στην ΠΕ Αρκαδίας, οι οικισμοί

απέχουν από το κοντινότερο δημοτικό σχολείο από 3’ έως 48’. Από γυμνάσιο-λύκειο,
8’ έως 69’. Από περιφερειακό ιατρείο 3’ έως 43’. Από κέντρο υγείας 9’ έως 61’ και από
νοσοκομείο 8’ έως 149’. Στην ΠΕ Δράμας, οι οικισμοί απέχουν από το κοντινότερο
δημοτικό σχολείο και από γυμνάσιο-λύκειο, από 0’ έως 72’. Από περιφερειακό ιατρείο
0’ έως 61’. Από κέντρο υγείας 4’ έως 79’ και από νοσοκομείο 8’ έως 89’. Οι ακραίες
τιμές αντιστοιχούν σε οικισμούς μεγαλύτερων υψομέτρων. Αν σε αυτό
συνυπολογιστεί και η παράμετρος της κατάστασης του οδικού δικτύου, που
δυσχεραίνεται στις πιο ορεινές περιοχές αλλά και οι αντίξοες κλιματικές συνθήκες
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η απομόνωση εντείνεται.
Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις έχει και η εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη,
από το 2010 και μετά, στα σχολεία. Κάθε χρόνο, σχεδόν, γίνονται νέες συγχωνεύσεις
σχολικών μονάδων και καταργήσεις κάποιων. Σχολεία στους πιο ορεινούς και με
λιγότερο πληθυσμό οικισμούς, είτε κλείνουν είτε μεταναστεύουν σε χαμηλότερα
υψόμετρα, σε μεγάλους οικισμούς ή αστικά κέντρα. Σταδιακά, οι λίγοι κάτοικοι
εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, αν πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά, ή η
κατάσταση λειτουργεί απαγορευτικά για την εγκατάσταση νέων οικογενειών.
Από την βιβλιογραφική ανάλυση προκύπτει ότι η μη πρόσβαση σε υποδομές
εκπαίδευσης και υγείας αποτελεί βασικό κριτήριο κοινωνικής απομόνωσης. Παρά τις
συστηματικές προσπάθειες για την άρση της μη πρόσβασης, πολύ σημαντικά
προβλήματα και ελλείψεις, παραμένουν και στους δύο τομείς. Προκύπτει ότι, η μη
πρόσβαση χαρακτηρίζει, κυρίως, περιοχές με σημαντικά ήδη κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα, παγκοσμίως αλλά και μέσα στην αναπτυγμένη ΕΕ. Στην
Ελλάδα της κρίσης, το εισόδημα εμφανίζεται να αποτελεί φραγμό πρόσβασης στην
υγεία ενώ οι κοινωνικές ανισότητες μεταφράζονται και σε εκπαιδευτικές. Τα ποσοστά
των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι σημαντικά.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται να τεκμηριώσουν και να ενισχύσουν την
κρισιμότητα των ζητημάτων αυτών, στην ορεινή Ελλάδα. Δεδομένων των χαμηλών
ρυθμών ανάπτυξης, των ιδιαίτερα σημαντικών δημογραφικών προβλημάτων, των
αποτυπωμένων ελλείψεων σε βασικές υποδομές, οι ορεινές περιοχές φαίνεται να
μπαίνουν ολοένα περισσότερο στο περιθώριο. Η γεωγραφική τους απομόνωση, ως
απόρροια του φυσικού αναγλύφου, συμβαδίζει και με την κοινωνική ως απόρροια
συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, των τελευταίων δεκαετιών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως προκύπτει, τόσο η αλληλεξάρτηση
μεταξύ εκπαίδευσης-υγείας-απομόνωσης όσο και η σύνδεσή τους, τελικά, με τη
φτώχεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα επεκτείνει τον ορισμό της φτώχειας πέρα από τα
στενά οικονομικά μεγέθη: «Φτώχεια είναι η πείνα. Φτώχεια είναι να μη έχεις στέγη.
Φτώχεια είναι να είσαι άρρωστος και να μη μπορείς να πας σε γιατρό. Φτώχεια είναι
να μην μπορείς να πας στο σχολείο και να μη ξέρεις να διαβάζεις. Φτώχεια είναι να
μην έχεις δουλειά, είναι ο φόβος για το αύριο, είναι το να ζεις κάθε μέρα με το φόβο
ότι δεν θα υπάρξει επόμενη(…)» (Leary, 2014). Είναι χαρακτηριστικό ότι η έννοια της
"απόλυτης φτώχειας", παγκοσμίως, ορίζεται ως η αδυναμία ικανοποίησης των
βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπως η στέγαση, η υγεία και η εκπαίδευση ενώ και ο
δείκτης HDI (Human Development Index) μετρά τις επιδόσεις μιας χώρας στην

μακροζωία/υγεία, στη γνώση/εκπαίδευση και στο αξιοπρεπές επίπεδο ζωής,
προκειμένου να ορίσει τη φτώχεια (ICIMOD, 2010).
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι παρά την πληθώρα των ορισμών για τη
φτώχεια, δεν υπάρχει ένας ορισμός που να μπορεί να περιγράψει την πολυπλοκότητα
της φτώχειας στις ορεινές περιοχές. Η φτώχεια, στον ορεινό χώρο, μπορεί να νοηθεί
μέσα από την έννοια της απομόνωσης, της περιορισμένης ή και καθόλου
προσβασιμότητας, την περιθωριοποίηση (ICIMOD, 2010). Με αυτό ως δεδομένο, η
αποκοπή των ορεινών οικισμών της Ελλάδας από τις βασικές υποδομές, η ένταση των
ανισοτήτων, η τοποθέτησή τους στο περιθώριο της ανάπτυξης οδηγούν μονοσήμαντα
στην φτωχοποίησή τους. Η άλλοτε ευημερούσα ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, που
στήριξε την εθνική ανάπτυξη για πάνω από τέσσερις αιώνες, απειλείται σήμερα με
ακραία φτώχεια. Η ριζική αναθεώρηση της πολιτικής για την ορεινή Ελλάδα είναι
παραπάνω από απαραίτητη.
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Δομημένο και φυσικό περιβάλλον σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή:
μια ιδιαίτερη σχέση «ενέργειας»
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία θα διερευνήσει τη σχέση του δομημένου περιβάλλοντος των
ορεινών απομονωμένων περιοχών και των δυνατοτήτων αναβίωσής τους με
περιβαλλοντικό πρόσημο. Προϋπόθεση για την αναζωογόνησή τους είναι ο σεβασμός
στη φυσιογνωμία, η λειτουργική τους ενεργοποίηση και η ένταξή τους στις σύγχρονες
οικονομικές δομές, μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό άμεσα συνδεδεμένο με την
προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Η χωρική οργάνωση αρκετών
οικισμών επηρεάστηκε από το φυσικό περιβάλλον (συνήθως δασώδεις περιοχές με
ικανοποιητικό υδάτινο δυναμικό) και την κοινωνική δομή τους (ως επί το πλείστον
γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες), δύο βασικούς μορφογενετικούς παράγοντες
διαμόρφωσης του δομημένου χώρου. Η βιοκλιματική απόκριση αποτελεί βασικό
συντελεστή αειφορίας και θα γίνει προσπάθεια συναγωγής συμπερασμάτων ως προς
αυτή τόσο σε κλίμακα κτισμάτων όσο και πολεοδομική.

Structured and natural environment in a mountainous and isolated
area: a distinctive relationship – about energy
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Abstract
This paper will explore the relationship between the built environment of
mountainous isolated areas and the potential for their revitalization with an
environmental sign. The main prerequisite for their invigoration is the respect of their
physiognomy and their integration into modern economic structures, through a
strategic planning directly linked to the protection of the structured and natural
environment. The spatial organization of several settlements was influenced by the
natural environment (forested areas with good water potential) and the social
structure (mostly agricultural and livestock-farming), the two main morphogenetic
factors οf the built landscape. The environmental response is a key element of the
sustainability and an effort will be made to draw conclusions in architectural and
urban scale.

1. Εισαγωγή
Ένας τόπος είναι ένα πολυσύνθετο οικοσύστημα, φυσικό και ανθρωπογενές. Η
πλειονότητα των ορεινών και απομονωμένων οικισμών οργανώθηκαν κατά τρόπο
αυθόρμητο και σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατοίκων οι οποίες υπαγορεύονται από
τις υφιστάμενες δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος και την ιστορική
αναγκαιότητα.
Βασικοί παράγοντες χωροθέτησης των οικισμών υπήρξαν η ασφάλεια, η ύπαρξη
νερού, η δυνατότητα παραγωγής αγαθών και η επικοινωνία με άλλους οικισμούς.
Ανάλογα με την ιεράρχηση των παραπάνω κριτηρίων και τη χρονική περίοδο
εγκατάστασης, οικισμοί απαντώνται σε παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές αλλά
και σε δυσπρόσιτα κορφοβούνια. Η εγκατάσταση των οικισμών δεν είναι άσχετη με
τη δυναμικότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών μιας περιοχής και την εξασφάλιση
ικανού ζωτικού χώρου. Η ανώνυμη αρχιτεκτονική του ορεινού και απομονωμένου
ελληνικού χώρου, με τα μέσα που είχε στη διάθεσή της, κατόρθωσε να δημιουργήσει
δομημένο χώρο, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με το επώνυμο τοπίο των σύγχρονων
πόλεων και βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη σχέση με το φυσικό περιβάλλον το οποίο
μπορεί ν’ αποτελέσει πηγή βελτίωσης της ζωής σ’ αυτούς.

2. Η χωροθέτηση των οικισμών υπό περιβαλλοντική σκοπιά
Οι απομονωμένες και λιγότερο ευνοημένες περιοχές στην πλειονότητά τους
διαθέτουν παραδοσιακό δομημένο περιβάλλον το οποίο βρίσκεται σε ομαλή
διαλεκτική σχέση με το αντίστοιχο φυσικό. Οι κλιματολογικές συνθήκες λαμβάνονταν
σοβαρά υπόψη καθώς το φυσικό περιβάλλον επιδρά στην ανθρώπινη υγεία. Οι
περισσότεροι οικισμοί ανήκουν στο μη σχεδιαζόμενο τύπο οικισμού του ορεινού
χώρου και χαρακτηρίζονται από τη δυνατή σχέση του φυσικού και δομημένου χώρου
και τη γενικευμένη χρήση φυσικών υλικών δόμησης (λίθων, ωμόπλινθων, ξύλου,
καλαμιών, κ.α.). Το φυσικό περιβάλλον δίνει το οικοδομικό υλικό για τα χωριά. Τα
σπίτια δομήθηκαν με λίθους από τα παρακείμενα βουνά, ξύλα από τα δάση και πηλό
από τα υγρά μέρη ή από την εκσκαφή των θεμελίων των κτισμάτων. Πρόκειται για
χρησιμοποίηση υλικών από τον ίδιο τον τόπο, κάτι αντίστοιχο με τα ιγκλού των
Εσκιμώων.
Ο πολεοδομικός ιστός είναι προσαρμοσμένος στο ανάγλυφο του χώρου και τα
κτίσματα ακολουθούν την πορεία των δρόμων και μονοπατιών, δίχως οικοδομικά
τετράγωνα. Το μικροκλίμα επηρεάζεται από τις επικρατούσες συνθήκες
θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας και κατεύθυνσης–έντασης του ανέμου. Οι αναλογίες
ύψος κτιρίων/πλάτος δρόμου είναι γενικά ομαλές και ήπιες δεδομένου ότι αφορούν
μη αστική περιοχή με χαμηλή πυκνότητα και υψόμετρο κτισμάτων. Η διάταξη σε
επικλινές έδαφος, η σχετικά αμφιθεατρική ενίοτε διάταξη ορισμένων οικισμών και η
χαμηλή πυκνότητα δόμησης εξασφαλίζει την ορατότητα του ουράνιου θόλου, τον
απρόσκοπτο αερισμό, τον ηλιασμό και την οπτική άνεση.
Τα περισσότερα χωριά είναι, κατά κανόνα, κτισμένα σε προσήλιο τόπο. Αρκετά
βρίσκονται στις υπώρειες του βουνού, δηλαδή στο σημείο όπου σμίγει το βουνό με την
πεδιάδα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα τόσο του
βουνού όσο και της πεδιάδας. Η χωροθέτηση των οικισμών κοντά σε ποτάμια και
ρεματιές καθώς και η εξασφάλιση γης προς εκμετάλλευση καταδεικνύουν τη σχέση
της οικιστικής οργάνωσης με τη βιοκλιματική προσέγγιση. Το υδρολογικό δυναμικό
εξασφαλίζει ικανή ποσότητα πόσιμου νερού για τους κατοίκους, τα ζώα και την
άρδευση των καλλιεργητικών εκτάσεων. Οι κάτοικοι ανέπτυξαν συνεργατική σχέση
με το περιβάλλον και οι δραστηριότητές τους δεν αποτελούσαν προϊόν αποκλειστικά
εκμεταλλευτικής αντίληψης.
2.1. Προσανατολισμός, ηλιασμός και δροσισμός
Ο βασικός προσανατολισμός της πλειονότητας των κτηρίων είναι νότιος,
κατεύθυνση ευεργετική κατά τη χειμερινή περίοδο, με εξαιρέσεις απόκλισης, γεγονός
που υποδηλώνει την ενσωμάτωση κριτηρίων περιβαλλοντικής λογικής στην
οικοδόμηση των κτισμάτων αλλά και την εμπιστοσύνη στις βιοκλιματικές ιδιότητες
των δομικών υλικών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις από
αυτόν τον κανόνα, συνήθως για λόγους εδαφολογικούς, κλίσης εδάφους, ρυμοτομίας
και θέας. Συνήθως, τα πλατυμέτωπα σπίτια τοποθετούνται παράλληλα με την κλίση
του εδάφους. Οι περισσότεροι ηπειρωτικοί οικισμοί προσανατολίζονται γενικά προς
την κατεύθυνση ΒΝ.

Χρήσιμη είναι η αποτύπωση της κίνησης του ηλίου σε οικισμούς και η
καταγραφή του αζιμούθιου του ήλιου για κάθε χρονική στιγμή του έτους δίνοντας
στοιχεία για σκιασμό από κτίρια, κ.λπ. και τον προσανατολισμό τους (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα κίνησης του ηλίου (sunearthtool
programme) στον οικισμό Γάβρο Καστοριάς.
Σκοπός είναι η κατανόηση της σχέσης του δομημένου και αδόμητου χώρου με
τον ηλιασμό του κάθε οικισμού, καθώς και η συσχέτιση του τρόπου ανάπτυξής τους
με τον ηλιασμό της περιοχής.

2.2. Φυτεύσεις
Το ποσοστό πρασίνου στις μη αστικές περιοχές υπερέχει, συγκριτικά με το
αντίστοιχο των αστικών σχηματισμών, αυξάνοντας την ελκυστικότητά τους. Το χώμα
και η φυτοκάλυψη, σε συνδυασμό με τα φυσικά υλικά δόμησης, λειτουργούν
αποτρεπτικά ως προς την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών κυρίως κατά τη θερμή
περίοδο του έτους, ενώ η βλάστηση, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων της, παρέχει
σταθεροποίηση του εδάφους.
Η διατήρηση του φυσικού πλούτου αποτελούσε έναν άγραφο κανόνα και μάλιστα
θεωρούνταν βέβηλη οποιαδήποτε ενέργεια έθετε σε κίνδυνο δασώδεις εκτάσεις σε
οικισμούς. Σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς έχουν κτιστεί εξωκκλήσια σε
δενδρώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις οι οποίες ενισχύουν τη φυσική άμυνα των
οικισμών έναντι των ανέμων συμβάλλοντας στον περιορισμό της ταχύτητας των
ανέμων, στη βελτίωση της θερμοκρασίας και το φυσικό δροσισμό, κυρίως κατά τη
θερινή περίοδο, και την ταυτόχρονη αισθητική απόλαυση.
Οι διάφορες απαγορεύσεις σχετικά με την αποψίλωση δέντρων στο χώρο των
εξωκκλησιών σχετίζονται με την ιερότητα του χώρου που αποδόθηκε στα δάση που
τα περιβάλλουν κι επιβεβαιώνουν τη συνειδητή προσπάθεια των τοπικών κοινοτήτων
να διασφαλίσουν την προστασία τους. Η μη υλοτόμηση οφείλεται στο ότι τα δέντρα
αυτά τα θεωρούσαν ιερά, ως αφιερώματα (βακούφια) στους ναούς αυτούς.

3. Βιοκλιματική απόκριση δομημένου περιβάλλοντος των ορεινών και
απομονωμένων οικισμών - προτάσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο
Το περιβάλλον επηρεάζεται, κατόπιν παρεμβάσεων, τόσο σε κλίμακα οικιστική
και πολεοδομική όσο και σε κλίμακα κατοικίας. Κατά τη φάση δημιουργίας των
οικισμών λήφθηκαν υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και κάθε κτίσμα έχει τη
δική του περιβαλλοντική και βιοκλιματική συμπεριφορά.
Η βιοκλιματική διάσταση στη φάση της χωροθέτησης και δόμησης των
κτισμάτων στους οικισμούς έγκειται στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά την
μεταφορά και κατεργασία των δομικών υλικών. Σημαντικό κριτήριο επιλογής
αποτελεί η απόσταση ανάμεσα στο χώρο προμήθειας πρώτων υλών και στο χώρο
οικοδόμησης του κτίσματος δεδομένου ότι οι μεταφορές ήταν ενεργοβόρες,
κοστοβόρες και δυσχερείς.
Με στόχο την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών θετικό πρόσημο θα έχει
η αποκατάσταση των περισσότερων αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτισμάτων και η
κατασκευή ελάχιστων νεόδμητων, κατά περίπτωση, με κανόνες και σε συμβατότητα
με το εκάστοτε υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον. Πολλοί οικισμοί των ορεινών και
απομονωμένων περιοχών παρουσιάζουν καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά διότι,
αφενός τα υλικά δομής τους είναι φιλικά προς το περιβάλλον και εμφανίζουν χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αφετέρου το τοπικό μικροκλίμα, σε συνδυασμό με το
ικανό ποσοστό πράσινου και πυκνού υδρογραφικού δικτύου, αποτελούν
χαρακτηριστικά
ενισχυτικά μιας περιβαλλοντικά αξιοβίωτης περιοχής.
Ενδιαφέροντα σημεία που μαρτυρούν περιβαλλοντικά φιλική χροιά ως προς τη
συμπεριφορά του δομημένου χώρου των ορεινών και απομονωμένων περιοχών
θεωρούνται τα ακόλουθα:
Η δημιουργική ώσμωση της παραδοσιακής δομής και του σύγχρονου
αρχιτεκτονικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
➢ Η δημιουργική ώσμωση της παραδοσιακής δομής και του σύγχρονου
αρχιτεκτονικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
➢ Η αγροτοκτηνοτροφική ανάπτυξη εναρμονισμένη με την κατάλληλη διαχείριση
φυσικών πόρων και τη διατήρηση κι επαύξηση της βιοποικιλότητας και του
πολιτιστικού τοπίου
➢ Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη κι ανασυγκρότηση της υπαίθρου με προστασία
και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων.
➢ Οι ήπιες τουριστικές δραστηριότητες μη μαζικού τουρισμού, φιλικές προς το
περιβάλλον (πεζοπορία, mountain bike, κ.λπ.)
➢ Η διαμόρφωση υδατοδιαδρομών οι οποίες θα συλλέγουν τα όμβρια και εποχικά
επιφανειακά ύδατα.
➢ Η χρήση υδατοδιαπερατών υλικών μερικής κάλυψης του εδάφους που
προέρχονται από την περιοχή.
➢ Η ενεργειακή βελτίωση των υφιστάμενων κτιριακών δομών που δε θα
αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία ενός ορεινού απομονωμένου του οικισμού (π.χ.
σύστημα απομονωμένου ηλιακού κέρδους (Εικόνα 1), κ.α.).

Εικόνα 1. στο σύστημα απομονωμένου ηλιακού κέρδους η επιφάνεια
ηλιοσυλλογής δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με το χώρο θέρμανσης με αποτέλεσμα
να μην αλλοιώνονται οι όψεις των κελυφών.

➢ Ο πιο κατάλληλος προσανατολισμός ενός κτίσματος σε οδικούς άξονες με
διεύθυνση Α-Δ είναι η τοποθέτηση του κτιρίου στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, ενώ
σε οδούς με διεύθυνση Β-Ν στο βορειοδυτικό τμήμα οικοπέδου. Τα σπίτια γενικά
είναι πλατυμέτωπα και συνήθως διώροφα με δωμάτια διημέρευσης, ύπνου και
βοηθητικούς χώρους. Σε πληθώρα οικιών το κελάρι και οι χώροι αποθήκευσης
προϊόντων και αγαθών βρισκόταν στο ισόγειο όπου παρατηρούνται χαμηλότερη
θερμοκρασία σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους. Πρόκειται για χώρους με μικρά
και λίγα παράθυρα οι οποίοι διατηρούν την εσωτερική τους θερμοκρασία λόγω
μειωμένων απωλειών. Επίσης, τα μικρά ανοίγματα που βρίσκονται στα ψηλότερα
τμήματα των όψεων εξασφαλίζουν την απαγωγή της θερμής ποσότητας αέρα προς
το εξωτερικό περιβάλλον. Οι χώροι που ήταν απαραίτητοι για την οικονομία του
αγρότη και του κτηνοτρόφου προστίθενται πολλές φορές γύρω από μία αυλή που
γίνεται το κέντρο του όλου του συγκροτήματος κατοικίας. Το επίμηκες πλατυμέτωπο
κτίσμα σε συνδυασμό με το νότιο προσανατολισμό, όπου αυτός ακολουθείται,
προκαλεί αύξηση των θερμικών προσόδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα
(Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. διάγραμμα ιδανικού προσανατολισμού
(Πηγή: Εγχειρίδιο σχεδιασμού, Κοινό Κέντρο Ερευνών Ε.Ε.).

➢ Ο συχνά νότιος προσανατολισμός της αυλής εξασφαλίζει καλό ηλιασμό και
αποφυγή της επήρειας των ψυχρών βόρειων ανέμων τη χειμερινή περίοδο. Σε
συνδυασμό με τα σκουρόχρωμα υλικά εδάφους γύρω από τα κτίρια, δημιουργείται
μια ζώνη που χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμοκρασία ακτινοβολίας η οποία
διαμορφώνει θερμοκρασιακή άνεση τη ψυχρή περίοδο.
➢ Η ύπαρξη μαντρότοιχων λειτουργεί το χειμώνα ως ανεμοφράκτης
προστατεύοντας από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ το καλοκαίρι σκιάζει κάποιες
πλευρές της αυλής προσφέροντας ηλιοπροστασία και ταυτόχρονα χαρίζει ηχητική
ηρεμία (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. μαντρότοιχος αύλειου χώρου οικίας στη Χαλάρα Καστοριάς (Πηγή:
προσωπικό αρχείο).

➢ Σημαντικό ρόλο παίζει η αξιοποίηση των ηλιακών προσόδων λόγω του
προσανατολισμού των κτισμάτων και της θερμοχωρητικότητας των οικοδομικών

υλικών. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες των παλαιών κτισμάτων έχουν πάχος 55-70εκ. και
μεγάλη θερμοχωρητικότητα ώστε να αποδίδουν με χρονική υστέρηση την
προερχόμενη από τον ηλιασμό θερμότητα των εσωτερικών χώρων, κατά τη διάρκεια
της νύχτας. Οι κατεργασμένοι λίθοι δεν απαιτούν μεγάλη ενέργεια κατά τη φάση της
κατεργασίας και εξόρυξής τους. Η πέτρα είναι υλικό υψηλής πυκνότητας και, ως
συνέπεια της θερμοχωρητικότητας (1.596kj/m3), συμβάλλει στο φυσικό δροσισμό, τη
μείωση του ψυκτικού φορτίου και στη διατήρηση συνθηκών θερμικής άνεσης στο
εσωτερικό κυρίως το καλοκαίρι. Ο ασβεστόλιθος διαθέτει συντελεστή
θερμοχωρητικότητας 436Wh/m3K, ειδικό βάρος 2.180kg/m3 και συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας 1,49W/mK. Οι συντελεστές εκπομπής και απορρόφησης
υπέρυθρης ακτινοβολίας και απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας είναι 0,95 και 0,57
αντίστοιχα (Παπαγιάννη, 2010). Οι ιδιότητες του υλικού αυτού το καθιστούν καλό για
αποθήκευση και εκπομπή θερμότητας στον εσωτερικό χώρο κτισμάτων, κυρίως κατά
τη χειμερινή εποχή, δεδομένου ότι η αποθηκευμένη θερμότητα μεταδίδεται με
καθυστέρηση. Το μεγάλο πάχος κατασκευής συνεπάγεται αυξημένη θερμική
αδράνεια.
➢ Τα ξύλινα στοιχεία, όπως οι ξυλοδεσιές, αποτελούν χαμηλής ενέργειας υλικό. Το
ξύλο (μαλακό ξύλο τραχείας πεύκης) διαθέτει συντελεστή ειδικής θερμότητας
0,38Wh/kg.K, πυκνότητα 630kg/m3, θερμοχωρητικότητα 239m3Wh/K και
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 0,13W/m.K (ό. π.). Η κατασκευή περιέχει
εγκλωβισμένο ακινητοποιημένο αέρα ο οποίος έχει θερμοχωρητικότητα
0,36m3Wh/K με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Η χαμηλή τιμή του
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και η ύπαρξη του εγκλωβισμένου αέρα
συμβάλλουν στην διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Το ξύλο
επιτρέπει τη συσσώρευση θερμότητας στη μάζα του και τη συνακόλουθη εκπομπή
του. Το ανοικτόχρωμο κονίαμα αποτρέπει την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας
από το ξύλο και συνεπώς στην αποφυγή της υπερθέρμανσης τη θερινή εποχή,
συνυπολογίζοντας τη συμβολή του επιχρίσματος και του διαμπερούς αερισμού.
➢ Η θερμομονωτική ικανότητα του πηλού και των πηλοκονιαμάτων επηρεάζεται,
σ’ ένα βαθμό, από την περιεκτικότητά του σε άχυρο, δίχως, όμως, αυτή η ποσότητα
άχυρου να είναι επαρκής για τη θερμική μόνωση των κτισμάτων.
➢ Η τοποθέτηση ανοιγμάτων κυρίως με το νότιο προσανατολισμό, εξαιτίας της
ανάγκης αξιοποίησης των θερμικών κερδών του ηλίου και αντίστοιχα μικρών σε
μέγεθος και αριθμό προς το βορρά, συμβάλλει στη μείωση των θερμικών απωλειών
(Καραδέδος & Τσολάκης, 1998). Από τις αναλογίες ανοιγμάτων και πλήρων, ανάλογα
με τον προσανατολισμό της πλευράς του κτιρίου, μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα για την ανάγκη διαμόρφωσης άνετου θερμοκρασιακού καθεστώτος
(περισσότερα ανοίγματα στο νότο που επιτρέπουν καλύτερη ηλιακή πρόσβαση και
υψηλά ηλιακά κέρδη, λιγότερα στο βορά, ανεμοπροστασία, κ.α.). Σε κτίρια με
λανθασμένο περιβαλλοντικά προσανατολισμό η έλλειψη ικανής ηλιακής
ακτινοβολίας, η οποία ως θερμική μάζα θα εισέλθει στο εσωτερικό των χώρων,
οδήγησε τους κτίστες στη δημιουργία πολλών παραθύρων για την εκμετάλλευση της
ηλιακής ακτινοβολίας. Το καλοκαίρι λόγω της χρονικά παρατεταμένης έκθεσης σε
ακτινοβολία αντιμετωπίστηκε με την κατά περίπτωση προσθήκη παραθυρόφυλλων.

Ο δροσισμός των εσωτερικών χώρων επιτυγχάνονταν με το άνοιγμα των παραθύρων,
κυρίως αυτών που βρίσκονται αντιδιαμετρικά, αλλά και με τον εξαερισμό των στεγών.
Το ορεινό κλίμα με τη χαμηλή υγρασία παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης, ο αριθμός των
ανοιγμάτων σε πολλές οικίες προσφέρει ικανοποιητική οπτική άνεση.
➢ Οι στέγες είναι κεκλιμένες, κατασκευασμένες από ξυλεία και επικαλυμμένες με
κεραμίδια βυζαντινού τύπου «κολυμβητά», τα οποία συγκρατούνταν με
λασποκονίαμα. Το κονίαμα αυτό συνέβαλλε στη θερμομόνωση των χώρων καθώς
εισχωρώντας τους αρμούς του σανιδώματος δημιουργούσε ένα φράγμα των κενών
της κατασκευής και συντελούσε στην προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η
εφαρμογή συνδετικού κονιάματος προκειμένου να τοποθετηθούν τα κεραμίδια
συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εισροής ανέμου από τη στέγη
μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Μία στρώση καλαμιών σε αρκετές περιπτώσεις
προηγούνταν του τελικού πετσώματος. Πρόκειται για ένα φυσικό υλικό με πολύ καλές
θερμομονωτικές ιδιότητες (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,098W/moK,
ειδική θερμότητα 0,28Wh/kg.K και πυκνότητα 2.180kg/m 3) (Εικόνες 3-4). Αυτό
συμβαίνει διότι οι θερμικές απώλειες από τη στέγη είναι αρκετές δεδομένου ότι ο
θερμός αέρας κινείται ανοδικά. Ο εγκλωβισμός της εσωτερικής θερμότητας
επιτυγχάνεται με την κατασκευή ξύλινης οροφής. Η συντήρηση και ο αερισμός της
στέγης επιτυγχάνονταν μέσω της «γκλαβανής» η οποία μπορεί να συμβάλλει και στον
αερισμό της (Εικόνα 5).

Εικόνες 3-4. στρώση από καλάμια στην οροφή οικίας στο Ζερβοχώρι Σερρών
(Πηγή: προσωπικό αρχείο).

Εικόνα 5. θυρίδα στη στέγη οικίας στον Άνω Κρανιώνα Καστοριάς
(Πηγή: προσωπικό αρχείο).

➢ Τα ανοίγματα στη στέγη μπορούν τη θερινή περίοδο να δημιουργήσουν ρεύμα
κατακόρυφου αερισμού διαμορφώνοντας ευχάριστο εσωτερικό κλίμα, κυρίως κατά
τις θερμές μεσημεριανές ώρες. Το άνοιγμα προς τη στέγη από θυρίδες, οι οποίες
υπάρχουν στην απόληξη των εσωτερικών τοιχοποιιών, μπορούν να λειτουργούν για
την απαγωγή των θερμών ποσοτήτων αέρα κατά τη θερμή περίοδο του έτους.
➢ Την εαρινή περίοδο οι περισσότεροι κάτοικοι έβαφαν τις εξωτερικές τοιχοποιίες
των σπιτιών τους με ανοικτόχρωμα χρώματα με σκοπό την αύξηση της
ανακλαστικότητά τους. Η χρήση στις εξωτερικές επιφάνειες επιχρισμάτων ασβέστη
με κατάλληλες θερμοχημικές ιδιότητες εξασφαλίζει τη βελτίωση των
θερμομονωτικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας και κατ’ επέκταση της
ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κατασκευών.
➢ Σε ορισμένα παραδείγματα μια αυτοσχέδια πέργκολα ή ένα αναρριχόμενο
φυλλοβόλο φυτό, π.χ. μια κληματαριά, προσφέρει ανακουφιστικό κατά τη θερινή
εποχή δροσισμό.
➢ Με τη διαμόρφωση των ημιυπαίθριων χώρων και των λιακωτών στη νότια
πλευρά, προστατευμένων από το βορά, σχηματίζεται μια προσήλια «αγκάλη».
➢ Τα μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία των κτισμάτων, όπως τα λιακωτά, τα
χαγιάτια, τα σαχνισιά, κ.λπ., αξιοποιούν τα κλιματικά δεδομένα σε ικανοποιητικό
βαθμό. Η κατασκευή του σαχνισιού, για παράδειγμα, συντελεί στην παροχή
περισσότερου φωτισμού, ηλιασμού και αερισμού του εσωτερικού χώρου, δημιουργεί
αύξηση της εκμεταλλεύσιμης δομημένης επιφάνειας πέρα κι έξω από την οικοδομική
γραμμή κι εξασφαλίζει θέσεις δροσιάς κατά το θέρος και, όταν το σαχνισί έχει νότιο
προσανατολισμό, θέσεις εκμετάλλευσης της θερμότητας των ηλιακών ακτίνων κατά
το χειμώνα. Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές-σαχνισιά, ως τμηματική προεξοχή του
ορόφου, τριγωνική, είτε καθ’ όλο το μήκος του, συνεισφέρουν στην ογκοπλασία του
κτίσματος και ταυτόχρονα στον σκιασμό τμήματος της υποκείμενης επιφάνειας.
Σπουδαίο πλεονέκτημα του χαγιατιού είναι η σημαντική βελτίωση των
κλιματολογικών συνθηκών. Σε οικίες με νότιο προσανατολισμό το χαγιάτι επιτρέπει

τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό και λειτουργεί ως προθάλαμος
γiα το κτίσμα.

4. Συμπεράσματα – Επίλογος
Η περιβαλλοντική συμβατότητα του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος
των ορεινών παραδοσιακών περιοχών με τους φυσικούς πόρους συμβάλλει στη
διαμόρφωση αισθήματος θερμικής άνεσης των κατοίκων, τόσο ως προς το εσωκλίμα
των κτισμάτων όσο και των υπαίθριων ανοικτών χώρων των περιοχών. Η ολιστική
αντιμετώπιση του κτισμένου περιβάλλοντος των μειονεκτικών και απομονωμένων
περιοχών και η εφαρμογή πολυτομεακών δράσεων, με σκοπό την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη, οφείλει να έχει ως βασική συνιστώσα την ορθή διαχείριση των φυσικών
πόρων και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής αξίας των κτισμάτων.
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Οι Άλπεις ως παράδειγμα ανάπτυξης των Αγράφων: Η περίπτωση της Τ.Κ.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή θέτει ως στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του ελληνικού
ορεινού χώρου, κυρίως μέσω του παραδείγματος της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς του
νομού Καρδίτσας. Εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στον ευρωπαϊκό ορεινό χώρο,
και ειδικότερα η περίπτωση της ανάπτυξης των Άλπεων και γίνεται εκτενής αναφορά
στην αντίστοιχη Σύμβαση. Ύστερα αναλύονται τα δεδομένα για τον ελληνικό ορεινό
χώρο, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα και τέλος
καταλήγει στην περίπτωση μελέτης. Αναφέρεται η υφιστάμενη κατάσταση, τα
λειτουργικά δεδομένα της Τ.Κ., το ισχύον και προτεινόμενο θεσμικό και χωρικό
πλαίσιο ενώ στο τέλος παρατίθενται προτάσεις που αναδεικνύουν της αναπτυξιακές
προοπτικές της περιοχής.

The Alps as a development example for the Agrafa mountains: The case
of L.C. of Oxyá in Kardhitsa
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Abstract
This thesis aims to highlight the problems of greek mountainous area, mainly
through the example of the Local Community of Oxyá in Kardhitsa. The current
situation of the european mountainous area is examined and specifically the case of
the Alps development, there is an extended report to the corresponding Convention.
Then the data about the greek mountainous area is analyzed, the politics and strategic
that have been applied until today and finally there is the case study. The current
situation is reported, the functional data of the Local Community, the applicable and
the propose dinstitutional and territorial framework while at the end suggestions that
highlight the development prospects of the region are cited.

1.Εισαγωγή
Για τον ορεινό χώρο και κατ’ επέκταση και για τους οικισμούς υπάρχουν αρκετοί
ορισμοί, οι οποίοι έχουν και ομοιότητες αλλά και διαφορές μεταξύ τους. Σύμφωνα με
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορεινές θεωρούνται οι κοινότητες των οποίων η εδαφική επιφάνεια
είναι πολύ κεκλιμένη και ανώμαλη χωρίζεται δε από χαράδρες ή καλύπτεται από
ορεινούς όγκους που δημιουργούν πολλαπλές και βαθιές εδαφικές πτυχώσεις με
υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες από 400 μέτρα. Επίσης οι κοινότητες των οποίων
η επιφάνεια ή μεγάλος μέρος αυτής βρίσκεται από 800 και πάνω μέτρα από τη
στάθμη της θάλασσας (Μιχαηλίδου, 2008).
Οι οικισμοί του ορεινού χώρου στο παρελθόν αναπτύσσονταν σχεδόν παράλληλα
με τους υπόλοιπους της επικράτειας. Με τις μεταβολές που γίνανε στον τρόπο
παραγωγής και την αυξημένη αστικοποίηση που είχαν ως αποτέλεσμα αλλά και λόγω
των ιδιαίτερων φυσικών, τοπογραφικών κ.α. χαρακτηριστικών τους, οι περιοχές
αυτές σταμάτησαν να αναπτύσσονται ή τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είχε και
άμεσο αποτέλεσμα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά όπου ο πληθυσμός, η
απασχόληση, η ηλικιακή διάρθρωση κ.α. διαφοροποιήθηκαν από τους υπόλοιπους
οικισμούς αλλά και από τις χρήσεις γης οι οποίες είναι φιλικότερες προς το
περιβάλλον. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται τόσο στον ελλαδικό ορεινό
χώρο, όσο και στον ευρωπαϊκό (NORDREGIO,2004).
Στις Άλπεις, τη μεγαλύτερη οροσειρά εξ’ ολοκλήρου εντός της Ευρώπης, για να
συρρικνωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και αν είναι δυνατό να εξισορροπηθεί η
σχέση πόλεως-υπαίθρου, το 1991 υπογράφθηκε η Σύμβαση των Άλπεων μεταξύ των
κρατών που μέρος τους βρίσκεται στην οροσειρά. Μέσω αυτής της Σύμβασης έχουν
οριστεί πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οποία γίνονται τα βήματα που πρέπει για να
επιτευχθεί ο στόχος της (Alpine Convention).
Στο βορειοδυτικό τμήμα του ν. Καρδίτσας, στην οροσειρά των Αγράφων
βρίσκεται η Τ.Κ. Οξυάς. Ένα ορεινό χωριό που έχει υποστεί και αυτό τις αλλαγές που
αναφέρονται παραπάνω και σήμερα βρίσκεται στα όρια της εγκατάλειψης. Ακόμα η
κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει και τα σχέδια του χωροταξικού για την ενέργεια και
την τοποθέτηση Α.Π.Ε. (Ρ.Α.Ε., Π.Χ.Π. Θεσσαλίας, 2018). Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η ανάδειξη των υφιστάμενων αλλά και των πιθανών μελλοντικών
προβλημάτων της περιοχής μελέτης και η λύση τους, ώστε η κοινότητα να εισέλθει
στον 21ο αιώνα, αλλά συγχρόνως να μην αλλάξει ο χαρακτήρας της.

2. Ο ορεινός χώρος των Άλπεων
2.1 Χαρακτηριστικά των οικισμών
Οι Άλπεις είναι η μεγαλύτερη οροσειρά που βρίσκεται ολόκληρη εντός
ευρωπαϊκού εδάφους. Η έκταση της που διαπερνά 8 χώρες, είναι 190.717 τ. χλμ. και
ο πληθυσμός ανέρχεται στους 14.232.088 κατοίκους που χωρίζονται σε 5.717 δήμους
ή κοινότητες. Το 51% του πληθυσμού είναι γένους θηλυκού, ενώ το 19,5% είναι άνω

των 65 ετών και ο δείκτης ηλικίας βρίσκεται στο 129,8 (Permanent Secretariat of the
Alpine Convention, 2015).
Η εκβιομηχάνηση των Άλπεων καθυστέρησε σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη των
8 χωρών που βρίσκονται στην οροσειρά και για την ακρίβεια ξεκίνησε στα τέλη της
δεκαετίας του 1970. Σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι πιο ενεργός στα εσωτερικά
της οροσειράς (32%) ενώ στους πρόποδες λιγότερο (3,7%). Ο δευτερογενής σε
Σλοβενία, Ιταλία και Γαλλία εμφανίζει μεγάλα ποσοστά (49,8%) ενώ στις υπόλοιπες
περιοχές κυμαίνεται από 12,5% έως 35%. Πιο ψηλά στα ποσοστά βρίσκεται ο
τριτογενής που κυμαίνεται από 30,2% έως 69,5%. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
εμφανίζεται στη Σλοβενία(11,2%) ενώ το μικρότερο στο Λίχτενσταϊν(2,5%)
(Permanent Secretariat of the Alpine Convention).
Το τοπίο της οροσειράς χαρακτηρίζεται από βουνοπλαγιές, ψηλές κορφές,
κυριαρχούν οι δασώδεις εκτάσεις ενώ σε μικρότερο ποσοστό είναι αρόσιμη γη και οι
αστικές περιοχές. Το ποσοστό του δομημένου περιβάλλοντος μεγαλώνει λόγω της
ύπαρξης των υποδομών βιομηχανίας και μεταφορών, των μικρών και μεγάλων
υδροηλεκτρικών, των θερέτρων κ.α.. Σε μεγάλα υψόμετρα υπάρχουν και παγετώνες
(Permanent Secretariat of the Alpine Convention).
Τέλος τα επίπεδα εκπαίδευσης στις Άλπεις και αυτά κυμαίνονται, ανάλογα την
περιοχή. Τα μεγαλύτερα ποσοστά με ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια βρίσκεται στις
ανατολικές περιοχές, ενώ με τριτοβάθμια στις γαλλικές. Τα μικρότερα ποσοστά
εμφανίζονται στις ιταλικές Άλπεις (Permanent Secretariat of the Alpine Convention).
2.2 Η Σύμβαση των Άλπεων
Για να μπορέσει να υπάρξει ισότιμη χωρική ανάπτυξη τόσο σε διεθνές επίπεδο
όσο και σε εθνικό, τα κράτη των Άλπεων δημιούργησαν την αντίστοιχη Σύμβαση. Ό,
τι έχει οριστεί από τα Συνέδρια, περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλα σύμφωνα με τα
οποία γίνονται συγκεκριμένα βήματα για τον στόχο της Σύμβασης. Τα υφιστάμενα
πρωτόκολλα καλύπτουν πολλά διαφορετικά θέματα:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
Προστασία της φύσης και διατήρηση του τοπίου
Ορεινή γεωργία
Ορεινά δάση
Τουρισμός
Ενέργεια
Προστασία του εδάφους
Μεταφορές

Επίσης, το Νοέμβρη του 2006, υιοθετήθηκαν δύο Υπουργικά Διατάγματα:

➢ Διάταγμα για τον πληθυσμό και τον πολιτισμό
➢ Διάταγμα για την κλιματική αλλαγή
Στο πρωτόκολλο για το χωροταξικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως
βασικοί στόχοι αναφέρονται μεταξύ άλλων η αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών

των αλπικών περιοχών, ο εναρμονισμός χρήσεων γης και οικολογίας, η αναγνώριση
των συμφερόντων των κατοίκων, η υποστήριξη της ισόποσης ανάπτυξης κ.α. Στο
πρωτόκολλο για την προστασία της φύσης και τη διατήρηση του τοπίου βασικός
στόχος αναφέρεται η εφαρμογή των διεθνών νόμων και της Σύμβασης με τέτοιο
τρόπο που να διασφαλίζονται τα παραπάνω αλλά και να ενθαρρύνονται οι
απαραίτητες συνεργασίες για την επίτευξή του (Permanent Secretariat of the Alpine
Convention).
Στο πρωτόκολλο για την ορεινή γεωργία ως στόχος αναφέρεται η διατήρηση και
η προαγωγή της, η αναγνώριση των δραστηριοτήτων αυτών για τον τοπικό πληθυσμό
και η βελτιστοποίηση όλων των τομέων της. Για τα ορεινά δάση αναφέρεται ως
στόχος η διατήρηση και αν είναι δυνατόν η ανάπτυξή τους με τρόπους φυσικούς και
συμβατούς με το εκάστοτε περιβάλλον(Permanent Secretariat of the Alpine
Convention).
Στόχος του πρωτοκόλλου για τον τουρισμό είναι η συμβολή του στη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, μέσω της
ενθάρρυνσης του τουρισμού, φιλικού προς το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τον τοπικό πληθυσμό όσο και τους τουρίστες. Στο πρωτόκολλο για την ενέργεια
αναφέρεται ως στόχος η υποχρέωση των μελών να θεσμοθετήσουν και να
υιοθετήσουν μέτρα για την εξοικονόμηση, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τη
χρήση ενέργειας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα, η οποία να είναι
συμβατή με την περιοχή. Ενώ για την προστασία του εδάφους το αντίστοιχο
πρωτόκολλο θέτει ως στόχο τη διατήρησή του με τέτοιο τρόπο ώστε μεταξύ άλλων να
εκτελεί τις φυσικές του λειτουργίες ως πόρος διαβίωσης όλων των έμβιων όντων, ως
αρχείο ιστορίας, ως τόπος που να μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες και τέλος
ως πηγή πρώτης ύλης (Permanent Secretariat of the Alpine Convention).
Τέλος στο πρωτόκολλο για τις μεταφορές στόχοι είναι τα μέλη της Σύμβασης να
επιδιώξουν βιώσιμη πολιτική μέσω της οποίας θα μειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους , θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
κατοικημένων περιοχών και θα εξασφαλίσουν μεταφορές με μειωμένο κόστος. Για τη
μείωση των ρύπων προτείνεται η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και
για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων των μεταφορών
προτείνεται η χρήση μέσων σταθερής τροχιάς και για τα μεγάλα φορτία(Permanent
Secretariat of the Alpine Convention).
Να σημειωθεί πως στο πρωτόκολλο για την ενέργεια δεν γίνεται καμία αναφορά
στην κατασκευή αιολικών πάρκων σε έδαφος των Άλπεων. Επίσης σημαντικό είναι το
γεγονός πως αποτρέπεται η κατασκευή νέων οδικών υποδομών εκτός μόνον σε
ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως η μη επάρκεια του υπάρχοντος δικτύου κ.α. (Permanent
Secretariat of the Alpine Convention).

3. Τα θεσσαλικά Άγραφα και η Τ.Κ. Οξυάς
3.1 Οι Κοινότητες των θεσσαλικών Αγράφων
Τα θεσσαλικά Άγραφα είναι ουσιαστικά τα βουνά του νομού Καρδίτσας και
καταλαμβάνουν όλο του δυτικό του τμήμα. Τόπος με ιστορία και πολλούς οικισμούς
διάσπαρτους, σήμερα κινδυνεύει με εγκατάλειψη με ότι συνεπάγεται κάτι τέτοιο.
Όλοι οι καλλικρατικοί δήμοι του νομού έχουν κάποια κοινότητα στα Άγραφα
εκτός του Παλαμά που είναι καθαρά πεδινός. Στο σύνολο 56 Κοινότητες υπάρχουν
στα θεσσαλικά Άγραφα που καταλαμβάνουν το 47,1% της έκτασης του νομού ενώ ο
πληθυσμός τους καταλαμβάνει μόλις το 12,4%.
3.2 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Η Οξυά είναι ορεινό χωρίο των θεσσαλικών Αγράφων το οποίο βρίσκεται στο
βορειοδυτικό τμήμα του νομού και απέχει 56 χλμ. από την Καρδίτσα και 22 χλμ. από
το Μουζάκι. Είναι χτισμένο στις πλαγιές των βουνών Καράβα, Τύμπανος και
Ζυγουρολίβαδο, σε κοιλάδα που δημιουργείται από τον ποταμό Πάμισο.
Η ίδρυσή του χρονολογείται στα τέλη του 12 ου αιώνα μ.Χ., αν και υπάρχει και
εκδοχή πως προϋπήρχε της οθωμανικής κυριαρχίας και είχαν καταγραφεί οι οικισμοί
Κανάζοβι, Σιαμ, Αϊλίτς. Σήμερα το χωριό αποτελείται από 12 επίσημους οικισμούς και
είναι οι εξής:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Οξυά (Σιαμ) σε υψόμετρο 850μ.
Ζαμανάτικο σε υψόμετρο 840μ.
Γκούρα ή Κούρα σε υψόμετρο 1000μ.
Μεγάλη Βρύση σε υψόμετρο 1000μ.
Μεσορράχη σε υψόμετρο 650μ.
Παλαιάμπελα σε υψόμετρο 700μ.
Σούλα σε υψόμετρο 845μ.
Δάφνη (Γούτρας) σε υψόμετρο 650μ.
Βαγένια σε υψόμετρο 410μ.
Παλαιοχώρι (Αγιολίτς) σε υψόμετρο 640μ.
Πλατάνια σε υψόμετρο 1000μ.

3.3 Δημογραφική εξέλιξη
Αν και το χωριό κατοικείται πολλά χρόνια επίσημες καταγραφές πληθυσμού
έχουν σωθεί κυρίως όσες έγιναν από 1881 και μετά.

Πινακας 1. Πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός Τ.Κ. Οξυάς
Έτος απογραφής
Πραγματικός πληθ.
Μόνιμος πληθ.
1881

427

-

1920

859

-

1940

1.113

1.213

1951

1.229

1961

1.203

-

1971

1.026

-

1981

847

-

1991

703

523

2001

689

332

2011

497

368

3.4 Ηλικιακή, κοινωνική και οικονομική διάρθρωση
Πίνακας 2. Διάρθρωση πληθυσμού Τ.Κ. Οξυάς με βάση το φύλο και την ηλικία
Ηλικία

Άρρεν

Θήλυ

0-19

31

20

20-64

104

85

65+

62

66

Ο δείκτης αναλογίας φύλων ((Άρρενες/Θήλεις)*100) προκύπτει 115,20. Επίσης,
ο δείκτης γήρανσης ((Άτομα>65/Άτομα<14)*100) προκύπτει 457,14. Ακόμα έχουν
καταγραφεί 132 νοικοκυριά εκ των οποίων τα 24 έχουν ένα άτομο, τα 60 δύο άτομα,
43 που έχουν τρία έως 6 άτομα, 3 με επτά, οκτώ και εννιά άτομα το καθένα και τέλος
2 που έχουν πάνω από δέκα άτομα (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).
Εργαζόμενοι δηλώνουν 65 άνδρες και 15 γυναίκες, συνταξιούχοι 80 άνδρες και
76 γυναίκες. Από τους 83 εργαζόμενους οι 12 απασχολούνται στον πρωτογενή, οι 31
στο δευτερογενή και οι 40 στον τριτογενή τομέα παραγωγής (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).

Εικόνα 1. Η γέφυρα Βαγενίων που ενώνει δυτικό/ανατολικό χωριό

3.5 Υποδομές και δίκτυα υποδομών
Όπως τα περισσότερα ορεινά χωριά της χώρας μας έτσι και η Οξυά, έχει ελλείψεις
στις υποδομές και στα δίκτυα υποδομών. Οι ελλείψεις αυτές έχουν να κάνουν με τα
δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης, το οδικό δίκτυο ολόκληρης σχεδόν της κοινότητας,
την έλλειψη κεντρικής πλατείας, χώρων στάθμευσης κ.α.. Επίσης υπάρχουν αρκετές
υποδομές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πια. Το μόνο ολοκληρωμένο δίκτυο κοινής
ωφέλειας είναι της ηλεκτροδότησης.
3.6 Ανεμογεννήτριες και Μικρά Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια
Στα πλαίσια προώθησης της χρήσης Α.Π.Ε. προς αντικατάσταση των συμβατικών
μέσων που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, η Ρυθμιστκή Αρχή Ενέργειας και η
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν αποφανθεί πως τα Άγραφα είναι τόπους ιδανικός για
την τοποθέτηση και λειτουργία αιολικών πάρκων και Μ.Υ/Η.Ε..
Τέτοια είναι σχεδιασμένα και για την Τ.Κ. Οξυάς και για την ακρίβεια εντός των
ορίων της βρίσκεται ένας αιολικός σταθμός υπό αξιολόγηση, ενώ στα όριά της με
γειτονικές Τ.Κ. ένας στο στάδιο άδειας παραγωγής, ένας απορριπτέος προς το παρόν,
κι ένας ακόμα υπό αξιολόγηση. Επίσης υπήρξαν οκτώ απορριπτέες αποφάσεις για
Υ/Η σταθμούς, και υπάρχουν τρεις σταθμοί στη φάση άδειας παραγωγής (Πηγή:
rae.gr).

Οι αντιδράσεις που υπάρχουν αφορούν στην καταστροφή του τοπίου και του
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και για τη δέσμευση των φυσικών πόρων. Ακόμα είναι
υπό αμφισβήτηση η χρησιμότητα των αιολικών, όπως και των μικρών
υδροηλεκτρικών.
3.7 Οικιστική ανάπτυξη και χρήσεις γης
Εκτός από το κέντρο τον οικισμό Οξυά (κέντρο) και Παλαιοχώρι, οι υπόλοιποι δεν
είχαν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Το κέντρο αναπτύχθηκε γύρω από τον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου(τον παλαιό) και το Παλαιοχώρι γύρω και κοντά από τον
Προφήτη Ηλία. Οι υπόλοιποι οικισμοί αναπτύχθηκαν στις περιοχές τους λόγω των
τοποθεσιών και των συνθηκών της γης, της εγγύτητας στο ποτάμι κ.α..
Σήμερα ο οικισμός Οξυά αποτελεί κέντρο 4 ου επιπέδου, ενώ οι υπόλοιποι 11
κέντρα 5ου επιπέδου. Όλοι οι οικισμοί έχουν ανακηρυχθεί στάσιμοι, εκτός του
οικισμού Συκιά. Ο ίδιος οικισμός επίσης δεν έχει οριοθετηθεί ενώ όλοι οι υπόλοιποι
είναι οριοθετημένοι με ακτίνα 800μ.. Σε όλους τους οικισμούς ισχύει η χρήση γενικής
κατοικίας, ενώ για τον οικισμό Οξυά στο Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Μουζακίου προτείνεται και
χρήσεις τουρισμού και αναψυχής.
3.8 Κτιριακό απόθεμα και κανόνες δόμησης
Σε όλη την Τ.Κ. έχουν καταγραφεί 260 μόνιμες κατοικίες και καμία δεν είναι
καταγεγραμμένη ως β΄κατοικία. Επίσης υφίστανται κτίρια παλαιά και κτίρια χωρίς
καμία πια χρήση (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).
Οι κανόνες δόμησης γίνονται σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. «Για τη δόμηση των
κάτω των 2.000 κατοίκων οικισμών της Π.Ε. Καρδίτσας και του πέριξ αυτών
υπαίθριου χώρου.». Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται μόνο στους οικισμούς Οξυά και
Πλατάνια και αναφέρεται πως οι ίδιοι ισχύουν και στα πέριξ των οικισμών.
3.9 Φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός και τουριστική ανάπτυξη
Όντας Κοινότητα χτισμένη στις πλαγιές των Αγράφων, σε κοιλάδα που
δημιουργούν οι πηγές του ποταμού Πάμισου, η Οξυά χαρακτηρίζεται από το παρθένο
φυσικό της περιβάλλον και τοπίο. Στην κοιλάδα που δημιουργείται και στις πλαγιές
των βουνών η χλωρίδα είναι πλούσια και με πολλά είδη(στο δυτικό μέρος κυριαρχεί
το ιστορικό δάσος της Οξυάς), επίσης διαβιούν πολλά είδη πανίδας(θηλαστικά,
ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα κ.α.) και προφανώς υπάρχουν και πολλές πηγές (Γκέκας,

2013).
Η ευρύτερη περιοχή των Αγράφων κατοικούταν από την αρχαιότητα, κι αυτό
φαίνεται από τα ευρήματα. Το πιο σημαντικά στην Οξυά είναι στον οικισμό Πλατάνια
τα λείψανα δύο οχυρών, παρατηρητηρίων ή φρυκτωριών. Ακόμα σημαντικά μνημεία
είναι ο ένας νερόμυλος που υπάρχει ακόμα, ένα τοξωτό γεφύρι και τέλος η Ι.Μ. Αγίας
Τριάδας. Η χρονολογία ανακαίνισης είναι το 1662, η τοιχογράφηση του 1682 ενώ στα
τέλη του 17ου αιώνα έγινε ανέγερση του τέμπλου (Γκέκας, 2013).
Παρ’ όλα αυτά όμως το χωριό, όπως και όλη αυτή η περιοχή των Αγράφων δεν
έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού.

4. Προτάσεις εφαρμογής
Από την ανάλυση που έγινε για την Τ.Κ. Οξυάς για την υφιστάμενη κατάστασή
της και από την ανασκόπηση στη βιβλιογραφία για τη Σύμβαση των Άλπεων
προκύπτουν προτάσεις. Αυτές μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε το χωριό να μην
ερημώσει, να μπορέσει να εκσυγχρονιστεί με σωστά μέσα ακόμα και να αναπτυχθεί
σε αρμονία με το υπάρχον περιβάλλον και παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα και
σε αντιστοιχία με το εκάστοτε πρωτόκολλο.
Πίνακας 3. Οι προτάσεις εφαρμογής σε αντιστοιχία με το εκάστοτε πρωτόκολλο της
Σύμβασης των Άλπεων

Πρωτόκολλα
Άλπεων

της

Σύβασης

Χωροταξικός
σχεδιασμός
βιώσιμη ανάπτυξη

των

Προτάσεις εφαρμογής για την Τ.Κ.
Οξυάς

και Αναγνώριση

ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής και
δημιουργία σύμβασης των δήμων των
Αγράφων
Ενιαία εθνική πολιτική για τα ορεινά της
χώρας
Εφαρμογή του σχεδίου του συγγραφέα
Κατασκευή κεντρικής πλατείας και
λοιπών τεχνικών έργων

Προστασία
της
φύσης
διατήρηση του τοπίου

και Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιών
κτιρίων
Αναστήλωση και ανάδειξη οχυρών στα
Πλατάνια, γεφυριού στη θέση Κορψιά,
νερόμυλου στα Παλαιάμπελα και
γκαλντεριμιού του Σιάμ
Διακοπή
μέχρι
νεωτέρας
κατασκευής Α/Γ και Μ.Υ/Η.Ε.

Ορεινή γεωργία

της

Επανάχρηση παλαιών χωραφιών με
τοποθέτηση ορεινών φυτών και
αυτοφυών
Ιχθυοτροφείο στον ποταμό Πάμισο

Ένταξη των τοπικών προϊόντων σε
καθεστώς Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Ορεινά δάση

Τουρισμός

Χρήση του δάσους της Οξυάς και ξυλεία
και κατασκευή μονάδας παραγωγής
εντός της Τ.Κ.
Αναδάσωση
παλαιού
«Ογκλάβια-Κούρα»

δρόμου

Ασφαλτόστρωση
και
υφιστάμενων δρόμων

διάνοιξη

Αναστήλωση και ανάδειξη οχυρών στα
Πλατάνια, γεφυριού στη θέση Κορψιά,
νερόμυλου στα Παλαιάμπελα και
γκαλντεριμιού του Σιάμ
Κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου
Σηματοδότηση μονοπατιών
Κατασκευή τελεφερίκ

Ενέργεια

Χρήση μεθόδων για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων του χωριού

Προστασία του εδάφους

Αναδάσωση
παλαιού
«Ογκλάβια-Κούρα»

Μεταφορές

Ασφαλτόστρωση
δρόμων

των

δρόμου

υφιστάμενων

Διάνοιξη νέας οδού Οξυάς(κέντρου)Κούρας

Βασικά έργα που πρέπει να γίνουν στο χωριό είναι η επισκευή του εσωτερικού
οδικού δικτύου, καθώς μόνο δυο δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι, αυτός που οδηγεί
από τον Μουζακίου-Αργιθέας στον οικισμό Οξυά και αυτός που οδηγεί από το
Μουζάκι στην Ι.Μ.. Ακόμα όμως και αυτός χρειάζεται διαπλάτυνση σε αρκετά σημεία.
Όλο το υπόλοιπο δίκτυο (Γέφυρα Βαγενίων-Παλαιοχώρι-Οξυά-ΠαλαιάμπελαΖαμανάτικο, Παλαιάμπελα-Μεσορράχη-Μ.Βρύση, Μεσορράχη-Ι.Μ.Αγίας ΤριάδαςΣούλα-Επαρχιακή Μουζακίου-Πετρίλου) χρειάζεται άμεση ασφαλτόστρωση. Ακόμα
καλό θα είναι να διανοιχτεί δρόμος που να ενώνει τους οικισμούς Οξυά και Κούρα,

καθώς η σημερινή οδική σύνδεση είναι πολύ δύσκολη και η Κούρα είναι ουσιαστικά
αποκομμένη από το υπόλοιπο χωριό.
Επιτακτική είναι η κατασκευή κεντρικής πλατείας, καθώς η Οξυά είναι ίσως το
μόνο χωριό στη χώρα μας χωρίς αυτή τη βασική υποδομή. Για την ακρίβεια η πλατεία
που προτείνεται να κατασκευαστεί έχει εμβαδό 880 περίπου τ.μ. σε οικόπεδο που
ανήκει στην κοινότητα και βρίσκεται δίπλα από το Κοινοτικό Γραφείο. Ακριβώς πάνω
από τη θέση αυτή(βορειοδυτικά) προτείνεται κατασκευή χώρου στάθμευσης με
εμβαδό 819 περίπου τ.μ., όπως επίσης προτείνεται και στην Ι.Μ. Αγίας Τρίαδας
κατασκευή βοηθητικού χώρου στάθμευσης με εμβαδό περίπου 333 τ.μ..
Στα λοιπά τεχνικά έργα είναι η κατασκευή 9 οχετών σε δρόμους εντός της Τ.Κ. 5
εκ των οποίων σε θέσεις που ήδη υπάρχει δρόμος, ενώ οι υπόλοιποι 4 σε θέσεις που
προτείνεται η κατασκευή της κεντρικής πλατείας και του δρόμου Οξυάς-Κούρας.
Επίσης είναι και κατασκευή των απαραίτητων αντιστηρίξεων στο ανατολικό μέρος
στις περιοχές στους οικισμούς Σούλα και Δάφνη καθώς εκεί παρατηρούνται συχνές
κατολισθήσεις αλλά και στη δυτική καθώς στη θέση «Κανάλες» παρατηρούνται
χιονοστιβάδες.
Ακόμα επιβάλλεται η αλλαγή του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Μουζακίου όσον αφορά τις
οριοθετήσεις που έχουν γίνει για την περιοχή μελέτης και να αντικατασταθούν με
αυτές που φαίνονται στο Χάρτη 1.
Στο θέμα της επανάχρησης παλαιών κτισμάτων προτείνεται η αναστήλωση και
χρήση ως πολιτιστικών χώρων των σχολείων Παλαιοχωρίου και Μοναστηρίου με τους
προαύλιους χώρους τους να γίνονται χώροι ξεκούρασης και αναψυχής. Το σχολείο
στο κέντρο να παραμείνει ως έχει καθώς έχει προβλεφθεί αύξηση του πληθυσμού και
επανάχρησή του. Επιπλέον επειδή στο χωριό τα περισσότερα οικήματα είναι παλαιά
προτείνεται θα πρέπει να δοθούν κριτήρια βοήθειας ώστε να αναβαθμιστούν
ενεργειακά. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το γεγονός ότι στο κέντρο του χωριού
υπάρχουν πηγές από τις οποίες αναβλύζει θερμό νερό (36ο C).
Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού στο χωριό προτείνεται
η κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου στις πλαγιές της Καράβα. Η θέση αυτή
επιλέχτηκε γιατί δεν θα χρειαστεί να γίνει σημαντική παρέμβαση στην περιοχή και
δεν θα πειραχτεί καθόλου το δάσος της Οξυάς. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται η
σηματοδότηση, διάνοιξη και καθαρισμός των μονοπατιών της περιοχής, όπως επίσης
και η δημιουργία περιπάτου θρησκευτικού περιεχομένου ο οποίος θα εισέρχεται και
από την Οξυά λόγω της Ι.Μ. Αγίας Τριάδας. Επίσης κρίνεται αναγκαία η αναστήλωση
και η ανάδειξη των μνημείων του χωριού. Αυτά είναι το τοξοτό γεφύρι της Κορψιάς,
ο νερόμυλος στα Παλαιάμπελα, τα οχυρά στα Πλατάνια και το «γκαλντερίμι του
Σιάμ». Τέλος εάν γίνουν τα παραπάνω και αναπτυχθεί η περιοχή μπορεί να
κατασκευαστεί κι ένα τελεφερίκ μικρού μεγέθους που να ξεκινάει από την τοποθεσία
«Νερόμυλος» στον οικισμό Παλαιάμπελα και να καταλήγει στο καταφύγιο.
Ένας τόπος για να μπορέσει να αναπτυχθεί όμως χρειάζεται και την ανάπτυξη
του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Ειδικά ένας τόπος σαν την
Τ.Κ. Οξυάς που είναι πλούσιος στην πρώτη ύλη. Έτσι στο πνεύμα αυτό προτείνεται η
κατασκευή ιχθυοτροφείου στον ποταμό Πάμισο, νότια του οικισμού Ζαμανάτικο και
η επανάχρηση των παλαιών χωραφιών με την τοποθέτηση φυτών που ευδοκιμούν στα

ορεινά και στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ένταξη των τοπικών προϊόντων σε καθεστώς
Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.. Ακόμα προτείνεται ανέγερση μονάδας παραγωγής ξυλείας στα
όρια του οικισμού της Οξυάς, ώστε να τονωθεί η τοπική οικονομία και να
χρησιμοποιηθούν οι πόροι του δάσους με ορθό τρόπο.

Χάρτης 1. Χάρτης με προτεινόμενες κατασκευές και οριοθετήσεις της Τ.Κ.

Για να είναι δυνατά όλα τα παραπάνω θεωρείται αναγκαία η διακοπή μέχρι
νεωτέρας της κατασκευής των αιολικών πάρκων και των Μ.Υ/Η.Ε. στην περιοχή,
καθώς οι επιπτώσεις σε όλα τα παραπάνω και σε αρκετούς ακόμα τομείς θα είναι
καταστροφική.
Τέλος για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση της ευρύτερης
περιοχής των Αγράφων προτείνεται δημιουργία ενιαίου φορέα, όπως ακριβώς
λειτουργεί η Σύμβαση των Άλπεων. Θα περιλαμβάνει τους δήμους Μουζακίου,
Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσας και Σοφάδων από το νομό Καρδίτσας και
Αγράφων από το νομό Ευρυτανίας.
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Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και σχέδιο ανάπτυξης ορεινών περιοχών
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Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Φοιτητής Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και
Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Ε.Μ.Π.
Περίληψη
Η παρούσα εργασία βασίζεται στη διπλωματική ερευνητική εργασία
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για Ισόρροπη Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής του
Ασπροποτάμου» και το αντικείμενο της είναι η σύνταξη σχεδίου ανάπτυξης ορεινών
περιοχών (είτε ήδη «αναπτυγμένων» είτε παραμελημένων). Η βασική ιδέα του
σχεδίου είναι πλήρης και λεπτομερής καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η ανάλυση αυτού και η εύρεση των
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο περιβάλλον και τις δυνατότητες
ανάπτυξης μια περιοχής. Στη συνέχεια για την εξασφάλιση της ποιότητας και
ασφάλειας του περιβάλλοντος λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του
περιβάλλοντος και μέτρα πρόληψης και προστασίας για επιπτώσεις που ενδέχεται να
επέλθουν. Τέλος για το περιβαλλοντικό κομμάτι πρέπει να υπάρχει και ένας
μηχανισμός ελέγχου του περιβάλλοντος για να διαπιστώνεται η σωστή λειτουργία
του. Μετά την μέριμνα για το περιβάλλον μιας ορεινής περιοχής συντάσσεται το
σχέδιο ανάπτυξης. Μπορεί η έννοια της ανάπτυξης να έχει πάρει αρνητικό πρόσημο,
αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για αναζωογόνηση της περιοχής με τον
βέλτιστο τρόπο σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, βασιζόμενη σε μια ήπια- μικρής
κλίμακας τουριστική ανάπτυξη. Στόχος είναι η επανενεργοποίηση του πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα για την βελτίωση της κατάστασης των ορεινών περιοχών. Το
αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη (οικονομική- κοινωνική- περιβαλλοντική) της περιοχής
χρησιμοποιώντας φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους με σεβασμό και η προσέλκυση
νέων κατοίκων στην περιοχή μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η κατάληξη
είναι ότι σε ορεινές περιοχές κάτι τέτοιο μπορεί να στηριχτεί από μια μικρής κλίμακας
τουριστική ανάπτυξη, κατανεμημένη όλες τις εποχές του χρόνου και σε όλους τους
οικισμούς μιας ευρύτερης ορεινής περιοχής, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές
τουρισμού. Τηρώντας τους κανονισμούς και εφαρμόζοντας τα μέτρα προστασίας το
φυσικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί και να προσφέρει περισσότερους πόρους
προς αξιοποίηση.

Environmental planning and development planning of mountain areas
through tourism
Sokratis – Stavros Konstantos1
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and surveying engineer N.T.U.A., student of MSC Environment and
development of mountain regions
Abstract
This present study, is based on the research thesis "Environmental Planning for
Balanced Tourism Development of the Aspropotamos Region" and its objective is the
drafting of a development plan for the area’s mountain regions, (either already
developed or neglected).The basic idea of the project is to provide a complete and
detailed account, of the existing state of the natural and populated environment, its
analysis and the identification of the problems that exist in the environment and the
development potential of an area. Subsequently, in order to ensure the quality and
safety of the environment, preventive and protective measures as well as
environmental remedial measures, are taken to address possible negative impacts.
Finally, there must be an environmental control mechanism to ensure the
environment’s proper functioning. After taking into account the preservation of the
mountain area, the development plan is drawn up. Often the term development is
used negatively when it comes to nature, but in this case, it is a rejuvenation of the
region in the best way possible for all productive sectors. This gentle tourism
development, aims to reactivate the primary and secondary sectors to improve the
status of mountains. The desired outcome is the (economic-social-environmental)
development of the area using natural and man-made resources respectfully, and the
attraction of new inhabitants to the region through new job opportunities. In
conclusion, the above scope can be supported in mountain areas, by a small-scale
tourist development, distributed all year round, and in all areas of a wider
mountainous region, with an emphasis on alternative forms of tourism. By complying
with regulations and implementing preservation measures, the natural environment
can be improved and provide more resources to be utilized.

1. Εισαγωγή
Σε παγκόσμια κλίμακα ο όρος ανάπτυξη έχει συνδεθεί αποκλειστικά με την
οικονομική ανάπτυξη και την ραγδαία υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λόγω της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ορεινές περιοχές είναι οι σημαντικότερες περιοχές
στον πλανήτη διότι από αυτές προέρχονται βασικά αγαθά, όπως το νερό, τροφή,
οξυγόνο κ.α.. Γίνεται επιτακτική έτσι η ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό ανάπτυξης
υποανάπτυκτων ή ήδη ανεπτυγμένων περιοχών αλλά και η προσπάθεια για μείωση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να
δημιουργηθούν εξαιτίας της ανάπτυξης.
Η κατάλληλη επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα συγκροτηθεί και εφαρμοστεί ο
σχεδιασμός εξαρτάται κυρίως από τα φυσικό-κοινωνικά χαρακτηριστικά της
περιοχής. Κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από την ξεχωριστή μοναδικότητας της, κάτι
το οποίο δικαιολογεί την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο ανάπτυξης που να
μπορεί να εφαρμόζεται με το ίδιο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν
πρότυπα που μπορούν να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται σε κάθε περιοχή.
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι περιγραφή ενός σχεδίου βάσης για
την περιβαλλοντική προστασία των ορεινών περιοχών και της ανάπτυξης αυτών μέσω
του τουρισμού με κύρια κατεύθυνση την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Ανάπτυξη θέματος
Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αρχικά ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
μιας περιοχής μέσω της επιτόπιας λεπτομερής καταγραφής των μεταβλητών της
υπάρχουσας κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ώστε να
προκύψουν τα προβλήματα και οι δυνατότητες της περιοχής, η λήψη μέτρων
προστασίας για την αποκατάσταση και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και
έπειτα η σύνταξη ενός σχεδίου και ο τρόπος υλοποίησης του για την ανάπτυξη μιας
ορεινής περιοχής.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται καταρχάς όλες οι
αποφάσεις-επεμβάσεις να γίνουν σε συνεννόηση και συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς των τοπικών κοινωνιών των εκάστοτε περιοχών που
εμπλέκονται.
2.1 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Για την ορθή καταγραφή του περιβάλλοντος μιας ορεινής περιοχής είναι
απαραίτητη η πρωτογενής – επιτόπια έρευνα και αναζήτηση στοιχείων. Μέθοδοι
καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης είναι η επίσκεψη της εκάστοτε περιοχής
μελέτης, επιτόπια αυτοψία «υλικών» χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και
συνεντεύξεις ή διανομή ερωτηματολογίων με φορείς – πολίτες για άυλα
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.
Η σύνθετη αυτή καταγραφή του περιβάλλοντος δεν γίνεται να διενεργείται από
έναν άνθρωπο αλλά από διεπιστημονική ομάδα ανθρώπων, με βασικές ειδικότητες
τους μηχανικούς, γεωλόγους, δασολόγους, γεωπόνους, βιολόγους και κοινωνιολόγους
λόγω της πολυσύνθετης και πολυδιάστατης μορφής του περιβάλλοντος.
Οι μεταβλητές που πρέπει να εξετάζονται και αναλύονται για τον περιβαλλοντικό
σχεδιασμό των ορεινών περιοχών είναι οι εξής:
Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Δημογραφικά στοιχεία, Χρήσεις γης θεσμοθετημένες περιοχές, Απασχόληση πληθυσμού, Υποδομές (αποχέτευσης,
διαχείρισης απορριμμάτων, μεταφορών, ύδρευσης, Δ.Ε.Η. , τηλεπικοινωνιών)

Φυσικό Περιβάλλον: Γεωμορφολογία – ανάγλυφο, Γεωλογία, Τοπίο, Κλίμα,
Υδάτινοι πόροι, Χλωρίδα, Πανίδα, Ιδιαίτερα οικοσυστήματα, Πολιτιστικοί –
πολιτισμικοί πόροι (θρησκευτικά μνημεία, παράδοση, βρύσες, γεφύρια,
αρχιτεκτονική, τοπικά προϊόντα)
Έπειτα της καταγραφής, έπεται η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (πάλι
μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας) για την διεξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στα
προβλήματα που υπάρχουν ή ενδέχεται να δημιουργηθούν, προτεινόμενες λύσεις για
την αποκατάσταση τους και τέλος την εύρεση των δυνατοτήτων που υπάρχουν ή
μπορεί να υπάρξουν σε κάποια ορεινή περιοχή.
Βάση λεπτομερούς καταγραφής της ορεινής περιοχή του Ασπροποτάμου και
επιβεβαίωσης (προσωπικής και από κατοίκους ορεινών περιοχών) της κατάστασης
και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές της Πίνδου αναφέρονται ενδεικτικά τα βασικά
προβλήματα που υπάρχουν στις μεταβλητές του περιβάλλοντος στις ορεινές περιοχές
λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Προβλήματα
Επιφανειακά ύδατα: Ρύπανση των υδάτων από ντόπιους κατοίκους λόγω
παράνομης απόθεσης απορριμμάτων σε ρέματα, συνήθως σε θέσεις μη ορατές από το
οδικό δίκτυο. Επίσης η απόθεση αποβλήτων σε ποτάμια βιοτεχνικών μονάδων κάθε
είδους μολύνουν τα ύδατα.
Έδαφος: ποσότητες απορριμμάτων παρατηρούνται κατά το πέρας της υψηλής
περιόδου επισκεψιμότητας των ορεινών περιοχών κατά το μήκος όλου του τοπικού
οδικού δικτύου, εντός των οικισμών και σε μέρη πολυσύχναστα στο δάσος. Μία πίεση
που ασκείται στο έδαφος της περιοχής είναι η αμέλεια των κτηνοτρόφων βοοειδών
να βοσκούν τα ζώα σε μέρη που δεν ενδείκνυνται (μέσα σε οικισμούς και πέριξ του
οδικού δικτύου) με αποτέλεσμα σε μέρη με μεγάλες κλίσεις να καταστρέφεται το
έδαφος και η βλάστηση αλλά και να παρατηρούνται κατολισθήσεις τους εδάφους.
Ατμόσφαιρα: Σε οικισμούς με μόνιμους κατοίκους τον χειμώνα παρατηρείται
αυξημένη ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω της υπερβολικής χρήσης τζακιού –
ξυλόσομπας. Μικρά προβλήματα ρύπανσης και ηχορύπανσης παρατηρούνται τους
καλοκαιρινούς μήνες που προέρχονται από τον μεγάλο αριθμό οχημάτων.
Χλωρίδα: Σπάνια αλλά σοβαρή και επικίνδυνη καταστροφή που συμβαίνει ανά
καιρούς είναι ο εμπρησμός δασικών εκτάσεων από ντόπιους αγρότες για τη
δημιουργία νέων βοσκοτόπων και καλλιεργειών ή για άλλη εκμετάλλευση. Το
συγκεκριμένο φαινόμενο είναι συνήθως γνωστό στην τοπική κοινωνία της κάθε
περιοχής αλλά σχεδόν ποτέ δεν αποδεικνύεται.
Πανίδα: Πρώτο και κύριο πρόβλημα αποτελεί το παράνομο και υπέρμετρο
κυνήγι. Πέραν του κυνηγιού εκτός της επιτρεπόμενης περιόδου παρατηρείται και
παράνομη εκτέλεση προστατευμένων ζώων όπως το ελάφι, βάση του δασικού κώδικα
(Ν.Δ. 86/69). Εκτός αυτού κάτοικοι χωριών για την προστασία των ιδιοκτησιών ή των
ζώων τους σκοτώνουν κατά καιρούς λύκους, ζαρκάδια και αρκούδες κάτι το οποίο
απαγορεύεται βάση του Ν.Δ. 86/69. Επιπρόσθετα στις περισσότερες ορεινές
περιοχές παρατηρείται η παράνομη αλιεία σημαντικών ειδών ψαριών (άγρια
πέστροφα) τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο στο οικοσύστημα των ποταμών. Οι

τρόποι παράνομης αλιείας εκτός της μείωσης πληθυσμών των ψαριών, καταστρέφουν
τους γόνους των ψαριών και μολύνουν τα ύδατα. Παραδείγματα παράνομων τρόπων
είναι τα δίχτυα, χημικά, εκρηκτικά και μπαταρίες με αποτέλεσμα να πεθαίνει ακόμα
και ο γόνος των ψαριών.
Υποδομές μεταφορών: Σοβαρό πρόβλημα στις ορεινές περιοχές αποτελεί η
συνεχής καταστροφή του οδικού δικτύου κατά την χειμερινή κυρίως περίοδο, όπου
πέτρες και δέντρα γεμίζουν τον δρόμο με αποτέλεσμα να κλείνει το οδικό δίκτυο ή να
καταστρέφεται και να διακόπτεται η κυκλοφορία μέχρι αποκατάσταση αυτού. Τα
αυξημένο ύψος χιονόπτωσης και οι χαμηλές θερμοκρασίες έρχονται να
συμπληρώσουν τον αποκλεισμό του οδικού δικτύου όπου ακόμα και να καθαριστεί ο
δρόμος πολλές φορές είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιηθεί λόγω του πάγου. Τέλος
την περίοδο αυξημένης επισκεψιμότητας παρατηρείται σε όλους τους ορεινούς
παραθεριστικούς οικισμούς έλλειψη θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.
Χρήσεις γης: Κατοχή ή διεκδίκηση δασικών εκτάσεων (πολλές φορές σε
προστατευόμενη περιοχή) από ιδιώτες (με παλιούς τίτλους όπως ταπία).
Ανθρώπινο κεφάλαιο: Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί και
το διαχρονικό πρόβλημα που δέχεται ο άνθρωπος από τη άγρια πανίδα. Αυτά
αναφέρονται στην καταστροφή του ζωικού ή καλλιεργητικού κεφαλαίου από λύκο,
αγριογούρουνο, ασβό και αρκούδα. Αποζημίωση σήμερα δικαιούται μόνο ο
κτηνοτρόφος ο οποίος θα αποδείξει ότι κάποιο ζώο του έχει σκοτωθεί από αρκούδα ή
λύκο. Όλες οι άλλες περιπτώσεις δεν καλύπτονται.
Πολιτιστικοί πόροι: Η εγκατάλειψη της διατήρησης και ανάδειξης των
πολιτισμικών πόρων οδηγούν στην υποβάθμιση τους με κίνδυνο να χαθούν σημαντικά
στοιχεία της παράδοσης μιας περιοχής.
Λόγω των παραπάνω προβλημάτων δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις που δημιουργούνται μπορεί πολλές φορές
να επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα για το περιβάλλον που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν.
Προκειμένου να συνταχθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης μιας ορεινής περιοχής είναι
αναγκαίο να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να λυθούν τα συνήθη προβλήματα που
δημιουργούντα κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Παρακάτω παρατίθενται
κατηγοριοποιημένες οι δράσεις- μέτρα που είναι απαραίτητα να λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ώστε το ορεινό περιβάλλον να μην διατρέχει κίνδυνο
υποβάθμισης.
Ενδεικτικές λύσεις
Πανίδα: Για την προστασία της πανίδας της περιοχής, πρέπει να ληφθούν τα
παρακάτω μέτρα:
• Άμεση και γενναία ενίσχυση του προσωπικού της θηροφυλακής των
δασαρχείων, με άμεσους ελέγχους σε όλες τις ορεινές περιοχές (μαζί με όλους
τους δασικούς δρόμους στους οποίους συνηθίζουν να περιηγούνται οι κυνηγοί
και όχι μόνο γύρω από το κεντρικό οδικό δίκτυο).
• Δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης ειδικά για τα ευαίσθητα είδη
άγριας πανίδας από ειδικούς επιστήμονες για την παρακολούθηση της

δραστηριότητας τους, αλλά και για τον σωστό σχεδιασμό του δασαρχείου για
την έκδοση των ειδών και των ατόμων που είναι διαθέσιμα για κυνήγι.
• Ενημέρωση των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής (μιας και αυτοί μαζί με τους
κυνηγούς δημιουργούν τα προβλήματα στην πανίδα) σχετικά με τη
σημαντικότητα της διατήρησης των πληθυσμών της πανίδας στα κανονικά
επίπεδα.
Υδάτινοι Πόροι: Οι δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα για την ποιότητα των
υδάτων είναι για την προστασία από την ρύπανση και για την φυσική ροή των
ποταμών όπου υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση.
• Άμεσος καθαρισμός των παραρεμάτιων περιοχών από την πολιτεία (τα μέρη
που συνήθως αποτίθενται τα απορρίμματα είναι γνωστά) και λήψη
αυστηρών μέτρων για την πρόληψη της περεταίρω ρύπανση τους.
• Διόρθωση των λάθος κατασκευασμένων υποδομών επί των ρεμάτων, δηλαδή
όπου έχει διακοπεί η φυσική ροή κάποιου ποταμού, να κατασκευαστούν
αγωγοί μέσα στο τσιμέντο ώστε να υπάρχει δίοδος για την φυσική και
ελεύθερη κυκλοφορία των ψαριών.
• Σχεδιασμός
ώστε
οποιαδήποτε
περαιτέρω
σταθεροποίηση
των
παραρεμάτιων πρανών με τσιμέντο να γίνεται χωρίς να αποτίθεται απλά
τσιμέντο με αποτέλεσμα να εκρέει και μέσα στο νερό.
• Σηματοδότηση των παραρεμάτιων περιοχών με τις απαγορεύσεις που
ισχύουν.
Πολιτιστικοί πόροι: Δεδομένου ότι, μετά το φυσικό περιβάλλον, οι πολιτιστικοί
πόροι αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο που καθιστούν σημαντική μία περιοχή πρέπει
να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την διατήρηση και την προστασία τους:
• Αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί σημαντικοί πολιτιστικοί πόροι
(γεφύρια, ναοί, παραδοσιακά κτίσματα).
• Μέτρα προστασίας των πολιτιστικών πόρων από τις αναπόφευκτες ζημιές
στις οποίες υπόκεινται χρόνο με τον χρόνο λόγω των ακραίων καιρικών
συνθηκών.
• Η ανάδειξη της σημαντικότητας των πολιτιστικών πόρων.
Υποδομές: Επειδή η πρόσβαση στην περιοχή αποτελεί προϋπόθεση για
οποιαδήποτε δραστηριότητα αναγκαίο είναι να ληφθούν τα εξής μέτρα:
• Σχέδιο από την εκάστοτε περιφέρεια, μιας και είναι η αρμόδια αρχή για τις
υποδομές, για την συνεχή ετοιμότητα του μηχανισμού αντιμετώπισης
προβλημάτων (καθαρισμό- επισκευή του οδικού δικτύου, καθαρισμό του
δρόμου από χιόνι και την ρίψη αλατιού)
• Άμεση αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου που αποδεδειγμένα
είναι ελαττωματικά και χαλάνε κάθε χρόνο με αποτέλεσμα δημιουργία
περεταίρω προβλημάτων.
Χρήσεις γης: Το δασαρχείο, ο δήμος και η περιφέρεια πρέπει να συγκροτήσουν
από κοινού ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για το καθεστώς χρήσεων γης ώστε να
επωφεληθεί μια περιοχή μέσω της δημιουργίας νέων υποδομών και εγκαταστάσεων
για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Αυτό πρέπει σαφώς να γίνει με περιβαλλοντικά
κριτήρια και οποιαδήποτε νέα χωροθέτηση ή δραστηριότητα στην περιοχή να γίνεται

με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).
Έπειτα από την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και της
εξασφάλισης της βελτίωσης της ποιότητας του ορεινού περιβάλλοντος είναι δυνατή η
εύρεση των δυνατοτήτων των ορεινών περιοχών ανάλογα με τη φυσιογνωμία της
εκάστοτε περιοχής. Οι διαθέσιμοι φυσικού πόροι των ορεινών περιοχών είναι σε
αφθονία εφόσον αξιοποιηθούν ορθά, και προσφέρουν δυνατότητες ανάκαμψης των
ορεινών περιοχών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Παρακάτω περιγράφονται
περιληπτικά οι γενικές δυνατότητες για ανάπτυξη μιας ορεινής περιοχής ανά τομέα:
Πρωτογενής τομέας: Κτηνοτροφία, Ιχθυοκαλλιέργειες, Γεωργία, Υλοτομία,
Δασοκομία, Μελισσοκομία
Δευτερογενής τομέας: Οι δυνατότητες που έχει ο δευτερογενής τομέας πηγάζουν
από την αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών ορεινών προϊόντων που παράγονται
από την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν
καινούριες μικρές βιοτεχνίες αλλά και συνεταιρισμοί για την επεξεργασία και την
μεταποίηση των παραδοσιακών προϊόντων όπως το γάλα σε γιαούρτι, τυρί, βούτυρο,
μελισσοκομικά προϊόντα όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και τέλος η
επεξεργασία του ξύλου για παραγωγή χαρτιού και επίπλων. Ακόμα οι γυναίκες και μη
της περιοχής μπορούν μέσω συνεταιρισμών να παράγουν παραδοσιακά προϊόντα
όπως γλυκά, μαρμελάδες, λικέρ και πίτες και να τα διοχετεύουν είτε στους κατοίκους
και τους επισκέπτες των ορεινών περιοχών είτε να τα διαθέτουν στην αγορά.
Τριτογενής τομέας: Θρησκευτικός τουρισμός, Ορειβατικός τουρισμός,
Πολιτισμικός τουρισμός, Κυνηγητικός τουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός,
Αγροτουρισμός, Αθλητικός τουρισμός (rafting, canoe, αλιεία, σκι, snowmobile),
Τουρισμός Αναψυχής
Βάση των παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όλες οι δυνατότητες ανάπτυξης ορεινών
περιοχών γίνεται να μοιραστούν και στους τρεις παραγωγικούς τομείς και να
αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους.
Συνεπώς για να είναι δυνατή η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών
επιτακτικός είναι ο προγραμματισμός ενός σχεδίου για σωστή και ανάλογη ανάπτυξη
των τριών τομέων μέσω της συνεργασίας των κατοίκων, των τουριστών και των
αρμόδιων αρχών.
2.2 Σχεδιασμός Ανάπτυξης
Έπειτα της υλοποίησης των παραπάνω, είναι ώριμες οι συνθήκες για την σύνταξη
ενός σχεδίου ανάπτυξης το οποίο θα ταιριάζει στο προφίλ της εκάστοτε περιοχής και
θα αποσκοπεί στην αξιοποίηση, διατήρηση και ενίσχυση των διαθέσιμων φυσικών
πόρων.
Παρόλο που κυριαρχεί η άποψη ότι όταν μια ορεινή περιοχή αναπτυχθεί τότε
αναγκαστικά θα υποβαθμιστεί το περιβάλλον της, αποδεδειγμένα μπορεί να ειπωθεί
ότι ο ορθολογικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και στην
βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής. Η ιδιαιτερότητα των ορεινών περιοχών
είναι το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η πληθώρα πολιτιστικών πόρων.

Το πρότυπο που πρέπει να ακολουθεί το σχέδιο ανάπτυξης πρέπει να είναι στην
κατεύθυνση της επανενεργοποίησης του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, της
χρήσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ανάδειξη της τοπικότητας και της
παράδοσης. Οι επεμβάσεις που θα λάβουν χώρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μιας και το πρότυπο που πρέπει να ακολουθηθεί για
την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δεν περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις.
Προφανές είναι ότι η κλίμακα του τουριστικού σχεδιασμού δεν αφορά τον μαζικό
τουρισμό αλλά τον τουρισμό μικρής κλίμακας.
Για την σωστή εφαρμογή ενός τέτοιου προτύπου οι πολιτικές που πρέπει να
ακολουθηθούν είναι οι εξής:
• η ενίσχυση του αγροτικού τομέα που θα συμβάλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και θα προτρέπει αγρότες να παραμένουν στην περιοχή,
αλλά και θα δημιουργήσει καινούρια τουριστικά αγροτικά προϊόντα και
δραστηριότητες τα οποία συμβάλουν με την σειρά τους στην ανάπτυξη.
• η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος λόγω της οποίας είναι
αναγκαίο να εφαρμοστούν ειδικές πολιτικές για την διαχείριση και τον έλεγχο
της τουριστικής ανάπτυξης. Από αυτή την πολιτική πηγάζουν και οι
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή
Φέρουσα τουριστική ικανότητα, Ορισμοί:
Η φέρουσα τουριστική ικανότητα εκφράζει τον μέγιστο αριθμό ανθρώπων που
μπορούν να «χρησιμοποιήσουν» μία περιοχή, χωρίς αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον
και χωρίς υποβάθμιση στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών… και η
κοινωνική διάσταση της φέρουσας τουριστική ικανότητας αναφέρεται ως το επίπεδο
το οποίο η τοπική κοινωνία αρχίζει να μην ανέχεται την παρουσία τουριστών.
(Mathieson και Wall, 1982: 21). Ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να
φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός, χωρίς να προκαλείται
καταστροφή του φυσικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και µια
µη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών»
(UNEP/MAP/PAP, 1997).
Η πιο γνωστές μέθοδοι υπολογισμού της φέρουσας τουριστικής ικανότητας είναι:
η χρήση δεικτών, δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων, μαθηματικών εξισώσεων,
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, μέθοδος Delphi,
Με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής που ασχολούνται με την εστίαση και
τον τουρισμό (καταστηματάρχες, ξενοδόχοι, εργαζόμενοι) είναι δυνατός ο
προσδιορισμός, για κάθε οικισμό, του μέγιστου ανεκτού και επιθυμητού αριθμό
τουριστών που μπορεί να δεχτεί. Επίσης αναγκαία είναι και μία οικονομική μελέτη
ώστε τα αναμενόμενα έσοδα από τον τουρισμό και την γεωργία να μπορούν να
στηρίξουν τη δημιουργία των απαιτούμενων θέσεων εργασίας και την επιστροφή
ντόπιων στην περιοχή.
Προφίλ Τουρίστα:
Μία παράμετρος που πρέπει να διερευνηθεί για την ανάπτυξη είναι το είδος των
τουριστών που επισκέπτονται μια περιοχή. Είναι βασική παράμετρος διότι το είδος
των τουριστών καθορίζει και το είδος των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα.

Παραδείγματα κατηγοριών τουριστών είναι οι οικογένειες, νέοι, ηλικιωμένοι,
κυνηγοί, ημερήσιοι επισκέπτες, σύνεδροι.
Αποτέλεσμα αυτού του τουριστικού σχεδιασμού είναι να επανακινηθεί η τοπική
οικονομία και να αναπτυχθεί ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας μιας και
καταναλώνεται το παραδοσιακό τοπικό προϊόν. Αναγκαία προϋπόθεση για την
επίτευξη της ανάπτυξης της περιοχής στα πλαίσια είναι να τηρείται το ισχύον νομικό
πλαίσιο και τα μέτρα προστασίας που τίθενται.
2.3 Υλοποίηση αναπτυξιακού σχεδίου
Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τρόπος που μπορεί να εφαρμοστεί ο
σχεδιασμός μέσω προτάσεων για αλλαγές, δημιουργία νέων υποδομών και μέτρων
πρόληψης ανεπιθύμητων εξελίξεων. Παρακάτω εξετάζονται όλες οι πρωτοβουλίες
που πρέπει να ληφθούν ανά κατηγορία.
Για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν μέτρα
πρόληψης για τη μη υποβάθμιση αυτού ώστε να παραμείνει ανέπαφο και να συνεχίσει
να προσφέρει τους πόρους προς αξιοποίηση. Συγκεκριμένα:
• δημιουργία ενός κέντρου επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
και επισκεπτών, ειδικά των νέων πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και προστασίας, για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής
συνείδησης.
• αειφορική και βιώσιμη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (π.χ. τα
καταφύγια άγριας ζωής, περιοχές NATURA κλπ), μέσω της ίδρυσης και
ενίσχυσης φορέων προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών
• εφαρμογή μέτρων προστασίας των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας
• κατασκευή έργων αντιπυρικής προστασίας και εγκατάσταση συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης
• δημιουργία δικτύου παρακολούθησης κλιματολογικών παραμέτρων
• ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
• παρεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον και σημάνσεις
Για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την ανάπτυξη μιας ορεινής περιοχής πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες
πρωτοβουλίες και αλλαγές. Συγκεκριμένα:
• σημαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης ώστε να διατεθεί χώρος για την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας
• αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης και για τις ορεινές περιοχές
• εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων για την δυνατότητα οικονομικής
ανάπτυξης με στροφή στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, βιολογικά
προϊόντα, βότανα, μέλι) μέσω σεμιναρίων και ημερίδων
• δημιουργία συνεταιρισμών και μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης των
παραγόμενων αγροτικών προϊόντων ώστε να δοθεί κίνητρο σε παραγωγούς
να παράγουν χωρίς το ρίσκο της αδιαθεσίας των προϊόντων τους
• δημιουργία δικτύου διανομής των προϊόντων εντός της περιοχής για
τουριστική χρήση αλλά και προς την ευρύτερη περιφέρεια

• δημιουργία πλαισίου αποζημίωσης των αγροτών από φυσικές καταστροφές
και από καταστροφές που παράγονται από τα άγρια ζώα για την
ελαχιστοποίηση του ρίσκου της επένδυσης τους
Για την διαμονή των τουριστών πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές
κατανεμημένες αναλογικά σε μια ευρύτερη περιοχή για την αποφυγή συνωστισμού
σε περιορισμένο χώρο. Για την κάλυψη αναγκών διαμονής είναι αναγκαίο να γίνουν
έργα όπως:
• η ανακαίνιση και επέκταση ήδη υπαρχόντων ξενώνων και αξιοποίηση ήδη
υπαρχόντων κοινοτικών κτιρίων
• δημιουργία νέων δομών διαμονής φιλικών προς το περιβάλλον όπως μικρά
ξύλινα ή πέτρινα κτίρια
• η ελεύθερη κατασκήνωση είναι και αυτή μέρος της τουριστικής διαμονής όμως
πρέπει να γίνεται βάση των κανόνων που υπάρχουν (απαγορεύεται φωτιά εντός
δασικής έκτασης, ρύπανση του χώρου)
Ο τρόπος προσέγγισης των τουριστών ακολουθεί τις κλασικές μεθόδους. Ειδικά:
• διαφήμιση μιας περιοχής ως εναλλακτικός προορισμός μέσω διαφημίσεων και
χρήση του internet για την διαφήμιση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης τουρισμού στο οποίο θα γίνεται η
πληροφόρηση των επισκεπτών για τις δυνατότητες που έχουν για διάφορες
δραστηριότητες και θα αναλαμβάνει τη διαφήμιση και την προώθηση της
εκάστοτε περιοχής ως δημοφιλή προορισμό
Σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η τουριστική αξιοποίηση
των παραγόμενων παραδοσιακών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό διατυπώνονται οι
παρακάτω προτάσεις:
• οι επιχειρήσεις εστίασης, τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες πρέπει να εφοδιάζονται
αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα για την παροχή των υπηρεσιών τους.
• εκθετήρια τοπικών προϊόντων
• οργάνωση δραστηριοτήτων στους οικισμούς (μαθήματα τοπικής κουζίνας,
μουσικής, χορού) και ανάδειξη του τρόπου παραγωγής και συλλογής προϊόντων
(γάλα, τυρί, κρέας, βότανα, ψάρεμα)
Όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν χωρίς την κατάρτιση και
την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή των κατοίκων που
δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση της ανάπτυξης είναι τα εξής: το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη » του ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο το οποίο στοχεύει στην
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων για την προστασία και την
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδιωτικές
επενδύσεις από τους ντόπιους οι οποίοι θα επωφεληθούν οικονομικά από την
ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής

3. Συμπεράσματα
Πρότυπα ανάπτυξης που εφαρμόζονται κατά κόρον στην Ελλάδα, δηλαδή
μαζικού ανεξέλεγκτου τουρισμού έχουν αποδειχτεί καταστροφικά για τις περιοχές
στις οποίες εφαρμόζονταν. Το σχέδιο ανάπτυξης και ο τρόπος υλοποίησης αυτού
συντάχθηκε με γνώμονα την ταυτόχρονη αύξηση της δραστηριότητας του πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τομέα ώστε να αλληλοεξαρτώνται και να αποδώσουν το
μέγιστο δυνατό. Όπως είναι φυσικό αρνητικές επιπτώσεις θα προέλθουν και από την
τουριστική- παραγωγική ανάπτυξη μιας περιοχής λόγω της αύξησης της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Προτεραιότητα είναι η διατήρηση και η ορθολογική διαχείριση του
πλούσιου και μοναδικού περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών. Με την ορθή
εφαρμογή των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος πριν και μετά την
ανάπτυξη θα βελτιωθούν όλοι οι δείκτες που καθορίζουν την υγεία ενός
οικοσυστήματος. Στόχος του σχεδίου είναι και η βελτίωση της κατάστασης του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (εποχικότητα, αύξηση ενεργού πληθυσμού,
υποδομές). Το σχέδιο ανάπτυξης βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες
των ντόπιων κατοίκων οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στην σύνταξη του. Η
κοινωνική αποδοχή ενός τέτοιου σχεδίου είναι σίγουρη μιας και χρόνια γίνονται
προσπάθειες για τουριστική- οικονομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αλλά με
λάθος τρόπο) με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επένδυση να μην συμβάλει στην
ουσιαστική ανάπτυξη. Η ορθολογική διαχείριση των ορεινών περιοχών και εφαρμογή
κατάλληλων σχεδίων ανάπτυξης σε αυτές μπορούν να επιφέρουν σημαντική
ανάπτυξη της οικονομίας συμβάλλοντας καθοριστικά στο Α.Ε.Π. της χώρας κάτι που
συμβαίνει σχεδόν μόνο σε παραθαλάσσιες περιοχές.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των υφιστάμενων προβλημάτων, των
αναγκών και των περιορισμών στην παιδεία των Πομάκων της Ξάνθης. Γίνεται μια
προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών οι οποίες οδήγησαν στην, εδώ και δεκαετίες,
εκπαιδευτική απομόνωση της περιοχής μελέτης, με άξονα τις διαχρονικά
διαμορφωμένες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Στην εργασία αναδεικνύονται ζητήματα όπως η σχολική διαρροή στην περιοχή, η
ενίσχυση των μαθητών, η διδασκαλία στην μητρική γλώσσα, οι προκλήσεις της
μειονοτικής εκπαίδευσης, η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας. Παράλληλα,
διερευνάται εάν και σε ποιο βαθμό οι δράσεις που πραγματοποιούνται, έχουν
οδηγήσει στην άρση των περιορισμών προς την κατεύθυνση μιας παιδείας ως
μόρφωσης και πολιτισμού, η οποία αποτελεί το θεμέλιο και την υλική βάση των
σχεδιασμών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων
περιοχών, όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή μελέτης.
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Abstract
The aim of the paper is to investigate the existing problems, needs and limitations
in the education of the Pomaks of Xanthi. The causes that led, for decades, to the
educational isolation of the study area, focusing on the long-established political and
socio-economic conditions, are being presented here.
The paper highlights issues such as the significant decrease of incomplete school
education, student empowerment, mother tongue language, minority education
challenges, lack of environmental education. Moreover, it is investigated whether and
to what extent the actions that took place have raised the observed constraints,
towards an education, not only as learning and training but also as culture, which is
the fundamental condition of integrated development planning for mountainous and
isolated areas, such as the study area.

1. Εισαγωγή: παρουσίαση της περιοχής μελέτης
Τα Πομακοχώρια της Ξάνθης στην συντριπτική τους πλειοψηφία εντοπίζονται
στο Δήμο Μύκης, στον οποίο ανήκουν συνολικά 61 οικισμοί. Ο Δήμος χαρακτηρίζεται
από έντονο ορεινό ανάγλυφο και δασικά οικοσυστήματα. Το ανάγλυφο δεν επιτρέπει
έντονη πληθυσμιακή πυκνότητα και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο αντιστοιχούν 25
κάτοικοι, ενώ ο εθνικός μέσος όρος είναι 82 κάτοικοι/ m2 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Μύκης, 2011).
Οι κάτοικοι των οικισμών, οι Πομάκοι, στο θρήσκευμα είναι μουσουλμάνοι και
αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας
(Παυλίδου, 2017). Οι θεωρίες για την καταγωγή των Πομάκων και την προέλευση του
όρου “Πομάκος” διίστανται μεταξύ των μελετητών των τριών κρατών
(Χατζηδημητρίου, 2005).
Τα Πομακοχώρια έως τον Δεκέμβριο του 1995 ήταν χαρακτηρισμένα ως
«αμυντική περιοχή» σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο του Ιωάννη Μεταξά, ο
οποίος εφαρμόστηκε σε 11 παραμεθόριους νομούς στα βόρεια σύνορα της χώρας. Tο
1936 και το 1970 καταργήθηκε παντού εκτός από τη Δυτική Θράκη (Κωνσταντινίδης,
2013).
Η γλώσσα η οποία μιλάνε, τα πομάκικα, είναι ένα παλαιοσλαβικό ιδίωμα με
πολλές ομοιότητες με τη βουλγαρική γλώσσα, αλλά και με στοιχεία της τούρκικης και
της ελληνικής γλώσσας. Από χωριό σε χωριό εμφανίζονται παραλλαγές στη γλώσσα,

οι οποίες οφείλονται στην απόσταση ανάμεσα στους οικισμούς. Οι παραλλαγές αυτές
αφορούν συνήθως φωνολογικές μεταβολές και σε κάποιες περιπτώσεις και
διαφοροποιήσεις σε ολόκληρες λέξεις (Κόκκας et.al., 2003).
Οι κύριες παραδοσιακές ασχολίες των Πομάκων είναι η γεωργία και η
κτηνοτροφία. Οι κύριες καλλιέργειες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι οι
πατάτες, ο καπνός, τα δημητριακά, τα φασόλια και τα λαχανικά (ΕΛ.ΣΤΑΤ.,2016).
Πολλοί άντρες μεταναστεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες, απασχολούνται σε εποχικές και
περιστασιακές εργασίες στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες μεγάλων λιμανιών και σε
κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα, ενώ αρκετοί
εργάζονται ως ναυτικοί (Chtouris κ.α, 1999).
Το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας είναι η πατροπλευρικά διευρυμένη
οικογένεια (Πλεξουσάκη, 2003). Στο παρελθόν αποτελούσε μια εξαιρετικά κλειστή
και συντηρητική κοινότητα, με τον άνδρα να αποτελεί την πηγή των αποφάσεων και
της οικογενειακής εξουσίας, ενώ οι γυναίκες σπάνια έβγαιναν από το σπίτι, πέρα από
τις ώρες εργασίας στην ύπαιθρο και αρκούνταν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και
επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια (Βαρβούνης, 1996). Την τελευταία δεκαετία η θέση
της γυναίκας έχει βελτιωθεί σημαντικά.

2. Παιδεία ως Μόρφωση και Πολιτισμός: θεμέλιο για την Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
2.1 Ορεινές περιοχές και πολιτισμική ποικιλότητα
Οι ορεινές περιοχές ιστορικά απετέλεσαν (και λόγω των δυσκολιών προσπέλασής
τους από κάθε φύσης κατακτητές), κιβωτούς, φυτώρια και εστίες ελευθερίας,
αυτονομίας, αντίστασης, διαφύλαξης της συνείδησης, διατήρησης και ανάπτυξης των
τοπικών πολιτισμών, αλλά και της ζωής γενικότερα και βαθύτατου σεβασμού στο
φυσικό περιβάλλον, με φιλικές προς αυτό μεθόδους και τεχνικές γεωργίας, χρήσης
και διαχείρισης των εδαφών (Ρόκος, 2018).
Η πολιτισμική ποικιλότητα των ορεινών περιοχών αναδεικνύεται και μέσα από
τις διαφορές στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στα παραδοσιακά υλικά και
τεχνογνωσίες, στην ενδυμασία, στα έθιμα, στην μαγειρική, στις καλλιεργητικές
πρακτικές, στους χορούς, στα χειροτεχνήματα, στην μουσική (Price, 2015).
Τα βουνά αποτελούν, παγκοσμίως, κατοικία ενός μεγάλου ποσοστού μειονοτικών
πληθυσμών. Η απομόνωση που προκύπτει από τους γεωμορφολογικούς και
τοπογραφικούς περιορισμούς, έχει συμβάλει στην δημιουργία πολλών και
διαφορετικών πολιτισμών, οι οποίοι διατηρούνται σχεδόν ανέπαφοι, καθώς και ενός
απίστευτου πλούτου γλωσσών (FAO, 2016).
Η γλώσσα αποτελεί μια σημαντική πηγή καθορισμού της κοινοτικής ταυτότητας
(community identity) μιας περιοχής. Η γεωγραφική απομόνωση πολλών περιοχών
επέτρεψε την μετεξέλιξη των τοπικών γλωσσικών μορφών σε διακριτές διαλέκτους.
Πολλές από τις γλώσσες και τις διαλέκτους των ορεινών περιοχών δεν απαντώνται σε
γραπτή μορφή και συχνά μεταφέρονται σε γραπτό λόγο μέσα από τις επισκέψεις
ανθρωπολόγων στις συγκεκριμένες περιοχές (Parish, 2002).

Αίτια αυτής της πολιτισμικής ποικιλότητας των ορεινών περιοχών, μεταξύ άλλων,
είναι: η απομόνωση (φυσική, γεωγραφική, κοινωνική, εκπαιδευτική κ.λπ.), η
δημιουργία ενός «πολιτισμικού καταφυγίου», ενός αναχώματος, απέναντι στα
κυρίαρχα- «επιβαλλόμενα, μαζοποιημένα και ισοπεδωτικά» (Ρόκος, 2018) - πρότυπα
«πολιτισμού» η κατάλληλη χρήση της οικοσυστημικής ποικιλότητας καθώς και η
ανάγκη ύπαρξης, μακριά από τα κέντρα εξουσίας (Price, 2015).
Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στην προσπάθεια ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού μιας
συγκεκριμένης ορεινής/απομονωμένης περιοχής είναι η απώλεια των αυτόχθονων
πολιτισμικών στοιχείων, της παραδοσιακής γνώσης και σοφίας, στο βωμό πχ. της
τουριστικής ανάπτυξης και των αναπόφευκτων μετασχηματισμών που λαμβάνουν
χώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η υιοθέτηση σύγχρονων στρατηγικών και η εισροή νέας
γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε νέες αναπτυξιακές προοπτικές όμως πολύ συχνά
συγκρούεται με τις παραδοσιακές πολιτισμικές αξίες και ήθη (Parish, 2002).
Ειδικά σε ό,τι αφορά τις μειονότητες, η διατήρηση της ταυτότητάς τους αποτελεί
συχνά μια πρόκληση για την κεντρική κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν οι ορεινές περιοχές
έχουν στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή/και λόγω της
ύπαρξης σε αυτές σημαντικών φυσικών διαθεσίμων (Price, 2015).
Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για να κρατηθούν ζωντανές και να
δυναμώσουν οι ορεινές, απομονωμένες και δυσπρόσιτες περιοχές χρειάζονται έναν
κρίσιμο πυρήνα σχεδιασμού και αυτός δεν είναι άλλος από την Παιδεία. Η Παιδεία,
ως μόρφωση και πολιτισμός, αποτελεί το ασφαλέστερο θεμέλιο για την
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη (ΟΑ) των περιοχών αυτών. Η πολιτισμική διάσταση της ΟΑ
είναι αντικειμενικά, ηθικά, θεωρητικά και πρακτικά η ισχυρότερη των διαστάσεών
της, στο βαθμό που οι πολιτισμοί του ανθρώπου συγκρότησαν και συνέβαλαν στον
χρόνο και το χώρο στην εξέλιξη των αξιών, των αρχών, των μορφών, των δομών, των
λειτουργιών και των τύπων κοινωνικής οργάνωσης, στην «ανάπτυξη», αλλά και τη
διαρκή αλληλεπίδραση της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, της παιδείας,
της έρευνας και της τεχνολογίας (Ρόκος, 2018).
2.2 Οι προκλήσεις της μειονοτικής εκπαίδευσης
Στην ενότητα 2.1 αναφέρθηκε, ως ένα από τα αίτια της πολιτισμικής
ποικιλότητας, η έννοια της «εκπαιδευτικής απομόνωσης». Ο ορισμός του όρου αυτού
αποτελεί πεδίο συζήτησης, καθώς κάθε σχολική κοινότητα βιώνει με διαφορετικό
τρόπο τις προκλήσεις της «απομόνωσης».
Σύμφωνα με τις Tanya Ovenden-Hope και Rowena Passy του Πανεπιστημίου του
Plymouth, η εκπαιδευτική απομόνωση σχετίζεται με την ύπαρξη σχολείου σε μια
περιοχή «το οποίο έχει περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους για τη βελτίωσή του, ως
αποτέλεσμα των προκλήσεων της τοποθεσίας του». Οι κύριες προκλήσεις ενός
εκπαιδευτικά απομονωμένου σχολείου είναι η γεωγραφική απομόνωση, οι
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η πολιτισμική αποξένωση, οι οποίες μειώνουν
την πρόσβαση σε εξειδικευμένα ανθρώπινα διαθέσιμα και σε παρεμβάσεις,
βελτιώσεις και ενίσχυση της σχολικής μονάδας (Ovenden-Hope & Passy, 2019).
Προκειμένου να διερευνηθούν οι προκλήσεις της απομόνωσης της περιοχής
μελέτης, στο πεδίο της παιδείας ως μόρφωσης και πολιτισμού (η οποία εμπεριέχει την

σχολική εκπαίδευση), επιχειρείται παρακάτω μια σύντομη ιστορική αναδρομή του
θεσμικού πλαισίου της μειονοτικής εκπαίδευσης καθώς και μια καταγραφή των έως
τώρα δράσεων προς την κατεύθυνση της άρσης της απομόνωσης.
2.2.1 Θεσμικό πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης – Ιστορική αναδρομή
Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφτηκε η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία το
θεσμικό πλαίσιο από τότε και στο εξής, θεωρεί ως αφετηρία και βάση αναφοράς της
μειονοτικής εκπαίδευσης (Μπαλτσιώτης, 1997, Σγαζός, 2005). Τα άρθρα 40, 41 και
45 της Συνθήκης προβλέπουν το σεβασμό της θρησκευτικής, γλωσσικής και
εκπαιδευτικής ελευθερίας των θρησκευτικών μειονοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Τουρκία (Παπάνης, 2008, Λιάζος, 2007). Στο πλαίσιο της δημόσιας
εκπαίδευσης, η συνθήκη αυτή (άρθρο 41 παρ. 1), προβλέπει ότι το κράτος
αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης «...εν τη ιδία γλώσση» των
μουσουλμάνων στα δημοτικά σχολεία. Προβλέπεται, επίσης, ρητά η δυνατότητα
υποχρεωτικής διδασκαλίας και της επίσημης γλώσσας. Συγκεκριμένα, το ελληνικό
κράτος αναλαμβάνει την οργάνωση μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος στις
περιοχές όπου «διαμένει σημαντική αναλογία υπηκόων» (άρθρο 41 παρ.1). Η
Συνθήκη θεμελιώνει την ιδιαιτερότητα του περιεχομένου της θρησκευτικής
εκπαίδευσης της μειονότητας (άρθρ. 38) και κατοχυρώνει τη διδασκαλία της
μητρικής ή μειονοτικής γλώσσας, την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας, αλλά και τη
διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων σε αυτή (αρθρ. 41 παρ.1 εδ. β’) (Μπαλτσιώτης &
Τσιτσελίκης, 2001). Ακολουθεί πίνακας με μια κωδικοποιημένη ιστορική αναδρομή
της μειονοτικής εκπαίδευσης:
Πίνακας 1. Ιστορική Αναδρομή μειονοτικής εκπαίδευσης
Πρώτη ρύθμιση για τα «μουσουλμανικά
ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα»
Συνθήκη της Λωζάννης
Υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στα μουσουλμανικά σχολεία
Επέκταση της μειονοτικής εκπαίδευσης και
στην μέση εκπαίδευση με την ίδρυση του
μειονοτικού εξατάξιου γυμνασίου Τζελάλ Μπαγιάρ

Σύμβαση των Αθηνών
6/29.11.1913 - Ν. 4213/1913
27/7/1923
Αναγκαστικός Νόμος
132 της 7/25.9.1936

Ν.Δ. 2203/15-8-1952

Ίδρυση του Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης

Υ.Α. 28767/5-4-1965

Ίδρυση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)

Β.Δ. 31/1968 και
725/1969

Ζεύξη δημόσιας και ιδιωτικής παιδείας

Ν. 964/1977

Απόφοιτοι της ΕΠΑΘ διορίζονται ως δημόσιοι
υπάλληλοι, προσωρινοί ή μόνιμοι
Εισαγωγή και κατάταξη στα ΑΕΙ και ΑTEI της
χώρας μουσουλμάνων αποφοίτων λυκείων ή της
ΕΠΑΘ με ειδική ποσόστωση 0,5% επί των
εισακτέων
Κατάργηση της ΕΠΑΘ

Π.Δ. 1024/1979
(άρθρο3 παρ.1)

Ν.2341/1995

Ν. 3966/2011 (άρθρο
59)

3. Δράσεις που υλοποιούνται για την άρση της απομόνωσης
Αρκετές είναι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την
προώθηση της ελληνομάθειας στα Πομακόπουλα και την ενίσχυσή τους στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την κατανόηση των μαθημάτων του σχολείου. Οι
κυριότερες από αυτές είναι:
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανόπαιδων
Από τον Ιούνιο του 1997 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση
Μουσουλμανόπαιδων», το οποίο ανήκει στα μέτρα καταπολέμησης της ανισότητας
ιδίως των ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Την εποπτεία του
προγράμματος έχει η Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ φορέας υλοποίησης είναι το
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ασκούνη, 2006).
Η εκπαιδευτική παρέμβαση του προγράμματος αφορούσε στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση και εστιάζει στο αναλυτικό πρόγραμμα που
διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα. Δύο βασικοί άξονες του προγράμματος ήταν η
παραγωγή νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών, κατάλληλων για
μαθητές με άλλη μητρική γλώσσα από την ελληνική και η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία και τις παιδαγωγικές μεθόδους τις οποίες αυτά
εισηγούνταν. Τα βιβλία του Προγράμματος χρησιμοποιούνται από το 2000-01 ως
βιβλία του ΟΕΔΒ στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, αφού προηγουμένως
δοκιμάστηκαν πειραματικά από εθελοντές δασκάλους για δύο σχολικές χρονιές
(Ασκούνη, 2006).
• Κοινωνικά φροντιστήρια
Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης (ΙΘΤΠ), για Ρομά και Μουσουλμάνους, από τον Δεκέμβριο του 2015,
δημιούργησε παράρτημα του ΙΘΤΠ στο Πομακοχώρι Σμίνθη με εκπαιδευτικές
δράσεις κοινωνικού φροντιστηρίου και με παράλληλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές
δράσεις. Στόχοι των δράσεων είναι η καλλιέργεια σεβασμού στις διαφορετικές
ταυτότητες, στον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής, η προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης, η ενσωμάτωση στην κοινωνία και κυρίως η ενίσχυση της
ελληνομάθειας. Το φροντιστήριο δέχεται μαθητές Γυμνασίου και Δημοτικού, δεν
διακόπτει τη λειτουργία του το καλοκαίρι, αλλά μέσα από διάφορες δράσεις και

παιχνίδια, συμβάλλει στην επιμόρφωση των μαθητών του και στην προετοιμασία τους
για τη νέα χρονιά (ΙΘΤΠ, χ.η.).
• Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια. Από την
σχολική χρονιά 2018-2019 λειτουργούν τμήματα στον Κένταυρο και τη Μύκη. Το ΣΔΕ
είναι δημόσιο σχολείο και απευθύνεται σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, οι οποίοι
τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο και δεν φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο ή το
εγκατέλειψαν. Η διάρκεια της φοίτησης σ’ αυτό είναι 2 χρόνια (empros.gr, 2018).
• Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στις υποτροφίες τις οποίες χορηγεί για
προπτυχιακές σπουδές σε άτομα τα οποία ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
(ΕΚΟ), συμπεριλαμβάνει και υποψήφιους οι οποίοι είναι μέλη της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης. Επιπλέον, μέχρι πρόσφατα, το ΙΚΥ χορηγούσε υποτροφίες
για μεταπτυχιακές σπουδές εντός της χώρας ειδικά σε μέλη της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης (iky.gr, χ.η.).
• Εκδοτική δραστηριότητα
Πολυάριθμα είναι τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τη γλώσσα, την καθημερινή
ζωή, τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα των Πομάκων. Ενδεικτικά
αναφέρονται το ελληνοπομακικό λεξικό και η γραμματική της πομακικής γλώσσας
του Πέτρου Θεοχαρίδη, παραδοσιακά τραγούδια σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
• Πολιτιστική δραστηριότητα
Έχουν δημιουργηθεί πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι σκοπό έχουν την ανάδειξη
των προβλημάτων της περιοχής, καθώς και του πολιτισμού αυτής της απομονωμένης
ορεινής περιοχής. Ενδεικτικά: Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεινής Περιοχής
Νομού Ξάνθης, Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ν. Ξάνθης, Παραγωγικός
Οικοτεχνικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Γυναικών Κοτύλης.
4. Κριτική αξιολόγηση προβλημάτων, περιορισμών και δράσεων στον
τομέα της παιδείας
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια πρώτη προσπάθεια κριτικής αξιολόγησης των
προβλημάτων, περιορισμών και δράσεων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή μελέτης,
τόσο μέσα από βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα που εκπονείται στην περιοχή, όσο
και μέσα από στοιχεία βιωματικής εμπειρίας.
Ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
εκπαιδευτική απομόνωση. Η διασπορά των οικισμών στον ορεινό όγκο της οροσειράς
της Ροδόπης δεν επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των μαθητών σε σχολικές δομές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν αυτές δεν υφίστανται ήδη στον οικισμό όπου
κατοικούν. Επιπλέον, η μακροχρόνια διατήρηση της επιτηρούμενης ζώνης αποτέλεσε
μέχρι το 1995 τροχοπέδη στην μετάβαση στην περιοχή δασκάλων, καθηγητών και
άλλων ειδικοτήτων.
Η επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μεταξύ 1991-2011, δείχνει ότι το επίπεδο
εκπαίδευσης σημαντικού ποσοστού (53%) των Πομάκων ήταν η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο
αγροτικός τρόπος ζωής και ο ορεινός απομονωμένος χαρακτήρας της περιοχής, που

δυσκόλευε τις μετακινήσεις για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, είναι
τα κύρια αίτια για το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των Πομάκων. Μεταξύ των δύο
φύλων οι γυναίκες κατέχουν τα πρωτεία στη σχολική διαρροή. Το παραδοσιακό
μοντέλο της οικογένειας και η θέση της γυναίκας που την ήθελε στο σπίτι να φροντίζει
για την ανατροφή των παιδιών την απέκλειε από την εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, μια
σύγκριση στα στοιχεία απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μεταξύ 2001 και 2011 δείχνει ότι όλο
και περισσότερες γυναίκες συνεχίζουν στη Β΄βάθμια και Γ΄βάθμια εκπαίδευση.
Ενδεικτικά, οι γυναίκες απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης στην απογραφή του 2001 ήταν
66, ενώ στην απογραφή του 2011 ήταν 216. Η αύξηση του αριθμού μαρτυρά την
μείωση της σχολικής διαρροής για τις γυναίκες της περιοχής.
Όταν το Πομακόπουλο γίνει έξι χρονών, εκτός από την μητρική του γλώσσα, στο
σχολείο μαθαίνει ελληνικά, τουρκικά, αραβικά ενώ στην Γ’ δημοτικού μαθαίνει και
αγγλικά. Η μόνη γλώσσα η οποία δεν διδάσκεται είναι η μητρική του. Η συνέπεια
αυτής της πολυγλωσσίας είναι να μην μαθαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό ούτε τα
ελληνικά, αλλά ούτε και τα τούρκικα. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει και η άγνοια από
την πλευρά των μη Πομάκων εκπαιδευτικών της πομάκικης γλώσσας, η οποία
εμφανίζει παραλλαγές (ιδιώματα) από χωριό σε χωριό, κάτι το οποίο δυσχεραίνει
ακόμη περισσότερο το διδακτικό τους έργο. Το σχολείο από τη φύση του οφείλει να
συνεχίζει να καλλιεργεί και να διευρύνει την υπάρχουσα στο μαθητή από την
οικογένεια επικοινωνιακή ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί στις ποικίλες
επικοινωνιακές περιστάσεις, παρόλα αυτά αυτό καταργεί εντελώς τη διδασκαλία της
μητρικής του γλώσσας (Παναγιωτίδης, 1994).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μειονοτικά σχολεία παρουσιάζεται προβληματικό,
αφού αποτελείται από δύο παράλληλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία
σύνδεση μεταξύ τους. Η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων (μαθηματικά, φυσική,
χημεία) στην τουρκική γλώσσα δημιουργεί πρόβλημα όταν τα παιδιά εισέρχονται στη
δευτεροβάθμια ελληνόφωνη εκπαίδευση, όπου η κατανόηση αυτών των μαθημάτων
στην ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη.
Η ίδρυση της Ε.Π.Α.Θ. άνοιξε την πόρτα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση
για τα Πομακόπουλα. Την πιο καθοριστική αλλαγή για την εκπαίδευση των
Πομακόπουλων, όμως, σηματοδότησε ο Νόμος 2341/2.10.95, με τον οποίο
θεσπίστηκε η δυνατότητα να ορίζεται «χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης». Έως τότε ελάχιστοι κατόρθωναν να ολοκληρώσουν τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και εκείνοι οι οποίοι το κατάφερναν ήταν αδύνατο
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω κυρίως της ανεπαρκούς ελληνομάθειας, αλλά και του
χαμηλού επιπέδου της μειονοτικής εκπαίδευσης (Ασκούνη, 2006). Τα παιδιά τα οποία
εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν και εκεί δυσκολίες λόγω
ανεπαρκούς ελληνομάθειας.
Οι δράσεις που υλοποιούνται μέχρι σήμερα για την παιδεία, όπως είναι το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και τα ΣΔΕ, βοηθούν στην
μείωση της σχολικής διαρροής και στη βελτίωση του επιπέδου της ελληνομάθειας στα
παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πολυγλωσσία που επικρατεί στην εκπαίδευση των Πομακόπουλων, σε
συνδυασμό με την μη διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας, δίνει την εντύπωση στα
παιδιά ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι σημαντική, δεν τους χρειάζεται και
επομένως δεν πρέπει να την επικοινωνούν. Επιπρόσθετα, οι τάσεις που προβάλλονται
μέσω των ΜΜΕ (τουρκικά κανάλια) συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στον κίνδυνο να
χαθεί η πομάκικη γλώσσα.
Η προστασία της άυλης κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης
της πολιτισμικής ποικιλομορφίας μπροστά στην τάση ομογενοποίησης που προκύπτει
από την παγκοσμιοποίηση (UNESCO, 2012). Για παράδειγμα, οι δράσεις του
Γυναικείου Συνεταιρισμού κινούνται προς την κατεύθυνση της διατήρησης της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (υφαντά, πλεκτά, παραδοσιακά ενδύματα,
παραγωγή παραδοσιακών γλυκών και φαγητών).
Στην επιτόπια έρευνα παρατηρήθηκε πως υπάρχει παντελής έλλειψη
περιβαλλοντικής παιδείας και καμία ευαισθητοποίηση γύρω από περιβαλλοντικά
ζητήματα. Το σχολείο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, θα πρέπει από πολύ μικρή
ηλικία να εμφυσήσει στα παιδιά την αγάπη και την ανάγκη για προστασία του
φυσικού πλούτου της περιοχής.
4.1 Αναπτυξιακός σχεδιασμός με άξονα την παιδεία ως μόρφωση και
πολιτισμό
Στα προβλήματα που καταγράφονται στον τομέα της παιδείας, πέρα από τις
δυσκολίες λόγω των τριών διαφορετικών γλωσσών, της σχολικής διαρροής, του
μειούμενου αριθμού σχολικών μονάδων κ.λπ., υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε
θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αλλά και μια πλούσια πολιτισμική
κληρονομιά η οποία όμως δεν αναδεικνύεται.
Άρα, πρέπει να μιλάμε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών μέσα από μια
αναπτυξιακή διαδικασία που ως θεμέλιο και υλική βάση θα έχει την παιδεία ως
μόρφωση και πολιτισμό. Μια «ολική» παιδεία, που θα γοητεύει και θα
ευαισθητοποιεί. Θα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα πρώτα απ΄όλα στα παιδιά, να
κατανοήσουν μέσα από τον εαυτό τους, τους γύρω τους και τις αλληλεξαρτήσεις τους
με την κοινωνία, τον πολιτισμό και το ευρύτερο περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν έτσι
να το σεβαστούν (Γεροντέλη, 2016). Θα τους δίνει κίνητρο να δραστηριοποιηθούν,
αξιοποιώντας τις βιωματικές τους εμπειρίες, υιοθετώντας στάσεις, συμπεριφορές και
πράξεις τέτοιες που θα σέβονται και θα διαφυλάσσουν τον τοπικό πολιτισμό, την
αυτόχθονη γνώση των παλαιότερων, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τον φυσικό πλούτο και
όλα τα στοιχεία που ορίζουν την τοπική τους ταυτότητα.
Στο όραμα για την ΟΑ και την βελτίωση των προοπτικών της τοπικής κοινωνίας
της περιοχής μελέτης, κομβικός πυρήνας θα πρέπει να είναι η πολιτισμική ανάπτυξη,
ως η ισχυρότερη των διαστάσεων της ΟΑ, καθώς με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπεριέχει
και θα έπρεπε αυτή να επικαθορίζει την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική και
την τεχνική/τεχνολογική διάσταση μιας ειρηνικής, διαλεκτικά αρμονικής και φιλικής
για τον άνθρωπο και τη φύση ανάπτυξης, στις κάθε φορά συγκεκριμένες συνθήκες.
(Ρόκος, 2005).

Ένα τέτοιο τοπικό σχέδιο πολιτισμικής ανάπτυξης προσέχει και μαθαίνει από την
κοινοτική ζωή, τις συλλογικές δραστηριότητες και τα δίκτυα κοινοτικής αλληλεγγύης.
Αξιοποιεί δημιουργικά την ταυτότητα του τόπου, με σεβασμό στην οικογενειακή ζωή,
τις κοινωνικές σχέσεις και τα σχετικά πρότυπα και ρόλους, τις θρησκευτικές,
φυλετικές, τοπικές και εθνικές γιορτές, τη μουσική, τους χορούς, τους μύθους, την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την τοπική πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία,
την παραδοσιακή πρακτική.
Καθώς η γεωπολιτική σημασία της περιοχής είναι μεγάλη, το συγκεκριμένο
σχέδιο ανάπτυξης πρέπει να συνυπολογίζει τους πολυδιάστατους εξωτερικούς,
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, πολιτικούς, επικοινωνιακούς και
τεχνολογικούς επηρεασμούς και τις άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
συνέπειές τους στη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό του τόπου. Με προσοχή
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές και κοινοτικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη
και τις προτεραιότητές της αλλά και τις «αντιδράσεις» σε κάθε επίπεδο σχεδιασμού.
Ένα σχέδιο ανάπτυξης για να μπορέσει στην πράξη να υλοποιηθεί πρέπει να
αφουγκράζεται τις εθνικές, εθνοτικές, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και
πολιτικές ιδιαιτερότητες και τις πνευματικές πίστεις και πεποιθήσεις των κατοίκων,
τις εντάσεις -εσωτερικές και εξωτερικές-, τις διενέξεις, τους πολέμους της ιστορικής
πορείας του τόπου και τις πολυσήμαντες συνέπειές τους (Ρόκος, 2005).
4.2. Αντί επιλόγου. Σκέψεις για περαιτέρω έρευνα
Τα Πομακοχώρια της Ξάνθης έχουν μια μοναδική ταυτότητα και ιδιαίτερα
φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη και
ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου είναι πολλές. Ενδεικτικά και μόνο μπορούν να
αναφερθούν κάποιες από αυτές: Εκδοτική δραστηριότητα με τα πομακικά ως γραπτή
γλώσσα. Ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου μέσα από δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με σχολεία,
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τοπικούς συλλόγους. Ανάδειξη πομακικού
πολιτισμού και προβολή μέσα από social media, ΜΜΕ για διάχυση των ιδιαίτερων
πολιτισμικών χαρακτηριστικών στο ευρύ κοινό. Ενδυνάμωση του ρόλου των
γυναικών μέσα από σχετικά συνεργατικά/συνεταιριστικά σχήματα σε συνδυασμό με
ήπιες δράσεις αγροτουρισμού. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών.
Σε όλες τις παραπάνω δράσεις και όσες ακόμη μπορεί να προκύψουν, βασικός
συνδετικός κρίκος είναι η παιδεία ως μόρφωση και πολιτισμός και υλική βάση είναι
οι άνθρωποι του τόπου- ιδιαίτερα οι νέοι και τα παιδιά- και οι συλλογικότητές τους.
Οι άνθρωποι αυτοί που αγαπούν τον τόπο τους, ζουν εκεί και θέλουν να
εξακολουθήσουν να ζουν σε αυτόν, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους, με
πρωτοβουλίες, κινήσεις και δράσεις που θα προκύψουν μέσα από την ολόπλευρη
μόρφωσή τους.
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Περίληψη
Το Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων (ΕΜΜ-Emblematic
Mediterranean Mountains Network), το οποίο δημιουργήθηκε το 2013, αποτελείται
από εννέα ιδιαίτερους ορεινούς όγκους, που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο
Θάλασσα. Όλες αυτές οι περιοχές μοιράζονται μια κοινή πρόκληση, την αντιμετώπιση
μη ισορροπημένων συγκεντρώσεων τουριστικών ροών και – πιο σημαντικά - την
προθυμία τους να προτείνουν μια νέα θέση για την πολιτική τους σχετικά με την
τουριστική ανάπτυξη τους. Από το 2016, αυτές οι ορεινές περιοχές συνεργάζονται στο
έργο EMbleMatiC-Εμβληματικοί Ορεινοί Όγκοι ως παράκτιοι προορισμοί αριστείας
(έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
του προγράμματος Interreg MED, εστιάζοντας σε 3 στόχους:
(i) Διατήρηση και προστασία της ιδιαίτερης κληρονομιάς από ενδογενείς και
εξωγενείς απειλές,
(ii) ανταλλαγή θετικών εμπειριών και ορθών πρακτικών, και
(iii) αύξηση της διεθνούς αναγνώρισης.
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Abstract
The Emblematic Mediterranean Mountains Network (EMM), created in 2013,
consists of nine special mountain volumes around the Mediterranean Sea. All these
regions share a common challenge, tackling unbalanced flows of tourism and, most
importantly, their willingness to propose a new policy stance on their tourism
development. Since 2016, these mountain regions have been working together on the
project EMbleMatiC-Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal Destinations
of Excellence (project co-financed by the European Regional Development Fund) of
the Interreg MED programme, focusing on 3 objectives:
(i) preservation of the heritage of endogenous and extrinsic threats;
(ii) exchange of positive experiences and good practices, and
(iii) increasing international recognition.
1. Εισαγωγή
Η δημιουργία του δικτύου των Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων,
χρονολογείται από την περίοδο μεταξύ του 2013 και του 2015 υπό την πρωτοβουλία
τριών περιοχών της υπαίθρου της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας που
συνεργάζονταν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Leader. Τα
μέλη του Δικτύου δημιούργησαν μία χάρτα κοινών αξιών με σκοπό να προσδιορίσουν
και να ερμηνεύσουν την εμβληματική διάσταση των ορεινών όγκων, καθώς και έναν
οδηγό κοινών κριτηρίων για την επικύρωση της εμβληματικότητας των ορεινών
περιοχών. Η φιλοδοξία του Δικτύου ήταν να γίνει ένα ευρύτερο Μεσογειακό Δίκτυο,
υπό την προϋπόθεση ότι οι αξίες που αναγνωρίστηκαν, δηλαδή η βιώσιμη προσέγγιση
στην διαχείριση, η διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η
διατήρηση των άυλων πόρων και των εύθραυστων πατρογονικών αξιών από τις
ενδογενείς και εξωγενείς απειλές, θα είναι απόλυτα σεβαστές από τα νεοεισερχόμενα
μέλη.

Πίνακας 1. Ορεινοί όγκοι που συμμετέχουν στο δίκτυο
A/A
1

Ορεινός Όγκος

Χώρα/Περιφέρεια

Οργανισμός
Syndicat Mixte Canigó Grand
Site

Canigó

Γαλλία/Occitanie

2

Sainte Victoire

Γαλλία/PACA

Métropole Aix Marseille- Ste
Victoire Grand Site

3

Pedraforca

Ισπανία/Καταλονία

Development Agency of
Berguedà

4

Serra de
Tramuntana

Ισπανία/Βαλεαρίδες
νήσοι

5

Etna

Iταλία/Σικελία

6

Gran Sasso

Ιταλία/Abruzzo

7

Όλυμπος

Ελλάδα/Κεντρική
Μακεδονία- Θεσσαλία

Πιερική Αναπτυξιακή

8
9

Ψηλορείτης
Cika

Ελλάδα/Κρήτη
Αλβανία

ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης
Δήμος Χειμάρρας

Consell de MallorcaEnvironment Department
GAL Terre dell’Etna e
dell’Alcantara
GAL Gran Sasso Velino

Το έργο EMbleMatiC (έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED,
εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2016.Είναι υποέργο του Άξονα Προτεραιότητας 3
«Προστασία και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου»
και του Ειδικού Στόχου 3.1 «Ενίσχυση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και υπεύθυνου
παράκτιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου». Κύριος σκοπός του είναι η
καταγραφή της κοινής εμβληματικής διάστασης των περιοχών επιρροής σε όλες τις
πτυχές: περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, κοινωνική/κοινωνιολογική και
πολιτιστική. Στο έργο συμμετέχουν οι ορεινοί όγκοι του Πίνακα 1. Την επιστημονική
υποστήριξη του έργου, έχει αναλάβει το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης CETT-UB,
School of Tourism, Hospitality and Gastronomy (Καταλονία, Ισπανία).

Εικόνα 1. Η χωρική διασπορά των ορεινών όγκων στη λεκάνη της Μεσογείου

2. Η εμβληματική διάσταση των μεσογειακών ορεινών όγκων
Τα βουνά και γενικά οι ορεινές περιοχές είναι τμήμα της ιστορίας των ανθρώπων
της Μεσογείου και παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις κύριες πολιτισμικές και κοινωνικές
αλλαγές της περιοχής. Το βουνό επιτέλεσε ποικίλες λειτουργίες και συμβόλιζε πολλά
πράγματα για τους λαούς της Μεσογείου: ήταν καταφύγιο (πληθυσμού και ιδεών),
τόπος φυσικής και πολιτισμικής αγνότητας και συνώνυμο της ελευθερίας (Politis,
2002). Ήταν η «εθνική περιοχή των ποιμένων» (Πολίτης-Στεργίου, 2008) που
συνδέθηκαν με αυτό όσο κανένας άλλος, κληροδοτώντας τον ορεινό κοινοτικό χώρο
με το χαρακτηριστικό του ημινομαδισμού και της μετανάστευσης που αποτελούσε
άλλωστε και το κύριο χαρακτηριστικό ολόκληρης της μεσογειακής κοινωνίας
(Braudel, 2005). Τα μεσογειακά βουνά ήταν οι τόποι κοινωνιών που χαρακτηρίζονταν
από τους βραδείς ρυθμούς και τους κυκλικούς χρόνους της αγροτικής ζωής· μιας
ορεινής κοινωνίας που έδειχνε αμετακίνητη και ανεπηρέαστη, κι όμως υπέστη βίαιες
αλλαγές, που την έφεραν μέσα στον 20ο αιώνα αντιμέτωπη με τρομερούς
μετασχηματισμούς στο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πεδίο, και τελικά την
οδήγησαν στην αγροτική έξοδο και την πληθυσμιακή απερήμωση (Νιτσιάκος, 2008).
Σήμερα, η σημασία των βουνών παραμένει θεμελιώδης για τους πληθυσμούς της
Ευρώπης και της Μεσογείου. Αποτελούν πολύτιμους υδατικούς και ενεργειακούς
πόρους, κέντρα βιοποικιλότητας (βιολογικής και πολιτισμικής), χώρους
αναζωογόνησης και ποιοτικού τουρισμού και δείκτες περιβαλλοντικής ευπάθειας και
κλιματικής αλλαγής (NORDREGIO, 2004). Τα βουνά δηλαδή αποτελούν μέχρι τις
μέρες μας την «οικολογική ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης (Hazeu et al., 2010).
Οι ορεινοί όγκοι δεν αποτελούν μόνο ένα χωρικό - γεωγραφικό προσδιορισμό,
αλλά σηματοδοτούν συγκεκριμένες ιδιαίτερες πληθυσμιακές, οικονομικές και
κοινωνικές πραγματικότητες. Αποτέλεσαν δε πάντα ζωτικό χώρο των οικισμών που
αναπτύσσονται στην έκταση τους. Ανέκαθεν αυτές οι ανθρώπινες κοινότητες
συνέδεσαν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή τους με την εξάρτηση τους από ένα ή
περισσότερα παραγωγικά κέντρα - οικισμούς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Vidal, τα μεσογειακά βουνά μοιάζουν με «υδατόπυργους» που στα πόδια τους
παράγουν ανθρώπινους οικισμούς» (Πολίτης-Στεργίου, 2008).
Η σπουδαιότητα των ορεινών όγκων, αποτυπώνεται ανάγλυφα σε όλες τις μορφές
έκφρασης της κοινωνικής ζωής, από την μυθολογία έως και τις σύγχρονες λαϊκές
παραδόσεις. Η σπουδαιότητα αυτή είναι συνδεδεμένη με αναρίθμητα μυθολογικά και
ιστορικά γεγονότα, που παράλληλα χαρακτηρίζουν την εγκατάσταση των κοινωνιών,
τη χωροθέτηση των οικισμών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την
έκταση των ορεινών όγκων. Απ’ άκρη σ’ άκρη των βουνών, οι ορεινοί οικισμοί
οργανώνονται βάσει των αναγκών της κοινότητας σε σχέση με την παραγωγή, τις
κλιματολογικές συνθήκες, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις μετακινήσεις, την
ασφάλεια κλπ (Νιτσιάκος, 2008). Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ορεινού
περιβάλλοντος αλλά και με πλήρη επίγνωση του πεπερασμένου χαρακτήρα των
πόρων του, οι ορεινές μεσογειακές κοινότητες αναπτύσσουν μια αυθεντική
οικολογική δραστηριότητα, με βασικά στοιχεία την αυτοοργάνωση και τη συλλογική
ευθύνη και διαχείριση των κοινοτικών εδαφών.

Ο γενικός στόχος του έργου EMbleMatiC είναι να δημιουργήσει και να δοκιμάσει
μια νέα και ριζικά διαφορετική τουριστική προσφορά με βάση τα χαρακτηριστικά των
9 βουνών που συμμετέχουν στο δίκτυο και να προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση
στις τυπικές διακοπές της θάλασσας. Το έργο είναι οργανωμένο γύρω από τρεις
στρατηγικούς στόχους:
•
να επανεξισορροπήσει τις τουριστικές ροές μεταξύ της θάλασσας και του
βουνού, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να βελτιώσει τα οικονομικά
οφέλη για τις επιμέρους περιοχές.
•
να συν-οικοδομήσει και να πειραματιστεί με μια προσφορά «αργού τουρισμού
(slow tourism) που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή (και συγχρόνως γειτνιάζει με
τη θάλασσα), με τη δημιουργία 9 οικοδιαδρομών που βασίζονται στις
εμβληματικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
•
να βελτιώσει τη διεθνή αναγνώριση των μοναδικών χαρακτηριστικών με κοινές
δράσεις επικοινωνίας που θα οδηγήσουν τις περιοχές προς την ανάδειξη μίας
ταυτότητας που θα βασίζεται στην προσέγγιση του βιώσιμου και υπεύθυνου
τουρισμού.

3. Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Tο πρόγραμμα συνεργασίας οργανώνεται γύρω από μια "αρθρωτή προσέγγιση"
που έχει σχηματιστεί βάσει τριών σταδίων: «Μελέτης», «Δοκιμής» και
«Μεταφοράς».
Η «Μελέτη» σχετίζεται με την εις βάθος έρευνα της εμβληματικής διάστασης
των 9 βουνών ώστε να προσδιοριστούν και να αποκαλυφθούν με ακρίβεια τα κοινά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εμβληματική διάσταση της κάθε εμπλεκόμενης,
ορεινής περιοχής με γειτνίαση σε παράκτια ζώνη, πριν ενοποιηθούν σε ένα σύνολο
κοινών αξιών που αποτελούν τη βάση της ιδιαιτερότητας του Δικτύου, με σκοπό τη
χρήση τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά επίπεδα. Σκοπός είναι να γίνει κατανοητό
τι συνιστά το κοινό θεμέλιο αυτής της εμβληματικής διάστασης ως παράγοντας
διαφοροποίησης μίας αειφόρου τουριστικής τοποθέτησης.
Η «Δοκιμή» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός σύντομου εργαλείου
μάρκετινγκ για το εμβληματικό «αργό» τουριστικό προϊόν (slow tourism product),
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία ενός λειτουργικού
κοινού πλαισίου αναφοράς για κάθε εταίρο για να ξεκινήσει τη δική του πιλοτική
δράση. Επιπλέον, επικεντρώνεται στη δημιουργία 9 εμβληματικών «αργών»
οικοδιαδρομών(slow eco-journeys) καθεμία από τις οποίες αναπτύσσει την
εμβληματική διάσταση κάθε περιοχής.
Η «Μεταφορά» ασχολείται με την εκπόνηση ενός οδηγού μεταφοράς, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στα μελλοντικά Εμβληματικά Μεσογειακά βουνά να αναπτύξουν
τις δικές τους οικοδιαδρομές. Θα στοχεύσει ειδικότερα στη διάδοση της γνώσης που
χάραξε το έργο και σε πρακτικές συστάσεις.
Για την ερμηνεία της έννοιας της «εμβληματικότητας» και τον ορισμό των
χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν τους ορεινούς όγκους ως «εμβληματικούς»,

εξειδικεύτηκαν κατόπιν καθορισμού και επεξεργασίας τα δέκα (10) κοινά κριτήρια
τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν το κύριο υπόβαθρο, τον οδικό χάρτη για την
ανάπτυξη του δικτύου και των αξιών του, καθώς και τη δημιουργία εμβληματικών
οικοδιαδρομών με κοινά χαρακτηριστικά για τις εννέα περιοχές του Δικτύου. Οι
εμβληματικές οικοδιαδρομές είναι διαδρομές στην ενδοχώρα των ευρωπαϊκών
ορεινών περιοχών της Μεσογείου που περιλαμβάνουν/ ενσωματώνουν τα
χαρακτηριστικά και τις κοινές αξίες των εννέα περιοχών, τις οποίες οι επισκέπτες
έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν. Είναι διαδρομές όπου η φύση και ο πολιτισμός
συναντιούνται και η εμπειρία με το σώμα και την ψυχή είναι τέτοια που μεταδίδει
γενναιόδωρα τον εμβληματικό χαρακτήρα του χώρου. Για το σχεδιασμό μιας
εμβληματικής οικοδιαδρομής έχουν ληφθεί υπόψη επιπλέον η μορφή των
διαδρομών, ο ρόλος της τοπικής κοινότητας, η τοπική ιστορία και παράδοση και η
τοπική παραγωγή.

Πίνακας 2. Κοινά κριτήρια ερμηνείας «εμβληματικότητας»
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Γραφικότητα
τοπίου

Θρύλοι και
μύθοι
Δύναμη
έμπνευσης
Ιστορικοί τόποι

Μοναδικότητα
οικοσυστημάτων

Αειφορία και
ανθρωπογενές
περιβάλλον

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εξαιρετικό / ασυνήθιστο σχήμα, θεαματικοί σχηματισμοί,
εξαιρετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, πετρώδεις σχηματισμοί,
απότομες κλίσεις, εντυπωσιακό τοπίο και πανοραμικές εικόνες,
υψομετρικές διαφορές, γραφικά και εντυπωσιακά τμήματα στο
τοπίο
Μυθολογία, θεϊκή παρουσία, στοιχειωμένα μέρη, άγνωστες
δυνάμεις, υπερφυσικά φαινόμενα, πνευματικές, συμβολικές και
άλλες αλληλεπιδράσεις, ανδραγαθήματα, παραμύθια
Λογοτεχνία, καλές τέχνες, κινηματογράφος, μουσική, σύγχρονη
τέχνη
Προϊστορικοί και ιστορικοί τόποι και πόροι, ιστορικά μνημεία,
γεωγραφικά ορόσημα, πεδία μαχών
Φυσικότητα τοπίου, εξαιρετικοί βιότοποι και γεώτοποι,
μοναδική βιοποικιλότητα, πλούτος ειδών, μοναδικά χερσαία και
υδάτινα οικοσυστήματα, ποικιλία δασικών εκτάσεων, πυκνότητα
δασοκάλυψης, εξαιρετικά δασικά είδη, απουσία θορύβων,
γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας, υψηλό επίπεδο διατήρησης
οικοσυστημάτων και ειδών, διατήρηση ευπρόσβλητων περιοχών,
αισθητική απόλαυση, φυσικά φαινόμενα
Αειφόρες, χαμηλής έντασης και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις,
ηπιότητα παρεμβάσεων, μη υπέρβαση φέρουσας ικανότητας,
όμορφοι οικισμοί, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αρχαιότητες,
εξαιρετικές δημόσιες κατασκευές του παρελθόντος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Θεσμική
αναγνώριση

Χωρική συνοχή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εθνικό πάρκο, τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO,
Γεωπάρκο, Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας, Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα Προστατευόμενης Περιοχής, βραβείο Natura 2000,
αναγνωρισμένο Σύστημα Μέτρων Αριστείας Προορισμού
(SMED)
Χωρική ομοιογένεια, κοινά χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες
δραστηριότητες, τμήματα που σχηματίζουν όρια με κοινά
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, οριοθετούμενη περιοχή, οικισμοί
που είναι μέρος του βουνού

Ιδιαίτερη
πολιτισμική
φυσιογνωμία

Αξίες, έργα και κατασκευές της τοπικής κοινωνίας, έθιμα,
μουσική, χορός, φεστιβαλικές εκδηλώσεις, διαιτητικές
συνήθειες, τοπική γλωσσική διάλεκτος, κοινωνικά
χαρακτηριστικά, λαογραφία, χειροτεχνική παραγωγή, εθνοτικά
χαρακτηριστικά, άυλη πολιτιστική κληρονομιά, προϊόντα
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ)

Φήμη

Παγκοσμίως γνωστό, φήμη σε εθνικό επίπεδο, υψηλό κεφάλαιο
φήμης, διαδεδομένη πεποίθηση, υψηλής εκτίμησης, υπερτοπική
φήμη

Κοιτάζοντας πέρα από αυτό το έργο συνεργασίας, το δίκτυο θέλει να παραμείνει
ανοιχτό για εισδοχή μελλοντικών μελών. Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας τη συνεργασία
σχεδίασε μια διαδικασία αξιολόγησης υποδοχής νέων μελών. Η διαδικασία
περιλαμβάνει δύο (2) στάδια και τέσσερα (4) βήματα.
ΣΤΑΔΙΟ 1
Βήμα 1: Συμμόρφωση με τον χάρτη επιλεξιμότητας
Μόνο τα βουνά εντός της επιλέξιμης περιοχής γίνονται αποδεκτά για την υποβολή
αίτησης.
Βήμα 2: Επιστολή για τα κίνητρα συμμετοχής στο Δίκτυο
Οι μελλοντικοί αιτούντες θα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μία επιστολή
κινήτρων τους συμπεριλαμβανομένης μίας δήλωσης για την τήρηση των αξιών του
δικτύου
Βήμα 3: Καλά ανεπτυγμένα και απεικονισμένα επιχειρήματα
Ο αιτών πρέπει να εκφράζει ενεργά αυτές τις αξίες στις πολιτικές που
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στο έδαφός του.
Μόλις οι υποψήφιοι ολοκληρώσουν τα βήματα 1 έως 3, οι αξιολογητές ζητούν από
τους αιτούντες να ολοκληρώσουν το Βήμα 4.
ΣΤΑΔΙΟ 2
Βήμα 4: Αξιολόγηση Κριτηρίων
Οι αιτούντες θα πρέπει να υποστηρίξουν τα 10 κριτήρια με συγκεκριμένα
επιχειρήματα σχετικά με το πόσο καλά το βουνό τους ικανοποιεί την απαραίτητη
εμβληματική διάσταση καθώς και να εκτελέσουν μία αυτό-αξιολόγηση με την
αντίστοιχη κλίμακα βαθμολόγησης.

Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα ενθαρρυνθούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση
στο μέλλον εάν το επιθυμούν και να διορθώσουν, εάν είναι δυνατόν, τους τομείς που
τεκμηρίωσαν τους λόγους για τους οποίους είχαν αρχικά απορριφθεί.

4. Επίλογος
Από τον Όλυμπο στην Αίτνα, εννέα βουνά αναδεικνύουν με εμβληματικό τρόπο
τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για ένα ταξίδι μέσα σε εννέα τοπία που
διατηρούν ακόμα τα αποτυπώματα και το πνεύμα των αρχαίων πολιτισμών τους και
την απαράμιλλη φύση τους. Στις μεσογειακές οικοδιαδρομές ο επισκέπτης θα
συναντήσει αυθεντικούς ανθρώπους και τις δημιουργίες τους και θα απολαύσει το
φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη διατήρηση και την ευημερία αυτής της
ανεκτίμητης κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές.
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Περίληψη
Η αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας αποτελεί έναν
από τους διαχρονικούς στόχους της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς μπορεί να
συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομίας και την ανάπτυξη ενός τόπου.
Ιδιαίτερα για τα κτήρια σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, απαιτείται
ολοκληρωμένη μελέτη για την προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και σωστή
αξιοποίησή τους.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, παρέχει σημαντικά εργαλεία και
δυνατότητες σε αυτήν την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη εργασία αξιοποιεί τις νέες
τεχνολογίες 3D μοντελοποίησης για την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς σε δύο μελέτες περίπτωσης Κάστρων του Ελληνικού χώρου.
Η πρώτη περίπτωση αφορά στην πρόταση αξιοποίησης, μέσω 3D
μοντελοποίησης, του παλαιού Ξενία της Άρτας, εντός του Μεσαιωνικού της Κάστρου,
το οποίο αποτελεί μέρος της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διαθέτει σημαντική
ιστορική και πολιτιστική σημασία. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν τεχνικές 3D
Κανονιστικής Μοντελοποίησης με τη χρήση του λογισμικού CityEngine της ESRI,
δημιουργώντας 3D μοντέλα με τη χρήση κανόνων και CGA γραμματικής, η οποία
εφαρμόζεται στη μοντελοποίηση περίπλοκων αντικειμένων που παρουσιάζουν
επαναληψιμότητα
στη
δομή τους. Εφαρμόστηκαν
επίσης
κλασσικές
φωτογραμμετρικές τεχνικές με τη χρήση του λογισμικού Context Capture της Bentley
βάσει φωτογραφιών που ελήφθησαν από ΣΜηΕΑ (UAV) οδηγώντας στη δημιουργία
φωτορεαλιστικού μοντέλου των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα
χώρου.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά στη χρήση 3D μοντελοποίησης στο Κάστρο των
Ιωαννίνων, που χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ειδικούς όρους
και περιορισμούς δόμησης καθώς και επαναληψιμότητα στη δομή του. Και σε αυτή
την περίπτωση, επιλέχθηκε η 3D κανονιστική μοντελοποίηση, αξιοποιώντας
παράλληλα και στοιχεία από το Εθνικό Κτηματολόγιο για την κτηματολογική
καταγραφή των εντός του Κάστρου ευρισκομένων ιδιοκτησιών, καθώς και στοιχεία
αρχιτεκτονικής τυπολογίας κτισμάτων, με χρήση υλικού τεκμηρίωσης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι, οι τεχνικές 3D μοντελοποίησης και η
συνδυασμένη χρήση και διαλειτουργικότητά τους ενδείκνυνται και μπορούν να

συμβάλουν τα μέγιστα σε περιπτώσεις που απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση για
την προστασία, ανάδειξη, διαχείριση κι αξιοποίηση χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και
πολιτισμικής σημασίας, με τη δημιουργία μοντέλων υψηλής ποιότητας και ρεαλισμού
ακόμα και με τη χρήση περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων.

New 3D Modelling Techniques for the management and exploitation of
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Abstract
Developing municipal real estate has always been a challenge for Local
Administration, as it can make a significant contribution to improving the economy
and the development of a town. Especially for buildings of significant historical and
cultural importance, a comprehensive study is required for their protection,
promotion and management.
The evolution of technology provides the tools towards this direction. This paper
explores the new 3D modeling technologies for the development and management of
our cultural heritage in two case studies of Greek Castles.
The first case is about the case of reusing the old «Xenia» hotel of Arta, inside the
local Castle using 3D modeling. «Xenia» is part of the municipal real estate and has
historical and cultural significance. For this purpose, 3D procedural modeling
techniques were applied using ESRI's CityEngine software, creating 3D models with
rules based on CGA grammar. Classical photogrammetric techniques were also
applied using Bentley's Context Capture software based on photographs taken from a
UAV and creating a photorealistic model of the building and the surrounding area.
The second case is about using 3D modeling at the Castle of Ioannina, which is
characterized as a historical listed monument, with specific terms and building
restrictions and repeatability in its structure. In this case, 3D procedural modeling
was also selected, while using data from the National Cadastre for the cadastral
registration of the properties located inside the Castle, as well as elements of
architectural typology of buildings, using documentation from relevant departments.
In conclusion, 3D modeling techniques and their combination are suggested in
order to contribute to an integrated approach to the protection, promotion,
management and exploitation of historic buildings, with good quality 3D models even
with limited available data.

1. Εισαγωγή
Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πλούτο του παρελθόντος και η αξιοποίηση
και διαχείρισή της συνιστά προτεραιότητα και πρόκληση δεδομένου του μεγάλου
αριθμού ιστορικών κτισμάτων, κάστρων και μνημείων του ελληνικού χώρου. Τα
Κάστρα αποτελούν ιδιαίτερο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ωστόσο
συχνά αναξιοποίητο. Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 1000 Μεσαιωνικά &
Νεότερα Κάστρα, Φρούρια και Πύργοι σε πλήθος ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Η αξιοποίηση των Κάστρων και κατ’ επέκταση των ακινήτων ή ευρύτερων
συνόλων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά και
οικονομικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διατήρηση,
ανάδειξη και επανάχρηση κτιρίων και συνόλων με ιστορική και αρχιτεκτονική
αξία θα πρέπει συνεπώς να εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη περιοχών.
Η προσέγγιση τέτοιου είδους ακινήτων ,ωστόσο, θα πρέπει να στηρίζεται σε
επιστημονικές διαδικασίες με στόχο την διατήρηση της αυθεντικής ιστορικής και
αρχιτεκτονικής ταυτότητας τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
ισχύον νομικό πλαίσιο και τους θεσμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
προσέγγισή των ακινήτων αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες μελέτες
αξιοποίησης και διαχείρισης, εξασφαλίζοντας έτσι την ορθή χρήση της δημόσιας
περιουσίας.

2. Νέες τεχνολογίες
Οι νέες τεχνολογίες είναι αυτές που θα λειτουργήσουν ως εργαλείο για μία
ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά την αξιοποίηση και
διαχείριση πολιτιστικών ακινήτων, λόγω των αδυναμιών που συχνά εμφανίζουν οι
παραδοσιακές πρακτικές. Οι αδυναμίες της δισδιάστατης απεικόνισης ακινήτων και
η ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική απόδοση και διαχείριση του πολυσύνθετου
τρισδιάστατου χώρου έχουν οδηγήσει στην εξέλιξη της τεχνολογίας προς την
κατεύθυνση της τρίτης διάστασης. Η αναπαράσταση και διαχείριση ακινήτων και
κτηριακών συνόλων σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον αποτελεί πλέον σημαντικό
εγχείρημα και παράλληλα εργαλείο για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η τρισδιάστατη
αναπαράσταση τα τελευταία χρόνια βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς
όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία του κινηματογράφου, των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών, προσομοιώσεων κτλ. Έτσι, διερευνάται και η συμβολή της σε θέματα
ακινήτων, ιδιοκτησιακών ζητημάτων καθώς και σε μελέτες μηχανικών.
Η απόδοση της τρίτης διάστασης πραγματοποιείται μέσω της 3D
μοντελοποίησης, η οποία αποτελεί διαδικασία μαθηματικής περιγραφής της
επιφάνειας των αντικειμένων με χρήση κατάλληλου και εξειδικευμένου λογισμικού.
Το προϊόν που προκύπτει ονομάζεται 3D μοντέλο και αποτελεί μια ρεαλιστική
προσέγγιση της τρισδιάστατης πραγματικότητας.

Τα 3D μοντέλα δημιουργήθηκαν μέσα στο πέρασμα των χρόνων σε
διαφορετικούς τομείς και για διαφορετικές σκοπιμότητες, όπως αναλύεται
παρακάτω (Δημοπούλου, 2015):
• Κάποια από τα πρώτα 3D μοντέλα έχουν αναπτυχτεί για γεωμετρική
μοντελοποίηση. Ο στόχος αυτών των πρώτων μοντέλων ήταν η τήρηση
τοπολογικά σωστών γεωμετρικών μοντέλων προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συνεπής επεξεργασία και απεικόνιση. Βασίζονται σε καλώς ορισμένες
επιφάνειες, το οποίο σημαίνει ότι έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: είναι κλειστά,
προσανατολισμένα, μη τεμνόμενα, οριοθετημένα και συνδεδεμένα.
• Μια άλλη ομάδα μοντέλων που έχουν αναπτυχτεί για διαχείριση δεδομένων,
επικεντρώνεται σε επαρκή αποθήκευση και δημιουργία ερωτημάτων σε
μεγάλα σύνολα δεδομένων, και διατήρηση ποικίλων ιδιοτήτων (Breuning and
Zlatanova, 2011). Ο έλεγχος της τοπολογίας των συνόλων δεδομένων αποτελεί
επιδίωξη αλλά όχι προτεραιότητα.
• Η τρίτη ομάδα μοντέλων έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένα για γρήγορη και
ρεαλιστική απεικόνιση. Τέτοια μοντέλα παρέχουν εκτεταμένα εργαλεία για τη
δημιουργία μιας γραφικής απόδοσης (με τη διατήρηση υφών, φωτισμού και
κινούμενων εικόνων) και δεν λαμβάνουν υπόψη έγκυρα αντικείμενα ή ζητήματα
δομών.
Για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές
οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τον σκοπό κάθε μελέτης και το απαιτούμενο τελικό
3D μοντέλο. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μοντελοποίησης είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τον διαθέσιμο χρόνο, το διαθέσιμο κόστος και την απαιτούμενη
ακρίβεια της εφαρμογής. Όλες οι τεχνικές, ωστόσο, βασίζονται στην αναπαράσταση
της γεωμετρίας των αντικειμένων καθώς και στην επεξεργασία εικόνων
ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τη σκοπιμότητα.
Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην δημιουργία 3D μοντέλων με την μέθοδο της
Κανονιστικής Μοντελοποίησης, καθώς και της Μοντελοποίησης ΙΒΜ με χρήση μη
επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).
2.1. Κανονιστική Μοντελοποίηση
Ο όρος Κανονιστική Μοντελοποίηση αναφέρεται σε ένα σύνολο από τεχνικές σε
γραφικά υπολογιστών με σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και υφών
μέσα από σύνολα κανόνων. Ορισμένες από τις τεχνικές κανονιστικής μοντελοποίησης
είναι τα L-συστήματα και η γενεσιουργός μοντελοποίηση (generative modeling),
εφόσον εφαρμόζουν αλγορίθμους για την παραγωγή σκηνών. Το σύνολο των κανόνων
μπορεί να είναι ενσωματωμένο μέσα στον αλγόριθμο, διαμορφώσιμο από
παραμέτρους ή ξεχωριστό από τη βασική μηχανή. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου
ονομάζεται κανονιστικό περιεχόμενο και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να το
επεξεργαστούν χειρωνακτικά. Ωστόσο, η κανονιστική μοντελοποίηση εστιάζει στη
δημιουργία μοντέλων από ένα σύνολο κανόνων και δεν βασίζεται στην χειρωνακτική
επεξεργασία του μοντέλου με σύμπραξη του χρήστη.
Συχνά η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου η δημιουργία ενός
τρισδιάστατου μοντέλου θεωρείται επίπονη ή χρονοβόρα με τη χρήση των γενικών

τεχνικών ή όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένα εργαλεία, και αυτό διότι αποτελεί
έναν δυναμικό τρόπο περιγραφής σύνθετων αλλά δομημένων γεωμετριών. Ορισμένα
σχήματα μπορεί να φαίνονται πολύ δύσκολα σε περιγραφική αναπαράσταση, ωστόσο
είναι πολύ απλούστερα σε μία δυναμική που κτίζει βαθμιαία το σχήμα μέσω βασικών
λειτουργιών και κανόνων.
Δεδομένου ότι η τεχνική αυτή απαιτεί την χρήση GIS λογισμικών καθώς και
ορισμένες προγραμματιστικές γνώσεις, το απλούστερο και πιο ευρείας χρήσης
εργαλείο είναι η γραμματική σχήματος CGA Shape Grammar. Η δυνατότητα
καθορισμού των όρων δόμησης μέσω παραμέτρων και η τροποποίησή τους στον
πλοηγό (navigator), δείχνει άμεσα ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος να κάνει κανείς
εικονικό προγραμματισμό. Ακόμη, η τεχνική παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης των
κτισμάτων σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας (LοD). Η αύξηση του επιπέδου
λετομέρειας συνεπάγεται μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα και καλύτερη
προσέγγιση της δομικής τους πολυπλοκότητας.
Γραμματικές σχήματος (Shapes Grammar)
Μια γραμματική σχήματος ορίζεται από τους κανόνες σχήματος (shape rules) και
μια μηχανή παραγωγής (generation engine) που στόχο έχει την επεξεργασία των
κανόνων. Ένας κανόνας σχήματος αποτελείται από δύο μέρη, που προσδιορίζονται
από ένα βέλος. Το αριστερό τμήμα του βέλους ονομάζεται αριστερή πλευρά (LHSLeft Hand Side) και απεικονίζει ένα σχήμα και ένα δείκτη. Αντίστοιχα το δεξί τμήμα
του βέλους ονομάζεται δεξιά πλευρά (RHS) και απεικονίζει τον μετασχηματισμό του
σχήματος LHS. Μια γραμματική σχήματος περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις
κανόνες σχήματος: τον αρχικό κανόνα (start rule), έναν κανόνα μετασχηματισμού
(transformation rule) και έναν κανόνα τερματισμού (termination rule). Με τον αρχικό
κανόνα πραγματοποιείται έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας σχήματος. Ενώ με τον
κανόνα τερματισμού τερματίζει αντίστοιχα η διαδικασία παραγωγής του σχήματος.
Οι γραμματικές σχήματος ουσιαστικά είναι ένας φορμαλισμός για την απεικόνιση
κανονιστικής γεωμετρίας που προτάθηκε πρώτα από τους George Stiny και James
Gips το 1972 και αργότερα επισημοποιήθηκε το 1980 από τον George Stiny. Ένα
σύστημα γραμματικής σχήματος έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και αυτό είναι ο
επιπλέον χώρος εργασίας, στον οποίο παρουσιάζεται η δημιουργούμενη γεωμετρία.
Ωστόσο, οι γραμματικές αυτές είναι περισσότερο χρήσιμες όταν περιορίζονται σε ένα
μικρό, καλώς ορισμένο πρόβλημα παραγωγής όπως τα σχεδιαγράμματα κατοικιών
και τη βελτίωση κατασκευών. Επειδή οι κανόνες σχήματος τυπικά ορίζονται σε μικρά
σχήματα, μια τέτοια γραμματική μπορεί να περιέχει γρήγορα πολλούς κανόνες.
CGA Γραμματική
Η CGA (Computer Generated Architecture) γραμματική είναι μια γλώσσα
προγραμματισμού, που ορίζεται για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών 3D περιεχομένων.
Η ιδέα της μοντελοποίησης με τη CGA γραμματική είναι να καθορίσει τους κανόνες
που βελτιώνουν επαναληπτικά ένα σχέδιο, με τη δημιουργία όλο και περισσότερων
λεπτομερειών. Οι κανόνες αυτοί λειτουργούν σε σχήματα, τα οποία αποτελούνται από

μία γεωμετρία σε ένα τοπικό προσανατολισμό και οριοθετημένο πλαίσιο (bounding
box), το λεγόμενο πεδίο εφαρμογής.
Όσον αφορά στα κτίρια, οι κανόνες παραγωγής πρώτα παράγουν ένα
ακατέργαστο ογκομετρικό μοντέλο ενός κτιρίου και στη συνέχεια δομούν την
πρόσοψη και τελικά προσθέτουν λεπτομέρειες για παράθυρα, πόρτες και
διακοσμητικά στοιχεία. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η δημιουργία της
ιεραρχικής κατασκευής καθορίζεται κατά την μοντελοποίηση. Αυτή η σημασιολογική
πληροφορία είναι σημαντική για την επαναχρησιμοποίηση των κανόνων σχεδίασης
για κανονιστικές διαφοροποιήσεις και συνεπώς για τη δημιουργία μιας μεγάλης
αρχιτεκτονικής ποικιλίας που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη πόλη.
Μοντελοποίηση ΙΒΜ με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV)
Η φωτογραμμετρία κοντινής εμβέλειας έχει φέρει επανάσταση στην απόκτηση
και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων και σκηνών επειδή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ελαφριές εναέριες πλατφόρμες, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια
οχήματα (UAV), και να ανασυγκροτήσει πολύπλοκες περιοχές όπως Αρχαιολογικοί
Χώροι. Η ενσωμάτωση της φωτογραμμετρίας και της χρήσης της σε υπολογιστή έχει
προχωρήσει σε τρεις στόχους (F. Nex & F. Remondino, 2014):
• μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, η οποία επιτρέπει τη θέση και τον προσανατολισμό
του UAV να συλλέγει εικόνες από διαφορετικά ύψη και σε διαφορετικές
κατευθύνσεις
• μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία καθιστά δυνατή την εργασία με οποιοδήποτε τύπο
εικόνας (π.χ. ορατό, υπέρυθρο ή / και θερμικό) και οποιουδήποτε τύπου κάμερας
(βαθμονομημένο ή μη βαθμονομημένο), και
• αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας διαδικασίες που επιτρέπουν
στον χρήστη να ελέγχει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Στο παρελθόν, η ανάπτυξη συστημάτων και πλατφορμών UAV προήλθε κυρίως
από στρατιωτικούς στόχους και εφαρμογές. Η μη επανδρωμένη επιθεώρηση,
επιτήρηση, αναγνώριση και χαρτογράφηση των εχθρικών περιοχών ήταν οι
πρωταρχικοί στρατιωτικοί στόχοι. Η φωτογραμμετρία με χρήση UAV ανοίγει
πράγματι διάφορες νέες εφαρμογές στον εναέριο χώρο κοντινού εύρους, εισάγοντας
μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους στην κλασική φωτογραμμετρία αεροπλάνου
για μεγάλης κλίμακας τοπογραφική χαρτογράφηση ή λεπτομερή 3D καταγραφή
πληροφορίες εδάφους και αποτελούν μια έγκυρη συμπληρωματική λύση. Η τελευταία
επιτυχία και εξελίξεις του UAV μπορούν να εξηγηθούν από τη διάδοση πλατφορμών
χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με ερασιτεχνικές ή SRL ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συστήματα GNSS/INS, απαραίτητες για την πλοήγηση στις πλατφόρμες,
την πρόβλεψη των σημείων απόκτησης και ενδεχομένως την άμεση γεωαναφορά.
Παρόλο που η συμβατική αερομεταφερόμενη τηλεπισκόπηση εξακολουθεί να έχει
κάποια πλεονεκτήματα και οι τεράστιες βελτιώσεις των δορυφορικών εικόνων
υψηλής ανάλυσης κλείνουν το χάσμα μεταξύ εφαρμογών χαρτογράφησης και
δορυφορικής χαρτογράφησης, οι πλατφόρμες UAV αποτελούν μια πολύ σημαντική
εναλλακτική λύση για τη μελέτη και διερεύνηση του περιβάλλοντός, οριοθέτησης
κληρονομιάς κ.α. Οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν τώρα και προσφέρουν

φωτογραμμετρικά προϊόντα (κυρίως DSM και ορθοφωτογραφίες) από
αεροφωτογραφίες που βασίζονται σε UAV, καθώς η δυνατότητα χρήσης πτητικών μη
επανδρωμένων πλατφορμών με μεταβλητές διαστάσεις, μικρό βάρος και υψηλή
ανάλυση εδάφους επιτρέπουν τη διεξαγωγή πτητικών λειτουργιών με χαμηλότερο
κόστος σε σύγκριση σε εκείνα που απαιτούνται από τα παραδοσιακά αεροσκάφη.
Προβλήματα και περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά τα UAV είναι μια
πραγματικά ικανή πηγή δεδομένων απεικόνισης για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

3. Περίπτωση Μελέτης
Στο σημείο αυτό διερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών της
τρισδιάστατης μοντελοποίησης στην ορθή και ολοκληρωμένη αξιοποίηση και
διαχείριση πολιτιστικών κτηριακών συνόλων. Η παραπάνω διαδικασία
πραγματοποιείται μέσα από την μελέτη περίπτωσης δυο Κάστρων του ελληνικού
χώρου.
3.1. Περιοχές Μελέτης
Τα Κάστρα που επιλέχθηκαν για την παρούσα εργασία βρίσκονται στις δύο
μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας Ηπείρου, τα Ιωάννινα και την Άρτα.
Το Κάστρο της Άρτας που εντός των τειχών του φιλοξενεί το παλαιό Ξενία
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης λόγω της ιδιαιτερότητας του, ως δημόσιο ακίνητο σε
χώρο ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας. Επιπλέον, το κτίριο του Ξενία τα τελευταία
χρόνια αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα όσον αφορά την αξιοποίηση του και την νέα του
χρήση, δεδομένου ότι εδώ και αρκετά χρόνια παραμένει κλειστό.
Tο Κάστρο των Ιωαννίνων, περιλαμβάνει πολιτιστικούς-αρχαιολογικούς χώρους,
ενώ παράλληλα αποτελεί οικιστική περιοχή. Στην πλειοψηφία, ο οικισμός του
Κάστρου περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδιωτικών ιδιοκτησιών και ακινήτων. Τμήμα της
Παλιάς πόλης, συμπεριλαμβανομένου και του Κάστρου, έχει χαρακτηριστεί ως
παραδοσιακό. Συγκεκριμένα, το Κάστρο συμπεριλαμβανομένων των οικοδομημάτων
και των οδών του χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έχουν
καθοριστεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης αυτού βάσει Π.∆. 2-10-89, ΦΕΚ 605
∆/1989, με αποτέλεσμα τα κτίσματά του να υπάγονται σε ειδικό καθεστώς
διαχείρισης. Αξιοσημείωτη είναι, ωστόσο, η έντονα παραβατική δραστηριότητα
δόμησης και η παρέκκλιση από τα θεσπισμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα την αλλοίωση
της παραδοσιακής ταυτότητας του οικισμού τις τελευταίες δεκαετίες σε μεγάλο
βαθμό, θέτοντας έτσι ένα σημαντικό ζήτημα διαχείρισης.
3.2. Συλλογή δεδομένων
Για την τρισδιάστατη αναπαράσταση και τη δημιουργία των 3D μοντέλων των
κτισμάτων εσωτερικά των Κάστρων, προηγήθηκε η συλλογή των απαραίτητων
δεδομένων από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία δεδομένων
που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εργασίας.

Από τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο συλλέχθηκαν ψηφιακά μοντέλα εδάφους
και ορθοφωτοχάρτες και από τα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία τα αποσπάσματα
κτηματολογικών διαγραμμάτων. Από τις υπηρεσίες των αρμόδιων Δήμων
συλλέχθηκαν τα ρυμοτομικά και τα αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς και η πρόταση
αξιοποίησης του Ξενία της Άρτας.
Επιπλέον, από τις εργασίες πεδίου με τη χρήση ΣμηΕΑ (UAV) συλλέχθηκαν
συνολικά 619 φωτογραφίες για την περιοχή της Άρτας και μετρήθηκαν με επίγειες
μεθόδους GPS 6 φωτοσταθερά σημεία.
3.3. Μέθοδοι Μοντελοποίησης
Κανονιστική Μοντελοποίηση
Για τη δημιουργία κτηριακών μοντέλων με κανονιστική μοντελοποίηση
χρησιμοποιήθηκαν GIS λογισμικά της ESRI. Σε πρώτο στάδιο, έγινε η εισαγωγή των
δεδομένων (ορθοφωτοχάρτες, ρυμοτομικά σχέδια, κτηματολογικά διαγράμματα) στο
ArcMap για την ψηφιοποίηση των κτιριακών περιγραμμάτων. Στην συνέχεια,
ακολούθησε η εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό CityEngine (ψηφιακά μοντέλα
εδάφους, ορθοφωτοχάρτες, περιγράμματα) όπου δημιουργήθηκαν κανόνες
μοντελοποίησης βασισμένοι σε CGA γραμματική, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά
σχέδια. Συγκεκριμένα, οι διάφορες παραλλαγές αρχιτεκτονικής τυπολογίας
κτισμάτων που συναντώνται στον οικισμό του Κάστρου Ιωαννίνων, αναγκάζουν τη
δημιουργία 6 διαφορετικών CGA κανόνων. Τέλος, για μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση
των κτισμάτων των Κάστρων εισήχθησαν φωτογραφίες των ακινήτων οι οποίες
ενσωματώθηκαν στους κανόνες μοντελοποίησης και χρησιμοποιήθηκαν για να
αποδοθούν οι υφές των κτηρίων.
Για τα εσωτερικά μέρη των κτηρίων, εισήχθησαν στο λογισμικό CityEngine οι
κατόψεις, ορίστηκαν τα υψόμετρα, δημιουργήθηκαν κανόνες CGA γραμματικής για
να αποδοθούν χρωματικά οι χρήσεις τους σύμφωνα με την πρόταση αξιοποίησης του
Δήμου και τέλος μεταφέρθηκαν σε περιβάλλον ArcScene για καλύτερη απεικόνιση.
Πραγματοποιήθηκε, ακόμη, οπτική απόδοση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
κτισμάτων, μέσω της χρωματικής διαφοροποίησης του όγκου που καταλαμβάνουν τα
επιμέρους ιδιοκτησιακά δικαιώματα για κάθε κτίσμα. Αποδόθηκαν έτσι περιπτώσεις
σύστασης οριζόντιας, κάθετης και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και
περιπτώσεις μη διηρημένων ιδιοκτησιών.
Τα στάδια της διαδικασίας της Κανονιστικής Μοντελοποίησης παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στο ακόλουθο διάγραμμα.

Διάγραμμα 1. Διαδικασία δημιουργίας 3D μοντέλου (Κανονιστική Μοντελοποίηση)

Εικόνες 1, 2. 3D Μοντέλο (LοD1 & LoD3) κτισμάτων του Κάστρου Ιωαννίνων.

Eικόνες 3, 4. 3D μοντέλο λαϊκού κτίσματος με σαχνισί (αριστερά) και
στενομέτωπου κτίσματος με ανοιχτό εξώστη/μπαλκόνι (δεξιά) – Κάστρο Ιωαννίνων.

Εικόνες 5, 6. Μοντελοποιημένο το κτήριο του Ξενία (LοD3) εντός του Κάστρου της
Άρτας και η πρόταση αξιοποίησής του σε ArcScene
Μοντελοποίηση με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ (UAV)
Η μοντελοποίηση με χρήση ΣμηΕΑ (UAV) βασίζεται στις αρχές τις
φωτογραμμετρίας και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
ContextCapture της Bentley Systems και το ΣμηΕΑ DJI Phantom 4 Pro.
Πρώτο στάδιο αποτέλεσαν οι εργασίες πεδίου, κατά τις οποίες μετρήθηκαν 6
φωτοσταθερά σημεία περιμετρικά της περιοχής ενδιαφέροντος, ορίστηκε σχέδιο
πτήσης με 70% κατά μήκος επικάλυψη και 20% κατά πλάτος επικάλυψη για
κατακόρυφες λήψεις, ενώ για τις πλάγιες λήψεις η αεροφωτογράφιση έγινε
χειροκίνητα.

Διάγραμμα 2. Διαδικασία δημιουργίας 3D μοντέλου -Κανονιστική Μοντελοποίηση

Εικόνα 7. Φωτορεαλιστική απεικόνιση του Ξενία εντός του Κάστρου της Άρτας.

Δεύτερο στάδιο αποτέλεσε η επεξεργασία των δεδομένων. Η ανακατασκευή του
τρισδιάστατου μοντέλου με το πρόγραμμα Context Capture, βασίζεται στην επίλυση
του αεροτριγωνισμού με τη Μέθοδο της Δέσμης. Στην περίπτωση αυτής της μεθόδου,
ως γνωστές παράμετροι εισάγονται οι γεωδαιτικές συντεταγμένες των
φωτοσταθερών σημείων, τα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού καθώς και οι
θέσεις των προβολικών κέντρων με τη χρήση GNSS/INS που διαθέτει το ελικόπτερο.
Η επίλυση ξεκινάει με την αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού με τα
δεδομένα της φωτομηχανής, στη συνέχεια με την αποκατάσταση του σχετικού
προσανατολισμού με τα δεδομένα των φωτογραφιών και ύστερα από την χειροκίνητη
στόχευση των φωτοσταθερών σημείων κάθε φωτογραφίας επιλύεται ο απόλυτος
προσανατολισμός που αποτελεί και την πιο χρονοβόρα διαδικασία. Τελικό στάδιο
είναι η εξαγωγή των δεδομένων και συγκεκριμένα η δημιουργία ορθοφωτοχάρτη,
ψηφιακού μοντέλου εδάφους και το 3D μοντέλο.
3.4. Συνδυασμός μεθόδων μοντελοποίησης
Δεδομένου ότι τα 3D μοντέλα των δύο μεθόδων κατασκευάστηκαν σε λογισμικά
διαφορετικών εταιρειών και σε διαφορετικούς τύπους αρχείων, απαιτήθηκε η
μετατροπή τους σε έναν κοινό τύπο αρχείου και σε ένα νέο λογισμικό.
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την περίπτωση είναι το ArcGIS Pro
της ESRI. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η εξαγωγή του 3D κανονιστικού μοντέλου σε
μορφή Scene Layer Package (.slpk) και στη συνέχεια η εξαγωγή του φωτορεαλιστικού
3D μοντέλου στην ίδια μορφή. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα νέο project στο ArcGIS Pro,
με κοινό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87) στο οποίο έγινε η εισαγωγή των δύο
δεδομένων που διαθέταμε.

Εικόνες 8, 9. Συνδυασμός φωτορεαλιστικού και κανονιστικού μοντέλου του Ξενία

4. Συμπεράσματα
Βασικό πλεονέκτημα που διαθέτει η τρισδιάστατη απεικόνιση σε σχέση με τις
συνήθεις τεχνικές, που περιλαμβάνουν προοπτικά σχέδια και κατόψεις σε δύο
διαστάσεις, είναι ότι τα τρισδιάστατα μοντέλα παρέχουν την γεωμορφολογία του

χώρου, τον προσανατολισμό και την ρεαλιστική απεικόνιση. Ένα τρισδιάστατο
μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί με ποικίλους τρόπους και τα μοντέλα αυτά μπορούν
να αποτελέσουν μέρος μιας ολοκληρωμένης μελέτης αξιοποίησης.
Τα κανονιστικά μοντέλα αποδίδουν με ακρίβεια την πραγματικότητα, σε
πραγματικές συντεταγμένες & διαστάσεις και δίνουν τη δυνατότητα μοντελοποίησης
των χρήσεων στο εσωτερικό μέρος των κτηρίων, καθώς και τη δυνατότητα
μοντελοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της αρχιτεκτονικής τους
τυπολογίας. Παράγονται έτσι 3D μοντέλα υψηλής ποιότητας και ρεαλισμού που
καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός μεγάλου πλήθους εφαρμογών, με τη χρήση ελάχιστων
δεδομένων, αποφεύγοντας χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες άλλων μεθόδων.
Το 3D μοντέλο που κατασκευάστηκε με τη χρήση UAV βασισμένο σε
φωτογραμμετρικές μεθόδους δίνει ένα απόλυτα ρεαλιστικό μοντέλο του κτηρίου και
του περιβάλλοντος χώρου. Τα μοντέλο ενταγμένο στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87
και στο υψομετρικό σύστημα EGM 96 και διαθέτει δυνατότητα μέτρησης μηκών,
επιφάνειας και όγκων. Συνεπώς αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για τον μηχανικό και
προσδίδει την αίσθηση του χώρου και του προσανατολισμού. Επιπλέον, εξοικονομεί
πολύτιμο χρόνο από την αυτοψία και την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής.
Τέλος, ο συνδυασμός των δύο τρισδιάστατων μοντέλων οδηγεί στην ενσωμάτωση
των πλεονεκτημάτων και τον περιορισμό των μειονεκτημάτων τους. Το τελικό
μοντέλο, παραγόμενο με τη χρήση των δύο μεθόδων διαθέτει τόσο την ρεαλιστική
απεικόνιση του περιβάλλοντα χώρου όσο και την σχεδιαστική μοντελοποίηση των
κτηρίων. Φαίνεται πως αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει λύση για πολύ
μεγαλύτερο φάσμα εργασιών από την αξιοποίηση ενός ακινήτου.
Στο πλαίσιο αυτό, η προτυποποίηση των διαδικασιών τρισδιάστατης
μοντελοποίησης και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων
διαχείρισης τρισδιάστατης πληροφορίας καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την
περαιτέρω αξιοποίηση των 3D μοντέλων από Συστήματα Πληροφοριών Γης. Με
αυτόν τον τρόπο, η αξιοποίηση της 3D πληροφορίας καθίσταται πλήρως χρήσιμη και
απαραίτητη για κτηματολογικούς σκοπούς ή για την εφαρμογή αναπτυξιακών
στόχων, καθώς παρέχει τη δυνατότητα άμεσης οπτικοποίησης και δόμησης
εναλλακτικών σεναρίων, εξασφαλίζοντας έτσι τη λήψη ορθών αποφάσεων.
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Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην προστασία φυσικού
περιβάλλοντος των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Η περίπτωση του
προγράμματος SFEDA
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Περίληψη
Ο χρόνος πρώτης προσβολής μιας δασικής πυρκαγιάς και η πρόβλεψη
συμπεριφοράς της είναι ο κρισιμότερος παράγοντας που καθορίζει και το βαθμό
αποτελεσματικότητας της δασοπυρόσβεσης. Ο γενικός στόχος του έργου SFEDA είναι
η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ τριών χωρών της περιοχής του
Balkan-Med (Ελλάδας-Κύπρου-Βουλγαρίας). Το έργο θεματικά αποτελεί μια εξέλιξη
του συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών ΣΙΘΩΝ το
οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών
Ερευνητών (ΙΔΕ). Το κύριο προϊόν του έργου SFEDA είναι το σύστημα THEASIS, το
οποίο αποτελεί μια συνεργατική ενσωμάτωση ώριμων τεχνολογιών βασισμένων σε
ιπτάμενα μη επανδρωμένα συστήματα UAS (Unmanned Aerial Systems) και
σταθερών καμερών, υποβοηθούμενων από ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου
πυρκαγιάς. Το σύστημα THEASIS σχεδιάζεται έτσι ώστε να συμβάλει στην
ελαχιστοποίηση του χρόνου ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς και τη λήψη άμεσων
αποφάσεων για την πυροσβεστική παρέμβαση. Στο σύστημα THEASIS
ενσωματώνεται από τους ερευνητές του ΙΔΕ ένας χωρικός δείκτης εκτίμησης ρίσκου
έναρξης πυρκαγιάς προκειμένου να διορθώνει-βελτιώνει την πρωτογενή εκτίμηση
του αυτοματοποιημένου συστήματος εντοπισμού δασικής πυρκαγιάς.

Application of modern technologies to protect the natural environment
of mountain and island regions. The case of the SFEDA project
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Abstract
The time of first attack and the prediction of behavior of a forest fire is the most
critical factor determining the effectiveness of firefighting. The overall objective of the
SFEDA project is to promote transnational co-operation between three countries in
the Balkan-Med region (Greece-Cyprus-Bulgaria). The project is a thematic
development of the SITHON forest fire prevention and management system, which
was designed and implemented by the researchers of the Forest Research Institute
(FRI). The main product of the SFEDA project is the THEASIS system. THEASIS is a
collaborative integration of mature technologies based on Unmanned Aerial Systems
(UAN) and fixed cameras, assisted by a fire risk model. The THEASIS system is
designed to help minimize the detection time of a fire and make immediate decisions
about fire intervention. In the THEASIS system, the FRI researchers integrate a
spatial fire risk estimation indicator to correct - improve the primary assessment of
the automated forest fire detection system.

1. Εισαγωγή
Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαταραχής στα
μεσογειακά οικοσυστήματα, που συχνά συνδέονται με σημαντική απώλεια ιδιοτήτων
και ανθρώπινων ζωών. Η ταχεία ανίχνευση και καταστολή κατά τα πρώτα λεπτά μετά
την ανάφλεξη αποτελούν έναν από τους πυλώνες για την επιτυχή διαχείριση των
πυρκαγιών και την πρόληψη των καταστροφικών συνεπειών τους.
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην έναρξη, συμπεριφορά και εξάπλωση
των δασικών πυρκαγιών είναι η τοπογραφία (έκθεση, υψόμετρο, κλίση), τα
χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης (υφή, μέγεθος, συμπαγότητα, κατανομή), και οι
μετεωρολογικές συνθήκες (άνεμος, θερμοκρασία, σχετική υγρασία). Σε περιβάλλον
με παρόμοιο ανάγλυφο και καιρικές συνθήκες, ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει
την έναρξη και εξάπλωση μιας δασικής πυρκαγιάς, είναι το είδος, η πυκνότητα, η
κατανομή και η ευφλεκτικότητα της βλάστησης. Η βλάστηση αποτελεί το μέσο που
εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, και συνεπώς η άριστη γνώση της ποιοτικής και ποσοτικής
δομής της βλάστησης είναι σημαντικό στοιχείο σε κάθε σχεδιασμό αποδοτικής
πυροπροστασίας είτε πρόληψη, είτε καταστολή.
Η παρούσα μελέτη, χρηματοδοτείται από το έργο Interreg VB "Βαλκανική-

Μεσογειακή περίοδος 2014-2020" SFEDA. Το κύριο προϊόν του έργου SFEDA είναι
το σύστημα THEASIS, το οποίο αποτελεί μια συνεργατική ενσωμάτωση ώριμων
τεχνολογιών βασισμένων σε ιπτάμενα μη επανδρωμένα συστήματα UAS (Unmanned
Aerial Systems) και σταθερών καμερών, υποβοηθούμενων από ένα μοντέλο
αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς. Το σύστημα THEASIS σχεδιάζεται έτσι ώστε να
συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς και τη λήψη
άμεσων αποφάσεων για την πυροσβεστική παρέμβαση.
Ο ρόλος των ερευνητών του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης
είναι να προμηθεύσει στο σύστημα THEASIS ένας χωρικός δείκτης εκτίμησης ρίσκου
έναρξης πυρκαγιάς προκειμένου να διορθώνει-βελτιώνει την πρωτογενή εκτίμηση
του αυτοματοποιημένου συστήματος εντοπισμού δασικής πυρκαγιάς. Ο δείκτης
αυτός υπολογίζεται βάσει των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των
δασικών καυσίμων, του πυρικού ιστορικού των περιοχών έρευνας και της
ανθρωπογενούς επίδρασης. Αυτά όλα σε συνδυασμό με την εισαγωγή των
τοπογραφικών και καιρικών δεδομένων εκτιμούν με προσομοιώσεις τη συμπεριφορά
μιας πυρκαγιάς σε δύο περιοχές μελέτης στη Ν. Ελλάδα και την Κύπρο.
Σε ότι αφορά στο πυρικό ιστορικό καταγράφονται από τα υπάρχοντα αρχεία τα
περιστατικά των πυρκαγιών κάθε περιοχής με τη μορφή δεδομένων σημείων και μέσω
μιας εκτίμησης της πυκνότητας των πυρήνων τους, υπολογίζεται ένας παράγοντας
κινδύνου. Η ανθρωπογενής επιρροή εκτιμάται με βάση της αντίστροφης σχέσης με
την απόσταση από τους δρόμους και τους οικισμούς. Σημαντικότερη όμως εισαγωγή
στο σύστημα δεδομένων είναι αυτά που αφορούν στα καύσιμα υλικά, τα οποία
εκτιμώνται με τη χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και δεδομένων πεδίου.

2. Καύσιμη ύλη και επίδραση της στην πυρκαγιά
Ως “καύσιμη ύλη” χαρακτηρίζεται όλο το οργανικό βλαστητικό υλικό ενός δάσους,
που προκαλεί ή υφίσταται ανάφλεξη και καίγεται. Ο τρόπος όμως που τα υλικά αυτά
αναφλέγονται και η επίδρασή τους στη συμπεριφορά της φωτιάς ποικίλει ανάλογα με
την ποσότητα, το μέγεθος και το σχήμα, τη χημική σύνθεση, τη συμπαγότητα, την
οριζόντια κατανομή, την κάθετη διάταξη και την περιεχόμενη υγρασία (Pyne et al.
1996). Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ένταση μιας πυρκαγιάς
είναι η υγρασία, οι διαστάσεις της (πάχος) και ο βαθμός συμπίεσης. Οι παράγοντες
αυτοί αποτελούν τις φυσικοχημικές ιδιότητες της καύσιμης ύλης (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Ο ρόλος φυσικοχημικών ιδιοτήτων καύσιμης ύλης στην εξάπλωση
δασικής πυρκαγιάς (National Wildfire Cooperating Group 1981).

Η κατανόηση και η πρόβλεψη της συμπεριφοράς μιας πυρκαγιάς απαιτεί την
ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της καύσιμης ύλης.
Τα φυσικά συμπλέγματα της δασικής καύσιμης ύλης χαρακτηρίζονται από
χωροχρονική ανομοιογένεια. Για την ενδελεχή μελέτη τους και για την περιγραφή του
μεγέθους, του φορτίου, της χημικής σύστασης, της πυκνότητας, της περιεχόμενης
υγρασίας και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων των δασικών καυσίμων μιας περιοχής,
αξιοποιούνται διάφοροι μέθοδοι, με στόχο την τυποποίηση και χαρτογράφησή τους.
Για τις ανάγκες του προγράμματος SFEDA επιλέχθηκε η μέθοδος της χρήσης
εργαλείων της τηλεπισκόπησης (Keane et al., 2001)
Η περιγραφή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της καύσιμης ύλης βασίστηκε σε
συστήματα ταξινόμησης που συνοψίζουν μεγάλες κατηγορίες χαρακτηριστικών
βλάστησης, οι οποίες καλούνται τύποι καύσιμης ύλης (Pyne et al., 1996). Ο “τύπος
καύσιμης ύλης” έχει οριστεί ως ένας αναγνωρίσιμος συνδυασμός χαρακτηριστικών
στοιχείων της καύσιμης ύλης, όπως το είδος, το μέγεθος, το σχήμα, η ποσότητα και η
συνέχεια, που επιδεικνύει συγκεκριμένη συμπεριφορά πυρκαγιάς κάτω από
καθορισμένες συνθήκες ανάφλεξης (Merrill and Alexander, 1987). Οι διάφοροι τύποι
δασικών καυσίμων έχουν ομαδοποιηθεί σε “Μοντέλα Καύσιμης Ύλης” (Μ.Κ.Υ.) ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου στα μοντέλα πρόβλεψης της
συμπεριφοράς μιας πυρκαγιάς.
Ως “Μοντέλο Καύσιμης Ύλης” ορίζεται η μαθηματική περιγραφή της καύσιμης
ύλης, με μέσες τιμές των μεταβλητών των φυσικοχημικών ιδιοτήτων που τη
χαρακτηρίζουν και που απαιτούνται για τη λύση του μαθηματικού μοντέλου διάδοσης
πυρκαγιάς (Rothermel, 1972, Andrews and Queen, 2001). Οι τύποι καύσιμης ύλης
μπορεί να είναι ίδιοι σε διαφορετικά οικοσυστήματα, αλλά μπορεί να αντιστοιχούν σε
διαφορετικά μοντέλα καύσιμης ύλης (Chuvieco et al., 2003) σε παρόμοια
οικοσυστήματα λόγω των διαφορετικών τιμών των μεταβλητών που περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, το ίδιο Μ.Κ.Υ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας ομάδας διαφορετικών ειδών βλάστησης (π.χ.
χαμηλά μακί) ή τα ίδια είδη μπορούν ενίοτε να περιγραφούν από διαφορετικά Μ.Κ.Υ.
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. χαμηλά μακί ή
υψηλά μακί).

Ο τρόπος ανάφλεξης των δασικών καυσίμων και η επίδρασή τους στη
συμπεριφορά της φωτιάς ποικίλει ανάλογα με τη διάταξή τους στο χώρο, την
ποσότητά τους, τα ιδιαίτερα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά τους, τη
θερμοκρασία τους και την περιεχόμενή τους υγρασία. Η χημική τους σύσταση
καθορίζει σ’ ένα βαθμό την ευφλεκτικότητά τους. Οι οργανικές πτητικές ενώσεις είναι
εύφλεκτες και προσδιορίζουν την περιεχόμενη θερμότητα του καυσίμου (τη
θερμότητα που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια πλήρους καύσης 1 gr καύσιμης
ύλης) ενώ τα άλατα επιβραδύνουν την καύση. Η μεσογειακή βλάστηση περιέχει σε
μεγάλες ποσότητες εύφλεκτα ελαιώδη και πτητικά υγρά, όπως τα αιθέρια έλαια και η
ρητίνη.
Η περιεχόμενη υγρασία στην καύσιμη ύλη, δηλαδή η ποσότητα σε γραμμάρια
νερού που περικλείεται σε κάθε γραμμάριο ξερής βιομάζας, παίζει έναν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά της φωτιάς. Η θερμότητα της φλόγας μεταδίδεται
στην γύρω καύσιμη ύλη και την προθερμαίνει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία
ανάφλεξης. Η υγρασία επομένως είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα μεταβλητός στη
διάρκεια του έτους αλλά και σε ημερήσια βάση. Όσο μεγαλύτερη η περιεχόμενη
υγρασία τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται για να ανέβει η θερμοκρασία της
καύσιμης ύλης στους 300 oC και να αναφλεγεί γιατί πρέπει πρώτα να εξατμισθεί το
περιεχόμενο νερό στους 100 oC. Η θέρμανση και η εξάτμιση του νερού απαιτούν πολύ
μεγάλα ποσά ενέργειας. Έτσι η προθέρμανση και ανάφλεξη της καύσιμης ύλης
καθυστερεί, επηρεάζοντας αντίστοιχα και τη συνολική συμπεριφορά της φωτιάς.
Η χρονική υστέρηση (time lag, TL) είναι μια έκφραση του ρυθμού με τον οποίο
μια δεδομένη καύσιμη ύλη προσεγγίζει το σημείο ισορροπίας της περιεχόμενης
υγρασίας. Η χρονική υστέρηση που μεσολαβεί, καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται
ώστε η νεκρή καύσιμη ύλη να χάσει περίπου το 63% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής
περιεχόμενης υγρασίας και της περιεχόμενης υγρασίας στο σημείο ισορροπίας, σε
σταθερές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας του αέρα.
Η διάρκεια αυτών των χρονικών περιόδων είναι το κυρίως χαρακτηριστικό της
καύσιμης ύλης. Η χρονική υστέρηση συνηθίζεται να εκφράζεται σε ώρες (hr).
Το μέσο διάστημα της χρονικής υστέρησης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και
άλλα χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης. Το εθνικό σύστημα Εκτίμησης Κινδύνου
Πυρκαγιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (NFDRS) έχει διαχωρίσει την
αντίδραση της περιεχόμενης υγρασίας σε τάξεις χρονικής υστέρησης της 1-, 10-, 100και 1000-hr (Burgan et al. 1998). Για διευκόλυνση της επιστημονικής κοινότητας, έχει
γίνει αντιστοίχιση της διαμέτρου της καύσιμης ύλης και της χρονικής υστέρησης (TL)
ως εξής :
▪ 1-hr TL = 0,00 – 0,63 cm *[0 έως 0,5 εκ.)
▪ 10-hr TL = 0,64 – 2,5 cm *[0,5 έως 2,5 εκ.]
▪ 100-hr TL = 2,51 – 7,62 cm *[2,5 έως 7,5 εκ.]
▪ 1000-hr TL = 7,62 – 22,8 cm *[7,5 έως 20 εκ.]
Τα λεπτά νεκρά καύσιμα όπως χόρτα, φύλλα και πευκοβελόνες που έχουν
διάμετρο μικρότερη των 0,63 cm προσεγγίζουν κατά τα 2/3 περίπου, τα επίπεδα των
τιμών της νέας κατάστασης σχετικής υγρασίας του αέρα, σε διάστημα μίας ώρας γι’
αυτό καλούνται δασικά καύσιμα της μίας ώρας (1h).

Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος (κλάσμα) της υγρασίας που περιέχει ο αέρας
με την μέγιστη υγρασία την οποία θα μπορούσε να κρατήσει ο αέρας στην ίδια
θερμοκρασία και πίεση, δηλαδή εάν ήταν κορεσμένος. Συνήθως εκφράζεται ως
ποσοστό.
Ο λόγος της επιφάνειας της καύσιμης ύλης προς τον όγκο της (Surface area
to volume: SA/V), καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εκάστοτε, διαθέσιμη προς καύση,
ποσότητα. Τα λεπτά δασικά καύσιμα (π.χ. πευκοβελόνες, φύλλα και ζωντανά κλαδιά
που έχουν μεγάλη τιμή του λόγου SΑ/V, αναφλέγονται με μεγαλύτερη ευκολία από τα
ποιο χοντρά καύσιμα που έχουν μικρή τιμή κλάσματος SΑ/V.
Η συμπαγότητα του υποστρώματος της καύσιμης ύλης προσδιορίζεται
ποσοτικά από το κλάσμα συσσώρευσης (packing ratio). Το κλάσμα συσσώρευσης
ορίζεται ως το ποσοστό του όγκου της ύλης που αποτελείται από καύσιμη ύλη, ενώ το
υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί κενό αέρα ανάμεσα στα τμήματα της καύσιμης ύλης.
Ο μέγιστος ρυθμός απελευθέρωσης ενέργειας ανά μονάδα επιφανείας του
μετώπου πυρκαγιάς (ροή έντασης – reaction intensity) παρουσιάζεται σε ένα μέσο
κλάσμα συσσώρευσης, γιατί σε ένα πολύ συμπαγές στρώμα η ροή αέρα παρακωλύεται
και υπάρχουν πολλά τμήματα της καύσιμης ύλης που χρειάζεται να θερμανθούν ως
τη θερμοκρασία ανάφλεξης με αποτέλεσμα να καθυστερεί η δράση της φωτιάς.
Η δομή των διαφόρων τύπων βλάστησης επηρεάζει την ποσότητα θερμικής
ενέργειας που είναι διαθέσιμη για καύση. Τόσο η κάθετη διάταξη, όσο και η οριζόντια
κατανομή της καύσιμης ύλης επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά της φωτιάς. Τα
δάση και τα θαμνοτόπια έχουν κάθετη διάταξη, ενώ κατακείμενο υλικό όπως,
υπολείμματα ξυλείας και θραύσματα κορμών, οριζόντια.
Η διάταξη επίσης αναφέρεται και στη μίξη νεκρής και ζωντανής καύσιμης ύλης.
Όταν ανοιχτές περιοχές είναι γυμνές ή σχετικά γυμνές, ελλείψει καύσιμης ύλης, είναι
πολύ δύσκολο η φωτιά να μεταφερθεί από ένα σύμπλεγμα καύσιμης ύλης στο άλλο,
χωρίς ισχυρό άνεμο. Ομοίως η οριζόντια συνέχεια στις κόμες των δέντρων, καθορίζει
αν είναι εφικτή μια πυρκαγιά κόμης.
Η κάθετη διάταξη της καύσιμης ύλης καθορίζει και το είδος της φωτιάς.
Αναρριχόμενη ή ψηλή βλάστηση μπορεί να μεταφέρει την έρπουσα πυρκαγιά στις
κόμες των δέντρων, να τη μετατρέψει σε επικόρυφη, με συνέπεια την αλλαγή της
συμπεριφοράς της.

3. Μοντέλα προσομοίωσης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς
Η προσπάθεια ανάλυσης της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς δίνει τη δυνατότητα
προσομοίωσης της σε ανάλογα πληροφοριακά συστήματα. Με την επεξεργασία των
δεδομένων εισόδου με κατάλληλο τρόπο, προκύπτουν στοιχεία για τη συμπεριφορά
της πυρκαγιάς.
Προσομοιωμένη ταχύτητα εξάπλωσης είναι η σχετική δραστηριότητα της φωτιάς
προς επέκταση των οριζόντιων διαστάσεων της. Η ταχύτητα αυτή μπορεί να
διαφοροποιείται σημαντικά λόγω των αλλαγών στις συνθήκες, και γενικά θεωρείται
ως μία μέση τιμή για μία χρονική περίοδο. Η εμφάνιση κηλίδωσης μεγάλου

βεληνεκούς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ταχύτητα εξάπλωσης σε πολλές
περιπτώσεις. Η ταχύτητα εξάπλωσης είναι συνάρτηση του μεγέθους και της
περιεχόμενης υγρασίας της καύσιμης ύλης, καθώς και του ανέμου και της
τοπογραφίας.
Για την υλοποίηση των συστημάτων προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα,
που δίνουν στοιχεία για την εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τα περισσότερα συστήματα
προσομοίωσης χρησιμοποιούν το μοντέλο προσομοίωσης του Rothermel (1972). Το
μοντέλο αυτό, χαρακτηρίζεται ως ημι-εμπειρικό μοντέλο προσομοίωσης πυρκαγιάς.
Ο κύριος λόγος αυτού του χαρακτηρισμού, είναι η εμπειρική ανάπτυξη και εξαγωγή
των μαθηματικών εξισώσεων, που περιγράφουν τη συμπεριφορά των πυρκαγιών.
Από το μοντέλο του Rothermel (1972), δημιουργήθηκαν πολύ αξιόλογα μοντέλα
προσομοίωσης με σημαντικότερα το σύστημα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των
δασικών πυρκαγιών επιφανείας BehavePlus (Andrews et al., 2008) και το σύστημα
χωρικής προσομοίωσης της εξάπλωσής τους, Farsite (Finney, 1998).

4. Εκτίμηση και χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης στις περιοχές μελέτης
των δασών Στροφυλιάς και Τρόοδος.
Στα πλαίσια του προγράμματος SFEDA, τους στόχους του, τα εργαλεία
προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται και το επίπεδο ανάλυσής τους, όπως και το
βαθμό συμβολής της εκτίμησης της καύσιμης ύλης στις άλλες ερευνητικές ενότητες,
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δειγματοληψίες για την εκτίμηση της καύσιμης
ύλης των δασικών οικοσυστημάτων εκτιμήθηκε από την ομάδα του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, τόσο στο δάσος της Στροφυλιάς όσο και στο όρος
Τρόοδος της Κύπρου.
Η εκτίμηση της καύσιμης ύλης έγινε βάσει των κατηγοριών βλάστησης που
χαρτογραφήθηκαν και σύμφωνα με την περιγραφή των δασικών καυσίμων που
χρησιμοποιείται από το μοντέλο BEHAVE της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.
Οι δειγματοληψίες περιέλαβαν την κοπή των φυτών, την κατηγοριοποίησή τους
σύμφωνα με τις κατηγορίες καύσιμης ύλης και το ζύγισμά τους στο πεδίο, όπως και
τη συλλογή φυλλοτάπητα. Κατάλληλα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο
για την εξακρίβωση του ξηρού βάρους.
Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν προσαρμοσμένες αλλομετρικές συναρτήσεις
«καύσιμη ύλη / ύψος είδους», που εφαρμόστηκαν σε όλα τα άτομα των
δειγματοληπτικών επιφανειών, με διαχωρισμό ανά όροφο βλάστησης.
Τέλος, κατασκευάστηκαν νέες αλλομετρικές συναρτήσεις «καύσιμη ύλη / %
εδαφοκάλυψης οικοσυστήματος» που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του χάρτη
καύσιμης ύλης σύμφωνα με τα πολύγωνα βλάστησης, όπως φαίνεται στους παρακάτω
πίνακες και σχεδιαγράμματα.
Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση των παραπάνω τιμών ελαφρώς
προσαρμοσμένες, ώστε να είναι πιο εύκολες οι μετρήσεις με το μετρικό σύστημα,
όπως προτείνουν ειδικοί επιστήμονες στην Ελλάδα (Καλαμποκίδης κ.α., 2013):
Ειδικότερα η καύσιμη ύλη συμπεριλαμβάνει τα εξής τμήματα:

Ιστάμενη - όρθια καύσιμη ύλη
1-Η timelag: - Καύσιμα -Βελόνες / Φύλλα – κλαδάκια ζωντανά / νεκρά- διαμέτρου
από 0 έως 0,5 εκ. και
- «Όρθια» βιομάζα νεκρών κλαδιών έως 7,5 εκ. (stand dead biomass - necromass)
10-Η timelag: Κλαδάκια διαμέτρου από 0,5 έως 2,5 εκ.
100-Η timelag: Κλαδιά διαμέτρου από 2,5 έως 7,5 εκ.
1000-Η timelag: Κλαδιά - κορμοί διαμέτρου 7,5 έως 20 εκ.
[Για τα δένδρα συμπεριλάβαμε και την κατηγορία των κορμών ≥ 20 εκ.]
Κατακείμενη καύσιμη ύλη στο επίπεδο του εδάφους
1-Η timelag: Φυτοστρωμνή (Litter), νεκρά κλαδιά (0-7,5 εκ.), ξερά χόρτα.
≥ 1000-Η timelag: κλαδιά ≥ 7,5 εκ. - κορμοί.
Σημ.: - Το τμήμα 1-H απαρτίζει την ενεργή καύσιμη ύλη.
Τα κουκουνάρια πάνω στα δέντρα δεν υπολογίστηκαν, διότι δεν υπάρχει
αρκετή συσχέτιση, και το βάρος τους όταν υπάρχουν δεν υπερβαίνει το 5-10% της
«ενεργής όρθιας καύσιμης ύλης της κατηγορίας 1-Η».
Έγινε λεπτομερέστερη απογραφή 50 επιφανειών, 100 - 500 τ.μ., όλων των
δέντρων και θάμνων. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν είναι: το ύψος, η διάμετρος του
κορμού ή κύριου κλαδιού, η διάμετρος της κόμης (X, Y), και για τα πεύκα, το ύψος
έναρξης της κόμης και της νεκρής κόμης. Μετρήθηκε το πάχος του litter σε αρκετά
σημεία. Επιπλέον, πληροφορίες δίνονται για την κάθετη και οριζόντια δομή με
παρατηρήσεις και φωτογραφική τεκμηρίωση.
Για κάθε επιφάνεια, υπολογίστηκε η καύσιμη ύλη με τη χρήση δεδομένων
βιομάζας (βλ. παρακάτω) για όλα τα καταγεγραμμένα άτομα (δέντρα και θάμνοι)
ξεχωριστά και βάσει μετρήσεων ποσοστιαίας κάλυψης για τα φρύγανα και πάχος του
litter, και των παρατηρήσεων για την καύσιμη ύλη στο έδαφος.
Όπου κρίνονταν αναγκαίο, προσαρμόστηκαν οι αρχικοί υπολογισμοί σύμφωνα
με τις δομικές παρατηρήσεις και τη φωτογραφική τεκμηρίωση.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ενδεικτικά τον υπολογισμό της χρονικής
υστέρησης της καύσιμης βιομάζας κατά δασικού είδους της περιοχής Στροφυλιάς, σε
συνδυασμό με προγενέστερες μετρήσεις που έγιναν στα ίδια είδη.
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
Pinus halepensis:
1-H, 10-H, 100-H: Τα αποτελέσματα συνδυάστηκαν με τις αλλομετρικές σχέσεις της
καύσιμης ύλης δειγματοληψίας 24 πεύκων της Σιθωνίας, (Τσιουρλής και
Κωνσταντινίδης, 2005, Κωνσταντινίδης κ.α., 2007).
1-Η timelag: y = 0,1933 h2,0899 [R2= 0,96]
10-Η timelag: y = 0,1664 h2,0531 [R2= 0,97]
100-Η timelag: y = 0,0259 h2,5595 [R2= 0,95]
≥ 1000 - Η: Υπολογισμός της βιομάζας των κορμών από εξίσωση μαζοπίνακα διπλής
εισόδου (D2, H) P. brutia που υπολογίστηκε για το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη
(Πανούρας κ.α., 2013). Η καύσιμη ύλη των κλαδιών διαμέτρου 7,5 – 20 εκ.
εκτιμήθηκε σε % της τιμής του κορμού (για διάμετρο άνω των 20 εκ.) συνδυάζοντας

δεδομένα δειγματοληψίας 46 πεύκων στην Κασσάδρα (Smiris et al., 2000) και ενός
αντιπροσωπευτικού ατόμου πευκοδάσους στην Εύβοια (Τσιουρλής, αδημοσίευτα).
1000-Η timelag: v = 0,004 + 0,00002961 d2 h [R2=0,97] ή y = v * 500
Όπου: καύσιμη ύλη y (kg/ατ), ύψος Η (μ), στηθιαία διάμετρος d (στο 1,3 μ σε εκ.),
όγκος v (κυβ.), και y κορμών με μετατροπή του όγκου πολλαπλασιάζοντας με τη ξηρή
πυκνότητα (σε kg).
Pinus pinea: Τα πιο κατάλληλα δεδομένα βιομάζας είναι από την Ισπανία (RuizPeinado et al., 2011). Χρησιμοποιήθηκαν με αναγωγή στις κατηγορίες καύσιμης ύλης.
Βελόνες και λεπτά κλαδάκια (< 2 εκ.): y = 21,927 - 2,827 h + 0,0707 d2 [R2= 0,90]
Μεσαία κλαδιά (2 – 7 εκ.): y = 0,0525 d2 [R2= 0,80]
Μεγάλα κλαδιά (> 7 εκ.): y = [0,247 (d – 22,5)2] z . [για d ≤ 22,5 εκ. z = 0, για d ≥
22,5 εκ. z = 1] [R2= 0,86]
Κορμοί: y = 0,0224 d1,923 h1,0193 [R2= 0,99]
Pinus spp.:
Litter: Δεδομένα από Σιθωνία 0,4 kg/m2 ανά εκ. βάθος (Τσιουρλής και
Κωνσταντινίδης, 2005, Κωνσταντινίδης κ.α., 2007).
1-Η timelag: Προσαύξηση στο Litter-, Λίγα 10% - Αρκετά 20% - Πολλά 30%.
≥ 1000 – Η timelag: Εκτίμηση βάσει φωτογραφικού υλικού και παρατηρήσεων.
Quercus aegilops: Σε συνδυασμό με δεδομένα βιομάζας για Q. pyrenaica (Mendes
et al., 2013 in Nunes et al., 2013) χρησιμοποιημένα με αναγωγή στις κατηγορίες
καύσιμης ύλης.
Φύλλα: y = 0,00399 P1,88754 [R2= 0,83]
Κλαδιά: y = 0,00025 P2,66950 H0,56471 [R2= 0,90]
Κορμοί: y = 0,00245 1,71951 H1,43530 [R2= 0,93]
Όπου, P = στηθιαία περίμετρος στο 1,3 μ σε εκ. και Η –ύψος σε μ.-.
Eucalyptus sp.: Το μέσο άτομο ευκαλύπτου έχει ύψος 26,9 μ. και περίμετρος 110
εκ. Χρήση αναλυτικών δεδομένων βιομάζας μέσου ατόμου λεύκης (Populus cv.
robusta, Tsiourlis, 1994) με ύψος 25,2 μ. και περίμετρος 102 εκ. προσαρμοσμένα στις
κατηγορίες καύσιμης ύλης και με προσαύξηση 20%, λόγω μεγαλύτερης διαμέτρου.
Juniperus phoenicea: Υπολογισμός εξισώσεων καύσιμης ύλης από αναλυτικά
δεδομένα βιομάζας εννέα ατόμων J. Phoenicea από μακί στη Νάξο (Tsiourlis 1990,
Tsiourlis 1992).
Βιομάζα φύλλων: log y = 3,811 log H – 0,763 [R2= 0,98]
Βιομάζα κλαδιών: log y = 5,206 log H – 0,808 [R2= 0,97]
Νεκρή ιστάμενη βιομάζα: log y = 6,452 log H – 2,575 [R2= 0,97]
Tamarix sp.: Όπως τα Juniperus sp. αλλά προσαρμοσμένα προς τα κάτω.
Quercus coccifera: Υπολογισμός εξισώσεων καύσιμης ύλης από αναλυτικά δεδομένα
βιομάζας 95 ατόμων (επιφάνεια δείγματος ένα τ.μ.) σε ευρύ φάσμα ύψους στην
Επαρχία Λαγκαδά (Tsiourlis et al., 2003).
Οι άλλοι υψηλοί θάμνοι Quercus ilex, Phillyrea sp., Rhamnus lycioides, Crataegus
sp., Pistacia sp. και Pyrus amygdaliformis όπως Q. coccifera.
Φρύγανα και γενικότερα οι χαμηλοί θάμνοι που αναφέρονται στην απογραφή
(Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Erica sp., Smilax aspera,
Calycotome villosa, Phlomis spp., Cistus spp., κ.α.) από δεδομένα για τα ίδια τα είδη

ή παρόμοια δομικά ( Tsiourlis 1985, 1986, 1990, 1992, 1998, Tsiourlis and Kasapidis,
1999).

4. Συμπεράσματα
Από τις προσομοιώσεις της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς, φαίνεται ότι αν δεν
εφαρμοστεί επιτυχής καταστολή, οι ροές μπορούν να διασχίσουν και τις δυο περιοχές
μελέτης εντός μιας ημέρας. Θα πρέπει να προβλεφτεί μέριμνα ώστε να
κατασκευαστούν ζώνες μειωμένης καύσιμης ύλης ή αντιπυρικές ζώνες οι οποίες θα
κόβουν κάθετα τις κύριες ροές διάδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει να καταστρωθούν
σχέδια ανάσχεσης αυτών των ροών και η εύρεση κατάλληλων θέσεων άμυνας και
ανάσχεσης τους. Ακόμα, θα πρέπει να διεξαχθούν ασκήσεις ετοιμότητας
(συγκέντρωση δυνάμεων και χρόνος πρώτης προσβολής, καθώς και έγκαιρης και
ασφαλούς εκκένωσης της περιοχής) βάσει διαφόρων σεναρίων.
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Περίληψη
Τα ελληνικά βουνά έχουν μια πλούσια ιστορία τοπίου, αφού αποτέλεσαν για
αιώνες την έδρα δυναμικών κοινοτήτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Από τον
20ο αιώνα, οι δραστηριότητες αυτές εγκαταλείπονται σταδιακά, με αποτέλεσμα τα
δασικά οικοσυστήματα να διαδέχονται τις παλιότερες αγροτικές και λιβαδικές
εκτάσεις.
Η ανάδειξη της ιστορίας του ορεινού τοπίου, πέρα από το ιστορικό-ερευνητικό
ενδιαφέρον που έχει, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σημαντικός πόρος για την
ενίσχυση του οικοτουρισμού, αυξάνοντας την εμπειρία, τις γνώσεις και την
ικανοποίηση που αποκομίζουν οι επισκέπτες από την περιήγησή τους στο τοπίο. Για
το σκοπό αυτό σχεδιάσαμε το έργο Eco-TimeMachine, «Ανάπτυξη Εφαρμογής 4D
περιήγησης στην ιστορία του τοπίου».
Το έργο θα βασίζεται (α) σε μια διαθεματική έρευνα για την περιβαλλοντική και
κοινωνική ιστορία του τοπίου και (β) σε ένα οικολογικό μοντέλο διαδοχής των
καλύψεων γης. Κατόπιν, το τοπίο, στην ιστορική του συνέχεια, θα αναπαρίσταται
μέσα από τεχνολογίες 3D αναπαράστασης και εικονικής πραγματικότητας. Ως
περιοχή πιλοτικής υλοποίησης επιλέχθηκε ο νότιος Γράμος.

Eco-TimeΜachine: a 4D tour in landscape history
Nikos Nikisianis1, Giorgos Poulis2, Thanasis Natsis3, Sampson
Panagiotidis4, Kostas Touloumis5, Georgia Sarikoudi6, Eleni Gelani7
1Dr.

of Biology, SYSTADA Ο.Ε.
Forester – Environmentalist
3PhD Cand. of Atmosphere Physics
4Dr. of Biology, Forestry Professor,
5Dr. of Biology,
6Dr of Social Anthropology,
7PhD Cand. of Social Anthropology
2Msc

Abstract
Greek mountains have a rich landscape history, hosting for centuries dynamic
communities and productive activities. Through 20th century, these activities are
gradually abandoned. Consequently, forest ecosystems succeed agricultural and
pastoral land.
The prominence of this landscape history, beyond historical and scientific
interest, may work as an important resource for ecotourism, increasing the level of
experience, knowledge and satisfaction that visitors obtain through their tour. This
was the main object of the project Eco-Time Machine “Development of a 4D
application for a tour in landscape history”.
The project is based upon (a) a trans-disciplinary research in environmental and
social history of the landscape, and (b) a model of ecological succession of land cover
types. After this research, landscape, through its historical continuity, it will be
represented by 3D technology and virtual reality. South Gramos was selected as the
site for the pilot implementation of the project.

1. Εισαγωγή
Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ότι η ανάδειξη της ιστορίας του ορεινού τοπίου
στην Ελλάδα, πέρα από το ιστορικό-ερευνητικό ενδιαφέρον που έχει, μπορεί να
λειτουργήσει ως ένας σημαντικός πόρος για την ενίσχυση του οικοτουρισμού,
αυξάνοντας την εμπειρία, τις γνώσεις και την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι
επισκέπτες από την περιήγησή τους στο τοπίο. Για το σκοπό αυτό, μία κοινοπραξία
αποτελούμενη από το ΕΚΕΤΑ-Ι.Π.ΤΗΛ., 3 εργαστήρια του Α.Π.Θ. και 2 επιχειρήσεις,
σχεδιάσαμε το έργο Eco-TimeMachine, «Ανάπτυξη Εφαρμογής 4D περιήγησης στην
ιστορία του τοπίου». Το έργο αυτό βρίσκεται ακόμα στο πρώτο χρόνο της υλοποίησής
του, οπότε στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν το θεωρητικό του πλαίσιο,
η διαδικασία επιλογής της περιοχής πιλοτικής υλοποίησης, η μεθοδολογία που
ακολουθείται και τέλος κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη μελέτη της
ιστορίας τοπίου και ειδικότερα της βλάστησης.

2. Η ιστορία τοπίου
Κομβικό σημείο στην προσέγγισή μας είναι η έννοια του τοπίου. Μέσα από την
πληθώρα των προτεινόμενων ορισμών, ως σημείο αφετηρίας μπορεί να θεωρηθεί ο
ορισμός που δίνει η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο», η οποία υπογράφθηκε το
2000 στη Φλωρεντία (Council of Europe, 2000). Σύμφωνα με τη Σύμβαση τοπίο
«σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο
χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή
ανθρώπινων παραγόντων». Η ίδια Σύμβαση ζητά την αναγνώριση του τοπίου «ως
αναπόσπαστου συστατικού του ανθρωπίνου περιβάλλοντος, ως έκφραση της
ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών, και ως
θεμέλιο της ταυτότητάς τους».
Το τοπίο είναι μία σύνθετη έννοια που αναφέρεται σε διαφορετικές προσεγγίσεις
του χώρου, τόσο από τη σκοπιά του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της κοινωνικής
ιστορίας. Αποτελεί το κατεξοχήν επίπεδο στο οποίο οι φυσικές και οι κοινωνικές
διαδικασίες συντίθενται και αλληλο-επικαθορίζονται, δημιουργώντας νέα δυναμικά
στοιχεία, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μονοσήμαντα αντιληπτά από την κάθε
ξεχωριστή σκοπιά. Οι αναβαθμίδες, τα βοσκολίβαδα, οι οπωρώνες γύρω από τους
οικισμούς, οι φυτοφράχτες και οι δασικές συστάδες ανάμεσα στα μικρά χωράφια, τα
άλση γύρω από τους οικισμούς αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του
αγροδασικού τοπίου στα ελληνικά βουνά που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ούτε ως «φυσικά», ούτε ως «ανθρωπογενή» στοιχεία.
Εξαιτίας αυτής της κομβικής της θέσης ανάμεσα σε διαφορετικές επιστημονικές,
διαχειριστικές, πολιτικές, οικονομικές και άλλες προσεγγίσεις, η έννοια του τοπίου
έχει αναλυθεί από διαφορετικές σκοπιές, όπως αυτή της οικολογίας τοπίου και της
οικολογίας γενικότερα, της αρχιτεκτονικής τοπίου, της αρχαιολογίας τοπίου, της
γεωλογίας, της δασολογίας καθώς και πρακτικών - διαχειριστικών προσεγγίσεων που
αναφέρονται στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τον τουρισμό κα. Το παρόν
έργο θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στην προσέγγιση της ιστορίας τοπίου (landscape
history), η οποία -σχηματικά μιλώντας- περιλαμβάνει στοιχεία από τις άλλες
προσεγγίσεις και μελετά το τοπίο όχι ως στατική εικόνα, αλλά μέσα από τη δυναμική
των αλλαγών του, οι οποίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καθορίζονται από τις
διάφορες κοινωνικές και φυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός ή γύρω από
αυτό.

3. Η ελληνική περίπτωση
Η ιστορία τοπίου της ελληνικής ορεινής ενδοχώρας έχει μέχρι τώρα λίγο
μελετηθεί (ενδ. Gounaris, 2015 και Νιτσιάκος, 2015). Ωστόσο, τα ελληνικά βουνά
έχουν μια πλούσια ιστορία τοπίου, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες, όταν
αποτέλεσαν την έδρα δυναμικών κοινοτήτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Χωρίς να υπάρχουν γενικά πρότυπα σε ένα τόσο ετερογενές πεδίο, σημείο τομής
σε αυτή την ιστορία είναι κατά κανόνα η ύστερη περίοδος της Οθωμανική

Αυτοκρατορίας, όταν η φορολογική πίεση και η πολιτική αστάθεια ώθησαν πολλούς
γεωργούς των πεδινών περιοχών να αναζητήσουν ασφαλέστερο πεδίο επιβίωσης στο
συγκριτικά πιο αφιλόξενο ορεινό περιβάλλον (Μαζάουερ, 2013). Οι κοινότητες που
δημιουργήθηκαν βασίστηκαν σε ένα συνδυασμό παραγωγικών δραστηριοτήτων, με
πυρήνα την εκτατική κτηνοτροφία, τη μικρής κλίμακας γεωργία και δευτερευόντως
το χτίσιμο, το εμπόριο, την οικοτεχνία και σε κάποιες περιπτώσεις τη βιοτεχνία, την
υλοτομία.
Παρά την αίσθηση που έχουμε σήμερα ότι αυτές οι κοινότητες ήταν σταθερές,
σχετικά απομονωμένες και σχεδόν εκτός ιστορικού πλαισίου, η αλήθεια είναι ότι η
ιστορία τους είχε αρχή, μέση και τέλος, ενώ χαρακτηρίζονταν από αλλαγές,
τεχνολογικές καινοτομίες, οικονομικές αναταράξεις, επηρεαζόμενες από τις αλλαγές
στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Μαζάουερ, 2013). Σημαντικό ρόλο είχε επίσης η
οικονομική τους συσχέτιση με το εξωτερικό τους περιβάλλον, μέσω της
μετανάστευσης (στην αρχή περιοδική, βλ. για παράδειγμα τις ομάδες των μαστόρων,
στη συνέχεια μόνιμη), του εμπορίου κοκ. Οι αλλαγές και οι συναλλαγές με το
εξωτερικό θα ενταθούν προς τις αρχές του 20ου αιώνα, οδηγώντας τις περισσότερες
κοινότητες σε σταδιακό μαρασμό και τελικά στη διάλυση.
Οι αιτίες αυτής της παρακμής είναι πολλές και πέρα από τους στόχους της
παρούσας ανακοίνωσης. Ένα αδρό σκίτσο θα περιείχε την υστέρηση στον
ανταγωνισμό με τις νέες παραγωγικές μεθόδους στον πρωτογενή τομέα και
γενικότερα την αλλαγή των παραγωγικών προτύπων και σχέσεων, την αυξανόμενη
εξάρτηση από το εμπόριο και τη χρηματική κυκλοφορία, την αλλαγή των κυρίαρχων
ιδεολογικών, πολιτιστικών, ηθικών προτύπων μέσω των διεπαφών με τον εξωτερικό
κόσμο, την επικράτηση των εθνών - κρατών και τα διαδοχικά κύματα εθνικισμού και
εθνοκαθάρσεων που αυτή επέφερε στο χώρο των Βαλκανίων και τέλος τις μεγάλες
πολεμικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους
Βαλκανικούς Πολέμους, ως τον Εμφύλιο που έδωσε τη χαριστική βολή με την
αναγκαστική εκκένωση μεγάλων ορεινών ζωνών. Οι αιτίες αυτές οδήγησαν σε
διαδοχικά κύματα εξωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης, τα οποία
ολοκληρώθηκαν στις δεκαετίες του 1960-70, αφήνοντας ουσιαστικά την ορεινή
ενδοχώρα χωρίς παραγωγική βάση. Αναπόφευκτα, τις τρεις επόμενες δεκαετίες, οι
περισσότεροι οικισμοί θα ερημώσουν και από τον εναπομείναντα πληθυσμό, με
αξιοσημείωτη εξαίρεση όσους πρόφτασαν να ενταχθούν στα νέα παραγωγικά
πρότυπα, κυρίως μέσω του τουρισμού.
Η βασική συνέπεια αυτής της διαδικασίας σε επίπεδο τοπίου ήταν η σταδιακή (ή
απότομη, ανάλογα με την περίπτωση) εγκατάλειψη του αγροδασικού τοπίου, όπως
είχε διαμορφωθεί μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Έτσι, πρώτα τα
ορεινά χωράφια και στη συνέχεια τα λιβάδια, οι οπωρώνες, οι ίδιοι οι οικισμοί δίνουν
σταδιακά τη θέση τους σε δασικά οικοσυστήματα. Ακόμα και οι βαθιές επιδράσεις
στο τοπίο, όπως οι πεζούλες, σταδιακά αφομοιώνονται και εξαφανίζονται από την
εικόνα. Η κατάρρευση όλων των δομημένων στοιχείων, από τα σπίτια ως τις
ξερολιθιές, είναι εντυπωσιακά γρήγορη, εξαιτίας κυρίως των σκληρών κλιματικών
συνθηκών. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η εγκατάλειψη ανθρωπογενών δομών
(κτηρίων, χωραφιών κοκ) δεν αποτελεί μια ριζικά νέα κατάσταση, αλλά ήταν μάλλον

ανέκαθεν συνηθισμένη. Ακόμα και στην εποχή της ακμής, ή της «κανονικότητας» της
ορεινής οικονομίας, οι κάτοικοι της ορεινής ζώνης αναγκάζονταν ή επέλεγαν να
αλλάζουν χωράφια, λιβάδια, σπίτια, οικισμούς αφήνοντας συνέχεια πίσω τους
εγκαταλελειμμένα στοιχεία, καθώς ο τρόπος παραγωγής και ζωής τους ήταν
εκτατικός και δεν αξιοποιούσε με εντατικό τρόπο τη διαθέσιμη έκταση.
Βλέποντας την παραπάνω διαδικασία από οικολογική σκοπιά, αυτό που
καταγράφουμε στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες,
είναι μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία διαδοχής. Παρά τις διαδεδομένες αντιλήψεις,
είναι σαφές ότι στη ζώνη αυτή τουλάχιστον (πιθανά σε όλη τη χώρα), οι δασωμένες
εκτάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η δημοσίευση των
Δασικών Χαρτών θα μας δώσει οριστικά συμπεράσματα γύρω από αυτό το
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η φάση διαδοχής έχει αυξημένο
οικολογικό ενδιαφέρον (ποια δασικά είδη θα διαδεχθούν ποιες χρήσεις, πώς
επηρεάζονται από τις συνθήκες και ειδικότερα από την κλιματική αλλαγή κοκ) αλλά
και κοινωνικό ενδιαφέρον. Οι εγκαταλελειμμένες χρήσεις αφήνουν πίσω
απομεινάρια, που μας μπορούν να οδηγήσουν τόσο τους ερευνητές, όσο και τους
απλούς επισκέπτες, σε ένα είδος «αρχαιολογίας του τοπίου», αυξάνοντας το
ενδιαφέρον από την περιήγηση σε περιοχές που σήμερα αναγνωρίζονται συνήθως
μονοσήμαντα ως φυσικά τοπία.

4. Οικοτουρισμός και ιστορία τοπίου
Μέχρι σήμερα, οι κυρίαρχες προσεγγίσεις του οικοτουρισμού τείνουν να
απωθούν όλη αυτή τη σύνθετη ιστορία και αντ’ αυτής να υιοθετούν και να
προβάλλουν προς τους επισκέπτες μία στατική, ανιστορική εικόνα του φυσικού
περιβάλλοντος, ως ένα παγιωμένο τοπίο το οποίο επιπλέον επιθυμούμε να διατηρηθεί
ως έχει. Γίνονται βέβαια συχνές αναφορές στην κοινωνική ιστορία του τόπου, στους
οικισμούς, τις παλιές δραστηριότητες, τον πολιτισμό, τα έθιμα. Λιγότερο συχνά, οι
αναφορές αυτές συνδυάζονται με το φυσικό περιβάλλον: για παράδειγμα, στη Βόρεια
Πίνδο, η τοπική χλωρίδα αναφέρεται ως πηγή έμπνευσης για τους αυτοδίδακτους
περιπλανώμενους ιατρούς, η πέτρα συνδέεται με τους μάστορες κοκ. Σπάνια όμως
γίνεται συστηματική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγικές
δραστηριότητες μετασχημάτιζαν και μετασχηματίζουν το τοπίο και σχεδόν ποτέ δεν
γίνεται η απλή παραδοχή ότι τα δάση έχουν σημαντικά αυξηθεί.
Η αιτία για αυτή την τάση μπορεί να αναζητηθεί στις εμμενείς ιδεολογικές
παραδοχές που καθορίζουν ιστορικά το θεωρητικό πλαίσιο της οικολογίας τόσο ως
επιστήμης, όσο και ως κοσμοθεωρίας και οι οποίες τείνουν να αναπαράγουν την
ιδεολογία της φυσικής αρμονίας (Νικήσιανης 2013). Στο πλαίσιο αυτό, η φύση γίνεται
αντιληπτή ως μια σταθερή ενότητα, η οποία διαθέτει από μόνη της τους κατάλληλους
μηχανισμούς αρνητικής ανάδρασης, ώστε να διατηρεί μια αέναη ισορροπία. Απέναντι
από αυτή την αέναη «φύση», ορθώνεται ο «άνθρωπος», αφαιρούμενος και αυτός από
τις συγκεκριμένες, ιστορικές κοινωνικές σχέσεις και θεωρούμενος ως μια ενιαία,
ανιστορική κατηγορία, ο οποίος παρεμβαίνει στη φύση από-τα-έξω, με στόχο να

ικανοποιήσει τις ήδη προδιαγεγραμμένες ανάγκες του, αλλοιώνοντας τη φυσική
αρμονία των πραγμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε αλλαγή θεωρείται ως
«διαταραχή». Το καθήκον της οικολογίας είναι πια να υπολογίζει το εύρος ανοχής της
φύσης απέναντι στις διαταραχές που προκαλεί ο άνθρωπος, να υπολογίζει δηλαδή
πόση φύση μπορούμε να καταναλώνουμε χωρίς να καταστρέφουμε την ικανότητα της
φύσης να αναγεννάται, ή, με άλλα λόγια, πόσο είναι το φυσικό υπερ-προϊόν που
μπορεί να συγκομίζει ο άνθρωπος χωρίς να καταναλώνει το αρχικό φυσικό κεφάλαιο.
Κατά συνέπεια, οι κυρίαρχες προσεγγίσεις του οικοτουρισμού, αναπαράγοντας
αυτές τις παραδοχές, στοχεύουν, πέρα φυσικά από την οικονομική ανάπτυξη, στην
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, οι οποίοι καλούνται να αναγνωρίσουν την
αυθύπαρκτη φυσική ισορροπία και την ανάγκη διατήρησής της. Σε αυτό το πλαίσιο,
αποτελεί πραγματικά έκπληξη να τους αποκαλυφθεί ότι το πλούσιο και «παρθένο»
δάσος που βλέπουν μπροστά τους στα βουνά της Πίνδου ή της Ροδόπης είναι στην
πραγματικότητα μόλις 60 ή 80 ετών και δημιουργήθηκε όταν άλλαξαν οι
παραγωγικές σχέσεις, τα παραγωγικά πρότυπα και οι χρήσεις γης.
Είναι αναμενόμενο η έκπληξη αυτή να δημιουργεί μια αίσθηση αμηχανίας - τόσο
στον επισκέπτη, όσο και στον φορέα που οργανώνει την οικοτουριστική
δραστηριότητα. Εκτιμούμε όμως ότι σήμερα είναι ώριμες οι συνθήκες για μια στροφή
στην ιστορία του τοπίου, καθώς η ανάδειξή της:
Αποδίδει μια πολύ πιο πραγματική προσέγγιση του τοπίου, αυξάνοντας έτσι
ουσιαστικά τις γνώσεις και κατά συνέπεια την εμπειρία και την ευχαρίστηση που
μπορεί να αποκομίσει ένας επισκέπτης από την περιήγησή του στο τοπίο.
Διευκολύνει τη συσχέτιση του φυσικού περιβάλλοντος με άλλους πολιτιστικούς
και κοινωνικούς πόρους που αφορούν τον τουρισμό.
Αναδεικνύει τη θετική σημασία των παραδοσιακών παραγωγικών
δραστηριοτήτων, της εκτατικής κτηνοτροφίας, της μικρής κλίμακας ορεινής
γεωργίας και της αειφορικής υλοτομίας, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση του
τουρισμού με τις άλλες δραστηριότητες και κατ’ επέκταση τη διάχυση των
ωφελειών από αυτό σε άλλες παραγωγικές ομάδες.
Το παραπάνω σκεπτικό ήταν το κύριο κίνητρο για την υλοποίηση του έργου EcoTimeMachine. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες, όπως η 3D αναπαράσταση και οι
εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας, δίνουν την ευκαιρία για μια πολύ πιο
ενδιαφέρουσα και βιωματική προσέγγιση της ιστορίας τοπίου εκ μέρους των
επισκεπτών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η τεχνολογία της επαυξημένης ή μεικτής
πραγματικότητας χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα
(με στόχο την περιήγηση, την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία), ποτέ ως τώρα, σε
διεθνές μάλιστα επίπεδο, δεν έχει αξιοποιηθεί συστηματικά στον οικοτουρισμό. Ένας
πιθανός λόγος για αυτή την υστέρηση είναι ότι, όπως αναφέρθηκε, σε κάθε
δραστηριότητα που έχει να κάνει με τη «φύση» δίνεται συνήθως έμφαση στη
διατήρηση και όχι στην ιστορία.
Τελικό προϊόν του έργου λοιπόν θα είναι ένα σύνολο εφαρμογών που θα
αναπαριστούν με ζωντανό, τρισδιάστατο τρόπο την ιστορία του τοπίου μιας
επιλεγμένης περιοχής. Η προτεινόμενη εφαρμογή θα βασιστεί σε μία διεξοδική

επιτόπια έρευνα, η οποία θα συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους από τις φυσικές και
ιστορικές επιστήμες για να καταλήξει σε ένα περιγραφικό οικολογικό μοντέλο της
ιστορίας του τοπίου.
Το μοντέλο θα απεικονιστεί στη συνέχεια με 2D και 3D προσομοιώσεις του
τοπίου, προσφέροντας μία αναπαράσταση του τοπίου (α) όπως αυτό ήταν στο
παρελθόν, (β) όπως αυτό θα εξελισσόταν αν άλλαζαν κάποιες από τις παραμέτρους
που το διαμόρφωσαν ιστορικά και (γ) όπως θα είναι στο μέλλον, ανάλογα με τις
παραμέτρους που επιδρούν σήμερα. Οι (β) και (γ) δυνατότητες εκτιμάται ότι θα
αυξήσουν σημαντικά τη συνεισφορά της εφαρμογής στους στόχους της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Έτσι, πέρα από τη χρήση της
από τους/ις επισκέπτες/τριες της επιλεγόμενης περιοχής, μία τέτοια εφαρμογή
μπορεί να αξιοποιηθεί ταυτόχρονα σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης, ή ακόμα στην οικολογική έρευνα, τον οικολογικό σχεδιασμό και
την αποκατάσταση.

5. Επιλογή περιοχής πιλοτικής υλοποίησης
Σύμφωνα τελικά με τα παραπάνω, η περιοχή πιλοτικής υλοποίησης θα αφορά ένα
τοπίο, μια έκταση δηλαδή η οποία (α) γίνεται αντιληπτή ως σχετικά ενιαία από ένα
άνθρωπο που την επισκέπτεται ή την παρατηρεί και (β) διαμορφώθηκε από ένα
πλέγμα συγκεκριμένων κοινωνικών και φυσικών διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να
μελετηθούν σχετικά αυτόνομα από το αντίστοιχο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο
ανήκουν. Συνεπώς, η έμφαση δεν δίνεται σε συγκεκριμένα, διακριτά στοιχεία του
τοπίου (πχ ένας οικισμός ή ένας οικότοπος), αλλά στην ποικιλία και τη συσχέτιση των
στοιχείων και των διαδικασιών. Επίσης, καθώς το έργο εστιάζει στην ιστορία του
τοπίου, μας ενδιαφέρουν τοπία που έχουν υποστεί έντονες αλλαγές, ιδιαίτερα κατά
τα τελευταία 100 χρόνια, οι οποίες συνδέονται με τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που
έχουν υποστεί τα παραγωγικά μοντέλα στις ορεινές περιοχές.
Με βάση όλο το παραπάνω σκεπτικό, για την επιλογή της περιοχής εξετάστηκαν
συνολικά 72 εγκαταλελειμμένοι ή μικροί και φθίνοντες οικισμοί από 5 διαφορετικές
ορεινές ενότητες Οροσειρά Ροδόπης, Πιέρια Όρη, Βίτσι -Πρέσπες, Γράμμος, Βόρεια
Πίνδος) με βάση ένα πακέτο από κριτήρια και υπο-κριτήρια που αφορούσαν την
ιστορία τοπίου της κάθε περιοχής, την επισκεψιμότητα και τη δυνατότητα
υλοποίησης της σχεδιαζόμενης μεθοδολογίας. Τελικά, επιλέχθηκε ο Γράμμος και η
περιοχή γύρω από τον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Παλιάς Κοτύλης.
Η τελική οριοθέτηση της περιοχής έγινε με βάση τον προαναφερόμενο ορισμό
του τοπίου, δηλαδή το τμήμα μιας περιοχής την οποία το ανθρώπινο μάτι συνθέτει σε
μία ενιαία εικόνα συμπεριλαμβάνοντας όλα τα αντικείμενα που περιέχονται στην
περιοχή αυτή και κατά συνέπεια σε αυτό που αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι
επισκέπτες μιας περιοχής. Έτσι:
Ως 1ο επίπεδο (στενή περιοχή) υλοποίησης του έργου, ορίστηκε η κοιλάδα της
Παλιάς Κοτύλης (Κοτέλτσι), η οποία και περιλαμβάνει τον αντίστοιχο
οικισμό. Έκταση: 506,055 ha.

Ως 2ο επίπεδο (ευρεία περιοχή) υλοποίησης του έργου, ορίστηκε το άνω
τμήμα της λεκάνης απορροής του Σαραντάπορου που βρίσκεται στην ορεινή
ενότητα του Γράμου - Βόιου. Το μεγαλύτερο μέρος (δυτικά και κεντρικά)
καταλαμβάνεται από την κοιλάδα των οικισμών Μυροβλήτης
(Μιροσλάβιστα)- Πευκόφυτο (Βίσανσκον)- Χρυσή (Σλάτινα) και
οριοθετείται από την κορυφογραμμή των όγκων «Αρένες». Έκταση:
11.758,450 ha.
Μέσω μιας προκαταρκτικής διερεύνησης της ιστορίας, τις πρώτες πληροφορίες
για τα παραπάνω χωριά αντλούμε από έργα περιηγητών. Εκεί, το Κοτέλτσι το 1886
αναφέρεται ως χωριό 150 χριστιανών κατοίκων με εκκλησία και χάνι, ενώ το 1905-10
στο χωριό λειτουργεί και αρρεναγωγείο (Σχινάς, 1886). Το Κοτέλτσι αποτελούταν από
δύο οικισμούς, έναν ελληνικό και έναν αλβανικό. Η Μιροσλάβιτσα ήταν ο μοναδικός
οικισμός της περιοχής με μουσουλμάνους κατοίκους (Αλβανούς, περίπου 20
οικογένειες). Στη Σλάτινα –βλάχικο τοπωνύμιο που παραπέμπει στην ύπαρξη
στάσιμων υδάτων- υπήρχαν 500 περίπου χριστιανοί κάτοικοι, εκκλησία και χάνι. Το
δε Βίσανσκον το 1886 είχε 170 χριστιανούς κατοίκους. Μετά την ενσωμάτωση στο
ελληνικό κράτος το 1912, οι οικισμοί άλλαξαν όνομα και πληθυσμιακοί σύνθεση. Τη
δεκαετία του 1940 και ιδιαίτερα κατά τον Εμφύλιο θα βρεθούν και αυτά στην πρώτη
γραμμή, με αποτέλεσμα είτε να εκκενωθούν υποχρεωτικά (Κοτύλη), είτε να χάσουν
μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους (Αλβανός, 2005). Στη συνέχεια ακολούθησαν τη
γνωστή πορεία. Σημαντική τέλος για την ιστορία τοπίου της περιοχής ήταν η μεγάλη
δασική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Γράμμο το καλοκαίρι του 2007, καίγοντας
πάνω από 13.000 στρέμματα δασικής έκτασης, κυρίως Μαύρης Πεύκης, στην περιοχή
έρευνας.
-

Εικόνα 1. Η στενή και ευρεία περιοχή υλοποίηση του έργου, εντός της ενότητας του Γράμμου

6. Μεθοδολογία - προκαταρκτικά αποτελέσματα
6.1 Μελέτη ιστορίας τοπίου
Η πρώτη ενότητα εργασίας του έργου αφορά μια εις βάθος διερεύνηση της
ιστορίας του τοπίου, με ένα συνδυασμό προσεγγίσεων που βασίζονται στις φυσικές
επιστήμες και την κοινωνική ιστορία. Επιγραμματικά, οι προσεγγίσεις
περιλαμβάνουν:
Γεωμορφολογία. Στη στενή περιοχή, θα χαρτογραφηθεί πλήρως το πλήρες
μικρο-ανάγλυφο της περιοχής, με τη χρήση ειδικού εναέριου μέσου (drone) και
κατάλληλου λογισμικού. Στην ευρεία, θα χαρτογραφηθούν αντίστοιχα οι βασικές
τοπογραφικές παράμετροι, αξιοποιώντας δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις, τα
οποία θα συμπληρωθούν από δειγματοληπτικές επιτόπιες παρατηρήσεις – μετρήσεις.
Γεωλογία. Αξιοποιώντας τα δεδομένα από προηγούμενες γεωλογικές μελέτες
και νέες δειγματοληπτικές παρατηρήσεις, διαμορφώθηκε ο γεωλογικός χάρτης της
περιοχής. Με βάση το χάρτη, θα διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του γεωλογικού
υποβάθρου και της πορείας διαδοχής της βλάστησης.
Εδαφολογία. Με αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων και περιορισμένες
εδαφοτομές σε διαφορετικά εδάφη (αγρός που παρέμεινε λιβάδι, αγρός που
δασώθηκε με κωνοφόρα, δάσος κωνοφόρων, δάσος φυλλοβόλων) , θα μελετηθούν οι
επιπτώσεις της διαδοχής στο έδαφος.
Κλίμα, υδρολογία. Η κλιματολογική και υδρολογική μελέτη της περιοχής, θα
γίνει με τη συγκέντρωση μετρήσεων από τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης, σε
συνδυασμό με την εγκατάσταση μικρού επιτόπιου μετεωρολογικού σταθμού και τη
διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων μετρήσεων. Οι βασικές κλιματικές
παράμετροι που θα μελετηθούν θα είναι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, ο υετός, η
νεφοκάλυψη/ηλιοφάνεια, η υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου. Η υδρολογική
μελέτη αντίστοιχα θα δώσει έμφαση στο επιφανειακό υδατικό δυναμικό και τις
εισροές - εκροές υδάτων από την περιοχή μελέτης, την κατανομή των βροχοπτώσεων
και το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. Σε αυτή τη βάση, θα παραχθεί στη συνέχεια
μία σειρά σεναρίων για την επίδραση εξωγενών παραγόντων στο τοπικό κλίμα, όπως
η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με προβλέψεις παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων (π.χ.
IPCC).
Βλάστηση - χλωρίδα. Η μελέτη της βλάστησης και της χλωρίδας θα βασιστεί
(α) σε φωτοερμηνεία της περιοχής έρευνας με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945,
του 1970 και του 2015, (β) σε υφιστάμενες πηγές, (γ) σε νέες δειγματοληψίες εντός
των διαφορετικών τύπων οικοτόπων της εξεταζόμενης περιοχής οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν με μεθοδολογία συμβατή με την προτεινόμενη για τα
προγράμματα παρακολούθησης των περιοχών Natura 2000 και (δ) σε ανάλυση γύρης
και άλλων παλυνομόρφων (όπως charcoals, σπόρια φτερών, κ.α.). Για την
παλυνολογική μελέτη ειδικότερα λήφθηκε πυρήνας ιζήματος από την περιοχή
ενδιαφέροντος, στον οποίο, με βάση τις ραδιοχρονολογήσεις που θα παρασχεθούν
από εργαστήριο του εξωτερικού, θα σχεδιασθεί η πυκνότητα δειγματοληψίας και θα
καθορισθεί ο αριθμός των δειγμάτων που θα αναλυθούν για το περιεχόμενό τους σε
γύρη και άλλα παλυνόμορφα.

Στη συνέχεια, θα σταθούμε ενδεικτικά στα προκαταρκτικά αποτελέσματα που
προέκυψαν από τη φωτοερμηνεία. Για τον καθορισμό των διαφορετικών τύπων
κάλυψης, χρησιμοποιήθηκε η αναλυτική περιγραφή της βλάστησης από την Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή (Μπούσμπουρας,
1999). Επιλέχθηκαν τελικά οι παρακάτω τύποι:
1. Λιθώνες-άγονα
2. Καλλιέργειες
3. Λιβάδια
4. Θαμνώνας
5. Υγρότοποι
6. Παραποτάμια βλάστηση
7. Δάσος Δρυός
8. Δάσος Δρυός - Μ. Πεύκης
9. Δάσος Μαύρης Πεύκης
10. Δάσος Οξιάς
11. Δάσος Οξιάς - Μ. Πεύκης
12. Δάσος Οξιάς - Ελάτης
13. Δάσος Ελάτης
14. Κοίτες
15. Δρόμοι
16. Κτίρια
Κάθε πολύγωνο στις φωτογραφίες του 1945 και του 2015 χαρακτηρίζεται με βάση
τις παραπάνω κατηγορίες. Επιπλέον, εκτιμάται το ποσοστό κάλυψης από δενδρώδη
είδη, ενώ, μόνο στις πρόσφατες φωτογραφίες, στα μεικτά δάση γίνεται εκτίμηση του
ποσοστού κυριαρχίας. Η φωτοερμηνεία των πρόσφατων φωτογραφιών επαληθεύεται
με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους.
Η σύγκριση των αεροφωτογραφιών του 1945 - 2015 υποδεικνύει ήδη τις βασικές
τάσεις στην ιστορία του τοπίου:
(α) Όλες σχεδόν οι ορεινές αγροτικές εκτάσεις της περιοχής έχουν εγκαταλειφθεί
(με μικρές εξαιρέσεις γύρω από τους κατοικημένους οικισμούς Πευκόφυτου και
Χρυσής). Οι εκτάσεις αυτές έχουν μετατραπεί σήμερα σε λιβάδια ή σε δάση, κυρίως
κωνοφόρων (Μαύρης Πεύκης – Pinus nigra). Η διαφοροποίηση εξαρτάται από τη
χρήση για βόσκηση και περιβαλλοντικές παραμέτρους (έκθεση, κλίση, μητρικό
πέτρωμα).
(β) Αντίστοιχα, πολλές λιβαδικές εκτάσεις είναι σε πορεία διαδοχής από δασικά
οικοσυστήματα. Τα κύρια είδη που εμφανίζονται είναι η Μαύρη Πεύκη και οι
Άρκευθοι (Juniperus sp.).
(γ) Τα περισσότερα δάση Μαύρης Πεύκης διαθέτουν σήμερα πλούσιο υποόροφο
αναγέννησης, αποτελούμενο κυρίως από δρυ, οξιά ή ελάτη (ανάλογα πάλι με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες). Επιβεβαιώνεται δηλαδή ένα αναμενόμενο μοτίβο
διαδοχής που ακολουθεί τη γενική κατεύθυνση:
Λιβάδι → Μαύρη Πεύκη → Δάσος φυλλοβόλων (δρυός ή οξιάς) ή ελάτης
(ανάλογα κυρίως με το υψόμετρο).

Παρατηρούνται ωστόσο δάση Μαύρης Πεύκης μεγάλης ηλικίας που δεν δείχνουν
σημάδια διαδοχής. Η πιθανότερη ερμηνεία για αυτό είναι να αποτελούν
εδαφοεξαρτώμενα συστήματα σε σερπεντινικά υποστρώματα.
(δ) Η παραπάνω πορεία διαδοχής υποδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των εκτάσεων
που στις φωτογραφίες του 1945 εμφανίζονται να φιλοξενούν δάση Μαύρης Πεύκης,
αποτελούσαν στο πρόσφατο παρελθόν λιβάδια και άλλες ανοιχτές εκτάσεις που
εγκαταλείφθηκαν σε παλιότερους χρόνους. Εξάλλου, στις φωτογραφίες του 1945
παρατηρούνται ήδη ενδείξεις εγκατάλειψης κάποιων λιβαδικών εκτάσεων και
καλλιεργειών. Φαίνεται λοιπόν ότι είτε το μέγιστο επίπεδο της χρήσης της γης για
γεωργία και κτηνοτροφία (και άρα το μέγιστο επίπεδο κατοίκησης) σημειώθηκε
μερικές δεκαετίες πριν το 1945, είτε υπήρχε συχνή εναλλαγή των χρησιμοποιούμενων
εκτάσεων.
(ε) Στα ρέματα και τα ποτάμια της περιοχής παρατηρείται, πάλι κατά τα
αναμενόμενα, να κυριαρχούν υδρόφιλα είδη ως ένα υψομετρικό όριο, ενώ πάνω από
αυτά η βλάστηση αποτελείται κυρίως από οξιά ή οξιά και ελάτη.

Εικόνα 2: Παράδειγμα φωτοερμηνείας: Τμήμα της περιοχής μελέτης το 2015 (πάνω) και το
1945 (κάτω)

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία διαδοχής στις εκτάσεις που
καήκαν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2007. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί, οι εκτάσεις αυτές δασώνονται κυρίως με πρόσκοπα φυλλοβόλα
είδη, όπως Salixcaprea (18% κάλυψη), Populustremula (8%), Acersp. (6%), ενώ η
Μαύρη Πεύκη φτάνει το 17% και το Juniperus sp. είναι αμελητέο. Δεν φαίνεται
δηλαδή να ακολουθούν το παραπάνω γενικό πρότυπο που καταγράφεται σε άλλες
εγκαταλελειμμένες ανοικτές εκτάσεις. Πιθανές ερμηνείες είναι η σταδιακά μειούμενη
αλλά υπαρκτή επιλεκτική πίεση της βόσκησης, ή εδαφικοί παράγοντες. Σε κάθε
περίπτωση, φαίνεται πως το έδαφος διατηρεί μια αξιοσημειώτη «μνήμη», καθώς στις
περιοχές που εμφανίζονταν λιβαδικές το 1945, δασώθηκαν αργότερα και κάηκαν το
2007, σήμερα το δάσος αναγεννάται με εμφανώς χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι στις
περιοχές που ήταν δασωμένες από το 1945. Το ζήτημα αυτό χρειάζεται περισσότερη
διερεύνηση.
Πανίδα. Η μελέτη της πανίδας θα βασιστεί (α) στις υφιστάμενες πηγές
(δημοσιεύσεις, προγράμματα παρακολούθησης, μαρτυρίες κα), (β) σε τακτική
καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών σε όλο το δίκτυο των δασικών δρόμων της περιοχής
και (γ) σε τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών (κάμερες) σε επιλεγμένα σημεία.
Ήδη, η πρώτες συστηματικές καταγραφές βιοδηλωτικών ιχνών και τα
αποτελέσματα από τις αυτόματες κάμερες υποδεικνύουν:
(α) Την παρουσία όλων των γνωστών μεγάλων θηλαστικών που καταγράφονται
στην πανίδα της περιοχής (Καφέ Αρκούδα, Λύκος, Ζαρκάδι, Αγριόγιδο,
Αγριογούρουνο) καθώς και αρκετών μικρών (Αγριόγατα, Αλεπού, Κουνάβι).
(β) Ειδικότερα για την αρκούδα, εμβληματικό είδος για την περιοχή και
γενικότερα για την οροσειρά της Πίνδου, μέσω των ιχνών καταγράφηκε ήδη
ελάχιστος πληθυσμός 6 ατόμων και τουλάχιστον δύο νεογέννητων. Προκαταρκτικά,
εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της περιοχής υπερβαίνει τα 10 άτομα.
(γ) Παρουσιάζεται επίσης μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού των ζαρκαδιών και
των αγριογούρουνων.
Στοιχεία για την ιστορία των ειδών αυτών δεν είναι ακόμα γνωστά. Από
προκαταρκτικές όμως μαρτυρίες και στοιχεία πρόσφατων μελετών, φαίνεται ότι οι
πληθυσμοί αυτοί αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία 20-30 χρόνια.
Πολιτιστική κατασκευή τοπίου. Θα πραγματοποιηθεί επιτόπια εθνογραφική
έρευνα στις αγροτικές κοινότητες της περιοχής του έργου. Συγκεκριμένα, η ομάδα
των κοινωνικών ανθρωπολόγων θα προχωρήσει στην αποδελτίωση τοπικού τύπου και
στην έρευνα τοπικών και προσωπικών αρχείων που μεταφέρουν «τεκμήρια ζωής»
σχετικά με τη σχέση περιβάλλοντος και τοπικών κοινοτήτων. Η έρευνα στο πεδίο θα
πραγματοποιηθεί σε περιόδους του κοινωνικού χρόνου των τοπικών κοινωνιών που
έχουν σημαίνουσα βαρύτητα για τη συγκρότηση της σχέσης ατόμου – κοινότητας –
περιβάλλοντος (π.χ. θερισμός, σπορά, προετοιμασία για το χειμώνα, προετοιμασία
για τυχόν τουριστική περίοδο κλπ.). Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην
επιτόπια εθνογραφική έρευνα θα περιλαμβάνουν: ανοιχτές ποιοτικές συνεντεύξεις
βάθους, συμμετοχική παρατήρηση, ιστορικά ζωής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
εννοιολόγηση της διάκρισης φύση vs χώρος των ανθρώπων, στη σημειολογία
τελετουργικών αλλά και καθημερινών χρήσεων και ορισμών του περιβάλλοντος, στην

κοινωνική και πολιτική ιστορία του περιβάλλοντος, στις έμφυλες διαστάσεις της
σχέσης ατόμου – κοινότητας – περιβάλλοντος, στα οικονομικά και λοιπά παραγωγικά
διακυβεύματα που υφίστανται εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών ως προς το
περιβάλλον.
6.2 Ανάπτυξη οικολογικού μοντέλου
Με βάση τα συνδυασμένα ευρήματα όλων των παραπάνω γραμμών έρευνας, θα
καθοριστεί η τελική λίστα των περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα
χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθεί ένα οικολογικό μοντέλο, το οποίο θα
προσομοιώνει τη δυναμική του τοπίου στο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές
περιβαλλοντικές παραμέτρους που καθορίζουν τις παρατηρούμενες μεταβολές.
Ειδικότερα, το μοντέλο θα πρέπει να είναι σε θέση (α) να αποδίδει με ρεαλιστικό
τρόπο την πραγματική ιστορία του τοπίου και (β) να παρέχει τη δυνατότητα
προσομοίωσης εναλλακτικών ιστορικών σεναρίων, μέσα από τη ρύθμιση κάποιων
τιμών των παραμέτρων του μοντέλου.
Το μοντέλο θα κατασκευαστεί με βάση τα μοντέλα προσομοίωσης του δασικού
τοπίου της οικογένειας LANDIS. Τα μοντέλα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα
προσομοίωσης οικολογικών διεργασιών (διαδοχή, διασπορά, διαταραχές, κλιματική
αλλαγή κ.α.) στο χώρο και στο χρόνο.
Το μοντέλο είναι διακριτού χρόνου, δηλαδή προσομοιώνει αλλαγές βάσει
συγκεκριμένων time-steps (βήμα). Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να ορίσουμε ένα
«βασικό» βήμα για το μοντέλο στο 1 έτος και να τοποθετήσουμε χρονικά τις
διαταραχές όπου θέλουμε (όπου συνέβησαν).
Το τοπίο αναπαρίσταται ως ένα δισδιάστατο πλέγμα από ίσου μεγέθους κελιά. Σε
κάθε κελί ορίζεται η παρουσία ενός ή περισσοτέρων ειδών (σύσταση ειδών σε κάθε
κελί). Ουσιαστικά, στο στάδιο αυτό ορίζεται ο αρχικός διαχωρισμός της βλάστησης σε
κλάσεις-τύπους βλάστησης, όπως αυτές καθορίστηκαν παραπάνω. Σε κάθε τύπο
βλάστηση θα αποδοθεί μια αρχική σύσταση ειδών, με βάση την έρευνα πεδίου. Στον
αρχικό αυτό διαχωρισμό, κάποια είδη είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν (π.χ. στη βάση
λειτουργικών ομάδων). Στην περίπτωση αυτή κάθε ομάδα θα προσομοιώνεται ως
μονάδα στον χώρο και στον χρόνο.
Εκτός από τον παραπάνω διαχωρισμό του τοπίου σε τύπους βλάστησης, είδη κτλ.,
ο χρήστης καλείται να διαχωρίσει το τοπίο και με βάση τα περιβαλλοντικά του
χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη μορφολογία του εδάφους (κλίσεις,
υψόμετρο κτλ.), κλιματικά στοιχεία (θερμοκρασίες, υγρασία κ.α.), άλλα
χαρακτηριστικά (εδαφολογικά κτλ.), σχηματίζεται ένας χάρτης σύμφωνα με τον
οποίο σε κάθε κελί αποδίδεται μια σειρά από «οικολογικές» τιμές. Βασική
παράμετρος των τιμών αυτών είναι o species establishment coefficient, με τιμές
0≤value≤1. Η παράμετρος αυτή καθορίζει την πιθανότητα εγκατάστασης ενός είδους
στο συγκεκριμένο κελί μεταξύ t, t+1. Βέβαια, για να «κριθεί» από την παραπάνω
παράμετρο το αν ένα είδος θα εγκατασταθεί στην περιοχή ή όχι, θα πρέπει καταρχάς
το συγκεκριμένο κελί να βρίσκεται εντός του εύρους διασποράς του είδους από
κάποιο γειτονικό κελί.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί ένα σετ παραμέτρων σε δεδομένη
χρονική στιγμή (π.χ. για τα πρώτα 50 χρόνια) και στη συνέχεια το σετ των
παραμέτρων να αλλάξει (π.χ. λόγω της κλιματικής αλλαγής).
6.3 Ανάπτυξη εφαρμογών
Το επόμενο βήμα αφορά την ανάπτυξη των εφαρμογών που θα παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της έρευνας και του οικολογικού μοντέλου. Το μοντέλο θα
απεικονιστεί με 2D και 3D προσομοιώσεις του τοπίου, προσφέροντας μία
αναπαράσταση του τοπίου (α) όπως αυτό ήταν στο παρελθόν, (β) όπως αυτό θα
εξελισσόταν αν άλλαζαν κάποιες από τις παραμέτρους που το διαμόρφωσαν ιστορικά
και (γ) όπως θα είναι στο μέλλον, ανάλογα με τις παραμέτρους που επιδρούν σήμερα.
Οι (β) και (γ) δυνατότητες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τη συνεισφορά της
εφαρμογής στους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Έτσι, πέρα από τη χρήση της από τους/ις επισκέπτες/τριες της επιλεγόμενης
περιοχής, μία τέτοια εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί ταυτόχρονα σε δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ή ακόμα στην οικολογική
έρευνα, τον οικολογικό σχεδιασμό και την αποκατάσταση.
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Περίληψη
Η γεωγραφική – και όχι μόνο – απομόνωση των ορεινών περιοχών επιτάσσει την
εις βάθος γνώση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων κάθε περιοχής
προκειμένου οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί να είναι ολοκληρωμένοι και να αξιοποιούν
τις τοπικές δυνατότητες. Τα δάση αποτελούν βασική πηγή ζωής για τις ορεινές
περιοχές και σημαντικό παράγοντα για τη συγκράτηση και επιβίωση του ορεινού
πληθυσμού. Η ανάπτυξη μιας βάσης γνώσης για τα ελληνικά δασικά είδη με
πληροφορίες που αφορούν στις συνήθεις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται και
είναι παραγωγικά ως απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για την εφαρμογή
τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών για την παρατήρηση και παρακολούθησή
τους, μπορεί να συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
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Abstract
The geographical – and not only – isolation of mountainous areas requires the
thorough knowledge of their natural and human resources in order to implement
integrated development plans taking into account the local potential. Forests are key
life source for mountain areas and an important factor for the survival of mountain
populations. The development of a knowledge base for Greek forest species with
information on the usual conditions in which they are developed and productive, as
an important cognitive background for the application of remote sensing methods and
techniques for their observation and monitoring, may contribute to the integrated
development of mountainous areas.

1. Εισαγωγή
Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 70,6% της έκτασης της χώρας και
φιλοξενούν το 29,7% του πραγματικού πληθυσμού. Ωστόσο αντιμετωπίζουν πολύ
σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με σημαντικότερα την εγκατάλειψη, την
απομόνωση, την γήρανση του πληθυσμού τους, την δυσκολία στην επικοινωνία και
την προσβασιμότητα, καθώς και ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και παιδείας
(Michailidou and Rokos 2011).
Η γεωγραφική – και όχι μόνο – απομόνωση των ορεινών περιοχών επιτάσσει την
εις βάθος γνώση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων κάθε περιοχής
προκειμένου οι αναπτυξιακοί σχεδιασμοί να είναι ολοκληρωμένοι και να αξιοποιούν
τις τοπικές δυνατότητες, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα και τις αντικειμενικές
δυσκολίες της «πραγματικής πραγματικότητας», και ταυτόχρονα να ικανοποιούν τις
πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Απαιτείται δηλαδή μια ολιστική
διεπιστημονική προσέγγιση προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης η
οποία θα βασίζεται στις ολοκληρωμένες αποδόσεις (integrated surveys) των φυσικών
και ανθρώπινων διαθεσίμων της κάθε περιοχής (Ρόκος 2003, 2004).
Για την αξιόπιστη καταγραφή και παρακολούθηση των στοιχείων,
χαρακτηριστικών, εμφανίσεων και των μεγεθών τα οποία συγκροτούν την κάθε φορά
αδιάσπαστη ενότητα της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας των
απομονωμένων ορεινών περιοχών είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της
τηλεπισκόπησης. Με την βοήθεια των τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών
αποτυπώνονται οι πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις
τους, καθώς και οι τάσεις μεταβολών τους δια μέσου του χρόνου (Αργιαλάς 2000,
Jensen 2000, Ρόκος 1996).

2. Τηλεπισκόπηση και ορεινές περιοχές
Βασική πρόκληση για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων και αλληλένδετων
προβλημάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών με στόχο την
ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελούν οι ολοκληρωμένες αποδόσεις των
φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων τους.
Παρά την αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα της ιδιαίτερης
σημασίας των ορεινών περιοχών σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό,
τεχνικό/τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στις πεδινές
περιοχές, συχνά υπάρχει έλλειψη αξιόπιστης και ακριβούς χωρικής πληροφορίας
(Heinimann et al., 2005), αλλά και το κυριότερο, ολοκληρωμένων αποδόσεων της
φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, γεγονός που επηρεάζει
αρνητικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών ολοκληρωμένης ανάπτυξής τους, οι οποίες να καλύπτουν όλες τις πτυχές
της ζωής και τις πραγματικές ανάγκες των ορεινών πληθυσμών.

Τα
ορεινά
τοπία
χαρακτηρίζονται
από
μικρές
Μοναδιαίες
Ιδιοκτησίες/Χρήσεις/Εκμεταλλεύσεις Γης (Μ.Ι.Γ.Ε.Χ.) και εν γένει από μεγάλη
βιολογική και τοπογραφική ποικιλότητα. Η μεγάλη χωρική ποικιλότητα σε αυτά τα
υψόμετρα εξαρτάται από το μικροκλίμα, το έδαφος, την εδαφοκάλυψη, την
υδρολογία και τη βιοποικιλότητα σε μικρές χωρικές ενότητες (Heinimann et al.,
2005). Η απομόνωση των ορεινών περιοχών, η δυσκολία στην πρόσβαση, το μεγάλο
υψόμετρο και το ραγδαία εναλλασσόμενο και απότομο τοπογραφικό ανάγλυφο,
καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την χαρτογράφηση και παρακολούθηση του ορεινού
περιβάλλοντος με επίγεια μέσα και μεθόδους (Buchroithner, 1995, Sulzer and
Gspurning, 2009). Ακόμα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη βιοκλιματική
ζώνη του κόσμου, η φαινολογία της χλωρίδας στα μεγάλα υψόμετρα και στα μεγάλα
γεωγραφικά πλάτη περιορίζεται από την πολύ μικρή βλαστητική περίοδο εξαιτίας των
ψυχρών θερμοκρασιών και των χιονοπτώσεων (Dunn, 2009).
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν αυτά καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των
τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών στην παρατήρηση και παρακολούθηση του
ορεινού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των χρήσεων γης, του ανταγωνισμού και
των μεταβολών τους που απογράφουν πιστά και τις πολυδιάστατες σχέσεις τους με
τα συστήματα παραγωγής και απασχόλησης των μόνιμων κατοίκων τους, των
κινδύνων από φυσικές καταστροφές και τους σχεδιασμούς πρόληψής τους, καθώς και
τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις τους. Για παράδειγμα η ανεξέλεγκτη κοπή
δέντρων σε περιοχές όπου οι ανάγκες για ξυλεία είναι αυξημένες, μπορεί να οδηγήσει
ένα δασικό σύστημα σε επίπεδα συναγερμού, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο κίνδυνος
διάβρωσης του εδάφους, ο οποίος με τη σειρά του δυσκολεύει τις αναδασώσεις.
Ταυτόχρονα, υπάρχει περίπτωση στα χαμηλότερα υψόμετρα να παρατηρείται
υπερβόσκηση. Για την συστηματική λοιπόν παρακολούθηση και την προστασία ενός
τέτοιου ορεινού οικοσυστήματος απαιτείται διεπιστημονική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση (Ρόκος, 2003) η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των κατάλληλων
τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες
των μικροενοτήτων οι οποίες απαρτίζουν τις ορεινές περιοχές σύμφωνα με τα
παραπάνω.
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων φυσικών
και/ή πολιτικών συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές του
κόσμου, η ψηφιακή τηλεπισκόπηση αποτελεί την κύρια μέθοδο μελέτης και
παρακολούθησης της γήινης επιφάνειας (Kääb, 2005).

3. Εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών στα ορεινά δάση
Τα δάση αποτελούν βασική πηγή ζωής για τις ορεινές περιοχές, με ιδιαίτερη
συμβολή και αξία σε όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης καθιστώντας τα σημαντικό
παράγοντα για τη συγκράτηση και επιβίωση του ορεινού πληθυσμού. Εκτός από την
οικονομική τους αξία για τους ορεινούς πληθυσμούς λόγω της ξυλείας και των
υπόλοιπων δασικών προϊόντων που προσφέρουν, αποτελούν παράγοντα ασφάλειας
και σταθερότητας λόγω της συγκράτησης των εδαφών και της προστασίας από τη

διάβρωση. Η αξία τους είναι τεράστια όσον αφορά στην βιοποικιλότητα και τις
υπόλοιπες οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν (Price, 2011). Τέλος έχουν
ιδιαίτερη πολιτισμική αξία ως χώροι αναψυχής και προσέλκυσης επισκεπτών, αλλά
και ως τόποι συνδεδεμένοι με ιδιαίτερες αξίες, δοξασίες, θρύλους και την ιστορία
κάθε περιοχής.
Ειδικά όσον αφορά στα ορεινά δάση, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι χρειάζεται
να μελετηθούν σε βάθος προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια και η
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών για
σχεδιασμούς ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
Στα μικτά δάση, παρατηρούνται συχνά μεγάλες αποκλίσεις και σημαντικά
σφάλματα στις ταξινομήσεις των ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (ΨΤΑ),
καθώς η κυρίαρχη κατηγορία βλάστησης μπορεί να επικρατήσει της μικρότερης. Το
πρόβλημα
είναι
εντονότερο
όσο
μικρότερη
διακριτική/διαχωριστική
δυνατότητα/ικανότητα (ΔΔ/ΔΙ) έχουν οι χρησιμοποιούμενες ΨΤΑ και μπορεί να
επιτείνεται ακόμα περισσότερο εάν η εικόνα έχει θόρυβο λόγω νεφώσεων.
Επίσης, οι επιπτώσεις του αναγλύφου στο μικροκλίμα επηρεάζουν άμεσα τη
φυσική βλάστηση και τα δασικά οικοσυστήματα. Το κλίμα, σε συνδυασμό με τα
εδάφη, τα νερά και το υψόμετρο επηρεάζουν το είδος του δάσους (δάσος αειφύλλωνπλατυφύλλων, δάσος κωνοφόρων, δάσος φυλλοβόλων, μικτό δάσος).
Ιδιαίτερα όταν μελετώνται δάση φυλλοβόλων, ιδιαίτερη σημασία έχει η μελέτη
της φαινολογίας των δέντρων. Η φαινολογία των φυτών εστιάζει κυρίως στην
σύνδεση ανάμεσα στο κλίμα και στον ετήσιο βιολογικό τους κύκλο (π.χ. βλάστηση,
ανθοφορία, φυλλόπτωση) ο οποίος επηρεάζει την όψη τους.
Η μελέτη της φαινολογίας των δασών με τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές,
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στους πολιτικούς σχεδιασμούς που αφορούν στην
λήψη προληπτικών μέτρων και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
κατολισθήσεων, δασικών πυρκαγιών, αλλά και στην παρακολούθηση της κατάστασης
της υγείας τους και των προσαρμογών των δασών στις κλιματικές αλλαγές. Αλλά και
αντίστροφα, η μελέτη και η καταγραφή της φαινολογίας των δασικών
οικοσυστημάτων ανάλογα με το υψόμετρο, την εποχή και άλλους παράγοντες που την
επηρεάζουν στις ορεινές περιοχές, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της
ακρίβειας των ταξινομήσεων των ΨΤΑ και στον καλύτερο διαχωρισμό των
διαφορετικών δασικών ειδών.
Επομένως από μόνες τους οι ταξινομήσεις ΨΤΑ οι οποίες βασίζονται στις
φασματικές υπογραφές δεν είναι αρκετές για την παρακολούθηση με τηλεπισκοπικές
μεθόδους και τεχνικές, ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών. Η ολοκλήρωση πρωτογενών
δεδομένων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας βάσης γνώσης για την
πραγματική πραγματικότητα των ορεινών περιβαλλόντων και τις ιδιαιτερότητές τους,
μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα των ταξινομήσεων των ΨΤΑ και να συμβάλει
ουσιαστικά στους σχεδιασμούς για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών
περιοχών.

4. Ανάπτυξη βάσης γνώσης για τα δασικά είδη της Ελλάδας
Αξιολογώντας την ιδιαίτερη σημασία των δασών για τις ορεινές περιοχές
επιχειρήθηκε η ανάπτυξη μιας βάσης γνώσης στην οποία παρατίθενται όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά τους, η γνώση των οποίων μπορεί να συμβάλει στην
φωτοαναγνώρισή τους, στη βελτίωση της ακρίβειας των ταξινομήσεων των
ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και στη βέλτιστη διαχείρισή τους.
Επιπλέον, η ολοκληρωμένη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως για
παράδειγμα ο τρόπος και ο χρόνος φυσικής αναγέννησης και πολλαπλασιασμού τους,
οι ιδιαίτερες ανάγκες τους σε υψόμετρο, μικροκλίμα κ.λπ. είναι απαραίτητη για την
εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων δασικής πολιτικής και πολιτικής γης για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
Τα σημαντικότερα λοιπόν ορεινά δασικά είδη της χώρας μας είναι τα εξής
(Μπρούσαλης, 1967):
Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis): Συναντάται στα βουνά και στους
παραθαλάσσιους λόφους της μεσημβρινής Ελλάδας. Είναι σχετικά χαμηλό δέντρο με
ακανόνιστο σχήμα. Το χρώμα των βελόνων είναι ανοιχτό πράσινο. Φύεται σε όλη την
Ελλάδα από την Χαλκιδική και νοτιότερα σε υψόμετρο 800-900 μέτρων. Δεν
συναντάται σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία. Στην Ελλάδα ρητινεύεται μόνο η
χαλέπιος πεύκη. Η τραχεία έχει εγκαταλειφθεί, γιατί δίνει μικρότερη ετήσια
παραγωγή ρητίνης και η ρητίνευση θεωρείται οικονομικά ασύμφορη.
Μαύρη πεύκη (Pinus nigra ή p. Laricio): Πανύψηλο δέντρο που μπορεί να
φτάσει τα 40 μέτρα και σχηματίζει μεγάλα δάση στην Πίνδο, Όλυμπο, Άθω, Οίτη,
Παρνασσό, Τυμφρηστό, Ζήρεια, Χελμό, Πάρνωνα, Ταΰγετο κ.λπ.
Λευκόδερμη πεύκη ή Ρόμπολο (Pinus leucodermis ή p. heldreichii): Μοιάζει
με την μαύρη πεύκη αλλά έχει λευκότερο κορμό και συναντάται σε μεγαλύτερο
υψόμετρο (υπαλπική ζώνη). Στην Ελλάδα απαντάται κυρίως στην Προστευόμενη
Περιοχή της Βόρειας Πίνδου, στο όρος Γκαμήλα και στο Σμόλικα.
Έλατο κοινό ενδημικό (Abies cephalonica): Σχηματίζει μεγάλα δάση στα
μεσημβρινά βουνά και απαντάται σε υψόμετρο 800-1200 μέτρων.
Οξύκεδρος (Juniperus oxycedrus): Πρόκειται για θάμνο ή μικρό δέντρο το
οποίο απαντάται σε πολλά βουνά, πολλές φορές ανακατεμένο με πεύκα και έλατα.
Κοινή άρκευθος (Juniperus communis): Συναντάται σε πολύ μεγάλα
υψόμετρα, πάνω και από τη ζώνη του δάσους συνήθως η νανώδης ποικιλία του
(varietas nana), στον Όλυμπο, Ταΰγετο, Παρνασσό, Πήλιο, Ζήρεια κ.λπ.
Δρυς (Quercus sp.): Είναι φυλλοβόλα δασικά δέντρα τα οποία φύονται συνήθως
στην ενδιάμεση ζώνη των βουνών και σχηματίζουν πυκνά δάση. Το Φθινόπωρο τα
φύλλα τους γίνονται κιτρινα/κόκκινα ενώ το Χειμώνα τα δέντρα είναι γυμνά. Τα τρία
σημαντικότερα είδη δρυός στην Ελλάδα είναι τα Q. petraea Q. frainetto και Q.
pubescens (Τσιτσώνη, 2003).
Οξιά (Fagus sp.): Είναι επίσης φυλλοβόλο δέντρο και καλύπτει μεγάλες εκτάσεις
στα βόρεια βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα. Τα αμιγή δάση δασικής οξιάς (Fagus
sylvatica) απαντώνται στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της
Μακεδονίας πάνω από τα 700 και μέχρι τα 1700 μέτρα και είναι το πλέον

σκιανθεκτικό πλατύφυλλο είδος. Αντίστοιχα στην Ανατολική Μακεδονία και μέχρι τη
χερσόνησο του Άθω απαντά η ανατολική οξιά (Fagus orientalis).
Καστανιά (Castanea sativa): Φτάνει τα 15-30 μέτρα ύψος.
Καρυδιά (Juglans regia): Συνήθως φύεται κοντά σε νερό. Το ύψος του ξεπερνά
τα 20 μέτρα και η ανάπτυξή του είναι πολύ αργή. Είναι αυτοφυές σε Μακεδονία,
Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία.
Πρίνος, πουρνάρι (Quercus coccifera): Είναι χαρακτηριστικό είδος του ορεινού
τοπίου και σύνηθες φαγητό για τις κατσίκες. Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως
απαντάται ως μικρός καχεκτικός θάμνος, ενώ στην πραγματικότητα εάν δεν
πειραχθεί μπορεί να γίνει δέντρο.
Γαύρος (Carpinus): Στις ορεινές περιοχές της χώρας απαντώνται ως δέντρα ή
ως μεγάλοι θάμνοι. Φυτρώνουν πολλά μαζί και έτσι σχηματίζουν μεγάλα δάση. Συχνά
είναι ανακατεμένα με φυλλοβόλα δέντρα. Έχουν εξαιρετικά πυκνή και πράσινη
φυλλωσιά. Το χειμώνα το φύλλωμα ξεραίνεται και αποκτά κοκκινωπές αποχρώσεις.
Στην έρευνά μας επικεντρωθήκαμε σε υψόμετρα 700-1400m στα οποία
βρίσκεται και η συντριπτική πλειοψηφία των ορεινών κοινοτήτων αλλά και των
δασών και των δασικών εκτάσεων, καθώς στόχος της εργασίας είναι η αξιοποίηση
των τηλεπισκοπικών δυνατοτήτων προκειμένου τα δάση να συμβάλλουν κατά το
βέλτιστο τρόπο προς στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών
αυτών. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα ξεκινά σταδιακά η υποαλπική ζώνη επομένως η
ανθρώπινη παρουσία είναι ελάχιστη λόγω αφενός των δύσκολων καιρικών συνθηκών
και της αυξημένης δυσκολίας πρόσβασης και αφετέρου εξαιτίας της σταδιακής
αραίωσης των δασικών συστημάτων τα οποία αποτελούν πηγή ζωής και προστασίας
για τις ορεινές κοινότητες.
Στο εύρος λοιπόν αυτό κυριαρχούν τα δάση που αποτελούνται κυρίως από τα εξής
δασικά είδη:
Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis):
0-1400m
Τραχεία πεύκη (Pinus brutia):
0-1000m
Μαύρη πεύκη (Pinus nigra):
800-1500m
Κοινό έλατο (Abies cephalonica):
800-1800m
Δρυς (Quercus sp):
800-1600m
Οξιά (Fagus sp.):
700-1800m
Ως κρισιμότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη των παραπάνω δασικών ειδών και
για τους οποίους συλλέχθηκε πληθώρα στοιχείων θεωρήθηκαν οι εξής: υψόμετρο,
μητρικό πέτρωμα, έδαφος, κλίση εδάφους, έκθεση, θερμοκρασία, κατακρημνίσεις,
πυκνότητα φύτευσης, τεχνικές εργασίες
Ορισμένες δασοπονικές εργασίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της
ποιότητας του παραγόμενου ξύλου, όπως για παράδειγμα η επιλογή του κατάλληλου
γενετικού υλικού, η λίπανση (αν και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα του ξύλου δεν
είναι ξεκάθαρες), το αραίωμα και το κλάδεμα. Ειδικά το αραίωμα εάν εφαρμοστεί
σωστά δίνοντας προτεραιότητα στα πλέον εύρωστα δέντρα μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση της διαμέτρου, σε αύξηση του ύψους, αλλά και σε μεγαλύτερη γωνία κώνου.
Τέλος το κατάλληλο κλάδεμα συμβάλλει στην δημιουργία λιγότερων ρόζων και
μικρότερης γωνίας κώνου, ενισχύει την παραγωγή όψιμου/καλοκαιρινού ξύλου,

μειώνει τον οζώδη πυρήνα και επιτρέπει την ανάπτυξη καθαρού ξύλου (Punches,
2004).
Συνοπτικά οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη και την παραγωγή
ξύλου στα κυριότερα δασικά είδη της χώρας μας, καθώς και ο τρόπος επίδρασής τους,
κωδικοποιούνται στον Πίνακα 1.
Από τον συγκεντρωτικό Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία και οι μέσες
ετήσιες βροχοπτώσεις δεν αποτελούν παράγοντες περιοριστικούς για την ανάπτυξη
αυτών των δασικών ειδών. Επίσης θεωρούμε ότι ούτε η έκθεση διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο ως προς τον διαχωρισμό των ειδών καθώς στα περισσότερα είδη είναι
ευνοϊκοί οι ίδιοι προσανατολισμοί.
Όσον αφορά στους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση
των αποτελεσμάτων ταξινόμησης των διαφόρων δασικών ειδών με τηλεπισκοπικές
μεθόδους και τεχνικές και στην καλύτερη διαχείρισή τους, μπορούν να διατυπωθούν
τα εξής συμπεράσματα:
•
Σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι έχουν προηγηθεί πυρκαγιές αναμένουμε να
βρούμε περισσότερα πεύκα στα κατώτερα επίπεδα των βουνοπλαγιών και
περισσότερα έλατα στα ανώτερα.
•
Τα έλατα και οι δρύες φύονται μόνο σε ασβεστολιθικά πετρώματα και οι οξιές
μόνο σε ασβεστολιθικά και ηφαιστειογενή.
•
Σε περιοχές με πολύ ξηρά εδάφη, λιμνάζοντα ή βραχώδη, δεν περιμένουμε να
βρούμε οξιές.
•
Σε πολύ απότομες κλίσεις εδάφους δεν θα συναντήσουμε εύκολα οξιές.
•
Συνήθως οι δρύες απαντώνται σε μεγάλες κλίσεις.
•
Οι συνθήκες φωτισμού μπορούν να συμβάλουν στην πρόβλεψη των ειδών που
μπορούν ευκολότερα να αναγεννηθούν μετά από πυρκαγιά.
•
Οι συνθήκες φωτισμού επηρεάζουν επίσης το μικροκλίμα με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη φαινολογία ακόμα και στο ίδιο δασικό
είδος. Ιδιαίτερα στα φυλλοβόλα είδη στις πιο φωτεινές περιοχές τα δέντρα
αργούν περισσότερο να χάσουν το φύλλωμά τους.
•
Η μεγαλύτερη πυκνότητα βλάστησης (υπό προϋποθέσεις) δίνει ξύλο καλύτερης
ποιότητας.
Παρά την γενική τάση για μονοκαλλιέργεια, σε αρκετές περιοχές τα μικτά δάση
συντηρούνται για λόγους αισθητικής, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (χλωρίδα
και πανίδα), για λόγους αναψυχής, για παραγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων
και γιατί πιστεύεται ότι είναι πιο ανθεκτικά στις ασθένειες αλλά και σε κινδύνους από
φωτιά ή αέρα (Vila et al., 2004). Σε σχέση με τα μικτά δάση για αξιοποίησή τους με
τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές:
•
Στα μικτά δάση Pinus halepensis – Quercus sp. συνήθως στο ανώτερο επίπεδο
των πλαγιών κυριαρχεί το πεύκο και στο κατώτερο ο δρυς.
•
Συνήθη είναι επίσης τα μικτά δάση P. brutia– Quercus sp.
•
Στα κάπως χαμηλότερα υψόμετρα στη χώρα μας η ελάτη σχηματίζει μικτά δάση
με θερμόφιλα φυλλοβόλα είδη όπως η καστανιά και οι δρύες.

Πίνακας 1 : Παράγοντες της φυσικής πραγματικότητας οι οποίοι
παραγωγή ξύλου
Pinus halepensis Pinus brutia
Υψόμετρο
0-1400m
0-1000m
Υψόμετρο σε σχέση εντονότερη
εντονότερη
με
φυσική αναγέννηση
στα αναγέννηση στα
αναγέννηση μετά από χαμηλότερα
χαμηλότερα
φωτιά
επίπεδα πλαγιών
επίπεδα πλαγιών
Μητρικό πέτρωμα
-

επηρεάζουν την ανάπτυξη των κυρίαρχων δασικών ειδών στην Ελλάδα και την
Pinus nigra
800-1500m
-

Abies cephalonica
800-1800m
ευκολότερα
στα
μεγαλύτερα
υψόμετρα

Quercus sp
800-1600m
-

Fagus sp
700-1500m
συνήθως σε μεσαία
και χαμηλά επίπεδα
βουνοπλαγιών

-

ασβεστολιθικά

ασβεστολιθικά

ασβεστολιθικά
και
ηφαιστειογενή
ποτέ σε βραχώδεις,
ξηρές ή λιμνάζουσες
εκτάσεις
όχι απότομες κλίσεις
όχι απότομες κλίσεις

Έδαφος*

-

-

-

-

-

Κλίση
Κλίση σε σχέση με
φυσική αναγέννηση
μετά από φωτιά
Έκθεση σε σχέση με
φυσική αναγέννηση
μετά από φωτιά

συνήθως 0-50ο

όχι
απότομες
διαβρωμένες
πλαγιές
-

ευνοϊκές
οι
ήπιες κλίσεις

ευκολότερη <30ο

>35ο
-

περισσότερο
ευνοϊκές οι βόρειες
εκθέσεις

-

οι βόρειες εκθέσεις
δίνουν ποιοτικότερο
ξύλο

Φωτισμός

φωτόφιλο

φωτόφιλο

περισσότερο
ευνοϊκές
οι
βόρειες
εκθέσεις
ημισκιόφυτο

τα
δενδρύλλια
απαιτούν σκιά

σκιάντοχο

Θερμοκρασία

θερμοξηρόβιο

θερμοξηρόβιο

Μέσες
ετήσιες
βροχοπτώσεις

optimum
350-700mm

400-2000mm

ανθεκτικό στις
χαμηλές
θερμοκρασίες
400-1000mm

μεγάλο
θερμοκρασιακό
εύρος
700-1400mm

αναγέννηση σε
σημεία φωτεινά
ή με λίγη σκιά
-

320-1000mm

-

περισσότερο
ευνοϊκές οι βόρειες
εκθέσεις

-

*Η παύλα (-) στον Πίνακα σημαίνει ότι δεν απαντώνται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους
τύπους εδαφών ούτε και υπάρχουν εδάφη τα οποία αποκλείουν την βλάστησή τους. Αντίστοιχα
ερμηνεύονται οι παύλες και για τους υπόλοιπους παράγοντες.

Φυσικά δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζουμε τις ιδιαίτερες
συνθήκες μικροκλίματος οι οποίες επικρατούν σε κάθε περιοχή που μελετάται και οι
οποίες διαμορφώνουν μοναδικές κάθε φορά συνθήκες φυσικής πραγματικότητας.
Εξάλλου η ίδια φύση δεν μπορεί να περιοριστεί και να περιγραφεί με αυστηρούς
κανόνες, όμως η αξιοποίηση παρατηρήσεων και συμπερασμάτων όπως αυτά τα οποία
διατυπώθηκαν προηγουμένως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών
παρατήρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των δασών με τηλεπισκοπικές
μεθόδους και τεχνικές, σε συνδυασμό με άλλα φωτοαναγνωριστικά και
τηλεπισκοπικά χαρακτηριστικά.

5. Συμπεράσματα και συζήτηση
Στην έρευνά μας επιχειρήθηκε μια πρώτη διενέργεια ολοκληρωμένων αποδόσεων
της φυσικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά
τον ορεινό δασικό πλούτο. Προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν προς
την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών χρειάζεται η
ολοκλήρωσή τους με τα στοιχεία και τα μεγέθη που καθορίζουν και χαρακτηρίζουν
τις υπόλοιπες διαστάσεις της ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση,
απαιτείται εις βάθος γνώση, τήρηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και τη διαχείριση του δασικού πλούτου σε τοπικό,
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Προκειμένου οι σχεδιασμοί να αξιοποιούν τις τοπικές
δυνατότητες και να ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, απαιτείται
οι τοπικοί πληθυσμοί να αποτελούνται από υπεύθυνους, συνειδητοποιημένους και
δραστήριους πολίτες με κριτική σκέψη οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο συλλογικοτήτων,
με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τα παιδιά, δηλαδή το μέλλον των ορεινών
περιοχών. Επιπλέον χρειάζεται στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς να λαμβάνονται
υπόψη τα ανθρώπινα διαθέσιμα, όλα τα φυσικά και τα πολιτισμικά διαθέσιμα, και να
αξιοποιούνται οι κατάλληλες τεχνολογίες καθώς και η παραδοσιακή τεχνογνωσία.
Όλες αυτές οι πτυχές χρειάζεται να ολοκληρωθούν και να συνδυαστούν αρμονικά
προς μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη για όλους και όχι για μια αποσπασματική
μονοτομεακή οικονομική ανάπτυξη για λίγους, με αρνητικές επιπτώσεις για όλους
τους υπόλοιπους και για το φυσικό περιβάλλον.
Σε συνέχεια των παραπάνω, διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για τις τηλεπισκοπικές
μεθόδους και τεχνικές οι οποίες αξιοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για την
παρατήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση των ορεινών δασικών ειδών της χώρας
μας. Ωστόσο βασικό θέμα το οποίο προβληματίζει τη σύγχρονη επιστημονική
κοινότητα είναι ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας και το πώς μπορεί να γίνει σωστή
διαχείρισή της (Hampton et al., 2013).

Προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσής μας στην επιλογή της καταλληλότερης
κάθε φορά τηλεσκοπικής μεθόδου και τεχνικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας
δασικής ορεινής περιοχής ανάλογα με την κάθε φορά φυσική και
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα που επικρατεί, μπορεί να συμβάλει η
δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος. Τα έμπειρα συστήματα είναι προγράμματα
Η/Υ που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν
διάφορα προβλήματα. Έχουν πάρει το όνομά τους από το βασικό χαρακτηριστικό
τους: επιλύουν προβλήματα, τα οποία απαιτούν την εμπειρία, τη γνώση, την
προσέγγιση και τη μεθοδολογία του ειδικού (Ortolano και Perman, 1987). Για
παράδειγμα ερευνητές έχουν προτείνει την δημιουργία ενός έμπειρου συστήματος
για την αναγνώριση παθογόνων οργανισμών που προσβάλλουν δασικά είδη και στο
οποίο προτείνονται οι καταλληλότερες μέθοδοι αντιμετώπισης (Kaloudis et al., 2005).
Σε κάθε περίπτωση κανένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να
υποκαταστήσει την ανθρώπινη λογική και την κριτική και ολιστική προσέγγιση που
απαιτείται όταν μελετάται οποιοδήποτε πολύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα
περιβάλλοντος και ανάπτυξης.
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Περίληψη

Η Λέρος είναι ένα από τα νησιά το οποίο παρόλη τη φυσική ομορφιά και την
ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα δεν έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε τουριστικό
προορισμό. Τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του νησιού είναι
απαραίτητο να αξιοποιηθούν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Μετά την προσπάθεια ολοκληρωμένης καταγραφής για τη Λέρο και την αρχική
προσέγγιση με την δημιουργία θεματικών διαδρομών παρουσιάζεται μια ιδέα
αξιοποίησης της πληροφορίας αυτής για την ανάδειξη του πλούτου του νησιού με τη
δημιουργία βάσης γνώσης. Η συγκέντρωση των πολιτισμικών και ιδιαίτερων φυσικών
χαρακτηριστικών σε βάση γνώσης και η δημιουργία έμπειρου συστήματος το οποίο
μπορεί να συνδυάσει την αρχική αποσπασματική πληροφορία και να παρέχει
επιλογές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη, μπορεί να προσφέρει σημαντικά
στην ανάδειξη του νησιού και στον τουριστικό τομέα. Η βάση γνώσης δημιουργήθηκε
στο Nexpert Object 2.0.2. το οποίο είναι ένα υβριδικό εργαλείο που επιτρέπει την
ολοκλήρωση κανόνων παραγωγής και αντικειμένων, επιτρέποντας την επιτυχή
αναπαράσταση της περιγραφικής και της διαδικαστικής γνώσης στο συγκεκριμένο
πεδίο εφαρμογής. Ο στόχος ήταν η δημιουργία μιας πλατφόρμας αναζήτησης και
επιλογής τουριστικών επιλογών στην Λέρο η οποία θα στηρίζεται στην ολική
πραγματικότητα του νησιού δηλ. στον πολιτισμό, την οικονομία, το περιβάλλον, την
τεχνολογία και την κοινωνία. Αυτό έχει ως στόχο τη μετατόπιση του επίκεντρου του
ενδιαφέροντος ενός επισκέπτη και τη προσέγγιση πέρα από τα συνήθη κριτήρια
επιλογών όπως π.χ. τα αξιοθέατα και τις παραλίες, μέσα σε ένα γενικότερο εύρος
επιλογών που θα περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της πραγματικότητας και θα
αναδεικνύει νέες δραστηριότητες και δυνατότητες.
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Abstract

Leros, despite its natural beauty and its unique cultural identity, has not managed
to become a tourist destination. The island's particular natural and cultural
characteristics must be exploited in all areas of human activity. After the attempt of a
complete record of Leros cultural and natural characteristics and the initial approach
by creating thematic routes, an attempt of using this information for the emergence
of the wealth of the island through the creation of a knowledge base is being presented.
The gathering of cultural and physical specific information in a knowledge base and
the development of an experienced system that can combine the original fragmented
information and provide options according to the interests of the user, can
significantly contribute to the emergence of the island and the tourism sector. Nexpert
Object 2.0.2, which is an hybrid tool that allows the integration of production rules
and objects, allowing for a successful representation of descriptive and procedural
knowledge in the specific field of application, was used for the development of the
knowledge base. The main purpose was the development of a search-selection
platform of touristic options in Leros based on the overall reality of the island, ie
culture, economy, environment, technology and society. This aims at shifting the focus
of a visitor's interest and approach beyond the usual selection criteria, such as sights
and beaches, within a broader range of choices that include all dimensions of reality
and will present new activities and capabilities.

1. Εισαγωγή
Η Λέρος είναι ένα ακριτικό νησί, το οποίο συντίθεται από ένα καμβά ιδιαίτερων
στοιχείων, όπως μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, παραδόσεων και εθίμων, τα οποία
δίνουν του ιδιαίτερη ταυτότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου.
Η ανάδειξη όλων αυτών των ιδιαίτερων στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα
της Λέρου, προτάθηκε σε προηγούμενη εργασία της διεπιστημονικής ομάδας να γίνει
με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Tsamoura &
Vamvoukakis, 2018), η χρήση των οποίων προσέφερε δυνατότητες οργάνωσης με τη
δημιουργία θεματικών διαδρομών, καθώς και τη συσχέτιση και απεικόνιση διαφόρων
πληροφοριών με χάρτες, οι οποίοι ήταν εύκολα κατανοητοί και διαχειρίσιμοι χωρίς
να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό
δόθηκε η δυνατότητα στον οποιονδήποτε χρήστη να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει
τη πληροφορία που του παρέχεται, με έναν ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο. Η
συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να πάει ένα βήμα παραπάνω την αξιοποίηση όλων

των δυνατοτήτων του νησιού έχοντας, αυτή τη φορά, σαν βασικό της φορέα τις βάσεις
γνώσης και βασικό εργαλείο το υβριδικό πρόγραμμα Nexpert Object 2.0.2.
Ουσιαστικά γίνεται μια «διαφορετική αξιοποίηση της πληροφορίας που έχει
συλλεχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη νήσο Λέρο με τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου τουριστικού οδηγού ο οποίος δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο
μοντέλο «Ήλιος-Θάλασσα» που προωθεί τις τελευταίες δεκαετίες το μεγαλύτερο
μέρος της Ελληνικής τουριστικής Βιομηχανίας.
Μεγάλο όραμα αλλά και βασικός στόχος αυτής της διαρκούς προσπάθειας της
διεπιστημονικής ομάδας είναι αρχικά, σε ένα μέρος το οποίο θα αποτελεί «Πιλότο»,
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η Ελληνική «βαριά»
βιομηχανία να αποκτήσει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα ο οποίος θα της δώσει την
αναπτυξιακή πορεία που χρειάζεται και δεν θα είναι ευάλωτη στις ορέξεις και τα
επιχειρηματικά παιχνίδια των tour operators του εξωτερικού. Μετά την δοκιμή,
αξιολόγηση και εκ νέου διαμόρφωση όλων αυτών των νέων ιδεών θα γίνει
προσπάθεια της εφαρμογής τους σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία.

2. Μεθοδολογία – Εννοιολογική σύλληψη
Η εργασία αυτή έχει ως αφετηρία τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία
των στοιχείων που συλλέχθηκαν για την εργασία «Δημιουργία συμμετοχικής
πολιτισμικής πλατφόρμας για τα Δωδεκάνησα με τη χρήση Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών», (Τσαμουρά κ.α., 2016), η οποία επικεντρώνεται στον
τομέα του πολιτισμού για τη νήσο Λέρο. Για την επέκταση της μελέτης και σε
δεδομένα φυσικού κάλλους της Λέρου έγινε η απαραίτητη συλλογή πληροφοριών από
μεγάλο εύρος πηγών οι οποίες παρατίθενται στη βιβλιογραφία. Ακολούθησε η
δημιουργία των πινάκων στους οποίους καταγράφηκε όλη η πληροφορία από όλους
τους τομείς της πραγματικότητας. Προσπαθώντας να εντάξουμε την τουριστική
αξιοποίηση του νησιού στη φιλοσοφία της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης
(Ρόκος, 2003) προστέθηκαν στα υπό αξιοποίηση στοιχεία όχι μόνο τα μνημεία και οι
φυσικές ομορφιές αλλά και οι παραγωγικές και μεταποιητικές διαδικασίες, η τοπική
γαστρονομία η οποία στηρίζεται κατ αρχάς στα τοπικά προϊόντα, οι κοινωνικές δομές
και πολλά άλλα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη.
Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που περιγράφει ο Ρόκος (2007) για τη συλλογή
ανάλυση και περεταίρω αξιοποίηση της πληροφορίας.
Η αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός «wizard» ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να επιλέγει μέσα από ερωτήσεις τα σημεία ενδιαφέροντός που θα ήθελε
να επισκεφτεί από την ολική πραγματικότητα του νησιού. Το τελικό αποτέλεσμα θα
είναι ένα μικρό κείμενο με τις θεματικές επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν το χρήστη
να καταρτίσει πιο εύκολα ένα ημερολόγιο περιήγησης. Για τη δημιουργία του wizard
χρησιμοποιήθηκε το κέλυφος εμπείρου συστήματος Nexpert Object 2.0.2 το οποίο
είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης υβριδικών εμπείρων συστημάτων με συστήματα
παραγωγής. Τα κύρια στοιχεία ενός εμπείρου συστήματος είναι η βάση γνώσης
(knowledge base) και η μέθοδος συμπερασματολογίας (inference engine) που κατά

κανόνα διαχωρίζονται, έτσι ο μηχανικός γνώσης ασχολείται μόνο με την πρόσληψη
της γνώσης και την οργάνωσή της. Οι κανόνες παραγωγής είναι δομές γνώσης που
συνιστούν τα βήματα του μηχανισμού επίλυσης. Η γενική μορφή του κανόνα είναι:
IF (...συνθήκες…) THEN (…ενέργειες-1…)
Εάν οι συνθήκες του κανόνα παραγωγής ικανοποιηθούν τότε εκτελούνται οι
ενέργειες-1. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κανόνας αποτυγχάνει και εκτελείται ο
επόμενος κανόνας με βάση τη στρατηγική επίλυσης. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλοι κανόνες οι οποίοι όταν ο χρήστης επιλέξει την
καταφατική απάντηση ο κανόνας ενεργοποιείται και περιλαμβάνει στο τελικό
κείμενο τα δεδομένα που επιλέχθηκαν.
3. Εκτέλεση παραγόμενων αρχείων και δημιουργία ολοκληρωμένου
περιηγητικού οδηγού για την Ν. Λέρο
Η προσέγγιση για να είναι ολοκληρωμένη θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη
αρχική επιλογή της Ν. Λέρου ως προορισμό. Η Ζvarich (2018) χρησιμοποίησε μια
ξεχωριστή βάση γνώσης για την επιλογή σημείου για διακοπές πριν από τον τελικό
ολοκληρωμένο τουριστικό οδηγό του σημείου επιλογής. Χρησιμοποίησε 4 βασικά
κριτήρια επιλογής από τα οποία μόνο το κριτήριο τρόπου μεταφοράς είναι απόλυτα
αντικειμενικό. Τα άλλα 3 κριτήρια επιλέγονται και κατηγοριοποιούνται από την
Ζvarich. Τελικά η αντιστοίχιση των προορισμών στα κριτήρια γίνεται από την
διεπιστημονική ομάδα.
3.1 Κριτήρια για την επιλογή σημείου διακοπών
Στο 1ο κριτήριο ερωτάται ο χρήστης αν έχει επισκεφτεί την Ελλάδα. Οι επιλογές
απάντησης είναι:
i) Neither: όχι, δεν έχει επισκεφτεί την Ελλάδα.
ii) Not Good: ναι, έχει επισκεφτεί την Ελλάδα όμως δεν είχε καλές εντυπώσεις.
iii) Good: ναι, έχει επισκεφτεί την Ελλάδα, έμεινε ευχαριστημένος.
Στο 2ο κριτήριο, δίνεται η ερώτηση για ποια εποχή του χρόνου ενδιαφέρεται ο
χρήστης να επισκεφτεί την Ελλάδα. Στο 3 ο κριτήριο δίνεται ερώτηση επιλογής του
επιθυμητού τρόπου μεταφοράς για το σημείο προορισμού. Στο 4 ο κριτήριο
περιλαμβάνεται η ερώτηση όσον αφορά τα ενδιαφέροντα του χρήστη με επιλογές,
Πόλεις (Cities), Θάλασσα (Sea), Βουνό (Mountain), Φυσικές Δραστηριότητες και
σπορ (Nature Activities). Επίσης, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ο χρήστης μπορεί
να κάνει μόνο μια επιλογή σε κάθε Κριτήριο. Στον παρακάτω πίνακα αναδεικνύονται
τα κριτήρια επιλογής των σημείων.
H κορυφαία υπόθεση ονομάστηκε «Greece», η οποία προκύπτει από κανόνα
(roule) με τέσσερα κριτήρια, βλ. εικόνα 1.

Εικόνα 1. Rule Editor, Ανάδειξη Κριτηρίων
Επιλογής Σημείου και Rule Overview, Αναπαράσταση του Συνόλου των Κανόνων

Εικόνα 2. Παράθυρα ερωτήσεων και επιλογές που προτείνονται για την επιλογή σημείου.
Στο τελευταίο παράθυρο προκύπτει σημείο επιλογής η Λέρος

Η σειρά των ερωτήσεων και οι επιλογές απάντησης σε κάθε μια φαίνονται στην
εικόνα 2. Μετά από τον συσχετισμό των απαντήσεων προκύπτει το μήνυμα επιλογής
σημείου.

Τα τελικά αποτελέσματα που εξάγει το πρόγραμμα παρουσιάζονται στην εικόνα
4. Στο παράθυρο Rule Network αναδεικνύεται η περιοχή που προτείνεται σύμφωνα
με τις επιλογές των κριτηρίων. Όπως και στο παράθυρο Rule Overview αναδεικνύεται
η συνολική εικόνα όλων των περιοχών και στο παράθυρο συμπερασμάτων με το βέλος
φαίνεται η τελική επιλογή.

Εικόνα 3. Rule Network, Rule Overview, και Conclusions Ανάδειξη Προτεινόμενης Περιοχής

3.2 Τελικά Αποτελέσματα Επιλεχθείσας Περιοχής (Ν. Λέρος)
Εικόνα 4. Rule Overview, Σύνολο Κανόνων H_Leros

Εφόσον στο χρήστη προτείνεται περιοχή, (στην συγκεκριμένη περίπτωση η Ν.
Λέρος) στη συνέχεια σε ένα καινούριο παράθυρο του δίνεται πλήθος ερωτήσεων για
τα σημεία ενδιαφέροντός του. Συγκεκριμένα, δίνονται ερωτήσεις από κάθε τομέα της
Πραγματικότητας, δηλαδή Οικονομική, Πολιτισμική, Περιβαλλοντική, Τεχνολογική
και Κοινωνική όπως επίσης και οι υποκατηγορίες τους.

Η Οικονομική Πραγματικότητα διαχωρίζεται σε i)Πρωτογενής Τομέας – Τοπική
Παραγωγή ii) Δευτερογενής Τομέας – Τοπικά Προϊόντα, iii)Τριτογενής Τομέας –
Επιλογή Καταλύματος, iv)Τριτογενής Τομέας – Φαγητά και Ποτά v)Τριτογενής
Τομέας – Τράπεζες. Στην ερώτηση ζητείται να απαντήσει ο χρήστης αν τον
ενδιαφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία, στην περίπτωση που ενδιαφέρεται απαντάει
με «true». (εικόνα. 5).

Εικόνα 5. Παράθυρα ερωτήσεων οικονομικής πραγματικότητας ανά τομέα.

Η Πολιτισμική Πραγματικότητα διαχωρίζεται σε γαστρονομία, πολιτισμικές
εκδηλώσεις και αξιοθέατα.

ΕΕικόνα 6. Παράθυρα ερωτήσεων πολιτισμικής πραγματικότητας

Η Περιβαλλοντική Πραγματικότητα διαχωρίζεται σε παραλίες, προτεινόμενες
διαδρομές - περιπατητικές και Μη-, υγροτόπους και προστατευόμενες περιοχές (πχ.
Natura) και τοπική χλωρίδα και πανίδα.

Εικόνα 7. Παράθυρα ερωτήσεων Περιβαλλοντικής Πραγματικότητας

Η Τεχνολογική Πραγματικότητα διαχωρίζεται σε πληροφορίες για τοπική
μετακίνηση και πληροφορίες για ιστοσελίδες και εφαρμογές.
Εικόνα 8. Παράθυρα ερωτήσεων Τεχνολογικής Πραγματικότητας

Η Κοινωνική Πραγματικότητα διαχωρίζεται σε συνεταιρισμούς και δημόσιες
υπηρεσίες.
Εικόνα 9. Παράθυρα ερωτήσεων Κοινωνικής Πραγματικότητας

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, παρακάτω παρουσιάζονται οι Τελικές
Πληροφορίες για την Προτεινόμενη Περιοχή – Λέρος σε μορφή μηνυμάτων ανά
τομέα της πραγματικότητας

Εικόνα 10. Παράθυρα Εμφάνισης Αποτελεσμάτων ολοκληρωμένου
τουριστικού οδηγού ανά τομέα

Μετά την παρουσία των αποτελεσμάτων το πρόγραμμα εξάγει αναφορά για το
Τουριστικό Οδηγό. Με το βελάκι αναδεικνύονται οι επιλογές που επιβεβαιώθηκαν
στην δομή ερωτήσεων. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι για αυτά τα δεδομένα θα δοθούν
πληροφορίες στο χρήστη.

Εικόνα 11. Τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα για την Υπόθεση H_Leros

4. Συμπεράσματα – Προοπτικές
Η βάση γνώσης που δημιουργήθηκε έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό διακοπών για
ένα όχι και τόσο δημοφιλές νησί της Ελλάδας με μια διαφορετική φιλοσοφία, η οποία
προσπαθεί να προσθέσει στα ενδιαφέροντα όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες
(σύγχρονες αλλά και παραδοσιακές) πέρα από τη φυσική ομορφιά. Είναι προφανές
ότι η συγκεκριμένη βάση γνώσης θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με συνεχή ενημέρωση
πολιτιστικών δρώμενων, συγκεκριμένες επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας αλλά και
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είναι προφανές επίσης ότι μπορεί να φτιαχτούν
ανάλογες βάσεις για όποιο άλλο σημείο της χώρας θα θέλαμε σε οποιαδήποτε χωρική
κλίμακα. Οι τεχνικοί περιορισμοί που προκύπτουν από το πρόγραμμα που
χρησιμοποιήθηκε σίγουρα είναι αρκετοί και δεν επιτρέπουν πολλές προεκτάσεις
όπως πχ την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης βάσης σε ιστοσελίδα. Σε τέτοια
περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποια γλώσσα προγραμματισμού όπως
η clips.
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Περίληψη
Ο άνθρωπος αποτελεί αδιαχώριστο κομμάτι του χώρου και η μεταξύ τους σχέση
αναπτύσσεται μέσω των εμπειριών που αποκτά ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να
κατανοήσει το χώρο που τον περιβάλλει. Τα ίχνη των χωρικών εμπειριών
αποτυπώνονται στο εσωτερικό του ανθρώπου και ενυπάρχουν μέσω της βιωματικής
μνήμης, αναπτύσσοντας τη χωρική του αντίληψη. Στο πλαίσιο διερεύνησης του
τρόπου ανάγνωσης και κατανόησης του χώρου από τον άνθρωπο, μελετάται η
αντίληψη που έχουν τα παιδιά της πόλης για την έννοια «χωριό». Μέσω τεχνικών
χωρικής συντακτικής ανάλυσης, αποδελτιώνονται 136 ιχνογραφήματα σε περιβάλλον
GIS, αποκωδικοποιώντας τα εμφανιζόμενα στοιχεία και τις μεταξύ τους σχέσεις. Με
την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό στατιστικών μέτρων,
ποσοτικοποιείται η κάθε επιλογή των παιδιών και καταστρώνεται μια μέση εικόνα του
«χωριού». Τα παιδιά φαίνεται να αποδίδουν την έννοια «χωριό» ως ένα συνδυασμό
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με έντονο το στοιχείο της ανθρώπινης
παρουσίας.

Syntactic analysis of the perceptual structure of space: Exploring 130+6
representations of the concept of "village" in a GIS environment
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People is an inseparable part of space and the relationship between them develops
through the experiences that human acquires in his attempt to understand the place
which surrounds him. The traces of spatial experiences are imprinted within human
and are inherent through episodic memory, developing his spatial perception. In the
context of exploring the way people read and comprehend the space, the children’s
perception of the concept of "village" is being studied. Using techniques of space
syntax analysis, 136 paintings are mapped to a GIS environment, decoding the drawn
elements and relationships between them. By interpreting the results and calculating
statistical measures, each child's choice is quantified and an average image of the
"village" is constructed. Children seem to attribute the concept of "village" as a
combination of the natural and built environment with sign of human presence.
1. Εισαγωγή
Ο άνθρωπος στη συνεχή προσπάθειά του να ορίσει, να κατανοήσει και να
ερμηνεύσει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ουσιαστικά αναλύει και περιγράφει
την εμπειρία του χώρου και όχι τον χώρο καθ' εαυτό (Σιδέρης, 2005). Μια εμπειρία
που κατακτάται και διαμορφώνεται μέσα από τις εκλαμβάνουσες που δέχεται ο κάθε
χρήστης από το εκάστοτε περιβάλλον, καθώς οι αισθήσεις, η συμπεριφορά του
παρατηρητή/ χρήστη και το περιβάλλον αποτελούν αδιαχώριστες παραμέτρους,
λειτουργώντας ως ένα αντιληπτικό σύστημα (perceptualsystem). (Hillier, etal., 1987;
AL- Ghatam, 2015; Çanakcıoğlu, 2015).
Βέβαια, η αίσθηση του χώρου (spatial sense) επικεντρώνεται στην έννοια της
κίνησης, σήμερα, αφήνοντας το οπτικό σε μια βαθύτερη ανάγνωση του χώρου (Van
de Walle, 2003). Ο βαθμός και ο τρόπος κίνησης του ανθρώπου στο εκάστοτε
περιβάλλον αποτελεί κατευθυντήριο κριτήριο και μέσο ανάγνωσης αυτού,
διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην οπτική που διαμορφώνει ο ίδιος για το εν
λόγω περιβάλλον. Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, η εικόνα του κάθε χώρου εξαρτάται
από τον χρήστη που την έχει αποτυπώσει (Hall, 1966; Çanakcıoğlu, 2015) και το
στάδιο ανάπτυξης της χωρικής αντίληψής του (spatial perception) (Piaget, 1929, 1973;
Green & Schellenberge, 2018).
Οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν κομβικά σημεία της παρούσας έρευνας,
καθώς επικεντρώνεται στην εύρεση του τρόπου και του βαθμού επιρροής τους στην
αντίληψη και κατ’ επέκταση στην αναπαράσταση ενός ορισμένου χώρου.
Αξιοποιώντας τις γνωστικές ικανότητες (cognitive abilities) και διαδικασίες (cognitive
processes) που συντελούνται στον κάθε άνθρωπο (Piaget, 1936), επιχειρεί να

αναλύσει τη διαδικασία ανάγνωσης της αντιληπτής δομής του χώρου, ως μια
διαμορφωμένη αποτύπωση της γνώσης και της εμπειρίας.
Ως περίπτωση μελέτης επιλέγεται το δίπολο «παιδί- χωριό», καθώς η έννοια του
χωριού αποτελεί μέρος της ζωή του, χωρίς να εντάσσεται με τον ίδιο τρόπο στην
καθημερινότητά του, ανακλώντας σε μεγαλύτερο βαθμό ίχνη της βιωματικής μνήμης
(episodic memory), του είδους μνήμης που επιτρέπει στους ανθρώπους να
συλλογίζονται πάνω σε προσωπικές εμπειρίες, άμεσα συνδεόμενες με το χώρο και το
χρόνο (Wheeler, 2000; Tulving, 2002; Pallasmaa, 2006). Με αυτόν τον τρόπο, οι
αναπαραστάσεις που προκύπτουν δε φέρουν μόνο τη γνώση του χώρου λόγω της
καθημερινής χρήσης, αλλά εμπλουτίζονται με στοιχεία αναφερόμενα στην αίσθηση
του χώρου (Van de Walle, 2003), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τον κάθε χρήστη.

2. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
Η σχέση ανθρώπου και χώρου αντιλαμβάνεται και βιώνεται ως ένα σύνολο
οπτικών πεδίων που αλλάζουν συνεχώς, καθώς κινούμαστε (Hillier, 1996). Αλλά, αν
κληθούμε να περιγράψουμε έναν χώρο, ποιο οπτικό πεδίο θα διαλέξουμε;Αν ζητηθεί
η αναπαράσταση ενός χώρου, αυτό που θα αποτυπωθεί θα είναι η γνώση του ατόμου
προς τον χώρο αυτό, και κάθε γνώση αρχίζει με την εμπειρία (Kant, 2006). Μέσω της
χωρικής εμπειρίας (spatial experience), ο άνθρωπος κατανοεί όσα τον περιβάλλουν,
μετατρέποντας τον απροσδιόριστο χώρο σε βιωμένο και τον ίδιο του τον εαυτό σε
αδιαχώριστο κομμάτι του (Hall, 1966). Η αποτύπωση της εμπειρίας αυτής οδηγεί στη
δημιουργία μιας ασυνείδητης ψυχικής ζωής, διαμορφώνοντας την εσωτερική
πραγματικότητα του ατόμου και κατ’ επέκταση την προσωπική του οπτική για κάθε
χώρο (Ansermet & Magistretti, 2016), οδηγώντας στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης
(spatial thinking) (National Research Council, 2006; Κάβουρας, etal., 2015).
Ως εκ τούτου, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η λογική που χειρίζεται και
εκφράζει ο άνθρωπος τη γνώση του για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, πρέπει να γίνει
κατανοητός ο τρόπος που το αντιλαμβάνεται και το «διαβάζει» ως χωρικό σύνολο.
Κύριο μέλημα αποτελεί η ερμηνεία του κάθε στοιχείου που θα επιλέξει να
συμπεριλάβει, αν του ζητηθεί να αναπαραστήσει τον εξεταζόμενο χώρο, και του
τρόπου που θα το αποτυπώσει. Και βέβαια, αυτές οι σχέσεις πρέπει να διατυπωθούν
μέσω ενός κοινού κώδικα, μιας γλώσσας χωρικής περιγραφής, η οποία παρέχεται
μέσα από το συντακτικό του χώρου (spacesyntax) (AL- Ghatam, 2009).
Η χωρική ανάλυση (spatial analysis), επομένως, αποτελεί το κλειδί προς την εν
λόγω αναζήτηση, καθώς θέτει το υπόβαθρο και τις τεχνικές, ώστε να διατυπωθούν οι
υπάρχουσες σχέσεις ενός χωρικού πλαισίου, είτε αυτό αναφέρεται στην
αναπαράσταση μίας πραγματικής πραγματικότητας, είτε μιας εικονικής (Johston,
1983; Haining R. , 1994; Φώτης, 2010). Η ερμηνεία της εν λόγω ανάλυσης
αποκαλύπτει στοιχεία για τη χωρική σκέψη και αντίληψη του ατόμου/ δημιουργού
της αναπαράστασης, όσον αφορά στον εξεταζόμενο χώρο. Χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία του συντακτικού του χώρου για την αποσύνθεση και ανάγνωση της
εξεταζόμενης αναπαράστασης στο περιβάλλον ενός Γεωγραφικού Συστήματος

Πληροφοριών (GIS) (Κουτσόπουλος, 2005), αποκαλύπτονται οι σχέσεις μεταξύ
ανθρώπου και χώρου, αλλά και αυτές μεταξύ των επιμέρους στοιχείων που τον
αποτελούν.

3. Δεδομένα και μεθοδολογία
Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση 136 ιχνογραφημάτων παιδιών 8- 10ετών, τα
οποία συλλέγονται από δημόσια σχολεία και ιδιωτικά εργαστήρια ζωγραφικής της
Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος 2017. Το ζητούμενο από κάθε παιδί είναι να ζωγραφίσει «το χωριό», όπως
το ίδιο το θυμάμαι, το φαντάζεται ή το επιθυμεί, χωρίς κάποια εξωτερική κατεύθυνση.
Το ιχνογράφημα ζητείται να γίνει σε χαρτί α4 οριζόντιου προσανατολισμού,
επιλέγοντας ελεύθερα το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
Πρώτο στάδιο για τη μελέτη των ιχνογραφημάτων αποτελεί η καταγραφή των
στοιχείων, που έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο του δείγματος και η απογραφή ύπαρξης
ή μη του κάθε στοιχείου ανά ιχνογράφημα. Το κάθε στοιχείο που εμφανίζεται στο
ιχνογράφημα μπορεί να ερμηνευτεί βάσει της κοινής λογικής, συγκρίνοντας, δηλαδή,
την αποτύπωση με την πραγματικότητα, βάσει της περιγραφής του παιδιού, καθώς η
αποτύπωση μπορεί να φέρει στοιχεία, τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την
πραγματικότητα, ή βάσει του λεκτικού προσδιορισμού που έχει αποδώσει το παιδί
στο κάθε στοιχείο, είτε λόγω της δυσκολίας του να το αποτυπώσει όπως επιθυμεί, είτε
για να τονίσει την ύπαρξή του.
Κατά την απογραφή και κατηγοριοποίηση, προκύπτουν 35 οντότητες,
χωρισμένες σε 5 βασικές κατηγορίες: «φυσικό περιβάλλον», «δομημένο
περιβάλλον», «δημόσιος χώρος», «δίκτυο μεταφορών» και «φιγούρες» (πίνακας 1).
Η κατηγορία – οντότητα «κενό» προκύπτει από την απουσία στοιχείων και στο
πλαίσιο της ανάλυσης λειτουργεί τόσο ως ξεχωριστή κατηγορία, όσο κι ως οντότητα.
Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση οντοτήτων
«φυσικό περιβάλλον»

100

«δομημένο περιβάλλον»

200

«ουρανός»

101

«σπίτι»

201

«ήλιος»

102

«κατάστημα»

202

«σύννεφο- βροχή- ουράνιοτόξο»

103

«δημαρχείο- σχολείο- ιατρείο»

203

«θάλασσα»

104

«εκκλησία- καμπαναριό»

204

«ποτάμι- λίμνη»

105

«καφενείο»

205

«βουνό»

106

«φαρμακείο»

206

«έδαφος»

107

«ξενοδοχείο- κατασκήνωση»

207

«πράσινο»

108

«φάρμα»

208

«κήπος»

109

«κάστρο»

209

«δέντρο»

110

«αντικείμενασπιτιού»

210

«λουλούδι- θάμνος»

111

«σπίτιμεαναμμένοτζάκι»

211

«δημόσιοςχώρος»

300

«δίκτυομεταφορών»

400

«πλατεία»

301

«αυτοκίνητο- ποδήλατο»

401

«παγκάκι- τραπέζι- καρέκλα»

302

«αεροπλάνο- αερόστατο»

402

«παιδικήχαρά»

303

«πλοίο»

403

«συντριβάνι»

304

«δρόμος»

404

«αντικείμεναδημόσιουχώρου»

305

«πεζόδρομος»

405

«γέφυρα»

406

«φιγούρες»

500

«άνθρωπος»

501

«ζώο»

502

«κενό»

0

Προκειμένου να αναλυθούν τα ιχνογραφήματα, συγκεντρώνονται σε ψηφιακή
μορφή είτε μέσω σάρωσης της έντυπης μορφής τους είτε μέσω φωτογράφισης. Η
ψηφιοποίηση των ιχνογραφημάτων πραγματοποιείται σε περιβάλλον GIS, όπου η
κάθε raster απεικόνιση εισέρχεται στο GIS, πραγματοποιείται γεωαναφορά, ώστε
όλες οι απεικονίσεις να έχουν τις ίδιες συντεταγμένες και ψηφιοποιούνται με βάση
ένα διανυσματικό κανονικό κάναβο, με τις ίδιες ακριβώς συντεταγμένες. Ο κάναβος
αποτελείται από 3264 πολύγωνα και σε αντιστοιχία του μεγέθους του χαρτιού α4,
χωρίζει το ιχνογράφημα περίπου ανά 0.4x0.4mm. Το κάθε πολύγωνο του κανάβου
παίρνει μια τιμή, που αντιστοιχεί στην οντότητα που εμφανίζεται εσωτερικά του.
Η επιλογή της τιμής του κάθε πολυγώνου υπόκειται στους εξής κανόνες:
1. Το πολύγωνο παίρνει την τιμή της οντότητας που εμφανίζεται εσωτερικά του.
2. Όπου συνυπάρχουν στοιχεία διαφορετικής οντότητας, το πολύγωνο παίρνει την
τιμή της οντότητας που έχει αποτυπωθεί με πιο συγκεκριμένο τρόπο και
μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
3. Όπου συνυπάρχουν στοιχεία ίδιας κατηγορίας αλλά διαφορετικής οντότητας, το
πολύγωνο παίρνει την τιμή της οντότητας με την πιο μικρή έκταση.
4. Όπου συνυπάρχουν οντότητες κατηγορίας «φυσικού περιβάλλοντος» (code 100)
με στοιχεία άλλης κατηγορίας, το πολύγωνο παίρνει τιμή από τη δεύτερη
κατηγορία.
5. Όπου συνυπάρχουν οντότητες κατηγορίας «ανθρώπινου περιβάλλοντος» (code
500) με στοιχεία άλλης κατηγορίας, το πολύγωνο παίρνει τιμή από την πρώτη
κατηγορία.
6. Στην περίπτωση συνύπαρξης «ουρανού» (code 101) ή «εδάφους» (code 107) με
άλλο στοιχείο, το πολύγωνο παίρνει την τιμή του άλλου στοιχείου.
7. Στην περίπτωση επικάλυψης δύο στοιχείων, το πολύγωνο παίρνει την τιμή του
στοιχείου που βρίσκεται πιο μπροστά ή πιο πάνω αντίστοιχα.
8. Για να χαρακτηριστεί ένα πολύγωνο ως «κενό» (code 0), πρέπει εσωτερικά του
να μην υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο.

Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, πραγματοποιείται ομαδοποίηση των
τετράγωνων πολυγώνων βάσει της οντότητας σε κάθε ιχνογράφημα ξεχωριστά. Για
τα πολύγωνα που προκύπτουν υπολογίζεται η συνολική τους έκταση ανά οντότητα
και η συχνότητα εμφάνισής της. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως σε ένα πολύγωνο
μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μια φορά η αντίστοιχη οντότητα, επομένως
καταγράφεται ο αριθμός που η κάθε οντότητα έχει ζωγραφιστεί στο ιχνογράφημα και
όχι ο αριθμός των πολυγώνων.
Προκειμένου να αποτυπωθεί η χωρική συμπεριφορά της κάθε οντότητας, το
ιχνογράφημα χωρίζεται σε εννιά ίσες περιοχές, βάσει του κανόνα των τρίτων. Οι εν
λόγω περιοχές αποτελούν το χωρικό κριτήριο για τη διερεύνηση της συγκέντρωσης
της εκάστοτε οντότητας, υπολογίζοντας την έκτασή της σε καθεμία από τις εννιά
αυτές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται και οπτικοποιείται η πιθανή θέση
της οντότητας, αποκαλύπτοντας το χωρικός της αποτύπωμα.

4. Αποτελέσματα
Τα πρώτα αποτελέσματα, που προκύπτουν από την ανάλυση, αφορούν στον
τρόπο κατά τον οποίο αντιμετωπίζουν και χειρίζονται τα παιδιά την αναπαράσταση
του «χωριού». Ένα ιχνογράφημα φέρει στοιχεία που μας πληροφορούν τόσο για την
εμπειρία και γνώση του παιδιού, όσο και για τη διάθεσή του αναφορικά με το
εικονιζόμενο θέμα. Ένα παιδί που δεν θέλει ή δεν δείχνει ενδιαφέρον για το
ζητούμενο θέμα, θα αρνηθεί να συμμετέχει ή θα αποδώσει με πρόχειρο τρόπο την
εικόνα που έχει στο μυαλό του (Einarsdottir, et al., 2009). Η έννοια του «πρόχειρου»
σε ένα παιδικό ιχνογράφημα δεν εμπίπτει στην ποιοτική ανάλυσή του ως προς τη
γραφή, αλλά ως προς τα στοιχεία που φέρει. Ένα παιδί ξέρει τι θέλει να ζωγραφίσει
και προσέχει πολύ καλά τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, τα χρώματα, τα μοτίβα και
το μέγεθος και τη θέση του στοιχείου που θέλει να αποδώσει (Farokhi & Hashemi,
2011).
Παρατηρείται, λοιπόν, πως τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερα
από τέσσερα (4) χρώματα στο ιχνογράφημα, με μόνο το 26% να χρησιμοποιεί
λιγότερα, 13% ένα (1) χρώμα και 13% δύο – τρία (2-3) χρώματα. Παρόλο που υπάρχει
μια γενική διαπίστωση ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν μονοχρωματικούς συνδυασμούς,
όταν πρόκειται να αποτυπώσουν σχέδια με λεπτομέρειες στη δομή τους (Κάνιστρα,
1991), στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως δεν ισχύει. Τα παιδιά έχουν
αποτυπώσει τα επιθυμητά στοιχεία προσδιορίζοντας με σαφήνεια την ταυτότητα του
καθενός είτε μέσω προσθήκης λεκτικού προσδιορισμού είτε χαρακτηριστικών
λεπτομερειών, γεγονός που μπορεί να μας επιτρέψει να θεωρήσουμε πως η έννοια του
«χωριού» δημιουργεί ασφάλεια στα παιδιά, δίνοντάς τους την ελευθερία και τη
σιγουριά χρήσης διάφορων υλικών και συνδυασμών.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αποτύπωση της προοπτικής στα
ιχνογραφήματα. Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση, η επιλεγόμενη ηλικιακή ομάδα
είναι σε θέση να αποδώσει ορισμένα στοιχεία σε προοπτική άποψη, κυρίως στοιχεία
που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει αφομοιώσει τη γεωμετρία τους. Τα εν λόγω

στοιχεία δεν σημαίνει αυτομάτως πως τα γνωρίζει στο πλαίσιο του χωριού, αλλά αρκεί
η γενικότερη γνώση του στοιχείου ως αυτόνομο σχήμα και ολοκληρωμένη μορφή.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως μόνο 1 στα 9 παιδιά, έχει αποδώσει την έννοια της
προοπτικής. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι για να θεωρηθεί πως υπάρχει προοπτική σε
ένα ιχνογράφημα, στο πλαίσιο της έρευνας, αρκεί η τρισδιάστατη απεικόνιση του
κεντρικού ως προς το μέγεθος και τη θέση στοιχείου ή δύο ή περισσοτέρων άλλων
στοιχείων.
Σε συνέχεια της ανάλυσης, υπολογίζεται πως η μέση τιμή του πλήθους των
ζωγραφισμένων στοιχείων ανέρχεται στα 19, με ελάχιστες ζωγραφιές (ποσοστό
λιγότερο του 5%) να φέρουν πάνω από 90 στοιχεία. Σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση των οντοτήτων, προκύπτουν 36 διαφορετικές οντότητες, με 8 να
εμφανίζονται κατά μέσο όρο ανά ιχνογράφημα. Η προκύπτουσα αναλογία μεταξύ
ζωγραφισμένων στοιχείων και περιεχόμενων οντοτήτων, περίπου 2.5:1, ενδεχομένως,
οφείλεται στην τάση επανάληψης όμοιων στοιχείων και χρήσης μοτίβων κατά το
στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης.
Ένα καίριο σημείο της έρευνας αποτελεί το ερώτημα πόσο «ζωντανό» θεωρούν
τα παιδιά το «χωριό». Στο πλαίσιο της έρευνας, ως ένδειξη ζωής θεωρείται η ύπαρξη
«φιγούρας» (code 501, 502), μέσων μεταφορών (code 401, 402, 403) και «σπιτιού με
αναμμένο τζάκι» (code 211). Επειδή το παιδί μέσω του ιχνογραφήματος αφηγείται
μια ιστορία, επιλέγονται στοιχεία στα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να
παρατηρηθεί κίνηση την αμέσως επόμενη στιγμή.
Παρατηρείται πως 3 στα 5 παιδιά αποδίδουν ζωή στο χωριό και μάλιστα μέσω 5
στοιχείων κατά μέσο όρο ανά ιχνογράφημα.Εδώ αξίζει να σημειωθεί, πως τα
ιχνογραφήματα που σημειώνουν ένδειξη «ζωής» δεν απαρτίζονται από περισσότερα
ζωγραφισμένα στοιχεία. Ο μέσος όρων των συνολικών στοιχείων που φέρουν είναι
ίδιος με τη γενική εικόνα του δείγματος (19 στοιχεία κατά μέσο όρο) και μέρος των
στοιχείων αυτών αποτελούν τα στοιχεία που υποδηλώνουν ύπαρξη ζωής. Μάλιστα, η
πιθανότερη θέση να τοποθετηθεί ένα από τα εξεταζόμενα στοιχεία είναι στο μέσο του
ιχνογραφήματος, στην κεντρική και κάτω περιοχή. Ακολουθεί η κάτω δεξιά γωνία,
παρουσιάζοντας στο υπόλοιπο του ιχνογραφήματος τη μικρότερη πιθανότητα
εμφάνισης.
Προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη εικόνα της σχέσης εξάρτησης που μπορεί να
εμφανίσουν οι οντότητες μεταξύ τους, καταστρώνεται ένας πίνακας συσχέτισης με
βάση την ύπαρξη ή μη της καθεμίας ανά ιχνογράφημα και ένας με βάση την έκταση
που καταλαμβάνει η καθεμία σε κάθε ιχνογράφημα. Για τον υπολογισμό του πίνακα
χρησιμοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης Pearson- αφού οι εξεταζόμενες
μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή- ο οποίος αποδίδει τη μέση συσχέτιση
μεταξύ δύο μεταβλητών.
Στον πίνακα 2, σημειώνονται οι πιο ισχυρές συσχετίσεις που καταγράφονται με
βάση την ύπαρξη, υποδεικνύοντας κάποιες λογικές σχέσεις μεταξύ
«συμπληρωματικών» οντοτήτων, όπως «ουρανός»- «ήλιος» , «καράβι»- «θάλασσα»
και αναδεικνύοντας κάποιες άλλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θετική
συσχέτιση ανάμεσα στο «φαρμακείο» και το «καφενείο», την «πλατεία» και το
«παγκάκι – τραπέζι – καρέκλα» και η αρνητική συσχέτιση μεταξύ του «σπιτιού» και

του «σπιτιού με αναμμένο σπίτι», υποδηλώνοντας πως τα παιδία διαλέγουν να
αποτυπώσουν μόνο μια από τις δύο μορφές σπιτιού.
Πίνακας 2.Συσχέτιση οντοτήτων βάσει ύπαρξης ανά ιχνογράφημα

σημαντική

θετική

αρνητική

202-207 | 104-403

-

μηδενική

101-102 | 105-406 | 202-206 | 202-501 |
204-502 | 205-206 | 205-301 | 205-302 |
μέση

206-301 | 206-302 | 207-401 | 207-305 |
208-502 | 301-302 | 301-401 | 305-501 |

0-101 | 101-404 |

0-102 | 0-210 |
202-402

201-211

401-404

Στον πίνακα 3, σημειώνονται οι πιο ισχυρές συσχετίσεις που καταγράφονται με
βάση την έκταση, με στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος να παρουσιάζουν αρνητική
συσχέτιση με το «κενό», καθώς αποτελούν στοιχεία που μπορούν να «γεμίσουν» ένα
ιχνογράφημα. Θετική συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των οντοτήτων «κατάστημα»
και «ξενοδοχείο – κατασκήνωση», ερμηνεύοντάς τα ως ένα «τουριστικό δίστιχο» και
μεταξύ των «καφενείο», «φαρμακείο» και «παγκάκι – τραπέζι – καρέκλα»,
θεωρώντας πως μπορούν να λειτουργούν ως ένα νοητό σύστημα. Επιπλέον,
εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων «εκκλησία – καμπαναριό –
κοιμητήριο» και «παιδική χαρά», καθώς μπορεί να συνδυάζονται στα μάτια των
παιδιών ως δραστηριότητες ή χώροι.
Πίνακας 3.Συσχέτιση οντοτήτων βάση έκτασης ανά ιχνογράφημα

σημαντική

θετική

αρνητική

205-302 | 402-403

0-101
111-208|

102-403 | 104-301 | 109-210 | 111-406 |
μέση

202-207 | 204-303 | 205-206 | 206-301 |

μηδενική

0-106 | 0-108

206-403

206-302 | 208-502 | 302-305

Όσον αφορά στις κυρίαρχες οντότητες, καταστρώνονται πίνακες κατάταξης των
οντοτήτων ως ξεχωριστά στοιχεία ως προς την πιθανότητα έκτασης και εμφάνισης. Η
οντότητα που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση είναι το «κενό», με την οντότητα
«σπίτι» να ακολουθεί, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης.
Ακολουθούν οντότητες από την κατηγορία «φυσικό περιβάλλον», με την οντότητα
«βουνό» να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά έκτασης και εμφάνισης. Οντότητες
της κατηγορίας «φιγούρες» έχουν μεγάλες πιθανότητες να εμφανιστούν σε ένα
ιχνογράφημα, αλλά δεν καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση. Αντιστοίχως, οι οντότητες
«οδικό δίκτυο» και «σπίτι με αναμμένο τζάκι» δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να

εμφανιστούν σε ένα ιχνογράφημα, αλλά αν εμφανιστούν καταλαμβάνουν μεγάλη
έκταση.
Προτού μελετηθεί η συμπεριφορά της κάθε οντότητας, με βάση το χωρικό
κριτήριο που έχει τεθεί από τον κανόνα των τρίτων, αναλύεται η συμπεριφορά της
κάθε υποπεριοχής σαν σύνολο, καταστρώνοντας έναν πίνακα συσχέτισης των
υποπεριοχών, με βάση τη συνολική έκταση της κάθε οντότητας, που περιέχεται στην
καθεμία. Να σημειωθεί εδώ πως επιλέγεται η έκταση ως εξεταζόμενη μεταβλητή,
καθώς εμπεριέχει την πληροφορία της ύπαρξης ή μη του κάθε στοιχείου. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα, όλες οι υποπεριοχές παρουσιάζουν σημαντική θετική συσχέτιση
μεταξύ τους, καθώς ο δείκτης δεν παίρνει τιμή κάτω από 0.500.
Εστιάζοντας στις οντότητες, υπολογίζεται η πιθανότητα να τοποθετηθούν σε
καθεμία από τις εννιά περιοχές. Η χωρική τους συμπεριφορά αναλύεται σύμφωνα με
πέντε τύπους χωρικών αποτυπωμάτων (Σχήμα 1):
• Σημείο: η οντότητα συγκεντρώνεται σε μία περιοχή, χωρίς να επηρεάζεται η
γύρω περιοχή.
• Κέντρο: η οντότητα συγκεντρώνεται σε μία ή δύο γειτονικές περιοχές,
επηρεάζοντας τις γύρω περιοχές.
• Ζώνη: η οντότητα συγκεντρώνεται σε διαδοχικές περιοχές, δημιουργώντας μια
ζώνη.
• Περιοχή: η οντότητα συγκεντρώνεται σε γειτονικές περιοχές, δημιουργώντας
μια περιοχή και επηρεάζοντας τις γύρω περιοχές.
• Τυχαία: η οντότητα συγκεντρώνεται σε τυχαίες μη γειτονικές περιοχές.

σημείο

κέντρο

ζώνη

περιοχή

τυχαία

(πχ. code 206)

(πχ. code 404)

(πχ. code 103)

(πχ. code 106)

(πχ. code 207)

Εικόνα 1. Τύποι χωρικού αποτυπώματος οντότητας

Οι περισσότερες οντότητες, χωρικά, συμπεριφέρονται ως κέντρο: η «πλατεία»
και το «δέντρο» εντοπίζονται στο γεωμετρικό κέντρο του ιχνογραφήματος, το
«αυτοκίνητο – ποδήλατο» και το «ζώο» συγκεντρώνονται στην μεσαία κάτω περιοχή,
το «σπίτι με αναμμένο τζάκι» στη μεσαία, ενώ ο «δρόμος» και ο «άνθρωπος»
τοποθετούνται στην κάτω περιοχή του χαρτιού, όντας πιο κοντά στο παιδί. Οι
οντότητες «καφενείο», «παγκάκι- τραπέζι- καρέκλα», «πλοίο» και «φαρμακείο»
συμπεριφέρονται ως σημεία, με το «φαρμακείο» να εντοπίζεται στην κάτω αριστερή
γωνία και το «φαρμακείο» στην κάτω δεξιά. Οι οντότητες «ουρανός» και «σύννεφοβροχή- ουράνιο τόξο» δημιουργούν μια χωρική ζώνη στην πάνω περιοχή του χαρτιού
και οι οντότητες «ποτάμι- λίμνη», «έδαφος» και «γρασίδι» μια ζώνη στην κάτω
περιοχή. Οι οντότητες «βουνό», «σπίτι» και «κατάστημα» εκτείνονται σχεδόν σε όλη

την έκταση του χαρτιού δημιουργώντας ξεχωριστές περιοχές. Ο «ήλιος» και τα
«αντικείμενα σπιτιού» δεν παρουσιάζουν κάποια χωρική συνέχεια και το χωρικό τους
αποτύπωμα χαρακτηρίζεται τυχαίο.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η εν λόγω ανάλυση αποτελεί τον τρόπο κατά τον οποίο
κάθε οντότητα μπορεί να μεταφραστεί ως σημείο, γραμμή ή πολύγωνο στο χώρο
βάσει της χωρικής της συμπεριφοράς∙ κάτι που επιτρέπει τη σύνθεση μιας ποιοτικής
εικόνας του «ιδεατού χωριού» (εικόνα 2). Το ιδεατό χωριό αποτελείται από 19
στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ταξινόμηση της έκτασης (e) κάθε οντότητας.
Η έκταση της οντότητας j (ej) ορίζεται ως το γινόμενο της μέσης έκτασης της
οντότητας (aj) επί τον συντελεστή (cej), ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα με την
πιθανότητα ύπαρξης της οντότητας και έχει τιμή μεταξύ 0 και 1.

Εικόνα 2. Ποιοτική αναπαράσταση «ιδεατού χωριού»

Η πλειοψηφία των στοιχείων συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος της εικόνας και
μόνο στοιχεία που συνδέονται με καιρικά φαινόμενα τοποθετούνται στη κορυφή. Εδώ
αξίζει να σημειωθεί πως το «σπίτι» και το «βουνό» καταλαμβάνουν το 1/3 της
εικόνας, με το «δέντρο» να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της. Ο «άνθρωπος»
τοποθετείται στο μέσο της κάτω περιοχής και τον περιβάλλουν στοιχεία των
κατηγοριών «φυσικό περιβάλλον» και «δίκτυο μεταφορών».
Με βάση τα προκύπτοντα αποτελέσματα, το «χωρίο» αποτελεί ευχάριστο θέμα
ζωγραφικής βάσει του δείγματος έρευνας. Τα παιδιά, όχι μόνο δεν αρνούνται να
συμμετέχουν στη δραστηριότητα της ζωγραφικής, αλλά φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στο τι και πως θα αποδώσουν την εξεταζόμενη έννοια. Αυτό το γεγονός
λειτουργεί ενθαρρυντικά για τη σχέση παιδιού – χωριού χωρίς, όμως, να αποτελεί
αυτεπάγγελτα απόδειξη κάποιας ισχυρής σύνδεσης μεταξύ τους.

5. Συμπεράσματα
Στο γενικότερο πλαίσιο της σχέσης ανθρώπου και αντιληπτού χώρου, η παρούσα
έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, ως
περιστασιακός χρήστης, το χώρο. Ως περίπτωση μελέτης, επιλέγεται η αντίληψη της
έννοιας «χωριό» από παιδιά της πόλης, μέσα από 136 ιχνογραφήματα. Η εν λόγω
επιλογή συμβαδίζει με τη λογική των νοητικών χαρτών, αφήνοντας, όμως,
μεγαλύτερη ελευθερία στο παιδί, καθώς αν το ζητούμενο είναι ένας χάρτης, το παιδί
επικεντρώνεται στην κίνηση και την πρόσβαση στο χώρο.
Μέσα από την έρευνα διαπιστώνεται πως τα παιδία της ηλικιακής ομάδας 8-10
ετών είναι σε θέση να αποδώσουν με μεγάλη ευκρίνεια και λεπτομέρεια την εικόνα
που έχουν στο μυαλό τους. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως το ζητούμενο δεν είναι μια
εικόνα από την καθημερινότητά τους, αλλά μια ανάκληση της βιωματικής τους
μνήμης με χωρικό προσδιορισμό το χωριό. Ως εκ τούτου, το υψηλό επίπεδο
ανταπόκρισης των παιδιών μπορεί να θεωρεί ως απόρροια της σημαντικότητας και
δύναμης της βιωματικής μνήμης ή/και της υπαρκτής σύνδεσης του παιδιού με το
χωριό.
Τα εν λόγω αποτελέσματα που απορρέουν από την παρούσα έρευνα βασίζονται
στη βιβλιογραφική έρευνα και στα ιχνογραφήματα που συλλέγονται και θέτονται υπό
επεξεργασία μέσα από την επιλεγόμενη μεθοδολογία. Η επιλογή των μεθοδολογικών
εργαλείων και τεχνικών κρίνεται, εκ του αποτελέσματος, επιτυχής, χωρίς, όμως, να
θεωρείται τόσο αποδοτική ως διαδικασία. Η εν λόγω μη αποδοτικότητα εντοπίζεται
στα εξής σημεία:
• το στάδιο της συλλογής των ιχνογραφημάτων, όπως επιλέγεται να
πραγματοποιηθεί, αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, καθώς
εντοπίζονται κολλήματα στο επίπεδο πρόσβασης μιας έρευνας στο σχολικό
περιβάλλον.
• κατά το στάδιο της συλλογής των ιχνογραφημάτων δε συλλέχτηκαν όλες οι
απαιτούμενες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το όνομα του χωριού που
απεικονίζεται στο ιχνογράφημα.
• το στάδιο της ψηφιοποίησης αποτελεί επίπονη διαδικασία, καθώς
πραγματοποιείται με τη χειροκίνητη ψηφιοποίηση ενός μεγάλου όγκου
δεδομένων, που απαιτεί χρόνο.
Οι συγκεκριμένες δυσκολίες που εντοπίζονται ενδεχομένως μπορούν να
ξεπεραστούν μέσω της ψηφιακής συλλογής των ιχνογραφημάτων και της
αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
δημιουργία μιας πλατφόρμας, όπου ο χρήστης θα μπορεί να αναπαριστά την έννοια
«χωριό» σε ένα οριοθετημένο περιβάλλον, όπου θα συλλέγονται όλες οι απαιτούμενες
πληροφορίες και θα μπορεί να υπάρξει συσχέτιση του αναπαριστώμενου χωριού με
το πραγματικό.
Τέλος, εκτός από τα επιλεγμένα μεθοδολογικά εργαλεία, θεωρείται απαραίτητη η
ανάλυση γειτνίασης και η ανάλυση αποστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Μέσω αυτών των τεχνικών που εφαρμόζονται σε ένα περιβάλλον GIS, διερευνάται η
χωρική ταυτότητα των οντοτήτων και υπολογίζονται οι συσχετισμοί μεταξύ τους. Με

αυτό τον τρόπο, θα γίνει κατανοητή η λογική της ανάγνωσης ενός τόπου και η
χαρακτηριστική εικόνα κάθε χώρου θα οπτικοποιηθεί.
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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αυτόνομα συστήματα επιτήρησης του
δάσους για την έγκαιρη ανίχνευση δασικής φωτιάς πριν αυτή εξελιχτεί σε
καταστροφική πυρκαγιά, που είναι πολύ δύσκολο να κατασταλεί. Όταν εντοπιστεί η
φωτιά και η θέση της, ειδοποιείται η πυροσβεστική ώστε να επέμβει άμεσα.
Περιγράφονται σε συντομία οι βασικοί τύποι των αυτόνομων συστημάτων
επιτήρησης του δάσους, έγκαιρης ανίχνευσης της φωτιάς και της επέκτασής της.
Παρουσιάζονται οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε
τύπου και οι προοπτικές εξέλιξης των σχετικών τεχνολογιών. Δίνεται μια συγκριτική
αξιολόγηση με ποιοτικά κριτήρια, που αφορούν στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και
την αποδοτικότητα των συστημάτων και βασίζονται στα συμπεράσματα της σχετικής
διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες το σύστημα
THEASIS, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου SFEDA, το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα BALKAN-MED και στο οποίο συμμετέχουν
ερευνητικοί φορείς και δημόσιες υπηρεσίες από Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Η μια
εκδοχή του THEASIS αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο της Ruse, ενώ δύο
παραλλαγές της δεύτερης εκδοχής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέλος δίνονται τα κριτήρια με βάση τα οποία διεξάγονται οι
προκαταρκτικές δοκιμές στη διαδικασία ανάπτυξης των συστημάτων.
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Abstract
In this paper, autonomous systems for forest monitoring early forest fire detection
to facilitate its extinguishing before its extension to be destroyable. When a fire is
detected and verified by the autonomous system the firefighting brigade receive a
message and the coordinates of the fire position to intervene immediately.
The basic types of the autonomous systems for forest monitoring, early fire detection
and its evolution are briefly described. The capabilities, the strengths and weaknesses
of the presented types are discussed. A brief comparative study is presented based on
qualitative rather than quantitative criteria according to the relevant literature
conclusions. The system THEASIS that is under development in the frame of project
SFEDA funded by the BALKAN-MED program is presented in details. In this project,
the partners are universities and public authorities from Greece, Bulgaria and Cyprus.
One version of the system THEASIS is developed in the university of Ruse while the
two alternatives of the second version are developed in the university of Patras and
the Technological University of Cyprus. Finally, the criteria for the intermediate tests
of the system modules are presented and the paper closes with conclusions and future
work.

1. Η προστασία του δάσους και η συμβολή στην ποιότητα ζωής
Η προστασία του δάσους είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την
διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού, αφού παίζουν σημαντικό ρόλο
στην περιβαλλοντική ισορροπία και την ανατροπή της κλιματικής αλλαγής. Τα δάση
έχουν αναντικατάστατη συμβολή στη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση του εδάφους
καθώς και στην προστασία από φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες. Συμβάλουν
στην οικολογική ισορροπία και την αναπλήρωση του νερού στις υπόγειες φυσικές
δεξαμενές. Επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν στην κάλυψη αναγκών για ξυλεία και
την αναψυχή (τουρισμός), που μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες αναζωογόνησης
των ορεινών περιοχών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι
προοπτικές στην ρομποτική τεχνολογία και τα αυτόνομα ευφυή συστήματα για την
προστασία των δασών από πυρκαγιές.
Η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι μεγάλη γιατί
όταν ειδοποιηθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο ξεκίνημα και δοθεί η θέση της

έναρξης της φωτιάς είναι δυνατό να κατασβησθεί άμεσα και να μην προκληθούν
καταστροφές στο δάσος ή να περιορισθούν δραματικά. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις
έγκαιρης ανίχνευσης, ο χρόνος ενημέρωσης των δυνάμεων πυρόσβεσης από την
έναρξη είναι της τάξης μερικών λεπτών, ανάλογα και με το είδος της καύσιμης ύλης.

2. Συστήματα επιτήρησης δασών
Στην ενότητα αυτή, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζονται τα βασικά
σχήματα για την επιτήρηση των δασών, ώστε να επιτευχθεί η ανίχνευση μιας
πυρκαγιάς στο ξεκίνημα, όπως επίσης και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της
δασικής πυρκαγιάς.Γίνεται συστηματική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των συστημάτων αυτών και συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών με
βάση την προοπτική για την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων ευφυών συστημάτων
επιτήρησης των δασών για την πρόληψη των πυρκαγιών και την υποβοήθηση των
εντεταλμένων υπηρεσιών στην προστασία δασών και καταστολή των πυρκαγιών. Τα
βασικά σχήματα συνεχούς επιτήρησης είναι δορυφορικής επιτήρησης,
εγκαταστάσεις με δίκτυο πολλαπλών αισθητήρων ασύρματο ή ενσύρματο και
συστήματα βασισμένα σε αυτόνομα ιπτάμενα ρομπότ τύπου αεροπλάνου ή τύπου
ελικοπτέρου, όπως επίσης και συστήματα που βασίζονται στον συνδυασμό των
προηγουμένων (Waqas et al.,2016). Παρουσιάζονται επιλεγμένες ερευνητικές
εργασίες και πρακτικές εφαρμογές των αναφερόμενων στην βιβλιογραφία
αυτόνομων συστημάτων για την επιτήρηση του δάσους και την προστασία από
πυρκαγιές. Δεν θα συμπεριλάβουμε στην περιγραφή τα συστήματα επιτήρησης όπου
αξιοποιείται ο άνθρωπος είτε ως πυροφύλακας είτε ως πιλότος σε επανδρωμένα
οχήματα επίγεια ή εναέρια.
Δορυφορικά συστήματα. Μια τεχνολογία για την ανίχνευση δασικών
πυρκαγιών στηρίζεται στην λήψη και επεξεργασία εικόνων από δορυφόρους, που
συνήθως λαμβάνουν μια πλήρη εικόνα ανά μια ή δύο μέρες. Αυτή η μεγάλη περίοδος
σάρωσης δεν είναι αποδεκτή για την έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς.
Επιπλέον το μικρότερο μέγεθος της πυρκαγιάς που μπορεί να ανιχνεύσει η
δορυφορική εικόνα είναι 0,1 εκτάριο, που σημαίνει ότι η φωτιά έχει φουντώσει και θα
έχει γίνει ήδη αντιληπτή και από διερχόμενους. Το σφάλμα εντοπισμού θέσης είναι
της τάξης του ενός χιλιομέτρου, που είναι σχετικά υψηλό, ενώ η ποιότητα της εικόνας
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Έχουν εγκατασταθεί δορυφορικά
συστήματα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών όπως το Advanced Very High Resolution
Radiometer (AVHRR) στον Καναδά (NOAA, 2012, Li et al., 2000) και το MODIS στις
ΗΠΑ (Gilio et.al, 2016). Τα συστήματα αυτά κυρίως χρησιμοποιούνται για την
συλλογή δεδομένων από την εξέλιξη πυρκαγιών και την καταγραφή των
καταστραφέντων εκτάσεων ενώ παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς στην έγκαιρη
ανίχνευση μιας δασικής πυρκαγιάς και δεν αξιοποιούνται για την εφαρμογή αυτή. Ο
Himawari-8 δορυφόρος, που έχει εγκατασταθεί στην Αυστραλία, πετυχαίνει
εξαιρετικά υψηλής χρονικής ανάλυσης (10 λεπτά) πολυφασική εικόνα, που είναι

κατάλληλη για τη παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο σε
μεγάλη χωρική και χρονική κλίμακα( Xu & Zhong, 2017).
Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Εγκατάσταση μέσα στο δάσος μεγάλου
αριθμού κόμβων με «έξυπνους» αισθητήρες διασυνδεδεμένων ασύρματα μεταξύ τους
και με ένα κεντρικό υπολογιστή όπου τρέχει το κατάλληλο λογισμικό για την
επεξεργασία των δεδομένων και την λήψη απόφασης για την ανίχνευση φωτιάς
(Krull, 2012). Δύο τύποι κατανομής των κόμβων έχουν παρουσιαστεί, η τυχαία
κατανομή και η προσχεδιασμένη κατανομή. Στην πρώτη περίπτωση οι κόμβοι
ρίπτονται από ελικόπτερο ή αεροπλάνο κατά χιλιάδες, ενώ στη δεύτερη οι κόμβοι των
αισθητήρων τοποθετούνται σε προεπιλεγμένες θέσεις και ο αριθμός των κόμβων είναι
πολύ μικρότερος από την πρώτη περίπτωση. Είναι φανερό ότι στην προσχεδιασμένη
κατανομή η συντήρηση είναι ευκολότερη από την πρώτη.

Σχήμα 1. Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Hartung et al., 2006)

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται μετρούν θερμοκρασία, υγρασία και καπνό
ενώ σε μερικές περιπτώσεις και κάμερες. Με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των
μικρο-μηχανοτρονικών συστημάτων παράγονται αισθητήρες χαμηλού κόστους,
υψηλής αξιοπιστίας, με ενσωματωμένους επεξεργαστές και κάθε κόμβος έχει
σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων. Οι ενεργειακές απαιτήσεις του κάθε
κόμβου είναι πολύ μικρές, όπως και η απαιτούμενη μνήμη των επεξεργαστών.

Σχήμα 2. Σύστημα καμερών

Συστήματα στατικών καμερών. Η ανάλυση των πληροφοριών από βίντεο
είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο. Οι
κάμερες εγκαθίστανται σε στήλες και σαρώνουν την περιοχή ενδιαφέροντος. Τα
συστήματα αυτά αποτελούνται από τέσσερα μέρη, την κάμερα(ες), έναν υπολογιστή
για την επεξεργασία των εικόνων, το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και το δίκτυο
επικοινωνίας που μεταδίδει τις πληροφορίες. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν
βασίζονται σε απλές χρωματικές κάμερες του οπτικού φάσματος όπως επίσης και σε
θερμικές. Τα συστήματα αυτά ανιχνεύουν «περιοχές ενδιαφέροντος» που είναι
φλόγες και καπνός βασισμένα σε δείκτες χρώματος. Οι χρωματικές εικόνες
μετατρέπονται σε βάθμωση του γκρι που διακριτοποιούνται για τον περιορισμό της
απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος. Με τις μεθόδους αυτές μπορεί να επιτευχθεί η
ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο όπως επίσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση και
το μέγεθος της φωτιάς και την ταχύτητα επέκτασης που μπορεί να βοηθήσουν τις
δυνάμεις πυρόσβεσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις κάμερες είναι δυνατό
να μεταδίδονται και να παρουσιάζονται σε μορφή επαυξημένης πραγματικότητας σε
κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες.
Τα συστήματα που βασίζονται στην χρωματική ανίχνευση καπνού μπορεί να
εκλάβουν ως αιτία την φωτιά και όταν έχει τοπική ομίχλη, σκόνη ή υδρατμούς. Για
την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών τα συστήματα αυτά μπορεί να
συμπληρώνονται και με επιπλέον αισθητήρες όπως θερμικές κάμερες, αισθητήρες
καπνού και να συνδυάζονται με αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα όπως θα δούμε
παρακάτω.
Αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) . Η χρήση
των αυτόνομων εναέριων οχημάτων για την έγκαιρη ανίχνευση και την
παρακολούθηση της εξέλιξης δασικών πυρκαγιών ακόμη και για την πυρόσβεση

γίνεται όλο και περισσότερο μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση εξαιτίας της
αντίστοιχης ταχείας εξέλιξης των σχετικών τεχνολογιών (Yuan et al., 2015). Τα
αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα λειτουργούν είτε με καύσιμο είτε με ηλεκτροκίνηση. Τα
πρώτα έχουν πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία σε σχέση με τα δεύτερα.
Διακρίνονται σε σταθερών (τύπου αεροπλάνου) και περιστρεφόμενων πτερυγίων
(τύπου ελικοπτέρου). Τα πρώτα χρειάζονται διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης και
πετούν σε σχετικά μεγάλο ύψος ενώ τα δεύτερα προσγειώνονται και απογειώνονται
κατακόρυφα και μπορούν να πετάξουν και σε πολύ χαμηλό ύψος.
Έχουν προταθεί συστήματα για πυροπροστασία πολλαπλών αυτόνομων
ιπτάμενων οχημάτων που σε συντονισμό επιτηρούνε μια δασική περιοχή ή με ένα
μόνο αυτόνομο ιπτάμενο όχημα. Είναι εξοπλισμένα με οπτικές ή θερμικές κάμερες ή
με συνδυασμό των δύο τύπων καμερών.
Παρά την σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες και την μείωση του κόστους των
αυτόνομων ιπτάμενων οχημάτων και την αυξημένη χρήση σε πολλές εφαρμογές
επιτήρησης παραμένουν θέματα που χρήζουν παραπέρα ερευνητικής εργασίας όπως
η αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας των ηλεκτροκίνητων, η μείωση των
ταλαντώσεων που επηρεάζει την ερμηνεία της εικόνας ή η ανάπτυξη αλγορίθμων
αναγνώρισης φωτιάς σε σχετικά αυξημένο πλάτος ταλαντώσεων. Έχουν λυθεί σε
πολύ ικανοποιητικό βαθμό ο έλεγχος, η αναγνώριση εμποδίων, η αυτόνομη πλοήγηση
σε γνωστό και μερικά γνωστό περιβάλλον, που αποδεικνύουν την προοπτική χρήσης
των αυτόνομων ιπτάμενων οχημάτων στην πυροπροστασία.
Μικτά συστήματα. Η χρήση των αυτόνομων εναέριων οχημάτων μπορεί να
αποτελέσει ένα συμπλήρωμα των άλλων συστημάτων, επειδή έχουν την δυνατότητα
να εκπληρώσουν απαιτήσεις υψηλής ανάλυσης στη ακρίβεια θέσης, σφάλματος και
χρόνου. Σε μια φετινή δημοσίευση (Li, 2019) παρουσιάζεται ένα σύστημα που
αξιοποιεί ένα αυτόνομο ιπτάμενο όχημα που σαρώνει μια δασική περιοχή σε τακτά
διαστήματα και συλλέγει ασύρματα πληροφορίες από αισθητήρες που είναι
τοποθετημένοι σε δένδρα για την επιτήρηση και πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών με
σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενη πυρκαγιά. Οι συλλεγόμενες
πληροφορίες προέρχονται από αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας. Επίσης
έχουν παρουσιαστεί μικτά συστήματα που περιλαμβάνουν και επιτήρηση με
αερόστατο που φέρει αισθητήρες για την επιτήρηση του πεδίου μετά την αρχική
κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποφυγή αναζωπύρωσης (Krull, 2012).

3. Σύγκριση συστημάτων επιτήρησης δασών
Από την σχετική βιβλιογραφία και από την παρουσίαση των συστημάτων για την
επιτήρηση και ανίχνευση δασικών πυρκαγιών που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη ενότητα μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε τους τύπους
των συστημάτων. Για την αξιολόγηση και σύγκριση των συστημάτων ορίζονται

κριτήρια και η αξιολόγηση και σύγκριση είναι ποιοτική παρά ποσοτική. Τα κριτήρια
που ορίσθηκαν απεικονίζουν την αποδοτικότητα των συστημάτων όσον αφορά στους
χρόνους εκτέλεσης των αλγορίθμων και το χρόνο πτήσης των ιπτάμενων αυτόνομων
οχημάτων, την αξιοπιστία των συστημάτων, το κόστος και την δυνατότητα
επέκτασης. Οι τιμές των βαθμονόμησης των κριτηρίων είναι λεκτικές γιατί δεν
στηρίζονται σε συγκεκριμένες μετρήσεις που διεξάγονται σε ένα κοινά αποδεκτό
πειραματικό πλαίσιο, αλλά στην συνεκτίμηση αποτελεσμάτων δημοσιευμένων
εργασιών. Συνοπτικά η αξιολόγηση των τύπων συστημάτων προστασίας των δασών
από πυρκαγιές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Κριτήρια και σύγκριση συστημάτων
Κριτήρια

Παρατηρητέςάνθρωποι

Δορυφορικό

Δίκτυα
αισθητήρων

Κάμερες

Αυτόνομα
ιπτάμενα

Κόστος

Χαμηλό

Πολύ υψηλό

Ενδιάμεσο

Υψηλό

Ενδιάμεσο

Αποδοτικότητα
και
πρακτικότητα

Χαμηλή

Χαμηλή

Υψηλή

Μεσαία

Υψηλή

Επανάληψη
λανθασμένων
συναγερμών

Χαμηλή

Χαμηλή

Μέση

Μέση

Πολύ
χαμηλή

Ακρίβεια θέσης
φωτιάς

Χαμηλή

Μέση

Υψηλή

Μέση

Υψηλή

Καθυστέρηση
ανίχνευσης

Μεγάλη

Πολύ μεγάλη

Μικρή

Μεγάλη

Μεγάλη

Εξέλιξη
της
πυρκαγιάς

----

ΝΑΙ

ΝΑΙ

----

ΝΑΙ

Επεκτασιμότητα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4. Το σύστημα επιτήρησης δασών THEASIS
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα σχήματα επιτήρησης των δασών, που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου SFEDA, που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα BALKAN-MED στο οποίο συμμετέχουν εκτός της Ελλάδας ερευνητικοί
και δημόσιοι φορείς από την Κύπρο και την Βουλγαρία. Αναπτύσσονται δύο βασικά
σχήματα συνεχούς αυτόνομης επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, που

ανήκουν στην κατηγορία των μικτών συστημάτων, αποκαλούμενα THEASIS. Τα
συστήματα THEASIS θα εγκατασταθούν σε δασικές περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί ως Natura 2000. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα έχει αναλάβει την ανάλυση των δασικών
περιοχών ενδιαφέροντος και την εκτίμηση κινδύνου, που θα αξιοποιηθεί για την
βελτιστοποίηση της σάρωσης των περιοχών από το UAV σταθερών πτερυγίων και την
στρεφόμενη στατική κάμερα, καθώς και στην εκτίμηση του βαθμού βεβαιότητας για
την ανίχνευση της φωτιάς.
Το THEASIS1 συνδυάζει ιπτάμενο αυτόνομο όχημα με σταθερά πτερύγια, που
καλύπτει συνεχώς την δεδομένη δασική περιοχή σε συνεργασία με αυτόνομα
τετρακόπτερα, τα οποία πλησιάζουν την θέση της αρχικής εκτίμησης της φωτιάς για
την τελική επιβεβαίωση και άμεση ενημέρωση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως
παρουσιάζεται στο Σχ. 3. (Hristov et al., 2018). Το THEASIS1 αναπτύσσεται από το
πανεπιστήμιο της Ruse, Bulgaria και θα εγκατασταθεί στο Rusenski Lom Nature
Park, Bulgaria, όπου και θα γίνουν οι τελικές δοκιμές και η επίδειξη της
αποδοτικότητας του συστήματος. Η βασική δομή του συστήματος περιλαμβάνει ένα
δίκτυο στατικών καμερών, που παρέχει συνεχή επιτήρηση των δασικών περιοχών. Οι
κάμερες είναι διπλών φακών και παρέχουν οπτικές και υπέρυθρες (θερμικές) εικόνες.
Οι κάμερες από μόνες τους παρουσιάζουν πολλούς λαθεμένους συναγερμούς.
Επόμενα πρόκειται για ένα μικτό σύστημα όπου έχουν προστεθεί ένα UAV σταθερών
πτερυγίων κατακόρυφης προσγείωσης-απογείωσης και UAV περιστρεφόμενων
πτερυγίων. Με μέσο ωφέλιμο φορτίο η ενεργειακή αυτονομία του UAV σταθερών
πτερυγίων είναι από 8 ως 10 ώρες, που είναι αρκετό για την συνεχή επιτήρηση των
ορισθέντων δασικών περιοχών. Επίσης είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα
ανάλυσης 640Χ480.

Σχήμα 3. Η δομή του συστήματος με συνδυασμό αυτόνομων ιπτάμενων οχημάτων
σταθερών και περιστρεφόμενων πτερυγίων (Hristov et al., 2018).

Το Rusenski Lom Nature Park έχει μέρη που είναι σχεδόν επίπεδα αλλά και μέρη
με κοιλάδες και λόφους, οπότε το UAV σταθερών πτερυγίων, που μπορεί να
υπερίπταται σε ύψος από 350 έως 5500 μέτρα είναι το πλέον κατάλληλο των στατικών
καμερών για την απομακρυσμένη επιτήρηση. Όταν αντιληφθεί αύξηση της
θερμοκρασίας σε κάποιο σημείο του δάσους στέλνει τις GPS συντεταγμένες του στον
κεντρικό σταθμό ενώ συνεχίζει το πρόγραμμα επιτήρησης τους δάσους. Για την
επιβεβαίωση της έναρξης φωτιάς χρησιμοποιούνται δύο UAV περιστρεφόμενων
πτερυγίων εξοπλισμένα με οπτική και θερμική κάμερα τα οποία πετούν σε χαμηλό
ύψος και έχουν δυνατότητα να λάβουν εικόνες υψηλότερης ανάλυσης. Μετά την
επιβεβαίωση του συμβάντος ειδοποιείται άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία για την
επέμβαση έχοντας γνώση των συντεταγμένων της θέσης της φωτιάς. Η επικοινωνία
των υποσυστημάτων του THEASIS1 γίνεται μέσω δικτύου LoRaWAN, που είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για διασύνδεση αισθητήρων και τηλεμετρία. Για την
αναγνώριση της φωτιάς χρησιμοποιούνται εμπορικά συστήματα που βασίζονται σε
μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης και ειδικότερα σε νευρωνικά δίκτυα βαθειάς
μάθησης.

Στο εναλλακτικό σύστημα THEASIS2, που αναπτύσσεται από τρείς ερευνητικές
ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, η συνεχής επιτήρηση γίνεται από στατική
οπτική/θερμική κάμερα σε συνδυασμό με αυτόνομα τετρακόπτερα για την τελική
επιβεβαίωση της έναρξης δασικής πυρκαγιάς και θα εγκατασταθεί για δοκιμές και
επίδειξη στο δάσος της Στροφυλιάς, Ηλεία. Ένα παρόμοιο σύστημα THEASIS2 με την
ίδια βασική δομή αναπτύσσεται από ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού
Πανεπιστήμιου Κύπρου και θα εγκατασταθεί για δοκιμές και επίδειξη στο δάσος της
κοινότητας Άνω Πλατρών.

Σχήμα 4. Συνδυασμός στατικών καμερών και UAV περιστρεφόμενων πτερυγίων για την
έγκαιρη ανίχνευση δασικής πυρκαγιάς.

Το σύστημα THEASIS2, που παρουσιάζεται στο Σχ. 4, συμπεριλαμβάνει κολώνα
στην οποία εγκαθίσταται η οπτική και στατική που έχουν εμβέλεια μέχρι 7-8
χιλιόμετρα, εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες και να αναγνωρίσει φωτιά που
εκτείνεται σε επιφάνεια 4 τετραγωνικών μέτρων. Σε μικρότερες αποστάσεις μπορεί
να αναγνωρίσει και φωτιά μικρότερης έκτασης. Το υποσύστημα των καμερών έχει
υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο, οπτική και ψηφιακή σμίκρυνση/μεγέθυνση
εικόνας για καλύτερη αναγνώριση και ελαχιστοποίηση των λανθασμένων
συναγερμών και τέλος έχει δυνατότητα για ρύθμιση των χαρακτηριστικών όπως
κέρδος και εστίαση αυτόματα ή χειροκίνητα. Το υποσύστημα των στατικών καμερών
έχει δύο βαθμούς ελευθερίας και θα σαρώνει τις περιοχές ενδιαφέροντος αυτόνομα
και βέλτιστα με αλγόριθμους που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου από τις
αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου σάρωσης.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να μειωθούν δραστικά ή και να αποφευχθούν
οι λανθασμένοι συναγερμοί, όταν το υποσύστημα στατικών καμερών εντοπίσει εστία
φωτιάς και προσδιορίσει τις συντεταγμένες, αυτές εισάγονται στον αλγόριθμο

πλοήγησης του UAV περιστρεφόμενων πτερυγίων το οποίο προσεγγίζει τη θέση της
φωτιάς σε σχετικά χαμηλό ύψος και λαμβάνει εικόνες με την οπτική και θερμική
κάμερα που διαθέτει, μεταβιβάζει τις εικόνες στη βάση όπου γίνεται η επεξεργασία
και λαμβάνεται αυτόνομα η τελική απόφαση για την έναρξη φωτιάς ή την απόρριψη
της αρχικής απόφασης. Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας και πλοήγησης, που
αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τα δυο πανεπιστήμια Πατρών (Σχ. 5β) και
Κύπρου (Σχ. 5α), σκοπό έχουν την ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί από
την έναρξη της φωτιάς μέχρι και την τελική επιβεβαίωση και ενημέρωση της
πυροσβεστικής.

(α)

(β)

Σχήμα 5. Η δομή του λογισμικού για την λειτουργία του συστήματος THEASIS2
α) Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διεξάγονται δοκιμές για τα επιμέρους υποσυστήματα του αυτόνομου ευφυούς
συστήματος που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να εξεταστούν οι
δυνατότητες τους και να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις όπου κριθεί απαραίτητο.
Τα κριτήρια για τις δοκιμές στην ανίχνευση φωτιάς είναι τα παρακάτω
•
•
•
•
•
•

Ακρίβεια ανίχνευσης
Μικρότερο μέγεθος εικόνας (φωτιάς-καπνού) που μπορεί να ανιχνευθεί
Χρόνος σάρωσης περιοχής ενδιαφέροντος
Χρόνος επεξεργασίας εικόνας
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης φωτιάς από τη στατική κάμερα
Ακρίβεια εντοπισμού θέσης

Όπως επίσης και δοκιμές του συστήματος αυτόνομης πλοήγησης του UAV
περιστρεφόμενων πτερυγίων με κριτήρια
• Χρόνος εκτέλεσης αλγόριθμου σχεδιασμού κίνησης
• Χρόνος εκτέλεσης της διαδρομής
• Ακρίβεια προσέγγισης στόχου
• Κάλυψη της περιοχής πέριξ του στόχου με τις κάμερες
• Χρόνος μετάδοσης και επεξεργασίας εικόνας
Οι δοκιμές συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν με τις τελικές δοκιμές του
ολοκληρωμένου συστήματος THEASIS2 και την επίδειξη σε ελεγχόμενο άναμμα
φωτιάς σε τυχαία θέση στο δάσος της Στροφυλιάς, όταν τελειώσει η αντιπυρική
περίοδος. Αντίστοιχες δοκιμές θα διεξαχθούν και από τους συμμετέχοντες φορείς από
την Βουλγαρία και την Κύπρο.

5. Συμπεράσματα
Στη εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι πιο σημαντικοί τύποι συστημάτων που
έχουν αναπτυχθεί διεθνώς για την προστασία των δασών από πυρκαγιές. Δόθηκε η
βασική δομή και τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου και ορίσθηκαν κριτήρια με βάση
τα οποία έγινε συγκριτική ποιοτική αξιολόγησή τους. Από την συγκριτική αξιολόγηση
φαίνεται ότι τα συστήματα που συμπεριλαμβάνουν ιπτάμενα αυτόνομα οχήματα
παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων και αν συνεκτιμηθεί η
αισιόδοξη προοπτική της τεχνολογικής εξέλιξης των ιπτάμενων αυτόνομων οχημάτων
αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής για εφαρμογές επιτήρησης δασικών περιοχών σε
συνδυασμό με στατικούς σταθμούς αισθητήρων.
Με περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάστηκε το σύστημα THEASIS, που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου SFEDA, το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα
των στατικών καμερών οπτικών-θερμικών με αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα, που
φέρουν οπτική-θερμική κάμερα και λαμβάνουν εντολή να προσεγγίσουν το σημείο
της αρχικής εκτίμησης της θέσης της φωτιάς ώστε να κάνουν την τελική επιβεβαίωση.
Το πλεονέκτημα του μικτού αυτού συστήματος είναι ο δραστικός περιορισμός των
λανθασμένων συναγερμών με την αποστολή του ηλεκτρικού αυτόνομου ιπτάμενου
οχήματος όποτε χρειάζεται ώστε να αποφευχθεί η συνεχής σάρωση της περιοχής
ενδιαφέροντος που είναι ενεργοβόρα και υψηλού κόστους.
Αναγνώριση
Αυτή η εργασία είναι μέρος του έργου :“SFEDA-Forest Monitoring System for
Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area”, που έχει
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean.
Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες που εξεργάσθηκαν στο έργο SFEDA για το
υλικό που διατέθηκε ώστε να ολοκληρωθεί η δημοσίευση αυτή.
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Το υδατικό δυναμικό του γεωπάρκου Βίκου-Αώου
Ευάγγελος Σ. Νικολάου1
1Δρ.

Υδρογεωλόγος Μηχανικός, Ε.Α.Γ.Μ..Ε., Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών
Περίληψη
Το γεωπάρκο Βίκου - Αώου είναι ένας γεώτοπος ιδιαίτερης αξίας και σπάνιας
μορφολογικής, γεωλογικής και υδρογεωλογικής σημασίας. Το 2010 το γεωπάρκο
πιστοποιήθηκε από την UNESCO και εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο
δίκτυο γεωπάρκων. Το γεωπάρκο καταλαμβάνει μια έκταση 1.217 km2 στο ΒΔ τμήμα
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων η οποία κατανέμεται κυρίως στα διοικητικά
όρια του δήμου Ζαγορίου και του δήμου Κόνιτσας. Οι υδρογεωλογικές και
υδρολιθολογικές συνθήκες που επικράτησαν και επικρατούν στο γεωπάρκο είναι ο
κυριότερος παράγοντας της διαμόρφωσης και της εξέλιξης των φυσικών μνημείων
του. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι υδρογεωλογικές συνθήκες του γεωπάρκου
και οι ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι των υπογείων νερών των υπογείων
υδροφόρων συστημάτων του: Τύμφης, Κόνιτσας, Αμάραντου κ.α. Γίνεται διερεύνηση
της επικοινωνίας επιφανειακών και υπόγειων νερών στον ποταμό Βοϊδομάτη. Η
διατήρηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτήρων του υδατικού δυναμικού του
γεωπάρκου είναι βασική προϋπόθεση για την ύπαρξή του και την οικολογική
ισορροπία του.
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Abstract
Geopark Vikos - Aoos is a geotope of particular value and of rare morphological,
geological and hydrogeological significance. In 2010 the geopark was certified by
UNESCO and joined the European and global geopark network. The geopark occupies
an area of 1.217 km2 in the northwest part of the Regional Unit of Ioannina, which is
mainly allocated to the administrative boundaries of the municipality of Zagori and
the municipality of Konitsa. The hydrogeological and hydrological conditions that
prevailed and prevail in the geopark are the main factor in the formation and evolution
of its natural monuments. The present study examines the hydrogeological conditions
of the geopark and the quantitative and qualitative parameters of the groundwater of
its underground aquifers: Tymfi, Konitsa, Amarantos and others. Investigation of the
surface and groundwater communication on the Voidomatis river. Maintaining the
quantitative and qualitative features of geopark's water potential is a basic
prerequisite for its existence and ecological balance.
1. Γενικά
Το Γεωπάρκο Βίκου - Αώου καταλαμβάνει μια έκταση 1.217 km 2 στο ΒΔ τμήμα
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων η οποία κατανέμεται στα διοικητικά όρια
του δήμου Ζαγορίου και του δήμου Κόνιτσας. Από το 2010 είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Το 2015 εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα για τις Γεωεπιστήμες και τα Γεωπάρκα της UNESCO με την ονομασία
«Γεωπάρκο Βίκου – Αώου Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO». Από υδρολογική άποψη
η περιοχή του γεωπάρκου εντάσσεται στην υδρολογική λεκάνη του Αώου ποταμού
(GR11) του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου (GR05). Ο Αώος ποταμός
πηγάζει από την περιοχή της Κατάρας (Μέτσοβο) και διαρρέει το γεωπάρκο στο
βορειοανατολικό τμήμα του όπου δημιουργεί την ομώνυμη εντυπωσιακή χαράδρα.
Στον κάμπο της Κόνιτσας συρρέει στον Αώο ο Βοϊδομάτης και πριν την είσοδο του
στην Αλβανία συμβάλει σε αυτόν Σαραντάπορος. Ο Σαραντάπορος πηγάζει από το
όρος του Γράμμου και ρέει στη βόρεια πλευρά το γεωπάρκου. Ο ποταμός Βοϊδομάτης
(η Βίκος) πηγάζει από τις ΝΑ κορυφές της Τύμφης. Αποτελεί τον κύριο ποταμό του
Γεωπάρκου και δημιουργό της εντυπωσιακής ομώνυμης χαράδρας μοναδικού
μνημείου της φύσης. Με βάθος 900 m και άνοιγμα έως 1.100 m έχει καταγράφει ως
η βαθύτερη χαράδρα του κόσμου (Guinness book of records 1997).
Από μορφολογική άποψη η περιοχή του Γεωπάρκου χαρακτηρίζεται σαν μια από τις
πλέον ορεινές της χώρας με εντονότατο και εντυπωσιακό ανάγλυφο. Τα μεγαλύτερα
υψόμετρα αποτελούν οι κορυφές του Σμόλικα (2.637 m) και της Τύμφης (2.486 m)

και τα μικρότερα τα 400 m όπου αναπτύσσεται ο κάμπος της Κόνιτσας. Οι βαθιές
χαράδρες Βίκου και Αώου, οι απότομοι, κάθετοι κρημνοί, οι πέτρινοι πύργοι και τα
πέτρινα δάση, τα σπηλαία, τα βάραθρα και οι μεγάλες πηγές αποτελούν κύρια
μορφολογικά χαρακτηριστικά του γεωπάρκου. Η Δρακόλιμνη της Τύμφης στα 2050
m και η Δρακόλιμνη του Σμόλικα στα 2150 m αποτελούν υπο-αλπικές λίμνες μεγάλης
επιστημονικής, περιβαλλοντικής και εμβληματικής αξίας για το γεωπάρκο

Σχήμα 1a. Χάρτης περιοχής ερευνάς

1b. υπόγειων υδροσυστημάτων Βίκου - Αώου

Από γεωλογική άποψη η περιοχή του γεωπάρκου στο μεγαλύτερο τμήμα της
εντάσσεται στην Ιόνιο γεωτεκτονική ζώνη. Στις βόρειοανατολικές περιοχές
αναπτύσσεται η ζώνη της Πίνδου. Υπό μορφή τεκτονικών καλυμμάτων επωθημένων
επί της ζώνης Πίνδου στο Σμόλικα και στον Αμάραντο εμφανίζονται οι σχηματισμοί
της υποπελαγονικής ζώνης και τα πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος.
Τις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωπάρκο Βίκου - Αώου
διαμορφώνει ένα πλήθος παραγόντων μεταξύ τον οποίων με κυρίαρχο ρόλο έχουν οι
υδρολιθολογικές ιδιότητες των γεωλογικών σχηματισμών, η τεκτονική, η μορφολογία,
το ετήσιο ύψος των κατακρημνισμάτων, κ.α. Εντός των ορίων του γεωπάρκου
σύμφωνα με τον υδρογεωλογικο χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. 1:250.000 (Νικολάου Ε. 2010)
αναπτύσσεται το κύριο υδροφόρο σύστημα Τύμφης (GR0510) και τα δευτερεύοντα
συστήματα: καρστικό σύστημα Καβασίλων (GR0521), ρωγματικό σύστημα
Αμάραντου (GR0523), κοκκώδες σύστημα Κόνιτσας (GR0522), ρωγματικό σύστημα
Σμόλικα (GR0525).

2. Το καρστικό σύστημα Τύμφης (GR0510)
Είναι από τα πλέον σύνθετα σε ότι αφορά στον μηχανισμό τροφοδοσίας-λειτουργίας
και τα πλέον πλούσια σε ότι αφορά τα αποθέματα υπόγειου νερού. Τους υδροφορείς
του συστήματος αποτελούν κατά κύριο λόγο οι ασβεστόλιθοι του Ανωτέρου Σενωνίου

- Ηωκαίνου και οι ασβεστόλιθοι Βίγλας που συγκροτούν το μεγάλο μονόκλινο της
Τύμφης. Το αδιαπέραστο δάπεδο του συστήματος αποτελούν οι δολομιτικοί
ασβεστόλιθοι της Βίγλας (σειρά Βίκου) και οι δολομίτες. Τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά των υπόγειων υδροφόρων του καθορίζουν:
•
το επίπεδο ροής του Βοϊδομάτη στην χαράδρα του Βικου (400 - 500 m) που
διαμορφώνει το επίπεδο βάσης της καρστικοποίησης του συστήματος
•
το ρήγμα της ανατολικής Τύμφης κατά μήκος του οποίου ο φλύσχης της ζώνης
Πίνδου έρχεται σε επαφή με το ανθρακικό αντίκλινο της Τύμφης (Ιόνιος ζώνη)
και λειτουργεί ως αρνητικό υδρογεωλογικό όριο
•
τα υψόμετρα επαφής αδιαπέραστου φλύσχη - υδροπερατών ασβεστόλιθων που
καθορίζουν τα αρνητικά υδρογεωλογικά όρια στο σύγκλινο των Ζαγοριών και
στον κάμπο Κόνιτσας
Είναι από τα υψηλότερα συστήματα της χώρας μας με μέσο υψόμετρο τα 1.800 m και
πάχος ζώνης αερισμού έως τα 1.500 m γεγονός που ευνοεί τις διαδικασίες
καρστικοποίησης και την δημιουργία βαθιών καρστικών φρεάτων (βάραθρα:
Προβατίνας, Τρυπά του Όρνιου, Χάσμα του Έπους, Γκαϊλότρυπα κ.α.).
Συνοπτικά η ταυτότητα του είναι: Έκταση 300 km 2. Μέγιστο υψόμετρο 2.486 m,
ελάχιστο 450 m. Μέγιστο μήκος 23 km, μέγιστο πλάτος 16 km. Ετήσιο ύψος των
κατακρημνισμάτων από 1.000 mm έως 1.800 mm. Σαν ποσοστά επί των
κατακρημνισμάτων (P), η εξατμισοδιαπνοή (Ε) κυμαίνεται από 45% έως 50%, η
κατείσδυση (Ι) από 45% έως 50% και η επιφανειακή απορροή (R) από 0% (καθολική
κατείσδυση) έως 5%. Τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειου νέου του
συστήματος εκτιμήθηκαν σε 240 εκατομμύρια m 3 νερού. Η μέση αγωγιμότητα είναι
316μS/cm (μέγιστη: 1.159μS/cm ελάχιστη: 242 μS/cm). Η μέση ολική σκληρότητα
είναι 144 mg/l CaCO3 (μέγιστη: 144 mg/l CaCO3 ελάχιστη: 144 mg/l CaCO3). Μέγιστη
θερμοκρασία των υπόγειων νερών 14,6 οC και ελάχιστη 8,2 οC.
Από δοκιμαστικές αντλήσεις σε γεωτρήσεις του συστήματος προέκυψαν οι παρακάτω
τιμές των υδραυλικών συντελεστών: Υδραυλική αγωγιμότητα (Κ) από 1,3 X 10-3 έως
5,4 X 10-5 m/s. Μεταβιβαστική ικανότητα (Τ) από 2 X 10-2 – 5,4 X 10-3 m2/s.
Αποθηκευτική ικανότητα (S) από 2,83% - 6,28%.
2.1. Οι κυριότερες πηγές του καρστικού συστήματος Τύμφης.
Η πηγή Αγκαστρωμένη η Γκαστρωμένη (ΑΟΡ07). Αναβλύζει στην κοίτη του
Βοϊδομάτη σε υψόμετρο 500 m στην βάση μεγάλου βράχου κυρτού σχήματος
πανομοιότυπου γκαστρωμένης γυναίκας (εξ ου και η ονομασία της). Στον χώρο της
πηγής το ρήγμα της Αστράκας τέμνει τον Βοϊδομάτη γεγονός που δημιουργεί
συνθήκες αποστράγγισης του υπόγειου υδροφόρου. Σε περιόδους παρατεταμένης
ξηρασίας η πηγή στερεύει για μικρό χρονικό διάστημα έως την επανέναρξη των
βροχοπτώσεων. Η μέγιστη παροχή (Qmax) που μετρήθηκε ήταν 3,8 m3/s.
Η θερμοκρασία (T) του νερού της είναι 9 oC - 11 oC και η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC)
360 μS/cm - 460 μS/cm.
Η πηγή Οικονόμου (ΑΟΡ06) ή πηγές Βοϊδομάτη. Αποτελεί την μεγαλύτερη
εκφόρτιση του καρστικού συστήματος της Τύμφης. Κατά την ξηρά περίοδο του
υδρολογικού έτους αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας του ποταμού. Εμφανίζεται

στην αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη σε υψόμετρο 450 μέτρων περίπου κατάντη του
χωριού Βίκος. Η εμφάνισή της είναι συνάρτηση της τομής του υδροφόρου από τον
ποταμό Βοϊδομάτη αλλά και τεκτονικών παραγόντων δεδομένου ότι στον χώρο της
ανάβλυσης παρατηρείται σύγκλιση ρηγμάτων. Το αδιαπέραστο υπόβαθρο του
καρστικού υδροφόρου που τροφοδοτεί την πηγή αποτελούν οι δολομίτες και οι
κερατόλιθοι της σειράς Βίγλας. Η μέτρηση της παροχής της είναι δύσκολη και με βάση
τις
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Η θερμοκρασία (T) είναι 9 C και ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) 300 μS/cm.
Η πηγή Αράπης (ΑΟΡ03). Αναβλύζει στη αριστερή πλευρά της κοίτης του
Βοϊδομάτη κοντά στην έξοδο της χαράδρας Βίκου (πέτρινη γέφυρα Κλειδωνιάς) σε
υψόμετρο 400 μέτρα. Η πηγή εκδηλώνεται μέσα από ρήγμα διεύθυνσης Β-Ν και από
την άποψη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ρηξιγενής καρστική πηγή με παροχή 0,54
m3/sec, T από 9 oC - 11 oC και EC 360 μS/cm - 460 μS/cm.
Οι πηγές Οικονόμου, Αγκαστρωμένη και Αράπης αποτελούν τις κύριες πηγαίες
εκφόρτισεις του καρστικού συστήματος της Τύμφης στον Βοϊδομάτη.
Η πηγή Νέλες (ΑΟΡ21). Εμφανίζεται στην επαφή ασβεστόλιθων - φλύσχη σε
υψόμετρο 420 μέτρων επί του μεγάλου ρήγματος της Κόνιτσας. Πρόκειται για
ρηξιγενή θειούχα πηγή όπου η περιοχή τροφοδοσίας της αναπτύσσεται στους
βιτουμενιούχους ασβεστόλιθους της βόρειας όχθης του Βοϊδομάτη ποταμού (ορεινός
όγκος Άνω Κλειδωνιάς) και εκτιμάται στα 13 km2. Η μέση παροχή της πηγής είναι
0,335 m3/s, T από 10 οC έως 12,5 οC και EC από 1.800 μS/cm – 2.000 μS/cm.
Η συγκέντρωση των θειϊκων αλάτων (SO4) είναι 900 mg/l και το υδρόθειο (H2S) είναι
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Με βάση την χημική του σύσταση το νερό της πηγής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για ιαματικούς σκοπούς γεγονός που θα πρέπει να διερευνηθεί.
Η πηγή Βουβός ΑΟP04. Εμφανίζεται στα 387,62 m στον Κάμπο Κόνιτσας,
αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο εκφόρτισης της Τύμφης και χαρακτηρίζεται
σαν πηγή υπερχείλισης. Η μέγιστη παροχή(Q max) της πηγής είναι 0,393 m3/s και η
ελάχιστη (Qmin) 0,193 m3/s). Η μέση θερμοκρασία (T) είναι 10,9 οC και η EC. από 850
έως 1.100 μS/cm/25 oC. Η μεγάλη περιεκτικότητα των SO4 μαρτυρεί την επαφή του
νερού με τους βιτουμενιούχους δολομίτες του Αώου και της Βόρειας Τύμφης και τους
γύψους.
Οι πηγές Ανατολικής Τύμφης. Η υψηλή ζώνη του καρστικού συστήματος Τύμφης
κατά μέρος αποστραγγίζεται υπόγεια προς τον Αώο ποταμό. Σε υψόμετρα από 1.000
μέτρα έως 1.100 μέτρα στην επαφή των υδροπερατών ασβεστόλιθων με τον
αδιαπέραστο φλύσχη (Ηλιοχωρί - Βρυσοχωρί - Μονή Στομίου) εμφανίζονται οι
καρστικές πήγες επαφής: Αρβανίτα (παροχής 10-100 m3/h), Μαγούλα (10-1.800
m3/h), Αλούκα (0-2.100 m3/h), Αγια Τριάδα (50-1.100 m3/h), Γράβος (50-1.100
m3/h), Δέση, Καρβούνη κ.α. Η θερμοκρασία του νερού των πηγών αυτών κυμαίνεται
από 5 οC έως 11 οC γεγονός που φανερώνει τα μεγάλα υψόμετρα της περιοχής
τροφοδοσίας τους. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) είναι μικρότερη των
300 μS/cm.

Η πηγή Μάνα Νερού (ΑΟΡ16). Εμφανίζεται σε υψόμετρο 402 μέτρα στην
αριστερή όχθη του Αώου στην περιοχή Αηδονοχωρίου. Στον χώρο της ανάβλυσης
εμφανίζονται εντός του φλύσχη υπό μορφή νησίδας οι υποκείμενοι ασβεστόλιθοι
(κορυφή υποκείμενης αντικλινικής δομής). Η αποκάλυψη των ασβεστόλιθων και η
περικλινικά αυτών ανάπτυξη του αδιαπέραστου φλύσχη δημιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες αποστράγγισης του καρστικού υδροφόρου. Η έξοδος του νερού είναι
εντυπωσιακή, έχει ανοδικό χαρακτήρα και γίνεται μέσω καρστικου αγωγού στο
πυθμένα
μικρής
λίμνης
που
σχηματίζεται
στο
σημείο
ανάβλυσης.
Η περιοχή τροφοδοσίας της πηγής αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους του όρους
Δούσκου. Η μέση παροχή της είναι 0,245 m 3/sec, T=12 οC και η EC 1.460 μS/cm.
Η υψηλή συγκέντρωση θειϊκων αλάτων (SO 4), έως και 1.000mg/l, φανερώνει την
επαφή του καρστικού υδροφόρου με την τριαδική γύψο στον πυρήνα του αντικλίνου
Δούσκου.

Σχήμα 2. Υδρογεωλογική τομή στο καρστικό σύστημα Τύμφης

2.2. Διερεύνηση επικοινωνίας επιφανειακών νερών με υπογείους
υδροφόρους στο καρστικό σύστημα Τύμφης.
Το καρστικό σύστημα Τύμφης διαρρέει ο ποταμός Βοϊδομάτης ο οποίος και σχημάτισε
την
εντυπωσιακή
χαράδρα.
Ο
Βοϊδομάτης
αποτελεί
κλασική
περίπτωση καρστικού ποταμού, στην λεκάνη του οποίου η επικοινωνία
επιφανειακών και υπογείων νερών είναι σύνηθες και χαρακτηριστικό φαινόμενο.
Εξετάσθηκαν οι περιπτώσεις της επικοινωνίας των καταβόθρων Μόνης Ρογκοβου και
των καταβόθρων Βίτσας με τις πήγες Βοϊδομάτη.
Ιχνηθέτηση στην καταβόθρα Μονή Ρογκοβού. Σημαντικές ποσότητες των
νερών του ποταμού Bίκου στο άνω ρου του στην θέση Παλαιογέφυρο Τσεπέλοβου
διηθούνται σταδιακά στην κοίτη του σε διάστημα περίπου 200 μέτρων. Στο σημείο
αυτό ο ποταμός εγκαταλείπει τον αδιαπέραστο φλύσχη και εισέρχεται στους
υδροπερατούς ασβεστόλιθους. Η διήθηση γίνεται μέσω ρηγμάτων που λειτουργούν
ως καταβόθρες. Από το σημείο αυτό έως τις πρώτες του πηγές (Αγκαστρωμένη) την
ξηρή περίοδο επέρχεται στείρευση του ποταμού. Για την διαπίστωση της υπόγειας
επικοινωνίας αυτών των διηθήσεων και των πηγών Βοϊδομάτη πραγματοποιήσαμε
ιχνηθέτηση (Ε. Νικολάου 1992) με φθορίζουσα χρωστική ουσία (ουρανίνη).

Το σημείο ρίψης της χρωστικής (καταβόθρα Mονης Ρογκοβού) βρίσκεται σε
υψόμετρο 850 m και η ανίχνευση της έγινε σε πηγές (πιθανές εξόδους) της ευρύτερης
περιοχής, μεταξύ αυτών και στις πήγες Βοϊδομάτη (Αγκαστρωμένη, Οικονόμου,
Αράπης). Αυτές βρίσκονται αντίστοιχα σε υψόμετρα 500 m, 450 m, και 400 m και
αποστάσεις από το σημείο ρίψης 11 km, 12 km και 16 km αντίστοιχα. Πράγματι όπως
αναμέναμε η χρωστική ουσία εμφανίσθηκε και στις τρεις προαναφερόμενες πήγες σε
μέσο χρόνο 562 h, 560 h, 786 h και μέση ταχύτητα υπόγειας ροής 19,57 m/h, 21,42
m/h, 20,35 m/h αντίστοιχα.
Διερεύνηση επικοινωνίας καταβόθρας Βίτσας και πηγών Βοϊδομάτη. Η
καταβόθρα της Βίτσας βρίσκεται στους ασβεστόλιθους της βόρειας πλευράς της
πόλγης (Πεδινών – Βίτσας) σε υψόμετρο περίπου 860 μέτρων. Κατά την υγρή
περίοδο, μέσω ρέματος που καταλήγει στο στόμιο της, παροχετεύονται στην
καταβόθρα σημαντικές ποσότητες νερών επιφανειακής αποστράγγισης της
υδρολογικής της λεκάνης. Πρόκειται για νερά με υποβαθμισμένη ποιότητα λόγω
αγροτικής δραστηριότητας και απόθεσης απορριμμάτων στο στόμιο της καταβόθρας.
Για την διερεύνηση της υπόγειας επικοινωνίας της καταβόθρας με πηγές έγινε
συστηματική παρακολούθηση της δίαιτας των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων
του νερού της καταβόθρας από το 1988 έως το 2000 και συσχέτιση με την δίαιτα των
πιθανών σημείων επικοινωνίας της (πήγες Βοϊδομάτη). Μετρήθηκαν παροχές νερού
έως και 1.600 m3/h. Τον Μάιο του 1992 πραγματοποιήσαμε ιχνηθέτηση, στην οποία
χρησιμοποιήσαμε 1.000 kg αλάτι (NaCl). Παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της
συγκέντρωσης των ιόντων Na και Cl στις πήγες Οικονόμου και Αράπης. Το γεγονός
αυτό ενίσχυσε την άποψη μας για πιθανή επικοινωνία της καταβόθρας με τις πηγές
όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση όλων των στρωματογραφικών, τεκτονικών
και υδρογεωλογικών δεδομένων.
Η αδυναμία λήψης ικανής σειράς δειγμάτων νερού για λεπτομερέστερο
εργαστηριακό έλεγχο δεν μας επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλέστερων
συμπερασμάτων.

Σχήμα 3a. Υδρογεωλογικός χάρτης

3b. Χάρτης ιχνηθετήσεων

3. Καρστικό σύστημα & γεωθερμικό πεδίο Καβασίλων Κόνιτσας (GR0521).
Το γεωθερμικό πεδίο Καβασίλων εντοπίσθηκε από τις μέχρι σήμερα έρευνες του
Ι.Γ.Μ.Ε. σε έκταση λίγο μεγαλύτερη του 1 km2. Το γεωθερμικό πεδίο προεκτείνεται
εντός της Αλβανίας (Λαγκαρίτσα). Ενδείξεις στην περιοχή Τοπόλιτσα Κόνιτσας
υποδηλώνουν πιθανή επέκταση του και προς την περιοχή αυτή. Η γεωθερμική
ανωμαλία εστιάζεται στον αντικλινικό πυρήνα (ασβεστόλιθοι Ιονίου ζώνης) που υπό
μορφή επιμήκης ράχης αναδύεται στην αξονική περιοχή του φλυσχικού σύγκλινου
Κόνιτσα – Καβάσιλα – Λεσκοβίκι – Λαγκαρίτσα σε μήκος περίπου 30 km. Η ένταση
της θερμικής ανωμαλίας είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερη της κανονικής.
Οι θερμομεταλλικές πηγές εμφανίζονται στις κοίτες των μεγάλων παραποτάμων του
Αώου (Σαραντάπορος και Λαγκαρίτσα) όπου αυτές τέμνουν εγκάρσια την
ασβεστολιθική ράχη (πέτρωμα αποθήκη). Κυρίες εκδηλώσεις του γεωθερμικού
πεδίου αποτελούν οι πηγές Λουτρά Καβασίλων και Λουτρά Πυξαριάς και οι
θερμοατμίδες Αμάραντου.
Ιαματικές πήγες Λουτρά Καβασίλων(AOP012). Εμφανίζονται στην κοίτη του
Σαρανταπόρου στα 420 μέτρα στην επαφή ασβεστόλιθων - φλύσχη του αντικλίνου
Καβασίλων. Ο θερμομεταλλικός υδροφόρος ορίζοντας εντοπίσθηκε σε ερευνητικές
μας γεωτρήσεις σε βάθη μεγαλύτερα των 220 m όπου και καταγράφηκαν
θερμοκρασίες έως 35 οC. Η πηγή χαρακτηρίζεται ως ρηξιγενής θερμομεταλλική
χλωρονατριούχα – υδροθειούχα. Η παροχή της κυμαίνεται από 50 m3/h έως 550
m3/h, η θερμοκρασία νερού είναι 30 οC και ηλεκτρική αγωγιμότητα 2.100 μS/cm.
Στον χώρο της πηγής λειτουργεί υδροθεραπευτήριο. Η πηγή είναι αναγνωρισμένη ως
ιαματική υπόθερμη πηγή με θεραπευτικές ενδείξεις: δερματικές παθήσεις, παθήσεις
του μυοσκελετικού, αρθρίτιδες, γυναικολογικές παθήσεις κ.α. Στη δεξιά όχθη του
Σαρανταπόρου ακριβώς απέναντι της πηγής Λουτρά Καβασίλων αναβλύζει η πηγή
Λουτρά Πυξαριάς η οποία αποτελεί την «δίδυμη αδερφή της» δεδομένου ότι έχει τα
ιδία φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τον ίδιο μηχανισμό λειτουργίας. Στην πηγή
υπήρχε υδροθεραπευτήριο το οποίο σήμερα δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί.
Οι θερμοατμίδες Αμάραντου. Το γεωθερμικό πεδίο Καβασίλων εκδηλώνεται και
υπό μορφή θερμοατμίδων στον ασβεστολιθικό όγκο Αμάραντου 8 km βόρεια των
Καβασίλων σε υψόμετρο 1.250 m. Στις ορθοπλαγιές του ασβεστολιθικού όγκου που
δεσπόζει στην περιοχή Λουτρά Αμάραντου μέσα από τις ρωγμές των ασβεστόλιθων
εξέρχεται από τα έγκατα της γης ζεστός αέρας με θερμοκρασία 33 οC - 38 οC.
Πρόκειται για ένα μοναδικό φαινόμενο και γεώτοπο μεγάλης επιστημονικής,
γεωτουριστικής και ιαματικής άξιας. Ο ασβεστολιθικός όγκος περικλείεται από τον
αδιαπέραστο φλύσχη και λειτουργεί ως «καπνοδόχος ή βαλβίδα εξαέρωσης» του
γεωθερμικού πεδίου Καβασίλων Κόνιτσας. Οι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι είναι έντονα
διερρηγμένοι και καρστικοποιημένοι γεγονός που ευνοεί την καθολική κατείσδυση
των κατακρημνισμάτων. Τα νερά κατεισδύουν μέσα από ρήγματα-ρωγμέςκαρστικούς αγωγούς σε μεγάλα βάθη όπου θερμαίνονται για να εξέλθουν στην
επιφάνεια υπό μορφή ατμού. Έχουν καταγράφει 15 κύριες οπές - στόμια καρστικών
αγωγών μέσα από τις οποίες εξέρχεται ο ζεστός αέρας. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
που έχουν κατασκευασθεί σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον λειτουργούν λουτρά

για ατμοθεραπεία, εισπνοθεραπεία, εφίδρωση και χαλάρωση με κύριες θεραπευτικές
ενδείξεις: αδενοπάθειες, αναπνευστικά, δερματοπάθειες, γυναικολογικές παθήσεις,
αρθροπάθειες κ.α.
4. Ρωγματικό σύστημα Αμάραντου (GR0523)
Το σύστημα αναπτύσσεται στο υποπελαγωνικό κάλυμμα Αμάραντου και αποτελεί ένα
καλά οροθετημένο σύστημα δεδομένου επικάθεται του αδιαπέραστου φλύσχη της
Πίνδου. Είναι διασυνοριακό σύστημα (επί του Αλβανικού και του Ελληνικού
εδάφους) έκτασης περίπου 70 km2. Πρόκειται για ένα μικτό υδροφόρο σύστημα στο
οποίο συμμετέχουν κατά 50% ασβεστόλιθοι και κατά 50% οφιόλιθοι.
Αποστραγγίζεται στην πηγή Ισβορος η Μύλοι (AOP14) στην επαφή
ασβεστόλιθων-φλύσχη στα 800 μέτρα στην κοίτη του Ισβοριτικου ρέματος. Στο χώρο
των αναβλύσεων συγκλίνουν τέσσερα μεγάλα ρήγματα μέσα από τα οποία γίνεται
προνομιακή ροή του υπόγειου νερού. Η μέση παροχή είναι 0,53 m 3/s, η ηλεκτρική
αγωγιμότητα κυμαίνεται από 240 έως 300 μS/cm και η θερμοκρασία του νερού 712,5 οC. Το νερό των πηγών είναι oξυαvθρακικoύ τύπου με αυξημένο σχετικά ποσοστό
Mg
(14%
περίπου
του
συνόλου
των
διαλυμένων
αλάτων)
λόγο συμμετοχής του νερού των oφιoλίθωv. Οι πήγες είναι εντυπωσιακές και
αποτελούν γεώτοπο μεγάλου υδρογεωλογικού, περιβαλλοντικού και γεωτουριστικού
ενδιαφέροντος.

5. Το κοκκώδες σύστημα Κόνιτσας (GR0522)
Αναπτύσσεται στις προσχώσεις του Αώου στην λεκάνη της Κόνιτσας σε έκταση 38
km2. Αποστραγγίζεται στις πήγες Παναγία και Λετοβούνι. Οι πηγές Παναγιά
(ΑΟΡ03) εμφανίζονται στα 367 m στην επαφή προσχώσεων με τον υποκείμενο
φλύσχη σε μέτωπο αναβλύσεων μήκους 200 περίπου μέτρων με συνολική παροχή
0,65 m3/s, E.C 455 μS/cm - 610 μS/cm και θερμοκρασία 13,5οC. H σημαντική παροχή
της πηγής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από τον προσχωματικό υδροφόρο. Τόσο
τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της δείχνουν ότι στην
τροφοδοσία της συμμετέχει και ο Αώος ποταμός (ψευδοπηγή) μέσω διηθήσεων, με
την είσοδο του στις τεταρτογενείς αποθέσεις κατάντη της γέφυρας Κόνιτσας. Οι
πηγές Λετοβούνι (ΑΟΡ16) αναβλύζει στην κοίτη του Αώου στα 371,9 m.
Εκδηλώνεται υπό μορφή διάχυτων αναβλύσεων στην επαφή ποτάμιων αναβαθμίδων
και φλύσχη με συνολική παροχή 0,11 m3/s - 0,55 m3/s, μέση αγωγιμότητα 400 μS/cm
και θερμοκρασία 11,1 οC – 12,6 οC. Η δίαιτα των φυσικοχημικών της παραμέτρων
φανερώνει τροφοδοσία της και από το καρστικό σύστημα Τύμφης.

6. Ρωγματικό σύστημα Σμόλικα (GR0525)
Το σύστημα αναπτύσσεται στο μεγάλο τεκτονικό κάλυμμα Σμόλικα –
Βασιλίτσας – Βάλεα Κάλντα συνολικής έκτασης 733 km 2. Εντός των ορίων του
γεωπάρκου αναπτύσσεται τμήμα του συστήματος στην περιοχή του Σμόλικα.
Η έντονη τεκτονική καταπόνηση έχει δημιουργήσει ένα καλό δευτερογενές πορώδες
(ψευδοκαρστικό) στα οφιολιθικά πετρώματα, κυρίως στην ανώτερη ζώνη
όπου αναπτύσσονται υδροφόροι καλής δυναμικότητας. Οι οφιόλιθοι τροφοδοτούν
πλήθος πηγών σημαντικής παροχής οι οποίες συντηρούν τις παροχές
των υδρορεμάτων την ξηρά περίοδο και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την
υδροχημική κατάσταση του υδατικού δυναμικού του γεωπάρκου όπως:
Σαμαρίνα (ΑΟΡ 248) στα 1.496 m με: Q = 550 m3/h, EC = 195 μS/cm, T = 8,8 οC.
Δίστρατο (ΑΟΡ 297) στα 1.420 m, με: Q = 140 m3/h, EC = 205 μS/cm, T = 10 οC.
Αλώνια Ελεύθερου (ΑΟΡ 294) 982 m: με Q = 50 m3/h, EC = 225 μS/cm, T =10 οC.
Παλιοσέλι (ΑΟΡ 295) στα 1.106 m: Q = 45 m3/h, EC = 295 μS/cm, T = 9,8 οC.
Πάδες (ΑΟΡ 22) στα 1.227 m με: Q = 60 m3/h, EC = 420 μS/cm, T = 11 οC.
Άρματα (ΑΟΡ 296) στα 1.123 m με: Q = 850 m3/h, EC = 220 μS/cm, T= 10,1 οC.
Βουρκοπόταμου Αγ. Παρασκευής (AOR21) με: Q = 850 – 3.000 m3/h, EC = 290
μS/cm.

7. Υδροχημική κατάσταση
Την υδροχημική κατάσταση των υπόγειων νερών του γεωπάρκου διαμορφώνει ένα
πλήθος παραγόντων όπως: η ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων από τα οποία
διέρχεται η αποθηκεύεται το υπόγειο νερό, η προέλευση του νερού, ο χρόνος
παραμονής του στον υδροφορέα και η επιφάνεια επαφής νερού - πετρώματος, η
θερμοκρασία, η ταχύτητα υπόγειας ροής, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες κ.α.
Με βάση τον χημισμό των κυρίων πηγαίων εκφορτίσεων των υπόγειων υδροφόρων
του γεωπάρκου μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους νερών ή
υδροχημικές επαρχίες:
Την ανώτερη ζώνη που περιλαμβάνει την υψηλή ζώνη του καρστικού συστήματος
Τύμφης και εκφράζεται από τις πηγές Βοϊδομάτη και τις πήγες ανατολικής Τύμφης.
Πρόκειται για νερά οξυανθρακικού τύπου χαμηλής μεταλλικότητας με τιμές
αγωγιμότητας μικρότερες των 400 μS/cm και σύνολο διαλυμένων αλάτων (T.D.S) 120
- 240 mg/l.
Την ενδιάμεση ζώνη η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλή συγκέντρωση θειικών
αλάτων (SO4), 200 - 750 mg/l. Η αγωγιμότητα κυμαίνεται από 800 μS/cm έως 1.800
μS/cm. Στις μεγάλες πήγες αυτών των υδροφόρων είναι οργανοληπτικά ανιχνεύσιμο
το υδρόθειο (H2S).
Την κατώτερη υδροχημική ζώνη που αντιπροσωπεύεται από τα νερά του
γεωθερμικού πεδίου Καβασίλων. Πρόκειται για θερμομεταλλικά χλωρονατριούχα–
υδροθειούχα νερά (Λουτρά Καβασίλων).

Την ζώνη νερών αλκαλικού τύπου (PH > 8). Μαγνησιούχα – οξυανθρακικά νερά που
προέρχονται από τα πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος και τα συναντούμε
στο ρωγματικό σύστημα Σμόλικα. Το σύνολο των διαλελυμένων αλάτων δεν
υπερβαίνει τα 220 mg/l. Το Mg++ βρίσκεται σε συγκεντρώσεις από 30 mg/l έως 40
mg/l ή 40%-45% του συνόλου των κατιόντων.
Το υπόγειο υδατικό δυναμικό του γεωπάρκου βρίσκεται σε άριστη ποιοτική
κατάσταση. Τα NO3 βρίσκονται σε φυσιολογικά όρια. Σχετικά αυξημένη
συγκέντρωση NO3 (έως 20 mg/l) παρατηρούμε στην πηγή Παναγία. Αν και είναι
χαμηλότερη των ανώτερου ορίου των 50 mg/l φανερώνει την χρήση λιπασμάτων στην
περιοχή τροφοδοσίας της (κάμπος Κόνιτσας). Οι δείκτες ρύπανσης NH4 και NO2 σε
όλα τα υδροσημεία του γεωπάρκου βρίσκονται σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες των
ανώτερων επιτρεπομένων ορίων. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα
διαπιστευμένα εργαστήρια μας από τους χημικούς Τζούλη Χ. και Κολιό Στ.
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0 <0,05 <0,05
1,9

0,7

0,7

1,26

1,26

785,0 2,5 <0,05 <0,05

Σχήμα 4. Διάγραμμα Piper

8. Συμπεράσματα – προτάσεις
Το μεγάλο ύψος των κατακρημνισμάτων και οι υδρογεωλογικές συνθήκες που
επικρατούν δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης πλούσιων υπόγειων
υδροφόρων. Στο καρστικό σύστημα Τύμφης, το οποίο αναπτύσσεται εξ’ ολοκλήρου
εντός των ορίων του γεωπάρκου, τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειου νερού
εκτιμήθηκαν σε 240 εκατομμύρια m3 νερού. Η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων
νερών του γεωπάρκου είναι άριστη γεγονός που διασφαλίζει και άριστες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η διαπίστωση της επικοινωνίας των καταβόθρων Μονής
Ρογκοβού και Βίτσας – Πεδινών με τις πηγές Βοϊδομάτη αποτελεί χρήσιμο
διαχειριστικό εργαλείο ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αποτροπή ρύπανσης των

υπόγειων νερών και των πηγών. Όλες οι μεγάλες καρστικές πηγές του γεωπάρκου
αποτελούν μνημεία της φύσης και γεωτόπους ιδιαίτερης επιστημονικής και
γεωτουριστικής άξιας. Η ύπαρξη του γεωθερμικού πεδίου, των θερμομεταλλικών
νερών Καβασίλων και των θερμοατμίδων Αμάραντου προσδίδουν στο γεωπάρκο
πρόσθετη γεωτουριστική αξία. Το υπόγειο υδατικό δυναμικό του γεωπάρκου είναι
«το αίμα του γεωπάρκου», άρρηκτα συνδεδεμένο με την δημιουργία των μοναδικών
φυσικών του μνημείων, την ποσότητα και την ποιότητα των νερών των ποταμών του.
Η ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού του γεωπάρκου και η προστασία
του είναι προϋπόθεση της διατήρησης των άριστων περιβαλλοντικών και οικολογικών
συνθηκών αυτού του θαυμαστού τόπου.
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Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ορεινών Κοινοτήτων της Ελλάδος
Γεώργιος Κων. Γιαννίτσαρης1
1Αναπληρωτής

Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Περίληψη
Οι ορεινοί οικισμοί της Ελλάδος φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν στις αρχές της
Τουρκοκρατίας. Σε άγονους και δύσβατους τόπους κατασκευάστηκαν οι περίφημοι
ορεινοί οικισμοί με την εξαιρετική παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους. Στην
προσπάθεια τους να επιζήσουν στο αφιλόξενο ορεινό τόπο, με την εργατικότητα και
την αλληλεγγύη, που είναι συστατικά του πολιτισμού της κοινότητας, οι κάτοικοι
υλοποίησαν εξαιρετικά έργα και διαμόρφωσαν τόπους κατοίκησης που αν και
ανθρωπογενείς, εκλαμβάνονται ως φυσικά τοπία.
Κατά την πάροδο του χρόνου και κυρίως ως συνέπεια των πολεμικών
αναμετρήσεων της περιόδου 1940 – 1949 στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, με
συνθήκες εργασίας και ασφάλειας οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων
μετανάστευσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος, ή του εξωτερικού. Μετά την
Μεταπολίτευση, από άτομα που έζησαν η κατάγονταν από αυτούς τους οικισμούς,
εκδηλώθηκε ένα κίνημα για την επιστροφή στις «ρίζες», με σκοπό την προστασία και
την ανάδειξη των οικισμών, και του άυλου πολιτισμού.

Protection and Promotion of the Natural Environment and Cultural
Heritage of the mountain communities
George Con. Giannitsaris1
PhD in Architectural Engineering, NTUA, Associate Professor of the School of
Architecture of NTUA
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Abstract
The mountain settlements of Greece have been created in the beginning of the
Ottoman domination. The great mountain settlements were built in barren and
inaccessible places with exceptional traditional architecture. The inhabitants have
developed great projects and shaped the places of habitation in their endeavor to
survive in the inhospitable mountainous areas with diligence and solidarity which are
the basis of the community culture. These places, although man-made, are perceived
as natural landscapes.
The inhabitants of the mountain communities migrated to the big urban centers
of Greece or abroad over the years in search of a better life and working and safety
conditions. This happened mainly as a result of the 1940 - 1949 wartime conditions.
People who lived or originated from these settlements, after the dictatorship,
experienced a movement to return to the "roots" aiming to protect and promote the
settlements and the intangible civilization.

Μέσω της ενασχόλησης με την αρχιτεκτονική των οικισμών στις ορεινές
κοινότητες της Ελλάδος, διαπίστωσα ότι παραδοσιακή αρχιτεκτονική των ορεινών
οικισμών είναι χαρακτηριστική, και με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Στην προσπάθεια καταγραφής αυτών των στοιχείων γίνεται αντιληπτό, ότι αυτή
η αρχιτεκτονική που είναι έργο λαϊκών τεχνιτών και μας έρχεται από το παρελθόν,
για κάποια από τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά φαίνεται να υπερέχει από τη
σύγχρονη και υποδεικνύει μεθόδους του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που θα πρέπει
να καλύπτει τις αρχές της Βιωσιμότητας.
Δεδομένου ότι η αρχιτεκτονική του κάθε τόπου διαμορφώθηκε έτσι ώστε να
καλύπτει τις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας, η κατανόηση της δεν είναι δυνατή χωρίς
την μελέτη του τοπικού πολιτισμού. Γενικότερα, οι κοινωνίες των ορεινών οικισμών
χαρακτηρίζονται έντονα από την εργατικότητα, την συλλογικότητα και την
αλληλεγγύη των μελών της κοινότητας.
Σχετικά με την εργατικότητα, αυτή ήταν απαραίτητη και ενταγμένη στον
καθημερινό βίο, με σκοπό την επιβίωση των κατοίκων στο τραχύ έδαφος της ορεινής
Ελλάδος με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Χαρακτηριστική είναι η γιγαντιαία σε
μέγεθος εργασία μετατροπής των κεκλιμένων ορεινών εδαφών, σε οριζόντιες
λωρίδες, τις γνωστές πατωσιές ή πεζούλες ή αιμασιές, για την δημιουργία
καλλιεργήσιμων εδαφών και τόπων κατασκευής οικιών και βοηθητικών κτηρίων.
(φωτ. 1, φωτ. 2, φωτ. 3)

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η προσφορά των γυναικών, οι οποίες ως οι
μέλισσες, εκτελούσαν καθημερινά μία σειρά εργασιών: διατροφή – φροντίδα τέκνων
και ηλικιωμένων – αγροτικές εργασίες – κτηνοτροφία – κηπουρική- ύφανση
ενδυμάτων και ταπήτων ( φωτ. 4, φωτ. 5, φωτ. 6, φωτ. 7, φωτ. 8)
Επίσης η δημιουργία συστήματος συλλογής των τοπικών υδάτων σε στέρνες που
κατασκευάζονται στα υψηλότερα σημεία των οικισμών και στη συνέχεια η
δημιουργία δικτύων υδραυλάκων μέσω των οποίων αρδεύεται η καλλιεργήσιμη γη.
Ακόμη και η δημιουργία κρηνών με πηγαίο ύδωρ, εντός των οικισμών με την τεχνική
της υδρομάστευσης.
Η αλληλεγγύη των μελών της κοινότητας που προκύπτει από μία σειρά δράσεων,
ήταν αναγκαία για την επιβίωση του πληθυσμού σε περιπτώσεις όπως οι δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, όπου μετά από σφοδρή χιονόπτωση έπρεπε να αποχιονιστούν οι
οδικοί άξονες που συνέδεαν τους οικισμούς με τα τοπικά κέντρα.
Επίσης την εκτέλεση δημοσίων έργων με την άνευ αμοιβής εργασία των
κατοίκων, την λεγόμενη προσωπική εργασία, για την κατασκευή δημοσίων κτηρίων,
όπως ένα σχολείο ή μία εκκλησία, κατά την οποία αμείβονταν μόνο οι οικοδόμοι, ενώ
τα υλικά μεταφέρονταν στο εργοτάξιο από άνδρες του οικισμού, (φωτ. 9) ενώ το
καθημερινό φαγητό των τεχνιτών προσφέρονταν από τις γυναίκες κάθε οικίας με την
σειρά.
Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή των ευπόρων κατοίκων στις περιπτώσεις
όπου κάποια γεγονότα βάραιναν τις ιδιαίτερα πτωχές οικογένειες με σημαντικά
χρηματικά ποσά. Ακόμη στις περιπτώσεις κατασκευής οικιών, όπου οι άνδρες του
κοινότητας μετέφεραν δωρεάν, τους λίθους από το νταμάρι στο εργοτάξιο.
Η μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και η ανάδειξη της, οφείλεται σε μία
ομάδα Ελλήνων διανοουμένων της περιόδου του Μεσοπολέμου (1922-1940).
Για το μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, η κατανόηση της αξίας της προέκυψε
σχεδόν πρόσφατα, και προήλθε από την αντίδραση στην υπερδόμηση των πόλεων,
και τις απαράδεκτες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Σήμερα, παραδοσιακοί
οικισμοί της Ελλάδος, αποτελούν περιζήτητους παγκοσμίως τουριστικούς
προορισμούς όπου συρρέει πλήθος κόσμου.
Στην προσπάθεια να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε το «φαινόμενο» αυτής
της αρχιτεκτονικής, μπορούμε να φωτίσουμε κάποιους από τούς πιο ενδιαφέροντες
παράγοντες που την διαμόρφωσαν, και προκύπτουν από την μελέτη των σχέσεων:
Ι) Τόπος και αρχιτεκτονική - ΙΙ) Τοπική κοινωνία και αρχιτεκτονική – ΙΙΙ)
Οικοδόμοι και τοπική κοινωνία – ΙV) Οικοδόμοι και αρχιτεκτονικό έργο - V) Τεχνική
και τέχνη στο αρχιτεκτονικό έργο - VΙ) Δομημένο και φυσικό τοπίο - VΙΙ)
Ανθρωπογενές και φυσικό τοπίο.
Όσον αφορά την σχέση του τόπου με την αρχιτεκτονική, είναι προφανές ότι αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τόπος σημαίνει κλίμα, μορφή και συμπεριφορά εδάφους,
(σεισμοί – κατολισθήσεις), διαθέσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές (εύφορη γη –
βραχώδες έδαφος, δάσος – περιορισμένη βλάστηση, θάλασσα, λίμνη, ποταμοί κτλ),
φυσικές πηγές ενέργειας (δυνατοί άνεμοι-υδατοπτώσεις) και διαθέσιμα οικοδομικά
υλικά (λίθοι, άμμος, ξυλεία κτλ). Δεδομένης της ποικιλίας στην μορφή των ελληνικών
τόπων, και της αδυναμίας μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων οικοδομικών υλικών από

μακρινά μέρη, η τοπική αρχιτεκτονική διαμορφώθηκε από τις εκάστοτε ανάγκες και
τον τρόπο ζωής των κατοίκων, καθώς και τα κατάλληλα δομικά συστήματα. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα διαμόρφωσης αρχιτεκτονικών σημαντικά διαφορετικών από τόπο σε
τόπο .
Όσον αφορά την σχέση της κοινωνίας με την τοπική αρχιτεκτονική, αυτή ήταν
εντελώς διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε στα νεότερα χρόνια. Οι κάτοικοι
συμμετέχουν στην παραγωγή του αρχιτεκτονικού έργου. Γνωρίζουν το είδος της
αρχιτεκτονικής που εφαρμόζεται, δεδομένου ότι οι άρρενες σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου, εκτελούν απλές χειρωνακτικές εργασίες( χωματουργικά διαμόρφωσης του
εδάφους, κοπή ξυλείας , κτίσιμο λίθινων τοίχων κτλ). Παρατηρούν το οικοδομικό έργο
και θεωρούν την κατασκευή κάθε κτηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού, συλλογική και όχι
ατομική υπόθεση. Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που
χαρακτηρίζει τις ορεινές περιοχές, συμμετέχουν άνευ αμοιβής στις κατασκευές, είτε
αφορούν δημόσια έργα είτε κατοικίες ανθρώπων με περιορισμένα εισοδήματα. Η
σχέση των οικοδόμων που περιόδευαν στους οικισμούς, όπως Ηπειρώτες στην Στερεά
Ελλάδα και οι Μακεδόνες στην Θεσσαλία, με τους κατοίκους των οικισμών όπου
έκτιζαν, ήταν ιδιαίτερα φιλική. Το γεγονός αυτό προερχόταν από την γενικότερη
αλληλεγγύη που επίσης χαρακτήριζε τις τοπικές κοινωνίες και κυρίως τις ορεινές,
αλλά και το ότι οι οικοδόμοι , σε ένα πλαίσιο αυτοπροστασίας, ήταν ιδιαίτερα
προσεκτικοί στις σχέσεις τους με τους κατοίκους
Γνωστό είναι το έθιμο της επιβράβευσης των οικοδόμων με κάποια μικρής αξίας
δώρα σε ειδική τελετή (φωτ-10), όταν το τελειωμένο έργο πληρούσε την ποιότητα και
την αισθητική στην κατασκευή της οικίας.
Η ζωή των οικοδόμων και η σχέση με το έργο τους ήταν επίσης χαρακτηριστική.
Κάθε κτήριο της εποχής κτιζόταν οικοδομικά συνεργεία, που περιλάμβαναν συνήθως
κτίστες πέτρας και ξυλουργούς στις απλές κατασκευές, καθώς και μπογιατζήδες στα
αρχοντικά όπου υπήρχαν και ανάγκες περίτεχνων χρωματισμών και παραστάσεων.
Οι οικοδόμοι εργάζονταν, κάθε ημέρα πλην των Κυριακών. Η ιδιαίτερα σκληρή ζωή
τους, ίσως συνετέλεσε στο να είναι ιδιαίτερα υπεύθυνοι, εργατικοί και επιδέξιοι.
Θεωρούσαν την ποιότητα της κάθε κατασκευής προσωπική τους υπόθεση.
Παρατηρώντας αυτά τα καταπληκτικά πέτρινα κτήρια, εμφανίζονται κατασκευές
που υπερβαίνουν τον απλό τεχνίτη και ταιριάζουν σε έργα καλλιτέχνη. Πρόκειται
κυρίως για την εξαιρετική διαμόρφωση των λίθων σε διάφορες φόρμες, ευθύγραμμες
και καμπύλες, καθώς και τα καταπληκτικά λιθανάγλυφα, που υλοποιήθηκαν με απλά
ημερομίσθια οικοδόμου. Κτίστες πέτρας εργάστηκαν ως λιθογλύπτες, ξυλουργοί ως
ξυλογλύπτες, και κάποιοι μπογιατζήδες ως ζωγράφοι (φωτ-11). Έτσι είναι φυσικό να
αναρωτηθεί κανείς μήπως αυτό γινόταν και από υπερβολική αγάπη για την τέχνη, για
να ικανοποιήσουν και εσωτερικές τους ανάγκες. Χαρακτηριστικό της τεχνικής τους
συνείδησης, είναι το ότι σε λιθανάγλυφες επιγραφές, οι εργολήπτες - πρωτομάστορες
αυτοαποκαλούνται αρχιτέκτονες. (φωτ-12)
Το παραδοσιακό σπίτι κτίζεται με απόλυτα φυσικά υλικά που ευρίσκονται σε
σχετικά μικρή απόσταση από το εργοτάξιο, σχεδόν κατά 100 %.Τέτοια είναι οι λίθοι
στους τοίχους και οι σχιστόπλακες στην στέγη (φωτ. 13), από τα τοπικά λατομεία, τα
ξύλα από τα δένδρα της περιοχής (φωτ. 14) και τα κεραμίδια στα τοπικά κεραμιδαριά.

Λόγω του ότι πολλές φορές τα δομικά υλικά, όπως ο λίθος και το ξύλο,
εικονίζονται στο πέριξ φυσικό περιβάλλον ως βράχος, συστάδες δένδρων ή και δάσος,
το δομημένο περιβάλλον έχει χαρακτηριστικά του φυσικού δημιουργώντας έτσι μία
αρμονική σχέση. Οι τεχνικές επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον είναι ήπιες. Σε
ορισμένες περιπτώσεις που συνήθως αφορούν την δημιουργία καλλιεργήσιμης γης,
αρδευτικά έργα ή γεφύρωση ποταμών, οι σύγχρονοι επισκέπτες τις εκλαμβάνουν ως
υπέροχα φυσικά τοπία, ενώ είναι ανθρωπογενή και προϊόντα πολύχρονης
χειρωνακτικής εργασίας.
Η ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική προκύπτει από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό,
κύρια χαρακτηριστικά του οποίου ήταν: η λιτότητα – η εργατικότητα – η
συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Ο Amos Rappoport στο βιβλίο του: Ανώνυμη
Αρχιτεκτονική και Πολιτιστικοί Παράγοντες, αναφέρει ότι αυτό που καθορίζει
περισσότερο από τα άλλα δεδομένα (κλίμα, μορφή εδάφους, τοπικά υλικά) την
αρχιτεκτονική των παραδοσιακών οικισμών, είναι ο πολιτισμός των τοπικών
κοινωνιών.
Είναι προφανές ότι οι ορεινοί οικισμοί της Ελλάδος πρέπει να προστατευθούν και
να αναδειχθούν. Μέσα από αυτές τις δράσεις είναι αναμενόμενη η τόνωση της
τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επιτυχημένο
πρόγραμμα του Ε.Ο.Τ στην δεκαετία 1990- 2000, με επικεφαλής τον Άρη
Κωνσταντινίδη για την επισκευή και διαμόρφωση σε ξενώνες, παραδοσιακών οικιών
ευρισκόμενων σε περιοχές οικισμών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. (Ευρυτανία – Μάνη
– Πήλιο κ.λπ)
Σχετικά με τις επεμβάσεις για την επιβίωση των ορεινών οικισμών, αυτές θα
πρέπει να συνδεθούν με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, που
συνήθως ευρίσκεται πέριξ ή σε μικρή απόσταση (δάση – ποτάμια – λίμνες κ.λπ)
καθώς και των ιστορικών τόπων όπου έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα και
σηματοδοτούν την τοπική ιστορία. Η δημιουργία οικολογικών και θεματικών πάρκων
σε περιοχές εξαίρετου φυσικού κάλλους, καθώς και η ίδρυση λαογραφικών –
ιστορικών μουσείων σε οικισμούς με σημαντική πολιτιστική παράδοση, αποτελούν
δράσεις που είναι δυνατό να συμβάλλουν σε ροή επισκεπτών, οι οποία όπως είναι
δυνατό να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Τέλος, όσον αφορά την πολλαπλώς σήμερα αναζητούμενη Βιωσιμότητα, είναι
προφανές ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την απαίτηση και την συμμετοχή
της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Η προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
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Περίληψη
Ο Άγιος Λαυρέντιος εντάσσεται στο δίκτυο ορεινών παραδοσιακών οικισμών του
δυτικού Πηλίου και αποτελεί ένα από τα λιγοστά δείγματα οικισμών που διατηρεί τον
πάλαι ποτέ οικιστικό του πυρήνα, το ομώνυμο μοναστήρι του 12ου αιώνα. Η θέση του
ως μέρος ενός ενιαίου δικτύου οικισμών με αλληλοσυμπληρούμενες παραγωγικές
δραστηριότητες, κοινωνικές και πολιτιστικές οσμώσεις και εν τέλει κοινές
πολιτισμικές αναφορές οδήγησε στην άνθισή του κατά τον 17ο-18ο αι., τα παράγωγα
της οποίας διατηρήθηκαν αναλλοίωτα ως τις μέρες μας. Ωστόσο, τις τελευταίες
δεκαετίες ο χαρακτήρας του οικισμού απειλείται λόγω της γεωγραφικής και
λειτουργικής απομόνωσης του από τους γειτονικούς οικισμούς και του μαρασμού των
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής, με
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μόνιμου πληθυσμού και την ερείπωση σημαντικού
τμήματος του πλούσιου κτηριακού αποθέματός του.
Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία του Αγίου Λαυρεντίου,
τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και η κοινωνικό – οικονομική του συγκρότηση,
αποτέλεσαν πεδίο μελέτης στο πλαίσιο του Διατμηματικού προγράμματος
«Προστασία Μνημείων» της Σχολής αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Πιο συγκεκριμένα,
καταγράφηκε το κτηριακό και πολιτιστικό απόθεμα του οικισμού και τα
χαρακτηριστικά του πολεοδομικού του ιστού και διαπιστώθηκε η εξαιρετική
κατάσταση διατήρησης του δικτύου των καλντεριμιών, τα οποία μελετήθηκαν
μορφολογικά, τυπολογικά και κατασκευαστικά. Επίσης, μελετήθηκε και
αξιολογήθηκε με ιστορικούς και κατασκευαστικούς όρους ο ιδιαίτερος κτηριακός
πλούτος του οικισμού που συγκεντρώνει δείγματα όλων των τυπολογιών των
κτισμάτων της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην
κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης του οικισμού, στη δημιουργία ενός
ενημερωμένου σχεδίου και στη διατύπωση κατευθύνσεων προστασίας και ανάδειξης
της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του με στόχο την ενίσχυση της κατοίκησης και της
οικονομίας του τόπου και την ολοκληρωμένη ανάπτυξή του.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ελπίζουμε να αποτελέσουν το υπόβαθρο μιας
στοχευμένης στρατηγικής διατήρησης, ανάδειξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του
οικισμού ως τμήματος ενός ευρύτερου δικτύου πηλιορείτικων οικισμών μέσα από τη
δυναμική και οργανική ένταξή τους στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης,
σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής Ατζέντας 2030 που
αναφέρονται στον συγκερασμό της οικονομικής, της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής διάστασης.

Agios Lavrentios, Pelion:Protection and push forward of material and
non-material cultural heritage as a tool for integrated development
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Abstract
Agios Lavrentios is part of a network of mountainous settlements in west Pelion,
and one of the few that still maintain the original nucleus of the settlement, in this
case the homonymous monastery of the 12th century. It is part of a network of
settlements, the productive activities of which complement one another, interact
socially and culturally, and share similar cultural references. This co-existence has led
to its thriving during the 17th- 18th centuries and the results are still visible to the
present day. Nevertheless, over the last decades, the identity of the settlement is
increasingly threatened by its geographical and functional isolation from the
neighboring settlements and by the decaying activities of resources and
manufacturing industries, resulting in the shrinkage of the permanent inhabitants
and in the falling in ruins of one important part of its rich building deposit.
The special architectural and urban features of Saint Lavrentios, its functional
characteristics and its socioeconomic formation have been studied in the context of
the Interdisciplinary Postgraduate Programme "Protection of Monuments" at the
School of Architecture of N.T.U.A. More specifically, the settlement’s building and
cultural deposit and the characteristics of its urban net have been registered
(recorded). The extremely good condition of its network of cobbled roads has been
ascertained and its morphology, typology and construction have been studied
thoroughly. Furthermore, the special building wealth of the settlement that includes
examples of all building typologies of Pelion’s architecture has been studied and
evaluated with historical and construction criteria/terms. All the above has
contributed to the understanding of the evolution process of the settlement, the
formation of an up to date plan and the formulation of directions of protection and of
pushing forward its special cast of features aiming at the reinforcement of habitation
and of the economy of the place and its complete protection.
It is our hope that the results of the study will form the basis for a targeted strategy
of conservation, a push forward and an integrated development of the settlement as
part of a wider network of Pelion settlements through the dynamic and organic
incorporation into regional development programs, according to the basic directions
of the developing Agenda 2030, which refer to the blending of economic, social and
environmental elements.

1. Στόχοι της μελέτης και μεθοδολογία της ανάλυσης και του σχεδιασμού
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στον σχεδιασμό ήπιας ανάπτυξης του ιστορικού
οικισμού του Αγίου Λαυρεντίου, μέσα από ένα πρόγραμμα για την ολοκληρωμένη
προστασία και την ανάδειξη των υλικών και άυλων στοιχείων που συνθέτουν την
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολεοδομική και πολιτιστική φυσιογνωμία του οικισμού, την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής
ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι βασικές αρχές της στρατηγικής του σχεδιασμού
διαμορφώνονται μέσα από την αναπτυξιακή Aτζέντα 2030, σύμφωνα με την οποία ο
πολιτισμός αποτελεί τον τέταρτο, πλέον, πυλώνα ανάπτυξης στο πλαίσιο της
αειφορίας.
Για τις ανάγκες της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε επί τόπου επίσκεψη στον
οικισμό, στο διάστημα της οποίας καταγράφηκαν τα αξιόλογα στοιχεία του φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος και των παραδόσεων και παρήχθησαν πλήρως
ενημερωμένοι χάρτες της περιοχής. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των υλικών και
άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιολόγηση του υφιστάμενου
θεσμικού πλαισίου προστασίας και η ανάδειξη των αδυναμιών, των ιδιαίτερα θετικών
προοπτικών αλλά και των απειλών, πραγματοποιήθηκαν κατά τη μέθοδο της
ανάλυσης SWOT, με στόχο τη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων αναβίωσης του
οικισμού υπό καθεστώς προστασίας εις το διηνεκές.

2. Ανάλυση
2.1 Δημιουργία και εξέλιξη οικισμού
Παρά το γεγονός ότι η κατοίκηση στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου μαρτυράται
ήδη από τον 8ο αι. π.Χ., οι πρώτες συντονισμένες μετοικήσεις παρατηρούνται μετά το
12ο αιώνα μ.Χ., διάστημα κατά το οποίο παρατηρείται η ανάπτυξη οικισμών με
πυρήνα μεγάλες μοναστηριακές μονάδες που οικοδομούνται στην περιοχή. Ο
οικισμός του Αγίου Λαυρεντίου εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία καθώς συστήθηκε
αρχικά πλησίον της ομώνυμης μονής, ιδρυμένης στα μέσα του 12 ου αιώνα από
Αμαλφινούς μοναχούς, ως συνοικισμός των καλλιεργητών της γης που ανήκε σε αυτή.
Η σύσταση του νέου, υπάρχοντος οικισμού στην παρούσα θέση τοποθετείται
αρκετά αργότερα από την ειρηνική υποταγή της Θεσσαλίας στους Οθωμανούς το
1423, πιθανώς το 1558, αν λάβουμε ως τεκμήριο την πρώτη σφραγίδα της κοινότητας
του οικισμού.
Το σύνολο των πηλειορείτικων οικισμών θα γνωρίσει μεγάλη ακμή στον 17 ο
αιώνα, όταν και παραχωρούνται φορολογικά προνόμια από την οθωμανική διοίκηση
στην περιοχή, με την μετοίκηση εύπορων επαναπατρισθέντων, εκδιωγμένων από τον
φόβο των πειρατικών επιδρομών του παρελθόντος. Η οικονομική ανάπτυξη που
παρατηρείται στηρίχθηκε στα κεφάλαια των τελευταίων και στην συστηματική
καλλιέργεια των παρακείμενων εκτάσεων, με πρωτογενή παραγωγή αγαθών καθ΄όλη
την περίοδο του χρόνου (ελιές, καστανιές, οπωροφόρα, μήλα, αμπέλια), επεξεργασία

και διοχέτευση των τελικών προϊόντων μέσω των παραλιακών όμορων οικισμών στην
επικράτεια.
2.2 Πολεοδομική φυσιογνωμία
Με δεδομένη την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των κατοίκων, το σύνολο
των πηλιορείτικων οικισμών βίωσε μια πρωτοφανή οικοδομική δραστηριότητα με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γεωμορφολογία του εδάφους, ο φόβος των
προγενέστερων επιδρομών, τα διαθέσιμα υλικά και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της
περιοχής όρισαν ένα αρχιτεκτονικό ιδίωμα διανθισμένο από τις προσλαμβάνουσες
των επαναπατρισθέντων εμπόρων και την μητροπολιτικά κυρίαρχη αστική
αρχιτεκτονική, δημιουργώντας μια ιδιότυπη τοπική αρχιτεκτονική που εκφράζεται με
κοινό λεξιλόγιο, στο σύνολο των κτισμάτων (Κίζης, 2007).
Στον Άγιο Λαυρέντιο, το παλαιότερο τμήμα του οικισμού αρθρώνεται γύρω από
το κέντρο της κοσμικής, θρησκευτικής και εμπορικής ενότητας που αποτελούν οι
τρεις νεότερες εκκλησίες (Αγ. Αθανάσιος, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Απόστολος ο Νέος) και
οι δύο κεντρικές πλατείες, στο σταυροδρόμι των δύο κύριων καλντεριμιών. Στη
συνέχεια ο οικισμός αναπτύσσεται σε διάσπαρτες οικιστικές ενότητες αποτελούμενες
από μεμονωμένα περίκλειστα κτήρια με σαφή αμυντικό χαρακτήρα που
εξυπηρετούνται από ένα ακανόνιστο δίκτυο καλντεριμιών.
2.3 Αξιόλογα στοιχεία της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς
2.3.1 Ο Δημόσιος χώρος
Ο Δημόσιος χώρος συγκροτείται από το δίκτυο καλντεριμιών με τους εκατέρωθεν
ψηλούς μαντρότοιχους, και περιλαμβάνει πλατείες, πλατώματα στα σημεία
διασταυρώσεων των δρόμων, και πλήθος δημόσιων κρηνών. Τα στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος (ανάγλυφο εδάφους, ρέματα, δάσος) διαμορφώνουν καθοριστικά τη
φυσιογνωμία του. Τα καλντερίμια είναι πιθανό να κατασκευάστηκαν σε περίοδο
υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας, όταν τα προϊόντα παραγωγής χρειάζονταν
πλέον ένα οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς. Στην περίοδο της ακμής του οικισμού το
δίκτυο πύκνωσε και το πλάτος των δρόμων αυξήθηκε λόγω και των αυξημένων
αναγκών μεταφορών και σύνδεσης των τοπικών και υπερτοπικών κέντρων. Ο
πολεοδομικός ιστός διαμορφώθηκε από τη χρήση του χώρου στα όρια των
ιδιοκτησιών.
Το δίκτυο των καλντεριμιών απλώνεται γύρω από τις οικιστικές ενότητες,
προσαρμόζεται στις ανωφέρειες και κατωφέρειες του ανάγλυφου του οικισμού και
στις διαμορφώσεις του εδάφους. Κατά γενική παρατήρηση, τα καλντερίμια
χωρίζονται σε τρείς κατά πλάτος ζώνες: μια ακρότατη, πλάτους 20-30 εκ., που
λειτουργεί ως κανάλι απορροής ομβρίων και άρδευσης των καλλιεργειών, την
κεντρική ζώνη κυκλοφορίας αμαξών-υποζυγίων, πλάτους 1.50-2.50 και μια τρίτη,
υπερυψωμένη των άλλων, πλάτους 50-60 εκ. για την κυκλοφορία των πεζών.
Κατασκευαστικά το σύστημα δόμησης των καλντεριμιών αποτελείται από
πακτωμένες λίθινες πλάκες για το πεζοδρόμιο, πακτωμένο λιθόστρωτο στον δρόμο
και λίθινες πλάκες για το κανάλι.

Οι κρήνες ως βασικό στοιχείο του οικισμού, εντοπίζονται σε όλα τα μορφώματα
του δημόσιου χώρου, κυρίως σε καλντερίμια και διασταυρώσεις. Με ιδιαίτερα
μορφολογικά χαρακτηριστικά, οι κρήνες, δημόσιες ή ιδιωτικές, αποτελούν σημαντικό
λειτουργικό στοιχείο εν γένει των οικισμών του Πηλίου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες
σε ύδρευση του εκάστοτε οικισμού. Πέραν όμως από την προσφορά σε νερό για τις
ανάγκες των κατοίκων, οι κρήνες, εναρμονισμένες με τον δημόσιο χώρο, αποτέλεσαν
ιστορικά χώρο συνάθροισης και κοινωνικής επαφής του πληθυσμού, ιδιαίτερα δε του
γυναικείου.
Ο οικισμός του Αγίου Λαυρεντίου οργανώνεται, όπως προαναφέρθηκε, γύρω από
τον πυρήνα που σχηματίζουν οι τρεις μεγαλύτερες εκκλησίες (Άγιος Αθανάσιος, Άγιος
Δημήτριος, Άγιος Απόστολος ο νέος), πέριξ της κεντρικής πλατείας. Αναπτύσσεται επί
του κεντρικού καλντεριμιού, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο στον οικισμό (περί
τα 250 μέτρα). Η νότια πρόσβαση στη κεντρική πλατεία παλαιότερα ήταν
προσπελάσιμη από γεφύρωση του ρέματος με μονότοξο λίθινο γεφύρι, που σε ύστερη
φάση καλύφθηκε από επίστρωση σκυροδέματος και ανακατασκευή του τμήματος
καλντεριμιού. Τυπολογικά, η διαμόρφωση της πλατείας ακολουθεί την τυπική
διάταξη πηλιορείτικης πλατείας, διαχωριζόμενη σε δυο καθ ύψος επίπεδα. Το δυτικό,
υψηλότερο επίπεδο γενικών διαστάσεων 17x61 μέτρων αποτελεί το κοσμικό και
εμπορικό τμήμα της πλατείας, με την περιμετρική διάταξη κτισμάτων κοινοτικής
χρήσης, τοπικού εμπορίου και εστίασης. Στο κέντρο της τοποθετούνται αξονικά δύο
πλάτανοι και μια αγριοκαστανιά. Αρχικά είχε επίστρωση πατημένου χώματος, ενώ
πλακοστρώθηκε μεταξύ των ετών 1920-1930.

Εικόνα1. Απόψεις του δημόσιου χώρου και των στοιχείων που τον απαρτίζουν
(σχέδιο Γ. Φαραζή).

Εικόνα 2. Κατασκευαστική τεκμηρίωση των λιθόστρωτων καλντεριμιών του οικισμού
(σχέδιο Γ. Φαραζή).

2.3.2 Τα Κτήρια
Για τις ανάγκες της μελέτης καταγράφηκε και αξιολογήθηκε το σύνολο των
κτισμάτων του οικισμού. Συμπερασματικά, συγκριτικό πλεονέκτημα του Αγίου
Λαυρεντίου στο σύνολο των πηλιορείτικων οικισμών αποτελεί η διατήρηση κτηρίων σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας- από το σύνολο των
τυπολογιών που εκφράζουν το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ιδίωμα του Πηλίου (σε
ποσοστό 55%), με το 68% του συνόλου αυτών να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Το
κτηριακό απόθεμα του οικισμού ανάγεται χρονικά στο διάστημα μεταξύ του 18 ου έως
τα τέλη του 19ου αιώνα, από τα πρώιμα οχυρά με ξώστεγα και τα λιθόκτιστα κτήρια με
σαχνισί ή προεξοχή του ορόφου σε εκφορά, τα λιθόκτιστα κτήρια με νεοκλασικές
επιρροές και τα λεγόμενα «αιγυπτιώτικα». Στο χρονικό αυτό εύρος οικοδομήθηκαν
και πολλά απλά λίθινα κτίσματα των οποίων η χρονολόγηση, λόγω της
διαχρονικότητας της μορφής, δεν είναι δυνατή.
Η μεγάλη μεταστροφή του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου θα παρατηρηθεί μετά τους
σεισμούς του 1954 και 1957, οπότε και στην πλειοψηφία των πληγεισών περιοχών
εφαρμόζεται η δόμηση κατά το σύστημα “Παρασκευόπουλου”, με συγκεκριμένη
τεχνολογία, που παρήγαγε τους απαραίτητους για τη στέγαση του πληθυσμού
χώρους, σε απλά ορθογωνικά ή τύπου Γ λίθινα κτίρια με χαμηλά ύψη. Το συνολικό
ποσοστό τους ανέρχεται στο 12% επί των συνολικών κτισμάτων και δεδομένων των
ταπεινών όγκων τους και με επιφύλαξη για την επίστεψή τους με κεραμοσκεπές, δεν
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του οικισμού.
Αντιθέτως, τα μεταγενέστερα νεόδμητα κτίσματα του 20 ου αιώνα, προϊόντα του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με μάλλον εσφαλμένες θεωρήσεις για την “τυπική
πηλιορείτικη μορφολογία”, αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του οικισμού λόγω του
μεγάλου τους ποσοστού (20% επί του συνόλου). Με τον όγκο, το ύψος και τη
χωροθέτησή τους κυρίως στις παρυφές του οικισμού δημιουργούν μια πρώτη άποψη
πολύ διαφορετική από αυτήν του συνεκτικού ιστορικού πυρήνα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά μεταγενέστερες επεμβάσεις σε υφιστάμενα κελύφη,
παρατηρούνται μεμονωμένες αλλοιώσεις κτισμάτων - με τις δύσκολα αναστρέψιμες
να ανέρχονται σε ποσοστό 41% επί των παραδοσιακών κτισμάτων –χωρίς ωστόσο να
επηρεάζουν την μορφολογική ενότητα του ιστορικού πυρήνα του οικισμού -όπου το
ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο. Αφορούν δε συχνά δημόσια κτήρια - τοπόσημα του

Αγίου Λαυρεντίου-, όπως η τριλογία των τριών κεντρικών εκκλησιών (Αγ. Αθανάσιος,
Αγ. Δημήτριος, Αγ. Απόστολος ο Νέος), η Ι.Μ. Αγ. Λαυρεντίου και το νύν Κοινοτικό
κατάστημα.
2.4 Αξιόλογα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο οικισμός αποτελεί ένα εκ των θρησκευτικών κέντρων της περιοχής, με
παράδοση σε εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα που συνεχίζουν να διατηρούνται
ως τις μέρες μας (όπως οι εορτασμοί των Aγίων,τα θρησκευτικά πανηγύρια κτλ.).
Παράλληλα, οι κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιηθείσες δράσεις που
σχετίζονται με τα παραγόμενα αγαθά του τόπου (όπως η «Γιορτή του κερασιού»),
καθώς και οι ιδιωτικές αρχικά πρωτοβουλίες που κατέληξαν να έχουν χαρακτήρα
σύγχρονων εθίμων (με χαρακτηριστικούς θεσμούς το «Μουσικό χωριό» και το «Open
village»),υπό την αιγίδα συλλογικών πρωτοβουλιών μόνιμων και περιοδικών
κατοίκων και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, συνέβαλλαν στην προσέλκυση
νέων επισκεπτών, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για τον οικισμό του Αγίου
Λαυρεντίου και την προστασία και την ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς ως αντιστάθμισμα στην συνεχή συρρίκνωση και τη γήρανση του μόνιμου
πληθυσμού.
2.5 Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προστασίας
Ο χαρακτηρισμός του οικισμού ως παραδοσιακός και οι ειδικοί όροι και
περιορισμοί δόμησης και χρήσης διατυπώθηκαν για πρώτη φορά το 1978 από το
ΥΠ.ΕΝ με την πρώτη μαζική κήρυξη 410 παραδοσιακών οικισμών ανά την Ελλάδα
(ΦΕΚ 594Δ/ 1978). Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1980, θεσπίστηκε ειδικό
διάταγμα για την περιοχή του Πηλίου, σύμφωνα με το οποίο οι οικισμοί
κατατάχθηκαν σε τρεις ομάδες προστασίας βάσει του βαθμού διατήρησης του
παραδοσιακού τους χαρακτήρα. Τέλος, το 1980 καθορίστηκαν ειδικοί όροι δόμησης
αποκλειστικά για τους οικισμούς του Πηλίου και την περιοχή του διοικητικού τους
ορίου (ΦΕΚ 383Δ/ 1997 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 374Δ/ 1980). Όσον αφορά
το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας για τον οικισμό του Αγίου Λαυρεντίου,
πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες κηρύξεις κτηρίων ως ιστορικών διατηρητέων
μνημείων και δημόσιων χώρων συνάθροισης κοινού ως τόπο ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους από το ΥΠ.ΠΟ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα φάση έχει συσταθεί και είναι υπό
διαβούλευση πλήρης μελέτη και πρόταση στο πλαίσιο μελέτης μορφολογικών
κανόνων όρων δόμησης για το ΥΠ.ΕΝ, η οποία ορίζει νέους όρους δόμησης.
Πρόκειται για το νέο ΠΔ1, το οποίο αποτελεί κανονισμό με συγκεκριμένη
μεθοδολογία και πρόταση για την προστασία τόσο του δομημένου χώρου, όσο και του
τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος του οικισμού από λανθασμένες επεμβάσεις ή
από αμέλεια. Βασικός στόχος του νέου ΠΔ1 είναι η μείωση του όγκου των νέων
οικοδομών, ο οποίος βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος
σε σχέση με τα παραδοσιακά κτίσματα. Συγκριτική μελέτη σε συγκεκριμένα
παραδείγματα (case studies) κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνει

το γεγονός αυτό και διαπιστώνει την ορθότητα του νέου ΠΔ1 προς αυτή την
κατεύθυνση.

3. Προτάσεις για την ολοκληρωμένη προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Οι προτάσεις για τον οικισμό του Αγίου Λαυρεντίου εστιάζουν σε τέσσερεις
αλληλένδετες περιοχές και επίπεδα σχεδιασμού και αφορούν:
1 Στη διατύπωση μιας στρατηγικής για την ανάδειξη ενός δικτύου οικισμών με
ισόρροπη ανάπτυξη σε χωροταξικό επίπεδο και την οικονομική αναζωογόνηση του
οικισμού του Αγ. Λαυρεντίου σε αυτό το πλαίσιο.
2. Στην προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης της ανάπτυξης του οικισμού.
3. Στο σχεδιασμό των επεμβάσεων αναβάθμισης και ανάδειξης του δημόσιου χώρου
σε κλίμακα οικισμού.
4. Στο σχεδιασμό θεσμικών μέτρων προστασίας για την διαφύλαξη της υλικής και της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
3.1 Στρατηγικός σχεδιασμός σε χωροταξικό
οικονομικής ανάπτυξης για τον Αγ. Λαυρέντιο

επίπεδο:

προοπτικές

Η εγγύτητα του Αγίου Λαυρεντίου με άλλους οικισμούς του Δυτικού Πηλίου
ανάλογης φυσιογνωμίας, αλλά και οι ιστορικοί δεσμοί των οικισμών μεταξύ τους, οι
οποίοι από ιδρύσεως έχουν λειτουργήσει σε ένα ενιαίο δίκτυο παραγωγικών
δραστηριοτήτων, αναδεικνύουν την ιδιαίτερα θετική προοπτική της ανασύστασης
των παλαιών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των οικισμών, για την
ομόρροπη, ήπια ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των επιμέρους οικιστικών συνόλων.
Για την υλοποίηση και την ανάπτυξη των οικισμών σε ένα ενιαίο δίκτυο,
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί αρχικά η ικανοποιητική σύνδεσή τους σε επίπεδο
μεταφορών, μέσα από την αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου χωματόδρομων,
καθιστώντας εφικτή την μελλοντική ένταξη του αποκλεισμένου σήμερα οικισμού του
Αγίου Λαυρεντίου στο δακτύλιο που σχηματίζουν οι επιμέρους επαρχιακές οδοί
συνδέοντας τους οικισμούς του δυτικού και του ανατολικού Πηλίου.
Σε ό,τι αφορά το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, προτείνεται αφενός η οργάνωση
των δραστηριοτήτων με έμφαση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής
και αφετέρου η παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε ένα ενιαίο
δίκτυο υπηρεσιών και υποδομών τέτοιο ώστε να αξιοποιεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
του κάθε οικισμού. Οι διαθέσιμες προς καλλιέργεια εκτάσεις ελαιόδεντρων και
αμπελώνων και το πλούσιο δάσος οπωροφόρων προσφέρονται για την ανάπτυξη ενός
ετήσιου κύκλου παραγωγής, αξιοποιώντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες και
εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας. Παράλληλα, προτείνεται η εγκατάσταση
εργαστηρίων ήπιας μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων σε εγγύτητα με τον τόπο
της πρωτογενούς παραγωγής τους, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Πηλίου και Β. Σποράδων για την οργάνωση και τον συντονισμό των επιμέρους

αγροτικών συνεταιρισμών των οικισμών, την κατοχύρωση και προώθηση προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ και την διανομή των αγροτικών προϊόντων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται έτσι στη δημιουργία ενός δικτύου πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων (ΦΕΚ 1145/ Β/3-4-2017) και μονάδων οικοτεχνικής παραγωγής (ΥΑ
4912/120862/2015 - ΦΕΚ 2468/Β/17-11-2015) στην εκτός σχεδίου περιοχή του
οικισμού, για την προαγωγή των αγροτικών προϊόντων του Αγίου Λαυρεντίου, αλλά
και ευρύτερα της περιοχής του δυτικού Πηλίου, και τη μικρής κλίμακας μεταποίηση
της ιδίας παραγωγής, στον χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής
εκμετάλλευσης των παραγωγών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι υφιστάμενες πεζοπορικές διαδρομές μπορούν να
συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όσο και στην
λειτουργική συνένωση των μονάδων αγροτουρισμού και οικοτεχνικής παραγωγής
στην εκτός σχεδίου περιοχή.
3.2 Προτεινόμενη στρατηγική υλοποίησης της ανάπτυξης του οικισμού,
αρμόδιοι φορείς και χρηματοδότηση
Ως μοντέλο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης του οικισμού, προτείνεται
αυτό της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, μέσω της σύστασης κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες
βιώσιμης ανάπτυξης παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, με
προσανατολισμό την αγροτική παραγωγή και την ήπια μεταποίηση των αγροτικών
προϊόντων, μέσω της προώθησης και αξιοποίησης εναλλακτικών και βιολογικών
καλλιεργειών, αλλά και της κατοχύρωσης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Παράλληλα,
προτείνεται η ίδρυση Αγροτικών Συνεταιρισμών με αντικείμενο την αγροτική
παραγωγή και τον αγροτουρισμό και Συνεταιρισμών Γυναικών με αντικείμενο την
οικοτεχνική παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή αφενός η σύμπραξη
ή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δήμο Βόλου για την προώθηση
εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα
παραγωγής και αφετέρου η ένταξη στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους του
κράτους με δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία
προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Το τρέχον διάστημα είναι
δυνατή η ένταξη αγροτικών συνεταιρισμών, συνεταιρισμών γυναικών αλλά και
ΚοινΣΕπ με προσανατολισμό την αγροτική παραγωγή σε προγράμματα
χρηματοδότησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014- 2020
και Leader, και πιο συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας, με αρμόδιο φορέα έγκρισης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις
ΚοινΣΕπ, μπορούν να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω και από το Ταμείο Κοινωνικής
Οικονομίας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή να λάβουν επιδοτήσεις μέσω του εκάστοτε
προγράμματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή την απασχόληση νέων πτυχιούχων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, μπορούν μετά από κατάλληλο προγραμματισμό

και οργάνωση να αξιοποιηθούν προγράμματα προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων υπό
την εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πηλίου και τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Πηλίου και Β. Σποράδων, χορηγούμενα επίσης στο πλαίσιο του
προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.
3.3 Προτεινόμενες επεμβάσεις αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού
Η άμεση εκτέλεση έργων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου του οικισμού του
Αγίου Λαυρεντίου κρίνεται απαραίτητη για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας
του οικισμού, αλλά και για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς την
κατεύθυνση της αποκατάστασης και επανάχρησης των παραδοσιακών κελυφών και
ευρύτερα την οικονομική ενεργοποίηση του τόπου, σε αντιστάθμισμα των
νομοθετικών δεσμεύσεων και περιορισμών που θέτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Ο ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου προϋποθέτει, αφενός τη μελέτη της
μορφής, της λειτουργίας και της σημασίας του χώρου επέμβασης, την ανάδειξη της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του, αλλά και τη διατήρησή του ως πολυλειτουργικού χώρου
συνάντησης, συνάρθρωσης και επικοινωνίας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στον
οικισμό έχουν ομαδοποιηθεί κατά περιεχόμενο και προτεραιότητα σε τρεις βασικές
κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία αφορά στις γενικές εργασίες αποκατάστασης και
συντήρησης παραδοσιακών στοιχείων του δημόσιου χώρου, με σκοπό τη δημιουργία
ενός δικτύου πράσινων χώρων κοινωνικής συναναστροφής και αναψυχής. Πιο
συγκεκριμένα προτείνεται αρχικά η ανάπλαση των αλλοιωμένων σήμερα λόγω
μεταγενέστερων επεμβάσεων με εκτενή χρήση οπλισμένου σκυροδέματος, χώρων της
κεντρικής πλατείας και του περιβάλλοντα χώρου του Αγίου Αποστόλου του Νέου, ως
τόποι ιδιαίτερου κοινωνικού χαρακτήρα και ιστορικής μνήμης. Ακόμα, προτείνεται η
αισθητική αναβάθμιση των επιμέρους πλατωμάτων και η αξιοποίηση τους ως χώροι
στάσης στο πλαίσιο ενός δικτύου διαδρομών, επιμέρους αναπλάσεις μετώπων που
υποβαθμίζουν την εικόνα του δημόσιου χώρου και η αποκατάσταση σημαντικών
δημόσιων κτηρίων και εκκλησιών του οικισμού.
Η δεύτερη κατηγορία επεμβάσεων αφορά σε εργασίες βελτίωσης της
λειτουργικότητας και της εικόνας του δημόσιου χώρου μέσω της αναβάθμισης των
υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου
ηλεκτροδότησης, η ορθολογικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω του
ανασχεδιασμού των σημείων απόθεσης και αποκομιδής και, τέλος, η δημιουργία
δεύτερης εισόδου με χώρο στάθμευσης για την αποσυμφόρηση της υφιστάμενης
εισόδου και την αναβάθμιση της εικόνας της εισόδου στον οικισμό.
Η τρίτη κατηγορία συνίσταται στο σχεδιασμό ενός δικτύου προτεινόμενων
περιπατητικών διαδρομών, προσβάσιμων σε ένα ευρύ κοινό στο πλαίσιο
προσέλκυσης επισκεπτών. Πρόκειται για διαδρομές, οι οποίες, φέροντας τον
αντίστοιχο εξοπλισμό σήμανσης, θα αναδεικνύουν τα αξιόλογα και χαρακτηριστικά
σημεία του οικισμού οδηγώντας τον επισκέπτη σε μια πορεία-πανόραμα της ιστορίας,
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου του οικισμού.

3.4 Προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο προστασίας
Σε νομοθετικό επίπεδο, η παρούσα μελέτη προτείνει την κήρυξη και προστασία
του οικισμού σε όλα τα στοιχεία που τον απαρτίζουν: το οικιστικό δίκτυο, το φυσικό
τοπίο που τον περιβάλλει και το δίκτυο των καλντεριμιών. Συγκεκριμένα, προτείνεται
να συσταθεί:
Διάταγμα προστασίας του Αγίου Λαυρεντίου με ειδικούς όρους και περιορισμούς
δόμησης και χρήσης αναφερόμενο αποκλειστικά στον οικισμό και στο φυσικό του
περιβάλλον (ρέματα, καλλιέργειες και δάση). Η παραπάνω πρόταση βασίζεται στην
ιδιαίτερη αξία του Αγίου Λαυρεντίου, η οποία χρήζει ειδικής και στοχευμένης
προστασίας, καθώς το υπό διαβούλευση νέο ΠΔ1, αν και αποτελεί επιτυχημένη
εξέλιξη και βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ΦΕΚ 374Δ/1980 & ΦΕΚ
383Δ/1997), δεν παύει να αποτελεί μία μελέτη του συνόλου των οικισμών του Πηλίου,
η οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστο σε ομάδες οικισμών. Το προτεινόμενο Διάταγμα
βασίζεται στο νέο ΠΔ1 και κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε σημεία, ώστε να
ανταποκρίνεται αποκλειστικά στον οικισμό του Αγίου Λαυρεντίου και τις ανάγκες
του.
Διάταγμα κήρυξης και προστασίας των λιθόστρωτων καλντεριμιών με ειδικούς
όρους επεμβάσεων και εργασιών στα παραπάνω στοιχεία και συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές. Στο παραπάνω Διάταγμα θα συμπεριληφθούν, πέραν των
καλντεριμιών, και τα υπόλοιπα στοιχεία του δημόσιου χώρου, όπως οι ιστορικές
κρήνες, οι πλατείες, τα πλατώματα και οι γέφυρες. Η ανάγκη της ειδικής κήρυξης του
δικτύου των καλντεριμιών προκύπτει από το ότι τόσο σημαντικής αξίας και ιδιαίτερα
εκτεταμένο δίκτυο προστατεύεται μόνο αποσπασματικά, ενώ η ανεπάρκεια
προστασίας των ισχύοντων μέτρων διαφαίνεται στην μέτρια έως κακή κατάσταση
διατήρησης και στις άστοχες επεμβάσεις σε αυτό. Το προτεινόμενο πλαίσιο
προστασίας συντάσσεται στοχευμένα και κατά περίπτωση βάσει της εκτεταμένης
κατασκευαστικής ανάλυσης της τυπολογίας των καλντεριμιών της μελέτης.
Μεμονωμένα Διατάγματα κηρύξεων κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή
ιστορικής αξίας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κήρυξη κτηρίων και συνόλων κτηρίων
ως μνημεία ή διατηρητέα με κριτήρια την αρχιτεκτονική, αισθητική και ιστορική τους
αξία. Τέλος, ανάλογα με τη σπουδαιότητα και με πραγματιστικά κριτήρια
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, αυτών που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας και
αυτών που θα χαρακτηριστούν σε δεύτερη φάση.
Ανακεφαλαιώνοντας, πρωταρχικός στόχος των παραπάνω νομοθετικών μέτρων
οφείλει να είναι η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του οικισμού σε όλα τα
επίπεδα και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι λανθασμένες επεμβάσεις, οι οποίες τον
αλλοιώνουν. Σε δεύτερο επίπεδο να χαραχθεί στη συνείδηση των κατοίκων η αξία της
κληρονομιάς τους και η επίπτωση που έχει σε αυτή η όποια άστοχη επέμβαση, είτε εν
ευθύνη των ιδίων είτε του νομοθέτη. Η κληρονομιά που τους έχει παραδοθεί αξίζει να
διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού με πολλά οφέλη
σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό, ώστε να αναδεικνύει τον
Άγιο Λαυρέντιο - και τους πηλειορείτικους οικισμούς εν γένει - διατηρώντας και
τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποφευχθεί η ομογενοποίηση
όλων των ορεινών οικισμών της επικράτειας.
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Από τον λίθο ως τη λιθοδομή και το γεφύρι: πόρος και πορεία
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τέως Εντεταλμένη Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών
Υπ. Δρ. Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Περίληψη
Κάθε γεφύρι διασφαλίζει ένα πέρασμα. Από πού και προς ποιο προορισμό; H
ευαισθητοποίηση για το μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Πλάκας μετά την πτώση του
κεντρικού τμήματος του τόξου του ανέδειξε την ανάγκη άμεσης αναδόμησης του
γεφυριού. Γιατί άραγε; Πρώτιστα έπρεπε να αναστηθεί για να εξιλεωθούμε από την
συλλογική αδιαφορία, την πολιτιστική λήθη για την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η
αντίσταση στη λήθη είναι ζητούμενο, κι ως ‘α-λήθεια’ κατά την χαιντεγκεριανή
ορολογία, μπορεί να συνδυαστεί με ‘αφύπνιση’ της τεχνολογίας του λίθου. Το γεφύρι
της Πλάκας, ένα τολμηρό τεχνικό έργο του καιρού του, συμπυκνώνει την τεχνολογία
της λιθοδομής όπως εξελίχτηκε διαχρονικά. Η συστηματοποίηση αυτής της γνώσης
σε ενσυνείδητη χρηστή τεχνογνωσία προερχόμενη από την παράδοση, και η
συσχέτισή της με τον τόπο, με την διάδοση της έντεχνης επεξεργασίας της πέτρας, θα
σημάνει για νέους αρχιτέκτονες, δημιουργούς και καλλιτέχνες την επαναπροσέγγιση
της αρχιτεκτονικής στον τόπο, την ύλη και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά δεδομένα.
Αυτή η επιστροφή στο τοπικό αποτελεί επιτακτικό αρχιτεκτονικό αίτημα του καιρού
της περιβαλλοντικής, ενεργειακής και κοινωνικής κρίσης. Ο λίθος ως πόρος
εμπεριέχει τη δυναμική να χαράσσει μια εναλλακτική πορεία προς την
περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη. Ας μας αφηγηθεί λοιπόν το γεφύρι μια τέχνη της
ορεινής Ηπείρου, την τέχνη της λιθοδομής και του λιθοξόου.

From stone to bridge via structure: source and resource
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Abstract
Every bridge assures a passage. Where from and where to? The sensation caused
by the destruction of the central arc of Plaka’s stone bridge highlighted the need for
immediate reconstruction of the bridge. But why must this specific old stone-bridge
exist once again? First and foremost, it should be restored in order to earn collective
forgiveness for the indifference of our society’s oblivion of our cultural and
architectural heritage. Resisting oblivion, described as ‘lethe’ by Heidegger, can be
combined with the revitalizing of stonemasonry techniques. The bridge of Plaka, a
bold technical construction of its time, condenses in its structure the technology of
masonry evolving through time. The systematization of this knowledge in conscious
tradition-originated knowhow, and its association with the place, through the
dissemination of the stonemasonry technique bears potential for the rapprochement
of architecture to place, matter and particular environmental data, which is
particularly important for young architects, creators and artists. This signals the
return to the local through the global imperative architectural need to address the
environmental, energy and social crisis. The stone as a resource can set out an
alternative innovative pathway towards environmentally friendly growth. So, let us
decipher bridges narrating the art of the mountainous land of Ipeiros, the art of the
stonemason.

1. Εισαγωγή στο αντικείμενο
Η Ήπειρος έχει να επιδείξει πληθώρα γεφυρωμάτων με πέτρινα, μονότοξα ή
πολύτοξα γεφύρια, πάνω από ορμητικούς ποταμούς, που σχετίζονται με τη μυθολογία
της αρχαιότητας, με ιστορικούς πλόες μέσω ποτάμιων οδών και με λαογραφικές
παραδόσεις που πέρασαν στα δημοτικά τραγούδια του τόπου. Η κατάρρευση ενός
γεφυριού, όπως της Πλάκας, σημαίνει άραγε το τέλος αυτής της τέχνης γεφύρωσης
ως πόρου; Πώς αντιστρέφεται η πορεία προς τη λήθη της τεχνικής της λιθοδομής;
Η λιθοδομή ως πτυχή του λαϊκού πολιτισμού απαξιώθηκε γενικότερα στο
παγκόσμιο βιομηχανοποιημένο τοπίο και σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Χάθηκε έτσι
σημαντική τεχνογνωσία, γιατί και από οικολογική σκοπιά η πέτρα δεν ρυπαίνει,
αποσπάται από το φυσικό περιβάλλον και εντάσσεται στο οικοδόμημα ως φυσικό
υλικό που υπόκειται στην μόρφωση μιας ιδέας· προέρχεται από τη φύση και σε αυτήν
επιστρέφει. Ο πολιτιστικός πόρος της λιθοδομής ενέχει δυναμική αξιοποίησης που
αφορά ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές της χώρας μας.

1.1. Στόχευση, φορείς και μεθοδολογικά εργαλεία υλοποίησης
Η συστηματική καταγραφή αυτής της τεχνογνωσίας που προέρχεται από την
παράδοση, και η συνάφειά της με τον τόπο της Ηπείρου, είναι σκόπιμο να
επαναπροσεγγιστούν, με σύγχρονα μέσα όπως η κινηματογράφηση. Μέσα από
Ευρωπαϊκά ή άλλα Ερευνητικά Προγράμματα η τεχνική επεξεργασία της πέτρας
δύναται να ανανοηματοδοτηθεί και αναβιώσει στη σύγχρονη εκπαίδευση και
δημιουργία. Ήδη το περασμένο καλοκαίρι λειτούργησε στην περιοχή της Πλάκας
σεμινάριο από την ομάδα με την ονομασία ‘το Μπουλούκι’5 που κινηματογραφήθηκε
για να καταγράφει η εμπειρία και γνώση στη σχετική ταινία που ήδη προβάλλεται
διαδικτυακά για να διαχυθεί το μήνυμα στην κοινωνία.
Για τους νέους αρχιτέκτονες, τους οικοδόμους και καλλιτέχνες δημιουργούς, η
ενασχόληση με την λιθοδομή σημαίνει την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής στον
τόπο, την ύλη και τη δομική εφαρμογή στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά τοπικά
δεδομένα με τα προσφερόμενα συστατικά στοιχεία, υλικά και πόρους.
Η αναβίωση της δόμησης με πέτρα και η προώθηση της διάδοσής της θα
χρειαστεί αρωγούς τόσο την πολιτεία και τα σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με
εφαλτήριο την έρευνα και την εμβάθυνση στη λίθινη γεφυροποιία, 6 καθώς και το
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) σε ολοένα και πιο ενεργό
ρόλο, όσο και καλλιτεχνικά εκθετήρια και μουσεία, όπως το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» που λειτουργεί στην περιοχή του Ελληνικού
Ιωαννίνων. Υπάρχουν αξιόλογες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον λίθο στην
Ήπειρο και όλες συνεισφέρουν στη διάδοση του στοιχείου αυτού της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αναζητείται ο φορέας που θα συνθέσει τις κοινές προσπάθειες σε έναν
τόπο. Για αυτό τον σκοπό εργαζόμαστε κι αυτές τις τοπικότητες καλούμαστε να
‘γεφυρώσουμε’.

2. Το Γεφύρι στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Εικόνα 1. Το γεφύρι της Άρτας (Beresford, 1855).
Γεννάδειος
Ήταν καλοκαίρι
του 1967,Βιβλιοθήκη.
όταν ομάδες φοιτητών της Αρχιτεκτονικής, εκκινούσαν
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στα πλαίσια μαθήματος Μορφολογίας και Ρυθμολογίας 7 του ΑΠΘ, να αποτυπώσουν
τα παλιά πέτρινα γεφύρια στον Ν. Ιωαννίνων. Πεζοπορώντας σε ερημιές, με ελάχιστα
εφόδια χαρτιά, μολύβια, μετροταινίες και φωτογραφικές μηχανές με ευρυγώνιο και
τηλεφακό. Μόνη βιβλιογραφία σκόρπιες λαογραφικές αναφορές, δημοσιευμένες
στην «Ηπειρωτική Εστία», με εξαίρεση το πασίγνωστο πολυσυζητημένο γεφύρι της
Άρτας [βλ. εικ. (1)], καθώς και προφορικές πληροφορίες από τον Πρόεδρο της
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, αείμνηστο Κώστα Φρόντζο.

Εικόνα 2. Καρτέλα της καταγραφής γεφυριού του μαθήματος Μορφολογίας και
Ρυθμολογίας

Φτάνοντας, μεταξύ άλλων γεφυριών στην Πλάκα, ήταν έντονος ο εντυπωσιασμός
στο αντίκρισμα του μονότοξου πέτρινου γεφυριού. Ένα κομψό, επιβλητικό τόξο, με
διάμετρο κάπου σαράντα μέτρα, ορθώνονταν ημικυκλικό είκοσι μέτρα πάνω από το
ποτάμι, ραδινό και αέρινο να ζώνει τον ορμητικό Άραχθο, ανάλογο του μονότοξου
γεφυριού της Κόνιτσας στον ποταμό Αώο.

7Το

μάθημα (ακαδημαϊκό έτος 1966 -67) περιλάμβανε αποτύπωση και σχεδίαση των πέτρινων
γεφυριών που σχετικά με τον Νομό Ιωαννίνων ανατέθηκε στις Βασιλική Φαρμάκη και Ελένη
Καζαντζή. Τα γραμμικά σχέδια έγιναν με σινική μελάνι σε διαφανές χαρτί (διαστάσεων 50 επί
70 περίπου εκατοστά) στο χέρι. Συγκεντρώθηκαν επίσης σχετικές μαρτυρίες μαστόρων της
περιοχής. Η ομάδα αποτύπωσε 17 γεφύρια: του Καμπέρ Αγά, της Τσίπιανης, του Παπαστάθη,
της Πλάκας, το τρίτοξο Καλογερικό ή του Πλακίδα, του Κοκκόρου, του Μίσσιου, του Μύλου,
του Κοντοδήμου, του Βοϊδομάτη, της Κόνιτσας (με το καμπανάκι) , του Λαζαρίδη, της
Δροσοπηγής, της Ζέρμας, της Βωβούσας, μικρό και μεγάλο.
Τα σχέδια των γεφυριών αυτών βρίσκονται μαζί με μεγάλο μέρος του αρχείου και της
βιβλιοθήκης του καθηγητή Νικολάου Μουτσόπουλου ως δωρεά στον δήμο Βέροιας.
Ψηφιοποιήθηκε μέρος του και είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του
Κέντρου Τοπικής Ιστορίας & Πολιτισμού Βέροιας http://www.veriahistory.gr, πρόσβαση
24/5/2019. Ευχαριστούμε θερμά τον Θάνο Ζυγουλιάνο για το υλικό του αρχείου που έθεσε στη
διάθεσή μας.

Κι από δω αρχίζει το μάθημα της Οικοδομικής, με αναλυτική παρουσίαση των
πέτρινων γεφυριών που περιλαμβάνει τις συνιστώσες της δομικής κατασκευής, της
ιστορικότητάς τους και της επιρροής τους στην κοινωνία και την παράδοση.

Εικόνα 3. Σχέδια αποτύπωσης γεφυριών της Β. Φαρμάκη από το αρχείο Ν.
Μουτσόπουλου

3. Η οικοδόμηση του γεφυριού, εγχείρημα και επίτευγμα
Προηγείται η ανάγκη των κατοίκων που τους χώριζε το ποτάμι και γεννά το
αίτημα για επικοινωνία, η συνένωση μονοπατιών κι εμπορικών δρόμων, και η
συγκέντρωση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του ‘πόρου’ 8 (Μαντάς,
1987:174, Τσότσος, 1997:230). Γιατί τα σημεία που γεφυρώνονταν με μια μόνο
καμάρα επιλέγονταν προσεκτικά σε στένεμα του ποταμού, χωρίς περιττούς
στροβιλισμούς για αποφυγή κραδασμών, πατώντας σε βραχώδη κι ανυποχώρητα
άκρα, για να θεμελιώνονται στέρεα τα βάθρα και να στεριώνει η καμάρα.
Πρωταρχικά συλλέγονταν η πρώτη ύλη, οι πέτρες, αποσπασμένες από τους
ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, που στοιχειώνουν την ορεινή Ήπειρο (Μαντάς,
1987:174, 1984:16). Για να δομηθεί ένα τόσο απαιτητικό έργο επιλέγονταν γεροί
πλακοειδείς λίθοι. Λαξεύονταν ορθογώνιοι ή ελαφρά σφηνοειδείς στη διαμήκη τους
διάσταση, για να μορφώνεται η βασική καμπυλωτή αράδα του τόξου που ζυγιάζει τα
φορτία προς τα βάθρα. Έπειτα στήνονταν η ξύλινη σκαλωσιά τόσο για την
υποστήριξη της δομούμενης καμπύλης του τόξου στην τήρηση της γεωμετρίας του,
όσο και προορισμένη για την έδραση των εργαζόμενων.
Η δόμηση άρχιζε από την θεμελίωση των βάθρων με πεπλατυσμένους και
ισχυρότερους πελεκητούς λίθους σε οριζόντιες αράδες. Κάποτε η διατομή της
τοιχοποιίας των βάθρων απομειούνταν ελαφρά προς την κορυφή για κάθε δυνατή
μείωση των φορτίων, διαγράφοντας έτσι και την χαρακτηριστική κομψότητα του
κορμού. Το μονότοξο γεφύρι ανεγείρονταν με ταυτόχρονη δόμηση και των δύο
βάθρων. Ακολουθώντας την σκαλωσιά, η δομή εξελίσσονταν σε τοξοειδή εναέρια
κατασκευή, που ανυψώνονταν αμφίπλευρα πάνω από τα βάθρα, σαν δύο αντικριστοί
πρόβολοι, τείνοντες τολμηρά ο ένας προς τον άλλον, μέχρι να συναντηθούν στην
κορύφωση του τόξου. Η μόρφωση της καμάρας, του καμπύλου (συνήθως
Λεξικό Ι. Σταματάκου, 1949 αναφέρει συνώνυμα στη λέξη - λήμμα ‘πόρος’, τόσο το ‘πέρασμα’,
όσο και τον ‘προσπορισμό’.
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ημικυκλικού) φορέα, αποτελούσε το κρίσιμο εγχείρημα που δομούνταν προσεκτικά,
με τις επιμήκεις σφηνοειδείς πλάκες τοποθετημένες ακτινωτά εκατέρωθεν ως προς
νοητό κέντρο. Ώσπου στην κορυφή σφηνώνονταν τελικά ο κατακόρυφος κεντρικός
λίθος: το κλειδί, ο αρχαίος ‘πήχυς’, που τοποθετούμενος στο οικοδόμημα ‘κλείδωνε’
κυριολεκτικά την κατασκευή. Ήταν αυτή η κεντρική περιοχή του τόξου, που η
ευστάθειά της δοκιμάζονταν με το ξεκαλούπωμα, υποκείμενη κατά κανόνα σε
ακίνδυνη αναμενόμενη μικρο-υποχώρηση, οπότε οι λίθοι σφηνώνονταν περαιτέρω
μεταξύ τους πιέζοντας τους αρμούς. Έτσι οριστικοποιείται η τελική θέση τους και ο
ρόλος τους στην κατασκευή.
Στην Πλάκα, όπως κι αλλού, το βασικό τόξο, η καμάρα, ενισχύονταν και με διπλή
ακτινωτά διαρθρωμένη αράδα που προσέδιδε το τελικό πάχος της διατομής του
τόξου. Ενισχυτικά στις παρειές του τόξου τοποθετούνταν ανά αποστάσεις εγκάρσια
σιδηρά τζινέτια, που τις έδεναν και συνέσφιγγαν. Κυρίως η συνδετική των λίθων ύλη,
η ύλη των αρμών, αναλάμβανε την επίτευξη συμπαγούς κατασκευής. Συνίστατο από
μίγμα με κοσκινισμένο χώμα, σβησμένο ασβέστη, τριμμένο κεραμίδι ή και
ελαφρόπετρα, γνωστό με την ονομασία κουρασάνι, με πρόσθετα άχυρα και ίνες
τραγόμαλλου κι ανάμειξη με οργανικό υλικό, ασπράδια αυγών (Τσότσος, 1997:24,
Βαϊμάκης, Οικονόμου, 2006) για επαύξηση της συνεκτικότητας αρμών και λίθων
επιδιώκοντας την μονολιθικότητα του συνόλου.
Ωστόσο το δεσπόζον πρόβλημα έγκειτο στην κρίσιμη διαστασιολόγηση της
διατομής του τόξου, με τρόπο ώστε να συμβιβάζονται αμοιβαία αντιθετικές
απαιτήσεις. Το κύριο τεχνικό στοίχημα παρέμενε η ελάφρυνση φορτίων με οριακή
μείωση της διατομής του τόξου, τόση ώστε να ανταποκρίνεται στην αντίσταση της
κατασκευής απέναντι στην ανεμοπίεση, που είναι ενισχυμένη στα στενέματα.
Άλλος κρίσιμος παράγοντας με κίνδυνο αστοχίας ήταν η καταπόνηση των βάθρων
από τη χειμαρρώδη ροή του ποταμού, διαχειρίσιμος ωστόσο είτε αφαιρώντας μάζα με
διανοιγόμενες στον κορμό των βάθρων θυρίδες, δηλαδή τοξοειδή ανοίγματα
εκτόνωσης της συσσωρευμένης υδάτινης ορμής, είτε προσθέτοντας μάζα με δόμηση
αντηρίδων στη βάση των σφηνοειδών λίθινων προεξοχών αναχαίτισης της ορμής. Το
παιχνίδι αυτό του συνταιριάσματος των διαστάσεων διεξάγονταν ως ακροβασία
παραδοχών από τον πρωτομάστορα. Στο γεφύρι της Κόνιτσας μικρή καμπάνα
κρεμασμένη στην κορυφή επεσήμανε στους διερχόμενους την επικινδυνότητα της
ανεμοπίεσης. Η διάβαση του γεφυριού ενείχε κίνδυνο (Πετρονώτης, 2001:240), όπως
κάθε πορεία τον καιρό εκείνο.
Περαιτέρω η υπολειπόμενη κατασκευή του σώματος του γεφυριού ανεγείρονταν,
ψηλώνοντας τις εκατέρωθεν του τόξου πλευρές. Κάθε πλευρά κτίζονταν σταδιακά
ανά ζώνες, αρχικά μόνο στις προσόψεις τους με κανονική προσεκτική λιθοδομή σε
οριζόντια διάταξη και ενδιάμεσο κενό. Στη συνέχεια το κενό πληρώνονταν με έγχυση
λάσπης κι έντεχνη εμβάπτιση ποτάμιων λίθων εντός, ως εγκιβωτισμένο στις όψεις
λιθόδεμα για ισχυροποίηση της σύμφυσης των υλικών, και συσσωμάτωσή τους με την
τοιχοποιία της υφιστάμενης κατασκευής.
Συμπληρώνονταν έτσι και η πλευρική του τόξου δομή, που κατέληγε στην
επιφάνεια βατότητας του οδοστρώματος. Ήταν το ζητούμενο πέρασμα, ο πόρος, που
παρακολουθώντας την έντονη καμπύλη γεωμετρία του τόξου και τα ανάλογα

γεωφυσικά δεδομένα, κατέληγε συνήθως απότομο κι ολισθηρό, οπότε για
διευκόλυνση της διέλευσης πεζών και υποζυγίων, το στενό αυτό πέρασμα των 3,00
περίπου μέτρων (3,20 της Πλάκας), διαστρώνονταν κλιμακωτά ως καλντερίμι με
εγκάρσια σφηνωμένα λιθάρια, ανά κεκλιμένα πλατύσκαλα. Ως πλαϊνά προστατευτικά
της πορείας σφηνώνονταν στα άκρα όρθια, επιμήκη κι ευμεγέθη σφηνοειδή λιθάρια,
οι αρκάδες (ο.π.:236). Ατυχής παράδοση στο Ζαγόρι συνέδεσε το γκρέμισμα αρκάδας
με την εξέλιξη εγκυμοσύνης γυναικών, μ’ αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους με
χτιστά στηθαία (Μαντάς, 1987:55).
Η κατασκευή λοιπόν ολοκληρώνονταν κι ακολουθούσε η αποξήλωση της
σκαλωσιάς, που σήμαινε και την κρίσιμη ώρα πιστοποίησης της ευστάθειας του
γεφυριού. Τότε παρά τις μικρο-παραμορφώσεις που σημειώνονταν με την
υποχώρηση της κορυφής κατά 3-4 εκατοστά, το γεφύρι στέριωνε οριστικά κι
εγκαινίαζε τον προορισμό του (Τσότσος, 1997, Μαντάς, 1984).
3.1 Τα γεφυρώματα, οι δημιουργοί, η κοινωνία των μαστόρων
Τα τεχνικά έργα των γεφυριών εκτελούσαν μπουλούκια, ομάδες συνεργαζόμενων
μαστόρων, ‘σινάφια’ με λιθοξόους, χτιστάδες, σιδεράδες, ξυλουργούς κ.α..
Μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή, με εμβέλεια ως τα Βαλκάνια, το Χαρτούμ,
τον Τίγρη και τον Ευφράτη ακόμα (Μουτσόπουλος, 1976). Οι ειδικευμένοι αυτοί
γεφυροποιοί, ‘κουδαραίοι’, ‘κιουπρουλήδες’ 9 προέρχονταν από μαστοροχώρια,
κυρίως από τις περιοχές της Κόνιτσας (Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Στράτσιανη,
Μόλιτσα κ.α.) αλλά και των Τζουμέρκων (Ραφταναίοι, Χουλιαράδες, Πράμαντα,
Κτιστάδες, Σκλούπο). «Τα πιο ορεινά, απομακρυσμένα και φτωχά χωριά, ριζωμένα
σε βραχοτόπια, υπήρξαν πάντα πατρίδες κουδαραίων» (ο.π.:358) που αναγκάζονταν
να ξενιτεύονται και να ταξιδεύουν, ορισμένες εποχές του έτους, για να εξασφαλίσουν
τους πόρους συντήρησης εκείνων που απόμεναν στις εστίες. Το μπουλούκι
δραστηριοποιούνταν χρονικά μεταξύ αποκριάς ή αργότερα, από τη γιορτή του Αϊ
Γιώργη ως του Αϊ Δημήτρη. Αναλάμβαναν την εκτέλεση με συμφωνητικό κατόπιν
επιλογής από τους χρηματοδότες του έργου μετά από υποβολή σχεδίου και
προσφοράς.
Αναφέρεται ότι το παλαιότερο γεφύρι στην Πλάκα κατέπεσε το 1860. Το 1863 ο
Κονιτσιώτης μαστρο-Γιώργος με χορηγό τον Γιάννη Λούλη ανέλαβε και το ξανάχτισε.
Το γεφύρι κατέρρευσε μοιραία τη μέρα που ολοκληρώθηκε, στο γλέντι που στήθηκε,.
Έτσι το 1866 κλήθηκε ο ντόπιος μάστρο-Κώστας Μπέκας και το έστησε εσπευσμένα
μάλιστα από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο, οπότε το τόξο του εκτεθειμένο σε πρόωρα
δυσμενή καιρικά φαινόμενα, υπέστη μια ελαφρά διακριτή απόκλιση ως προς την
οριζόντια κατεύθυνση (Πετρονώτης, 2001:204, Μαντάς, 1984:29, Καλιαμπάκος,
2016). Ωστόσο το γεφύρι στάθηκε γερό κι άντεξε για 150 χρόνια ως τις μέρες μας.
Ανάλογα στο γεφύρι της Κόνιτσας από τον τελικό του πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο
δόθηκε ευφυώς μια διαγώνια απόκλιση στη διαμήκη διάσταση για αποφυγή της
μετωπικής πίεσης του ποταμού (Μαντάς, 1984:35), διαψεύδοντας το μέχρι τότε
‘αστέριωτο’.
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köprü– γέφυρα στην τουρκική γλώσσα (Πετρονώτης, 2001, Μπαλοδήμου, 2007).

Στο μαστορικό σινάφι ο πρωτομάστορας ‘κάλφας’ κι οι ‘κουδαραίοι’ (κτίστες),
αμυνόμενοι για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους και των μυστικών της τέχνης
τους, συνεννοούνταν με το δικό τους μυστικό γλωσσάρι, τα κουδαρίτικα, δουλεμένα
με παραφθαρμένες ελληνικές λέξεις, εμπλουτισμένες με τουρκικές, αρβανίτικες,
σλάβικες κ.α. (Μουτσόπουλος, 1976:364).
3.2 Ιστορικότητα, μυθολογία και επιρροές
Οι ρίζες της δόμησης πέτρινων γεφυριών ανάγονται σε προ-ρωμαϊκές εκδοχές
π.χ. τα βάθρα του γεφυριού της Άρτας αποδίδονται σε κατασκευή του Πύρρου για
σύνδεση με την Αμβρακία, που κατέστησε πρωτεύουσα. Άλλωστε παραποτάμιες
οδούς και φαράγγια ή ποτάμιους πλόες, διάλεγαν ανέκαθεν οι επιτιθέμενοι
πρωταγωνιστές της ιστορίας για να αιφνιδιάζουν αντιπάλους τους. Στην Ήπειρο
αναφέρονται επανειλημμένες αφίξεις ρωμαϊκών λεγεώνων διαπλέοντας τον Αώο, κι
αναλήψεις πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και μοιραίες καθυστερήσεις μαχών, όπως
όταν ο Περσέας, εμποδισμένος από τον αδιάβατο Άραχθο ματαίωσε την κατάληψη
του Στράτου, αγόμενος αναπόφευκτα στην καταλυτική μάχη της Πύδνας το 167 π.Χ.
(Κανελλόπουλος, 1982:587). Λίγα χρόνια πριν το 199 π.Χ. στη συμβολή Αώου και
Δρίνου, είχαν συναντηθεί προσωπικά ο Φίλιππος Ε’ και ο Τίτος Φλαμινίνος, ένας
Έλληνας Μακεδόνας κι ένας Ρωμαίος, για να διαπιστωθεί το ‘αγεφύρωτον’ του
χάσματος μεταξύ τους (ο.π.:311).
Μυθολογικά το ηπειρώτικο ποτάμιο σύμπλεγμα Αχέροντα, Κοκυτού και
Περιφλεγέθοντα, ιδιαίτερα θορυβώδες στην επίγεια διαδρομή του, αναλάμβανε την
μετάβαση στο σιωπηρό κάτω κόσμο των νεκρών, την εισαγωγή στην τοπογραφία του
χθόνιου βασιλείου του Άδη και της Περσεφόνης (Κερένυϊ, 1966:233), καθώς και
πρόσβαση στον Ασφόδελο Λειμώνα και το κοντινό ‘Νεκυ(ι)ομαντείο’ ή Νεκρομαντείο
(Σακελλαρίου, 1997:53).
Επίσης τα γεφύρια, δεσπόζοντα σε επίκαιρες θέσεις παρέσυραν και την
εγκατάσταση άλλων κοινόχρηστων λειτουργιών, π.χ. νερόμυλων, που ευνοούνταν
από την αυξημένη στα στενέματα (όπου και τα γεφύρια) ροή του ποταμού. Αλλού
χτίζονταν χάνια, στήνονταν φυλάκια, κάποτε μάλιστα κι απροσδόκητα λημέρια
ληστών, όπως στο γεφύρι του Νούτσου ή Κοκκόρου (Λαζαρίδη, 1963:378). Παρά το
γεφύρι της Πλάκας χτίστηκε Τελωνείο, δεδομένης της οριοθέτησης από το 1881 μέχρι
το 1913 μεταξύ Παλαιάς και Νέας Ελλάδος. Έτσι το γεφύρι αντί να ενώνει, χώριζε, κι
υπηρέτησε μια ιστορική διάζευξη.
Τα ηπειρώτικα γεφύρια δαμάζοντας τον Άραχθο, τον Αώο, τον Καλαμά, τον
Αχέροντα, τον Λούρο, τα μεγάλα ορμητικά ποτάμια, απετέλεσαν απαιτητικό τεχνικό
αντικείμενο, εκτελούμενο με την αναγκαία επιμέλεια, γνώση, φρόνηση και συνέπεια,
σε δυσμενείς τοπικές συνθήκες για να δοκιμάζεται η εμπειρία του σιναφιού κι η
ικανότητα του πρωτομάστορα ως προς την ευφυή προσαρμογή στις ιδιαίτερες
τεχνικές απαιτήσεις. Άλλωστε τα γεφύρια χάραζαν και συνέδεαν δρόμους, διεύρυναν
τη στενότητα της τοπικότητας ακόμη κι ως την απευκταία αλλά αναγκαία ξενιτιά,
επεξέτειναν τα όρια των αγορών, κι ενίσχυαν τις επιρροές και την οικονομία. Δίκαια
θεωρήθηκαν καταλυτικά έργα για τις ντόπιες κοινωνίες κι απασχόλησαν τη
λαογραφία, πλάθοντας μύθους, ιστορίες και τραγούδια.

4. Η διαχρονία του λίθου, η συγχρονία της παράδοσης
Το Ηπειρώτικο γεφύρι συμμορφώνεται με την πανάρχαια παράδοση της
λιθοδομής της έντεχνης και στέρεας διαπλοκής των λίθων, της διαχείρισης δηλαδή
μιας επιτηδειότητας που υποκινούσε την πολιτιστική παραγωγή και προαγωγή ανά
τους αιώνες. Ο λίθος, η ύλη των ορέων, ζυμωμένος στα έγκατα της γης, αποσπάται και
μεταφέρεται και δουλεύεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του
έργου, που δομούμενο στήνεται για να μορφώνει και να καταδεικνύει τα δείγματα του
πολιτισμού. Κι όταν η σκευή, ως χρονίζουσα κατασκευή πλέον, εκτεθειμένη σε
αντιξοότητες και θεομηνίες, αστοχήσει και λυθούν οι αρμοί της συνοχής, ο λίθος,
έχοντας ήδη διαγράψει τον οικολογικό του κύκλο, οδηγημένος από τη βαρύτητα
επιστρέφει στη μήτρα της προέλευσής του, στη γη σύμφωνα με τις αδήριτες φυσικές
σταθερές, τους απαράβατους νόμους της φύσης, που σ’ αυτούς υπακούει κι ο
άνθρωπος άλλωστε.
Επικαλούμενοι τη μυθολογία πάλι, ας ανατρέξουμε στην εντολή του Δία προς τον
Δευκαλίωνα και την Πύρρα, να ρίχνουν λιθάρια πίσω τους, για να ξαναγεννηθεί το
χαμένο ανθρώπινο γένος (Κερένυϊ, 1966:217), εξαίροντας την κοινή κατάληξη λίθου
και ανθρώπου, επειδή ‘λάας’10 σημαίνει λίθος, εξ ου και λαός. Λίθοι πλέχτηκαν
αξεδιάλυτα στα πανάρχαια Κυκλώπεια τείχη και στις απλές ξερολιθιές, για να
συντηρείται η παράδοση και να άγεται ο πολιτισμός, παγιδεύοντας στην ύλη την
αφήγηση της ιστορίας. Στον καιρό μας η προσιτή στον τόπο μας λιθοδομή απωθήθηκε
από την καθιέρωση του σκυροδέματος, των συναρμολογούμενων κατασκευών και
των συνθετικών υλικών, που παραβαίνουν την κανονικότητα των φυσικών κύκλων ως
αίτημα της οικολογίας. Ο λίθος και η αρχέγονη τεχνολογική του διαδρομή αφέθηκαν,
για να ξεχαστούν μαζί με το γλωσσάρι τους. Ανάλογα εγκαταλείφθηκαν και τα
γεφύρια, σε ερημιές εκτός οδικών δικτύων, γιατί οι διαδρομές ανθρώπων και
προϊόντων πλήθαιναν, μηχανοκίνητες πια, υπακούοντας στη γιγάντωση της
οικονομίας.
4.1 Η γενεαλογία της λιθοδομής
Το μάθημα της οικοδομικής τελειώνει εδώ, όπως κι η επίκληση της οικολογίας.
Επί αιώνες οι πληροφορίες για τις ισχύουσες δομές αντλούνταν από την μακραίωνη
εμπειρία κι εξέλιξη, κάποτε κι αρνητική, και κτήθηκαν με προοδευτικές προσεγγίσεις
και προσεκτικές επαληθεύσεις. Η διαμορφωμένη γνώση στις δραστηριότητες
μεταδίδεται, εξοικειώνεται, και καθιερώνεται για να εμπλουτίζεται με νέα πρόσθετη
γνώση, την επίγνωση, και να κληροδοτείται κι αυτή και να εξειδικεύεται με τη σειρά
της κ.ο.κ.. Καταργώντας την όμως, σπάζουμε τον κρίκο της συνέχειας, χωρίς να
έχουμε προλάβει σαν γενιά να αντλήσουμε και αφομοιώσει πληροφορίες σχετικές με
τις διακριτές διαδικασίες πολυπλοκότητας και αλληλεπιδράσεις που συνεπάγονται
αυτές, δημιουργώντας έτσι χάσμα, λειτουργικό έλλειμμα.
Λεξικό Ι. Σταματάκου, 1949 αναφέρει συνώνυμο στη λέξη - λήμμα ‘λάας’, ‘βράχος’, και ‘λίθος’
και συνδέει αυτές με τον ‘λαό’.
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Η κερδισμένη στερεότητα μιας κατασκευής αποτελούσε εγγύηση στην εφαρμογή
της δομής, κι εφαλτήριο μεν για επιδόσεις, αλλά και δέσμευση για επαναληπτικά
εγχειρήματα. Η γεφυροποιία, όπως στους θολωτούς βασιλικούς τάφους των
Μυκηνών, εκκινώντας από την δόμηση με λίθους κατά το πανάρχαιο εκφορικό
σύστημα θολοδομίας (Πετρονώτης, 2001:130), δουλεμένο αυτό με προβολικά
εξέχουσες λίθινες πλάκες, συνέχεται με την ρωμαϊκή τεχνική κατασκευής τόξων με
ακτινωτή πλινθοδομή, τα συνδυάζει και τα συναρτά. Κι επιπλέον δανείζεται από τους
Ρωμαίους και την έγχυτη, κατασκευή τοίχων ικανού πάχους εγκιβωτισμένη σε
επιφανειακή πλινθοδομή όψεων, όπως στο Κολοσσαίο της Ρώμης και το Ρωμαϊκό
Ωδείο της Πάτρας.
Αναδεικνύεται έτσι μια κατασκευή, που καθαίρεται από κάθε περιττό στοιχείο κι
αρκείται στην εφαρμογή του αναγκαίου φορέα, με επάρκεια, μέτρο, λιτότητα και
χάρη. Η μορφή των γεφυριών εμμένει στη λειτουργία τους (εμπίπτοντας και σε δόγμα
της μοντέρνας αρχιτεκτονικής). Αρκείται να την ακολουθεί και να την εκφράζει διττά,
εξυπηρετώντας μεν το πέρασμα, αλλά κι εξασφαλίζοντας την στερεότητα με
ισορρόπηση των δυνάμεων που επενεργούν.

5. Συμπεράσματα
Είναι καιρός να αφυπνιστεί η κοινή γνώμη για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και
την πολιτιστική παράδοση ως πολιτιστικούς πόρους, αναπιάνοντας την φρόνηση ως
αρετή που απεργάζεται το δούλεμα του υλικού και η τέχνη του, σαν συνιστώσες στην
εξίσωση του πολιτισμού. Κλείνοντας λοιπόν την όλη αναδίφηση στα γεφύρια, και με
την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας που μοιραζόμαστε, ας σταθούμε σε 3
ουσιαστικές έννοιες για την αρχιτεκτονική παιδεία και εκπαίδευση, βασικά
αμφίσημες, αλλά συμβολικές για τον πολιτισμό και σημαδιακές για την σύγχρονη
εποχή μας:
1. την έννοια του πόρου, ως περάσματος μεν που τελείται στο γεφύρι, αλλά και
της προσόδου που συντελείται, και της εξαγωγής πορίσματος· κι εδώ ας
αναζητήσουμε τον μυθολογικό Πόρο, την προσωποποίηση της εφευρετικότητας, γιο
της σοφής Μήτιος, πρώτης συζύγου του Δία, κι αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην
σχετική αναφορά της Διοτίμας στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, η Πενία ήταν αυτή που
γέννησε από τον Πόρο τον γνωστό θεό Έρωτα.
2. την έννοια της βοηθητικής σκαλωσιάς, του ικριώματος, που υποδέχεται κι
επιδέχεται τα διαδραματιζόμενα σαν σκηνή, που ωστόσο έχει στηθεί για να
αποσύρεται, να αναστήνεται και να αναδέχεται τα έργα της ομάδας,
3. την έννοια του κλειδώματος, μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών, της
σύναψης δηλαδή αμφοτέρων με το κλειδί, γεγονός που μαρτυρεί μεν περιορισμό,
αλλά συνεπάγεται και εξασφάλιση και οριστικοποίηση σε προορισμό, κι εναρμόνιση
και κυρίως
Η συμβολική σύνδεση για τη μαθησιακή διαδικασία των παραπάνω εννοιών,
πόρου - σκαλωσιάς - κλειδώματος, ανάγει στην απαιτούμενη ‘θυσία’ από την πλευρά
του πρωτομάστορα, για να μπορεί να προσεγγίζεται το μεγαλειώδες κι ουσιαστικό, ως

απόδοση του τιμήματος, ως οφειλή για την αξιοσύνη και γνώση που καταδέχτηκε ο
ίδιος και το σύνολο που ωφελείται από το έργο.
Κι είναι αυτές ο έννοιες εκτός από αμφίσημες κι αποκαλυπτικές, κάτι σαν
χρησμός, που κατά τον Ηράκλειτο, ‘οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει.’ 11
5.1 Επίλογος, επίμετρο και επιμύθιο
Το γεφύρι της Πλάκας ήταν ένα τολμηρό τεχνικό έργο, που συμπύκνωνε τα
μαθήματα τεχνικής ως την εποχή του, μια αποθησαύριση γνώσεων και δοκιμών
εφαρμογής τους στην προσπάθεια να σταθεί σε δυσμενές σημείο και συνθήκες
δυσχερείς. Θύμα της εγκατάλειψης και της αδιαφορίας του καιρού μας κατέπεσε.
Αξίζει να το ξαναστήσουμε όπως ήταν, με αγάπη και φροντίδα, διαθέτοντας και τα
μέσα του καιρού μας, έστω για να εξιλεωθούμε για τα λάθη μας, για να προστρέχουν
όμως στα μαθήματα της οικοδομικής, της οικολογίας και του λαϊκού μας πολιτισμού
(Πετρονώτης, 2001:267), κι οι επόμενες γενιές αρχιτεκτόνων και μη. Γιατί ο λαϊκός
μας πολιτισμός είναι η προίκα που μας χαρίστηκε, το δάνειο, που μας επιδόθηκε, κι
εμείς απερίσκεπτοι κι αγνώμονες αποποιηθήκαμε ή το αναλώσαμε, όπως και την
φύση, τον αποδέκτη της χειρονομίας μας χωρίς να έχουμε φροντίσει για την
αναπλήρωσή τους, ή την αποκατάστασή τους, πώς άλλωστε στην κρίση που
διανύουμε, όντας άφρονες κι αποδυναμωμένοι. Οι απαντήσεις είναι δίπλα μας,
εντοπισμένες, πρόσφορες, αναμένουσες να τις αδράξουμε και να τις
επανανοηματοδοτήσουμε.
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Ο αστικός χαρακτήρας της οικιστικής αρχιτεκτονικής της ευρύτερης
περιοχής του Μετσόβου κατά τον 18o-19o αιώνα*
Λυρατζάκη Ελένη1
1Φοιτήτρια

στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίληψη
Οι οικισμοί που βρίσκονται στους εμπορικούς άξονες της Πίνδου ανέπτυξαν
ενιαία αρχιτεκτονική έκφραση, λόγω των κοινών γεωμορφολογικών, κλιματικών και
ιστορικών συνθηκών. Οι άξονες της Πίνδου ανήκαν από την αρχαιότητα στο διεθνές
εμπορικό δίκτυο που συνέδεε Ανατολή και Δύση, ενώ στον ελλαδικό χώρο ήταν
σημαντικοί για τη σύνδεση Θεσσαλίας και Ηπείρου. Η κομβική θέση εξασφάλισε στην
περιοχή καθεστώς ανεξαρτησίας. Στην περιοχή του Μετσόβου οι οικισμοί που
λειτούργησαν υπό κοινό καθεστώς ανεξαρτησίας κατά τον 18 ο-19ο αιώνα ήταν το
Μέτσοβο, το Μαλακάσι, η Μηλιά, το Βοτονόσι και η Κουτσουφλεάνη. Στο Μαλακάσι,
τη Μηλιά και το Βοτονόσι υπήρξε κατά την περίοδο μελέτης αύξηση πληθυσμού και
εντονότερη οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη
αστικών χαρακτηριστικών στον τρόπο ζωής και το δομημένο περιβάλλον. Τα
χαρακτηριστικά αυτά αφορούν στη συγκρότηση ιστού, με την απουσία οχύρωσης, την
ύπαρξη διοικητικού και εμπορικού κέντρου, σε θέματα κατασκευαστικά και
εσωτερικής διάρθρωσης.
*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της Διάλεξης, στο εργαστήριο Ιστορίας
της Αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Γεωργία Μαρίνου.

Urban character of the settlements in Metsovo’s surrounding area*
Lyratzaki Eleni1
1Student

in Architecture School, National Technical University of Athens

Abstract
A common architectural expression developed in settlements located in the
commercial axes of Pindos, due to their similarities in geomorphology as well as
climatic and historical conditions. These pathways were part of the international trade
network that connected countries from east to west and had a crucial role in terms of
ensuring connection between Thessaly and Epirus. This location ensured privileged
status quo promoting independence in the area. The settlements in the surrounding
area of Metsovo which were independent, were Metsovo, Malakasi, Milia, Votonosi
and Koutsoufleani. By researching the settlements of Malakasi, Milia and Votonosi,
during the 18th-19th centuries an indicative population growth and more intense
economic activity is observed. This flourishing situation was reflected by urban
characteristics, like the free expansion of the residential tissue without fortifying
enclosures, administrative and commercial centers as well as the special social and
architectural image.
*This research was conducted in the laboratory of Architectural history of the school
of Architecture at National Technical University of Athens under the supervision of
Professor Georgia Marinou.

1. Διοικητικό καθεστώς
Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα τελούσαν υπό κοινό διοικητικό καθεστώς το Μέτσοβο
και το Ανήλιο, που ήταν διαφορετικοί μαχαλάδες του ίδιου οικισμού (Μαΐστρου κ.α,
2013), το Βοτονόσι, η Μηλιά και το Ανθοχώρι της επαρχίας Μετσόβου και τα χωριά
Μαλακάσι και Κουτσουφλεάνη της επαρχίας Καλαμπάκακας. Η σημερινή εικόνα του
δήμου Μετσόβου αποτελεί τμήμα της περιοχής που λειτούργησε υπό κοινό
προνομιακό καθεστώς. Στην μελέτη δεν περιλαμβάνεται το Ανθοχώρι καθώς
λειτούργησε για μεγάλο διάστημα της περιόδου μελέτης ανεξάρτητα (Δασούλας,
2009) και η Κουτσουφλιάνη καθώς υπέστη μεγάλη καταστροφή κατά τον 19ο αιώνα
και χτίστηκε εκ νέου. Ακόμα στην παρούσα ανάλυση ο οικισμός του Μετσόβου θα
χρησιμοποιηθεί μόνο συγκριτικά και δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας καθώς
υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες για τον συγκεκριμένο οικισμό.

2. Γεωγραφική θέση
Η περιοχή του Μετσόβου βρίσκεται στην βόρεια απόληξη της οροσειράς της
Πίνδου, στο σημείο σύγκλισης των διοικητικών ορίων της Ηπείρου της Θεσσαλίας και
της Μακεδονίας. Την περιοχή διέτρεχε από την αρχαιότητα ο άξονας που τη συνέδεε
με την Εγνατία οδό και όλο το χερσαίο και υδάτινο δίκτυο δρόμων του Ευρωπαϊκού
χώρου. Έτσι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε σημαντικό κόμβο ενός
ευρύτερου δικτύου με εμπορικό και στρατιωτικό χαρακτήρα. Η ανάπτυξη της
περιοχής ενισχύθηκε από την Οθωμανική αυτοκρατορία με παραχώρηση προνομίων,
πολιτική και στρατιωτική προστασία, που δόθηκαν με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο.
Οι βασικοί άξονες του τοπικού δικτύου ήταν η παράκαμψη της Εγνατίας οδού που
συνέδεε την περιοχή με τα Ιωάννινα και ο άξονας του Ζυγού που συνέδεε τους
οικισμούς. Ένας τρίτος άξονας, κάθετος στους δύο προηγούμενους διερχόταν δυτικά
της Μηλιάς και ήταν ο πλέον σημαντικός για τη σύνδεση της Ηπείρου με την
Μακεδονία. Σημαντικός ήταν και ο άξονας που συνέδεε την περιοχή με τους
οικισμούς Καλαρρύτες και Συρράκο.
Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αστικά κέντρα, τα Τρίκαλα ανατολικά και
τα Ιωάννινα δυτικά. Σύμφωνα με καταγραφές οδοιπορικών του 19ου αιώνα η
διαδρομή από Ιωάννινα προς Μέτσοβο διαρκούσε περίπου 13 ώρες ενώ η διαδρομή
από Τρίκαλα για Μέτσοβο διαρκούσε 15 ώρες (Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας,
1880), διαδρομές περίπου αντίστοιχες, οι οποίες μπορούν να διανυθούν στη διάρκεια
μίας ημέρας. Αντίστοιχα οι θέσεις των οικισμών σε σχέση με τους άξονες της περιοχής
δεν είναι τυχαίες. (Εικόνα 1) H παράκαμψη της Εγνατίας οδού διέτρεχε την περιοχή
βορειότερα των οικισμών του Μετσόβου, του Βοτονοσίου και του Μαλακασίου και
νοτιότερα του οικισμού της Μηλιάς. Η διάβαση του όρους του Ζυγού τέμνει την
Εγνατία οδό δυτικότερα του Βοτονοσίου στην τοποθεσία «Τρία Χάνια» και διατρέχει
την περιοχή νοτιότερα του Μάλακασίου και ανάμεσα από το Μέτσοβο και το Ανήλιο.
Επομένως οι οικισμοί έχουν αναπτυχθεί σε θέσεις τέτοιες ώστε να περικλείουν την
παράκαμψη της Εγνατίας οδού και συγχρόνως στρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εποπτεία αυτών των περασμάτων.
Λόγω της κομβικής θέσης της περιοχής δημιουργήθηκαν χάνια, χώροι υποδοχής
και διανυκτέρευσης των ταξιδιωτών και των ζώων τους. Οι οικισμοί στήριξαν μεγάλο
μέρος της οικονομίας τους σε αυτά. Οι πιο εκτεταμένες υποδομές βρίσκονταν στη
σύγκλιση της Εγνατίας οδού με τον άξονα της διάβασης του Ζυγού, δυτικά του
Βοτονοσίου, και είναι γνωστές με την ονομασία Τρία Χάνια. Γύρω από τον οικισμό
υπήρχε και το Μαουντίγα Χάνι, το Λα Χάνι και το Ντερβις Χάνι. Στους υπόλοιπους
οικισμούς υπήρχαν αντίστοιχες υποδομές όπως το «Χάνεα αλ Κίσκα», βορειότερα της
Εγνατίας οδού και το «Χλανεα ντι Τζίαν Κουρταράν» που βρίσκεται στη διακλάδωση
από την παράκαμψη της Εγνατίας οδού προς τον οικισμό της Μηλιάς.

Εικόνα 1. Χάρτης αξόνων τοπικού δικτύου. Πηγή: υπόβαθρο google maps, ιδία επεξεργασία

3. Διάρθρωση οικισμών
3.1. Μαλακάσι
Η ύπαρξη του οικισμού του Μαλακασίου στη συγκεκριμένη θέση πιστοποιείται
από τον 17ο αιώνα. Ωστόσο σε έγγραφα του 14ου αιώνα φαίνεται η ύπαρξη χωριού στο
οποίο υπαγόταν και τα χωριά Μέτσοβο, Καλαρρύτες και Συρράκο. Η βάση των
δραστηριοτήτων των κατοίκων του Μαλακασίου ήταν η γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή. Η ευημερία του οικισμού προέκυψε από αυτές τις δραστηριότητες και τις
μικρές βιοτεχνικές ομάδες που κάλυπταν τις ανάγκες της κοιλάδας και
εκμεταλλεύονταν τις δασικές εκτάσεις της περιοχής.
Η ανάπτυξη του Μαλακασίου καθορίστηκε σημαντικά από τη στρατηγική θέση.
Ο οικισμός βρισκόταν νοτιότερα της Εγνατίας οδού, αθέατος πίσω από ένα ύψωμα,
αποκλείοντας την οπτική επαφή των διερχόμενων. Συγχρόνως ανοιγόταν προς Νότον
εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή οπτική επαφή και επομένως εποπτεία του άξονα
της διάβασης του Ζυγού.
Οι πρώτες κατοικίες ανεγέρθηκαν στην παραποτάμια περιοχή ανατολικά του
Μαλακασιώτικου ρέματος και επεκτάθηκαν προς τα πάνω κατά μήκος ενός βασικού
άξονα μέσω του οποίου γινόταν και η σύνδεση με το τοπικό δίκτυο και τα αστικά
κέντρα. Εκατέρωθεν του ρέματος αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικοί πυρήνες με
πλατεία και εκκλησία (Εικόνα 2). Στο ανατολικό τμήμα, το οποίο αναφέρεται ως
προσήλιο (Αναστασίου, 2007), συγκεντρώθηκαν κατά τον 18 ο-19ο αιώνα όλες οι
δημόσιες λειτουργίες, το σχολικό κτίριο, το διοικητικό κέντρο και η παλαιότερη
εκκλησία του οικισμού, ο Άγιος Νικόλαος αλλά και οι εμπορικές δραστηριότητες.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του σημείου αυτού σήμερα. Αντίθετα στο Δυτικό τμήμα
του οικισμού, το οποίο αναφέρεται ως Ανήλιο, κυριαρχεί η χρήση της αμιγούς
κατοικίας με τα κτίρια να αναπτύσσονται περιμετρικά του βασικού πυρήνα. Το
ανατολικό τμήμα αυτό αναπτύσσεται αρχικά με κέντρο την πλατεία και τέσσερις
βασικούς άξονες κάθετους στην κλίση του βουνού, που ξεκινούν ακτινωτά από αυτή
και οδηγούν έξω από τα όρια του οικισμού.

Ο χαρακτηρισμός των δύο διαφορετικών πυρήνων του οικισμού γίνεται με τρόπο
αντίστοιχο με το Μέτσοβο (Ανήλιο και Προσήλιο), ενώ το τμήμα που αναπτύχθηκε
περισσότερο και στους δύο οικισμούς είναι το Προσήλιο.

Εικόνα 2. Τομή του οικισμού του Μαλακασίου. Πηγή: προσωπική απεικόνιση

Εικόνα 3. Οικιστική εξέλιξη του οικισμού του Μαλακασίου Πηγή: προσωπική απεικόνιση

3.2 Μηλιά
Ενδείξεις ύπαρξης της Μηλιάς διαθέτουμε από τις αρχές του 14ου αιώνα, αλλά στα
μέσα του 15ου πιστοποιείται η ύπαρξη του οικισμού και η σχέση του με το Μέτσοβο
μέσω επίσημου εγγράφου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι κάτοικοι της Μηλιάς ανέπτυξαν την ξυλουργική τέχνη, κατασκεύαζαν
γεωργικά εργαλεία τα οποία αντάλλασσαν με περιοχές της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας. Το κλίμα και το υψόμετρο του οικισμού κατέστησαν σχεδόν αδύνατη
την ανάπτυξη των καλλιεργειών, αντίθετα η κτηνοτροφία ευνοήθηκε. Σημαντική ήταν
και η επεξεργασία και εμπορευματοποίηση μαλλιού.
Η στρατηγική θέση του οικισμού της Μηλιάς ορίζεται από το σημαντικό για την
περιοχή δερβένι που διέσχιζε την κοιλάδα δυτικότερα του οικισμού και συνέδεε την
Ήπειρο με την Μακεδονία (Πλατάρης, 1982). Ο οικισμός της Μηλιάς αναπτύσσεται
κατά μήκος των κυρτών υψομετρικών καμπυλών με προσανατολισμό ΝΔ σε θέση
τέτοια, ώστε η θέαση από την περιοχή του δερβενίου προς τον οικισμό να είναι
περιορισμένη, ενώ αντίθετα από τον οικισμό υπάρχει απρόσκοπτη θέαση τόσο ΒΑ
όσο και ΝΔ.
Ο οικισμός αναπτύχθηκε σε χαράδρα, εκατέρωθεν του ρέματος (Εικόνα 4). Η
είσοδος από το Μέτσοβο γινόταν μέσω μίας παράκαμψης του βασικού δερβενίου. Στο
σημείο όπου γινόταν η διακλάδωση, υπήρχε χάνι για την φιλοξενία των διερχόμενων.

Η ανάπτυξη του οικισμού ξεκίνησε κατά μήκος αυτού του άξονα μέσω του οποίου
γινόταν και η σύνδεση με τα αστικά κέντρα και το χάνι (Εικόνα 5). Ο άξονας αυτός
διακλαδίζεται στο εσωτερικό του οικισμού, ενώ εκατέρωθεν αυτού αναπτύσσονται
και οι δύο διαφορετικοί πυρήνες. Βορειοδυτικά του άξονα αναπτύσσεται το τμήμα
του οικισμού με κέντρο την πλατεία, στην οποία σήμερα εμφανίζεται το ρέμα που
είναι καλυμμένο με δρόμο, ενώ παλαιότερα στο σημείο αυτό υπήρχε γεφύρι και κρήνη
και από εκεί πραγματοποιούνταν η σύνδεση με την απέναντι πλευρά του ρέματος. Το
δεύτερο τμήμα είχε ως κέντρο την κεντρική πλατεία. Πάνω σε αυτό τον άξονα, κοντά
στην κεντρική πλατεία συγκεντρώνονται όλες οι δημόσιες χρήσεις, το σχολείο, το
κοινοτικό κέντρο, καταστήματα και δύο βρύσες.

Εικόνα 4. Τομή του οικισμού της Μηλιάς Πηγή: προσωπική απεικόνιση

Εικόνα 5. Χάρτης οικιστικής εξέλιξης του οικισμού της Μηλιάς Πηγή: προσωπική
απεικόνιση

3.3 Βοτονόσι
Η ύπαρξη του οικισμού επιβεβαιώνεται από το 1454, καθώς σε απογραφή της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας μεταξύ των οικισμών που φέρουν τον χαρακτηρισμό
«υποκείμενο στο Μέτσοβο» είναι και το Βοτονόσι. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους το
εξασφάλιζαν μέσω της απασχόλησης στα χάνια.
Καθοριστική για την ανάπτυξη του οικισμού υπήρξε η παράκαμψη της Εγνατίας
Οδού, που διέτρεχε την περιοχή βορειότερα του οικισμού. Ο οικισμός αναπτύσσεται
σε ύψωμα κοντά στην κορυφή, παράλληλα με τις κυρτές υψομετρικές καμπύλες, και
στρέφεται νοτιοδυτικά. Συγχρόνως νοτιότερα του οικισμού ένα μικρό ύψωμα
περιορίζει την οπτική επαφή των διερχόμενων από τον άξονα του Ζυγού προς τον
οικισμό. Με τη διάταξη αυτή ο οικισμός παραμένει προστατευμένος από τους άξονες
και διατηρεί και μια εποπτική θέση για τους διερχόμενους νοτιότερα του οικισμού.
Έτσι δεν υπήρξε ανάγκη για κατασκευή οχυρωματικών έργων στον οικισμό.
Ο οικισμός αναπτύσσεται εκατέρωθεν του ρέματος, σε διαφορετικούς πυρήνες
με πλατεία και ναό (Εικόνα 6). Το ΒΔ τμήμα του οικισμού στο οποίο βρίσκεται ο ναός
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και το σχολειό γνώρισε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το
τμήμα αυτό αναπτύχθηκε κατά μήκος ενός άξονα, προσαρμοσμένο στην μεγάλη
υψομετρική διαφορά. Ο παλιός οικισμός ήταν κυρίως στο ψηλότερο σημείο του
σημερινού διατηρώντας απόσταση από τον άξονα, εξασφαλίζοντας τη καλύτερη
δυνατή εποπτεία. Στο ΝΑ τμήμα του οικισμού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Αθανασίου,
για τον οποίο συναντάμε αναφορά σε έγγραφο του 1758 (Πλατάρης, 1982). Η
σύνδεση των δύο πυρήνων και η είσοδος στον οικισμό πραγματοποιούνταν μέσω μίας
παράκαμψης του άξονα της διάβασης του Ζυγού, η οποία αντιστοιχεί στον δρόμο που
σήμερα είναι τμήμα του τοπικού οδικού δικτύου (Εικόνα 7).

Εικόνα 6. Τομή του οικισμού του Βοτονοσίου. Πηγή: προσωπική απεικόνιση

Εικόνα 7. Χάρτης οικιστικής εξέλιξης του οικισμού του Βοτονοσίου Πηγή: προσωπική
απεικόνιση

4. Δημόσιος χώρος
Κοινό στοιχείο δημόσιου χαρακτήρα στο Μέτσοβο και στο Μαλακάσι είναι ο
εμπορικός άξονας. Στο Μέτσοβο, η οδός Τζουμάκα λειτούργησε ως εμπορικός άξονας
από τον 18ο αιώνα (Μαΐστρου κ.α, 2013). Αντίστοιχα στο Μαλακάσι ο βασικός άξονας
στις αρχές του 20ου διέθετε όλες τις απαραίτητες παροχές, πέρα από το παραδοσιακό
καφενείο διέθετε παντοπωλείο ραφείο κρεοπωλείο, βαρελοποιείο, αρτοποιείο κ.α
(Αναστασίου, 2007) Οι βασικοί άξονες της Μηλιάς και του Βοτονοσίου δεν
διατηρούσαν αρκετές εμπορικές χρήσεις ώστε να χαρακτηριστούν ως εμπορικοί
άξονες. Στον οικισμό της Μηλιάς η έρευνα είναι δυσχερής λόγω της μεγάλης
καταστροφής του οικισμού στα μέσα του 20ου αιώνα. Ωστόσο από φωτογραφικό υλικό
των αρχών του 20ου αιώνα ο οικισμός δεν παρουσιάζει εμπορικό άξονα, ούτε
διοικητικό κέντρο.
Το Μαλακάσι διέθετε, αντίστοιχα με το Μέτσοβο, ευρύ φάσμα υποδομών που
κάλυπταν παροχές για την κοινότητα. Το 1777 ιδρύθηκε σχολείο που φρόντισε για την
διαπαιδαγώγηση αρχικά μόνο αγοριών που προέρχονταν από εύπορες οικογένειες, το
οποίο λειτούργησε για σχεδόν έναν αιώνα με έξοδα από την κοινότητα και τους
γονείς. Το 1860-1869 το σχολείο λειτούργησε με έξοδα του Μετσοβίτη Γεώργιου
Αβέρωφ. Στον οικισμό, εκτός από το σχολείο, το διοικητικό κέντρο και το κοινοτικό
ιατρείο, μετά το 1925 λειτουργούσε κάθε καλοκαίρι πταισματοδικείο και μονομελές
δικαστήριο, αλλά και ταχυδρομείο μέχρι το 1960. (Αναστασίου, 2007) Στη Μηλιά
ιδρύθηκε το 1770 δημοτικό σχολείο και λειτούργησε με έξοδα του Ιερού Ναού μέχρι

το έτος 1890, όπου συνέχισε τη λειτουργία του με δαπάνες κληροδοτήματος του
Γεωργίου Αβέρωφ. Για τον οικισμό του Βοτονοσίου είναι γνωστό ότι στο εξώστεγο
του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος λειτούργησε και σχολείο κατά τον 19 ο αιώνα
του οποίου τον διδάσκαλο μισθοδοτούσε ο Γ. Αβέρωφ.
Τέλος στους οικισμούς δεν υπάρχουν κρήνες χρονολογημένες, μόνο κατασκευές
που χρονολογούνται μετά την υδροδότηση. Ωστόσο με βάση τις προφορικές
μαρτυρίες, υπήρχαν βρύσες στους οικισμούς κοντά στις μεγάλες πλατείες. Στον
Μαλακάσι, η Βρύση της κεντρικής πλατείας και η Βρύση του Μπρόντη είναι
ανακατασκευές από παλαιότερες βρύσες. Στη Μηλιά, σύμφωνα με προφορικές
μαρτυρίες, στη θέση όπου σήμερα υπάρχει πλατεία και βρύση πάνω από το
καλυμμένο ρέμα υπήρχε πέτρινο γεφύρι και βρύση.
5. Τυπολογίες κατοικιών
Η αρχική μορφή κατοικίας, η μονόχωρη σχεδόν τετράγωνη που ως μέγεθος
ανταποκρίνεται στη στοιχειώδη μονάδα κτιστού χώρου ικανού να αξιοποιηθεί σαν
χώρος ζωής, συναντάται στον οικισμό του Μαλακασίου. Πρόκειται για τον τύπο που
κατά τον 18ο αιώνα κυριαρχούσε και στον οικισμό του Μετσόβου (Μαΐστρου κ.α,
2013). Παρά την απλότητα της κατασκευής η λειτουργία του χώρου ήταν σύνθετη,
λειτουργούσε ως χώρος διημέρευσης, χώρος στάβλισης των ζώων και αποθηκευτικός
χώρος για τη σοδιά.
Στον οικισμό του Μαλακασίου συναντάται και ισόγειο μακρινάρι. Ο εσωτερικός
χώρος σε αυτή την τυπολογία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει μονόχωρο, και η
λειτουργία είναι αντίστοιχη με τον προηγούμενο τύπο.
Ο πιο συνήθης τύπος κατοικίας σε όλους τους οικισμούς είναι το διώροφο
μακρινάρι με την μεγάλη του πλευρά παράλληλα στις υψομετρικές καμπύλες και τον
δρόμο. Το κατώγι έχει είτε μικρά τετράγωνα ανοίγματα και λειτουργούσε ως
αποθηκευτικός χώρος, είτε μεγαλύτερα όταν λειτουργούσε ως κατάστημα. Το κτίριο
βυθίζεται μονόπλευρα στο πρανές με τέτοιο τρόπο ώστε το ισόγειο να μένει ανοικτό
μόνο στη μία πλευρά του κτίσματος. Τα παράθυρα διατάσσονται συμμετρικά ως προς
τον κεντρικό άξονα ενώ πάνω σε αυτόν τοποθετείται συνήθως η κεντρική είσοδος στο
ισόγειο και το χαγιάτι ή μπαλκόνι στον όροφο. Στο Βοτονόσι συναντάται αντίστοιχος
τύπος κατοικίας που λειτούργησε ενιαία με είσοδο από το ισόγειο και εσωτερική
σκάλα.
Στον οικισμό του Μαλακασίου σε φωτογραφικό υλικό (Αναστασίου, 2007)
αναγνωρίζεται και συνεπτυγμένο διώροφο κτίσμα τετραγωνικής κάτοψης. Τα
ανοίγματα, μικρά στο ισόγειο και μεγαλύτερα στον όροφο, είναι συμμετρικά
τοποθετημένα. Η είσοδος στο ισόγειο πραγματοποιείται από την νότια πλευρά του
κτιρίου ενώ στον όροφο από την πλευρά που είναι κάθετα στις υψομετρικές
καμπύλες.
Στο ίδιο φωτογραφικό υλικό αναγνωρίζεται και διώροφο κτίσμα τετραγωνικής
κάτοψης με κλειστό χαγιάτι. Τα ανοίγματα δεν είναι συμμετρικά τοποθετημένα. Στην
δεξιά πλευρά υπάρχει το κλειστό χαγιάτι και κάτω από αυτό η είσοδος στο ισόγειο του

κτιρίου. Το γεγονός ότι η είσοδος στο ισόγειο πραγματοποιείται ακριβώς κάτω από το
χαγιάτι υποδηλώνει ότι πιθανά η είσοδος στον όροφο του κτιρίου πραγματοποιούνταν
με εσωτερική σκάλα. Γεγονός που αποδεικνύει την κοινή λειτουργία ολόκληρου του
κτιρίου.
Στο Βοτονόσι συναντάται και τριώροφο μακρινάρι. Η είσοδος γίνεται κεντρικά
ως προς την όψη. Το κτίριο έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις, ωστόσο μπορούμε να
διακρίνουμε τις προεξοχές στα τζάκια, τα οποία είναι δύο στον όροφο και είναι
τοποθετημένα συμμετρικά ως προς την όψη του κτιρίου. Η είσοδος στο ισόγειο
πραγματοποιείται από τη μεγάλη πλευρά του κτιρίου και κεντρικά ως προς την όψη.
Αντίθετα η είσοδος στον όροφο γίνεται από την δεύτερη μεγάλη πλευρά του κτιρίου
όπου το πρανές είναι στο ύψος του ορόφου.
Οι κατοικίες κατασκευάζονται με τη μεγάλη τους πλευρά παράλληλα στις
υψομετρικές καμπύλες εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την μέγιστη δυνατή θέα.
Συγχρόνως το ισόγειο βυθίζεται μονόπλευρα στο πρανές με αποτέλεσμα στη μία
πλευρά το πρανές να είναι στο επίπεδο του ισογείου, έτσι ώστε να διαμορφώνεται
εκεί η είσοδος από την αυλή, ενώ στην δεύτερη πλευρά το πρανές είναι στο επίπεδο
του ορόφου με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα για ξεχωριστή είσοδο στο ανώγι
από εκείνο το επίπεδο (Εικόνα 8).
Ο όροφος διαμορφώνεται συνήθως από τρεις χώρους, τον κύριο χώρο εισόδου και
επικοινωνίας των ορόφων, το σαράι το οποίο υπερυψωμένο κατά 20 εκατοστά
καταλήγει στο βάθος σε κεπέγκι, τον χειμερινό χώρο διαμονής και μαγειρέματος, τον
οντά που βρίσκεται δεξιά της εισόδου και τον χωτζιαρέ που είναι συνήθως στα
αριστερά της εισόδου και είναι ο καλοκαιρινός χώρος διαμονής. Ο οντάς φέρει
συνήθως ελάχιστα ανοίγματα, τζάκι και μπασιά πλατιά ντυμένα με βαριά υφαντά.
Αντίθετα ο χωτζιαρές φέρει τα περισσότερα παράθυρα και πλατύ μπάσι.

Εικόνα 8. Διάγραμμα προσαρμογής κτιρίων στο επικλινές έδαφος. Πηγή: προσωπική
απεικόνιση

6. Εσωτερικός χώρος
Ο εσωτερικός χώρος διαθέτει πλούσιο διάκοσμο. Οι οροφές παίρνουν στο κέντρο
ρόδακα με τον κουμπέ, τον ήλιο και τα αστέρια. ( Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού κ.α., 1988)
Τα πιο φροντισμένα ξυλόγλυπτα ήταν συνήθως στον οντά, όπου υπάρχει συχνά η
μουσάντρα, μεγάλη σύνθεση ντουλαπιών που συνήθως κάλυπτε τη μία πλευρά του
χώρου. Ενταγμένη σε αυτή ήταν η πόρτα της εισόδου στον χώρο από το κεπέγκι. Τα

ντουλάπια ήταν εντοιχισμένα κυρίως στους εξωτερικούς τοίχους. Στο χώρο αυτό
υπάρχει και ελαφρά κλιμάκωση του δαπέδου ώστε να διαχωρίζεται η περιοχή
κίνησης. Συμμετρικά ως προς το τζάκι τοποθετούνταν ξύλινες σταθερές κατασκευές,
τα ντιβάνια ή σταθεροί καναπέδες.
Τα υφαντά συντίθενται από γεωμετρικά σχήματα, συμβολικά στοιχεία του
φυσικού κόσμου και της γης με χρωματικές παραλλαγές και αντιθέσεις. Τα υφαντά
και τα ξυλόγλυπτα τροποποιούνται ανάλογα με το χώρο στον οποίο τοποθετούνται.
Τα υφαντά που τοποθετούνται στον οντά είναι βαριά και σκουρόχρωμα ενώ στον
χωτζιαρέ είναι πολύχρωμα και ανοιχτόχρωμα.

7. Μορφολογία όψεων
Η κατασκευή της τοιχοποιίας γινόταν από πέτρα και ξυλοδεσιές, οι στέγες ήταν
στην πλειονότητα τους τετρακλινείς με μεγάλη κλίση και προεξοχή, γείσο και
καλυμμένες με σχιστόπλακες. Οι κάτοικοι των οικισμών, μετακινούμενοι για τις
εμπορικές τους δραστηριότητες, γνώριζαν νέες μορφές και τρόπους κατασκευής τους
οποίους μετέφεραν στους οικισμούς και εφάρμοζαν στις νέες κατασκευές. Η
αρχιτεκτονική των οικισμών παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε
αστικές μορφές όπως συμμετρία στις όψεις.
Ξύλινοι εξώστες και κλειστοί χώροι σε πρόβολο διαμορφώνονται πάνω στα
προεξέχοντα από το κτίριο δοκάρια. Πάνω σε αυτά κατασκευάζεται το πάτωμα από
σανίδωμα και το ξύλινο κιγκλίδωμα. Τέλος, την κατασκευή του εξώστη μπορεί να
συμπληρώνει ένα ξύλινο στέγαστρο, κατασκευή ανεξάρτητη από την στέγη.
Η στέγη, το τελευταίο στάδιο της κατασκευής ήταν ξύλινη με επικάλυψη από
σχιστόπλακες. Σήμερα οι περισσότερες στέγες έχουν αντικατασταθεί με πρόχειρες
κατασκευές από λαμαρίνες ή κεραμίδια.
Οι εξωτερικές θύρες των αυλών είναι ξύλινες, καρφωτές, με πολύ πλατιές σανίδες,
συνήθως τοποθετημένες πάνω στην λιθόκτιστη τοιχοποιία που περικλείει τις αυλές.
Τα ανοίγματα κλείνονται με τζαμιλίκια που χωρίζονται με καίτια και ταμπλαδωτά
παντζούρια που κλείνουν εσωτερικά. Ενίοτε έχουν εξωτερικά κάγκελα τα οποία
παλαιότερα ήταν ξύλινα.
Ιδιαίτερο στοιχείο των όψεων αποτελεί και το τζάκι με την καμινάδα που
προεξέχει στον όροφο, κατασκευασμένο συνήθως από ξύλινο σκελετό επιχρισμένο
και με μικρό φεγγίτη στο εσωτερικό, με τζάμι χωρισμένο σε σχήμα σταυρού. Τέτοια
κατασκευή συναντάμε τόσο στο Μέτσοβο όσο και σε διώροφες κατοικίες στο
Βοτονόσι.
8. Κατακλείδα
Οι οικισμοί αναπτύσσονται σε περιοχή με αντίστοιχα γεωμορφολογικά και
κλιματικά δεδομένα. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο καθιστούσε το σημείο ιδιαίτερα τρωτό
για τα εμπορικά περάσματα, που συνέδεαν τον Ελλαδικό χώρο με τον υπόλοιπο

ευρωπαϊκό. Οι οικισμοί εκμεταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές συνθήκες του προνομιακού
καθεστώτος, που παραχωρήθηκε πολύ νωρίς από τις κυρίαρχες δυνάμεις και την
Οθωμανική αυτοκρατορία και καρπώθηκαν την προστασία που τους παρείχε σε
πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Λόγω της κοινής γεωμορφολογίας, των κοινών
κλιματικών συνθηκών και της ιστορικής συγκυρίας, οι οικισμοί ανέπτυξαν μία κοινή
αρχιτεκτονική έκφραση που αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα και παρουσιάζει
χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τα αστικά κέντρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν
σε θέματα συγκρότησης ιστού, υποδομών, μορφολογικά, κατασκευαστικά και
εσωτερικής διαμόρφωσης.
Ο κύριος χαρακτήρας των οικισμών αυτών είναι η απουσία οχύρωσης, χωρίς τον
ιδιαίτερα πυκνοδομημένο ιστό που αυτή επιβάλλει. Αντίθετα αναπτύσσονται σε
θέσεις προστατευμένες και συγχρόνως εποπτικές και παρουσιάζουν μια κοινή χωρική
διάρθρωση. Συγκεκριμένα και οι τέσσερεις οικισμοί χωροθετούνται πάνω σε λόφους
με χαράδρα στο βάθος της οποίας περνάει ρέμα και αναπτύσσονται κατά μήκος
κάποιων βασικών αξόνων παράλληλων με τις υψομετρικές καμπύλες με τα κτίρια να
προσαρμόζονται πάνω στο επικλινές έδαφος, και αυλές να παρεμβάλλονται μεταξύ
αυτών.
Οι οικισμοί αναπτύσσονται σε δύο διαφορετικούς μαχαλάδες με διαφορετικά
κέντρα, ναούς και πλατείες. Στους οικισμούς εντοπίστηκαν υποδομές αντίστοιχες του
Μετσόβου και άλλων αστικών κέντρων. Συγκεκριμένα οι τρείς οικισμοί είχαν ήδη από
τον 18ο αιώνα σύστημα εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνταν από κάποιο ευεργέτη ή
κάποιο οργανωμένο φορέα. Τα σχολικά κτίρια που κατασκευάστηκαν κατά την
περίοδο μελέτης, ανεγέρθηκαν με έξοδα κάποιου ευεργέτη με καταγωγή από το
Μέτσοβο. Πρόκειται για στοιχείο που αποδεικνύει την άμεση σχέση των οικισμών
μεταξύ τους αλλά και τη μεταφορά αρχιτεκτονικών μορφών. Στο Μαλακάσι, υπήρχαν
και άλλες αστικές λειτουργίες όπως διοικητικό κέντρο, κοινοτικό ιατρείο και
ταχυδρομείο. Ακόμα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα υπήρξε εμπορικό κέντρο με
καταστήματα, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη ενός οργανωμένου συνόλου, που
αντίστοιχα με τα αστικά κέντρα, λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από κάποια
άλλη οικιστική ενότητα.
Οι κάτοικοι εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη κλίση του εδάφους, διαμόρφωσαν
κατοικίες με πλήρη διαχωρισμό των λειτουργιών στο εσωτερικό τους. Οι
δευτερεύοντες χώροι διαχωρίζονται από τους χώρους διημέρευσης ανά επίπεδο με
διαφορετική είσοδο επιτρέποντας τους με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν αυτόνομα.
Σαφής διαχωρισμός υπήρξε και στους χώρους διημέρευσης. Πρόκειται για ένα
διαχωρισμό που αναπτύχθηκε πολύ νωρίς για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του
χώρου σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Ωστόσο, στους οικισμούς
που μελετήθηκαν και πιο έντονα στο Μαλακάσι, υπήρξαν αντίστοιχα με το Μέτσοβο,
και άλλες συνθέσεις με πρόσθετους χώρους σε μία προσπάθεια εξασφάλισης των
καλύτερων συνθηκών για την διαμονή των κατοίκων. Όλα αυτά τα στοιχεία
συνθέτουν μία αρχιτεκτονική σύνθεση, που παραπέμπει σε μία μορφή αστικής
κατοίκησης.
Στη διάπλαση των όψεων και στους τρεις οικισμούς απαντούν στοιχεία
προερχόμενα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως συμμετρία στα ανοίγματα της

κύριας όψης, επιμελημένη λάξευση στις εξωτερικές λιθόκτιστες τοιχοποιίες, δικλινείς
στέγες και εξώστες με επιμελημένα ξύλινα φουρούσια.
Ο εσωτερικός διάκοσμος αποτελεί τμήμα της παράδοσης εφαρμόστηκε σε μεγάλο
βαθμό σε όλες τις κατοικίες με ξυλόγλυπτα, εντοιχισμένους ξύλινους αποθηκευτικούς
χώρους, σταθερές ξύλινες κατασκευές και φυσικά τα υφαντά. Πρόκειται για στοιχείο
πέρα των απαραίτητων για την κατοίκηση, που ωστόσο προσδίδει πολυτέλεια στην
καθημερινότητα των κατοίκων.
Βιβλιογραφία
Αναστασίου, Μ.Ι. (2012). ΤΟ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕΣ), Ιστορική και Λαογραφική
διαδρομή μέσω χειρόγραφων και φωτογραφιών από το 1799 μέχρι το 2009, Γεγονότα,
Ενθυμήσεις, Έθιμα και Παραδόσεις.
Ζιάγκος, Γ.Ν. (1974). Τουρκοκρατούμενη Ήπειρος, Τιμαριωτισμός, Αστισμός, Νεοελληνική
Αναγέννηση, Αθήνα.
Κοκολάκης, Μ. (2003). ΤΟ ΥΣΤΕΡΟ ΠΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΑΛΙΚΙ Χώρος, διοίκηση και
πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα.
Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, Ρ., Τσαπάλα-Βαρδούλη, Φ., Διαμαντοπούλου, Α., Χαρίσης, Β.,
Ρογκότη-Κυριοπούλου, Δ., Σταματοπούλου, Χ., Κίζης, Γ. (1988). Ελληνική Παραδοσιακή
Αρχιτεκτονική, Τόμος έκτος: Θεσσαλία-Ήπειρος, Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Επιμέλεια
έκδοσης Δημήτρης Φιλιππίδης.
Μαγειρίας, Δ. Μ. ΑΜΕΡΟΥ, Ένας αιώνας κοινωνικής και κοινοτικής ζωής
Μαΐστρου, Ε., Μαρίνου, Γ., Μπαλοδήμου, Μ. , Βαβάλιου, Α., Γιαννέλος, Χ., Δαμπολιά, Α.,
Δουκέρη, Μ.- Ε., Καρπάνου, Χ., Μιχαηλίδης, Ν., Μόρμορη, Χ., Παρασκευοπούλου, Γ.,
Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων» Αρχιτεκτονικής Σχολής
ΕΜΠ (2013). Η ανάδειξη της κρυμμένης ιστορικής φυσιογνωμίας του Μετσόβου και η
σημασία της στη σημερινή κρίση για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Στο 7ο
Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.,
12-15 Σεπτεμβρίου, Μέτσοβο.
Πλατάρης, Γ. (1982). Κώδικας Χώρας Μετζόβου των ετών ΑΨΗ-ΑΤΔΖ, Αθήνα
Πρακτικά 2ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Ε.Μ.Π. (2001). Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση», Συνεδριακό Κέντρο
Μετσόβου, 3-6 Ιουνίου 1998.
Πρακτικά 1ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
του Ε.Μ.Π. (1998). Το Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο για το Μέτσοβο: επιστρέφοντας ένα
μέρος του χρέους, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 5-7 Μαΐου 1995

Πέντε ευρωπαίοι εταίροι για ένα σχέδιο πολιτιστικής συνεργασίας. Η
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στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «In_NovaMusEUm. Τα μουσεία επιστρέφουν
στην τοπική κοινότητα μέσω της Τέχνης και της Διατροφής»
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Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας των Πολιτισμών, Τμήμα
Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Περίληψη
Το έργο In_NovaMusEUm. Τα μουσεία επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα
μέσω της Τέχνης και της Διατροφής, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό την
προώθηση και την ενίσχυση των περιφερειακών μουσείων της Ευρώπης μέσω
καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και δημιουργικών στρατηγικών με την ανάμιξη της
τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα In_NovaMusEUm, που συγχρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Ευρώπης», ανήκει στα
προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης της ΕΕ, τα οποία υποστηρίζουν τον
πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Αναπτύχθηκε από το Centro Europeo
Turismo e Cultura, με έδρα την Ρώμη, οργανισμό με ειδίκευση στην οργάνωση
εκθέσεων τέχνης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με μουσεία,
πανεπιστήμια και πολιτιστικούς οργανισμούς της Αλβανίας, της Ελλάδας, της
Πορτογαλίας και της Σουηδίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, από τον Οκτώβριο του
2016 έως τον Μάρτιο του 2018, οι εταίροι πειραματίστηκαν σε νέες μεθόδους και
προσεγγίσεις ανάπτυξης κοινού σε ευρωπαϊκά περιφερειακά μουσεία με
περιορισμένους πόρους και χαμηλό ποσοστό επισκεπτών και τουριστών.

Five European Partners for a Cultural Cooperation Project. The
Participation of the Museum of Contemporary Art "Theodoros
Papagiannis" in the European Program "In_NovaMusEUm. Museums
Come Back to Local Community Through Art and Food"
Christos D. Merantzas1
1Assistant

Professor, Department of Cultural Heritage Management & New
Technologies, University of Patars
Abstract
The In_NovaMusEUm. Museums come back to the local community through Art
& Food, was a project developed and implemented to promote and enhance the
peripheral museums in Europe through innovative digital tools and creative strategies
to engage the local community. Co-financed by the European Commission in the
framework of “Creative Europe”, the EU direct funds programme that supports
culture and audiovisual sector, In_NovaMusEUm was developed by Centro Europeo
Turismo e Cultura, in partnership with museums, universities and cultural
organizations of Albania, Greece, Portugal and Sweden. During the lifetime of the
project, from October 2016 to March 2018, partners experimented new methods and
approaches in audience development for European peripheral museums with scarce
resources and a low rate of visitors and tourists. The project developed concrete
actions that mixed capacity building with participatory audience practices in the
framework of the “Art & Food” concept.

1. Εισαγωγή
Οι καλλιτεχνικές και οι οινογαστρονομικές παραδόσεις συνιστούν ισχυρά οχήματα
τοπικής ταυτότητας: δημιουργούν, ενδυναμώνουν και ενισχύουν την υποκείμενη
ταυτότητα–μοναδικής σημασίας, αξίας και χαρακτήρα–των τοπικών κοινωνιών. Αυτή
η ταυτότητα αντικατοπτρίζεται στο χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών ή στην αίσθηση
της τοπικότητας που αντανακλά το φάσμα των κοινωνικών αξιών μέσα και γύρω από
την τοπική κοινότητα. Η UNESCO αναγνώρισε αυτές τις αξίες το 2003 με τη σύσταση
της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που
περιλαμβάνει όλες τις ανθρώπινες γνώσεις και πρακτικές οι οποίες αντικατοπτρίζουν
την πολιτισμική κληρονομιά μιας περιοχής.12 Το 2010, επίσης, οι οινογαστρονομικές
παραδόσεις και πρακτικές συμπεριλήφθησαν στην άϋλη πολιτιστική κληρονομιά, ώστε
να καταστούν άξιες προστασίας με τον ίδιο τρόπο όπως και τα έργα τέχνης. Με αυτή
την έννοια, η σύμπραξη «Τέχνης & Διατροφής», ως πραγματικό κομμάτι της
H UNESCO και η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003):
http://ayla.culture.gr/the-text/, πρόσβαση 10/05/2019.
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πολιτιστικής κληρονομιάς μιας κοινότητας, πρόσφερε στο In_NovaMusEUm μια
πολύτιμη ευκαιρία για να δημιουργήσει έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο
μεταξύ της παραδοσιακής τέχνης, των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και των
δημιουργικών προσεγγίσεων, με σκοπό την εμπλοκή κοινού και ιδιαίτερα των νέων στα
περιφερειακά μουσεία. Τα ευρωπαϊκά μουσεία που ενεπλάκησαν στο έργο ήταν: 1.
Αλβανία: Εθνικό Μουσείο George Kastrioti Skanderberg/Muzeu Etnografik (Kruja),
Muzeu Arkeologjik of Durres (Durres), 2. Ελλάδα: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
«Θεόδωρος Παπαγιάννης» (Ελληνικό Ιωαννίνων), Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
(Κιλκίς), 3. Ιταλία: Palazzo Chigi (Ariccia), Museo Diocesano (Albano), Museo
Tuscolano / Scuderie Aldobrandini (Frascati), Museo Diffuso (Lanuvio), 4.
Πορτογαλία: Museu Bordalo Pinheiro (Lisbon), 5. Σουηδία: Skoklosters Castle
(Sigtuna).
Το έργο είχε δύο στρατηγικούς στόχους: τη συνεργασία και την από κοινού γνώση
μεταξύ επισκεπτών και καλλιτεχνών. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση της πολιτισμικής
πολιτικής κινείται επέκεινα της αξιοκεντρικής προσέγγισης ενός παραδοσιακού
μουσείου. Δόθηκε προτεραιότητα στη συνεργασία, στη διατομεακή δραστηριότητα
και την κυκλοφορία του παραγόμενου καλλιτεχνικού περιεχομένου. Ο στόχος ήταν να
επιτευχθούν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πολιτισμικής στρατηγικής στον
κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα, ακριβώς επειδή η συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή
δράση βοηθά τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ένα καλό σημείο
εκκίνησης για μια ευρύτερη συστηματική ευρωπαϊκή πολιτισμική στρατηγική. Υπό
αυτές τις συνθήκες, το σύνολο του έργου είχε έναν επαρκή αντίκτυπο στην
προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού, στην ώθηση των πολιτών να επαυξήσουν τη
συνειδητότητά τους για τον πλούτο του πολιτισμού τους και την ποικιλομορφία των
ευρωπαϊκών πολιτισμών. Αυτό δημιούργησε τη δυνατότητα ανοίγματος σε
διατομεακές δράσεις, ενίσχυσε την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης των έργων
με αντίκτυπο στην πολιτισμική κληρονομιά, την αύξηση του τουρισμού, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες, την καλύτερη προστασία των
παραδόσεων και την ενίσχυση της κατανόησης του πολιτισμού.
Το έργο συνδύασε την παραδοσιακή και προσανατολισμένη στην κληρονομιά
κατανόηση του πολιτισμού με τα σύγχρονα πολιτισμικά συμφέροντα, εξασφαλίζοντας
τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας και προωθώντας μια γενικευμένη
εμπιστοσύνη μεταξύ των νέων για το πολιτιστικό προϊόν (Campfens, 1997). Το
In_NovaMusEUm έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των ανθρώπων που δεν
δραστηριοποιούνται κανονικά σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Έδωσε, επίσης,
έμφαση στο γεγονός προσέλκυσης εθελοντών και συνέδεσε όλα τα προηγούμενα με
την εκπαίδευση. Αυτό το άνοιγμα στην καινοτόμο εικόνα ενός μουσείου υπήρξε
ευεργετικό, ως μελέτη περίπτωσης, και για άλλα ευρωπαϊκά περιφερειακά μουσεία.
Στη διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης του έργου σχεδιάστηκαν δεκάδες δράσεις που
υλοποιήθηκαν από τους διαχειριστές του έργου και τους διευθυντές των συνεργαζόμενων
μουσείων, μαζί με την τοπική κοινωνία και τους νέους καλλιτέχνες, γύρω από τη θεματική
«Τέχνη & Διατροφή». Όλες οι μορφές τέχνης αφορούν εν μέρει στη δημιουργία μιας
αισθητηριακής εμπειρίας του δυνάμει κοινού αναφέρει η Jacquelyn Strycker στους New
York Times (7 Ιανουαρίου 2013), υπογραμμίζοντας ότι «ίσως περισσότερο από κάθε άλλη

συνθήκη το φαγητό έχει την ικανότητα να απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις συνιστώντας
έναν συνδυασμό χρωμάτων, υφών, μυρωδιών και γεύσεων που αφορούν τόσο στην
παρασκευή ενός γεύματος όσο και στην επιλογή και τον δημιουργικό μετασχηματισμό των
συστατικών του στοιχείων» (Strycker, 2013).

2. Οι θετικές επιπτώσεις των περιφερειακών μουσείων στην τοπική
οικονομία και κοινωνία
Τα περιφερειακά μουσεία έχουν θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία,
καθώς η παρουσία τους συνδέεται με τομείς όπως ο τουρισμός, η ανάπτυξη
δεξιοτήτων, η βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας και η τοπική οικονομική
ανασυγκρότηση. Η επένδυση στις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί σε ένα βάθος
χρόνου να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ποιοτική αναβάθμιση του τοπικού
πολιτισμικού περιβάλλοντος, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας και του
επιπέδου ζωής των τοπικών κοινωνιών. Το μουσείο πλέον στις μέρες μας έχει έναν νέο
κοινωνικό και πολυεπίπεδο πολιτιστικό ρόλο (Hooper-Greenhill, 2007), έχοντας
πλέον μετακυλήσει το ενδιαφέρον από τα αντικείμενά του στους επισκέπτες του και
στο πλήθος των διαδράσεων που αναπτύσσει με το κοινό του. Ένα περιφερειακό
μουσείο, πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, θα πρέπει να συμβάλει στην
οικονομική και πολιτισμική ανασυγκρότηση της περιφέρειας στην οποία ανήκει
(Kockel, 2017). Δεδομένης της συνθήκης ότι τα περιφερειακά μουσεία έχουν
περιορισμένους πόρους η δυσανεξία αυτή μπορεί να ανατραπεί με τη συνέργεια με
τοπικούς φορείς για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και με την εμπλοκή των
τοπικών κοινωνιών σε μια σειρά από δράσεις τις οποίες το ίδιο το μουσείο θα κληθεί
να ενορχηστρώσει. Ήδη σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπως και στην περίπτωση του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», τα μουσεία παρέχουν
πόρους για όλους τους τομείς των προγραμμάτων σπουδών και για διεπιστημονικά
θέματα και λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την επίσημη εκπαίδευση. Τα
τελευταία χρόνια τα μουσεία κινήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις πέραν των
δυνατοτήτων τους με το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων, και μερικές φορές
πειραματικών προγραμμάτων τα οποία διεύρυναν τη σχέση των μουσείων με
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η κοινωνική ένταξη, η συνοχή των τοπικών
κοινοτήτων και η ανανέωση του αισθήματος του συνανήκειν σε μια συλλογικότητα.
Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια, όπως η «Inspiration, Identity, Learning: The
Value of Museums. The Εvaluation of the Impact of DCMS/DfES Strategic
Commissioning 2003-2004: National/Regional Museum Education Partnerships»
στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέδειξαν ότι τα μουσεία λειτουργούν υπέρ της οικοδόμησης
μιας ισχυρής ταυτότητας σε παιδιά, εφήβους και μέλη τοπικών κοινοτήτων (HooperGreenhill et al., 2004).

3. Ενήλικες 18-35 ετών και η σχέση τους με τα μουσεία
Σε άρθρο του ο Oliver Smith (Smith, 2014), επιμελητής ψηφιακών ταξιδιών,
επισημαίνει ότι τα μουσεία, είτε μεγάλα και κεντρικά ή μικρά και περιφερειακά,
συχνά αποτυγχάνουν στην αποστολή τους από την αδυναμία τους να εμπλέξουν το
κοινό τους σε εμπνευσμένες και στοχευμένες εμπειρίες, ανεξάρτητα από την ηλικία
του. Επισημαίνει, επίσης, ότι μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τυπικά μεταξύ
18-35 ετών, το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνεται δραστικά καθώς μειώνονται και
τα κίνητρα που ωθούν στις αντίστοιχες ηλικίες στην εμπλοκή με τις τέχνες και εν γένει
τις πολιτιστικές εμπειρίες. «Μελέτες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει ένα σημαντικό
κενό στην επίσκεψη μουσείων από τη στιγμή που οι νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο
μέχρι τη στιγμή που ορίζουν τη ζωή τους και αποκτούν παιδιά», παρατηρεί η Emma
Shrapnel (Shrapnel, 2012) και υπογραμμίζει ότι τα ίδια τα μουσεία θα πρέπει να
βρουν τρόπους εμπλοκής του νεανικού κοινού τους και ότι θα πρέπει να διερευνήσουν
διεξοδικά τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Στο πλαίσιο αυτό τα μουσεία κλήθηκαν
να συνδεθούν και να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας την
ποικιλόμορφη και συλλογική ιστορία και την κληρονομιά ενός τόπου. Τα μουσεία
αντιμετωπίζουν πλέον το κοινό τους ως ίσο εταίρο στη διαμόρφωση της μελλοντικής
του πολιτικής ανάπτυξης. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων
θα αλλάξει τα μουσεία προς το καλύτερο (De Luca, 2016).
Σε άρθρο τους οι Alex Gofman, Howard Moskowitz και Tõnis Mets εστίασαν την
προσοχή τους σε νέους ηλικίας 18-35 ετών που επισκέπτονται μουσεία στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Η μελέτη διερεύνησε τις υπηρεσίες των μουσείων, τα θέματα των
εκθέσεων, το είδος της επίσκεψης, το χρόνο επίσκεψης και τις κοινωνικές ευκαιρίες
ως πιθανούς υποστηρικτικούς παράγοντες ως προς την επισκεψιμότητα. Η μελέτη
επεσήμανε μια φυλετική διαφορά ως προς την προσέλευση των φύλων (23% άνδρες
και 54% γυναίκες). Αναγνωρίστηκαν, επίσης, τρεις κατηγορίες επισκεπτών (σταθεροί
επισκέπτες, για διασκέδαση και κοινωνική δραστηριότητα, κατόπιν αλληλεπίδρασης)
(Gofman, Moskowitz & Mets, 2011). Σε έρευνα, επίσης, των Conal McCarthy και David
D.M. Mason εξετάζεται η σχέση των μουσείων και γκαλερί τέχνης με το δυνητικό
κοινό τους. Η μελέτη έδειξε ότι οι νέοι επισκέπτονται τις γκαλερί τέχνης λιγότερο
συχνά από ότι ο συνολικός πληθυσμός και οι λόγοι της χαμηλής επισκεψιμότητας
οφείλονται στο περιεχόμενο των εκθέσεων και το σχεδιασμό τους, αλλά και στους
τρόπους προβολής και διαφήμισης (McCarthy, Mason, 2005).

4. Οι δράσεις του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης»
στο πλαίσιο του In_NovaMusEUm
Η συμμετοχή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο
Πρόγραμμα υπήρξε μέρος των προσπάθειών του για εξωστρέφεια, υποστήριξη
συνεργασιών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και πρόθεσης να αναδειχθεί η
παιδαγωγική διάσταση των συλλογών του. Όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα στη
διάρκεια του Προγράμματος είχαν μια βαθιά απήχηση στο κοινό και καταβλήθηκε

κάθε δυνατή προσπάθεια να συνδεθούν η παράδοση με την καινοτομία και τις
σύγχρονες συνθήκες ζωής και απαιτήσεις (Ibrahimi, Capezzuoli Ranchi & Cintra
Torres, 2018). Ειδικότερα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες δραστηριότητες:
4.1. Δραστηριότητα 1.3: Συμμετοχικό Εργαστήριο 1 (18 Δεκεμβρίου 2016)
– Ιωάννινα, Μουσείο Αργυροτεχνίας
Στο Εργαστήριο συμμετείχαν, μέσω προσκλήσεων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και
κοινωνικών δικτύων τριανταέξι άτομα. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η
παρουσία του Μουσείου συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη με ποιοτικά κριτήρια. Για
τις ανάγκες του Προγράμματος επιλέχθηκαν τα πέντε έργα που θα αποτελούσαν τους
κύριους θεματικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα οικοδομούνταν, στο πλαίσιο
του Προγράμματος, οι δράσεις του Μουσείου (Ψωμί, Αβγό, Καρπός Καρύδας, Ψάρι,
Δώδεκα Δέρματα ζώων). Η επιλογή βασίστηκε στις συμβολικές συνδηλώσεις των
έργων και στην πολιτισμικά διαχρονική τους αξία.
4.2. Δραστηριότητα 1.3: Συμμετοχικό Εργαστήριο 2 (11 Φεβρουαρίου
2017), Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
Το Εργαστήριο πλαισίωσαν σαράντα συμμετέχοντες. Οι υπεύθυνοι του
Προγράμματος εστίασαν στη σπουδαιότητα της διατροφής ως πολιτισμικής
πρακτικής, στη σχέση της διατροφής με την καλλιτεχνική δημιουργία και συζητήθηκε
η μορφολογία των Δημιουργικών Εργαστηρίων του Προγράμματος. Σε συνέχεια ενός
γόνιμου, δημιουργικού και παραγωγικού διαλόγου εξειδικεύθηκαν οι δράσεις και
όλες οι σχετικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με την τέχνη και τη διατροφή που
επρόκειτο να αναληφθούν στα μελλοντικά Εργαστήρια, καθορίστηκαν τα
εμπλεκόμενα μέρη και η χρονολογική οργάνωση των δράσεων.
4.3. Δραστηριότητα 1.4.1 – Ανοιχτό Δημιουργικό Εργαστήριο 1 (26
Μαρτίου 2017) – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης»,
Ελληνικό Ιωαννίνων
Στο Δημιουργικό Εργαστήριο συμμετείχαν σαράντα ενήλικες με δεκαεννέα παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι παιδαγωγοί Βίκυ Μήτση και Ωρέλια Στήκα, με οδηγό
μια κόκκινη κορδέλα που τα απαιδιά ακολουθούσαν από την είσοδο του Μουσείου μέχρι
και την αίθουσα του ψωμιού, αφηγήθηκαν την ιστορία του σταριού και του καλαμποκιού.
Στη συνέχεια, τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν στην κατασκευή διακοσμητικών ψωμιών. Στο
δεύτερο μέρος του Εργαστηρίου η αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών Μαρία Μαχαίρα, με τη
συνοδεία του μουσικού Αντώνη Καρασταμάτη, αφηγήθηκε σε μικρούς και μεγάλους
παραμύθια με θέμα τη διατροφή.
4.4. Δραστηριότητα 1.4.1 – Ανοιχτό Δημιουργικό Εργαστήριο 2 (6 Μαΐου
2017) – Φετιχέ Τζαμί, Κάστρο Ιωαννίνων
Στο Εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά ογδόντα άτομα. Η Μαρία Μαχαίρα, με τη
συνοδεία του μουσικού Αντώνη Καρασταμάτη, αφηγήθηκαν λαϊκά παραμύθια αποκλειστικά
για ενήλικες με κεντρικό θέμα την ωμή και την ψημένη τροφή και με ιδιαίτερη έμφαση στις

κανιβαλιστικές πρακτικές. Με το πέρας της εκδήλωσης, η Λέσχη Γαστρονομίας Ηπείρου
πρόσφερε στους συμμετέχοντες, στον όροφο του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, τροφές
που παρήχθησαν δίχως τη μεσολάβηση μαγειρικής φωτιάς.
4.5. Δραστηριότητα 1.4.2 – Δείπνο στα Λευκά (20 Μαΐου 2017) – Αύλειος
χώρος Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», Ελληνικό
Ιωαννίνων
Το Δείπνο στα Λευκά οργανώθηκε την ίδια μέρα και ώρα σε όλους τους εταίρους
του Προγράμματος. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής ήταν η ολική ή μερική ένδυση
στα λευκά. Οι παιδαγωγοί Βίκυ Μήτση και Ωρέλια Στήκα μαγείρεψαν στον αίθριο
χώρο του Μουσείου με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο ηθοποιός Σωκράτης Παππάς
με το κουκλοθέατρο «Αντράλα» παρουσίασε ένα θεατρικό δρώμενο με θεματική τη
διατροφή. Ο «Αθηναϊκός Θίασος Σκιών» του Άθωνος Δανέλλη επιμελήθηκε μια
παράσταση καραγκιόζη με γαστρονομική θεματική. Στο τέλος της ημέρας το μουσικό
σχήμα «Beer for Breakfast» ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους σε μια μουσική
περιπλάνηση με τραγούδια από την «Παλαιά Ευρώπη».
4.6. Δραστηριότητα 1.5.3 – Συμπόσιο Γλυπτικής (18/08-10/09 2017) –
Αύλειος χώρος Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης»,
Ελληνικό Ιωαννίνων
Το Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων,
υπήρξε το όγδοο στη σειρά των ετήσιων θερινών συμποσίων γλυπτικής που οργάνωσε
το Μουσείο και τα οποία εκτείνονται χρονικά σε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.
Μαζί με τον γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη εργάστηκαν οι μαθητές και συνεργάτες
του: Άρης Κατσιλάκης, Έργις Χρυσικός, Σπύρος Λισγάρας, Fatto Shulli. Το Συμπόσιο
γνώρισε μεγάλη επιτυχία, τόσο για την παραγωγή των έργων (επτά συνολικά), όσο
και την ευρεία συμμετοχή κοινού (πέραν των χιλιών ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια) το
οποίο πλαισίωσε το πλήθος των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που
πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Συμποσίου.
4.7. Δραστηριότητα 1.5.2 – Παρασκευή άρτου (11 Οκτωβρίου 2017), Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», Ελληνικό Ιωαννίνων
Η εκδήλωση με τον τίτλο Ιερά ψωμιά: Ζημώνοντας με τις γυναίκες του χωριού
πλαισιώθηκε από τις γυναίκες του Ελληνικού που ζύμωσαν εντός του Μουσείου, στην
αίθουσα του Ψωμιού, μια σειρά από καλλιτεχνικά ψωμιά. Τα ψωμιά των γυναικών, αφού
ψήθηκαν, εκτέθηκαν για δέκα ημέρες στην ίδια αίθουσα του Μουσείου.
4.8. Δραστηριότητα 1.4.1 – Ανοιχτό Δημιουργικό Εργαστήριο 3 (20
Οκτωβρίου 2017), Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στον χώρο υποδοχής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό
την εποπτεία της Καθηγήτριας του Τομέα Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κας Μαρίνας Βρέλλη-Ζάχου και με τη συνδρομή των
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος κ. Νικολάου Σαπουνά, κ. Στέλιου Στρωματιά,

Κωνσταντίνου Χλίρα, οργανώθηκε Έκθεση Βιβλίων, προερχόμενων από τις συλλογές της
Βιβλιοθήκης, με θέμα τη διατροφή και για το διάστημα 20/10 έως 20/11. Στα εγκαίνια της
Έκθεσης η Καθηγήτρια κα Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου έδωσε διάλεξη στο Αμφιθέατρο της
Κεντρικής βιβλιοθήκης με θέμα: «Λαογραφική θεώρηση της διατροφής. Παραδείγματα
από την Ήπειρο». Ακολούθησε στον ίδιο χώρο από τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων, σε
ελεύθερη διασκευή, η παράσταση του δραματοποιημένου παραμυθιού Το πιο γλυκό ψωμί,
σε σκηνοθεσία Πέτρου Χριστακόπουλου.
4.9. Δραστηριότητα 3.1.4 – Ημέρα Ανοιχτών Θυρών & 1.5. Καλλιτεχνικές
Μεταμορφώσεις (22.08.2017 & 10.11.2017) – Πράμαντα & Ελληνικό Ιωαννίνων
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος
Παπαγιάννης» συνδιοργάνωσαν το δεύτερο μέρος του Εργαστηρίου με τον τίτλο
«Μεταμορφώσεις» και μια Ημέρα Ανοιχτών Θυρών στο Δημαρχείο και το Γυμνάσιο
Πραμάντων, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Οι καλλιτέχνες Θεόδωρος Παπαγιάννης,
Σίνη Παπαγιάννη, Γιώργος Πολύζος εργάστηκαν για μια ολόκληρη μέρα με τους μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου Πραμάντων στην κατασκευή ζωγραφικών έργων με θέμα τη
διατροφή και συγκεκριμένα με τα πέντε έργα που προεπιλέχθηκαν για τις δράσεις του
Μουσείου. Τα έργα που παρήχθησαν τοποθετήθηκαν για μια ολόκληρη εβδομάδα σε
δημόσιους χώρους του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, αλλά και σε παραδοσιακά εστιατόρια
του Ελληνικού Ιωαννίνων.
4.10. Δραστηριότητα 1.4.1 – Ανοιχτό Δημιουργικό Εργαστήριο
(14/12/2017), Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης»,
Ελληνικό Ιωαννίνων, Δημοτικό Σχολείο στον πρώτο όροφο του Μουσείου
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» συνδιοργάνωσε, σε
συνεργασία με τον Παιδικό Σταθμό “Το Σπιτάκι των Θαυμάτων”, το 4 ο Δημιουργικό
Εργαστήριο με τον τίτλο «Δημιουργίες με καρπούς της γης» στο Δημοτικό σχολείο
του Ελληνικού Ιωαννίνων. Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η μύηση των μαθητών στη
μεσογειακή διατροφή και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης αναφορικά με
τον πολιτισμό της διατροφής.

5. Η SWOT ανάλυση των εταίρων του In_Nova MusEUm
Η μέθοδος SWOT συμβάλλει στην ανάλυση των δυνατών σημείων (strengths), των
ευκαιριών (opportunities), των αδυναμιών (weaknesses) και των απειλών (threats) ενός
πολιτιστικού οργανισμού (Montana, Charnov, 2002). Προσφέρει τη δυνατότητα στον
πολιτιστικό οργανισμό να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τόσο τους εξωγενείς όσο
και τους ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του και να προχωρά στη
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, βασιζόμενος στα πλεονεκτήματά του (δυνατά
σημεία), ελαχιστοποιώντας τα αδύναμα σημεία του, εκμεταλλευόμενος ευκαιρίες και
δυνατότητες, αποσοβώντας τις απειλές και επιτυγχάνοντας να αντιστρέψει τις απειλές
και τις αδυναμίες σε ευκαιρίες και προκλήσεις (Μπιτσάνη, 2004). Ειδικότερα,
εξήχθησαν τα ακόλουθα:

Δυνάμεις: Αν και κάποια από τα βασικά συνεργαζόμενα μουσεία έχουν εδραιώσει
τη φήμη τους–μερικά από αυτά στεγάζονται σε εθνικά μνημεία ή φιλοξενούν
εξέχοντα έργα τέχνης–μόνο ένα μουσείο χρησιμοποίησε μια ιδέα μπράντ,
περιγράφοντας τον εαυτό του ως «γοητευτικό μουσείο» λόγω της ιδιαίτερης συλλογής
του. Για τα περισσότερα μουσεία πρωτεύουσα σημασία ενέχουν οι συλλογές τους και
μερικά επεσήμαναν, επίσης, τη σημασία των κτηρίων τους–κάστρο-ανάκτορο-εθνικό
μνημείο–αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως οι όμορφοι κήποι ή η πολιτιστική
διαδρομή γλυπτών. Κάποια άλλα μουσεία συμπεριέλαβαν στα δυνατά τους
χαρακτηριστικά κριτήρια που ωστόσο δεν λειτουργούν ως διαφοροποιητικά κριτήρια
(λ.χ «η συλλογή έργων τέχνης», «οι εντυπωσιακοί κήποι», «πολλά ενδιαφέροντα
αντικείμενα»).
Αδυναμίες: Είναι σαφές ότι η απομόνωση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και η μη
προσπελασιμότητα θεωρήθηκαν οι κύριες αδυναμίες σχεδόν για το σύνολο των
μουσείων του έργου. Στις πιο συχνά αναφερθείσες αδυναμίες συγκαταλλέγονταν η
μακρινή απόσταση ή η δύσκολη προσβασιμότητα‧ ένα μικρό μουσείο στο περιθώριο
της πρωτεύουσας‧ στην κορυφή ενός βουνού‧ σε απόσταση από την πρωτεύουσα ή
από τις μεγάλες τουριστικές ροές‧ η θέση που το καθιστά δύσκολο στην ανεύρεση‧ η
απουσία δημόσιας συγκοινωνίας, ώστε να είναι προσβάσιμο παρά μόνο με ιδιωτικής
χρήσης μέσο‧ η μεγάλη απόσταση από το κέντρο πόλης. Η δεύτερη πιο συχνά
αναφερθείσα αδυναμία αφορούσε στη χρηματοδότηση: περιορισμένες πηγές πόρων,
χαμηλή υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση, υποχρηματοδότηση και έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού, απουσία ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Μια
υπαρκτή ή δυνάμει έλλειψη πόρων φαίνεται πως έχει επίπτωση στην αυτοπεποίθεση
του οργανισμού και λειτουργεί ανασχετικά στην ενορχήστρωση δραστηριοτήτων. Η
διαχειριστική αστάθεια υπήρξε ένα επαναλαμβανόμενο παράπονο η οποία είχε
πιθανώς επιπτώσεις τόσο στον μεσοπρόθεσμο όσο και τον μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό: έλλειψη σταθερής διαχειριστικής αρχής, αλλαγή διευθυντού,
απουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Η φυσική απομόνωση συνοδεύεται από
αδύναμες ή ανύπαρκτες επικοινωνίες, όπως αναφέρουν πολλά μουσεία: κακή
προβολή, διαφήμιση και δημοσιότητα. Για τα περισσότερα μουσεία του
Προγράμματος ο ανταγωνισμός είχε άμεση σχέση με τη γεωγραφική τους θέση: π.χ.
με το τουριστικό κεφάλαιο της γειτνιάζουσας πρωτεύουσας ή με την αγορά των πάσης
φύσεως εκδηλώσεων.
Ευκαιρίες: Κύριο σημείο είναι η δημιουργία συνεργειών. Ένα μουσείο ανέφερε
τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο, ένα άλλο καλλιεργεί εταιρικές σχέσεις με τους
πολίτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις εταιρίες δημοσίων σχέσεων–ως σκηνικό
για ταινίες ή κοινωνικές και επιχειρηματικές εκδηλώσεις.
Απειλές: Προφανώς τα μουσεία αντιμετωπίζουν συνθήκες οικονομικής
αβεβαιότητας ή έχουν μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό ευκαιριών. Η
υποχρηματοδότηση, η έλλειψη διοικητικών στελεχών, η απουσία ειδικών, η εξάρτηση
από τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες των περιφερειακών οργάνων
διοίκησης, το χαμηλό ενδιαφέρον του κοινού και ειδικότερα των νέων και οι
ανταγωνιστικές εμπορικές δραστηριότητες αναδείχθηκαν ως οι κυριότερες απειλές:

η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση οδηγεί σε συνεχή υποαπασχόληση, σε απολύσεις
προσωπικού, σε διοικητική αστάθεια.

6. In_NovaMusEUm: διδάγματα και συστάσεις σε ομότεχνους
Στη συνέχεια δίδονται σε περίληψη τα διδάγματα που αποκτήθηκαν εκ μέρους του
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο πλαίσιο του In_NovaMusEUm
και οι συστάσεις προς ομότεχνους άλλων μουσείων εντός και εκτός Ευρώπης:
Ως προς την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του In_NovaMusEUm: 1. Το
Μουσείο κλήθηκε να καινοτομήσει, διαδράσει, ενθαρρύνει και εκπαιδεύσει, να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ψηφιακά) για να
ενορχηστρωθούν δράσεις, να διαμορφώσει στάσεις και να ρίξει φως σε νέες πρακτικές,
2. Επαναπροσδιορίσθηκαν οι ανάγκες καθιέρωσης μιας κοινής στρατηγικής των
πολιτιστικών οργανισμών εντός της περιφέρειας, πρόσκτησης σύγχρονου εξοπλισμού
και εδραίωσης νέων προοπτικών στην πολιτισμική διαχείριση και εκπαίδευση του
υπάρχοντος προσωπικού, 3. Η εκπαιδευτική πολιτική παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς
σκοπός της είναι να διασυνδεθεί το μέλλον με τους ιστορικούς τόπους και τα μνημεία.
Η συνεχής εκπαίδευση και η πολιτισμική ευαισθητοποίηση του διδακτικού
προσωπικού, αλλά κυρίως των γονέων, των ξεναγών και των πολιτών, συνέβαλαν
γενικά στην αλλαγή των στάσεων και των νοοτροπιών, 4. Η ενθάρρυνση της τοπικής
κοινωνίας να συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητες του Μουσείου ήταν επιτακτική,
δεδομένου του γεγονότος ότι η συμμετοχή ενός τοπικού κοινού ενισχύει το αίσθημα της
συμμετοχής σε μια κοινή πολιτισμική κληρονομιά. Ο στόχος ήταν για το τοπικό κοινό
να βιώσει τον κοινωνικό και δημιουργικό πλούτο που θα προέκυπτε από τις
καλλιτεχνικές δημιουργίες. Ως εκ τούτου, το Μουσείο έπαψε να αποτελεί πλέον ένα
μακρινό σημείο αναφοράς, αλλά σταδιακά άρχισε να εγγράφεται στην καθημερινότητα
των τοπικών κοινωνιών, προσφέροντας μια ποιοτική αναβάθμιση της αυτοσυνειδησίας
τους για τον τόπο, 5. Το Μουσείο λειτούργησε ως σημείο σταθερής ποιότητας που
παρήγαγε την καινοτομία και ως ένας τόπος που επέτρεψε στο ανθρώπινο υποκείμενο
να προβληματιστεί σχετικά με το τοπικό και τη σχέση του με το παγκόσμιο, 6. Πέρα
από το εθνολογικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον των συλλογών του, το Μουσείο
στόχευε εξίσου να συμβάλλει, μέσα από τα ζητήματα που έθεσε, στον αναστοχασμό για
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και στην αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα πολιτισμικά
αγαθά, 7. Το Μουσείο ενσωματώθηκε στη σύγχρονη πνευματική ζωή, η οποία
περιελάμβανε τη συμμετοχή του κοινού στις δραστηριότητές του, την καλλιτεχνική
δημιουργία, την εκπαίδευση, καθώς και την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών.
Αναφορικά με τα διδάγματα που μοιραστήκαμε με τα συνεργαζόμενα μουσεία: 1.
Αναδείχθηκε η σπουδαιότητα στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας και της
συνεργασίας μεταξύ των μουσείων που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Η
ανάγκη, επίσης, για την καλλιέργεια συνεργειών αποδείχθηκε ότι συμβάλλει στην
άρση του Μουσείου από την απομόνωση, 2. Το Μουσείο δημιούργησε έναν ασφαλή
χώρο κριτικής σκέψης, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, δημιουργικής συνείδησης και
λειτούργησε ως ένα πληροφοριακό κέντρο για την ευαισθητοποίηση και την

ανανέωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, για την ενθάρρυνση της προσωπικής
ανάπτυξης, της παροχής ιστορικής γνώσης και την προώθηση ενός αισθητικού
πολιτισμού, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, 3. Το Μουσείο
ανταποκρίθηκε σε θέματα που ενίσχυσαν τον προβληματισμό για τη σχέση με τον
τόπο και την ιστορία του, καθώς και την κατανόηση της ταχύτητας του ρυθμού των
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών.
Τέλος, αναφορικά με τις συστάσεις στους ομότεχνους, προέκυψαν τα ακόλουθα
συμπεράσματα: 1. Η διάδραση με το κοινό εμπλούτισε τη γνώση και τη φαντασία και
καλλιέργησε τις πολιτισμικές ευαισθησίες ενός κοινού που προσδοκούσε την
ποιότητα αλλά και την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, 2. Το Μουσείο
θα πρέπει διαρκώς να ανανεώνεται καθώς η ζωή περιθωριοποιεί όποιον δεν
εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία της ανανέωσης, 3. Το Μουσείο λειτούργησε ως ένα
παράδειγμα του πως ένα καινοτόμο και ανθρωποκεντρικό πρότυπο πολιτισμικής
διαχείρισης θα μπορούσε να λειτουργεί σε μικρή κλίμακα, απαιτώντας μικρό
προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας
αξιοποιώντας τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα και λειτουργώντας συχνά ενάντια
στα κυρίαρχα εθνικά πολιτισμικά πρότυπα ανάπτυξης.

7. Συμπεράσματα
Ο στόχος του In_NovaMusEUm ήταν να καθιερώσει νέες προσεγγίσεις στις
πρακτικές αλληλεπίδρασης με τους «αφοσιωμένους» και τους «ημι-αφοσιωμένους»
επισκέπτες των μουσείων και να εκκινήσει μια πιλοτική προσπάθεια διαφοροποίησης
του κοινού με σκοπό την προσέγγιση δυνάμει νέων επισκεπτών. Ο νέος στόχος
αφορούσε σε νέους πολίτες (18-35 ετών) στις χώρες εταίρους με χαμηλό ποσοστό
συμμετοχής σε μουσειακές εκθέσεις και προγράμματα. Η στρατηγική ανάπτυξης
κοινού ενσωματώθηκε πλήρως σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης κοινού,
συγκεκριμένα στις συμμετοχικές δράσεις ανάπτυξης κοινού και σε πιλοτικές δράσεις
ψηφιακής εμπλοκής (Black, 2005).
Η εμπλοκή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο
Πρόγραμμα In_NovaMusEUm αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα του τρόπου
λειτουργίας ενός καινοτόμου, ανθρωποκεντρικού τύπου πολιτισμικής διαχείρισης σε μικρή
κλίμακα, που απαίτησε μικρό προϋπολογισμό, καλλιεργώντας μια ζωντανή σχέση με τις
παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής περιφέρειας, ανεξάρτητα από το κυρίαρχο
πολιτιστικό παράδειγμα. Για την Ελλάδα στην κρίση, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως μια μοναδική ευκαιρία για μια πολιτιστική αναγέννηση μικρής κλίμακας στη βάση μιας
ολιστικής προσέγγισης του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος.
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Τα παλαιά μονοπάτια της κεντρικής και της βόρειας Χίου ως ενιαία
πεζοπορική διαδρομή: η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά1
1Καθηγήτρια

Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας
Περίληψη
Στην κεντρική και στη βόρεια Χίο διασώζεται σε καλή κατάσταση ένα εκτεταμένο
δίκτυο παλαιών μονοπατιών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μετά από παρεμβάσεις
δασοτεχνικών έργων μια ενιαία πεζοπορική διαδρομή. Η ενιαία διαδρομή
εντοπίστηκε και προτάθηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από τον
Σύλλογο «Φίλοι Μονοπατιών Χίου». Η διαδρομή έχει μήκος 94 χιλιομέτρων περίπου,
ξεκινά από το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και καταλήγει στο βορειοδυτικό,
διασχίζοντας περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προσεγγίζοντας σημεία
ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Έχει ήδη κατατεθεί πρόταση από την
Περιφερειακή Ενότητα Χίου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της Πράξης. Στα πλαίσια της
εισήγησης παρουσιάζονται τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που
βρίσκονται στα όρια της ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής. Σε αυτά περιλαμβάνονται
παραδοσιακοί οικισμοί και μνημεία: μοναστήρια, εκκλησίες, κάστρα, πύργοι, βίγλες,
μύλοι, προβιομηχανικά συγκροτήματα κ.ά., τα οποία ανήκουν σε ιστορικές περιόδους
από τη βυζαντινή μέχρι τον μεσοπόλεμο. Το προτεινόμενο έργο θα δημιουργήσει μια
ενδιαφέρουσα πολιτιστική διαδρομή, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προσέλκυση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
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Abstract
In the central and northern Chios, an extensive network of old pathways has been
preserved in good condition and, after some technical interventions, could become a
unified hiking trail. This single trail was traced and proposed to the Decentralized
Administration of the Aegean by the association “Friends of Chios’ Trails”. It is about
94 km long, begins on the southwest side of the island and ends on the northwest one,
crossing regions of remarkable physical beauty, and approaching points of historical
and cultural interest. In the study, details are presented about the architectural
heritage visible along this unified pathway. They include traditional settlements and
monuments: monasteries, churches, castles, towers, lookouts, mills, pre-industrial
structures, etc. and belong to periods of history ranging from the Byzantine era to the
inter-war years. The proposed project will create an interesting cultural hiking trail
that will contribute decisively to attracting alternative forms of tourism.

1.Εισαγωγή
Η μελέτη εξετάζει τις δυνατότητες που δίνει ο εναλλακτικός τουρισμός, και
ειδικότερα ο πεζοπορικός, στην ανάπτυξη της κεντρικής και της βόρειας Χίου. Πιο
συγκεκριμένα, καταγράφει τις προοπτικές τις οποίες δημιουργεί η προταθείσα από
τον Σύλλογο «Φίλοι Μονοπατιών Χίου» ενιαία πεζοπορική διαδρομή μήκους περίπου
94 χιλιομέτρων που διασχίζει το νησί, εστιάζοντας στα στοιχεία της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς. Ο αριθμός των διατηρούμενων παλαιών μονοπατιών στην κεντρική και
στη βόρεια Χίο είναι μεγάλος, λόγω της εγκατάλειψης των χωριών των περιοχών κατά
τα μεταπολεμικά χρόνια και της νέας χάραξης του οδικού δικτύου.
Ο πεζοπορικός τουρισμός γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκές χώρες, με
πιστοποιημένες διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, τμήμα των οποίων βρίσκεται στη
χώρα μας. Η Χίος, με το δίκτυο των υπαρχόντων μονοπατιών και το πλούσιο φυσικό
και πολιτισμικό περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πεζοπορικό προορισμό,
του οποίου η προώθηση γίνεται μετά από πολυετή μοναχική προσπάθεια του
εκπαιδευτικού κ. Γιώργου Χαλάτση. Η μορφή των μονοπατιών και τα στοιχεία του
φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος ανταποκρίνονται στα κριτήρια
πιστοποίησης, ενώ τα απαιτούμενα δασοτεχνικά έργα θα εξασφαλίσουν τα υπόλοιπα
στοιχεία, όπως την ασφάλεια, τη σήμανση κ.ά.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της μελέτης, έγινε συλλογή στοιχείων και
καταγράφηκε το θεσμικό καθεστώς προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η
οποία βρίσκεται στα όρια της διαδρομής. Παρουσιάζονται τα εντασσόμενα στη
διαδρομή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και διατυπώνεται ένα επιθυμητό
σενάριο ανάπτυξης των οικισμών μετά την υλοποίηση της πρότασης.

2. Η Χίος στα χρόνια της προσφυγικής κρίσης
Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ήταν κατά τη διάρκεια της ιστορικής
τους διαδρομής προσανατολισμένα προς την απέναντι μικρασιατική ακτή,
αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και της Μικράς
Ασίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, αποκομμένα από τη γειτονική τους
ενδοχώρα, έγιναν παραμεθόρια περιοχή με χαρακτηριστικά τη γεωγραφική
ασυνέχεια και τη μεγάλη απόσταση από τα μητροπολιτικά και τα αστικά κέντρα της
ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ο νομός Χίου μαζί με τους νομούς Λέσβου και Σάμου αποτελούν την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, η οποία με βάση τα δημογραφικά και τα οικονομικά
χαρακτηριστικά εντάσσεται στις φθίνουσες περιφέρειες, και συγκεκριμένα σε αυτές
που επιδεικνύουν στασιμότητα (Πουλάκη, 2016). Η Χίος δεν στράφηκε προς την
οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού, όπως άλλα νησιά (Ρόδος, Κως) και ανήκει
στις περιοχές όπου αυτή είναι περιορισμένη ή με σχετικά μικρή βαρύτητα (Τσάρτας
et al, 2010). Σήμερα η γεωγραφική ασυνέχεια και τα προβλήματα των μεταφορών
λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων των υπαρχουσών υποδομών έχουν οδηγήσει
σε χαμηλό βαθμό προσπελασιμότητας.
Η προσφυγική κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Συρία και το μεταναστευτικό
πρόβλημα επιβάρυναν ιδιαίτερα τη Χίο, όπως όλα τα νησιά που αποτελούν σημεία
άφιξης και παραμονής των μεταναστών και προσφύγων (Λέσβος, Σάμος), τα οποία
δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό. Μεταξύ των ετών 2015 και 2016 η
διεθνής αεροπορική κίνηση της Χίου μειώθηκε κατά 71%, ενώ η εγχώρια αυξήθηκε
κατά 4% (Πουλάκη, 2016). Η αεροπορική σύνδεση μέσω της Σμύρνης, ισχυρού
μητροπολιτικού κέντρου με ανεπτυγμένα μεταφορικά συστήματα, με τις ισχύουσες
συνθήκες δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και να άρει τη γεωγραφική
απομόνωση. Η Χίος διαθέτει αερολιμένα τοπικού χαρακτήρα χωρίς δυνατότητες
επέκτασης, χωροθετημένο μεταξύ του οικιστικού ιστού της πόλης και του ιστορικού
συνόλου του Κάμπου. Η επιβατική κίνηση της Χίου ανέρχεται περίπου σε 200.000
μεταφερθέντων επιβατών κατ’ έτος, με μόλις 15.000 να ανήκουν στη διεθνή
επιβατική κίνηση.
Ειδικότερα, η ολιγότερο αναπτυγμένη κεντρική και βόρεια Χίος έχει οικισμούς με
μικρό πληθυσμό, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία πληθυσμού της
απογραφής του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, το Πιτυός 257, η Βολισσός 223, τα Κουρούνια 48,
η Κέραμος 34, τα Λεπτόποδα 34, ο Εγρηγόρος 27, τα Αφροδίσια 19, τα Αυγώνυμα 14,
η Κατάβαση 13, τα Χάλανδρα 12, τα Διευχά 7, τα Αγιάσματα 3, ο Ανάβατος 1, παρά
τις προσπάθειες της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας για την αναβίωση του

τελευταίου μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Τα χωριά της Αμανής, στο βόρειο
τμήμα του νησιού, έχασαν μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού τους κατά τις
μεταπολεμικές δεκαετίες. Οι περισσότεροι από τους οικισμούς της προτεινόμενης
πεζοπορικής διαδρομής έχουν ιστορικό χαρακτήρα και βρίσκονται κάτω από διάφορα
καθεστώτα προστασίας, τα οποία ποικίλουν από τον χαρακτηρισμό του Αναβάτου ως
ιστορικού διατηρητέου μνημείου και αρχαιολογικού χώρου μέχρι τον ορισμό τους ως
παραδοσιακών και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης
(Αυγώνυμα, Βολισσός, Κέραμος, Κατάβαση, Λιθί). Στους περισσότερους οικισμούς
είναι ορατό το ιστορικό οικιστικό περιβάλλον τους, αν και οι μετασκευές έχουν
αλλοιώσει τον αρχικό χαρακτήρα τους. Σημαντικό ποσοστό κατοικιών είναι
εγκαταλελειμμένες, κυρίως στους οικισμούς χαμηλής οικονομικής εκμετάλλευσης.
Από τους οικισμούς της προτεινόμενης διαδρομής, τα Αυγώνυμα και η Βολισσός έχουν
μικρή τουριστική κίνηση με αριθμό ενοικιαζόμενων καταλυμάτων.
Μια σωστή στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης κατάλληλη για τον τόπο μπορεί
να βελτιστοποιήσει τις ωφέλειες και να εξαλείψει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Ο
πεζοπορικός τουρισμός αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για το νησί της Χίου και
ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση υλοποιούμενη μπορεί να αποτελέσει άξονα
οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση που πλήττει τη Χίο στα χρόνια του
προσφυγικού προβλήματος.
3.Η πρόταση δημιουργίας της ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής
Μετά από αίτημα του συλλόγου «Φίλοι Μονοπατιών Χίου» προς τη Διεύθυνση
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υποβλήθηκε πρόταση από την
Περιφερειακή Ενότητα Χίου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την καταχώρηση της Ενιαίας Διαδρομής στο
Μητρώο πεζοπορικών μονοπατιών Νομού Χίου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των
ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών καθορίζονται με την με αρ. 151344/165/17
Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 206Β/2017
όπως ισχύει). Με την προτεινόμενη πεζοπορική διαδρομή προβάλλονται ο φυσικός
πλούτος και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ενώ προωθούνται εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.
Με δεδομένο ότι μεγάλα τμήματα των μονοπατιών υπάρχουν, οι απαιτούμενες
τεχνικές παρεμβάσεις θα είναι μικρής κλίμακας και δεν θα επιφέρουν αλλοίωση στο
περιβάλλον. Αντίθετα, θα παρέχονται στοιχειώδεις ανέσεις, ανάλογες με τη
χωρητικότητα και τον βαθμό αντοχής του χώρου, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα
και την επισκεψιμότητα και κομίζοντας οφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Η προτεινόμενη ενιαία διαδρομή διέρχεται από εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων
τοπικών κοινοτήτων. Αυτές είναι: Λιθί, Καρυές, Αυγώνυμα, Ανάβατος, Πιτυός,
Διευχά, Βολισσός, Ποταμιά, Χάλανδρα, Κέραμος, Λεπτόποδα, Κουρούνια. Στο
προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των μονοπατιών, η
αποκατάσταση των ζημιών ή φθορών που υπάρχουν στο κατάστρωμα και στη στήριξη

των μονοπατιών, η αναδιαμόρφωση τμημάτων με προβληματική πρόσβαση, η
κατασκευή ή ανακατασκευή σκαλοπατιών ξηρολιθοδομής όπου υπάρχει μεγάλη
κλίση, η κατασκευή ξηρολιθοδομών στήριξης κατάντη και ανάντη του
καταστρώματος, η τοποθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού, η σήμανση και η
πληροφόρηση.
Η ενιαία πεζοπορική διαδρομή, με βάση την πρόταση του Συλλόγου «Φίλοι
Μονοπατιών Χίου», οργανώνεται σε οκτώ ημερήσια τμήματα:
1ο Τμήμα: Παραλία Λιθιού-Νέα Μονή-Αυγώνυμα
2ο Τμήμα: Αυγώνυμα-Προβατάς-Ανάβατος
3ο Τμήμα: Ανάβατος - Μονοπάτι Λυγερής - Ρέμα Ελίντας -Άγιος Ισίδωρος Πιτυούς
4ο Τμήμα: Άγιος Ισίδωρος Πιτυούς-Αψιλές-Κατάβαση
5ο Τμήμα: Κατάβαση - Μονή Μουνδών - Παναγία Νερομύλων
( Λουτρών ) - Άγιος Γεώργιος στα Βασιλικά - Βολισσός
6ο Τμήμα: Βολισσός - Παλιά Ποταμιά - Χάλανδρα
7ο Τμήμα: Χάλανδρα-Αφροδίσια-Κουρούνια-Εγρηγόρος-Αγιάσματα
8ο Τμήμα: Αγιάσματα-Λεπτόποδα-Λαρδάτος-Κέραμος-Χάλανδρα
4. Το ισχύον καθεστώς προστασίας
Α. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Τμήμα της διαδρομής διέρχεται από περιοχές που εμπίπτουν στη ζώνη
προστασίας ΝATURA 2000 με κωδικούς GR4130001 ΕΖΔ VOREIA CHIOS KAI
NISOI OINOUSSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI και GR4130003 ΖΕΠ
VOREIA CHIOS (50743 /11-12-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 4432/Β/2017).
Β. Προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Πίνακας 1. Οικισμοί προστατευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού
Οικισμός

Απόφαση προστασίας

Καθεστώς προστασίας

Ανάβατος

ΥΑ15794/19-12-1961

Περί
χαρακτηρισμού
ως
ιστορικών
διατηρητέων
μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων

ΦΕΚ 35Β/2-2-1962

Λιθί

ΥΑ17054/24-9-1965
ΦΕΚ 644Β/2-10-1965

Περί κηρύξεως οικοδομημάτων
ως
χρηζόντων
ειδικής
προστασίας

Πίνακας 2: Οικισμοί προστατευόμενοι από το ΥΠΕΧΩΔΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ, ΦΕΚ

Αυγώνυμα

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΔ 18.1/4.3.1988, ΦΕΚ 198Δ

Βολισσός

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΔ 18.1/4.3.1988, ΦΕΚ 198Δ

Κέραμος

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΔ 18.1/4.3.1988, ΦΕΚ 198Δ

Κατάβαση

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΔ 18.1/4.3.1988, ΦΕΚ 198Δ

Λιθί

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠΔ 18.1/4.3.1988, ΦΕΚ 198Δ

Πίνακας 3: Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στον τέως Δήμο Αμανής
Θέση

Μνημείο-χώρος

ΦΟΡΕΑΣ
ΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΕΚ

Βολισσός
Βασιλικά

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου

ΥΠΠΟ

1281/Β/23-12-1998

Βολισσός

Κάστρο

ΥΠΠΟ

35/Β/2-2-1962

Βολισσός

Παλαιό Καφενείο

ΥΠΠΟ

142/Β/11-3-1981

Βολισσός

Κτήριο
Μπελέγρη

ΥΠΠΟ

545/Δ/18-6-1987

ιδιοκτησίας

306/Β/22-4-1994

Βολισσός

Διδακτήριο

ΥΠΠΟ

82/Β/30-1-2002

Βολισσός

Βίγλα

ΥΠΠΟ

597/Β/24-8-1988

Δύο πηγάδια

ΥΠΠΟ

639/Β/2-9-1988

Λευκάθια
Βολισσός

345/Β/11-5-1989
Βολισσός
Λιμνιά
Βολισσός
Λιμνιά

Εργαστήριο κατασκευής
αμφορέων

ΥΠΠΟ

705/Β/8-11-1990

Βίγλα του Δαμαλά

ΥΠΠΟ

990/Β/30-11-1995

Βολισσός

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

«Θόλος»

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν.
Αγίου
Προδρόμου

Ιωάννου

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι,Ν. Αγίων Αποστόλων
Ψελλού

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Ι.Ν. Ταξιάρχη

ΥΠΠΟ

142/Β/3-3-1994

Διευχά

Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου
Μουνδών

ΥΠΠΟ

389/Β/9-11-1959

Πισπιλούντα

Πύργος και οικισμός «Τα
Μάρκου»

ΥΠΠΟ

848/Β/16-10-1991

Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος
Βολισσός
Μάναγρος

5.Τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στα όρια της ενιαίας
πεζοπορικής διαδρομής
5.1.Οι δρόμοι της εποχής του Τανζιμάτ

Αποτελούν σπάνιο δείγμα ένταξης ανάλογης ιστορικής κληρονομιάς σε
πεζοπορική διαδρομή. Πρόκειται για τμήμα του δικτύου των δρόμων της εποχής του
Τανζιμάτ στο νοτιοδυτικό και στο βορειοδυτικό τμήμα της πεζοπορικής διαδρομής. Η
καλή τους κατασκευή και η εγκατάλειψή τους, λόγω της διάνοιξης με νέα χάραξη του
νεότερου οδικού δικτύου, είχαν ως αποτέλεσμα τη διατήρησή τους. Ήταν οι δρόμοι
που συνέδεαν το Λιθί και τη Βολισσό, αντίστοιχα, με την πόλη της Χίου, οι οποίοι
κατασκευάστηκαν με μελέτη και επίβλεψη του μηχανικού Ιάκωβου Αριστάρχη, στη
διάρκεια της διοίκησης του νησιού από τον Σαδίκ Πασά, «φιλόμουσον, ευρωπαϊκής
παιδείας και τρόπων κάτοχον…», όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο τότε γυμνασιάρχης
της Σχολής της Χίου Γεώργιος Σουρίας. Τα έργα έγιναν κατά τη διάρκεια των
δεκαετιών 1870 και 1880, με υποχρεωτική προσφορά τεσσάρων ημερών εργασίας
κατ’ έτος από τους κατοίκους των χωριών της διαδρομής (χειρόγραφο 252,
16.03.1874. Λυτά φύλλα Καλλιμασιάς, Φ. 349Β, ΓΑΚ, Ιστορικό Αρχείο Χίου). Είναι
εξαιρετικά δείγματα τεχνικών έργων της οθωμανικής εποχής του ύστερου 19 ου αιώνα
που διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς να έχουν δεχθεί επεμβάσεις
συντήρησης. Γράφει για τους δρόμους αυτούς ο Gaston Deschamps, που επισκέφθηκε
τη Χίο το 1888-9: «Η χώρα της μαστίχας, τα μαστιχόχωρα, εκτείνεται στα νότια της
ορεινής περιοχής της Χίου. Τη διέσχισα έφιππος προς όλες τις κατευθύνσεις, μόνος
μου ή με τον Τζέημς Αριστάρχη. Άλλοτε ο ταξιδιώτης έπρεπε να σκαρφαλώσει, με
χίλιες δυσκολίες, καβάλα σε μουλάρι, στις απότομες πλαγιές, παίρνοντας απόκρημνα,
βραχώδη μονοπάτια. Τώρα μπορείς να διασχίσεις με το άλογο τούς πρόσφατα
φτιαγμένους ορεινούς δρόμους, αν και μερικές φορές καταλήγουν σε βάραθρα και σε
αναγκάζουν να γυρίσεις πίσω» (Deschamps, 1990). O Ιάκωβος Αριστάρχης (~18601920) καταγόταν από επιφανή Φαναριώτικη οικογένεια. Σπούδασε στο Παρίσι, στην
Οξφόρδη και στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Κατείχε υψηλή θέση στην οθωμανική
διοίκηση ως αρχιμηχανικός των Νήσων Αρχιπελάγους. Δημιούργησε σημαντικό έργο
κατασκευής δικτύων δρόμων σε Λέσβο, Χίο, Ρόδο και Ικαρία. Συγκέντρωσε και
εξέδωσε την πολεοδομική νομοθεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε γαλλική
μετάφραση. Στη Χίο, εκτός από τους δρόμους, μελέτησε και κατασκεύασε έργα
ύδρευσης και αποχέτευσης (Μονιούδη-Γαβαλά, 2004).
5.2 Τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στα όρια της πεζοπορικής
διαδρομής
Περιλαμβάνουν εκκλησιαστικά μνημεία, οικισμούς, αμυντικά συγκροτήματα,
μύλους κ.ά. (Μπούρας, 1982, Πικιώνης, 2000, Smith,1962).
Η κατασκευή τους καλύπτει χρονικό διάστημα περίπου δέκα αιώνων. Τα στοιχεία
του παλίμψηστου του κατασκευασμένου χώρου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
της βυζαντινής περιόδου, της γενουοκρατίας (1346-1566), της περιόδου της
οθωμανικής κυριαρχίας (1566-1912) και της διαδρομής του νησιού στο ελληνικό
κράτος. Ωστόσο, οι καταστροφές του 19ου αιώνα, με τον όλεθρο από τους Οθωμανούς
το 1822 και από τον φονικό σεισμό του 1881 προκάλεσαν τομές και πολιτισμική
ασυνέχεια. Σε όλα τα παλαιότερα οικοδομήματα προκλήθηκαν σημαντικές
καταστροφές, οι οποίες σταδιακά αποκαταστάθηκαν.

Τα εκκλησιαστικά μνημεία: Το πρώτο τμήμα της πεζοπορικής διαδρομή διέρχεται
από τη Νέα Μονή, βυζαντινό μνημείο διεθνούς σημασίας, αυτοκρατορικό κτίσμα του
11ου αιώνα (Μπούρας, 1981, Μουρίκη, 1985). Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO από το 1990, μαζί με τις Μονές Δαφνίου και Οσίου Λουκά. Από το
αρχικό συγκρότημα του 11ου αιώνα διατηρούνται στις μέρες μας, μετά τις
καταστροφές του 19ου αιώνα, το Καθολικό, η κινστέρνα (δεξαμενή), ο πύργος, τμήμα
της Τράπεζας και ο ναός του Αγίου Λουκά στο κοιμητήριο της μονής, εκτός του
τείχους.
Το πέμπτο τμήμα της πεζοπορικής διαδρομής διέρχεται από τη Μονή Μουνδών,
υστεροβυζαντινό μνημείο του 16ου αιώνα (Μονιούδη-Γαβαλά, 1979, Αξιωτάκης,
2001). Το μνημείο δέχθηκε σημαντικές επισκευαστικές επεμβάσεις μετά τον σεισμό
του 1881, στις οποίες οφείλει τη σημερινή μορφή του. Το ίδιο τμήμα της διαδρομής
διέρχεται από τον Άγιο Γεώργιο Βασιλικών, μονόχωρο διατηρητέο μνημείο με
ιδιότυπο τρούλο.
Οι οικισμοί της πεζοπορικής διαδρομής: Η πεζοπορική διαδρομή διέρχεται από
οικισμούς με ποικίλα χαρακτηριστικά. Οι διαφορές στο φυσικό τοπίο (οι λόφοι και οι
μικρές πεδιάδες με τις μαστιχοκαλλιέργειες στο νότιο τμήμα, τα βουνά, γυμνά και
άγονα στο βόρειο τμήμα) διαμόρφωσαν διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες. Οι τελευταίες είχαν άμεσες επιπτώσεις στον κατασκευασμένο χώρο. Τα
μαστιχοχώρια, κτισμένα σε επίπεδο έδαφος, είχαν έντονο φρουριακό χαρακτήρα με
ιδιόμορφη πολεοδομική δομή, με κύρια χαρακτηριστικά το περιμετρικό τείχος που
σχηματιζόταν από την αδιάσπαστη σειρά των εξωτερικών κατοικιών, τους κεντρικούς
πύργους, την πυκνή δόμηση και την ομοιογένεια της κατασκευής (Μονιούδη-Γαβαλά,
2012). Στα χωριά της βόρειας Χίου η αρχιτεκτονική υπήρξε πολύ απλούστερη. Το
πρώτο τμήμα της διαδρομής διέρχεται από το Λιθί, ένα από τα μαστιχοχώρια,
παραδοσιακό οικισμό με αλλοιωμένο, όμως, τον αρχικό χαρακτήρα του. Καταλήγει
στα Αυγώνυμα, παραδοσιακό οικισμό της κεντρικής Χίου. Το δεύτερο τμήμα
καταλήγει στον Ανάβατο, οχυρό μεσαιωνικό οικισμό με διάφορες φάσεις κατασκευής
από τη γενουοκρατία μέχρι την όψιμη οθωμανική κυριαρχία (Αποστόλου, 2004, 2012,
Καββαδία, 2012).
Τα υπόλοιπα τμήματα της διαδρομής διέρχονται από οικισμούς της ορεινής
περιοχής της Αμανής στο βόρειο τμήμα της Χίου, όπου δημιουργήθηκε μια γνήσια
λαϊκή αρχιτεκτονική (Μπούρας, 1974, 1982), πραγματωμένη με απλά μέσα και ντόπια
υλικά, μέσα σε ένα ιδιαίτερο και ισχυρό φυσικό τοπίο. Γράφει για την αρχιτεκτονική
των βορειοχώρων ο Πικιώνης, ο οποίος μελέτησε την αρχιτεκτονική της Χίου μετά
από ανάθεση από τον Φίλιππο Αργέντη το 1929-1930 (Πικιώνης, 2000), «Είναι το
μέρος που μαζί με την κεντρική περιοχή υπέστη τη μικρότερη ξενική επίδραση. Τούτη
την ξαναβρίσκουμε κυρίως σε τόπους όπου οι Γενουάτες είχαν εγκαταστήσει
στρατιωτικά κέντρα. Από την άλλη μεριά, τα χωριά που αποτελούσαν στο παρελθόν
βυζαντινά κέντρα (Βολισσός) διατηρούν ακόμα μερικές μνήμες από τις παληές τους
τέχνες». Αυτή η λαϊκή αρχιτεκτονική έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί στα περισσότερα
χωριά, αφού νεωτερικές κατασκευές έχουν αντικαταστήσει τις παλαιότερες και χωρίς
ανέσεις. Ωστόσο, παρά τις αλλοιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν ευάριθμα στοιχεία
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία

συγκεντρώνονται κυρίως στη Βολισσό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο οικισμός
της Παλιάς Ποταμιάς, που εγκαταλείφθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 όταν
οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στη Νέα Ποταμιά, και διασώζεται χωρίς νεώτερες
παρεμβάσεις.
Οι μύλοι:
Το πέμπτο τμήμα της διαδρομής διέρχεται από συγκρότημα πέντε νερόμυλων
στην κοιλάδα του Μαλαγγιώτη, κοντά στη Βολισσό.
Τα αμυντικά συγκροτήματα: Στην κορυφή του λόφου της Βολισσού διασώζεται
σε καλή κατάσταση το μεσαιωνικό κάστρο, με βυζαντινή αφετηρία και πολλές
μεταγενέστερες φάσεις. Κοντά στα όρια της διαδρομής βρίσκονται οι πύργοι στο
Πιτυός και στην Πισπιλούντα (Αδαμακόπουλος et al, 2001), κατασκευασμένοι κατά
τη διάρκεια της γενουοκρατίας. Ορατές από πολλά σημεία της πεζοπορικής
διαδρομής είναι οι μεσαιωνικές βίγλες (οι φρυκτωρίες), στα υψώματα της παράκτιας
ζώνης. Ήταν τα παρατηρητήρια που λειτουργούσαν οργανωμένα σε σύστημα για την
ασφάλεια των οικισμών έναντι, κυρίως, των πειρατικών επιδρομών.
Οι εγκαταστάσεις των μεταλλείων αντιμονίου Κεράμου: Η εκμετάλλευση έγινε
κατά την περίοδο 1871-1908 από τη γαλλική εταιρεία Société Anonyme de Mines de
Keramos. Τα μεταλλεία εκμεταλλεύθηκε κατά τη σύντομη περίοδο 1949-1954 η
εταιρεία Ελληνικαί Μεταλλευτικαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Για το συγκρότημα έγινε
επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση από τον μεταλλειολόγο Α. Φραγκίσκο, την
αρχαιολόγο Α. Λούβη, τους αρχιτέκτονες Ν. Μπελαβίλα, Β. Τροβά και την εθνολόγο
Α. Οικονόμου. Η διαδρομή προσεγγίζει τις πολυάριθμες στοές των μεταλλείων
αντιμονίου και καταλήγει, στο τέλος του έβδομου τμήματος, στο επίνειο της Κεράμου,
τα Αγιάσματα, όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτήρια των μεταλλείων, θερμές
ιαματικές πηγές και εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών.

Εικόνα 1. Χάρτης της Χίου με επισήμανση της πεζοπορικής διαδρομής

6. Αρχιτεκτονική κληρονομιά, πεζοπορικός τουρισμός και αναπτυξιακές
δυνατότητες
Όπως έχει ήδη τονιστεί από τους ειδικούς, ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να
ιδωθεί από άλλη σκοπιά, ξεχνώντας το δίδυμο «ήλιος και θάλασσα» και
εξελισσόμενος σε experience tourism. Θα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένη
εμπειρία, συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά, τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και την
επιμόρφωση. Στα πλαίσια της επιμόρφωσης, η γνωριμία με την αρχιτεκτονική
κληρονομιά κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση. Σύμφωνα με μελέτη του Γραφείου
Οικονομικών Υποθέσεων της Ακαδημίας Αθηνών (Παλάσκας, Παπαθεοδώρου,
Τσάμπρα, 2006), «η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να τροφοδοτήσει
μακροχρόνια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας νέες προοπτικές
απασχόλησης και άμβλυνσης της εποχικότητας της εργασίας στον τουρισμό,
ενισχύοντας κατ’ επέκταση το εισόδημα και την περιφερειακή συνοχή της χώρας».
Ο χαρακτήρας της περιοχής και η δυσκολία προσπέλασης την κάνουν κατάλληλη
για συγκεκριμένες και μικρές ομάδες επισκεπτών, πολύ διαφορετικών από τους
τουρίστες μαζικού τουρισμού, με χαρακτηριστικά όπως το σχετικά υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον για τον τοπικό πολιτισμό και γενικότερα για την
κοινωνία που επισκέπτονται (πολιτιστική κληρονομιά, μνημεία, γλώσσα, κουζίνα,
προϊόντα), αυξημένο ενδιαφέρον για επαφή με τη φύση, για αυθεντικότητα των
προϊόντων, για ηρεμία και υγιεινή ζωή. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά έχει
αναπτυξιακές δυνατότητες, αποτελώντας τουριστικό πόρο για τις νέες μορφές του
επιλεκτικού τουρισμού. Εκτός από τις νέες μορφές του τουρισμού και η
αποκατάσταση των ιδιωτικών κτηρίων (κηρυγμένων διατηρητέων και αξιόλογων
ευρισκόμενων μέσα σε παραδοσιακούς οικισμούς) μπορεί να συμβάλει στην
αναζωογόνηση των περιοχών.
Ο πεζοπορικός τουρισμός έχει ως στόχο τη διατήρηση και τη με μέτρο και κανόνες
αξιοποίηση του φυσικού, του δομημένου και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Επιδιώκει διαφορετικού προτύπου ανάπτυξη, προωθώντας τη δημιουργία ενιαίου
δικτύου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω της κατάλληλης οργάνωσης
διαδρομών. Πρόσθετα, οι συμμετέχοντες τουρίστες στον πεζοπορικό τουρισμό έχουν
το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες λόγω της πολυήμερης
παραμονής τους, η οποία, συνήθως, είναι διάρκειας μιας ή δύο εβδομάδων. Στη Χίο
υπάρχει, ήδη, ένα δίκτυο περίπου 25 χιλιομέτρων περιπατητικών διαδρομών, ωστόσο,
οι δυνατότητες του νησιού είναι πολύ μεγάλες. Αν δρομολογηθούν οικονομικοί
μετασχηματισμοί της περιοχής με τη δραστηριότητα του πεζοπορικού τουρισμού, θα
πρέπει να συνταχθεί ένα «σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης» που θα βασίζεται στην
αναγνώριση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής και θα περιλαμβάνει μέτρα,
στρατηγική προστασίας, πληροφόρηση και συμμετοχικές διαδικασίες. Οι βασικές
αρχές του ολοκληρωμένου σχεδίου θα πρέπει να είναι η διατήρηση της σχέσης
φυσικού και δομημένου χώρου, η ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων, η διατήρηση της
παραδοσιακής λειτουργικής φυσιογνωμίας του τόπου, η επιδίωξη της
πολυλειτουργικότητας.

Ο πεζοπορικός τουρισμός μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να
αναζωογονήσει την τοπική κοινωνία, η οποία αναζητεί διεξόδους. Ο τόπος διαθέτει
οικοδομικά αζήτητα προς αξιοποίηση, ενώ υπάρχει η σύγχρονη τάση για επάνοδο και
διαβίωση σε περιοχές που για δεκαετίες απαξιώθηκαν, εάν αυτές δίνουν
επαγγελματική διέξοδο. Η υλοποίηση της πρότασης για τη δημιουργία της ενιαίας
πεζοπορικής διαδρομής, με δεδομένο ότι προβλέπει τη δυνατότητα οκτώ
διανυκτερεύσεων σε οικισμούς, θα δημιουργήσει ζήτηση για παροχή τουριστικών
εξυπηρετήσεων για τη διαμονή και την εστίαση. Η ζήτηση είναι βέβαιο ότι θα
συμβάλει στη διατήρηση του αρχιτεκτονικού αποθέματος των χωριών μέσω της
επισκευής των ερειπωμένων κτηρίων και στην αναβίωση περιοχών που έχουν
εγκαταλειφθεί. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι φροντίζουν, με
όσα μέσα έχουν, για τη συντήρηση των κατοικιών τους. Επίσης, οι απόδημοι που
επιστρέφουν στα χωριά τους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τους
φροντίζουν για τις κατοικίες τους. Ωστόσο, ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων
κατοικιών στα χωριά της διαδρομής είναι μεγάλος. Η ζήτηση είναι βέβαιο ότι θα
προκαλέσει δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση των κτηρίων
και για την αναβίωση εγκαταλελειμμένων τμημάτων των οικισμών, επηρεάζοντας τη
ζωή τόσο των ιδιοκτητών ακινήτων όσο και των συντοπιτών τους. Ασφαλώς θα
απαιτηθεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να προκύψει από το επενδυτικό
ενδιαφέρον Χίων εγκατεστημένων στην πρωτεύουσα του νησιού ή στην Αθήνα ή
ακόμα και ομογενών.
Ένα λιγότερο πιθανό σενάριο θα ήταν η δραστηριοποίηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης ως φορέα διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων ακινήτων. Τα
ερειπωμένα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα είναι πολλά, λόγω των αδιάφορων ή
άγνωστων κληρονόμων, οι οποίοι συνήθως έχουν μεταναστεύσει μακριά ή των
πολλών κληρονόμων που αδυνατούν να συνεννοηθούν.
Η ανακοίνωση στοχεύει να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία της
ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής, αναδεικνύοντας τη σημασία της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς ως πολιτισμικού πόρου. Επιθυμεί να συμβάλει στην απόφαση για την
προώθηση της πρότασης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ώστε να αναλάβουν
τις απαραίτητες ενέργειες για τη μελέτη και την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την πιστοποίηση αρμοδίως και για την προβολή
της ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής.
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Περίληψη
Η Μονή της Άτρου και Πρόννων Κεφαλληνίας, κτίσμα του 8ου αιώνα, αποτελεί
σημαντικό μνημείο για τον Ελληνισμό. Χαρακτηριστικό της Μονής είναι ο
μεσαιωνικός αμυντικός πύργος ο οποίος αποτελεί το εξέχον αρχιτεκτονικό μνημείο
της. Η εργασία εστιάζει στη χρήση επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης laser, μιας
εναλλακτικής και καινοτόμου μεθοδολογίας στην ολοκληρωμένη γεωμετρική
τεκμηρίωση μνημείων και αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας
εφαρμογής πλοήγησης στο χώρο του μνημείου που θα βασίζεται στη λειτουργία
έξυπνων συσκευών. Για την αρχειοθέτηση, την πρόσβαση στα αποτελέσματα της
εργασίας αυτής και την αξιοποίησή τους από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα
υλοποιήθηκε η ιστοσελίδα GeoAtros με τη χρήση ενός συνόλου εφαρμογών ελεύθερου
λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ).
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Abstract
The Atros and Pronnon Monastery, in Kefallonia Island, built in the 8th century,
is an important monument. The medieval defensive tower is the prominent
architectural monument. This paper focuses on the use of terrestrial 3D laser
scanning, an alternative and innovative methodology for the integration of geometric
documentation of monuments, and aims to contribute to the development of a
navigation application based on the operation of smart devices. GeoAtros portal was
designed and developed for archiving and in order to give access to the results of this
work and their utilization by the wider scientific community, using a set of free open
source software (FOSS).
1. Εισαγωγή
Η Χάρτα της Βενετίας του 1964 αναφέρει ότι τα μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς δεν αφορούν μόνο σε μεμονωμένα αρχιτεκτονικά έργα ιστορικής αξίας
αλλά και στην αστική ή αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό,
μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός.
Η τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνει την αποτύπωση,
καταγραφή, μελέτη μνημείων, τοπίων εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας από την άποψη
της ιστορίας, της τέχνης και της επιστήμης που συχνά απειλούνται από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δομική αστάθεια, την αύξηση του τουρισμού και της
ανάπτυξης (Arabatzietal., 2011)
Σε όλες τις μελέτες που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός γεωμετρικού υποβάθρου σε κατάλληλη μορφή και
κλίμακα. Σε μια μελέτη αναστήλωσης, αποκατάστασης και συντήρησης με στόχο την
ανάδειξη και αξιοποίηση του μνημείου, η καταγραφή της γεωμετρικής πληροφορίας,
αποτελεί ένα από τα βασικότερα στάδια. Η σύνθετη μορφολογία ενός μνημείου
καθιστά την καταγραφή και αποτύπωσή του μια δύσκολη διαδικασία (Αρχοντάκης,
2012).
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη
γεωμετρική τεκμηρίωση των μνημείων τις Ιεράς Μονής Θεοτόκου Άτρου και
Πρόννων. Γίνεται αναφορά στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων,
καθώς και στην υλοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας για αξιοποίηση των

αποτελεσμάτων. Παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα και συνοψίζονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.
2. Η Ιερά Μονή της Θεοτόκου Άτρου
Η Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άτρου και Πρόννων είναι το αρχαιότερο μοναστήρι
της Κεφαλλονιάς και αποτελεί σημαντικό μνημείο για ολόκληρο το νησί και τον
Ελληνισμό. Είναι αφιερωμένη στην Γέννηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 8
Σεπτεμβρίου. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού σε απόσταση πέντε
χιλιομέτρων από το λιμάνι του Πόρου, στην περιοχή “Πρόννων”, μία από τις τέσσερις
πόλεις-κράτη της Κεφαλλονιάς σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Θουκυδίδης, 2.30.2). Η
ιστορία της Μονής ξεκινάει πριν από τον 13ο αιώνα , χωρίς να είναι γνωστό με
ακρίβεια το πότε, καθώς οι παλιότερες πληροφορίες για τη Μονή ανευρίσκονται σε
ένα πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας που χρονολογείται από το 1264
(Τζαννετάτος, 1965).
Κατά περιόδους η Μονή είχε ανδρικό ή γυναικείο πληθυσμό. Κατά το 1500, στην
περίοδο της σύντομης Οθωμανικής κατοχής της Κεφαλλονιάς, το μοναστήρι είχε
περιέλθει στα χέρια ισχυρών οικογενειών και εκείνη την περίοδο κατασκευάζεται ο
μεσαιωνικός αμυντικός πύργος του συγκροτήματος, ο οποίος αποτελεί το εξέχον
αρχιτεκτονικό μνημείο. Από το 1600, η Μονή της Άτρου και Πρόννων είναι
αποκλειστικά ανδρικό μοναστήρι.
Γενικά, το συγκεκριμένο μοναστήρι έχει θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεσαιωνική ζωή της Κεφαλλονιάς. Εκτός από το
μεσαιωνικό πύργο που αναφέρθηκε, στο βόρειο μέρος του συγκροτήματος βρίσκεται
η εκκλησία τη Μονής, στο σημείο όπου σύμφωνα με την παράδοση βρέθηκε η πηγή
με το εικόνισμα της Παναγίας.
Η εκκλησία της Μονής υπέστη σοβαρές ζημιές, από τους μεγάλους
καταστροφικούς σεισμούς το 1953, οι οποίες επισκευάστηκαν επί ηγουμενίας
Δαμασκηνού Διαμαντάτου. Επίσης, σημαντικό κτίσμα του συγκροτήματος του
μοναστηριού ήταν το ηγουμενείο που ευρίσκετο ανατολικότερα της εκκλησίας και το
οποίο δεν υφίσταται πια καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς από τους σεισμού το 1953.
Στη νότια πλευρά της Μονής, δίπλα στον πύργο, οικοδομήθηκε το 1906 επί
ηγουμενίας Κλήμη Φωκά ο ξενώνας. Σημαντικό τμήμα του μοναστηριού ήταν τα κελιά
στη δυτική πλευρά, δίπλα στον ξενώνα. Επρόκειτο για ένα μακρόστενο κτήριο που
αποτελείτο από περίπου δέκα κελιά το ένα δίπλα στο άλλο.
Μετά τους σεισμούς του 1953, επί ηγουμενίας Δαμασκηνού Διαμαντάτου
ανεγέρθη το νεότερο κτίσμα της Μονής το οποίο περιλαμβάνει το ηγουμενείο και τις
κατοικίες των μοναχών. Το κτίσμα υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 1994
κατά την οποία καταστράφηκαν πολλά ιστορικά έγγραφα που είχαν περιγραφές με
τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής από το 1951 και μετά. Πλέον ο χώρος έχει
ανακαινιστεί και επαναλειτουργεί ως ηγουμενείο και κατοικία καλόγερων.

3. Αποτύπωση και γεωμετρική τεκμηρίωση

3.1 Ίδρυση, μέτρηση δικτύου οριζόντιου ελέγχου
Για την ολοκληρωμένη τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής της Μονής αρχικά
σχεδιάστηκε και ιδρύθηκε ένα δίκτυο ελέγχου με βάση τις αρχές της ακρίβειας, της
αξιοπιστίας και της οικονομίας. Τo δίκτυο υλοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της
Μονής και οι κορυφές του σημάνθηκαν με ατσάλινα καρφιά σε σταθερά σημεία.
Το δίκτυο εντάχθηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 ΕΓΣΑ’87 (ΟΚΧΕ, 1987) με τη χρήση του τριγωνομετρικού σημείου της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) με κωδικό 003040 (Κακιά Κόψη) που βρίσκεται κοντά
στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν παρατηρήσεις στις κορυφές του δικτύου με
τέσσερις δέκτες GNSSJAVADTriumph-1 και τη μέθοδο του σχετικού στατικού
εντοπισμού. Η επίλυση των βάσεων πραγματοποιήθηκε με εκ των υστέρων
επεξεργασία (post-processing) και η υλοποίηση του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ’87
έγινε με τη δέσμευση των συντεταγμένων του τριγωνομετρικού σημείου ως σταθερές
(Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Συντεταγμένες κορυφών δικτύου σε ΕΓΣΑ’87.
ΣΤΑΣΗ

X (m)

σΧ(cm)

Y (m)

σY(cm)

H (m)

σH(cm)

S10

215192.218

± 0.6

428206.828

± 0.7

535.25

± 0.9

S11

215222.971

± 0.5

4228244.244

± 0.6

537.77

± 0.8

S12

215263.599

± 0.7

4228256.840

± 0.7

540.30

± 0.8

S13

215175.442

± 0.8

4228236.725

± 0.7

542.43

± 0.9

S14

215250.670

± 0.8

4228256.266

± 0.8

541.57

± 1.1

S15

215302.433

± 0.6

4228245.506

± 0.5

549.66

± 0.8

S16

215306.585

± 0.6

4228254.632

± 0.6

547.47

± 0.9

3.2 Τοπογραφική αποτύπωση
Η ολοκληρωμένη τοπογραφική αποτύπωση του περιβάλλοντος χώρου και των
κτηρίων της Μονής πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των τεχνικών του κινηματικού
προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο (RealTimeKinematic – RTK) αλλά και τη
χρήση ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού (TotalStation).
Ο ευρύτερος χώρος της Μονής αποτυπώθηκε με ένα ζεύγος δεκτών
GNSSJAVADTriumph-1 με τη χρήση της τεχνικής RTK. Η ακρίβεια προσδιορισμού
της θέσης με την τεχνική αυτή είναι ±10mm+1ppm. Ο τρόπος υλοποίησης του δικτύου
και οι διαστάσεις της περιοχής αποτύπωσης μπορούν να φτάσουν την ακρίβεια της
τεχνικής αυτής στο 1cm.

Η αποτύπωση των κτηρίων (σύγχρονων και παλαιότερων) πραγματοποιήθηκε με
τη χρήση ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού LeicaFlexlineTS02 γωνιακής
ακρίβειας 5” και ακρίβειας μέτρησης αποστάσεων 2mm±2ppm. Επίσης
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις προς τους φωτοσταθερούς στόχους που είχαν
τοποθετηθεί στις όψεις των κτηρίων και οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την
γεωαναφορά και τη σύνθεση των δεδομένων από τις σαρώσεις laser.
3.3 Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση με χρήση σαρωτή laser
Η διαδικασία της τρισδιάστατης αποτύπωσης της Μονής πραγματοποιήθηκε με
την χρήση του επίγειου σαρωτή LEICABLK 360 laserscanner. Συνολικά,
πραγματοποιήθηκαν 35 σαρώσεις περιμετρικά της Μονής με μεγάλη
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους. Η κάθε σάρωση διήρκησε περίπου 7 λεπτά με εύρος
σάρωσης 360 x 360 μοίρες. Τα δεδομένα που παράχθηκαν από τις μετρήσεις του
σαρωτή αποτελούνται από 35 ανεξάρτητα νέφη σημείων, όσες και οι στάσεις
σάρωσης του οργάνου, με δικό του αυθαίρετο σύστημα αναφοράς το κάθε νέφος.
Τα παραγόμενα δεδομένα, εκτός από τη γεωμετρική πληροφορία περιέχουν και
χρωματικά στοιχεία με τιμές Red-Green-Blue (RGB) για κάθε σημείο του νέφους, ενώ
το όργανο λαμβάνει αυτόματα και φωτογραφίες για όλο το εύρος της σάρωσης.
Σε όλο το εύρος του πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις τοποθετήθηκαν
ασπρόμαυροι στόχοι (B&Wtargets) 10 x 10 cm σε κατάλληλες θέσεις (Εικόνα 3) ώστε
να είναι ορατοί από τουλάχιστον δύο διαδοχικές σαρώσεις. Επίσης όλες οι αποστάσεις
σαρωτή – αντικειμένου δεν ξεπέρασαν τα 40m ώστε να βρίσκονται εντός των ορίων
όπου η δέσμη του laser του σαρωτή έχει την ελάχιστη διάμετρο για την επίτευξη της
μέγιστης δυνατής ακρίβειας (Schulz, 2007).

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από τη διαδικασία των σαρώσεων

3.4 Αποτελέσματα γεωδαιτικών δεδομένων
Καταρχήν αποδόθηκε και σχεδιάστηκε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα
1:500 για ολόκληρη την έκταση της Μονής, όπως αυτή ορίζεται από την περίφραξη.

Αποδόθηκαν τα χαρακτηριστικά σημεία αλλαγής του αναγλύφου όπως πρανή, τείχη
αντιστήριξης (πεζούλια), υψομετρικά σημεία καθώς και τα βασικά περιγράμματα των
δομών που βρίσκονταν στην συγκεκριμένη έκταση (Εικόνα 2). Η απόδοση του
τοπογραφικού διαγράμματος έγινε στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ’87 και γι’ αυτό στην
επεξεργασία των επίγειων μετρήσεων εφαρμόστηκε ο μέσος συντελεστής
παραμόρφωσης για την περιοχή k=1.0006.
Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις επίγειες σαρώσεις έγινε
με
τη
χρήση
του
εξειδικευμένου
λογισμικού
Cyclone
3DPointCloudProcessingSoftware που έχει αναπτυχθεί από τη Leica (https://leicageosystems.com/ ).
Στο πρώτο στάδιο, έγινε η σύνδεση των σαρώσεων μεταξύ τους σε ένα ενιαίο
σύστημα αναφοράς. Για την συνένωση των νεφών και την δημιουργία του
τρισδιάστατου μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν ομόλογα σημεία από τις
επικαλυπτόμενες περιοχές των σαρώσεων και ασπρόμαυροι στόχοι (B&Wtargets) ως
φωτοσταθερά, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί κατάλληλα στο πεδίο (Εικόνα 3). Στη
συνέχεια, μέσω των φωτοσταθερών στόχων, έγινε η γεωαναφορά του τρισδιάστατου
μοντέλου σε ενιαίο σύστημα αναφοράς. Τελικά δημιουργήθηκε ένα ενιαίο αρχείο
νέφους σημείων ενταγμένο στο ΕΓΣΑ’87 και με μέσο τετραγωνικό σφάλμα συνένωσης
(RootMeanSquare - RMS) 7mm.

Εικόνα 2. Λεπτομέρεια απόδοσης του τοπογραφικού διαγράμματος

Εικόνα 3. Τριασδιάστατο μοντέλο με ακρίβεια (RMS) 7 mm και οι θέσεις των φωτοσταθερών
στόχων

Στη συνέχεια, με τη χρήση του λογισμικού CloudWorx, το οποίο διατίθεται από
την Leica, δημιουργήθηκε σε σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD λεπτομερές διάγραμμα
της κάτοψης του μεσαιωνικού πύργου από το νέφος σημείων. Η κλίμακα απόδοσης
της κάτοψης είναι 1:100. Απόσπασμα του σχεδίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.
Στο τελευταίο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση του τελικού νέφους
σημείων (Εικόνα 4). Για την δημιουργία επιφανειών έγινε η επεξεργασία του νέφους
σημείων με κατάλληλο λογισμικό σε περιβάλλον 3D και παράχθηκε με ικανοποιητική
λεπτομέρεια η πραγματική επιφάνεια και υφή του τελικού τρισδιάστατου μοντέλου
της Μονής.

Εικόνα 4. Τριασδιάστατο μοντέλο με ακρίβεια (RMS) 7 mm μετά την αρχική επεξεργασία των
επιφανειών

Εικόνα 5. Κάτοψη του μεσαιωνικού πύργου όπως προέκυψε
από την επεξεργασία του νέφους σημείων

4. Πλατφόρμα ανάδειξης της περιοχής (GeoAtros)
Για την ανάδειξη της περιοχής της Ιεράς Μονής καθώς και την διάθεση των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης
μνημείων αναπτύχθηκε σε αρχικό στάδιο ο γεωπληροφοριακός χάρτης GeoAtros
(http://195.130.106.60/GeoAtros/), με τη χρήση αποκλειστικά Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Οι εφαρμογές που
χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 με τις αντίστοιχες εκδόσεις και τις
άδειες χρήσεις. Επίσης στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής των
εργασιών για την υλοποίηση της δικτυακής πύλης.
Πίνακας 2. Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη
της δικτυακής πύλης GeoAtros
Λογισμικό

Έκδοση

Άδεια Χρήσης

QGIS(http://qgis.com)

3.6.0

GNU-GPLv2

PostgreSQL (http://www.postgresql.org)

10.5

PostgreSQL

PostGIS (http://postgis.net)

2.4

GNU-GPLv2

Geoserver (http:/geoserver.org)

2.15

GNU-GPLv2

GeoWebCache (http://geowebcache.org)

1.14.2

GNU-LGPL

GET SDI Portal (http://www.getmap.gr)

4.0

GNU-GPLv3

4.1 Αρχειοθέτηση – Βάση δεδομένων
Για την λειτουργία της χαρτογραφικής πλατφόρμας δημιουργήθηκε ένα βασικό
χαρτογραφικό υπόβαθρο για την περιοχή με την ψηφιοποίηση βασικών
χαρακτηριστικών του αναγλύφου και υποδομών. Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε
σε περιβάλλον QGIS και χρησιμοποιήθηκε το Φύλλο Χάρτη με όνομα Αγία Ειρήνη,
κλίμακας 1:50000 της ΓΥΣ, ο ανοιχτός κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων
http://geodata.gov.gr/, και δεδομένα της αποστολής Shuttle Radar Topography
Mission - SRTM (Farr, 2007).
Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε μια βάση δεδομένων που
αναπτύχθηκε σε περιβάλλον PostgreSQL με χρήση της επέκτασης PostGIS ώστε να
μπορεί να αξιοποιηθεί η γεωχωρική πληροφορία. Επίσης στη βάση δεδομένων
δημιουργήθηκαν δύο πίνακες για τα αποτελέσματα της τοπογραφικής αποτύπωσης
και της τρισδιάστατης αποτύπωσης με τη χρήση σαρωτή laser.
4.2 Δικτυακές εφαρμογές
Η διάθεση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων γίνεται
μέσω ενός εξυπηρετητή (geoserver) ο οποίος υποστηρίζει το πρότυπο
WebMapServices (WMS) για τις εκδόσεις 1.1.1 και 1.3.0. Ο WMS είναι προσβάσιμος
στην διεύθυνση http://195.130.106.60/geoserver/atros/wms από όπου μπορούν να
ανακτηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες.
Για την δικτυακή διάθεση και απεικόνιση των δεδομένων ώστε να είναι
προσβάσιμα από όλους τους πολίτες χρησιμοποιήθηκε η χαρτογραφική πλατφόρμα
GETSDIPortalv4.0. Η συγκεκριμένη χαρτογραφική πλατφόρμα αναπτύσσεται από
την GeospatialEnablingTehnologiesLtd (http://www.getmap.gr), βασίζεται σε έργα
ανοικτού κώδικα και διατίθεται υπό τους όρους της άδειας GNU-GPLv3.
Τα χαρτογραφικά επίπεδα ομαδοποιηθήκαν σε επτά βασικές ομάδες. Οι πέντε
αφορούν το βασικό υπόβαθρο και είναι οι: Διοικητικά Όρια, Χαρακτηριστικά
Αναγλύφου, Περιβάλλον – Προστασία, Ανθρωπογενές περιβάλλον, Ναοί-Μονές. Οι
υπόλοιπες δύο περιλαμβάνουν τα επίπεδα της τοπογραφικής αποτύπωσης και των
περιοχών όπου πραγματοποιήθηκε επίγεια τρισδιάστατη αποτύπωση με Laser.
Επίσης στη χαρτογραφική πλατφόρμα αναπτύχθηκε και προστέθηκε μια νέα καρτέλα
(tab) όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επίγειων σαρώσεων με laser που
πραγματοποιήθηκαν στα κτήρια της Μονής. Η εφαρμογή είναι υπό συνεχή ανανέωση
ώστε να προστίθεται νέα διαθέσιμα δεδομένα που βοηθούν στην ανάδειξη του
μνημείου.

Εικόνα 6. Διάγραμμα ροής υλοποίησης της δικτυακής πύλης GeoAtros

5. Συμπεράσματα – προτάσεις
Η χρήση των επίγειων τρισδιάστατων σαρωτών Laser, δίνει τη δυνατότητα
απόκτησης μεγάλου όγκου δεδομένων γεωμετρικής πληροφορίας, και επιτρέπει την
ανάλυση με τη χρήση ενός αριθμού διαφορετικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης. Η
τρισδιάστατη σάρωση, σύμφωνα και με αντίστοιχες εργασίες (Arabatzietal., 2011,
Αρχοντάκης κά., 2012) είναι μια αξιόπιστη μεθοδολογία που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων της πολιτιστικής
κληρονομιάς, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του μνημείου και την
προσβασιμότητα.
Ο συνδυασμός διαφορετικών γεωδαιτικών τεχνικών αποτύπωσης δίνει τη
δυνατότητα απόκτησης μεγάλου όγκου και υψηλής ακρίβειας δεδομένων για την
μελέτη των μνημείων από την επιστημονική κοινότητα.
Επίσης η δυνατότητα της ψηφιακής καταγραφής και ανάδειξης των μνημείων
διευκολύνεται με τη χρήση βάσεων δεδομένων, με τη δυνατότητα αρχειοθέτησης
μεγάλου όγκου δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας. Η χρήση εξυπηρετητών και
διάθεσης των δεδομένων με τη χρήση προτύπων όπως ο WMS διευκολύνει την
ανάδειξη και την προσβασιμότητα των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Στόχος μπορεί να είναι η αξιοποίηση των νέων μεθοδολογιών και οι δυνατότητες
που δίνουν, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων καταγραφής ώστε η
πρόσβαση να γίνει ακόμα πιο εύκολη στο ευρύ κοινό και με τη χρήση εφαρμογών και
έξυπνων συσκευών.
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βοήθησαν στην φιλοξενία και την πραγματοποίηση των εργασιών της αποτύπωσης
στη Μονή. Επίσης όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα Μεγάλες
Γεωδαιτικές Ασκήσεις (2018) και στην πραγματοποίηση των μετρήσεων.
Βιβλιογραφία
Arabatzi, O., Pagounis, V., Tsakiri, M. (2011). Experiences from cultural Heritage
Documentation Using Modern Geodetic Techniques – Monuments at the Acropolis of
Athens. FIG Working Week 2011: Bridging the Gap between Cultures, Marrakech,
Marocco, 18-22-May, TS06E – Laser Scanners II, 4992
Αρχοντάκης, Γ., Βλάχου, Μ., Αραμπατζή, Ο., Παγούνης, Β., (2012). Ο συνδυασμός γεωδαιτικών
τεχνικών στις αποτυπώσεις μνημείων. Εφαρμογή στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας.
ΧΩΡΟγραφίες, Τόμος 3 – Αρ.1 ISSN:1792-3913
Ζωγράφος, Δ., Αρχιμανδρίτης, (2018). Όσιος Κλήμης, ο πιστός φίλος του Θεού. Εκδοτική
παραγωγή: Σαΐτης.
ΟΚΧΕ (1987). Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, έκδοση ΟΚΧΕ, Αθήνα
Pagounis, V., Arabatzi, O., Tsakiri, M., Tsini, D. (2010). Geodetic technology for cultural
heritage monitoring - the case study of Klepsydra at the Acropolis of Athens. 8th
International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin,
Patra, Greece.
Schulz, T. (2007). Calibration of a Terrestrial Laser Scanner for Engineering Geodesy.
PhDDissertation, ETHZ. No. 17036.
Τζαννετάτος, Θ. (1965). Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και η
επιτομή αυτού. Αθήνα.
Farr, T.G., Rosen, P,A., Caro, Edward, Crippen, R., Duren, R., Hensley, S., Kobrick, M., Paller,
M., Rodriguez, E., Roth, L., Seal, D., Shaffer, S., Shimada, J., Umland, J., Werner, M.,
Oskin, M., Burbank, D., Alsdorf, D. (2007). The Shuttle Radar Topography Mission.
Reviews of Geophysics. 45(2): RG2004. doi:10.1029/2005RG000183
Χάρτης της Βενετίας, (1964). Διεθνής Χάρτης για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων
και Μνημειακών Συνόλων. 2Ο Διεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών των
Ιστορικών Μνημείων, 25-31 Μαΐου, Βενετία.

Ανάπτυξη των Τζουμέρκων: Διαρκές ζητούμενο μέσα από την πολιτιστική
κληρονομιά και τη σύγχρονη πραγματικότητα
1Γραμματέας

Χαρά Βρατσίστα1
Συλλόγου «Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων»

«Τζουμέρκα μου περήφανα, βουνά μου ξακουσμένα,
λιώστε τα χιόνια γρήγορα, σκορπάτε τις αντάρες.
Να λάμψει ο ήλιος στις κορφές, να βγει το νιο χορτάρι …»
Περίληψη
Φτωχός τόπος τα Τζουμέρκα κι άγονος και η ανάπτυξη, όπου και αν υπάρχει,
προχωρά με αργό βήμα. Μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν και νοιάζονται αυτόν
τον τόπο σκέφτηκαν πως πρέπει να τον κάνουν γνωστό πέρα από τα στενά
γεωγραφικά του όρια, να τον αναδείξουν, ώστε να λάβει τη φροντίδα που του είναι
αναγκαία, από όπου κι αν αυτή εκπορεύεται, ώστε να σταθεί στο ύψος που του
αρμόζει, ύψος αντίστοιχο της οροσειράς με τις ψηλές κορφές που το περιδιαβαίνουν,
την οροσειρά των Αθαμανικών Ορέων ή αλλιώς Τζουμέρκων. Κάπως έτσι
δημιουργήθηκε το ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ένα μη κερδοσκοπικό
πολιτιστικό σωματείο, με έδρα το Βουργαρέλι Άρτας του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων.
ΚΥΤΤΑΡΟ, γιατί αποτελείται από μια ομάδα ατόμων σε αλληλεπίδραση μεταξύ
τους για τον κοινό στόχο.
ΤΕΧΝΗ, γιατί αυτός ο όρος αποδίδει την ανθρώπινη δημιουργική έκφραση, στο
έργο της οποίας αποτυπώνεται ο οραματισμός του όποιου καλλιτέχνη.
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, γιατί όλα αυτά δημιουργούνται στο νότιο τμήμα της Πίνδου, που
υψώνεται μεταξύ των ποταμών Αράχθου και Αχελώου, όπου βρισκόταν η Αρχαία
Αθαμανία και είναι ευρύτερα γνωστά ως Τζουμέρκα ή Τσουμέρκα ή Τσουμέρνικο.
Ποικίλες δράσεις κι εκδηλώσεις του ΚΥΤΤΑΡΟΥ καλύπτουν το χώρο του θεάτρου,
του χορού, της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας, του
κινηματογράφου και κάθε άλλης σύγχρονης έκφρασης πολιτιστικού περιεχομένου. Η
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου που οριοθετείται και ονομάζεται Τζουμέρκα,
καθώς και η διατήρηση αυτής, είναι κύριο μέλημα του ΚΥΤΤΑΡΟΥ και προς αυτή την
κατεύθυνση στρέφονται προσπάθειες, κινήσεις, επαφές και ενέργειές του. Ημερίδες,
εκθέσεις, διαλέξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδηλώσεις για παιδιά, δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθησίας ή λαογραφικού ενδιαφέροντος είναι κομμάτια μιας
πολιτιστικής ενότητας, την οποία στηρίζει και υποστηρίζει το ΚΥΤΤΑΡΟ. Πάντα σε
σύμπραξη με παρεμφερείς φορείς και όραμα την ανάπτυξη της ορεινής περιοχής των
Τζουμέρκων, το ΚΥΤΤΑΡΟ προσδοκά ένα μέλλον για τον τόπο αυτό αντάξιο της
ανείπωτης φυσικής του ομορφιάς, του αμύθητου πολιτιστικού του θησαυρού, της
ατόφιας ψυχής και του ελεύθερου κι ανήσυχου πνεύματος των κατοίκων του.

The development of Tzoumerka; A study of a lasting issue through
cultural heritage and modern reality
1Secretary

Chara Vratsista1
of the cultural association “Tzoumerka cell of art”

«My proud Tzoumerka, mountains that are vaunted,
melt the snow quickly, disperse the fog.
The sun to shine on the peaks, the grass to get out …»
Abstract
Tzoumerka is a poor and barren place, where development, whatever is this, is
proceeding slowly. A group of people who love and care about this place thought they
should make Tzoumerka known beyond its narrow geographical boundaries, to be
featured in order to take the care it needs, wherever it comes from, to stand in a height
appropriate to it, a height corresponding to the mountain range with the high peaks
that surround it, the mountain range of the Athamanite Mountains or otherwise
Tzoumerka.
CELL, because it consists of a group of people interacting with each other for a
common goal.
ART, because this term attributes the human creative expression and it depicts
the vision of any artist.
TZOUMERKA, because all these are born in the southern part of Pindos, which
rises between the rivers Arachthos and Acheloos, where ancient Athamania was
located and is more widely known as Tzoumerka or Tsoumerka or Tsoumernik.
Various activities and events of the CELL refer to the fields of theater, dance,
music, visual arts, literature, cinema and every other contemporary expression of
cultural content. The cultural heritage of the place that is defined and called
Tzoumerka, as well as its preservation, is the main concern of the CELL. Its efforts,
contacts and actions are according to this direction. Workshops, exhibitions, lectures,
book presentations, children's events, environmental awareness or folklore activities
are the main actions of the cultural unity that are supported by the CELL but also that
the CELL organizes, always in co-operation with similar associations, with them who
have the common vision of the development of the mountainous region of Tzoumerka.
The CELL expects a worthy future for this place according to its untold natural beauty,
its tremendous cultural treasure, the pure soul and the free and restless spirit of its
inhabitants .

Η περιοχή των Τζουμέρκων, ως γενική επωνυμία, οριοθετείται από δύο μεγάλους
ποταμούς, τον Άραχθο και τον Αχελώο, και τις κορφές της νότιας Πίνδου: το
Περιστέρι, την Κακαρδίτσα και τα Τζουμέρκα. Είναι κατά κανόνα μία ενιαία
γεωγραφική περιοχή, με ελάχιστες, άνευ ουσίας, υποδιαιρέσεις από μικρούς
παραπόταμους των προαναφερθέντων ποταμών και την ανάλογη διαμόρφωση του
εδάφους από τα νερά τους, καθώς και τις κάποιες γλωσσικές διαφορές με τα
βλαχοχώρια ή ακόμη από διοικητική διαίρεση για κάποιους λόγους κάποιων
γειτονικών κοινοτήτων.
Τα Τζουμέρκα είναι γνωστό πως κατοικήθηκαν ήδη από τους προϊστορικούς
χρόνους και συγκεκριμένα την εποχή του χαλκού. Την ιστορία τους, που χάνεται στα
βάθη των αιώνων, μαρτυρούν τα πάμπολλα διάσπαρτα αρχαία μνημεία, αν και οι
πληροφορίες που μας δίνουν είναι λιγοστές, λόγω του ότι οι ανασκαφές ως σήμερα
είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Το απόμακρο και το απόμερο των Τζουμέρκων καθόρισε και διαμόρφωσε τη
φυσιογνωμία των οικισμών της περιοχής, η οποία φιλοξένησε πολλούς φυγάδες σε
περίοδο επιδρομών και έθεσε στέρεες – κυριολεκτικά – βάσεις για τον
κλεφταραματολισμό.
Αραιοκατοικημένη, κατά κανόνα, περιοχή ορεινή και δυσπρόσιτη, είχε και έχει
βασικά γνωρίσματα, εναλλαγές γυμνού και δασωμένου τοπίου, επιβλητικά βουνά,
ποτάμια και βαθιές χαράδρες, απαράμιλλες παρθένες φυσικές ομορφιές. Μέσα σ’
αυτή τη γεωμορφολογία και με τη βοήθεια των ιστορικών συνθηκών που
διαμορφώθηκαν στα Τζουμέρκα τους τελευταίους αιώνες και που φτάνουν τους
είκοσι πέντε ίσως και παραπάνω, σαράντα-επτά Τζουμερκοχώρια απλώνουν το
πείσμα για ζωή και το κουράγιο για μία ήπια ανάπτυξη, στηριζόμενη στον πολιτισμό
του παρελθόντος αλλά και στις απαιτήσεις και προοπτικές του μέλλοντος.
Η δυναμική παρουσία των Τζουμερκιωτών σε μια γενικά δύσκολη περιοχή, όπου
το έδαφος και οι συνθήκες για επιβίωση δεν τους διευκόλυναν, υποδηλώνεται με την
ύπαρξη πάσης φύσεως διάσπαρτων μνημείων (μοναστηριών, εκκλησιών,
καμπαναριών, γραφικών εξωκλησιών, πέτρινων τοξοτών γεφυριών, μονοπατιών,
πετροπελεκητών βρυσών, καλντεριμιών, νερόμυλων, παραδοσιακών οικισμών κ.α.),
το σύνολο των οποίων καταγράφει αυτή την παρουσία όχι μόνο από τη βυζαντινή και
οθωμανική περίοδο αλλά και με την απελευθέρωση. Τα τελευταία χρόνια της
τουρκοκρατίας, με την ανάπτυξη του κλεφταρματολισμού και αργότερα στην κατοχή
και τον εμφύλιο, τα Τζουμέρκα γίνονται εστία αντίστασης. «Τζουμέρκα κι Άγραφα …
παλληκαριών λημέρια», με έντονο το συμβολισμό της ελευθερίας.
Οι μεταπολεμικές δεκαετίες ήταν καθοριστικές για τα Τζουμέρκα. Η ελληνική
κοινωνία μεταπηδά από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής σε μια νέα κατάσταση, που
έφερε ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές. Το Τζουμερκιώτικο
τοπίο άλλαξε με τη μετακίνηση πληθυσμού στα αστικά κέντρα και τη μετανάστευση,
κυρίως στη Γερμανία. Ο ορεινός όγκος συρρικνώνεται και αποκτά πρόσκαιρη
ζωντάνια τις καλοκαιρινές διακοπές ή τις γιορτές. Σε πολύ σύντομο χρόνο
συντελούνται κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, που η περιοχή δεν μπορεί ούτε
καν να τις παρακολουθήσει, πόσο μάλλον να τις αφομοιώσει. Το παλιό με το
καινούργιο διαπλέκονται, γίνεται μία πολιτισμική διαδρομή από την ύπαιθρο στην

πόλη και αντίστροφα και ότι απορρέει από όλο αυτό το «αλισβερίσι» καλείται η
περιοχή των Τζουμέρκων να το αποδεχτεί, να το ενστερνιστεί ή να το απορρίψει και
έτσι να υιοθετήσει χωρίς κίνδυνο παρεξήγησης τη λαϊκή ρήση «επιστροφή στις
ρίζες».
Η απαράμιλλη, εκτεταμένη φυσική ομορφιά της περιοχής των Τζουμέρκων δένει
αρμονικά με το στοιχείο της παράδοσης. Υπάρχει αυτό έντονο παντού στα πάσης
φύσεως διάσπαρτα μνημεία, έργα Τζουμερκιωτών μαστόρων και Τζουμερκιωτών
καλλιτεχνών, δημιουργήματα από χώμα, πέτρα και ξύλο, υλικά προσφορά της ίδιας
της φύσης δοσμένα με τη βιωματική τεχνική των δημιουργών τους.
Στην αρχαιότητα τα λιγοστά λίθινα ή χάλκινα ευρήματα και οι εξίσου λιγοστές
ακροπόλεις στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, μνημεία μοναδικά όπως
η Κόκκινη Εκκλησιά στο Βουργαρέλι, η Χρυσοσπηλιώτισσα στα Γουριανά, η Μονή
Αγίου Γεωργίου, επίσης στο Βουργαρέλι, η Μονή της Πλάκας ή Μουχουστίου, η Μονή
Κηπίνας, η Μονή Βύλιζας, μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορική παράδοση των
Τζουμέρκων. Αλλά και νεότερα μνημεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον με το λίθινο
μονότοξο γεφύρι της Πλάκας να ξεχωρίζει και να ακολουθούν πολλά παρόμοια ακόμη,
νερόμυλοι, νεροτριβές και μαντάνια που διασώζουν στοιχεία της ντόπιας λαϊκής
αρχιτεκτονικής και της ζωής των κατοίκων κάθε κοινότητας στην οποία βρίσκονται,
σχετικά με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της προβιομηχανικής εποχής.
Τα προαναφερθέντα μνημεία και πολλά άλλα ακόμη που – για την οικονομία του
χρόνου – δεν αναφέρονται, ξεπροβάλλουν στολίδια μοναδικά σ’ ένα φυσικό
περιβάλλον άγριο και επικίνδυνο πολλές φορές με πολλά προβλήματα στη διάρθρωσή
του. Εντούτοις η δημιουργική ευαισθησία των καλλιτεχνών το σεβάστηκε, αφήνοντας
αναλλοίωτα τα στοιχεία εκείνα που το προσδιόριζαν ως παρθένο, ασύγκριτο και, ως
εκ τούτου, μοναδικό.
Σ’ αυτό το τοπίο, που από μακριά φαντάζει παραμυθένιο κι από κοντά επιβλητικό,
η ιστορία διαπλέκεται με τη φαντασία και η φαντασία με την πραγματικότητα,
κουβαλώντας ως τις μέρες μας πληροφορίες αξιόλογες για το Τζουρμεκιώτικο λαό.
Βασίλισσες και πολεμιστές πλέκονται σε μύθους, ήρωες και νεράιδες υφαίνονται σε
θρύλους, μάγισσες και ζωτικά ζωντανεύουν σε παραμύθια και όλα αυτά με ιστορίες
πραγματικές καθημερινών ανθρώπων βρήκαν τον τρόπο και τον τόπο να περάσουν
από γενιά σε γενιά και να εδραιώσουν μια παράδοση που φτάνει μέχρι και σήμερα.
Βουκολική ποίηση δοσμένη και ντυμένη με μουσική σε δημώδη άσματα,
οργανικές φόρμες όπως το «Μοιρολόι» και ο «Σκάρος» ν’ ανοίγουν παραδοσιακά
πανηγύρια, μονοήμερα ή πολυήμερα, γάμοι με γλέντια και χορούς και τις πλουμιστές
παραδοσιακές φορεσιές να τέρπουν όραση και ακοή, ήθη και έθιμα με απαρέγκλιτη
τήρηση το καθένα σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις των Τζουμερκιωτών,
δημιουργούν μια όμορφη σύνθεση καθημερινότητας, παρότι ο λαϊκός αυτός
πολιτισμός και η ομορφιά του αρχίζει να αχνοφέγγει και να ξεθωριάζει σιγά-σιγά
μπροστά στη σαρωτική μανία του σύγχρονου πολιτισμού. Βέβαια, εύλογα θα
αναρωτηθεί ο Τζουμερκιώτης: «πρέπει να μείνουμε προσκολλημένοι στην
πολιτιστική μας κληρονομιά, προκειμένου αυτή να μείνει αναλλοίωτη, έστω κι αν
δυσκολεύει την καθημερινότητα ή θα πρέπει να τη συνταιριάσουμε με τη σύγχρονη
πραγματικότητα, προστατεύοντας τα στοιχεία εκείνα που θα την οδηγήσουν στο

μέλλον αλώβητη από προσμείξεις και παντρέματα επιβαρυντικά για την
αυθεντικότητά της;
Οι κάτοικοι των ορεινών όγκων είναι κατά βάση συντηρητικοί, με την έννοια ότι
δεν αλλάζουν εύκολα συνήθειες. Στην περίπτωση των Τζουμέρκων μέγα πλεονέκτημα
είναι το γεγονός ότι αυτά κατοικούνται από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους
και τον θαυμάζουν. Τον αγαπούν με μια αγάπη δυνατή, που γίνεται πόθος και καημός,
σαν αυτόν που αναδύεται από τα ποιήματα του ποιητή μας Κώστα Κρυστάλλη, με
χαρακτηριστικότερο αυτό του «Σταυραετού». Κι όμως αυτό δεν φτάνει. Πρέπει και
να τον «διαλαλούν». Οι καλοκαιρινές μαζώξεις γύρω από τα καταπράσινα πλατάνια
στις πλατείες των χωριών, απολαμβάνοντας τη δροσιά, όπου συζητιούνται πάμπολλα
θέματα για την ανάπτυξη των Τζουμέρκων και που ξεχνιούνται με τα πρωτοβρόχια
του φθινοπώρου, καταλήγουν απλά ευχολόγια. Συνέδρια και ημερίδες γύρω από το
ίδιο θέμα, αν και αξιόλογες προσπάθειες, δύσκολα κατορθώνουν να δώσουν ένα
αξιοπρόσεκτο αποτέλεσμα. Όχι πως αυτά δεν χρειάζονται. Ίσα-ίσα που είναι χρήσιμα
εργαλεία για γνώση, χρήσιμη κι αυτή με τη σειρά της σε όποιον τα χρησιμοποιήσει
σωστά. Κι αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα από τους νέους, που είναι δεκτικοί σε
νεωτερισμούς και καινοτομίες. Σ΄αυτούς θα πρέπει να περάσει ο πολιτισμός της
υπαίθρου, η ιστορία, οι παραδόσεις και οι αξίες. Αυτοί θα είναι, όσοι είναι, οι αυριανοί
κάτοικοι των Τζουμέρκων, οι οποία θα καλεστούν, με τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες να συνδυάσουν τη δουλειά τους με την παράδοση και τον πολιτισμό.
Το γεγονός ότι η αστυφιλία έφερε τη μετανάστευση κι αυτή την ερήμωση πολλών
χωριών των Τζουμέρκων, έρχεται να απαλύνει η επιστροφή νέων στα χωριά τους
όπου, αρπάζοντας ελκυστικές ευκαιρίες αρχίζουν να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά σε παλιά αλλά και νέα επαγγέλματα. Πολλά απ’ αυτά, παραδοσιακά
κατά βάση, ξεχασμένα στο χρόνο αλλά και αναγκαία για τη λειτουργία μιας κοινωνίας
επαναπροσδιορίζονται και μπαίνουν δυναμικά στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Κι έτσι, σιγά-σιγά, ο ορεινός όγκος των Τζουμέρκων με τα όμορφα Τζουμερκοχώρια,
αρχίζει να ζωντανεύει. Βέβαια, πέραν της λαϊκής ρήσης «κάθε αρχή και δύσκολη»
υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, η έλλειψη περιφερειακού
δρόμου που θα ενώνει τα χωριά της περιοχής των Τζουμέρκων και θα τα συνδέει με
τους μεγάλους οδικούς άξονες. Κάτι αχνοφαίνεται αλλά είναι … μακρύς ο δρόμος, για
να κυριολεκτούμε.
Οτιδήποτε στοχεύει στην ανάπτυξη των Τζουμέρκων θα πρέπει να εμπνέεται από
την παράδοση και να προσεγγίζει με αυτήν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μεγάλο το
εύρος των δραστηριοτήτων και των δράσεων γύρω από αυτή την τακτική με
προϋπόθεση την αποφυγή ξένων προς τη φυσιογνωμία της περιοχής επιρροών και
γενικότερα της ξενομανίας που διακατέχει – περιορισμένα ευτυχώς – τον νεαρότερο
κυρίως πληθυσμό και είναι μια απειλή για την τοπική ταυτότητα και κουλτούρα.
Προτεραιότητα καλό θα ήταν να δοθεί στην ενημέρωση. Ανάλογες ημερίδες θα
μπορούσαν να προσφέρουν τη γνώση και το τι και πως πρέπει να γίνει η ζητούμενη
ανάπτυξη.
Εξαιρετικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το διαδίκτυο.
Ενημέρωση, τουριστική προβολή, προώθηση παραδοσιακών προϊόντων είναι κάποια
από τα οφέλη του.

Συνεπικουρία αναγκαία, ίσως και επιβεβλημένη, θα μπορούσε να δοθεί και από
οτιδήποτε χαρακτηρίζεται αλλά και αποδεικνύεται ότι είναι παραδοσιακό στη
σύγχρονη εκδοχή, χρήση και χρησιμότητά του. Στα Τζουμέρκα υπάρχει πλούσια
παράδοση στις συνταγές φαγητών και στις συνθέσεις πρώτων υλών. Κρέας,
γαλακτοκομικά προϊόντα από ζώα ελευθέρας βοσκής με μοναδική γεύση, βότανα,
ενδογενή αρωματικά φυτά και μικρά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, είναι μερικά
από τα ποιοτικά, παραδοσιακά προϊόντα διατροφής. Σεμινάρια παραδοσιακής
μαγειρικής μπορεί να γίνουν, ένα ακόμα βοήθημα στην προώθηση της παραδοσιακής
κουζίνας, όπως επίσης και η έκδοση βιβλίου με τα παραδοσιακά προϊόντα της
περιοχής και τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής τους π.χ. γαλακτοκομικά ή
συνταγές για πίτες, χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής γαστρονομίας.
Οι ειδικές μορφές τουρισμού αποτελούν ένα τομέα που θα μπορούσε να
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής των Τζουμέρκων και να
συμπαρασύρει κι άλλες δραστηριότητες. Οι μορφές αυτές θα πρέπει να ταιριάζουν
απόλυτα με τη μοναδική φύση και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο επισκέπτης θα
επιδιώξει να γνωρίσει την κουλτούρα του τόπου και να απολαύσει το αμόλυντο
φυσικό τοπίο (πρέπει αυτό να παραμείνει αμόλυντο) που παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο
οικολογικό ενδιαφέρον και τις δραστηριότητες που μπορούν να προσφέρουν τα ψηλά
βουνά, τα βαθιά φαράγγια, τα αφρισμένα ή γαληνεμένα – ανάλογα την εποχή –
ποτάμια, τα καταπράσινα δάση, τα φιδόμορφα μονοπάτια, τα ιστορικά μνημεία.
Στην πέτρα, κύριο στοιχείο του Τζουμερκιώτικου τοπίου, θα μπορούσε να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή με τη δημιουργία σχολής πέτρας και της διδασκαλίας της
κατεργασίας αυτού του σκληρού και δυσκολοδούλευτου υλικού, το οποίο, όμως,
άφησε ως δείγματα της σπουδαιότητάς του δύο πανέμορφους παραδοσιακούς
οικισμούς, το Συρράκο και τους Καλαρρύτες, που αποτελούν από μόνοι τους μοναδικά
αξιοθέατα.
Σύγχρονες τουριστικές δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, πεζοπορία, ποδηλασία
βουνού, χιονοδρομία κ.α. έχουν μέλλον και προοπτικές, προβάλλοντας και
διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το αξεπέραστο κάλλος της φύσης των
Τζουμέρκων.
Επείγει η ανάπτυξη αυτών των Τζουμέρκων, επείγει.
Πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή από το σχεδιασμό
ως την υλοποίησή τους. Προϋπόθεση; να υπάρξει πίστη στην αξία της περιοχής, η
οποία είναι σημαντική και μέσα από την οργανωμένη και συστηματική αξιοποίηση
όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της (φυσικό κάλλος, πρωτογενής και
παραγωγικός τομέας, μνημεία κλπ.) μπορεί να επέλθει τουριστική και οικονομική
ανάπτυξη. Αυτό θα συντελεστεί με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου, σύγχρονου με
επιλογή δράσεων που δεν θα υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και
που θα προβάλλουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την πολιτισμική παράδοση της
περιοχής. Δεν είναι απλό να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μοντέλο. Πρέπει να υπάρξει ένα
νέο όραμα και να κινητοποιηθούν όλοι για την υλοποίησή του. Οι ως τώρα
υπάρχουσες λογικές να ανατραπούν, να διαρραγούν οι αγκυλωτικές νοοτροπίες του
παρελθόντος, να ξεπεραστεί η αδράνεια και οι δογματικές αντιλήψεις, να γίνουν
παρεμβάσεις ολοκληρωμένες που θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για να

ανθίσουν βιώσιμες δραστηριότητες στην περιοχή, που να στέκονται στον εγχώριο
αλλά και στο διεθνή ανταγωνισμό και οι οποίες θα καταστήσουν τα Τζουμέρκα τον
ιδανικό τουριστικό προορισμό.
Βέβαια για να επέλθει η αλλαγή και το ποθούμενο αποτέλεσμα χρειάζεται
βοήθεια και το νέο όραμα να υιοθετηθεί και να γίνει αποδεκτό από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Χρειάζεται επίσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους και
συντονισμένα να συνεργαστούν όλοι οι Τζουμερκιώτες σε κοινή δράση με Κοινότητες,
Δήμους, Οργανώσεις και Συλλόγους, έχοντας ως γνώμονα μια θεμελιώδη αρχή της
ανάπτυξης, ότι δηλαδή οι άνθρωποι ορίζουν τη δική τους ανάπτυξη και δεν
περιμένουν τους άλλους να αποφασίσουν για χάρη τους.
Είναι όμορφος τόπος τα Τζουμέρκα, είναι δυνατά, περήφανα, έχουν την ιστορία
τους. Έχουν και τους ανθρώπους τους που τ’ αγαπούν, τα νοιάζονται και δεν θα τα
εγκαταλείψουν.
Το φθινόπωρο του 2017, μετά από ώριμη σκέψη και κυρίως απεριόριστη διάθεση,
μια παρέα φίλων όντας πολλά χρόνια ενεργά μέλη σε εθελοντικές δράσεις και
συλλογικές δραστηριότητες και ζώντας μόνιμα στα Τζουμέρκα, βιώνοντας την
καθημερινότητά τους, αποφάσισαν να συστήσουν ένα πολιτιστικό Σωματείο, το
«ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ». Η έδρα βρίσκεται στο Βουργαρέλι Άρτας κι
εγώ έχω την τιμή να είμαι ένα από τα μέλη του, γραμματέας του Δ.Σ., εκπροσωπώντας
το σ’ αυτό το Συνέδριο. Τα μέλη του ΚΥΤΤΑΡΟΥ και οι φίλοι, γύρω απ; αυτό
σκέφτηκαν πως ο Τζουμερκιώτικος τόπος πρέπει να γίνει γνωστός πέρα από τα στενά
γεωγραφικά όριά του, για να λάβει τη φροντίδα που του είναι αναγκαία, απ’ όπου κι
αν αυτή εκπορεύεται, ώστε να σταθεί στο ύψος που του αρμόζει, ύψος αντίστοιχο της
ομώνυμης οροσειράς με τις ψηλές κορφές που τον περιδιαβαίνουν.
Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη και διάδοση των πολιτιστικών αξιών, η
έρευνα, η καλλιέργεια, διάδοση και προβολή της τέχνης, της μουσικής παράδοσης
καθώς και η μελέτη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου γενικά,
μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων, δημιουργία βιβλιοθήκης
κ.α. Ο χώρος του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, της
λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και κάθε άλλης σύγχρονης έκφρασης πολιτιστικού
περιεχομένου, έχει βρει φιλόξενη αγκαλιά στο κτήριο όπου στεγάζεται το ΚΥΤΤΑΡΟ.
Στο ίδιο κτήριο εκτίθενται δύο εκθέσεις. Ως μόνιμη η έκθεση φωτογραφίας του Κώστα
Μπαλάφα με θέματα από την Ήπειρο, καθώς και η έκθεση φωτογραφιών
αγιογραφιών από Μοναστήρια των Τζουμέρκων, τοπικές ενδυμασίες και
μικροαντικείμενα της παράδοσής μας.
Πολλά δρώμενα έχουν την υποστήριξη του ΚΥΤΤΑΡΟΥ. Μεγάλη έμφαση δίνεται
σε εκδηλώσεις για παιδιά, εκθέσεις ζωγραφικής με δικά τους έργα, προβολές ταινιών,
διαδραστικά παιχνίδια, παραστάσεις καραγκιόζη, δράσεις που στοχεύουν στην
περιβαλλοντική τους ευαισθησία κ.α. Αφιερώματα σε Ηπειρώτες λογοτέχνες όπως
αυτό στον Κώστα Κρυστάλλη ή η μουσική βραδιά με θέμα «Από τους Κέλτες στο
Woodstock και από κει στην πεντατονία της Ηπείρου» κατέληξαν σε μια χαρούμενη
γιορτή και μια όμορφη ανάμνηση για όσους παρακολούθησαν.
Η πολιτιστική κληρονομιά του πανέμορφου τόπου, που ονομάζεται Τζουμέρκα,
καθώς και η διατήρηση αυτής, ενταγμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι κύριο

μέλημα του ΚΥΤΤΑΡΟΥ και προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται προσπάθειες,
κινήσεις, επαφές και ενέργειές του. Πάντα σε σύμπραξη με παρόμοιους φορείς και
όραμα την ανάπτυξη της ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων, το ΚΥΤΤΑΡΟ προσδοκά
ένα μέλλον για τον τόπο αυτό αντάξιο της ανείπωτης φυσικής του ομορφιάς, του
αμύθητου πολιτιστικού του θησαυρού, της ατόφιας ψυχής και του ελεύθερου και
ανήσυχου πνεύματος των κατοίκων του.

Η εισήγηση είναι βασισμένη στην καθημερινότητα των Τζουμερκιωτών.

To ενεργειακό τοπίο των ελληνικών μη διασυνδεδεμένων νησιών
Νίκος Μ. Κατσουλάκος1
1Δρ.

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
Περίληψη

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της γεωγραφίας του Ελλαδικού χώρου είναι η
ύπαρξη μεγάλου αριθμού νησιών. Πολλά από τα νησιά απέχουν σημαντικά από την
ενδοχώρα και προκειμένου να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική ενέργεια είναι
απαραίτητη η λειτουργία αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων σε αυτά. Τα νησιά που
καλύπτονται από αυτόνομα συστήματα ονομάζονται Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
(ΜΔΝ). Η ηλεκτρική κατανάλωση των ΜΔΝ καλύπτεται κατά 81,5% από θερμικούς
σταθμούς που καταναλώνουν μαζούτ ή ντίζελ και κατά 18,5% από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Το μείζον πρόβλημα των αυτόνομων συστημάτωνbείναι το μεγάλο κόστος
λειτουργίας, κατά μέσο όρο 2,5 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος του
διασυνδεδεμένου συστήματος. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
συγκεντρωμένα τα κύρια στοιχεία που αφορούν στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα
των ΜΔΝ. Κατόπιν της ανάλυσης των χαρακτηριστικών τους, παρουσιάζονται
προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων ενεργειακών
συστημάτων, με περίπτωση μελέτης το αυτόνομο σύστημα της Αστυπάλαιας.
Αποδεικνύεται ότι στα μικρά, απομονωμένα νησιά, η μείωση του κόστους ενέργειας
συμβαδίζει με την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία
όμως απαιτεί και επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας.

The energy landscape of the Greek non-interconnected islands
Nikos Μ. Katsoulakos1
1Mechanical

Engineer, PhD, NTUA, Metsovion Interdisciplinary Research Center

Abstract
One of the main characteristics of Greek geography is the great number of islands.
Many of them are far away from the mainland and so, the operation of autonomous
electrical systems, for covering their energy needs, is necessary. These islands are
defined as non-interconnected islands (NII). The electrical consumption of the NII is
covered from thermal power stations using diesel or mazut (81.5%) and renewable
energy sources (18.5%). The main problem is the high operational cost of the thermal
stations; in average 2.5 times higher than the corresponding cost in the mainland. In
the present study, the main elements related to the autonomous electrical systems of
the Greek islands are presented. After analyzing these characteristics, proposals for
improving the operation of these systems are formed, using the system of Astypalea
Island as a case study. It is proved that in small, remote islands the reduction in energy
costs can be based on the further use of renewables, but this has to be combined with
investments in energy storage systems.

1. Εισαγωγή
Στην Ελλάδα υπάρχουν 160 κατοικημένα νησιά, σε σύνολο άνω των 2.500
νησιών, τα οποία μαζί με τα βουνά αποτελούν τα κύρια γεωγραφικά χαρακτηριστικά
της χώρας. Πολλά από τα νησιά είναι μακριά από την ηπειρωτική χώρα. Έτσι, είναι
αναγκαίο να ηλεκτροδοτούνται από τοπικά, αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα και
δίκτυα. Αυτά τα νησιά ορίζονται ως μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) από την
ελληνική νομοθεσία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Τα ΜΔΝ έχουν
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά (Χατζηαργυρίου, 2016):
I. Διαφέρουν σημαντικά σε έκταση και πληθυσμό και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν
είναι εύκολα προσβάσιμα, ειδικά από τη θάλασσα.
II. Έχουν άφθονο ανανεώσιμο ενεργειακό δυναμικό, ειδικά αιολικό και ηλιακό.
III. Δεν μπορούν να δεχθούν ηλεκτρική ενέργεια ή να τη διοχετεύσουν σε άλλα
ηλεκτρικά συστήματα και αυτό επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία και την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
IV. Επειδή δεν είναι διασυνδεδεμένα με ηλεκτρικά συστήματα υψηλής αδράνειας,
προκύπτουν προβλήματα σταθερότητας τάσης και συχνότητας, ειδικά σε
περιπτώσεις υψηλής διείσδυσης στοχαστικών ΑΠΕ.
Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών (ΜΔΝ)
αποτελείται από 32 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία τροφοδοτούν με
ηλεκτρική ενέργεια 61 νησιά. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται
μέσω θερμικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο βαρύ (μαζούτ)

ή ελαφρύ (ντίζελ). Η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών σταθμών των ΜΔΝ
αποτυπώνεται στον Πίνακα 1. Συνολικά, κατά το έτος 2017 λειτούργησαν θερμικοί
σταθμοί με ισχύ 1.808,35 MW. Επιπλέον, λειτουργούν και σταθμοί Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε πολλά από τα ΜΔΝ. Η συνολική τους ισχύς ανερχόταν σε
459,59 MW κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018. Το 81,5% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τους θερμικούς σταθμούς και το 18,5% από
ΑΠΕ. Το μερίδιο των ΑΠΕ κατανέμεται κατά 60,8% σε αιολικούς σταθμούς, κατά
34,4% σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και κατά 4,8% σε εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών σε στέγες και netmetering. Σημειώνεται, ότι για την κάλυψη τυχόν
επιπλέον εποχιακών αναγκών γίνεται χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τα οποία
μεταφέρονται στο εκάστοτε σύστημα. Η διαχείριση της αγοράς ενέργειας των ΜΔΝ
γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας). Όσον αφορά στη γενική εικόνα των 32 αυτόνομων
νησιωτικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας:
• Δεκαεννέα από αυτά είναι μικρά συστήματα με αιχμές ζήτησης κάτω των 10 MW
• Δέκα από αυτά είναι μέσου μεγέθους με αιχμές ζήτησης από 10 έως 100 MW
• Τρία από αυτά είναι μεγάλα, με αιχμές ζήτησης άνω των 100 MW, η Κρήτη, η
Ρόδος και τα νησιά που εξυπηρετούνται από το σύστημα Κως – Κάρπαθος
Πίνακας 1. Εγκατεστημένη ισχύς θερμικών σταθμών στα ΜΔΝ κατά το έτος 2017. Πηγή:
(ΔΕΔΔΗΕ, 2018)
ΜΔΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΜΔΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΡΚΙΟΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΓΑΥΔΟΣ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΘΗΡΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ

0,84
0,64
6,20
1,15
0,41
0,41
3,83
0,43
0,99
0,77
75,09
15,89
16,50
796,82
5,92
133,66

ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΡΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ

94,88
23,60
1,73
22,98
67,49
0,66
93,72
8,93
232,93
49,63
6,69
11,48
8,45
8,60
39,25
77,78

2. Ενεργειακή κατανάλωση και ενεργειακά κόστη στα ΜΔΝ
Κοινό στοιχείο των περισσότερων από τα ΜΔΝ είναι η σημαντική διαφοροποίηση
της ενεργειακής κατανάλωσης μεταξύ καλοκαιρινών και χειμερινών μηνών.
Αναλυτικότερα, ο πληθυσμός των νησιών αυξάνεται κατά πολύ τους καλοκαιρινούς
μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης. Έτσι, παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις

στην κατανάλωση που φτάνουν ακόμη και το 362%, όπως στην περίπτωση της
Μυκόνου. Η μικρότερη διακύμανση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 48%
στα Αντικύθηρα που έχουν μικρό μόνιμο πληθυσμό και περιορισμένη τουριστική
κίνηση. Στη Λέσβο, η οποία έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό όλο το χρόνο και
σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες πέραν του τουρισμού η διακύμανση
ανέρχεται σε 55%. Το μέγεθος αυτό είναι περίπου όμοιο με το αντίστοιχο του
διασυνδεδεμένου δικτύου (ΑΔΜΗΕ, 2018).
Με βάση τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ για τα έτη 2014 – 2017 (τετραετία), συνολικά
τα συστήματα των ΜΔΝ παρουσιάζουν τα ακόλουθα μεγέθη ως κατανάλωσης και
παραγωγής ενέργειας:
• Μέσος όρος ετήσιας κατανάλωσης: 5.672.339 MWh (τυπική απόκλιση 3,12%)
• Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής θερμικών μονάδων: 4.643.288 MWh (τυπική
απόκλιση 3,11%)
• Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής μονάδων ΑΠΕ: 1.029.051 MWh (τυπική
απόκλιση 5,87%)
Μείζον χαρακτηριστικό των ενεργειακών συστημάτων των ΜΔΝ είναι το μεγάλο
κόστος λειτουργίας. Διάφοροι παράγοντες επιδρούν σε αυτό όπως:
• Το γεγονός ότι οι θερμικοί σταθμοί που λειτουργούν ως μονάδες βάσης έχουν ως
καύσιμο το πετρέλαιο
• Το ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο φορτίο και ορισμένες φορές είναι
απαραίτητη η μεταφορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (ιδίως το καλοκαίρι) για
την κάλυψη της ζήτησης
Το κόστος λειτουργίας παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις στα διάφορα
ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ. Το υψηλότερο κόστος παρατηρείται στα
Αντικύθηρα και το χαμηλότερο στη Χίο. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται με φθίνουσα
σειρά το μεταβλητό κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ την
περίοδο 2014-2017. Ακόμη και το χαμηλότερου κόστους λειτουργίας σύστημα, αυτό
της Χίου, την περίοδο 2014 – 2017 παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος 92,434
€/MWh, το οποίο είναι 80% μεγαλύτερο από τη Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος
(Μ.Ο.Τ.Σ.), η οποία αναφέρεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα και κατά το διάστημα
2014 – 2017 κυμάνθηκε, κατά μέσο όρο, στα 51,338 €/MWh. Το (σταθμισμένο) μέσο
μεταβλητό κόστος όλων των ΜΔΝ, το διάστημα 2014 – 2017, ανήλθε στα 130,519
€/MWh, δηλαδή ήταν 2,5 φορές υψηλότερα από τη Μ.Ο.Τ.Σ. της ίδιας περιόδου.
Στον Πίνακα 2 αποτυπώνεται το κόστος καυσίμου για τους θερμικούς σταθμούς
των ΜΔΝ. Παρατηρείται ότι τις περιόδους με αυξημένες τιμές πετρελαίου διεθνώς,
για την ηλεκτροδότηση των ΜΔΝ, το κόστος καυσίμου ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κώδικα των ΜΔΝ (Ρ.Α.Ε., 2018), οι συμβατικές μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αμείβονται:
• Για την ενέργεια με βάση το μεταβλητό κόστος παραγωγής και το κόστος
εκκίνησης μονάδας
• Για τη διαθεσιμότητα ισχύος
• Για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών
Όμως έως τώρα, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες,
εφαρμόζονται μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ. Από αυτές προβλέπεται ότι ο

παραγωγός ενέργειας αποζημιώνεται για το πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το πλήρες κόστος παραγωγής, όπως είναι αναμενόμενο, είναι μεγαλύτερο του
μεταβλητού κόστους. Υπάρχουν περιπτώσεις στα ΜΔΝ που το πλήρες κόστος είναι
ιδιαίτερα αυξημένο και αυτό, κυρίως, σχετίζεται με τις δαπάνες για κάλυψη εκτάκτων
αναγκών μέσω ενοικίασης, μεταφοράς και εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών. Είναι πρακτικά αδύνατον να βρεθούν ακριβή και επίσημα στοιχεία,
προκειμένου να τεκμηριωθεί ποσοτικά το μεγάλο κόστος ενοικίασης
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Όμως, ο ισχυρισμός είναι εύλογος και υποστηρίζεται π.χ.
από το ότι η Ρ.Α.Ε. για το καλοκαίρι του 2017 ενέκρινε τη μίσθωση από τη ΔΕΗ
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 37 MW για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα
ΜΔΝ13.

Διάγραμμα 1. Μέσο μεταβλητό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κατά την τετραετία
2014 – 2017 και Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (για το διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας) κατά την ίδια περίοδο.
Πίνακας 2. Κόστη μαζούτ και diesel για την τροφοδοσία των θερμικών σταθμών στα ΜΔΝ
(Πηγή: Κουναλάκης και Κόλλιας, 2018).

13

Έτος

Μέσο
κόστος
μαζούτ
(€/tn)

Μέσο
κόστος
diesel
(€/klit)

Ετήσιο
κόστος
μαζούτ
(M€)

Ετήσιο
κόστος
diesel
(M€)

Συνολικό
ετήσιο
κόστος
πετρελαίου
(M€)

2012

548,66

639,30

499,57

146,65

646,22

https://energypress.gr/news/egkrithike-i-egkatastasi-prosthetis-ishyos-sta-nisia-giakalokairi-i-rae-vazei-telos-sti

2013

491,57

599,67

413,89

130,03

543,92

2014

459,94

556,52

395,08

130,87

525,95

2015

272,67

395,60

233,43

99,48

332,91

Συνολικά κόστη περιόδου

1.541,97

507,03

2.049

Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται με φθίνουσα σειρά το πλήρες κόστος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ την τετραετία 2014 – 2017. Στα πολύ μικρά νησιά,
παρατηρούμε ότι το πλήρες κόστος είναι πολύ υψηλό. Στα Αντικύθηρα, την περίοδο
2014 – 2017, ήταν 1.328,03 €/MWh. Το συνολικό κόστος τροφοδοσίας των ΜΔΝ δεν
επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τα πολύ μικρά νησιά λόγω των χαμηλών τους
καταναλώσεων αλλά τα πολύ υψηλά κόστη για αυτά τα απομακρυσμένα, μικρά νησιά
είναι ενδεικτικό της δυσκολίας στην ενεργειακή τους τροφοδοσία. Όμως, ακόμη και
στην περίπτωση της Λέσβου που παρουσιάζει το χαμηλότερο πλήρες κόστος, στα
148,967 €/MWh, η αποζημίωση των παραγωγών για την ενέργεια που εγχέουν στο
σύστημα (για όσο αποζημιώνονται με το πλήρες κόστος) είναι περίπου τριπλάσια από
την αντίστοιχη στις περιοχές που τροφοδοτούνται από το διασυνδεδεμένο σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περίοδο 2014 – 2017, το (σταθμισμένο) μέσο πλήρες
κόστος παραγωγής όλων των ΜΔΝ ανήλθε σε 186,547 €/MWh, ήταν δηλαδή 3,6
φορές μεγαλύτερο από τη Μ.Ο.Τ.Σ. της ίδιας περιόδου.Στο Διάγραμμα 3 φαίνεται η
εξέλιξη, ανά μήνα, του μέσου (σταθμισμένου) πλήρους κόστους παραγωγής των
ΜΔΝ, σε σύγκριση και με την αντίστοιχη πορεία της Μ.Ο.Τ.Σ. που αφορά στο
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάγραμμα 2. Μέσο μεταβλητό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κατά την τετραετία
2014 – 2017 και Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά την ίδια περίοδο.

Διάγραμμα 3. Μέσο πλήρες κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κατά την τετραετία 2014
– 2017.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι εμφανές ότι η υφιστάμενη κατάσταση
στα ΜΔΝ όσον αφορά στην ηλεκτροδότησή τους χρήζει βελτιώσεων, αφού το κόστος
ηλεκτροδότησης είναι πολύ μεγάλο. Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για τη
διασύνδεση των νησιών με το σύστημα ηλεκτροδότησης της ενδοχώρας. Σε μερικές
περιπτώσεις, όμως, θα χρειαστεί να συνεχίσουν λειτουργούν αυτόνομα ηλεκτρικά
συστήματα, λόγω μεγάλης απόστασης από την ηπειρωτική χώρα. Για τη βελτίωση της
λειτουργίας των αυτόνομων συστημάτων είναι απαραίτητη η περαιτέρω αξιοποίηση
των ΑΠΕ, ώστε να μειωθούν οι καταναλώσεις πετρελαιοειδών, που όπως φάνηκε
αποτελούν τη βασική αιτία του υψηλού κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών. Αυτή η
σκέψη υποστηρίζεται και από τη στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, η
οποία δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κόστους
ηλεκτροδότησης και ενεργειακής παραγωγής από ΑΠΕ (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής παραγωγής
από ΑΠΕ στα ΜΔΝ.
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3. Προτάσεις βελτίωσης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των
νησιών – Το παράδειγμα της Αστυπάλαιας
Η Αστυπάλαια αποτελεί μια ιδανική και αντιπροσωπευτική περίπτωση μελέτης
αναφορικά με τις προοπτικές των μικρών, αυτόνομων συστημάτων των ελληνικών
νησιών. Άλλωστε, ο αποκεντρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός σε απομονωμένες
περιοχές στοχεύει ακριβώς σε περιπτώσεις νησιωτικών και ορεινών περιοχών με
χαμηλά φορτία και συνθήκες απομόνωσης, παρά σε μεγάλα συστήματα ενέργειας,
όπως π.χ. η Κρήτη, που παραμένουν χωρίς σύνδεση με το διασυνδεδεμένο δίκτυο
αλλά έχουν μεγάλες καταναλώσεις και φορτία.
Η Αστυπάλαια, κυριολεκτικά, βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου, γεγονός που
αντικατοπτρίζεται στις αποστάσεις της από μεγαλύτερα νησιά καθώς και από την
ενδοχώρα: Αστυπάλαια – Κώς: 55 km, Αστυπάλαια – Νάξος: 90 km, Αστυπάλαια –
Κρήτη: 140 km, Αστυπάλαια – Ρόδος: 170 km, Αστυπάλαια – Λαύριο: 240 km,
Αστυπάλαια – Αθήνα: 280 km.Συνεπώς, πρακτικά, η λειτουργία ενός αυτόνομου
ηλεκτρικού συστήματος στην Αστυπάλαια είναι υποχρεωτική, αφού η σύνδεσή της με
άλλα μεγαλύτερα ηλεκτρικά συστήματα (ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο) είναι πολύ
δύσκολη.
Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού, σύμφωνα με την απογραφή του 2011,
ανέρχεται σε 1.334 κατοίκους. Η έκταση του νησιού είναι 96,9 km2. Η Αστυπάλαια
είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός για θερινές διακοπές, γι’ αυτό και η
ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το
ενεργειακό σύστημα της Αστυπάλαιας βασίζεται σε θερμικούς σταθμούς που
χρησιμοποιούν diesel για ηλεκτροπαραγωγή. Στον Πίνακα 4 φαίνονται τα μεγέθη και
οι τύποι των συγκεκριμένων ηλεκτρογεννητριών. Για το 2015, που γίνεται και η
σχετική προσομοίωση, η κατανάλωση diesel ανήλθε σε 2,262,347 lit. Επιπλέον, στο
νησί λειτουργεί ένας φωτοβολταϊκός σταθμός με ισχύ αιχμής 320 kW. Το μερίδιο της
ηλιακής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή κυμάνθηκε μεταξύ 8% και 9%, την
περίοδο 2014 – 2017. Η ενεργειακή ζήτηση τον Αύγουστο είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη
από ό,τι το Νοέμβριο. Για το 2015, η μέγιστη ζήτηση ισχύος ανήλθε σε 2,25 MW, το
Δεκαπενταύγουστο, στις 21.00. Τα μέσα ετήσια κόστη ηλεκτροπαραγωγής για την
περίοδο 2014 – 2017 στην Αστυπάλαια ήταν:
• Μεταβλητό κόστος: 228,21 €/MWh
• Πλήρες κόστος: 379,27 €/MWh
Έτσι, το σύστημα της Αστυπάλαιας κατατάσσεται 11 ο μεταξύ των 32 ΜΔΝ, όσον
αφορά στο μεταβλητό κόστος και 13ο όσον αφορά στο πλήρες κόστος. Είναι προφανές
ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης κόστους.

Πίνακας 4. Τύπος, καύσιμο και ισχύς των ηλεκτρογεννητριών που χρησιμοποιούνται στο
ηλεκτρικό σύστημα της Αστυπάλαιας (Πηγή: Δανιήλ, 2018)
Τύπος Γενήτριας
Καύσιμο
Ονομαστική Ισχύς
Αποδιδόμενη Ισχύς
(kW)
(kW)
STORK ABR-216S
Diesel
208
150
STORK ABR-216S
Diesel
208
150
STORK ABR-216S
Diesel
208
150
STORK ABR-216S
Diesel
208
150
MITSUBISHI S16R-PTA
Diesel
1275
1100
MITSUBISHI S16R-PTA
Diesel
1275
1100
MITSUBISHI S16R-PTA
Diesel
1275
1100

Για την προσομοίωση του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού και τη μελέτη
σεναρίων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
HOMER PRO x64.
3.1 Διασύνδεση της Αστυπάλαιας με μεγαλύτερα ηλεκτρικά συστήματα
Η διασύνδεση των ΜΔΝ με το διασυνδεδεμένο σύστημα αποτελεί στρατηγική
επιλογή της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής. Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε στην
περίπτωση της Αστυπάλαιας η επέκταση των δικτύων με υποβρύχια καλώδια είναι
μια δύσκολη επιλογή λόγω της μεγάλης απόστασης του νησιού από γειτονικά μεγάλα
νησιά και από την ηπειρωτική χώρα. Το κόστος διασύνδεσης νησιών μέσω
υποβρυχίων καλωδίων εκτιμάται σε περίπου 1.000.000 €/km (Παπαδόπουλος etal.
2008, ΡΑΕ, 2011). Μέσω του λογισμικού HOMER πραγματοποιήθηκε προσομοίωση
του ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας/ βελτιστοποίηση που περιλάμβανε την
επιλογή της διασύνδεσης του νησιού με το διασυνδεδεμένο δίκτυο, με ταυτόχρονη
ανάλυση ευαισθησίας συναρτήσει της απόστασης της υποβρύχιας καλωδίωσης.
Αποδείχθηκε ότι η επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου, για να τροφοδοτήσει ένα νησί
με τις καταναλώσεις της Αστυπάλαιας, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 km,
προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική της βιωσιμότητα. Η Αστυπάλαια απέχει
55 km από το σύστημα Κω – Καλύμνου, συνεπώς καθίσταται πρακτικά αδύνατη η
διασύνδεσή της.
3.2 Αλλαγή της υφιστάμενης δομής του ηλεκτρικού συστήματος της
Αστυπάλαιας
Χρησιμοποιώντας του HOMER PRO x64, αναλύθηκαν διαφορετικά σενάρια
αναδόμησης του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας. Κύριος στόχος
είναι η μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής στο νησί, με βιώσιμο τρόπο. Συνεπώς,
η περαιτέρω χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί αναγκαιότητα. Τα
σενάρια που διερευνήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
▪ Σενάριο A: Περαιτέρω χρήση ΑΠΕ χωρίς την προσθήκη συστημάτων
αποθήκευσης
− Α1: Φωτοβολταϊκά και μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός (λόγω της
λειτουργίας φράγματος για την υδροδότηση του νησιού είναι δυνατή

η προσθήκη μικρής ισχύος υδροστροβίλου που θα παράγει ηλεκτρική
ενέργεια)
− A2: Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και μικρός υδροηλεκτρικός
σταθμός
▪ Σενάριο B: Περαιτέρω χρήση ΑΠΕ με προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης
– συσσωρευτές Li-Ion
− B1: Φωτοβολταϊκά και συστοιχία συσσωρευτών
− B2: Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και συστοιχία συσσωρευτών
− B3: Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μικρός υδροηλεκτρικός
σταθμός και συστοιχία συσσωρευτών
Οι περιπτώσεις Β1, Β2 και Β3 εξετάστηκαν με διαφορετικές παραδοχές όσον
αφορά στο κόστος των μπαταριών. Έτσι, υπάρχουν άλλα τρία σενάρια (Β1α, Β2α,
Β3α) που έχουν την ίδια δομή με τα προαναφερθέντα αλλά 40% μικρότερο κόστος
συσσωρευτών, ακολουθώντας τη σχετική τάση που παρατηρείται στην ενεργειακή
αγορά.
Οι προσομοιώσεις/ βελτιστοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται
στους Πίνακες 5 και 6. Στον Πίνακα 5, φαίνεται η δομή του ενεργειακού συστήματος
σε κάθε σενάριο, ενώ στον Πίνακα 6 τα κόστη επένδυσης, τα μοναδιαία ενεργειακά
κόστη, τα ετήσια ενεργειακά κόστη, οι ετήσιες καταναλώσεις diesel και το μερίδιο των
ΑΠΕ κάθε σεναρίου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι για να μειωθεί η χρήση των ηλεκτρογεννητριών (σε
επίπεδο που κάποια ή κάποιες από αυτές να μη χρειάζεται να λειτουργεί και να
υπάρχει μόνο ως εφεδρεία στο νησί) είναι απαραίτητη η αποθήκευση ενέργειας. Η
χρήση κατά βάση στοχαστικών ΑΠΕ – οι δυνατότητες ηλεκτροπαραγωγής από το
μικρό υδροηλεκτρικό είναι περιορισμένες – θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια του
συστήματος χωρίς συστοιχίες συσσωρευτών. Η χρήση μπαταριών μπορεί να
εξασφαλίσει την παροχή ισχύος με ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης ΑΠΕ στην
Αστυπάλαια. Το μερίδιο των ΑΠΕ μπορεί να φτάσει και το 45%, με το μοναδιαίο
ενεργειακό κόστος να πέφτει κατά 42%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Παρά τη μικρή ισχύ του υδροστροβίλου που μπορεί να εγκατασταθεί, η λειτουργία
του δρα ευεργετικά για την ευστάθεια του μικρού αυτού ηλεκτρικού συστήματος.
Πίνακας 5. Δομή του ενεργειακού συστήματος της Αστυπάλαιας - υφιστάμενη κατάσταση και
μελλοντικά σενάρια

Σενάρια
Υφιστάμενη
Κατάσταση
A1
A2
B1
B2
B3

Αριθμός
γεννητριών
/ Ισχύς
(kW)

Φωτοβολταϊκά
(kW)

Ανεμογεννήτριες
(kW)

Υδροστρόβιλος (kW)

Li-Ion
Συσσωρευτές (kWh)

7 / 3.900

320

-

-

-

7 / 3.900
7 / 3.900
7 / 3.900
5 / 1.700
5 / 1.700

1.072
550
1.497
835
767

450
700
650

80
80
80

500
500
400

B1a
B2a
B3a

7 / 3.900
5 / 1.700
5 / 1.700

1.135
880
723

700
675

80

700
600
500

Πίνακας 6. Κόστη επένδυσης, μοναδιαία ενεργειακά κόστη, ετήσια ενεργειακά κόστη, ετήσιες
καταναλώσεις diesel και μερίδιο ΑΠΕ στην Αστυπάλαια – υφιστάμενη κατάσταση και
μελλοντικά σενάρια

Σενάρια

Κόστος
επένδυσης
(€)

Υφιστάμενη
κατάσταση
A1
786.000
A2
1.896.000
B1
1.376.000
B2
2.546.000
B3
2.406.000
B1a
1.266.000
B2a
2.426.000
B3a
2.306.000
* Στοιχεία για το 2015

Μοναδιαίο
ενεργειακό
κόστος
(€/MWh)

Ετήσιο
ενεργειακό κόστος
(€)

Ετήσια
κατανάλωση diesel
(lit)

Μερίδιο
ΑΠΕ στην
κατανάλωση (%)

230*

1.428.851*

2.262.347*

8,54*

151
144
156
143
136
152
140
133

865.968
735.066
850. 623
680.213
650.781
835.679
669.158
639.273

1.388.401
1.119.778
1.337.461
995.450
952.375
1.311.072
977.368
933.276

25,4
40,6
26,2
45,0
47,6
27,1
45,7
48,2

Τα κόστη επένδυσης κυμαίνονται από 786.000 έως 2.426.000 ευρώ, αναλόγως
της ισχύος συστημάτων ΑΠΕ και συσσωρευτών που πρέπει να εγκατασταθούν. Αυτής
της τάξης τα ποσά είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά από την υποβρύχια διασύνδεση του
νησιού με άλλα συστήματα. Προφανώς, τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν μια
πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ενός εναλλακτικού «ενεργειακού μέλλοντος» για το
νησί. Χρειάζονται αναλυτικές τεχνικές μελέτες και προσομοιώσεις. Όμως,
διαφαίνονται σαφείς τάσεις που έχουν προστιθέμενη αξία για την ενεργειακή
πολιτική και τον ενεργειακό σχεδιασμό σε μικρά, απομονωμένα νησιά.

4. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, τα μικρά ελληνικά νησιά που δεν μπορούν να διασυνδεθούν με το
ηπειρωτικό σύστημα έχουν τη δυνατότητα για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.
Υπάρχει η δυνατότητα πολύ μεγάλης μείωσης του ενεργειακού κόστους και
σημαντικής διείσδυσης των ΑΠΕ. Όμως, για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις και
σε συσσωρευτές εκτός από μονάδες ενεργειακής παραγωγής. Και πρέπει να
συνεχιστεί η πτωτική τάση του κόστους των συσσωρευτών που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια, ώστε τα σενάρια αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ να είναι ρεαλιστικά.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστούν και οι δυνατότητες αξιοποίησης της βιομάζας
και έστω μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων που αυξάνουν την ευστάθεια και την
αξιοπιστία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων.
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Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές: Η
συμβολή του ερευνητικού έργου STEP-IN
Νίκος Κατσουλάκος1, Λευκοθέα Παπαδά2, Δημήτρης Δαμίγος3, Δημήτρης
Καλιαμπάκος4
1Δρ.

Μηχανολόγος Μηχανικός, Διδάσκων ΠΔ 407/80, Μετσόβιο Κέντρο
Διεπιστημονικής Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
2Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
3 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
4 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Περίληψη
Η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή η αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών
με ασφάλεια, σύγχρονα μέσα/ καύσιμα και προσιτό κόστος, αποτελεί σημαντικό
κοινωνικό πρόβλημα. Ειδικά στις ορεινές περιοχές, λόγω του ψυχρού κλίματος, των
παλιών οικημάτων και των χαμηλών εισοδημάτων, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο
έντονο. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η
απρόσκοπτη πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες αποτελούν προϋπόθεση
για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Το ερευνητικό έργο STEPIN (Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals)
αποσκοπεί στην προώθηση μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Το
έργο αυτό υλοποιείται από 13 εταίρους που εδρεύουν σε 6 χώρες. Ένα από τα τρία
«ζωντανά εργαστήρια» (Living Labs) που λειτουργούν, στο πλαίσιο του STEP-IN,
πραγματοποιείται στο Μέτσοβο, ακριβώς για να υπάρξει εξειδικευμένη προσέγγιση
της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές. Αναλυτικότερα, μέσω ανοικτών
εκδηλώσεων (energy café), το κοινό θα ενημερωθεί για τις δυνατότητες μείωσης του
ενεργειακού κόστους και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με έμφαση
σε μέτρα χαμηλού ή μηδενικού κόστους. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί μετρητικός
εξοπλισμός, θα γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις δείγματος κατοικιών της πόλης του
Μετσόβου και θα μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων μείωσης του
ενεργειακού κόστους που θα προταθούν στα νοικοκυριά. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού έργου STEPIN, τα προσδοκώμενα οφέλη καθώς και αποτελέσματα του έργου από τη λειτουργία
του Living Lab στον οικισμό του Μετσόβου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ορισμένα
αποτελέσματα της πρώτης έρευνας με πληθυσμό αναφοράς τα νοικοκυριά του
Μετσόβου, με στόχο την αποτύπωση των ενεργειακών τους δαπανών αλλά και
προβλημάτων ενεργειακής τροφοδοσίας.
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Abstract
Energy poverty, i.e. the inability of meeting energy needs adequately, by modern
means / fuel and at an affordable cost, is an important social problem. Especially in
mountainous regions, the problem is even more intense due to cold climate, old
building stock and low incomes. Effective tackling of energy poverty and free access
to modern energy services are prerequisites for the integrated development of
mountainous areas. The STEP-IN research project (Using Living Labs to roll out
Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals) aims at promoting measures of
tackling energy poverty. This project is implemented by 13 partners, from 6 different
countries. One of the three "Living Labs", operating under STEP-IN, takes place in
Metsovo, in order to provide a specialized approach to energy poverty in mountainous
areas. More specifically, through open energy café, the public will be informed about
the possibilities of lowering energy costs and increasing energy efficiency of buildings,
with emphasis on low or zero cost measures. Additionally, metering equipment will
be installed, energy audits of a sample of dwellings in Metsovo will take place and the
effectiveness of measures of energy cost reduction suggested to households will be
estimated. In this paper, the methodological approach of the STEP-IN research
project is presented, along with the expected benefits and results of the project,
resulting from the operation of the Living Lab in the settlement of Metsovo. In
particular, the results of the first, baseline survey with the households of Metsovo as
reference population are presented, aiming at estimating their energy expenses and
their energy supply problems.

1. Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας
Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα από τα πλέον σοβαρά κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των
Ευρωπαϊκών χωρών που πλήττονται από αυτή. Ειδικά μετά το 2009, την έναρξη της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί ραγδαία και έχει
εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, με σημαντικές
κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Οι επιβληθείσες πολιτικές λιτότητας
συνδυάζουν την ύπαρξη χαμηλών εισοδημάτων και αυξημένου κόστους ενέργειας,
γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε αδυναμία επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών
αναγκών εκ μέρους των νοικοκυριών.
Χαρακτηριστικά, από το 2009 και, μέσα σε διάρκεια δέκα ετών εφαρμογής
πολιτικών λιτότητας(2009-2018), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας
έπεσε κατά 22% (EUROSTAT, 2019). Το ίδιο διάστημα, οι τιμές των καυσίμων
σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ, αντίθετα, το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα
μειώθηκε. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης,
αυτή μειώθηκε κατά 39% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2009-2018, ενώ
χαρακτηριστικό είναι ότι τη χρονιά 2013-2014 άγγιξε την τιμή του 1,4 €/l,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 110% σε σχέση με το 2009 (ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ., 2009;
ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ., 2013; ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ., 2014; ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ., 2018). Παράλληλα, σημαντική
μείωση σημείωσε και η κατανάλωση θερμικής ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία
κατανάλωσης πετρελαιοειδών 2010-2017 (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Παρά το γεγονός ότι η
μείωση αυτή δε μπορεί να προσδιοριστεί στον οικιακό τομέα και σε επίπεδο
νοικοκυριού, στη σχετική έρευνα αποτυπώνεται μία δραστική μείωση στη συνολική
κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, του κυρίαρχου καυσίμου θερμικής
ενέργειας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους Papada & Kaliampakos (2016), οι οποίοι πραγματοποίησαν την
πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, βρέθηκε ότι το
58,5% των νοικοκυριών της Ελλάδας υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια, βάσει του
αντικειμενικού δείκτη του 10%, ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό του λόγου
«πραγματικό ενεργειακό κόστος/ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού» που
υπερβαίνει το 0,10. Με άλλα λόγια, σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά της χώρας αδυνατούν
να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ενεργειακές τους ανάγκες. Το ποσοστό αυτό σε
απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 2.418.706 ελληνικά νοικοκυριά, ένα ιδιαίτερα
ανησυχητικό εύρημα. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι ένα ποσοστό της τάξης του
40% των νοικοκυριών αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, ενώ ένα
υψηλό ποσοστό της τάξης του 70% δήλωσε ότι «έχει αναγκαστεί» να περιορίσει άλλες
βασικές του ανάγκες, όπως φαγητό, ρουχισμό κ.ά., προκειμένου να καλύψει επαρκώς
τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Παρόμοια έρευνα στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας ανέδειξε την ακόμα
μεγαλύτερη έκταση του προβλήματος στον ορεινό κορμό της χώρας. Ειδικότερα,
βάσει του ίδιου -αντικειμενικού- δείκτη του 10%, η ενεργειακή φτώχεια στην ορεινή
Ελλάδα υπολογίστηκε στο υψηλό ποσοστό του 73,5% (Papada & Kaliampakos, 2017),
κατά15, δηλαδή, ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό του επιπέδου της χώρας,

γεγονός που οφείλεται κατά βάση στο συνδυασμό υψηλότερου ενεργειακού κόστους
και χαμηλότερων εισοδημάτων στις ορεινές περιοχές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
ορεινές κοινωνίες αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα,
καθώς οι ειδικές γεωμορφολογικές συνθήκες των περιοχών αυτών καθιστούν τον
ορεινό πληθυσμό «σταθερά ευάλωτο» σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.
Χαρακτηριστικά, η απομόνωση, το έντονο ανάγλυφο και το ενίοτε κακό οδικό δίκτυο,
αποτελούν συνθήκες που δυσκολεύουν τη μεταφορά των καυσίμων στις
απομακρυσμένες περιοχές και αυξάνουν το κόστος αυτών στους ορεινούς οικισμούς
(Katsoulakos et al., 2014). Σύμφωνα με τους Katsoulakos & Kaliampakos (2014), οι
τιμές των καυσίμων στους απομονωμένους ορεινούς οικισμούς της Ελλάδας είναι
περίπου 5-7% υψηλότερες από τις μέσες τιμές της χώρας. Ένα επίσης κοινό
χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών της Ελλάδας είναι το παλαιό κτιριακό
δυναμικό, δεδομένου ότι πάνω από το 55% των κτιρίων είναι χτισμένα πριν το 1979
(Πρώτος Κανονισμός Θερμομόνωσης),γεγονός που αναπόφευκτα συνεπάγεται
υψηλές θερμικές απώλειες (Κατσουλάκος, 2013). Η ανάλυση του δείκτη τρωτότητας
για τις ορεινές περιοχές από τους Papada & Kaliampakos (2019) έδειξε ότι η ορεινή
Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη στην ενεργειακή φτώχεια σε σχέση με το επίπεδο της
χώρας, κατά το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 89,7%, το οποίο μεταφράζεται σε
περίπου 2,5 φορές περισσότερα χρήματα από τον ορεινό πληθυσμό για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών σε σχέση με το επίπεδο της χώρας.

2. Το ερευνητικό έργο STEP-IN
ΤοSTEP-IN (Using Living Labs to rollout Sustainable Strategies for Energy Poor
Individuals) είναι ένα ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται, συνολικά, από 13 εταίρους
που εδρεύουν σε 6 διαφορετικές χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και, γενικότερα, αντιμετώπισης της ενεργειακής
φτώχειας, μέσω της εμπλοκής ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών, αλλά και
τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων, όπως
ερευνητές, οργανισμούς, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, δήμους, εταιρείες
παροχής ενέργειας και ρυθμιστικές αρχές.
Βασικός άξονας του έργου είναι η λειτουργία τριών «ζωντανών» εργαστηρίων
διερεύνησης (Living Labs) σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης: Μάντσεστερ
(Ηνωμένο Βασίλειο), Nyírbátor (Ουγγαρία) και Μέτσοβο (Ελλάδα), καθένα από τα
οποία έχει αναλάβει τη μελέτη διαφορετικών ομάδων ενεργειακά ευάλωτων
καταναλωτών, διαφορετικού ενεργειακού προφίλ συμπεριφοράς και κατανάλωσης
(αστικό, αγροτικό και ορεινό εργαστήριο διερεύνησης, αντίστοιχα). Κύριο
χαρακτηριστικό των εργαστηρίων αυτών είναι η άμεση εμπλοκή με τους ευάλωτους
καταναλωτές, η κατανόηση των ενεργειακών ζητημάτων αυτών (ενεργειακή
συμπεριφορά, συνήθειες και ενεργειακή κατανάλωση) και ο προσδιορισμός των
αδυναμιών αλλά και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης που υπάρχουν. Για τη μελέτη
της συμπεριφοράς των ομάδων αυτών πρόκειται να λάβουν χώρα μια σειρά από

ενέργειες, όπως πρωτογενείς έρευνες, άμεση επαφή και συζήτηση με τους
καταναλωτές, ημερίδες ενημέρωσης, συστάσεις αλλαγής συμπεριφοράς ή λήψης
μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, ποσοτικές μετρήσεις μέσω ειδικού εξοπλισμού,
συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς κλπ., με έμφαση στην αποτίμηση /
μέτρηση της πραγματικής επίδρασης του προγράμματος στη συμπεριφορά των
ευάλωτων νοικοκυριών και στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών.
Το έργο αποτελείται από τρία βασικά στάδια: την έρευνα βάσης, τους κύκλους
διεξαγωγής των «ζωντανών» εργαστηρίων διερεύνησης και τη μελέτη αποτίμησης. Η
έρευνα βάσης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πρωτογενούς κοινωνικής έρευνας, με
στόχο την αποτύπωση του υφιστάμενου ενεργειακού προφίλ της υπό μελέτη περιοχής
(χαρακτηριστικά νοικοκυριών, κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης, συμπεριφοράς,
κλπ.). Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα αυτή θα αποτελέσουν
τη βάση αναφοράς αλλά και σύγκρισης, πριν και μετά τις ενέργειες του έργου STEPIN, όπως αναλύεται και στην πορεία. Η διεξαγωγή των «ζωντανών» εργαστηρίων
διερεύνησης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους, με την πραγματοποίηση σε κάθε
κύκλο κάθε εργαστηρίου διερεύνησης(α) ενός «ενεργειακού καφέ / energy café» με
στόχο την ενημέρωση των πολιτών, (β) μιας πρωτογενούς έρευνας καταγραφής
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από εξειδικευμένους ενεργειακούς συμβούλους
και (γ) την αποτύπωση τεχνικών χαρακτηριστικών της οικίας μέσω της εγκατάστασης
ειδικού μετρητικού εξοπλισμού (ψηφιακοί θερμοστάτες και θερμιδόμετρα, έξυπνοι
μετρητές, αισθητήρες θερμοκρασίας / υγρασίας). Η μελέτη αποτίμησης περιλαμβάνει
τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών των ενεργειακών συμβούλων και των
μετρήσεων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας βάσης, προκειμένου να γίνει
η εκτίμηση- αποτίμηση της επίδρασης του STEP-IN σε ζητήματα εξοικονόμησης
ενέργειας, μεταβολής της συμπεριφοράς και βελτίωσης της κατάστασης διαβίωσης
των νοικοκυριών.

3. Το εργαστήριο διερεύνησης του Μετσόβου
Το Εργαστήριο Διερεύνησης του Μετσόβου λειτουργεί και θα συνεχίσει να
λειτουργεί για τα επόμενα -περίπου- δύο χρόνια στον οικισμό του Μετσόβου, υπό το
συντονισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Δήμο
Μετσόβου. Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου διερεύνησης, είναι, δεδομένης
της αυξημένης τρωτότητας των ορεινών κοινωνιών της Ελλάδας στην ενεργειακή
φτώχεια, αφενός να προσδιορίσει την έκταση του προβλήματος σε μία κατεξοχήν
ορεινή περιοχή της χώρας, αφετέρου, να προτείνει στοχευμένα μέτρα ανακούφισης
του πληθυσμού από τα ενεργειακά του προβλήματα και να εκτιμήσει την
αποτελεσματικότητα αυτών δια της εφαρμογής τους.
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου διερεύνησης του Μετσόβου πρόκειται να
ακολουθήσει το γενικότερο πλάνο των εργαστηρίων διερεύνησης που παρουσιάστηκε
στην Ενότητα 3. Πιο αναλυτικά, η πρώτη φάση του έργου αποτελείται από την έρευνα
βάσης (κοινωνική έρευνα), η οποία θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για την περιοχή
του Μετσόβου. Η κοινωνική έρευνα έχει ήδη υλοποιηθεί σε δείγμα 300 νοικοκυριών

του οικισμού του Μετσόβου, με τυχαία δειγματοληψία, αποτυπώνοντας το σύνολο
των χαρακτηριστικών των νοικοκυριών της περιοχής μελέτης (οικονομικά, κοινωνικά,
τεχνικά, ενεργειακά, συμπεριφορικά χαρακτηριστικά). Μέρος των αποτελεσμάτων
παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.Η επόμενη φάση περιλαμβάνει τους τρεις κύκλους
του εργαστηρίου διερεύνησης στην περιοχή του Μετσόβου, καθένας από τους
οποίους περιλαμβάνει με τη σειρά του τρία βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο κάθε
κύκλου περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός «ενεργειακού καφέ / energy café» με
τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες το καθένα, στο οποίο θα συμμετέχουν ερευνητές,
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταναλωτές, εταιρίες ενέργειας κ.ά., με στόχο
την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή συμβουλών σε ζητήματα
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών ζητημάτων
που άπτονται της ενεργειακής συμπεριφοράς και της κατανάλωσης. Το δεύτερο
στάδιο περιλαμβάνει την κατ’ οίκον επίσκεψη εξειδικευμένων ενεργειακών
συμβούλων σε 50 (τουλάχιστον) νοικοκυριά -150 νοικοκυριά στο σύνολο των τριών
κύκλων-, με στόχο τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων βάσει ειδικού
ερωτηματολογίου και την παροχή συμβουλών ενεργειακής εξοικονόμησης εκ μέρους
των ενεργειακών συμβούλων. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση /
λήψη επί τόπου μετρήσεων σε 30 (τουλάχιστον) νοικοκυριά από τα παραπάνω -90
νοικοκυριά στο σύνολο των τριών κύκλων- μέσω ειδικού εξοπλισμού (έξυπνοι
μετρητές, ψηφιακά θερμιδόμετρα κλπ.),ο οποίος θα εγκατασταθεί στις υπ’ όψιν
κατοικίες. Το τρίτο στάδιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο προκειμένου να αποτυπωθεί το
πραγματικό ενεργειακό προφίλ των νοικοκυριών, να εκτιμηθεί το ενεργειακό τους
κόστος και να εκτιμηθούν τα οφέλη από την υιοθέτηση των προτάσεων των
ενεργειακών συμβούλων. Τα οφέλη θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
βασικά ενεργειακά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων νοικοκυριών που προέκυψαν
από την έρευνα βάσης. Σημειώνεται πως, τα δεδομένα που απορρέουν από τις
συνεντεύξεις των ενεργειακών συμβούλων, καθώς και δευτερογενή δεδομένα (πχ.
δεδομένα σχετικά με το κλίμα) θα χρησιμοποιηθούν ως εισροή σε μαθηματικά
μοντέλα και σε εξειδικευμένο λογισμικό έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι ενεργειακές
ανάγκες και οι ενεργειακές απώλειες κάθε σπιτιού, πριν και μετά την εφαρμογή των
προτεινόμενων μέτρων από τους ενεργειακούς συμβούλους.
Η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του εργαστηρίου διερεύνησης. Τα ποιοτικά δεδομένα (από τα «ενεργειακά καφέ») θα
δίνουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις αποφάσεις που
κινητοποιήθηκαν -ή όχι- να πάρουν μέσω της ενημέρωσης που έλαβαν, ενώ τα
ποσοτικά δεδομένα (μετρήσεις ενεργειακής κατανάλωσης βάσει του εξοπλισμού,
αποτύπωση λογαριασμών), σε συνδυασμό με τη χρήση μαθηματικών / στοχαστικών
μοντέλων, αναλύσεων κόστους-οφέλους και της έρευνας βάσης, θα εκτιμούν τον
πραγματικό αντίκτυπο του προγράμματος, μέσω της αποτελεσματικότητας ή μη των
προτεινόμενων μέτρων στην ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας και στις
συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, κατά τη διεξαγωγή κάθε κύκλου
διερεύνησης, θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού
και εκστρατείες ενημέρωσης (πχ. λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού, όπως φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία κλπ.).

4. Επιλογή από τα ευρήματα της έρευνας βάσης στον οικισμό του Μετσόβου
Η έρευνα βάσης στο Μέτσοβο πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και
Ιανουαρίου 2019, σε δείγμα 300 κατοικιών, τυχαία επιλεγμένων. Ο οικισμός του
Μετσόβου περιλαμβάνει 1.409 κατοικίες, από τις οποίες 890 είναι κατοικημένες. Από
την έρευνα προέκυψε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, άνω του 90%.
Περίπου τα μισά σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1970. Περίπου 14% των
κατοικιών, μόνο, έχουν χτιστεί μετά την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης
Κτιρίων, το 1980, γεγονός που προδιαθέτει για σημαντικά μειωμένη ενεργειακή
αποδοτικότητα στις κατοικίες του Μετσόβου. Όντως, περίπου 6 στα 10 σπίτια δε
διαθέτουν κανένα μέτρο «ενεργειακής θωράκισης» του κτιριακού τους κελύφους.
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, οι λέβητες πετρελαίου χρησιμοποιούνται ως κύριο
σύστημα θέρμανσης στο 46% των νοικοκυριών, αποτελώντας το πιο δημοφιλές
σύστημα θέρμανσης. Όμως, αθροιστικά σχεδόν τα μισά νοικοκυριά χρησιμοποιούν
βιομάζα, προφανώς για μείωση των εξόδων αγοράς καυσίμων. Αυτή η κατάσταση
είναι αποτέλεσμα της κρίσης, αφού στην απογραφή του 2011, πάνω από 70% των
νοικοκυριών χρησιμοποιούσε πετρέλαιο για θέρμανση, ενώ βιομάζα
χρησιμοποιούσαν λιγότερα από 1 στα 5 νοικοκυριά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το
ότι 67,22% των ερωτηθέντων απάντησε ότι άλλαξε σύστημα θέρμανσης για να
μειώσει τα ενεργειακά κόστη.

Κύριο σύστημα θέρμανσης
Other
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Energy fireplace
Heat accumulators
Individual electric devices
Pellets central heating
Firewood central heating
LPG central heating
Diesel oil central heating
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Διάγραμμα 1. Κύριο σύστημα θέρμανσης στα νοικοκυριά του Μετσόβου

Για την προσέγγιση του πυρήνα του ζητήματος που απασχολεί το ερευνητικό
πρόγραμμα STEP-IN, την ενεργειακή φτώχεια, κατά τη διενέργεια της έρευνας
βάσης, χρησιμοποιήθηκαν οι λεγόμενοι «ποιοτικοί δείκτες» ενεργειακής φτώχειας.
Οι δείκτες αυτοί φαίνονται στη συνέχεια και εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα
ποσοστά των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιστοιχεί σε κάθε
δείκτη.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Παρουσία υγρασίας/ υδρατμών σε τοίχους και παράθυρα (30,3%)
Παρουσία μούχλας σε τοίχους και παράθυρα (23,3%)
Έλλειψη αίσθησης άνεσης στο σπίτι το χειμώνα (19,3%)
Έλλειψη αίσθηση άνεσης στο σπίτι το καλοκαίρι (7,7%)
Καθυστερήσεις πληρωμών λογαριασμών ενέργειας (8%)
Προβλήματα υγείας λόγω ανεπαρκούς θέρμανσης (1,7%)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή
φτώχεια έχουν υπολογίσιμη παρουσία στο Μέτσοβο. Ειδικά όσον αφορά στα θέματα
υγρασίας/ μούχλας φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά
της περιοχής.
Τα ποσοτικά οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν πιο γλαφυρά την επιβάρυνση
των νοικοκυριών του Μετσόβου για την κάλυψη, ειδικά, των θερμικών τους αναγκών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, μία κατοικία στην περιοχή καλείται να πληρώσει
2.237,38 ευρώ για την κάλυψη των θερμικών της αναγκών. Στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιείται πετρέλαιο ως καύσιμο, το μέσο μηνιαίο κόστος θέρμανσης ανέρχεται
σε 232,28 ευρώ. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται pellets, το αντίστοιχο κόστος
είναι 152,76 ευρώ, δηλαδή 35% χαμηλότερο. Αυτό το εύρημα αποτυπώνει με
χαρακτηριστικό τρόπο το ότι η στροφή των νοικοκυριών προς τη βιομάζα
συνεπάγεται μείωση των δαπανών τους για θέρμανση. Οι δαπάνες για ηλεκτρικό
ρεύμα είναι κατά τους θερινούς μήνες 64,1 ευρώ, κατά μέσο όρο, και κατά τους
χειμερινούς μήνες 74,6 ευρώ. Οι ανωτέρω δαπάνες αντιστοιχούν περίπου στο 20%
του εισοδήματος των νοικοκυριών, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό.
Με βάση τα ανωτέρω αλλά και με βάση επιπλέον ποιοτικούς παράγοντες
(περικοπές στις ώρες θέρμανσης, περικοπές άλλων δαπανών για να καλυφθούν τα
ενεργειακά έξοδα, θέρμανση μόνο ενός μέρους του σπιτιού κλπ.) δημιουργήθηκε ένας
σύνθετος δείκτης κινδύνου ενεργειακής φτώχειας στο Μέτσοβο που παρουσιάζεται
στο Διάγραμμα 2. Περίπου ένα στα πέντε νοικοκυριά του Μετσόβου αντιμετωπίζουν
υψηλό και πολύ υψηλό ρίσκο ενεργειακής φτώχειας. Πρόκειται για ένα υπολογίσιμο
αριθμό που πρέπει να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς για την
αντιμετώπισή του.
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Διάγραμμα 2. Δείκτης κινδύνου ενεργειακής φτώχειας στο Μέτσοβο

Στον Πίνακα 1, φαίνεται η κατάσταση στο Μέτσοβο όσον αφορά στις επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας. Τα μεγάλα ενεργειακά κόστη έχουν οδηγήσει πολλά
νοικοκυριά στην υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά έχει
εγκαταστήσει θερμικά ηλιακά συστήματα, παρά τη σχετική απαγόρευση στους όρους
δόμησης του οικισμού του Μετσόβου, κάτι που δείχνει τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει
για περικοπή ενεργειακών δαπανών. Ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών δεν έχει
εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης και ούτε σχεδιάζει να τα εφαρμόσει
κυρίως λόγω οικονομικής αδυναμίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία το πολύ μικρό ποσοστό
νοικοκυριών που έχουν κάνει επέμβαση θερμομόνωσης. Πρόκειται για το πλέον
αποδοτικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και αρκετά δαπανηρό. Έτσι, μόλις
17% περίπου των νοικοκυριών έχει καταφέρει να υιοθετήσει το μέτρο αυτό. Οι
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν κατ’ εξοχήν μέτρο αντιμετώπισης
της ενεργειακής φτώχειας και πρέπει να αξιοποιηθούν και τα χρηματοδοτικά και τα
θεσμικά εργαλεία, ώστε να προωθηθούν, ειδικά σε ορεινές περιοχές με μεγάλα
θερμικά φορτία, όπως το Μέτσοβο.

Πίνακας 1. Εφαρμογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά του Μετσόβου
Επεμβάσεις
εξοικονόμησης
ενέργειας

Έχει εφαρμοστεί την
τελευταία δεκαετία

Σχεδιάζεται
εφαρμοστεί

να

Δεν
έχει
εφαρμοστεί/
δε σχεδιάζεται

Αντικατάσταση
κουφωμάτων

44.0%

13,3%

42,7%

Αναβάθμιση
συστήματος
θέρμανσης

22.0%

9.0%

69.0%

Θερμομόνωση

16,7%

15,7%

67,7%

18.7%

17.0%

64.3%

58.0%

5.7%

36.3%

Εγκατάσταση
ηλιακών
συστημάτων
Ενεργειακά
αποδοτικές
συσκευές

5. Αντί επιλόγου
Το μείζον ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας που εκδηλώνεται έντονα στις ορεινές
περιοχές πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχει ήδη υπάρξει, πανευρωπαϊκά, καθυστέρηση
στην αποτελεσματική του αντιμετώπιση, σε μεγάλο βαθμό και λόγω των κενών στον
ακριβή ορισμό και την κατανόηση του προβλήματος. Το ερευνητικό έργο STEPINκινείται στη διεπιφάνεια μεταξύ επιστημονικής έρευνας και κοινωνικής
πραγματικότητας. Γι’ αυτό και η υλοποίησή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την
προώθηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια αλλά και για την
κινητοποίηση λήψης μέτρων αντιμετώπισής της. Το ότι το Μέτσοβο αποτελεί το
ορεινό Living Lab του έργου είναι μια μοναδική ευκαιρία για την τοπική κοινωνία
αλλά και για τις ορεινές περιοχές, ευρύτερα, να αναδείξουν τις πτυχές της
ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές, απομονωμένες περιοχές και τα μηνύματα να
φτάσουν σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων, λόγω της φύσης του έργου.
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Περίληψη
Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, αποκτά την προσοχή όλο και
περισσοτέρων ερευνητών, φορέων και κυβερνήσεων κρατών. Ως πρόβλημα, είναι
άμεσα συνδεδεμένο με την καθαυτό φτώχεια, το κόστος ενέργειας αλλά και την
ενεργειακή κατάσταση των οικιών. Δεδομένου όλων αυτών, αποκτά σημασία η
ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης μελέτης του φαινομένου που προϋποθέτει και μια
συμφωνία των ερευνητών στον τρόπο ορισμού και εκτίμησης του. Στον ελλαδικό
χώρο, ανεξάρτητες εκτιμήσεις διαφόρων ερευνητών αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα
έχει μεγάλη ένταση, ειδικά μετά την οικονομική κρίση που υπέστη η χώρα.
Περισσότερο ευάλωτες, καθίστανται περιοχές με ειδικές γεωγραφικές ή/και
κλιματολογικές συνθήκες. Η παρούσα εργασίαπροτείνει μια μεθοδολογία πρώτης
χωρικής εκτίμησης του φαινομένου, μέσω του υπολογισμού οικονομικών και
ενεργειακών δεδομένων ανά δήμο και τονίζει διαφορές με βάση τα ειδικά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποδεικνύει την σημασία να λαμβάνονται
υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά στις τρέχουσες πολιτικές για την ενέργεια, ώστε
αυτές ταυτόχρονα στην επίτευξη των εγχώριων ενεργειακών στόχων να συμβάλουν
σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης.

Method of spatial assessment of the risk of energy poverty in Greece–
The case of mountainous-island regions
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Abstract
Energy poverty attracts more and more researchers, officials and governments.
As a problem, it is directly linked to actual poverty, energy costs and the energy
situation of homes. Given all this, the need for a more comprehensive study of the
phenomenon that requires an agreement between researchers on how to define and
evaluate it is important. In Greece, independent assessments by various researchers
prove that the problem is very intense, especially after the country's financial crisis.
Areas with special geographic and/or climatic conditions become more vulnerable.
This paper proposes a methodology of first spatial estimation of the phenomenon, by
calculating economic and energy data per municipality, and emphasizes in differences
based on specific geographic characteristics. At the same time, it points to the
importance of taking these characteristics into account in current energy policies, so
that at the same time achieving domestic energy goals contribute to social justice.

1. Εισαγωγή
Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του
σήμερα, που μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να έχει την δέουσα προσοχή τόσο
σε επιστημονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις
που οδήγησαν σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση σημαντικών
ενεργειακών τομέων παγκοσμίως και η παγκόσμια οικονομική ύφεση, επιδείνωσαν
το πρόβλημα. Αυτό καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη μελέτης και αντιμετώπισης
του φαινόμενου, σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Είναι αληθές ότι η ενεργειακή
φτώχεια εμφανίζει διαφορετικές μορφές ανά γεωγραφική περιοχή, όπως επίσης ότι
υπάρχει μια δυσκολία ενός σαφούς και συνεκτικού ορισμού της, ειδικά σε διεθνή
κλίμακα. Εκτιμάται πάντως ότι μεταξύ 1,3 και 2,6 δισ. ανθρώπων στον πλανήτη ζει σε
συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, ενώ ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που
μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργειακά φτωχοί κυμαίνεται από 50 έως 125
εκατομμύρια (Κοροβέσης et al., 2017). Στον δε ελλαδικό χώρο, υπολογίζεται κοντά
στο 70%, με βάση το απαιτούμενο ενεργειακό κόστος (Παπαδά, 2017).
Στα πλαίσια αυτά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η «χαρτογράφηση» του ελληνικού
κτιριακού δυναμικού όσον αφορά την ενεργειακή του θωράκιση, η εκτίμηση των
πραγματικών αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών σε ενέργεια και στην συνέχεια ο
εντοπισμός γεωγραφικών περιοχών στις οποίες το πρόβλημα της ενεργειακής
φτώχειας δύναται να εμφανιστεί πιο οξυμένο. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει

συνοπτικά μια “top-down” μεθοδολογία που αναπτύχθηκε ώστε να εκτιμήσει, σε
επίπεδο δήμου, τις ενεργειακές ανάγκες αλλά και τις πιο ευάλωτες περιοχές της
χώρας. Δίνεται ειδική έμφαση στις ορεινές περιοχές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι όντως είναι περισσότερο ευάλωτες. Παράλληλα, μέσω του 1 ου προγράμματος
ενεργειακής εξοικονόμησης, ελέγχει την στάση των ωφελούμενων και διαπιστώνει ότι
αυτή ήταν σε γενικές γραμμές αντίστοιχη των αναγκαιοτήτων ανά περιοχή,
υποδεικνύοντας την ανάγκη μιας πιο στοχευμένης ύπαρξης τέτοιων προγραμμάτων.

2. Γενικά περί ενεργειακής φτώχειας
Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί της ενεργειακή φτώχειας
αναλόγως του τρόπου μελέτης του φαινομένου αλλά και της γεωγραφικής περιοχής
που μελετάται. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη, το κύριο βάρος πέφτει
στην αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των νοικοκυριών σε σύγχρονες μορφές
ενέργειας, ενώ στις αναπτυγμένες χώρες η κουβέντα περιστρέφεται κυρίως στην
οικονομική δυσπραγία ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αυτές. Ένας ορισμός
που προσπαθεί να συγκεράσει αυτές τις δύο οπτικές, είναι ότι «Ενεργειακή φτώχεια
είναι η αδυναμία ενός νοικοκυριού να επιτύχει ένα κοινωνικά και υλικά αναγκαίο
επίπεδο ενεργειακών υπηρεσιών (Buzarovski, 2014). Όμως, για χώρες όπως η
Ελλάδα, είναι εμφανές ότι η βασική παράμετρος που σχετίζεται με την ενεργειακή
φτώχεια αφορά το κόστος της επαρκούς χρήσης της ενέργειας και όχι τη μη ύπαρξη
μοντέρνων συσκευών ή δικτύων ενέργειας (εκτός ίσως από κάποιες πολύ
απομονωμένες περιοχές). Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε καταλληλότερος και πιο
σαφής ορισμός στην περίπτωση μας, είναι: «Ενεργειακή φτώχεια είναι η οικονομική
δυσπραγία ενός νοικοκυριού να καλύψει πλήρως τις συνήθεις ενεργειακές του
ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό, φωτισμό, λειτουργία οικιακών συσκευών
κοκ, όπως αυτές προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης».
Όσον αφορά στους τρόπους υπολογισμού του φαινομένου, αυτοί ποικίλουν και
μπορούν να χωριστούν σε: Α) τους «αντικειμενικούς» τρόπους μέτρησης που
χρησιμοποιούν ποσοτικά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, έρευνες κοκ. και συνήθως
βασίζονται στο ποσοστό του εισοδήματος που χρειάζεται να δαπανηθεί για να έχει το
νοικοκυριό επαρκείς ενεργειακές υπηρεσίες και Β) «υποκειμενικούς» τρόπους
μέτρησης που βασίζονται στην άποψη των ιδίων των πολιτών για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ώστε να εξασφαλίζουν την ενεργειακή τους κάλυψη, καθώς επίσης
και την κατάσταση της οικίας τους σε ζητήματα που άπτονται του βαθμού χρήσης
διαφόρων μορφών ενέργειας. Ο γνωστότερος τρόπος μέτρησης, εισήχθη για πρώτη
φορά από τη Boardmanγια το Ηνωμένο Βασίλειο το 1991,όπου «ένα νοικοκυριό
θεωρείται ενεργειακά φτωχό αν ξοδεύει περισσότερο από το 10% του εισοδήματος
του ώστε να θερμαίνεται επαρκώς» (Boardman, 1991).Εξακολουθεί όμως να αποτελεί
τον πιο συνήθη ορισμό εντός Ε.Ε, αν και έχει δεχτεί κριτική ως «ξεπερασμένος». Στην
Αγγλία έχει αντικατασταθεί από τον δείκτη «Χαμηλού εισοδήματος/Υψηλού κόστοςLIHC». Τέλος, συνεχώς διευρύνεται στην η χρήση σύνθετων πολυκριτηριακών
δεικτών όπως πχ ο δείκτης MEPI.

3. Ενεργειακοί-οικονομικοί υπολογισμοί ανά ελλαδικό δήμο
Η παρούσα εργασία έχει βασιστεί σε μεταπτυχιακή, διπλωματική εργασία που
αφορούσε στην ενεργειακή φτώχεια και την αξιολόγηση προγραμμάτων αύξησης της
ενεργειακής αποδοτικότητας στον Ελλαδικό χώρο (Τσάμπρας, 2018). Η βάση
δεδομένων που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της προαναφερθείσας διπλωματικής
εργασίας αξιοποιήθηκε για την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικών με τις ορεινές και
νησιωτικές περιοχές. Αρχικά,έπρεπε να γίνουν δύο βασικές παραδοχές: Α) ότι θα
περιοριζόταν μόνο στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των νοικοκυριών και Β) ότι
θα προσεγγιστούν αυτές ως προςτην απαιτούμενη ενέργειακάλυψης τους με βάση τα
διεθνή standardsθερμικής άνεσης και όχι με βάση τις πραγματικές καταναλώσεις του
κάθε νοικοκυριού. Οι παραδοχές αυτές, αφενός συνδέονταν με τα διαθέσιμα στοιχεία
που υπήρχαν, αφετέρου σηματοδοτούσαν και την έναρξη μιας προσπάθειας να
δημιουργηθεί ένας τρόπος εκτίμησης του φαινομένου που ξεφεύγει από τον
«υποκειμενισμό» του χρήστη και εκτιμά τις πραγματικές ενεργειακές του ανάγκες.
Δεδομένα ζητήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και προέρχονταν
από την Γενική Απογραφή Πληθυσμού του 2011. Αφορούσαν χαρακτηριστικά των
νοικοκυριών όπως συνδυασμός ειδών μόνωσης και θέρμανσης των οικιών, κατανομές
m2 επιφανείας, ποσοστό μονοκατοικιών κοκ. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που
δημοσίευσε το ΥΠ.ΟΙΚ. σχετικά με εισοδήματατουέτους 2011 ανά Τ.Κ, καθώς και οι
τιμές των καυσίμων του έτους 2012. Με την χρήση αυτών, δημιουργήθηκε μια
μέθοδος πολλών βημάτων που υπολόγιζε τις θερμικές ενεργειακές ανάγκες, τις
ενεργειακές καταναλώσεις και το συνολικό κόστος θέρμανσης των κατοικούμενων
κανονικών κατοικιών ανά δήμο της χώρας. Από αυτά προέκυψαν οι μέσες τιμές
ενεργειακού κόστους καθώς και το αντιστοιχούν Μέσο Εισόδημα ανά δήμο.

4. Δείκτης Πιθανότητας Εμφάνισης Ενεργειακής Φτώχειας

Σχήμα 1: Μέθοδος εκτίμησης Δείκτη ΠΕΕΦ

Έπειτα, έγινε μια απόπειρα πρώτης διαίρεσης των δήμων της χώρας με βάση την
πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Στόχος
αποτελούσε η κατηγοριοποίηση τους και διάκριση των περισσότερο ευπαθών και όχι
η ακριβής ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου αυτού (απαιτούσε δεδομένα που δεν
διαθέταμε). Αναπτύχθηκε λοιπόν μια ημι-ποσοτική μέθοδος που διαιρεί την χώρα σε
5 κλάσεις, αναλόγως με την «πιθανότητα» να εμφανιστεί σε αυτές το εν λόγω
φαινόμενο. Επιλέχθηκε η εξής διαδικασία: Αρχικά, οι δήμοι χωρίστηκαν σε 5 κλάσεις
ίσου πλήθους ως προς το μέσο εισόδημα και το μέσο κόστος ανά νοικοκυριό. Στη
συνέχεια βαθμολογήθηκαν ξεχωριστά οι δυο παράμετροι με κλίμακα από το 1 έως το
5, όπου αντιστοιχούσαν στην ευνοϊκότερη και δυσμενέστερη κατάσταση για την
αποφυγή της ενεργειακής φτώχειας. Για παράδειγμα, με 5 βαθμολογήθηκαν οι δήμοι
με «πολύ χαμηλό εισόδημα» και αυτοί με «πολύ υψηλό κόστος θέρμανσης». Μετά,
προστέθηκαν οι δυο αυτές τιμές και δημιουργήθηκε μια νέα κλίμακα από το 2 έως το
10. Οι τιμές αυτές χωρίστηκαν εκ νέου σε 5 κλάσεις, όπου πλέον όσο μικρότερη ήταν
η νέα αθροιστική τιμή, τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα εμφάνισης ενεργειακής
φτώχειας στον αντίστοιχο δήμο. Έτσι δημιουργήθηκε ο Δείκτης Πιθανότητας
Εμφάνισης Ενεργειακής Φτώχειας (Δείκτης ΠΕΕΦ, από δω και στο εξής). Όλα τα
παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 1.

5. Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
Τόσο σε εγχώριο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενεργειακή
πολιτική που στοχεύει ειδικά το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Η ύπαρξη μιας
σειράς μέτρων που βοηθούν άμεσα στην ανακούφιση των ευάλωτων καταναλωτών
(πχ Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ, Επιδότηση Πετρελαίου Θέρμανσης), δεν
αναιρεί την ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές που στοχεύουν το πρόβλημα στην ρίζα
του. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συνδράμουν εμμέσως τα προγράμματα
ενεργειακής εξοικονόμησης οικιών, αλλά μένει να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό
διεισδύουν στα ενεργειακά ευπαθή νοικοκυριά. Με βάση το σκεπτικό αυτό,
διερευνήθηκε η συμβολή του 1ου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον» που
εφαρμόστηκε την ίδια περίοδο με την υπόλοιπη μελέτη μας, με τη χρήση μιας βάσης
δεδομένων πλέον των 20.000 εγγραφών, από οικίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
Σκοπός ήταν αφενός να ανιχνευτεί μια πιθανή συμβολή του προγράμματος στον
περιορισμό του υπό μελέτη φαινομένου, αφετέρου να αποκτηθεί, από άλλη σκοπιά,
μια ακόμα εικόνα του κτιριακού δυναμικού της χώρας αλλά και των τάσεων των
καταναλωτών-ωφελούμενων.

6. Αποτελέσματα
Στις επόμενες υποενότητες, θα αναφερθούν συνοπτικά τα βασικά χωρικά
αποτελέσματα που προέκυψαν για τηνκαταναλώση, κόστος θέρμανσης, εισόδημα και
κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας στον ελλαδικό χώρο, καθώς και βασικά αποτελέσματα
από το 1ο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Θα εστιάσουμε σε αξιοσημείωτες
διαφοροποιήσεις που αφορούν τις Ορεινές αλλά και Νησιωτικές περιοχές της χώρας,
συγκρινόμενες πάντα με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, ώστε να αναδειχτεί η ανάγκη
ή μη της ειδικής αντιμετώπισης των περιοχών αυτών από την οργανωμένη πολιτεία.
6.1 Κατάσταση κτιρίων – Οικονομικά/ενεργειακά δεδομένα
Αρχικά παρουσιάζεται το κτιριακό δυναμικό της χώρας, ως ποσοστό του είδους
μόνωσης των κανονικών κατοικιών προς το σύνολο αυτών (Πίνακας 1). Έχει γίνει
διάκριση των νησιωτικών, ορεινών και λοιπών δήμων της χώρας, μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί και στην συνέχεια της παρούσης εργασίας. Τα είδη μόνωσης που
εξετάζονται είναι μόνωση τοίχων, διπλά τζάμια, «άλλο είδος» καθώς και οι
συνδυασμοί αυτών και βεβαίως η ανυπαρξία μόνωσης (7 περιπτώσεις).
Είναι φανερό ότι στον ζήτημα της μόνωσης των οικιών, δεν εμφανίζεται κάποια
σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά την γεωγραφία του ελλαδικού χώρου, αν και
μπορεί να παρατηρήσει κανείς το «παράδοξο» στις ορεινές περιοχές να εμφανίζονται
λιγότερο ή και καθόλου θωρακισμένες ενεργειακά οικίες σε σύγκριση με αυτές της
κυρίως χώρας. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι οι ορεινές περιοχές έχουν μεγαλύτερα
ποσοστά παλαιότερων οικιών και άρα μοιραία με χειρότερη μόνωση. Το ίδιο ισχύει
βεβαίως και για τις οικίες στις νησιωτικές περιοχές, αλλά εκεί συνυπολογίζεται το
γεγονός ότι κάποιες έχουν εποχιακή χρήση και το κλίμα είναι ηπιότερο.

Πίνακας 1: Κατηγορίες μόνωσης στις κύριες κατοικίες της επικράτειας

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ
ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
ΑΛΛΟ
ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ
-ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ-ΑΛΛΟ
ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ-ΑΛΛΟ
ΚΑΙ ΤΑ 3 ΕΙΔΗ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΚΑΜΜΙΑ ΜΟΝΩΣΗ

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

3,7%

ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΑ
30,4%
5,9%
4,1%

ΟΡΕΙΝΑ
27,9%
5,8%
6,8%

ΝΗΣΙΑ
24,6%
7,9%
5,4%

16,4%

10,8%

10,8%

1,2%
0,3%
1,6%
39,9%

1,2%
0,4%
0,9%
46,3%

0,7%
0,4%
0,7%
49,4%

3,9%
16,1%

10,4%
35,2%

12,1%

ΚΑΜΜΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΒΙΟΜΑΖΑΑΛΛΟ

48,6%

78,1%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦ.ΑΕΡΙΟ

55,5%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
-ΗΛΙΑΚΗ
23,2%
7,8%
ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΑ

5,4%
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διάγραμμα 1: Αναλογία χρήσης καυσίμων στις κύριες κατοικίεςτης επικράτειας

Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της χώρας
όσον αφορά το τρόπο θέρμανσης των οικιών, ως ποσοστό χρήσης της κάθε
κατηγορίας καυσίμου. Είναι εμφανής η διαφοροποίηση των ορεινών περιοχών στην
εκτεταμένη χρήση θερμικής ενέργειας που προέρχεται από καύσιμη ύλη πέραν της
συνήθους χρήσης Πετρελαίου - Φυσικού αερίου. Η χρήση (κυρίως) βιομάζας
εμφανίζει υπερτριπλάσιο ποσοστό της συνήθους χρήσης στην υπόλοιπη επικράτεια.
Στις νησιωτικές περιοχές, εμφανίζεται υπερτριπλάσια χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
ενώ σημαντικό ποσοστό οικιών δεν έχει καθόλου θέρμανση, πράγμα που συνάδει με
την προηγούμενη εκτίμηση περί εποχιακής χρήσης πολλών οικιών στα νησιά. Να
σημειωθεί άλλωστε ότι τα 3/4αυτών των οικιών δεν έχει ούτε καν κάποια μόνωση.

Τέλος, παρουσιάζεται μια σύνοψη κάποιων βασικών αποτελεσμάτων που
υπολογίστηκαν με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και αφορούν στοιχεία κρίσιμα
στην εκτίμηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας (Πίνακας 2). Αναμενόμενα,
η μέση ετήσια ζήτηση και απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης στις
ορεινές περιοχές, είναι σαφώς αυξημένες σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης
επικράτειας, λόγω δριμύτερων καιρικών συνθηκών και χειρότερης ποιότητας οικιών.
Μοιραία και το μέσο ετήσιο κόστος θέρμανσης είναι αυξημένο. Η έρευνα όμως
ανέδειξε ότι οι περιοχές αυτές έχουν σημαντικά χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα από
αυτό της υπόλοιπης χώρας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κλάσμα «μέσου κόστους
θέρμανσης προς μέσο εισόδημα» να είναι σχεδόν διπλάσιο στις ορεινές περιοχές.
Αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα τρωτές ως προς το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.
Δεν είναι όμως μόνο το εισόδημα που συντελεί σε αυτό. Όπως φαίνεται στον Πίνακα
2, το κλάσμα θερμικής ζήτησης προς θερμική κατανάλωση είναι μικρότερο στις
ορεινές περιοχές. Το κλάσμα αυτό αντικατοπτρίζει την θερμική αποδοτικότητα των
οικιών, μιας και υποδεικνύει πόσο επιπλέον ποσοστό θερμότητας απαιτείται από το
σύστημα θέρμανσης ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες των οικιών.
Προφανώς, οικίες που χρησιμοποιούν θερμικά υποδεέστερες καύσιμες ύλες και έχουν
χειρότερης αποδοτικότητας συστήματα θέρμανσης, απαιτούν και μεγαλύτερες
ποσότητες αρχικής ενέργειας.
Πίνακας 2: Εκτιμήσεις ενέργειας/κόστους κυρίων κατοικιών της επικράτειας

ΕΤΗΣΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
ΖΗΤΗΣΗ (ΚWh)
ΕΤΗΣΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΚWh)
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)
ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΥΡΙΩΣ
ΧΩΡΑ

ΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

10.207

17.500

9.602

13.502

25.296

11.413

1.351
18540

2.167
14399

1.363
17351

7,3%

15,1%

7,9%

75,6%

69,2%

84,1%

6.2 Πιθανότητα εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας
Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστεί η διαίρεση των ελληνικών δήμων με βάση
την κατηγοριοποίηση τους στον Δείκτη ΠΕΕΦ που προαναφέρθηκε (Διάγραμμα 2).
Παρατηρείται ότι ενώ στην κυρίως επικράτεια είναι σχετικά μοιρασμένοι οι δήμοι
ως προς την πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, στις
ορεινές περιοχές η πιθανότητα αυτή βαίνει αυξούμενη με σχεδόν το 60% των ορεινών
δήμων (20 δήμοι) να βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα. Σε καλύτερη μοίρα στον
ελλαδικό χώρο φαίνεται να είναι οι νησιωτικοί δήμοι με μόλις το 15% των δήμων τους
να καταγράφει υψηλή ή πολύ υψηλή πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο αυτό.
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Διάγραμμα 2: Κατανομή ελληνικών δήμων ως προς τον Δείκτη ΠΕΕΦ

6.3 Συμβολή του Προγράμματος Ενεργειακής Εξοικονόμησης
Αρχικά θα παρουσιαστούν τα είδη των επεμβάσεων που προτιμήθηκαν, κόστος
και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η Αποδοτικότητα Ρ, που μετρά το κόστος σε
ευρώ για κάθε εξοικονομούμενη KWh μετά τη περάτωση των παρεμβάσεων στις
οικίες του προγράμματος. Οι επιδοτούμενες επεμβάσεις ήταν αυτές στα κουφώματα
των σπιτιών (Κ), στο σύστημα θέρμανσης (Θ) και στην μόνωση (Μ). Για την εξαγωγή
των
συμπερασμάτων,
χρησιμοποιήθηκαν
περισσότερες
των
20.00ο
καταγεγραμμένων οικιών ωφελούμενων του προγράμματος. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 3.
Πίνακας 3: Συνοπτικά αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
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ΟΡΕΙΝΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0,69

0,78

Στον Πίνακα3 φαίνεται ότι η καλύτερη αποδοτικότητα των χρημάτων που
δαπανήθηκαν αφορούσε τις ορεινές περιοχές και η χαμηλότερη τα νησιά.
Συγκεκριμένα, στις ορεινές περιοχές απαιτήθηκαν 0,69 λεπτά ανά εξοικονομούμενη
KWh, με τον εθνικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 0,78. Αυτό είναι λογικό εξ’ αρχής, μιας
και μιαδεδομένη παρέμβαση (πχ τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης) θα είναι
ενεργειακά αποτελεσματικότερη σε οικίες που βρίσκονται σε περιοχές με δριμύτερες
κλιματικές συνθήκες σε σχέση με αυτέςπου βρίσκονται σε ηπιότερες, παρά το

παρόμοιο κόστος. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στον συγκεκριμένο πίνακα, αν και το
μέσο κόστος παρέμβασης στις ορεινές περιοχές ήταν υψηλότερο από την υπόλοιπη
επικράτεια, η σημαντική διαφορά σε ενεργειακή εξοικονόμηση ήταν αυτή που έκρινε
την καλύτερη αποδοτικότητα στις περιοχές αυτές.
Στο Διάγραμμα 3 παρατηρείται ότι οι ωφελούμενοι σε ορεινές περιοχές επέλεξαν
σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό να προβούν σε συνολική παρέμβαση στις οικίες
τους, ενώ «απέφυγαν» να επενδύσουν μόνο στα εξωτερικά κουφώματα, παρέμβαση
η οποία έχει και αισθητική σημασία για αρκετούς καταναλωτές. Επίσης σε άλλο
διαθέσιμο διάγραμμα φαίνεται ότι, στις ορεινές περιοχές, εντάχθηκε μεγαλύτερο
ποσοστό οικιών της χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης (Η) σε σχέση με την υπόλοιπη
επικράτεια. Αυτό αποδεικνύει την ισχύ όσων προαναφέρθηκαν για χαμηλότερη
ενεργειακή θωράκιση των ορεινών οικιών, ενώ παράλληλα δείχνει ότι οι ωφελούμενοι
αναγνωρίζουν το πρόβλημα και αυθορμήτως επενδύουν ουσιαστικά στην επίλυση
του. Να τονιστεί επίσης ότι και η αρχική εργασία από την οποία προήλθε το παρών
κείμενο, είχε δείξει ότι σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελούμενων του
προγράμματος κατοικούσαν στο βόρειο τμήμα της χώρας, που αντικειμενικά
εμφανίζει δριμύτερες καιρικές συνθήκες στο σύνολο του.
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Διάγραμμα 3: Επιλογή παρεμβάσεων στις διάφορες περιοχές της χώρας

Τέλος, στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό των ωφελούμενων του
προγράμματος ανά κατηγορία δήμου, με βάση την διάκριση που έγινε στην
παράγραφο περί πιθανότητας εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας. Όπως παρατηρεί
κανείς, η πλειοψηφία των κατοίκων των ορεινών περιοχών που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα, κατοικούν σε περιοχές που χαρακτηρίσαμε ως υψηλού κινδύνου
εμφάνισης της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό, αντανακλά σε γενικές γραμμές την
κατηγοριοποίηση των δήμων όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 6.2., αποτελεί

όμως και μια έμμεση επιβεβαίωση της προηγούμενης εκτίμησης, ότι είναι λογικό να
σπεύσουν «αυθορμήτως» να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, κάτοικοι πιο
ευάλωτων γεωγραφικών περιοχών τόσο από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών, όσο
και από πλευράς δυσκολίας στην αντιμετώπιση του κόστους θέρμανσης. Παρομοίως,
και στο νησιωτικό χώρο, το ποσοστό των ωφελούμενων ανά κατηγορία δήμου (ως
προς ΠΕΕΦ) που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, συνάδει με τα ποσοστά αυτών της
παραγράφου 6.2. Σε αντίθεση όμως με αυτές τις δυο «ακραίες» κατηγορίες περιοχών
του ελλαδικού χώρου, η εικόνα του ποσοστού αιτήσεων στην κυρίως χώρα βαίνει
μειούμενη όσο περισσότερο κινούμαστε προς τις πιο ευάλωτες περιοχές. Βεβαίως έχει
σημασία η υπενθύμιση ότι στο κομμάτι αυτό της χώρας κατοικεί το μεγαλύτερο
ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού και υπάγονται τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.
Επίσης οι περισσότεροι ωφελούμενοι του προγράμματος, μοιραία κατοικούσαν σε
τέτοιες περιοχές. Ακόμα όμως και αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά των κατοίκων στις
κυρίως περιοχές της χώρας με μικρό Δείκτη ΠΕΕΦ είναι μεγαλύτερα και τα
αποτελέσματα «φυσιολογικά», σίγουρα δε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στην
κυρίως χώρα συνέβη κάποια «υπέρβαση» στον αριθμό των αιτούμενων των
περισσότερο ευάλωτων περιοχών.
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Διάγραμμα 4: Κατανομή ωφελούμενων «Εξοικονομώ» με βάση τον Δείκτη ΠΕΕΦ

7. Συμπεράσματα
Αποδεικνύεται ότι στο σήμερα, μια μέθοδος εκτίμησης των ενεργειακών
αναγκών-δαπανών για τα ελληνικά νοικοκυριά, θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο
άσκησης πολιτικής όσον αφορά τους ευρύτερους στόχους της ελληνικής πολιτείας (πχ
δεσμεύσεις για το 2020). Παράλληλα μπορεί να αμβλύνει ζητήματα κοινωνικών
ανισοτήτων που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, όπως είναι η ενεργειακή
φτώχεια, είτε μέσω της στοχευμένης εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων, είτε ακόμα
και μέσω των τρεχόντων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης, αν αυτά δίνουν

ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και
γεωγραφικά κριτήρια. Μια τέτοια μέθοδος πρέπει να είναι σχετικά απλή, τουλάχιστον
ως προς την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις από
πλευράς χρόνου αλλά και δεδομένων υπολογισμού. Ειδικά βέβαια για το ζήτημα της
ενεργειακής φτώχειας, απαιτείται από το ελληνικό κράτος να υιοθετήσει έναν
επίσημο ορισμό και τρόπο υπολογισμού του.
Κατέστη σαφές ότι, η ορεινότητα αλλά και η νησιωτικότητα, πρέπει να
εξετάζονται ως ειδικές γεωγραφικές παράμετροι, αν και όχι πάντα για τους ίδιους
λόγους. Ειδικά για τις ορεινές περιοχές, η σύγκριση των δεδομένων και η εξαγωγή
αποτελεσμάτων έδειξε ότι έχουν χαμηλότερη θωράκιση σε σχέση με την υπόλοιπη
χώρα αλλά και από αυτή που απαιτείται λόγω κλιματολογικών συνθηκών, αυξημένα
κόστη θέρμανσης και χαμηλότερες αποδόσεις του συστήματος θέρμανσης τους, ενώ
παράλληλα εμφανίζουν χαμηλότερα εισοδήματα από τον μέσο όρο, συγκαταλέγοντας
τες στις περισσότερο ευάλωτες στο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.
Αποδείχτηκε επίσης, ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, «αυθορμήτως» αξιοποιούν
σε σωστή κατεύθυνση τις κρατικές πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης. Άρα, αν η
πολιτεία αποκτήσει μια πιο εξειδικευμένη πολιτική για τις περιοχές αυτές, τα θετικά
αποτελέσματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν, μεγιστοποιώντας το ενεργειακό αλλά
και κοινωνικό όφελος.
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Οι ενεργειακές κοινότητες ως όχημα αντιμετώπισης της ενεργειακής
φτώχειας στις ορεινές περιοχές
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Περίληψη

Σήμερα, μέσω της προόδου των τεχνολογιών της αυτοπαραγωγής, της
διαχείρισης της ζήτησης και της αποθήκευσης, οι πολίτες αποκτούν διττό ρόλο ως
παραγωγοί - καταναλωτές («prosumers») αναλαμβάνοντας δράση για τη μετάβαση
από μία κεντρικά ελεγχόμενη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή προς αποκεντρωμένες,
ευφυείς και διασυνδεδεμένες αγορές.
Στην παρούσα δημοσίευση αφού αποσαφηνιστεί η έννοια της διεσπαρμένης
παραγωγής ενέργειας και καταγραφούν τα πλεονεκτήματα της, πραγματοποιείται
μια συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων μοντέλων οργάνωσης των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και
οργάνωσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα. Τέλος, εξετάζεται η
σύσταση μιας Ε.Κοιν. με βασικό συμμετέχοντα έναν ορεινό Δήμο και αποκλειστικό
σκοπό την προώθηση της αυτοπαραγωγής ως μέσ0 μείωσης του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η Ε.Κοιν. μπορεί να είναι είτε
κερδοσκοπικού είτε μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πως σε κάθε περίπτωση, με
την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500kWp, θα μπορεί να επιδοτεί
πλήρως το σκέλος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας του «λογαριασμού της
ΔΕΗ» σε 70 έως και 200 φτωχά νοικοκυριά του εν λόγω ορεινού Δήμου.

The energy communities as a means of tackling energy poverty in
mountainous areas
Ilias Doulos1
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Abstract
Nowadays, through the progress of self-generation technologies, demand-side
management technologies and storage technologies, citizens have acquired a dual role
as producers - consumers ("prosumers").
In this study after clarifying the concept of Decentralized Generation and its
benefits, a brief description of the current electricity market models is carried out.
Then the institutional framework for the operation and organization of the Energy
Communities (E.Con.) in Greece is described. Finally, the establishment of an energy
community, in a mountainous Municipality is proposed. It appears that the E.Con.,
with the construction of a photovoltaic power plant of 500kWp installed capacity, it
can fully subsidize the PPC electricity bill for 70 to 200 poor households of the
mountainous Municipality.
1. Εισαγωγή
Με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία των
Παρισίων της 12ης Δεκεμβρίου 2015 για την κλιματική αλλαγή, την επίτευξη μίας
ασφαλούς και βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης και τη μετάβαση προς ένα σύστημα
καθαρής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Νοέμβριο του 2016 τις
προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα. Το επονομαζόμενο
«χειμερινό πακέτο μέτρων» («winterpackage»)14, υπόσχεται «καθαρή ενέργεια για
όλους τους Ευρωπαίους» και θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της ατομικής και
συλλογικής δράσης στις ενεργειακές αγορές του μέλλοντος. Μέσω της
αυτοπαραγωγής, της διαχείρισης της ζήτησης και της δυνατότητας να αποθηκεύουν
ή και να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια ξανά στην αγορά, οι πολίτες
αποκτούν διττό ρόλο ως παραγωγοί - καταναλωτές («prosumers») αναλαμβάνοντας
δράση για τη μετάβαση από μία κεντρικά ελεγχόμενη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή
προς αποκεντρωμένες, ευφυείς και διασυνδεδεμένες αγορές.
Με γνώμονα την κεντρική θέση των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών
κατά τον ανασχεδιασμό των ενεργειακών αγορών, προωθείται με την πρόταση
(αναδιατύπωσης) της Οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και με την πρόταση (αναδιατύπωσης) της Οδηγίας
14Το

«χειμερινό πακέτο μέτρων» περιλαμβάνει οκτώ νομοθετικές προτάσεις οι οποίες καλύ πτουν
την ενεργειακή από δοση, την ενέ ργεια από ΑΠΕ, τη σχεδίαση της αγορά ς ηλεκτρική ς ενέ ργειας,
την ασφά λεια εφοδιασμού και τους κανό νες διακυβέ ρνησης της Ενεργειακή ς Ένωσης
(https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centredclean-energy-transition.)

σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ) η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να
συμμετέχουν στην τοπική ηλεκτροπαραγωγή, στη διανομή, την προμήθεια και την
αποθήκευση ενέργειας.

2. Η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παραγωγικό συντελεστή καθώς και ένα
από τα βασικά εργαλεία βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και, εν γένει, της
κοινωνικής ευημερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση με άλλα κοινωνικά
αγαθά (λ.χ. τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ΜΜΜ), μια αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας προκαλεί άμεσο αντίκτυπο και ανησυχία σε εθνικό αλλά και περιφερειακό
επίπεδο (Bruns, 2012). Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος, εξαιτίας του οποίου μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, η διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που
αφορούσαν στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας παρέμενε ρυθμιζόμενη από το κράτος
σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Στο πλαίσιο της ως άνω οργανωτικής δομής, οι
πέντε βασικές δραστηριότητες του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας – ήτοι η
Παραγωγή, η Προμήθεια, η Διαχείριση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η
Μεταφορά και η Διανομή – ήταν ενταγμένες και ασκούνταν από κρατικές
καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαπενταετία
παρατηρείται ευρεία είσοδος ιδιωτών, ειδικά, στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες
του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι στην Παραγωγή και την Προμήθεια
(Joskow, 2008 & Hogan 2002). Παρόλα αυτά, οι δραστηριότητες της Μεταφοράς,
της Διανομής και της Διαχείρισης, ακόμη και στις απελευθερωμένες αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρούν μονοπωλιακό χαρακτήρα κατά κύριο λόγο εξαιτίας
του υψηλού κεφαλαιουχικού κόστους των σχετικών επενδύσεων και της ανάγκης
δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, προκειμένου η παροχή των υπηρεσιών
Μεταφοράς και Διανομής να καθίσταται οικονομικά βιώσιμη και να εξασφαλίζεται η
χωρίς διάκριση πρόσβαση όλων των ιδιωτών Παραγωγών και Προμηθευτών στα
αντίστοιχα δίκτυα (Jamasb, 2006 & IEA 2005).
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Hunt (2002) διακρίνει τέσσερα πρότυπα
οργάνωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, που απαντώνται διεθνώς:
• Κάθετα ολοκληρωμένα μονοπώλια: όλες οι δραστηριότητες ασκούνται από
καθετοποιημένες επιχειρήσεις, ενώ ο σχεδιασμός και η ρύθμιση της αγοράς
πραγματοποιείται κεντρικά,
• Μοναδικού αγοραστή: ανεξάρτητοι ιδιώτες δραστηριοποιούνται μόνο στον τομέα
της Παραγωγής,
• Ανταγωνιστική χονδρεμπορική αγορά: οι εταιρείες προμήθειας και οι μεγάλοι
βιομηχανικοί καταναλωτές αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από μια πλήρως
ανταγωνιστική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και
• Ανταγωνιστική λιανική και χονδρεμπορική αγορά, στην οποία όλοι οι
καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή τους.

Ωστόσο, ειδικά κατά την τελευταία πενταετία, η διογκούμενη διείσδυση των
τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα αρχίζει να καθιστά αναγκαία τη σταδιακή
αναδιοργάνωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η αύξηση του
ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από διεσπαρμένες πηγές προϋποθέτει αλλαγές
στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και εν γένει αλλαγές στα υφιστάμενα
επιχειρησιακά μοντέλα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία βασίζονται στη
φιλοσοφία της συγκεντροποίησης. Ως εκ τούτου, αρχίζει να αναδεικνύεται η σημασία
των αποκεντρωμένων μοντέλων διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο
πλαίσιο των οποίων ο τελικός καταναλωτής θα έχει ενεργό και διττό ρόλο, όντας
ταυτόχρονα και παραγωγός και καταναλωτής (Corneliand Kihm, 2016).

3. ΑΠΕ και Διεσπαρμένη παραγωγή ενέργειας
Με τον όρο «διεσπαρμένη παραγωγή» περιγράφεται η εγκατάσταση μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο σημείο κατανάλωσης (φορτίο). Η
εγγύτητα της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το φορτίο, το μέγεθός της
καθώς και το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται αποτελούν τις βασικές παραμέτρους
για να θεωρηθεί διεσπαρμένη πηγή. Ως εκ τούτου, μια μονάδα παραγωγής
χαρακτηρίζεται ως διεσπαρμένη πηγή ενέργειας εάν συνδέεται στο δίκτυο διανομής
και είναι εγκατεστημένης ισχύος από 1kW μέχρι 100MW (Ackermannetal., 2001).
Παρότι τα βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
ως διεσπαρμένη πηγή είναι το σημείο σύνδεσής της και η ισχύς της, τα τελευταία
χρόνια ο ως άνω όρος έχει ταυτιστεί με τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Πράγματι, η πλειοψηφία
των μονάδων ΑΠΕ αποτελούν συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις φωτοβολταϊκές μονάδες ισχύος έως 10kWp που
εγκαθίστανται σε στέγες κτιρίων.
Στο ελληνικό δίκτυο διανομής συνδέθηκαν την τελευταία δεκαετία αρκετές
εφαρμογές διεσπαρμένης παραγωγής. Η πλειοψηφία αυτών των εγκαταστάσεων
είναι αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2018
η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ΑΠΕ στην ελληνική επικράτεια αντιστοιχούσε
σε 5.828 MW, εκ των οποίων το 49% αφορούσε σε αιολικούς σταθμούς και το 41% σε
φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η εγκατάσταση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής επηρεάζει τη λειτουργία του
ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί οφέλη. Στη διεθνή βιβλιογραφία
αναγνωρίζονται οι ακόλουθες θετικές επιπτώσεις (Contrerasetal. 2008, Greenpeace
2011, Hoffetal. 2006, Kahn 2008):
Περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων (NOx, PM, SO2) και μείωση του
χρησιμοποιουμένου νερού ψύξης των θερμικών μονάδων.
Οφέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού, όπως μείωση των απωλειών του
ηλεκτρικού συστήματος, μείωση των απαιτήσεων ανάπτυξης υποδομών για τη
μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση της έκθεσης των συμμετεχόντων στην

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των ορυκτών
καυσίμων.
Οφέλη σχετικά με την οικονομία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
αποφυγή χρήσης εισαγόμενων καυσίμων ή/και ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα με τα πλεονεκτήματα, η αυξημένη διείσδυση διεσπαρμένων μονάδων
παραγωγής εμφανίζει και κάποια μειονεκτήματα, όπως είναι: (α) η ανάγκη
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων διανομής, (β) το υψηλό κόστος επένδυσης
συγκριτικά με τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και (γ) η μείωση του
επιπέδου διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, γίνεται εμφανές ότι η σταδιακή μετάβαση που
συντελείται προς τις διεσπαρμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
απαιτεί αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης του ηλεκτρικού
τομέα. Ο υφιστάμενος τύπος οργάνωσης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας που
διέπεται από τη λογική της συγκεντροποίησης πρέπει να αντικατασταθεί από
αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας. Ως εκ τούτου,
και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον τόσο η διεσπαρμένη παραγωγή όσο και ο
αριθμός των prosumers θα αυξάνονται, προκύπτει η ανάγκη για την προώθηση και
τη δημιουργία συνεταιρισμών ή/και άλλων πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικών
κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό
καταναλωτών/πολιτών να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον
ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης και ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά
εγχειρήματα.

4. Ενεργειακές Κοινότητες
Ως Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) νοείται η ένωση, ο συνεταιρισμός, η μη
κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική οντότητα που τελεί υπό τον ουσιαστικό
έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, με γενικό γνώμονα τις αξίες και όχι το κέρδος, η
οποία συμμετέχει σε έργα διεσπαρμένης παραγωγής ενέργειας και δύναται επιπλέον
να ασκεί δραστηριότητες διαχειριστή συστήματος διανομής, προμηθευτή ή φορέα
συλλογικής εκπροσώπησης σε τοπικό ή/και διασυνοριακό επίπεδο.
4.1 Διεθνή επιτυχημένα παραδείγματα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στις συμπράξεις πολιτών και τοπικών φορέων
στον τομέα της ενέργειας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί περίπου 2.400
τοπικά συνεταιριστικά σχήματα κυρίως στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, το
Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειo (Vansintjan, 2015).
Στη Γερμανία, δραστηριοποιούνται περίπου 850 ενεργειακές κοινότητες με
150.000 μέλη15 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Elektrizit ä tswerke
Schönau16,ενός συνεταιρισμού που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία γονέων της
15Βλ.

Annual survey of energy cooperatives, German Cooperative and Raiffeisen Confederation,
Berlin 2016.
16https://www.ews-schoenau.de

επαρχιακής πόλης Schönau μετά το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl με σκοπό την
παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, αποκτώντας το
1994, κατόπιν δημοψηφίσματος, τη διαχείριση των δικτύων διανομής και στη
συνέχεια την ιδιοκτησία αυτών μέσω δικαστικών διαδικασιών.
Στη Δανία, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, ιδρύθηκαν οι
πρώτοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί. Πρωτοποριακό παράδειγμα αποτελεί η
κατασκευή το 1975 της (τότε) μεγαλύτερης ανεμογεννήτριας (Τvindkraft) στον κόσμο
από 400 πολίτες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων της
περιοχής Τvind. Σήμερα δέκα από τις είκοσι ανεμογεννήτριες του παράκτιου αιολικού
πάρκου Middelgrunden17 ανήκουν σε μια ενεργειακή κοινότητα, η οποία αριθμεί
περίπου 8.600 μέλη.
Στο Βέλγιο, επιτυχημένο παράδειγμα ενεργειακού συνεταιρισμού αποτελεί ο
Ecopower18, ο οποίος ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1991 και πλέον το σύνολο των
επενδύσεών του σε υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αιολικά και φωτοβολταϊκά αγγίζει τα 65
εκ. ευρώ. Ένα ποσοστό των κερδών του Ecopower επανεπενδύεται, κυρίως
χρηματοδοτώντας εγχειρήματα που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, και το
υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη του είτε μέσω διάθεσης κερδών, είτε μέσω των
λογαριασμών ενέργειας.
4.2 Νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων
στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα με το νόμο 4513/2018 με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις» ρυθμίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ε.Κοιν. με στόχο «την
προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, και της καινοτομίας στον
ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της
ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και
προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε
νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην
τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο οι Ε.Κοιν. έχουν δικαίωμα να ασκούν, μεταξύ
άλλων, τις κάτωθι δραστηριότητες:
• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή
ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες και
παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
• Ενημέρωση και εκπαίδευση για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
• Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτους
καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη
της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας,
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα συναφή μέτρα.

17http://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en/node/35
18https://www.ecopower.be

Οι Ε.Κοιν. αποτελούν αστικούς συνεταιρισμούς αποκλειστικού σκοπού, οι οποίοι
ως προς τη σύσταση, σύνθεση, διοίκηση, λειτουργία και λύση διέπονται από τις
ειδικότερες διατάξεις του ως άνω νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του
ν. 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισμούς. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής
στις Ε.Κοιν. έχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα δημοσίου εκτός των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (εφεξής «Ο.Τ.Α.») ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και δ) Ο.Τ.Α. β’ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν..
Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον: α) πέντε (5)
μελών, αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, β) τριών (3) μελών, αν τα μέλη είναι
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα
δύο τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α., γ) δύο (2) μελών, αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α’
βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Κάθε μέλος
κατέχει υποχρεωτικά μία συνεταιριστική μερίδα, ενώ για την οικονομική ενίσχυση
της Ε.Κοιν. παρέχεται η δυνατότητα κατοχής και προαιρετικών μερίδων, με ανώτατο
όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%. Σε κάθε περίπτωση κάθε
μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο. Επιπλέον, προκειμένου
να διατηρηθεί ο τοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν., τίθεται η προϋπόθεση τουλάχιστον
το 50% συν ένα των μελών να σχετίζονται με τον τόπο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα
της Ε.Κοιν.
Όσον αφορά τη διαχείριση των κερδών των Ε.Κοιν., προβλέπεται τα
πλεονάσματα εκάστης χρήσης να μην διανέμονται στα μέλη, αλλά να παραμένουν
στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και να διατίθενται για τους σκοπούς της με
απόφαση της γενικής συνέλευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη, ή δέκα (10) προκειμένου για Ε.Κοιν. με έδρα σε
νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, και το 50% συν ένα εξ’
αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα
της χρήσης μετά την αφαίρεση του 10% που προβλέπεται για το σχηματισμού
τακτικού αποθεματικού.
Προκειμένου για τη στήριξη και την προώθηση του θεσμού των Ε.Κοιν.
προβλέπονται με τον ως άνω νόμο οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξής τους. Ενώ,
τέλος, ο ως άνω νόμος προβλέπει την υπαγωγή των Ε.Κοιν. στο πλαίσιο διενέργειας
του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, προκειμένου για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β’ 1547/05.05.2017), στον
εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual netmetering) είναι επιτρεπτός ο
συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία
ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να
υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο)
χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή.
Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα (από το
σταθμό) στο Δίκτυο ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα (από τις
συμψηφιζόμενες παροχές) από το Δίκτυο ενέργεια και η διαφορά, εφόσον είναι

θετική, αποδίδει την χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού.
Εάν η διαφορά είναι αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια. Οι χρεώσεις για τις
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και
τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας. Επί τη βάση των
προηγούμενων το όφελος συμψηφισμού ενός τυπικού οικιακού καταναλωτή με
τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ Α.Ε. στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού
ισούται με 0,107 €/kWh ή 57% του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ.

5. Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο Δήμο Φιλιατών με
στόχο την εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας
Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, άρρηκτα
συνδεδεμένο µε την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Το εν λόγω
πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο έντονο στις ορεινές, σε σχέση µε τις αστικές περιοχές,
καθώς οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν σταθερά δυσμενέστερα χαρακτηριστικά
(δυσμενέστερες κλιματικές συνθήκες, παλαιότερο κτιριακό δυναμικό και χαμηλότερα
εισοδήματα λόγω ασθενέστερης παραγωγικής βάσης) που τις καθιστούν περισσότερο
ευάλωτες (Katsoulakos et al., 2014).
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο
εναλλακτικά σενάρια για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με πρωτοβουλία ενός
ορεινού Δήμου και συγκεκριμένα του Δήμου Φιλιατών, η οποία θα προωθήσει
συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση πτυχών του φαινομένου της
ενεργειακής φτώχειας που πλήττει ευάλωτους καταναλωτές που ζουν στον Δήμο
μελέτης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού
εγκατεστημένης ισχύος 500 kWp, προκειμένου η παραχθείσα ενέργεια να καλύπτει
μέρος των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια φτωχών νοικοκυριών του Δήμου Φιλιατών,
είτε μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού είτε μέσω άμεσης οικονομικής
ενίσχυσης.
Ειδικότερα, ο φωτοβολταϊκός σταθμός προτείνεται να κατασκευαστεί με panel
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, κινέζικης προέλευσης. Θα καταλαμβάνει δημοτική
έκταση περίπου 18 στρ., η οποία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δίκτυο ΜΤ.
Δεδομένων των ως άνω, το συνολικό κόστος επένδυσης δεν θα ξεπερνά τα 480.000
€, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης θα ισούται με το 2,5% του κόστους επένδυσης
(ήτοι ίσο με 11.875€). Η ενεργειακή απόδοση της μονάδας λαμβάνεται ίση με 1.450
kWh/kW/y. Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, θεωρείται ότι η ετήσια
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός τυπικού νοικοκυριού ισούται με 3.500
kWh/y, ενώ τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται τα προς στήριξη νοικοκυριά
θα αντιστοιχούν με αυτά των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
(εισοδηματικά κριτήρια, μηχανική υποστήριξη, αναπηρία).
Σενάριο 1 – Άμεση οικονομική ενίσχυση

Προτείνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Φιλιατών να ιδρυθεί Ενεργειακή
Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Φιλιατών»
(Ε.Σ.Ε.Φ.). Η Ε.Σ.Ε.Φ. θα έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό
σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους. Κατά τα δύο πρώτα
έτη έναρξης της λειτουργίας της, προτείνεται να ζητηθεί η παροχή δωρεάν τεχνικής
υποστήριξης από την Αναπτυξιακή Ηπείρου, ενώ την τεχνική υποστήριξη για την
εξεύρεση και συγκέντρωση κεφαλαίου θα μπορούσε να αναλάβει η Συνεταιριστική
Τράπεζα Ηπείρου. Επιπλέον, για το εν λόγω εγχείρημα πρέπει να ζητηθεί η
υποστήριξη τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας.
Στην Ε.Σ.Ε.Φ. κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχει ο Δήμος Φιλιατών με ποσοστό 40%
ενώ το υπόλοιπο 60% θα διατεθεί σε δημότες της περιοχής μελέτης. Η
χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% από τον αναπτυξιακό νόμο
ενώ τουλάχιστον 30% θα αφορά σε τραπεζικό δάνειο. Ως εκ τούτου, το ποσοστό με το
οποίο θα πρέπει να συμμετέχει η Ε.Κοιν. μέσω του αποθεματικού της κυμαίνεται στο
20%. Με βάση τα προηγούμενα προκύπτει το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα:

Ίδια Συμμετοχή
Τραπεζικός Δανεισμός
Επιχορήγηση
Συνολικό Κοστος Επένδυσης

Ποσό σε €

Ποσοστό (%)

96.000
144.000
240.000
480.000

20
30
50
100

Το δάνειο θα είναι 20ετές με επιτόκιο της τάξης του 5%, ενώ ο Δήμος Φιλιατών
θα καλύψει το 40%, ήτοι 38.400€, του συνεταιριστικού αποθεματικού. Τα υπόλοιπα
57.600€ θα καταβληθούν από τα λοιπά μέλη – φυσικά πρόσωπα της Ε.Σ.Ε.Φ.. Τα
μέλη – φυσικά πρόσωπα θα καταβάλλουν ένα αρχικό μέρισμα της τάξης των 100€.
Τα µέλη – φυσικά πρόσωπα της συνεταιριστικής επιχείρησης θα «αγοράσουν»
τουλάχιστον από µία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το καθένα, ως ελάχιστη
χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Κάθε µέλος – φυσικό πρόσωπο
θα μπορεί να αποκτήσει τουλάχιστον µια και το πολύ πέντε συνεταιριστικές μερίδες,
αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα μέλη θα διαθέτουν µια μόνο ψήφο. Υπό το πρίσμα
των ανωτέρω θεωρείται εφικτή η εύρεση 576 πρόθυμων δημοτών, οι οποίο θα
καταβάλλουν από 100 € ο καθένας.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η παραγόμενη ενέργεια από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 500 kWp αποζημιώνεται με 84€/MWh. Δεδομένου
ότι η ενεργειακή απόδοση της μονάδας θεωρείται ίση με 1.450 kWh/kW/y, τα ετήσια
έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας θα αντιστοιχούν σε 60.900 €, ενώ
τα έξοδα σε 12.000 € και η τοκοχρεωλυτική δόση σε 11.555 €. Ως εκ τούτου,
λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή φορολόγησης 26% και συντελεστή αποσβέσεων 5%
(οι εν λόγω ευνοϊκές τιμές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κινητροδότησης των

Ε.Κοιν.), τα μη-προεξοφλημένα ετήσια έσοδα, βάση του πίνακα Ταμειακών Ροών,
κυμαίνονται περί τα 31.000 €.
Τα ως άνω κέρδη της Ε.Σ.Ε.Φ. θα διατίθενται ετησίως σε ποσοστό 10% για το
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σε ποσοστό 20% θα διανέμονται κατ’ αναλογία
στα μέλη – φυσικά πρόσωπα του συνεταιρισμού και σε ποσοστό 70% θα
χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιδοτούν το ανταγωνιστικό σκέλος των
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας φτωχών νοικοκυριών του Δήμου Φιλιατών. Τα
προαναφερθέντα ποσά θα κυμαίνονται ετησίως περί τα 3.200 €, 6.500 € και 22.600
€, αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το ύψος της χρέωσης Προμήθειας του τιμολογίου Γ1 της
ΔΕΗ Α.Ε. είναι ίσο με 0,0946 €/kWh και ότι ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει
ετησίως περί τις 3.500 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος για
το ανταγωνιστικό σκέλος του «λογαριασμού ρεύματος» είναι περί τα 331 €, πλέον
ΦΠΑ. Συνεπώς, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιδοτήσει πλήρως το σκέλος για την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας του «λογαριασμού της ΔΕΗ» σε περίπου 70 φτωχά
νοικοκυριά και μέχρι του ύψους της κατανάλωσης των 3.500 kWh το έτος. Η
συγκεκριμένη επιδότηση αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση της τάξης του 51%.

Σενάριο 2 – Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός
Εναλλακτικά του 1ου σεναρίου, στο οποίο η Ε.Σ.Ε.Φ. έχει κερδοσκοπικό
χαρακτήρα μέσω της συμμετοχής και φυσικών προσώπων, προτείνεται η σύσταση της
να είναι αμιγώς διαδημοτική με τη συμμετοχή και ενός ιδιώτη. Συγκεκριμένα, ο
σκοπός της θα παραμείνει ο ίδιος (βλ. Σενάριο 1), αλλά στην εν λόγω ένωση θα
συμμετέχουν ο Δήμος Φιλιατών με ποσοστό 40%, ο Δήμος Ηγουμενίτσας με ποσοστό
40% και μια ιδιωτική εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή μελέτης με
ποσοστό 20%.
Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% από τον αναπτυξιακό
νόμο ενώ τουλάχιστον 40% θα αφορά σε επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Ηλεκτρικό Ρεύμα για
όλους» που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής 19. Ως εκ τούτου, το ποσοστό με το οποίο
θα πρέπει να συμμετέχει η Ε.Κοιν. μέσω του αποθεματικού της κυμαίνεται στο 10%.
Με βάση τα προηγούμενα προκύπτει το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα:

Ίδια Συμμετοχή
Επιχορήγηση από Π. Ηπείρου
Επιχορήγηση από Αναπτυξιακό
Συνολικό Κοστος Επένδυσης

Ποσό σε €

Ποσοστό (%)

48.000
192.000
240.000
480.000

10
40
50
100

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής ο
προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος που επιδοτεί δικαιούχους του ΚΟΤ για το έτος
2018, κυμαίνεται στα 5 εκ. €.
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Ο Δήμος Φιλιατών θα καλύψει το 40%, ήτοι 19.200€, του συνεταιριστικού
αποθεματικού, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα καλύψει αντίστοιχα 19.200€, ενώτα
υπόλοιπα 9.600€ θα καταβληθούν από την ιδιωτική εταιρία στο πλαίσιο δράσης
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το ως άνω κεφάλαιο των 48.000 € θα χωριστεί σε 480
συνεταιριστικές μερίδες των 100 € και τα µέλη της συνεταιριστικής επιχείρησης θα
αποκτήσουν τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που τους αναλογούν στη βάση
του χρημάτων που συνεισέφεραν.
Δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση της μονάδας θεωρείται ίση με 1.450
kWh/kW/y, η ενέργεια που θα παράγεται ετησίως θα αντιστοιχεί σε 725.000 kWh.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως περί της 3.500
kWh ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεραίνεται ότι, στο πλαίσιο του εικονικού
ενεργειακού συμψηφισμού, δύναται να ικανοποιηθούν εικονικά οι ηλεκτρικές
ανάγκες περίπου 200 νοικοκυριών. Το όφελος που θα έχει κάθε νοικοκυριό
αντιστοιχεί σε 57% του συνολικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η
ισοδύναμη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε 107,4
€/MWh.
Χρησιμοποιώντας ως τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από την
φωτοβολταϊκή μονάδα την ισοδύναμη τιμή πώλησης καθώς και τα δεδομένα των
προηγούμενων ενοτήτων (κόστος επένδυσης, λειτουργικό κόστος, ενεργειακή
απόδοση, κτλ) προκύπτει ότι, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια το συγκεκριμένο έργο
είναι κοινωνικά επωφελές καθώς η κοινωνική ΚΠΑ υπολογίζεται σε 220.852€ (>0)
και ο κοινωνικός ΕΒΑ σε 9,6% (> επιτοκίου προεξόφλησης 5%).

6. Επίλογος
Από τη διερεύνηση που παρουσιάστηκε σταχυολογούνται, αντί επιλόγου,
ορισμένα βασικά συμπεράσματα:
•
Μια μονάδα παραγωγής χαρακτηρίζεται ως διεσπαρμένη πηγή ενέργειας εάν
συνδέεται στο δίκτυο διανομής και είναι εγκατεστημένης ισχύος από 1kW
μέχρι 100MW.
•
Η διογκούμενη διείσδυση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, κυρίως
μονάδων ΑΠΕ, επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και
δημιουργεί πολλαπλά οφέλη (λ.χ. μείωση των απωλειών του ηλεκτρικού
συστήματος, μείωση των απαιτήσεων ανάπτυξης υποδομών για τη μεταφορά
της ηλεκτρικής ενέργειας, κτλ).
•
Πλέον, αναδεικνύεται η σημασία των αποκεντρωμένων μοντέλων
διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων ο
τελικός καταναλωτής θα έχει ενεργό και διττό ρόλο, όντας ταυτόχρονα και
παραγωγός και καταναλωτής (prosumer). Υπό αυτό το πρίσμα, προκύπτει η
ανάγκη για την προώθηση και τη δημιουργία συνεταιρισμώνprosumers ή/και
άλλων πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

•

•

•

•

•

Με το νόμο 4513/2018 ρυθμίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των
Ε.Κοιν. ώστε πλέον τοπικοί συνεταιρισμοί να είναι σε θέσηνα παράγουν, να
αποθηκεύουν, να διανέμουν και να προμηθεύουν ενέργεια με στόχο,αφενός
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση ενέργειας,
αφετέρου την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Για την αντιμετώπιση πτυχών του προβλήματος της ενεργειακής φτώχεια σε
έναν ορεινό Δήμο, προτείνεται η κατασκευή και διαχείριση μιας
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ισχύος 500kWp από μια Ενεργειακή
Κοινότητα με βασικό συμμετέχοντα τον Δήμο.
Μια τέτοια εγκατάσταση έχει κόστος επένδυσης περί τα 480.000 € και
ετήσια λειτουργικά έξοδα περίπου 11.900€, ενώ ετησίως παράγει, με
συντηρητικούς υπολογισμούς, περί τις 725.000 kWh.
Η ενεργειακή κοινότητα μπορεί να είναι είτε κερδοσκοπικού είτε μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση
δράσεων για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης
ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους.
Το έργο, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι οικονομικά
βιώσιμο αλλά και κοινωνικά επωφελές, ενώ ανάλογα με τη μορφή τηςΕν.Κοιν.
θα δίνεται η δυνατότητα να επιδοτηθεί πλήρως το σκέλος για την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας του «λογαριασμού της ΔΕΗ» σε 70 έως και 200 φτωχά
νοικοκυριά του Δήμου.
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Περίληψη
Η πολυδιάστατη φύση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας προστάζει για
μια καινοτόμα προσέγγιση στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της
ολοκληρωμένης ανάπτυξης και στη βελτίωση των προοπτικών των τοπικών
κοινωνιών, ιδίως αυτών με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Σε αυτή την
κατεύθυνση, η έννοια του «Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού», με άξονα τη
διεπιστηµονικότητα και την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, συμβάλει στον
εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων με στόχο την επίτευξη
μακροπρόθεσμης ισορροπίας στη φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγματικότητα,
εναρμονισμένη με τον εύθραυστο χαρακτήρα των ορεινών περιοχών. Η
Μοντελοποίηση της Κτηριακής Πληροφορίας επιτρέπει την ενσωμάτωση n-οστού
αριθμού διαστάσεων σε ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο μοντέλο που συνδέεται με
ένα πλήθος εξωτερικών βάσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στη
δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω,
επιλέγεται η μοντελοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του Μετσόβιου Κέντρου
Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης
περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας και νερού και στον
φυσικό φωτισμό. Παράλληλα, διερευνάται η δυνατότητα επίτευξης ουδέτερου
ισοζυγίου του άνθρακα, καθώς και εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο τη
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
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Abstract
The multidimensional nature of the energy poverty phenomenon requires an
innovative approach to achieving the integrated development vision and improving
the prospects of local communities’ development, especially those of increased energy
needs. In this direction, the «Integrated Design» concept, focusing on
interdisciplinarity and the need for a holistic approach, contributes to rationalising
the energy consumption of buildings in order to achieve a long-term balance in
physical and socioeconomic reality, compatible with the fragile environment of
mountainous areas. The Building Information Modelling allows the creation of
integrated multidimensional models that connect to multiple external databases in
real time, aiming to create energy efficient buildings. For the documentation of the
above, the modelling of the Metsovion Interdisciplinary Research Centre (M.I.R.C.) of
the National Technical University of Athens (N.T.U.A.) is chosen. The result of the
analysis includes data regarding energy and water consumption and natural lighting.
Furthermore, the possibility of achieving carbon neutrality is investigated, as well as
alternative design solutions to ensure the maximum possible energy savings.

1. Ενεργειακή Φτώχεια και Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός
Η ενεργειακή φτώχεια, μία από τις εκφάνσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης, αποτελεί ένα φαινόμενο με αυξάνουσα σημασία την τελευταία δεκαετία. Η
ανεπαρκής πρόσβαση πολλών νοικοκυριών σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες
σχετίζεται με ένα πλήθος γενεσιουργών αιτιών οι οποίες αναδεικνύουν μια σύνθετη
αλληλεπίδραση μεταξύ υψηλού ενεργειακού κόστους, χαμηλού διαθέσιμου
εισοδήματος και ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών (Νταΐνταση, 2018;
Santamouris et al., 2013). Η πολυδιάστατη φύση τους δυσχεραίνει τη χάραξη μιας
ολιστικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ προστάζει για μια
καινοτόμα προσέγγιση στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της
ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τη βελτίωση των προοπτικών των τοπικών κοινωνιών,
ιδίως αυτών με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. Η ιδιαίτερη ενεργειακή ταυτότητα
των ορεινών περιοχών χαρακτηρίζεται «από αυξημένες ενεργειακές καταναλώσεις
για θέρμανση και από προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία λόγω της
απομόνωσης και του γεωγραφικού αναγλύφου» (Βερροίου, 2014). Για το λόγο αυτό

«τα παραδοσιακά πολεοδομικά και κτηριοδομικά χαρακτηριστικά των ορεινών
οικισμών κινούνταν στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης της ενεργειακής
κατανάλωσης, με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα ο
τρόπος ζωής των ορεσίβιων χαρακτηριζόταν από την ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων» (Κατσουλάκος, 2011).
Τα «πράσινα» κτήρια έχουν γίνει το έμβλημα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ισορροπίας στη
φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγματικότητα. Ο εξορθολογισμός της
ενεργειακής κατανάλωσης προάγει ένα μοντέλο ζωής το οποίο δεν ταυτίζει την άνοδο
του βιοτικού επιπέδου με την αύξηση της κατανάλωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η
έννοια του «Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» (Integrated Design), με άξονα τη
διεπιστηµονικότητα και την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, καθιστά δυνατή την
προσομοίωση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός έργου σε όλα τα
στάδια του κύκλου ζωής του, ως άξονα για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών
κτηρίων. Οι «Ολοκληρωμένες Σχεδιαστικές Λύσεις» περιλαμβάνουν βελτιωμένες
διαδικασίες συνεργασίας, συντονισμού, επικοινωνίας και υποστήριξης στη λήψη
αποφάσεων, οι οποίες ενεργοποιούνται από την ολοκληρωμένη διαχείριση
δεδομένων και πληροφοριών (ILAL, 2007). Το όραμα του «nD model» επεκτείνει τη
διαδικασία μοντελοποίησης ενός κτηρίου, όχι μόνο σε ένα οπτικό περιβάλλον, αλλά
σε ένα διαδραστικό σύστημα πληροφοριών όλων των αισθήσεων. Η nD
μοντελοποίηση εξελίσσει την έννοια της 4D μοντελοποίησης (ενσωμάτωση της
διάστασης του χρόνου) με στόχο την ενσωμάτωση n-οστού αριθμού διαστάσεων σε
ένα ολιστικό μοντέλο μέσα από τη διαδικασία της Μοντελοποίησης της Κτηριακής
Πληροφορίας (Lee et al., 2005). Ο «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός» επιτρέπει την
πλήρη αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου μέσω του συγκερασμού
ενεργειακού και παθητικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικών
επιπέδων θερμικής άνεσης με τα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα ενεργειακής
κατανάλωσης και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενθαρρύνοντας την
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική βελτίωση σε τοπικό, περιφερειακό και
παγκόσμιο επίπεδο (Yuan and Yuan, 2011; Häkkinen and Kiviniemi, 2008).

2. Έννοια και πλεονεκτήματα της Μοντελοποίησης της Κτηριακής
Πληροφορίας
Στην υλοποίηση του παραπάνω οράματος συμβάλλει η Μοντελοποίηση της
Κτηριακής Πληροφορίας (Building Information Modelling - BIM) η οποία επιτρέπει
την ενσωμάτωση ενός διαδραστικού συστήματος πληροφοριών στο κτηριακό
μοντέλο, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυδιάστατου μοντέλου που
συνδέεται με ένα πλήθος εξωτερικών βάσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
(Succar, 2010a), όπως συστήματα διαχείρισης κτηρίων, γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών (GIS), δεδομένα κόστους, επιχειρησιακή ευφυΐα, κ.λπ. Πρόκειται για
μία «έξυπνη», μοντελοστραφή διαδικασία, η οποία παρέχει καλύτερη αντίληψη της
διαδικασίας σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης κτηρίων και υποδομών. Στη

διεθνή βιβλιογραφία, η μέθοδος έχει χαρακτηριστεί ως καταλύτης για την αλλαγή
(Bernstein, 2005), έτοιμη να μειώσει τον κατακερματισμό της βιομηχανίας, να
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα/ αποδοτικότητά της (Hampson and Brandon,
2004) και να μειώσει το υψηλό κόστος της ανεπαρκούς διαλειτουργικότητας
(Gallaher et al., 2004).
Τα μοντέλα BIM χρησιμοποιούν αντικείμενα - ψηφιακές αναπαραστάσεις
τμημάτων του κτηρίου (Langdon, 2012). Τα αντικείμενα αυτά διαθέτουν γεωμετρία,
«ευφυΐα» και δεδομένα που συλλέγονται σε έναν κεντρικό ψηφιακό «πυρήνα», ο
οποίος στη συνέχεια αποτελεί την καρδιά του συνολικού ψηφιακού μοντέλου
(Αδάμου, 2014). Σε αυτόν έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής. Συνεπώς, ένα
μοντέλο BIM αποτελείται από «έξυπνα» στοιχεία, «οπτικά ισοδύναμα» δομικών
στοιχείων, τα οποία φέρουν τις ιδιότητές τους (θερμομονωτικές, ηχομονωτικές, κ.λπ.)
υπό τη μορφή πληροφοριών. Αντίθετα με τις εφαρμογές CAD (Computer Aided
Design) όπου οι όποιες αλλαγές εφαρμόζονται χειροκίνητα από το χρήστη, στις
εφαρμογές BIM, οι αλλαγές ενημερώνονται αυτόματα σε όλες τις όψεις του κτηρίου.
Οι μέχρι τώρα παραδοσιακές φάσεις σχεδιασμού επαναπροσδιορίζονται μέσω της
αρχής της διαλειτουργικότητας, η οποία αναφέρεται στη μεταφορά πληροφοριών
μεταξύ διαφορετικών μορφών αρχείων ή διαφορετικών ειδών λογισμικών. Μέσω
αυτής, καθίσταται εφικτή η διαχείριση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής του, γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και
διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η συνέπεια καθώς
αποφεύγεται η αντιπαραγωγικότητα και οι επαναλαμβανόμενες ανακρίβειες λόγω
της επανεισαγωγής των δεδομένων.
Πλέον, δεν είναι το αντικείμενο το οποίο κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο στο
σχεδιασμό, αλλά οι ιδιότητες πίσω από αυτό. Το παραπάνω ενισχύει την πληρότητα
των σχεδίων, διασφαλίζει την ποιότητα σχεδιασμού, συμβάλλει στην αποφυγή λαθών
και ενισχύει την κατανόηση της γεωμετρίας του χώρου. Επιπλέον, διευκολύνει τον
ποιοτικό έλεγχο, προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης ορισμένων
χαρακτηριστικών (π.χ. ενεργειακή συμπεριφορά), ενώ μειώνει τις κατασκευαστικές
ασυμβατότητες (construction conflicts) στο χώρο (location conflicts) και στον
προγραμματισμό (scheduling conflicts). Συνεπακόλουθα, μειώνονται οι συνολικές
δαπάνες, το κόστος εργασίας, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ενός κτηρίου,
καθώς και το ρίσκο και η αβεβαιότητα που εμπεριέχονται στην κατασκευαστική
διαδικασία (Langdon, 2012). Ο κυριότερος όγκος της εργασίας μετατοπίζεται στο
πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού, επιτυγχάνοντας έως και 50% εξοικονόμηση του
συνολικού χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Συνολικά, τα
πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας μπορούν να συνοψιστούν στην αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας και της ποιότητας σχεδιασμού, με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους (Hamil, 2013a).
Σχετικά με τη συμβολή της μεθοδολογίας στην κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτηρίων και δεδομένου ότι τα αντικείμενα BIM εκτός από γεωμετρία
περιλαμβάνουν και σημασιολογικά χαρακτηριστικά, είναι δυνατή η εκτίμηση του
ενεργειακού κόστους και κατανάλωσης, η διερεύνηση της δυνατότητας

εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η αποτελεσματική εξισορρόπηση κόστους ενεργειακής απόδοσης, διαδικασία που είναι γνωστή ως Μελέτη Ενεργειακής
Απόδοσης. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της εκτέλεσης πολύπλοκων
ενεργειακών αναλύσεων, επιτρέποντας την ενσωμάτωση διεπιστημονικών
πληροφοριών και προτύπων (π.χ. ISO) καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, από την
κατασκευή εναλλακτικών μοντέλων βασικής διάταξης όγκων μέχρι την παραγωγή
των τελικών σχεδίων και τη μετέπειτα διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων
(Kolekar, 2015; Häkkinen and Kiviniemi, 2008).
Αν και σήμερα η χρήση της Μοντελοποίησης της Κτηριακής Πληροφορίας στην
κατασκευή «πράσινων» κτηρίων (Green BIM) είναι περιορισμένη, αναμένεται να
αυξηθεί με ραγδαίους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Η αυξημένη ζήτηση στην αγορά
και η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων αποτελούν τα σημαντικότερα κίνητρα,
καθώς σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κερδοφορία της εταιρείας/οργανισμού
και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (AIA, 2010). Οι βασικότεροι
τομείς συμβολής είναι η προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτηρίου,
του τεχνητού και φυσικού φωτισμού, ο σχεδιασμός των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης και κλιματισμού (HVAC systems), η πιστοποίηση των «πράσινων» κτηρίων
(συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου συμμόρφωσης με κανονισμούς ή
προδιαγραφές), η εκτίμηση του κόστους, η διαχείριση των υλικών, ο σχεδιασμός των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η χρήση ΑΠΕ, η ανάλυση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και η επιλογή της κατάλληλης φύτευσης σε συνδυασμό με τη διαχείριση του
νερού.

3. Εφαρμογή της Μοντελοποίησης της Κτηριακής Πληροφορίας στο
κτηριακό συγκρότημα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.
3.1 Αντικείμενο της μοντελοποίησης
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση του κτηριακού
συγκροτήματος του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. στο
Μέτσοβο. Η επιλογή του κτηρίου έγινε λόγω της σημαντικότητάς του για την
επιτέλεση της αποστολής της δεύτερης κατεύθυνσης του Διεπιστημονικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», της
συστηματικής συνεργασίας του με την πρώτη κατεύθυνση για την εφαρμογή των
αρχών της διεπιστημονικής και ολιστικής μεθοδολογίας της Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης, καθώς και της ιδιαίτερης πρόκλησης που είχε να αντιμετωπίσει στην
προσπάθεια συγκερασμού στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε ένα κτηριακό
συγκρότημα με σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία.
Η κατασκευή του συγκροτήματος ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε τρία
χρόνια αργότερα. Αναπτύσσεται σε συνολική έκταση τεσσάρων περίπου στρεμμάτων
και περιλαμβάνει τέσσερεις κτηριακές μονάδες. Καταφέρνει και εναρμονίζεται
άριστα στο μετσοβίτικο τοπίο όσον αφορά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα
υλικά δόμησης σε μία προσπάθεια συγκερασμού του σύγχρονου τρόπου δόμησης με

τις βασικές συνθετικές αρχές της μετσοβίτικης αρχιτεκτονικής και τους όρους και
περιορισμούς δόμησης που αφορούν στον παραδοσιακό οικισμό του Μετσόβου.
Παράλληλα, ανταποκρίνεται στο δριμύ κλίμα του ορεινού οικισμού με τις ιδιαίτερα
χαμηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη θερμική ζήτηση.
3.2 Από το μοντέλο κτηριακής πληροφορίας στο μοντέλο ενεργειακής
απόδοσης
Η διαδικασία της μοντελοποίησης πραγματοποιήθηκε σε λογισμικό Revit
Architecture, προϊόν της Autodesk. Πρόκειται για πακέτο μοντελοποίησης κτηριακών
δεδομένων με χρήση της παραμετρικής τεχνολογίας, με την ιεραρχία μεταξύ των
αντικειμένων να εκφράζεται μέσω των κατηγοριών (categories), των οικογενειών
(families) και των τύπων (types). Η μοντελοποίηση των διαφόρων αντικειμένων
πραγματοποιήθηκε ανά κτηριακή στάθμη με οδηγό το «ίχνος» της δυσδιάστατης
κάτοψης (σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για τη
σύσταση του φακέλου της οικοδομικής αδείας), υπό τις εξής κατηγορίες: τοιχοποιίες,
πλάκες, στέγες, πόρτες, παράθυρα, κλίμακες, κιγκλιδώματα, ράμπες, ανοίγματα
(τοίχων) και επιφάνεια εδάφους. Για την κατασκευή του μοντέλου δημιουργήθηκαν
συνολικά 1.974 αντικείμενα.
Η ενεργειακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το διαδικτυακό
λογισμικό Green Building Studio της Autodesk μέσω του gbXML format (Green
Building Extensive Markup Language). Το gbXML διευκολύνει τη μεταφορά των
ιδιοτήτων ενός κτηρίου μέσω διαδικτύου, οι οποίες αποθηκεύονται σε τρισδιάστατα
μοντέλα κτηριακών πληροφοριών. Η σύνδεση με την πλατφόρμα του Revit
πραγματοποιείται μέσω μίας προσθήκης (plug-in), ενώ για την προσομοίωση της
ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιείται η μηχανή προσομοίωσης DOE-2. Η άμεση
εξαγωγή αρχείων gbXML από το περιβάλλον εργασίας του Revit δεν απαιτεί την
επαναδημιουργία της γεωμετρίας του κτηρίου. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία της
ανάλυσης και επιτρέπει την άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό
εναλλακτικών λύσεων, καθιστώντας το σχεδιασμό «πράσινων» κτηρίων πιο
αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό (Autodesk, 2008).
Κατά την εισαγωγή του μοντέλου στο Green Building Studio, απαιτείται η
εισαγωγή ορισμένων πληροφοριών, όπως ο τύπος του κτηρίου, το πρόγραμμα χρήσης
του (building occupancy schedule), το πρόγραμμα λειτουργίας του
(building operating schedule), η τοποθεσία, η κατηγορία της εξαγωγής (export
category), η πολυπλοκότητα της εξαγωγής (export complexity) και οι θερμικές
ιδιότητες των υλικών. Συνοπτικά αναφέρεται ότι ο τύπος του κτηρίου διαμορφώνει
και το πρόγραμμα χρήσης του, σύμφωνα με τα πρότυπα ASHRAE. Για τα κτήρια
μικτών χρήσεων, η επιλογή σχετίζεται με τις παρακάτω παραμέτρους: αριθμός
ατόμων/100m2, αισθητό και λανθάνον θερμικό κέρδος που προκαλείται από τους
ανθρώπους, φορτία φωτισμού, εξοπλισμού και εξαερισμού, παροχή εξωτερικού αέρα
ανά άτομο και ανά χώρο και ρύθμιση θερμοκρασίας για ψύξη όταν ο χώρος δεν είναι
κατειλημμένος. Με την παραδοχή ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις
βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και του
έτους, επιλέχθηκε η κατηγορία «Motel» και συνεχές (24/7) πρόγραμμα

λειτουργίας. Επιπλέον, η τοποθεσία εισάγεται μέσω της εφαρμογής Google
Maps προκειμένου να υπολογιστεί κατά προσέγγιση το κόστος των
καυσίμων και ο μετεωρολογικός σταθμός από όπου θα αντληθούν τα
μετεωρολογικά δεδομένα. Ο πλησιέστερος σταθμός, ο οποίος απέχει 0,7km από
το
κτηριακό
συγκρότημα
και
βρίσκεται
σε
υψόμετρο
1.325m
(GBS_06M12_02_223047), αφορά σε εικονικό μετεωρολογικό σταθμό που
χρησιμοποιεί δεδομένα από προσομοιώσεις του έτους 2006. Ακόμη, για τη
συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε η χρήση «δωματίων» (rooms). Συνολικά
δημιουργήθηκαν 122 δωμάτια, ενώ ορίστηκε η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση δύο
όμορων δωματίων (sliver space tolerance) προκειμένου να ενσωματωθούν στους
όγκους των δωματίων τυχών «κενοί» χώροι που προέκυψαν είτε για να φιλοξενήσουν
οδεύσεις Η/Μ δικτύων (shafts) είτε λόγω σχεδιαστικών αστοχιών. Αναφορικά με την
ενεργειακή ανάλυση, βασίστηκε στις θερμικές παραμέτρους των επιμέρους υλικών
(Building Elements) αντί της προεπιλεγμένης δομής τους (Conceptual
Constructions), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια της ανάλυσης. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι θερμικές ιδιότητες των υλικών τροποποιήθηκαν προκειμένου να
ανταποκρίνονται σε αυτές που ορίζονται από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. και την ΤΟΤΕΕ
20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της
θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» και αντίστοιχα υπολογίστηκε η τιμή του
συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τα διάφορα δομικά στοιχεία. Παράλληλα, ως
HVAC system ορίστηκε το default, δηλαδή το «Central VAV (Variable Air
Volume - Μεταβλητού Όγκου Αέρα), HW (Hot Water - Ζεστό Νερό) Heat,
Chiller 5.96 COP, Boilers 84.5 eff» που αφορά σε κεντρική θέρμανση.

Εικόνες 1-2. 3D Μοντέλα των όψεων του ΜΕΚΔΕ.
3.3 Αποτελέσματα της ανάλυσης
Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας
Η ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτηρίου μπορεί να συνοψιστεί
χρησιμοποιώντας το μέγεθος της Έντασης Kατανάλωσης Eνέργειας (Energy
Use Intensity - EUI) το οποίο αποτελεί μέτρο του συνόλου της ενέργειας
από όλες τις διαθέσιμες πηγές ανά μονάδα εμβαδού. Για το κτηριακό
συγκρότημα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. υπολογίστηκε σε 1.174,50 MJ/m², δηλαδή σε 326,25
kWh/m² ανά έτος. Η ενέργεια αυτή επιμερίζεται σε 288.660 kWh ηλεκτρικής
ενέργειας και σε 2.274.820 MJ θερμικής ενέργειας το χρόνο, δηλαδή σε 631.894 kWh
(γραφήματα 1 και 2). Συνεπώς, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί το 31,4% της συνολικής
καταναλισκόμενης ενέργειας. Παράλληλα, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα υπολογίστηκαν σε 220,50 Mg.
Επιπλέον, οι απαιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια ισοκατανέμονται κατά τη
διάρκεια του έτους, με εξαίρεση τις ανάγκες για ψύξη οι οποίες υπάρχουν μόνο κατά
τους θερινούς μήνες (γράφημα 4). Όσον αφορά στην κατανομή της κατανάλωσης της
θερμικής ενέργειας, οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης παραμένουν σχεδόν
αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι ανάγκες για θέρμανση
παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες κατά τους χειμερινούς μήνες, κάτι το οποίο
οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των βαθµοηµερών θέρμανσης του οικισμού του
Μετσόβου (γράφημα 5). Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή
της θερμικής ενέργειας στη συνολική ενέργεια, εξηγεί τη σημαντική διαφορά που
παρατηρείται στην ενεργειακή ζήτηση κατά τη διάρκεια χειμερινών και θερινών
μηνών (γράφημα 3). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κόστος της ενέργειας και του
νερού δεν αναφέρεται σκόπιμα καθώς οι τιμές ποικίλουν ανάλογα την κατανάλωση,
τον πάροχο και τη χρήση του κτηρίου.

Συνολική ενέργεια (kWh)

Ηλεκτρική ενέργεια (kWh)

Γραφήματα 1-2. Κατανομή της συνολικής ετήσιας τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας, αντίστοιχα.

Μήνες

Θερμική ενέργεια (MJ)

Μήνες

Μήνες

Γραφήματα 3-4. Κατανομή της κατανάλωσης της συνολικής, της ηλεκτρικής και της
θερμικής ενέργειας ανά μήνα, αντίστοιχα.

Δυνατότητα επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα
Για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., διερευνάται η
δυνατότητα επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέσω της αύξησης του ποσοστού
της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Οι διαθέσιμες πηγές
ενέργειας για τα έργα που βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ αντλούνται από τη βάση
δεδομένων CAR.M.A. (Carbon Monitoring for Action), η οποία περιέχει πληροφορίες
σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για πάνω από 60.000 σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 20.000 προμηθευτές ενέργειας παγκοσμίως.
Όσον αφορά στον οικισμό του Μετσόβου, οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας θεωρείται
πως είναι τα ορυκτά καύσιμα σε ποσοστό 87%, η υδροηλεκτρική ενέργεια σε ποσοστό

9% και οι ΑΠΕ σε ποσοστό 4%. Από τα 221Mg των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, μπορούν δυνητικά να αφαιρεθούν 72Mg αξιοποιώντας το δυναμικό των
ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ή ανεμογεννήτριας, 19Mg
μέσω της αξιοποίησης του φυσικού δροσισμού για την ψύξη του κτηρίου και της
μείωσης της χρήσης μηχανικών συστημάτων ψύξης και 113Mg μέσω της χρήσης
βιοκαυσίμων σε αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Λόγω της οργανικής τους
προέλευσης, το ισοζύγιο εκπομπών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θεωρείται
μηδενικό. Συνεπώς, οι καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε
17Mg ανά έτος, μέγεθος που αντιπροσωπεύει μόλις το 7,7% των αρχικών εκπομπών.
Για τους υπολογισμούς του αιολικού δυναμικού θεωρείται αιολικός
στροβιλοκινητήρας διαμέτρου 15 ποδιών στη θέση του μετεωρολογικού σταθμού, ο
οποίος λειτουργεί με ελάχιστη και μέγιστη ταχύτητα ανέμου τα 6mph και 45mph,
αντίστοιχα. Βάσει των παραπάνω παραδοχών υπολογίζεται ότι η δυνητική ετήσια
παραγωγή ενέργειας ανέρχεται στις 1.386 kWh. Για το δυναμικό από την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η παραδοχή της εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών μονοκρυσταλλικών πάνελ με απόδοση 13,8% σε όλες τις οριζόντιες
επιφάνειες και στις επιφάνειες με κλίση μικρότερη των 120°. Το κόστος
εγκατάστασης ορίζεται βάσει προεπιλογής με γνώμονα σχετική έρευνα του Lawrence
Berkeley National Laboratory (7,60$ μέσο κόστος εγκατάστασης ανά εγκατεστημένο
W στις ΗΠΑ το 2007, 3,90$ και 3,10$ για εμπορικά και οικιστικά κτήρια, αντίστοιχα,
συνυπολογίζοντας τα φορολογικά κίνητρα). Για τους σκοπούς της μελέτης, το κόστος
εγκατάστασης ορίστηκε στα 3,50€/W (λόγω και του μεγέθους της εγκατάστασης), το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,11€/kWh, με την παραδοχή ότι θα
αναπροσαρμόζεται κατά 2% ανά έτος, και η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής στα 50
έτη. Βάσει των παραπάνω παραδοχών προέκυψε ότι για την εγκατάσταση 914m 2
φωτοβολταϊκών πάνελ (μέγιστη διαθέσιμη επιφάνεια) το κόστος ανέρχεται στα
441.802€ και η ετήσια παραγωγή ενέργειας στις 166.247 kWh. Η ετήσια παραγωγή
ενέργειας εκφράζει την ποσότητα του παραγόμενου συνεχούς ρεύματος βάσει των
μετεωρολογικών δεδομένων (π.χ. ποσοστό νεφοκάλυψης), τον προσανατολισμό και
τα επίπεδα σκιασμού των φωτοβολταϊκών πάνελ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η
δυνητική εξοικονόμηση χρημάτων ανέρχεται στα 18.287€ και η περίοδος
αποπληρωμής στα 20 έτη, χωρίς να συνυπολογίζονται οικονομικά κίνητρα όπως
επιδοτήσεις και φορολογικές απαλλαγές.
Για τον υπολογισμό της ενέργειας που μπορεί να εξοικονομηθεί μέσω του
φυσικού δροσισμού, υπολογίζεται ο αριθμός των ωρών ανά έτος κατά τις οποίες η
θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι ικανή (κάτω από το σημείο ρύθμισης του
θερμοστάτη) να καλύψει τις ανάγκες σε ψύξη, όταν υπάρχει η ανάγκη ψυκτικού
φορτίου, σύμφωνα με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής. Επιπλέον, λαμβάνεται
υπόψη το αισθητό και λανθάνον ψυκτικό φορτίο ανά ώρα, καθώς και το θερμικό
φορτίο, ενώ αγνοείται πιθανός φυσικός αερισμός του χώρου. Για τους υπολογισμούς
γίνεται η παραδοχή ότι η γεωμετρία του μοντέλου, το μέγεθος και η διάταξη των
ανοιγμάτων επιτρέπουν το διαμπερή αερισμό ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα 20
Εναλλαγές Αέρα ανά Ώρα (Air Changes per Hour), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
πραγματική διάταξη και το μέγεθός τους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να

αγνοούνται για τον υπολογισμό του φυσικού δροσισμού, επηρεάζουν ωστόσο τον
υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων.
LEED Daylight
Προκειμένου να μελετηθεί η επάρκεια του φυσικού φωτισμού βάσει των
προτύπων LEED (credit 8.1), υπολογίζεται για κάθε «δωμάτιο» η τιμή ενός
συντελεστή (glazing factor) ο οποίος αποτελεί το λόγο του επιπέδου φωτισμού του
εσωτερικού προς του εξωτερικού χώρου του κτηρίου, υπό δεδομένες συνθήκες
νεφοκάλυψης. Για τους υπολογισμούς και την απόδοση των κατάλληλων μονάδων
πιστοποίησης (credits), χρησιμοποιείται μία απλοποιημένη διαδικασία με μεταβλητές
την επιφάνεια του χώρου, την επιφάνεια των παραθύρων, την οπτική διαπερατότητα,
τη γεωμετρία των παραθύρων και το ύψος τους. Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι
απαραίτητες μονάδες πιστοποίησης LEED, πάνω από το 75% των χώρων κύριας
χρήσης πρέπει να έχει συντελεστή μεγαλύτερο του 2%, προϋπόθεση που πληρείται
στο κτηριακό συγκρότημα.
LEED Water Efficiency
Για τη μελέτη της αποδοτικής χρήσης του νερού βάσει των προτύπων LEED,
υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση νερού και διερευνώνται τρόποι μείωσής της. Η
κατανάλωση εξαρτάται κυρίως από το πλήθος των χρηστών και το πρόγραμμα
λειτουργίας του κτηρίου και σε μικρότερο βαθμό από τον αριθμό των ειδών υγιεινής
και των οικιακών συσκευών που καταναλώνουν νερό. Για το συγκεκριμένο έργο, η
ετήσια κατανάλωση νερού υπολογίζεται σε περίπου 7,1εκ. L, με το 6,4% να
χρησιμοποιείται για την άρδευση του εξωτερικού χώρου, με την παραδοχή ότι η
αρδευόμενη έκταση έχει επιφάνεια 500m2.
Αντικαθιστώντας τα είδη υγιεινής με χαμηλής ροής, επιτυγχάνεται συνολικά
22,5% εξοικονόμηση νερού (10% από τις λεκάνες, 6,1% από τους νιπτήρες και τους
νεροχύτες και 6,4% από τις ντουζιέρες). Μικρότερη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται
αντικαθιστώντας τις συσκευές με περισσότερο αποδοτικές (1,1% μέσω της χρήσης
πλυντηρίων ρούχων οριζόντιου άξονα και 0,1% μέσω της χρήσης περισσότερο
αποδοτικών πλυντηρίων πιάτων). Σημαντική εξοικονόμηση επιτυγχάνεται και μέσω
της υιοθέτησης διαφόρων τεχνικών όπως η συλλογή του βρόχινου ή/και του
ημικάθαρτου - «γκρίζου» νερού και η χρήση αυτοφυούς βλάστησης με μειωμένες ή
και μηδενικές απαιτήσεις άρδευσης. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι είναι εφικτό
να συλλεχθούν 1,2εκ. L βρόχινο νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε
δευτερεύουσες χρήσεις με μειωμένες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η άρδευση. Για
τους υπολογισμούς γίνεται η παραδοχή ότι το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται
περί των 1.755mm (μέσος όρος των ετών 2015 και 2016 βάσει των μετρήσεων του
μετεωρολογικού σταθμού του Μετσόβου) και η επιφάνεια (λεκάνη απορροής) από
την οποία συλλέγεται το νερό και διοχετεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές
αποθήκευσης, είναι 855m2 (συνολική επιφάνεια της στέγης). Η συλλογή του
ημικάθαρτου ή «γκρίζου» νερού το οποίο προέρχεται από τους νιπτήρες ή από
δραστηριότητες όπως το πλύσιμο των ρούχων και το ντους, περιλαμβάνει τη συλλογή,
την επεξεργασία, την πλήρη ανάκτηση και τελικά την επαναχρησιμοποίηση του νερού

σε δευτερεύουσες χρήσεις, όμοιες με αυτές του βρόχινου νερού. Υπολογίζεται ότι με
την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνικής μπορούν να συλλεχθούν περί τα 113.000
L νερού.
Διερεύνηση εναλλακτικών σχεδιαστικών επιλογών
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Μοντελοποίησης της Κτηριακής
Πληροφορίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω
της δημιουργίας της συνολικής εικόνας της ευαισθησίας της ενεργειακής
συμπεριφοράς ενός κτηρίου σε ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Για τη συγκεκριμένη
μελέτη επιλέχθηκε η διερεύνηση της επίδρασης των παραμέτρων του
προσανατολισμού, της κατασκευής του κτηριακού κελύφους (σύνθεση της
τοιχοποιίας και της στέγης, σκίαση των υαλοπινάκων και βαθμός αεροπερατότητας
κελύφους), των φορτίων φωτισμού και εξοπλισμού και της εγκατάστασης
συστήματος ελέγχου φωτισμού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η παράμετρος του προσανατολισμού δεν επιφέρει
αξιόλογη μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της περίπου ομοιόμορφης
κατανομής των ανοιγμάτων στις όψεις του κτηριακού συγκροτήματος. Ωστόσο, η
βέλτιστη γωνία στροφής του μοντέλου είναι οι 135°, όπου επιτυγχάνεται μείωση της
ετήσιας Έντασης Κατανάλωσης Ενέργειας κατά 0,59% με ταυτόχρονη μείωση της
ετήσιας κατανάλωσης θερμικής ενέργειας κατά 0,92%. Η γωνία αυτή αφορά στην
τοποθέτηση της βορειοανατολικής όψης του κτηρίου με τα περισσότερα ανοίγματα
προς το νότο, παρέχοντας τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των ηλιακών κερδών.
Επιπλέον, η σύνθεση της τοιχοποιίας και της στέγης έχει ιδιαίτερη επίδραση στην
κατανάλωση θερμικής ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πιο
συγκεκριμένα, θεωρώντας έναν ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας για
τα δύο δομικά στοιχεία (πάνελ με μόνωση R-44 συνολικού πάχους 31,1cm, U-Value:
0,15 W/m²∙K για την τοιχοποιία και ξύλινος σκελετός με μόνωση R-60, U-Value: 0,08
W/m²∙K για τη στέγη), προέκυψε ότι η ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας
μπορεί να μειωθεί κατά 7,0% και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά
3,6%. Ακόμη, η σκίαση των ανοιγμάτων (θεώρηση μη κινητών σκιάστρων με μήκος
ίσο με τα 2/3 του ύψους του παραθύρου), έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας
κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, αφού αποτρέπει τη διείσδυση της ηλιακής
ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κτηρίου κατά τους χειμερινούς μήνες, με άμεσο
συνεπακόλουθο τη μείωση των θερμικών ηλιακών κερδών. Επιπλέον, έχει ως
αποτέλεσμα μικρή μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω
μείωσης των αναγκών ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα νότια και τα
ανατολικά ανοίγματα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση των θερμικών
ηλιακών κερδών και συνεπώς, θα πρέπει να αποφευχθεί η τοποθέτηση μη κινητών
σκιάστρων σε αυτά. Παράλληλα, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν
επηρεάζεται από το ρυθμό διείσδυσης του αέρα, η θεώρηση ενός εξαιρετικά
αεροπερατού κελύφους (2,0 ACH - Air Changes per Hour - Εναλλαγές Αέρα ανά Ώρα)
οδηγεί στην αύξηση της Έντασης Kατανάλωσης Ενέργειας κατά 7%, της
κατανάλωσης θερμικής ενέργειας κατά 10% και των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά 5%.

Η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση των επιπέδων
φωτισμού μπορεί να επιφέρει έως και 80% εξοικονόμηση της ενέργειας που
καταναλώνεται για το φωτισμό, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας υπό διαφορετικές τιμές της Πυκνότητας Ισχύος Φωτισμού (Lighting Power
Density - LPD). Τέλος, εκτελέστηκαν προσομοιώσεις για τοποθέτηση
φωτοηλεκτρικών αισθητήρων και αισθητήρων παρουσίας, όπου ο ηλεκτρικός
φωτισμός απενεργοποιείται όταν η στάθμη του φυσικού φωτισμού ξεπεράσει ένα
συγκεκριμένο επίπεδο ή όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση στο χώρο για προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα, αντίστοιχα. Με την εγκατάσταση των δύο παραπάνω συστημάτων
μπορεί να επιτευχθεί έως και 6,33% μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και 2,31% μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

4. Συμπεράσματα
Η μοντελοποίηση σε λογισμικό BIM επαναπροσδιορίζει τον «παραδοσιακό»
τρόπο σχεδιασμού, αφού παρέχει πλήρη εποπτεία των συστατικών μερών του
μοντέλου τα οποία φέρουν τις ιδιότητές τους υπό τη μορφή πληροφοριών. Ιδιαίτερα
σημαντικά είναι τα οφέλη στην υλοποίηση του οράματος του «Ολοκληρωμένου
Σχεδιασμού» μέσω της επέκτασης της διαδικασίας μοντελοποίησης σε ένα
διαδραστικό σύστημα πληροφοριών όλων των αισθήσεων (nD modelling). Βασική
διάσταση του «Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού» είναι η προσομοίωση της
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ενός έργου σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του.
Ιδιαίτερης σημασίας για την οργάνωση και εποπτεία του κτηριακού μοντέλου είναι η
δυνατότητα ταξινόμησης των επιμέρους αντικειμένων βάσει ιδιοτήτων. Έτσι, πέρα
από την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων δαπανών,
παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων του σχεδιασμού και η άμεση
ανατροφοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων που εξασφαλίζουν
τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
Τέλος, στην παρούσα μελέτη ως πρόγραμμα μοντελοποίησης επιλέχθηκε το Revit
Architecture, το οποίο θέτει ερωτήματα σχετικά με την καταλληλόλητα και τις
δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού έναντι ομοειδών, ενώ η έρευνα θα
μπορούσε να επεκταθεί και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων άλλων λογισμικών. Δύο
από τις σημαντικότερες αδυναμίες του προγράμματος αποτελούν η απόδοση του
φωτορεαλιστικού αποτελέσματος και η μοντελοποίηση σύνθετων δομικών στοιχείων.
Η απόδοση της περίπλοκης γεωμετρίας των ανοιγμάτων με «σφηνοειδή» κάτοψη ή
των κουφωμάτων με τοξωτά υπέρθυρα, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές σχεδιαστικές
απαιτήσεις. Η απόδοση των δομικών στοιχείων ως αντικείμενα με τροποποιήσιμα
παραμετρικά χαρακτηριστικά, και όχι ως γεωμετρικούς όγκους και η ταυτόχρονη
απομάκρυνση της άμεσης παραγωγής αντικειμένων από τα δυσδιάστατα σχέδια,
προϋποθέτει εμπειρία στην τρισδιάστατη σχεδίαση, ενώ μπορεί να αυξήσει το χρόνο
παραγωγής του μοντέλου.

Βιβλιογραφία
Autodesk (2008). BIM and the Autodesk Green Building Studio. Ανακτήθηκε από
http://www.kelarpacific.com/resources/Documents/bim_and_the_autodesk_green_
building_studio_2008.pdf στις 22/5/2016.
Bernstein P. (2005). Integrated Practice: It’s Not Just About the Technology. AIArchitect, 03
October.
Bregianni A. (2013). BIM Development for Cultural Heritage Management. Diploma thesis,
Lab of Photogrammetry, School of Rural & Surveying Engineering, National Technical
University of Athens.
Gallaher M. P., O’Connor A. C., Dettbarn J. L., Jr. and Gilday L. T. (2004). Cost Analysis of
Inadequate Interoperability in the US Capital Facilities Industry. NIST, GCR 04-867.
Häkkinen T. and Kiviniemi A. (2008). Sustainable building and BIM, Proc. 2008 World
Sustainable Building Conference, 21-25 September 2008, Melbourne, Australia.
Hamil S. (2013)a. Building Information Modelling (BIM) in action. Presentation from the
IMechE BIM conference.
Hampson K. and Brandon P. (2004). Construction 2020: A Vision of Australia's Property and
Construction Industry. Brisbane Qld, Australia: CRC Construction Innovation.
ILAL M.E. (2007). The quest for integrated design system: a brief survey of past and current
efforts. Middle East Technical University Journal of the Faculty of Architecture (METU
JFA), 24(2), 149-158.
Kolekar N.M. (2015). Thermal Comfort Assessment for Existing Buildings by using Building
Information Modelling. International Journal of Research in Engineering, Science and
Technologies. 1: 347-353.
Langdon
D.
(2012).
BIM:
A
guide
for
clients.
Ανακτήθηκε
από
https://issuu.com/jojowasmydog/docs/davis_langdon_-_bim_guide_for_clients__apri_l2012 στις 12/5/2016.
Lee A., Wu S., Marshall-Ponting A., Aouad G., Cooper R., Tah J. H. M., Abbott C. and Barrett
P. S. (2005). nD Modelling Roadmap: A Vision for nD-Enabled Construction.
University of Salford.
Santamouris M., Paravantis J.Α., Founda D., Kolokotsa D., Michalakakou P., Papadopoulos
A.M., Kontoulis N., Tzavali A., Stigka E., Ioannidis Z., Mehilli A., Matthiessen A. and
Servou E. (2013). Financial crisis and energy consumption: a household survey in
Greece. Energy and Builduings. 65: 477-487.
Succar B. (2010)a. Building Information Modelling maturity matrix. In Underwood J. and
Isikdag U. (Eds.), Handbook of research on Building Information Modelling and
construction informatics: concepts and technologies (pp. 65-103): Information Science
Reference, IGI Publishing.
The American Institute of Architects – AIA. (2010). Green BIM. How Building Information
Modeling is Contributing to Green Design and Construction. Bedford, UK: McGrawHill Construction.
Yuan Y. and Yuan J. (2011). The theory and framework of integration design of building
consumption efficiency based on BIM. Procedia Eng. 15: 5323–5327.
Αδάμου Δ. (2014). BIM & Βιώσιμος Σχεδιασμός. Διάλεξη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Βερροίου Κ. (2014). Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακού συγκροτήματος Μετσόβιου Κέντρου
Διεπιστημονικής Έρευνας με χρήση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας. Διπλωματική
Μεταπτυχιακή Εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2η κατεύθυνση σπουδών
ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
Κατσουλάκος Ν. (2011). Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων στις ορεινές
περιοχές: Η περίπτωση του ΜΕΚΔΕ. Εργασία Ημερίδας Η συμβολή του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Μετσόβου,
Μέτσοβο.
Νταΐνταση Ε. (2018). Μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα: σύγκριση
αντικειμενικών και υποκειμενικών μεθόδων αξιολόγησης. Μεταπτυχιακή Διατριβή
Ειδίκευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
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Περίληψη
Στο άρθρο επιχειρείται η μεταφορά της Αριστοτελικής σκέψης, κυρίως μέσα από
το έργο του Αριστοτέλη «Πολιτικά», σε μια σύγχρονη, κοινωνικοοικονομική
προσέγγιση. Χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο η Θερμοδυναμική, μέσα από τις
βασικές αρχές της, που αφορούν τους δύο πρώτους νόμους της ενέργειας. Στο σύνολό
της η διαδικασία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα κριτήρια της Αριστοτελικής «Άριστης
πόλης», εφόσον κρίνεται ότι η «πόλις» του Αριστοτέλη αποτελεί την πιο
εμπεριστατωμένη άποψη για την Βιωσιμότητα, αν και στην πραγματικότητα
πιστεύουμε ότι η «Άριστη Πόλις» ξεπερνάει κατά πολύ την έννοια της Βιωσιμότητας,
εφόσον μέσα από το «ευ ζην» διεκδικεί την «Ευδαιμονία».
Κατάληξη της προσέγγισης μέσα από την Θερμοδυναμική αποτελεί η
αναπτυξιακή παρέμβαση, στην βάση της Αριστοτελικής «Μεσότητας» (υπόδειγμα
μέτρον - μεσότης), κατά την οποία παρεμβαίνουμε στη συνάρτηση του εισοδήματος
(Υ) του Solow και συγκεκριμένα στο συντελεστή της παραγωγής κεφάλαιο (Κ).
Χωρίζουμε το συνολικά απασχολούμενο κεφάλαιο σε μικρομεσαίο και μεγάλο και με
χρήση ημιτονοειδούς συνάρτησης περιορίζουμε το μεγάλο κεφάλαιο, υπέρ του
μικρομεσαίου, με αποτέλεσμα το συνολικό Κεφάλαιο που απασχολείται στην αγορά
να αυξάνεται. Θεωρούμε αξιωματικά ότι η σχέση ανάμεσα στους συντελεστές της
παραγωγής, Κεφάλαιο(Κ) και Εργασία (L), είναι πάντα θετική.
Λέξεις κλειδιά: ηθική, Υποβαθμισμένη ενέργεια, Εντροπία, αταξία, υπεραξία,
μικρομεσαίο/ μεγάλο, κεφάλαιο, ευδαιμονία.

An attempt to create the model of the Aristotelian Mesotis and Metron
(mid – space and golden mean)
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Abstract
The article attempts to transfer Aristotelian thought, through the work of Aristotle
"Politics”, to a modern, socio-economic approach. Thermodynamics is used as a basic
tool, through its basic principles, concerning the first two laws of energy. Τhe process
takes in full account the criteria of Aristotle's "Best City", since Aristotle's "polis" is
considered to be the most comprehensive view of Sustainability, although we believe
that "Best City" far outstrips the concept of Sustainability, since through the "wellbeing" he claims "Bliss".
The said approach through Thermodynamics ends up in the developmental
intervention on the basis of the Aristotelian "Mesotis" ([mid – space] metron - mesotis
model), in which we interfere with the Solow income function (Υ) and in particular
the factor of production Capital (K). We divide the total employed capital into small medium and great capital, and immediately afterwards, using a sinusoidal function,
we limit large capital, in favor of the small-medium. We axiomatically consider that
the relationship between the factors of production, Capital (K) and Labor (L), is always
positive.
Keywords: ethics, upgraded - Waste Energy, Entropy, Disorder, surplus value,
Small / Medium, great capital, bliss.
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Σκοπός
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι η εύρεση αναλογιών
ανάμεσα στην Οικονομία, τη Φιλοσοφία και τη Φυσική, γιατί αυτό από μόνο του δεν
λύνει κανένα πρόβλημα, όσο ενδιαφέρον και να παρουσιάζει. Το πρόβλημα είναι
ευρύτερο, εφόσον ερωτηματικά φιλοσοφικού ή επιστημολογικού περιεχομένου
ζητούν άμεσα απαντήσεις που δεν έχουν σχέση απλά και μόνο με την καθαρότητα
μιας επιστήμης, αλλά με τον ελάχιστα αιτιοκρατικό χαρακτήρα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς και της ανθρώπινης ελευθερίας (Χατζηκωνσταντίνου 1983).

Παρουσίαση
1. Μια απόπειρα προσέγγισης της Αριστοτελικής σκέψης, μέσα από τον
συνδυασμό Θερμοδυναμικής και Οικονομίας.
Κατά τον Αριστοτέλη η ζωή είναι ενέργεια!«..η ζωή είναι ενέργεια, όχι υλική
δημιουργία. Άρα σκοπός της ζωής δεν είναι η κατασκευή, η παραγωγή αγαθών, αλλά
η επιδίωξη της ηθικής, μέσω των υλικών αγαθών…». Αυτή η θέση του φιλοσόφου, μας
δίνει το έναυσμα να ανατρέξουμε για βοήθεια και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα για
την μελέτη των «Πολιτικών» του. Αφού η ζωή είναι ενέργεια και επιδίωξή της
αποτελεί η ηθική, προφανώς ως μια ανώτερη κατάσταση της ανθρώπινης οντότητας,
επαγωγικά συνάγεται ότι η ηθική είναι ένα είδος αναβαθμισμένης ενέργειας. Όμως,
η «Αναβαθμισμένη» Ενέργεια αποτελεί το ακριβώς αντίθετο της «Υποβαθμισμένης»
Ενέργειας. Η ύπαρξη της τελευταίας (waste- energy), αποτελεί προϋπόθεση για την
ύπαρξη Εντροπίας, ενώ αντίθετα η «αναβαθμισμένη» ενέργεια παραπέμπει σε
καταστάσεις Αρνητικής Εντροπίας, στην οποία είχαν αναφερθεί ο Shannon (1948),
με την ολοκληρωμένη πληροφορία, αλλά και ο Ilya Prigogine με την αυτοοργάνωση.
Κάπως έτσι εμπλέκεται και το γνωστικό αντικείμενο της Θερμοδυναμικής σε αυτή την
απόπειρα.
Πώς όμως αντιλαμβανόμαστε την Εντροπία στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι;
Αν δούμε τον κάθε άνθρωπο ως μέλος ενός οργανισμού, αυτού, του κοινωνικού
συνόλου, διαπιστώνουμε ότι η τάση αποδιοργάνωσης του κοινωνικού, οργανικού
συνόλου σε άθροισμα ανθρωπομονάδων (αταξία – φαινόμενο Εντροπίας),
καταδεικνύεται από
τους τετριμμένους πλέον όρους «ατομικισμό» και
«εγωκεντρισμό». Οι όροι αυτοί συνιστούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά των αγοραίων
κοινωνιών, προβάλλουν το άτομο (μονάδα/ μέλος του οργανισμού), αλλά όχι τον
οργανισμό (κοινωνικό σύνολο), με αποτέλεσμα τη δυσαρμονία, τις προβληματικές
ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνική αλλοτρίωση, τον εκφυλισμό, την παραβατικότητα
και εγκληματικότητα (Ξένος,2005). Όροι και κοινωνικά φαινόμενα που
τεκμηριώνουν την ύπαρξη «αταξίας», στην οποία συνίσταται η Εντροπία.
Είναι προφανές ότι η υποβαθμισμένη ενέργεια στο οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αφορά ενέργεια των πολιτών που όμως δεν αξιοποιείται από τους ίδιους,
αλλά από αυτούς στους οποίους εκχωρείται. Αυτή η ενέργεια, ως εκχωρούμενη, κατά
τη Θερμοδυναμική πληροί τα κριτήρια της υποβαθμισμένης ενέργειας που είναι
απαραίτητη για την παραγωγή εντροπίας, αποτελεί, δηλαδή, τη «wasteenergy» των
πολιτών. Η υποβαθμισμένη ενέργεια για τον μέσο πολίτη έγκειται:
α. Σε οικονομικό επίπεδο, στην υπεραξία (χ) ή αλλιώς (MPK*K), «λογιστικό
κέρδος»-«αμοιβή» του συντελεστή της παραγωγής «Κεφάλαιο».
β. Σε κοινωνικό επίπεδο, στην απλήρωτη εργασία (δ), η οποία αντιστοιχεί
επακριβώς στην υπεραξία και μεταλλάσει την «εργασία» σε «δουλειά»
(Παπακωνσταντινίδης, 2005)
γ. Σε επίπεδο διοίκησης, στην παραχώρηση βαθμών του αυτεξουσίου (α), στην
διοίκηση (Levin, 2000).
Σύμφωνα με την προσέγγιση Levin στην «Γενική Βούληση» του Ρουσσώ,
μοναδική λύση διαφαίνεται το dejure κράτος και η αταξική κοινωνία ή έστω μια

κοινωνία οριακή της αταξικής, όπως αυτή των «Πολιτικών» του Αριστοτέλη.
«…Άριστη πόλη είναι εκείνη που αποτελείται από πολίτες μέσης οικονομικής
κατάστασης..». Αν δεχτούμε ότι, επί του παρόντος τουλάχιστο, η αταξική κοινωνία
ανήκει στη σφαίρα της ουτοπίας, η διεύρυνση της μεσαίας τάξης είναι ρεαλιστικός
στόχος και ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για την Περιφερειακή και Τοπική
Ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τη Θερμοδυναμική ο τύπος που μας δίνει την Εντροπία ενός
συστήματος είναι: ds≥ DQ/T. Η διαφορά της εντροπίας (ds) εξαρτάται από την
διαφορά της εισερχόμενης ενέργειας στο σύστημα [DQ] προς την ήδη υπάρχουσα
θερμοκρασία του συστήματος [Τ]. Στην πράξη αν θέλουμε να μειώσουμε την εντροπία
θα πρέπει να μεταφέρουμε θερμότητα (Q) από το σύστημα (Cengel&Boles, 2003). Να
μειώσουμε, δηλαδή, τον αριθμητή. Αν επιχειρήσουμε μέχρι εδώ μια αναγωγή στην
οικονομία, θα μπορούσαμε ως [DQ] να θεωρούσαμε τη μεταβολή των επενδύσεων
εντάσεως κεφαλαίου και ως [Τ] το μέσο εισόδημα. Προφανώς έχουμε δύο τρόπους να
μειώσουμε την Κοινωνική Εντροπία. Ή να αυξήσουμε αρκετά τον παρανομαστή που
δεχτήκαμε ότι αντιπροσωπεύει το μέσο εισόδημα ή να αλλάξουμε πολιτική και να
περιορίσουμε τις επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου ή και τα δύο προηγούμενα
ταυτόχρονα. Προτιμήσαμε την τελευταία επιλογή, επειδή κρίναμε ότι ταιριάζει
απόλυτα με το πνεύμα της Αριστοτελικής μεσότητας.
Πώς όμως θα αυξάνεται το εισόδημα (Τ), όταν περιορίζεται η εξάπλωση μεγάλων
επιχειρήσεων (DQ); Απάντηση στο ερώτημα επιχειρεί να δώσει το υπόδειγμα της
μεσότητας και του μέτρου που ακολουθεί.

2. Μια απόπειρα δημιουργίας του υποδείγματος της μεσότητας και του
μέτρου.
Σκεφθήκαμε να παρέμβουμε στην συνάρτηση εισοδήματος του Solow:
Y= (K,L) και ειδικά στον παράγοντα κεφάλαιο (Κ), δεχόμενοι αξιωματικά ότι η σχέση
ανάμεσα στους συντελεστές της παραγωγής, Κεφάλαιο(Κ) και Εργασία (L), είναι
πάντα θετική. Έτσι χωρίσαμε το κεφάλαιο που απασχολείται συνολικά στην
πραγματική οικονομία στα δύο, στο μικρομεσαίο και στο μεγάλο κεφάλαιο ή τέλος
πάντων, στο κεφάλαιο που θεωρείται άνω του μεσαίου. Δεν μπήκαμε στη λογική να
ορίσουμε κριτήρια που θα οριοθετούσαν το μικρομεσαίο και το μεγάλο κεφάλαιο.
Άλλωστε, στην παρούσα συγκυρία απασχολεί η τεκμηρίωση της ορθότητας ενός
σκεπτικού, ως ένα ρεαλιστικό σχέδιο παρέμβασης σε μια αγορά και όχι τόσο οι
λεπτομέρειες μιας πιθανής, άμεσης εφαρμογής.
Αναζητήθηκε, λοιπόν, μια συνάρτηση, η οποία θα έπαιζε το ρόλο του «μέτρου».
Δηλαδή, η ζητούμενη συνάρτηση θα πρέπει όταν εφαρμόζεται πάνω σε δύο άνισα
μεγέθη ενός αθροίσματος να μειώνει το μεγαλύτερο, ενώ παράλληλα να αυξάνει το
μικρότερο, αλλά όμως θα πρέπει παράλληλα να αυξάνει και το συνολικό αποτέλεσμα.
Μια απόπειρα δηλαδή να μοντελοποιήσουμε την Αριστοτελική Μεσότητα
χρησιμοποιώντας ως «μέτρο» μια μαθηματική συνάρτηση. Βρέθηκε αυτή η
συνάρτηση, εφαρμόστηκε (βλ. Κεφ.3.0-3.3), και τότε διαπιστώσαμε ότι σε μια

αγορά, ο περιορισμός του μεγάλου κεφαλαίου υπέρ του μικρομεσαίου έχει ως
αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση του συνολικά απασχολούμενου κεφαλαίου. Φυσικά,
αυτή η εφαρμογή πρέπει να σταματήσει έγκαιρα όταν φτάσουμε οριακά στο μέγιστο
της προαναφερθείσας αύξησης, επειδή από εκεί και μετά αρχίζει η πτώση. Άλλωστε,
η συνάρτηση είναι το «μέτρο» και ως γνωστό: «μέτρον άριστο»! Επιπλέον,
εφαρμόσαμε την συνάρτηση ανάποδα για ευνόητους λόγους τεκμηρίωσης.
Επιχειρήσαμε, δηλαδή, να αυξήσουμε κι άλλο το μεγάλο Κεφάλαιο σε βάρος του
μικρομεσαίου. Παρατηρήθηκε συνεχόμενη, αισθητή πτώση του συνολικά
απασχολούμενου κεφαλαίου. Βέβαια, όταν η πτώση αυτή φτάσει πολύ χαμηλά, κοντά
στο μηδέν, τότε αρχίζει ξανά μια ανοδική πορεία η οποία θα καταλήξει στο σημείο
που ξεκινήσαμε και ελάχιστα υψηλότερα. Βλέποντας όμως το τελευταίο διάγραμμα
σε αντιπαραβολή με το αρχικό, σκεφθήκαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη συνάρτηση σε
ένα βάθος χρόνου, στο «συνημίτονο». Αυτή η τελευταία εφαρμογή επιβεβαίωσε την
αρχική μας υποψία, ότι με τα δύο προηγούμενα διαγράμματα, μάλλον
δημιουργήσαμε ένα κύμα Kodradiev. Κάτι που φαινόταν καθαρά, αν τοποθετούσαμε
τα δύο διαγράμματα διαδοχικά. Και για να ισχύει αυτό, πολύ απλά, θα έπρεπε να μην
σταματήσουμε την παρέμβαση ακόμη και όταν θα άρχιζε η καθοδική πορεία στο
πρώτο διάγραμμα. Επαληθεύτηκε, τελικά, η σκέψη μας, εφόσον, πραγματικά, η
συνάρτηση σε βάθος χρόνου (στο συνημίτονο), αποτελεί μια κυματομορφή
Kodradiev.

3. Η εφαρμογή του υποδείγματος.
3.1 Ο προσδιορισμός του «μέτρου» και η απόπειρα δημιουργίας του
Υποδείγματος: «Μέτρον - Μεσότης»
Η παρέμβασή μας γίνεται στην συνάρτηση του εισοδήματος του Solow, Y= (K,L) και
συγκεκριμένα, στον παράγοντα κεφάλαιο (Κ), δεχόμενοι αξιωματικά ότι η σχέση
ανάμεσα στους συντελεστές της παραγωγής, Κεφάλαιο (Κ) και Εργασία (L), είναι
πάντα θετική. Το μαθηματικό πρόβλημα που τέθηκε εδώ ήταν η αναζήτηση και
εύρεση μιας συνάρτησης (μέτρο), η οποία θα εφαρμόζεται σε ένα άθροισμα
μειώνοντας τον μεγαλύτερο όρο του και αυξάνοντας τον μικρότερο, έτσι ώστε το
αποτέλεσμα του αθροίσματος να αυξάνεται. Ο ρυθμός αύξησης του αθροίσματος
συνολικά, σε αυτή την πολύ πρώιμη φάση, μας είναι αδιάφορος.
Η ζητούμενη συνάρτηση για το άθροισμα Κ = k0 + k1, όπου Κ είναι το συνολικά
απασχολούμενο κεφάλαιο σε μια αγορά,k0είναι το μεγάλο- άνω του μεσαίου
κεφάλαιο, ενώ τοk1είναι το μικρό και μεσαίο Κεφάλαιο και k0>k1, είναι μια
συνάρτηση του Κ της μορφής:
F(x) = k0(1-e-(x-k0)2/m/k0) + k1/ (1 – e - (x – k1)2 /m /k1).
m= ο αριθμητικός μέσος των k0&k1.
Στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί δόθηκαν δειγματικά κάποιες τιμές. Έτσι, Κ=8,
k0=5, k1 = 3, άρα ο μέσος m=4 Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη
πορεία του συνολικού κεφαλαίου (Κ), ως αποτέλεσμα της παρέμβασης, μέχρι που στο
παράδειγμά μας φτάνει

f(x) >9,5. Αν η παρέμβαση μας δεν σταματήσει, αρχίζει η πτώση, έως ότου τελικά
υφίσταται κατάρρευση του συστήματος.

Σχήμα 1.
Η μαθηματική ερμηνεία της κατάρρευσης μετά την προσέγγιση των 10 περίπου
μονάδων (η κατάρρευση αρχίζει όταν το Κ>9,5→10) ίσως να είναι πολύ απλή. Στην
αφετηρία της εφαρμογής, το Κ ήταν 8 μονάδες, το k0=5 και το k1=3 μονάδες. Κατά
τη διάρκεια της εφαρμογής, όμως, οι τιμές συνεχώς μεταβάλλονται έως ότου το Κ>9,5
→10, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από συνεχόμενη μείωση ή έστω επιβράδυνση που
τείνει στην σταθεροποίηση του k0=5 και παράλληλη αύξηση του k1=3. Συνεπώς, είναι
λογικό να αλλάξουν και οι τιμές των k0&k1. Δημιουργείται, λοιπόν, μια νέα ισορροπία
της μορφής k0 ≈ k1≈ 4,75. Η παραπέρα συνέχιση της παρέμβασης, μέσω της ίδιας
συνάρτησης επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ζητούσαμε
αρχικά, αφού το k1 πλέον αυξάνεται σε βάρος του ισοδύναμού του πια k0. Αν υποτεθεί
ότι η παρέμβαση συνεχίζεται θα έχουμε πλέον αντίστροφα αποτελέσματα, επειδή η
συνέχιση της παρέμβασης θα μετατρέψει σε μεγάλο κεφάλαιο το k1, ενώ θα
συρρικνώσει το k0. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται πιο καθαρά στον αντίλογο του
μοντέλου μας.
3.2 Αντίλογος
Ένα εύλογο ερώτημα γεννιέται από την απόπειρα της προσέγγισης. Εφόσον η λογική
της προσέγγισης δεν είναι παρά η αύξηση του απασχολούμενου κεφαλαίου, γιατί το
απασχολούμενο κεφάλαιο στην παραγωγή να μην αυξάνεται ανάποδα; Γιατί θα
πρέπει η αύξηση του συνολικού κεφαλαίου που συμμετέχει στην παραγωγή να
συντελείται ελεγχόμενα υπέρ του μικρομεσαίου και σε βάρος του μεγάλου κεφαλαίου;
Μόνο και μόνο επειδή το υποστήριζε ο Αριστοτέλης πριν 2500 χρόνια; Γιατί να μην
αυξάνεται το μεγάλο κεφάλαιο σε βάρος του μικρομεσαίου;
Σε μια τέτοια περίπτωση θα εφαρμόζαμε τη συνάρτηση ανάποδα, δηλαδή:
F(x)=k1(1-e-(x-k1) 2/m/k1) + k0/ (1 – e - (x – k0) 2/m /k0).
Και το σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί:

Σχήμα 2.
Διαπιστώνεται ότι ξεκινάμε με πτώση και κάπου κοντά στο μηδέν αρχίζει ξανά η
ανοδική πορεία. Μετά τις 8 μονάδες η πορεία επιβραδύνεται συνεχόμενα και
«σταθεροποιείται» περίπου στο 8,25. Επειδή το ζητούμενο είναι το κεφάλαιο,
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι εφαρμόζοντας μια τέτοια μέθοδο ουσιαστικά,
πετυχαίνουμε τη στασιμότητα, αφού προηγούμενα διανύθηκε μια επώδυνη (πτωτική
φάση) πορεία, ώστε να φτάσουμε ξανά εκεί που ήμασταν.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι:
• Η άνοδος του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος του μικρομεσαίου δεν επιφέρει σχεδόν
καθόλου αύξηση του συνολικού κεφαλαίου που απασχολείται στην παραγωγή.
• Ξεκινάει με πτωτική πορεία και όταν φτάσει περίπου στο μηδέν, αρχίζει ξανά μια
ανοδική πορεία για να καταλήξει περίπου στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η
παρέμβαση. Θυμίζουμε ότι όταν ξεκίνησε η παρέμβαση το Κ=8 για να καταλήξει
Κ=8,25.
• Εδώ εξηγείται γιατί στην αρχική μας παρέμβαση μετά τις 9,5 μονάδες
σχήμα .3α

σχήμα 3β

σχήμα 3.1
Στο σχήμα 3.1 η αρχική συνάρτηση του σχήμα 1. & σχήμα 3α :
F(x) = k0(1-e-(x-k0)2/m /k0) + k1/ (1 – e- (x – k1)2 /m /k1) γίνεται:
F(x) = k0(1-e cos-(x-k0)2/m /k0) + k1/ (1 – e cos- (x – k1)2 /m /k1)

κεφαλαίου άρχιζε η πτωτική πορεία. Πολύ απλά, συνεχίζαμε να εφαρμόζουμε τον
περιορισμό του k0 υπέρ του k1, αλλά μετά το Κ=9,5 οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Το
αρχικά μεγάλο κεφάλαιο «k0» έμεινε περιορισμένο, αντίθετα άρχισε πλέον να
«φουσκώνει», να μεγεθύνεται το μέχρι τότε μικρομεσαίο «k1».
Προκαλεί εντύπωση ότι τα δύο σχήματα του μοντέλου μας, σε διαδοχή σχήμα 3 α& 3β
αποτελούν ένα κύμα Kondratiev, κάτι που για να γίνει εμφανέστερο υπολογίσαμε την
συνάρτηση στο συνημίτονο (βλ.σχήμα3.1.), δηλαδή, σε ένα βάθος χρόνου.
3.3 Τα κύματα «Κ»
Η θεωρία των “Kwaves” του Nikolai Dmitriyevich Kondratiev και των συνεχιστών του,
υποστηρίζει την ύπαρξη μεγάλων ημιτονοειδών κυμάτων, με βάση τα οποία

εξελίσσεται κάθε καπιταλιστική οικονομία. Αυτά τα κύματα παρουσιάζουν μία σχεδόν
σταθερή χρονική διάρκεια που κυμαίνεται από 40 έως 60 χρόνια, με μέσο όρο την
πεντηκονταετία. Σε κάθε κύμα εναλλάσσονται χονδρικά δύο καταστάσεις, μία
συνεχούς ανάπτυξης, με βραχύβιες ανακοπές και μία αντίθετη συνεχούς συρρίκνωσης
με σύντομες αναλαμπές. Έως σήμερα έχουν καταμετρηθεί πέντε κύματα, αλλά μόνο
τα δύο πρώτα κύματα πρόλαβε να διαπιστώσει ο ίδιος ο Kondratiev.

Σχήμα 4. Τα κύματα Κ, πηγή: Παληγιάννης, 2016

Από την εποχή του Kondratiev αναδύονται τέσσερις σχολές ερμηνείας του κύματος
που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους λόγους ύπαρξής του στις καπιταλιστικές
οικονομίες και επικεντρώνονται στις καινοτομίες και την εισαγωγή κυρίαρχων, νέων
τεχνολογιών (βλ. σχ4), στις μαζικές επενδύσεις κεφαλαίων και φυσικά στις μεγάλες
οικονομικές κρίσεις.
3.3.1 Το «Γιατί;» της ανάπτυξης.
Η δική μας παρατήρηση, στην πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Ρώσου
οικονομολόγου και των συνεχιστών του, έγκειται στην έννοια «συγκέντρωση».
Δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογικής έξαρσης σε κάθε εποχή (σχήμα
4), είναι ότι ο έλεγχος της τεχνολογίας και των μέσων άνηκε πάντα σε μια σχετικά
ολιγάριθμη πολιτικοοικονομική ελίτ. Αξίζει δε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό που
έρχεται να περιγελάσει όλους όσους ασχολούμαστε με αναπτυξιακά αντικείμενα είναι
ότι η τεχνολογική πρόοδος, η καινοτομία και τα αναπτυξιακά επιτεύγματα που
χαρακτηρίζουν κάθε εποχή, τελικά οδηγούν σε οικονομική κρίση, πόλεμο και
καταστροφή, εφόσον σε κάθε κύμα αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον πόλεμος, όπως
φαίνεται στο σχήμα 5, που ακολουθεί.

Σχήμα 5. Τα κύματα Κ, πηγή: Παληγιάννης, 2016.Δικές μας οι παρεμβάσεις που δείχνουν τους
πολέμους ανά κύμα.

Γίνεται πλέον πασιφανής η επικαιρότητα του προβληματισμού που είχε αναπτύξει Ο
Παπακωνσταντινίδης (2005) όταν έθεσε το «Γιατί;» της ανάπτυξης, εφόσον στο
μέχρι τότε ζητούμενο, που ήταν το «Πώς;», έδινε επαρκέστατη απάντηση η έξαρση
των πληροφοριακών τεχνολογιών, της καινοτομίας και της τεχνολογίας γενικότερα.
1. Συμπεράσματα.
• Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής οικονομικής, πολιτικής και
κοινωνικής πραγματικότητας αποτελεί η υποβαθμισμένη ενέργεια, ως
αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων εκχωρήσεων στις πολιτικοοικονομικές ηγεσίες,
γεγονός που τεκμηριώνει την κοινωνική εντροπία.
• Οι εκχωρήσεις αυτές συνίστανται στην απλήρωτη εργασία «δ», στην υπεραξία «χ»
ή “mpk*K” και στο αυτεξούσιο «α». Ως αποτέλεσμα αυτών των εκχωρήσεων
(wasteenergy) του κοινωνικού συνόλου, υφίσταται το φαινόμενο της κοινωνικής
εντροπίας.
• Όμως, αν η ζωή είναι ενέργεια τότε: η Αριστοτελική «ηθική» ή o «Έρωτας» κατά
τον HerbertMarcuse, αποτελούν την ζητούμενη, αναβαθμισμένη ενέργεια.
Μήπως πρόκειται για την ενέργεια εκείνη που αποτελεί προϋπόθεση για την
αρνητική Εντροπία, κατά τον IlyaPrigogine;
• Το υπόδειγμα της Αριστοτελικής «μεσότητας», λοιπόν, με χρήση ημιτονοειδών
συναρτήσεων στο ρόλο του «μέτρου», παρεμβαίνει στην συνάρτηση του
εισοδήματος του Solow, συγκεκριμένα, στον συντελεστή της παραγωγής
Κεφάλαιο. Η παρέμβαση αυτή μας οδήγησε στις εξής διαπιστώσεις:
Ι. Επιδιώξαμε και πετύχαμε να υπάρξει μια αισθητή άνοδος του συνολικά
απασχολούμενου κεφαλαίου στην αγορά, άρα και του εισοδήματος αφού Y=(K.L),
που θα βασίζεται στην ανοδική πορεία του μικρομεσαίου κεφαλαίου και παράλληλα
στον περιορισμό του μεγάλου κεφαλαίου και όχι σε μονόπλευρες επιλογές.
ΙΙ. Η λογική της απόπειρας αυτής υπακούει μεν στην Αριστοτελική Μεσότητα,
αλλά είναι επίσης συμβατή με την προσπάθεια μείωσης της Κοινωνικής Εντροπίας.
Αυτό συμβαίνει επειδή εναρμονίζεται με τον τύπο ds≥ DQ/T, αφού περιορίζεται ο
αριθμητής και αυξάνεται ο παρανομαστής, αλλά και επειδή προκύπτει περιορισμός
της υποβαθμισμένης ενέργειας (δ) που δηλώνεται από την υπεραξία (χ), εφόσον η
παραγόμενη υπεραξία εισπράττεται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους
εργαζόμενους. Οι μικρομεσαίοι, και οι απασχολούμενοι σε συνεργατικά σχήματα,
έχουν τη διττή ιδιότητα του εργοδότη και εργαζόμενου, συνήθως. Όταν όμως
ελαχιστοποιούνται οι εκχωρήσεις, ελαχιστοποιείται και η υποβαθμισμένη ενέργεια,
κατά συνέπεια και η εντροπία. Δημιουργείται, πλέον, η προϋπόθεση για την «ηθική»,
δηλαδή την ζητούμενη, αναβαθμισμένη ενέργεια της «Άριστης» πόλης της
μεσότητας, αυτής, της «Ευδαιμονίας», που κατά τη γνώμη μας ξεπερνά την έννοια
της Βιωσιμότητας.
ΙΙΙ. Η ακριβώς αντίθετη πορεία είναι η άνοδος του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος
του μικρομεσαίου. Αρχικά στο διάγραμμα παρουσιάζεται καθοδική πορεία του
συνολικά απασχολούμενου κεφαλαίου και εφόσον προσεγγίσει, περίπου, το μηδέν,
στη συνέχεια δημιουργείται μια ανοδική πορεία, που όμως φτάνει στο επίπεδο πριν

την παρέμβαση. Δηλαδή, δεν αυξάνεται το απασχολούμενο κεφάλαιο στην ανοδική
της φάση.
ΙV. Η αντιπαραβολή και συνδυαστική μελέτη των διαγραμμάτων του μοντέλου
μας με τα διαγράμματα και την θεωρία των “K – waves”, μας οδήγησε σε κάποιες
παρατηρήσεις. Η δική μας παρατήρηση, στην πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του
Ρώσου οικονομολόγου και των συνεχιστών του, έγκειται στην έννοια «συγκέντρωση».
Δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογικής έξαρσης, σε κάθε κύμα, είναι ότι
ο έλεγχος της τεχνολογίας και των μέσων άνηκε ή ελεγχόταν πάντα από μια σχετικά
ολιγάριθμη πολιτικοοικονομική ελίτ. Αξίζει δε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό που
απορρέει από τη μελέτη των κυμάτων Kodradiev και έρχεται να «περιγελάσει» όσους
ασχολούμαστε με αναπτυξιακά αντικείμενα, είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος, η
καινοτομία και τα αναπτυξιακά επιτεύγματα που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή, τελικά
οδηγούν σε οικονομική κρίση, πόλεμο και καταστροφή, καθιστώντας έτσι ιδιαίτερα
επίκαιρο στις μέρες μας το «Γιατί;» της Ανάπτυξης, όπως ακριβώς το είχε θέσει ο
καθηγητής Παπακωνσταντινίδης (2005).
V. Είναι προφανές ότι, με πεδίο εφαρμογής τον συντελεστή της παραγωγής
κεφάλαιο, ενισχύεται η Αριστοτελική θέση που θέλει την μεσότητα ως το αποτέλεσμα
του περιορισμού και των δύο άκρων ταυτόχρονα (πλούτου και φτώχειας) και όχι ως
μια μονομερή πολιτική καταπολέμησης της φτώχειας, για παράδειγμα. Άλλωστε,
πάνω σε αυτή ακριβώς τη λογική βασίστηκε η απόπειρα δημιουργίας του
υποδείγματος «μεσότης».
VI. Τέλος, η όλη προσπάθεια επιχειρεί να εναρμονισθεί με την συνάρτηση της
Ευδαιμονίας του Αριστοτέλη (Λιανός, 2012), V=φ(πλούτος, ελευθερία, υγεία, φίλοι,
κάλος…), εφόσον κρίνεται ότι και πλούτο παράγει, αφού αυξάνει το απασχολούμενο
κεφάλαιο στην πραγματική οικονομία και περιορίζει την κοινωνική εντροπία, η οποία
καθίσταται τροχοπέδη στις υπόλοιπες παραμέτρους της συνάρτησης.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η συμβολή στην ενίσχυση της Λατομικής
δραστηριότητας και της θέσης του Λατομικού Κλάδου της Περιφέρειας Ηπείρου,
δεδομένου ότι η παραγωγή των λατομείων στην περιοχή έχει υποχωρήσει κατά την
τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, παρά το σημαντικό αποθεματικό δυναμικό. Το
Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. πραγματοποίησε μελέτη για τον καθορισμό
των βασικών φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και των αισθητικών χαρακτηριστικών των
Διακοσμητικών Πετρωμάτων της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.
πρότυπα, με στόχο την συμβολή στην απόδοση σήμανσης CE, προϋπόθεση για την
χρήση των υλικών αυτών. Κύριο ζητούμενο της μελέτης, ήταν η απόδοση μίας
«ταυτότητας» σε κάθε Διακοσμητικό Πέτρωμα που εξορύσσεται σήμερα στην
Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εμπεριστατωμένες πληροφορίες θα συμβάλλουν στην
αναζωογόνηση και την εκ νέου προώθηση των προοπτικών ανάπτυξης του λατομικού
κλάδου της περιοχής, κάτι το οποίο οπωσδήποτε επιτυγχάνεται λόγω της ποιοτικής
και αισθητικής ανωτερότητας των ελληνικών διακοσμητικών λίθων.
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Abstract
The aim of the study is the contribution to the enhancement of the quarrying
activities and the leading position of Epirus Region in the quarrying sector, given that
the production in this region has been decreased at least the last decade, despite the
wealthy potential in terms of natural stones resources. LITHOS Lab conducted tests
for the determination of physical–mechanical properties and quality characteristics
of Epirus ornamental stones, according to the applicable EN Standards, in order to
contribute to the assessment of the CE marking, required for the materials’ use. The
purpose was the “identity” attribution to each stone quarried today in Epirus Region.
These detailed information will hopefully help the growth perspective of Quarrying
sector to be revitalized and repromoted, that can be certainly obtained due to the
quality and aesthetic value of Greek ornamental stones.

1. Εισαγωγή
Παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η έντονη εξωστρέφεια του
εξορυκτικού κλάδου αποτυπώνεται σε όλους σχεδόν τους επιμέρους κλάδους του,
όπως και στον κλάδο του μαρμάρου και των διακοσμητικών λίθων, όπου
παρουσιάζεται συνεχής αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες το 2016 ξεπέρασαν τα 300
εκ. € (Τζίμας κ.ά., 2016). Σε αυτό συνέβαλε και η ποιοτική ανωτερότητα του
ελληνικού μαρμάρου (χρώματα, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά κ.λπ.) που
αποτελεί διαχρονικά σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του
κλάδου στις εξαγωγικές δραστηριότητες.
Την τελευταία πενταετία, αν και σημειώθηκε ανάκαμψη της εγχώριας παραγωγής
ογκομαρμάρου, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για εξαγωγές, ωστόσο η συνολική
παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου παρουσίασε μείωση, λόγω της καθίζησης
της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας. Η ελληνική αγορά τελικών προϊόντων
μαρμάρου την τελευταία πενταετία παρουσίασε σημαντική μείωση, με μέσο ετήσιο
ρυθμό 13%. Αυτό ισχύει και για τα μάρμαρα και διακοσμητικά πετρώματα της
Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα τα μπεζ μάρμαρα Ιωαννίνων είναι γνωστά στην
ελληνική και διεθνή αγορά από τη δεκαετία του 1960. Η εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων μαρμάρου ήταν εντατική τις δεκαετίες του 1970 και 1980, τότε που η
ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά
κέντρα παραγωγής και κατεργασίας μαρμάρων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980

υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή περισσότερα από 140 ενεργά λατομεία μπεζ
μαρμάρων, με ετήσια παραγωγή της τάξης των 90.000 m3, ενώ παράλληλα,
λειτουργούσαν περισσότερες από 60 μονάδες κοπής – κατεργασίας μαρμάρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία Γεωλογικής – Κοιτασματολογικής μελέτης της ΕΑΓΜΕ
του 1991 (Παπαϊωάννου και Μανάκος, 1991), μόνο στη μαρμαροφόρο περιοχή
Καρίτσας – Κληματιάς λειτουργούσαν 48 λατομεία μαρμάρου με ετήσια παραγωγή
της τάξης των 55.000 m3 (όγκοι και «ξοφάρια»). Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα
μπεζ μάρμαρα Ιωαννίνων έχασαν σταδιακά μεγάλο μέρος του μεριδίου που κατείχαν
στην εγχώρια αγορά, το οποίο κέρδισαν υλικά κυρίως από την Τουρκία και από χώρες
των Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής.
Σήμερα, η παραγωγή των λατομείων έχει υποχωρήσει σημαντικά (ίσως στο
επίπεδο των 10.οοο - 15.000 tn), αν ληφθεί υπόψη ότι το 2009, σύμφωνα με στοιχεία
του ΥΠΕΚΑ, η συνολική παραγωγή των 26 λατομείων μαρμάρων και άλλων
διακοσμητικών πετρωμάτων που λειτούργησαν στο νομό Ιωαννίνων ήταν της τάξης
των 13.000 tn (μπεζ μάρμαρα και άλλα υλικά, όπως το μάρμαρο Δεματίου, σε
ογκομάρμαρα και ξοφάρια). Από την έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2016 (Τζίμας κ.ά., 2017),
τεκμηριώνεται η υποχώρηση στον κλάδο στην Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό συνάγεται
από την κατάθεση στην υπηρεσία αυτή του ΥΠΕΝ, μόνο 32 δελτίων για τις κατηγορίες
Λατομεία Μαρμάρων και Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών, 19 και 13 αντίστοιχα, εκ
των οποίων 13 δελτία δραστηριότητας (Δ.Δ.) και 19 δηλώσεις απραξίας (Δ.Α.). Η
έκθεση τονίζει επίσης την αξιοσημείωτη στασιμότητα στον κλάδο του μαρμάρου της
Περιφέρειας Ηπείρου, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, στην οποία παρά το
γεγονός ότι εντοπίζεται σημαντικό αποθεματικό δυναμικό και ειδικότερα στην
ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, εντούτοις δεν υφίσταται ουσιαστική
δραστηριότητα στον κλάδο αυτό.
Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ, 2018), στην Περιφέρεια Ηπείρου, η δραστηριότητα της ελληνικής
εξορυκτικής βιομηχανίας δεν έχει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο. Στην εξορυκτική
βιομηχανία οφείλεται περίπου το 1,3% της ακαθάριστης αξίας της Ηπείρου. Σε ό,τι
αφορά τις επιδράσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στην προστιθέμενη αξία, στον
εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 1,3% της προστιθέμενης αξίας που
δημιουργείται στην Ήπειρο (σε απόλυτους όρους, περίπου 43 εκατ. € προστιθέμενης
αξίας). Αντίστοιχα η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση
είναι περίπου 1,1% (περίπου 1.200 θέσεις εργασίας).
Λόγω όμως του έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού του κλάδου των φυσικών
διακοσμητικών πετρωμάτων, όπως προαναφέρθηκε, ενός από τους λίγους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας που είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον αντίστοιχο στη
διεθνή αγορά, η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδότησε την ΕΑΓΜΕ για υλοποίηση
ενός ερευνητικού προγράμματος, με στόχο τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών
ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων και δομικών λίθων της Περιφέρειας
Ηπείρου με τα πρότυπα ΕΝ και την απόδοση μιας «ταυτότητας» για κάθε υλικό, που
εξορύσσεται σήμερα στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Τα κυριότερα προσδοκώμενα οφέλη με την υλοποίηση του έργου είναι:

• Γνώση της υπάρχουσας σημερινής εξορυκτικής δραστηριότητας.
• Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συνόλου των
Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων της Περιφέρειας.
• Προώθηση των Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων της
Περιφέρειας με την έκδοση του ΑΤΛΑΝΤΑ.

2. Περιοχές Δειγματοληψίας
Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε ύφεση
σήμερα και οι περιοχές που πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία έγινε στα
αδειοδοτημένα λατομεία, ο κατάλογος των οποίων συντάχθηκε από τη Διεύθυνση
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου. Έγινε
καταγραφή / απογραφή 33 συνολικά αδειοδοτημένων λατομείων μαρμάρων και
σχιστολιθικών πλακών ανά ΠΕ (ΠΕ Άρτας 3, ΠΕ Πρέβεζας 3, ΠΕ Θεσπρωτίας 8 και
ΠΕ Ιωαννίνων 19), εκ των οποίων περίπου το 40% είναι ενεργά και το 60% ανενεργά
ή λειτουργούν περιστασιακά, περιμένοντας καλύτερες μέρες.

3. Γεωλογία της Περιοχής
Στην περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύσσονται δύο κύριες γεωτεκτονικές ζώνες του
Ελληνικού χώρου. Η ζώνη της Πίνδου και η Ιόνια Ζώνη. Η τεκτονική τους σχέση είναι
αυτή της επώθησης της πρώτης σε όλο το μήκος και σε μεγάλο βάθος επί της
δυτικότερα αναπτυσσόμενης δεύτερης.
3.1 Η Ζώνη της Πίνδου
Η γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου αποτελούσε την πιο βαθειά Ελληνική αύλακα
ανάμεσα στα υβώματα της Πελαγονικής ανατολικά και της ζώνης ΓαβρόβουΤρίπολης η οποία δεν εμφανίζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος της παρούσας
μελέτης. Διαχωρίστηκε σε τρείς επιμέρους υποζώνες. Η πρώτη, η ανατολική ή
υπερπινδική υποζώνη με τις ενότητες Κόζιακα και Θυμιανών αποτελεί την μετάβαση
από την Υποπελαγονική. Η κεντρική ή αξονική με ιζήματα της πιο βαθειάς θάλασσας
και η δυτική, μεταβατική προς την Γαβρόβου – Τρίπολης γνωστή και ως εξωτερική
ζώνη της Πίνδου. Δεν έχει βρεθεί προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης της Πίνδου. Η
ιζηματογένεση αρχίζει στο άνω Τριαδικό με πελαγικούς πλακώδεις ασβεστόλιθους,
συνεχίζει στο Ιουρασικό με ιζήματα βαθειάς θάλασσας (κερατόλιθους, ραδιολαρίτες,
ψαμμίτες, πελαγικούς πυριτικούς ασβεστόλιθους κ.λπ.) όπου κατά θέσεις απαντώνται
και οφειολιθικές μάζες, συνεχίζει προς τα επάνω (κ. Κρητιδικό) με την απόθεση του
πρώτου Φλύσχη της Πίνδου του οποίου έπονται πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι
του Νεοκρητιδικού για να ακολουθήσουν μεταβατικά προς τον Φλύσχη
ασβεστομαργαϊκά ιζήματα. Ο δεύτερος Φλύσχης της Πίνδου (Δάνιο – Κάτω
Ολιγόκαινο) παρουσιάζει τυπικές ρυθμικές εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών,
μαργών και ασβεστόλιθων. Η σειρά κλείνει με την απόθεση σε ασυμφωνία των

μολασσικών ιζημάτων της μεσοελληνικής αύλακας. Στην περιοχή του Μεγάλου
Περιστερίου οι πλακώδεις πελαγικοί ασβεστόλιθοι του Νεοκρητιδικού (μάρμαρο
Περιστερίου) καθώς και οι ψαμμίτες του δεύτερου Φλύσχη στην περιοχή Δεμάτι
(ψαμμίτες Δεματίου) αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.
3.2 Η Ιόνια Ζώνη
Η Ιόνια ζώνη ανήκει στις εξωτερικές γεωτεκτονικές ζώνες. Αρχίζει από την
Αλβανία και εκτείνεται προς νότο στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα (Ήπειρο και
Ακαρνανία) τα Ιόνια νησιά (Κέρκυρα, το ανατολικό τμήμα της Λευκάδας, Ιθάκη,
ανατολική Κεφαλονιά και ένα μικρό τμήμα της ανατολικής Ζακύνθου), και στη ΒΔ
Πελοπόννησο. Στην Ιόνια ζώνη έχει ενσωματωθεί και η ενότητα των πλακωδών
ασβεστόλιθων (Plattenkalk) με σημαντικές εμφανίσεις σε Κρήτη, Πάρνωνα, Ταϋγετο,
Κύθηρα, Ρόδο, Κάσο κ.α. Η Ιόνια ζώνη αποτελούσε μια υποθαλάσσια αύλακα που
παρεμβαλλόταν ανάμεσα στο θαλάσσιο ύβωμα της Απούλιας ζώνης (δυτικά) και στο
ύβωμα της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης (ανατολικά). Γενικά η Ιόνιος ζώνη δυτικά
επωθείται επί της ζώνης Παξών ενώ στα ανατολικά πάνω στη Ιόνιο επωθείται η ζώνη
της Πίνδου.

Ως γνωστόν στα πλαίσια της Ιόνιας τεκτονικής ζώνης διακρίνονται τρείς
υποζώνες (Κατσικάτσος, 1992) στη βάση διαφοροποίησης των στρωματογραφικών
συνθηκών (ιζηματογένεσης, παλαιογεωγραφίας, τεκτονικής εξέλιξης). Η εσωτερική,
η κεντρική (ή αξονική) και η εξωτερική που με την σειρά της διαχωρίστηκε σε
ανατολική και δυτική εξωτερική Ιόνια υποζώνη. (βλ. σχετ. χάρτη, Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Η επιμέρους διάκριση της Ιόνιας Ζώνης και η θέση των λατομείων στην
γεωτεκτονική δομή της Ηπείρου (κατά προσέγγιση)

3.2.1 Στρωματογραφική και Παλαιογραφική εξέλιξη της Ιόνιας Ζώνης
Η Ιόνια ζώνη περιλαμβάνει τρείς κύριες ομάδες ιζημάτων. Την ανθρακική (από
το Τριαδικό μέχρι και το Ηώκαινο, με συνεχή ιζηματογένεση εξαιρουμένου του

διαστήματος χέρσευσης κατά το μέσο – ανώτερο Ιουρασικό), τον φλύσχη (από το
ανώτερο Ηώκαινο μέχρι και κατώτερο Βουρδιγάλιο) και τις μολασσικές – κλαστικές
αποθέσεις (από Βουρδιγάλιο μέχρι Ολόκαινο). Στη βάση της (βλ. Σχήμα 2)
συναντώνται μεγάλου πάχους (>3000 μ.) τριαδικοί εβαπορίτες (γύψοι – ανυδρίτες –
ορυκτό αλάτι). Ακολουθούνται από λατυποπαγείς γκρι-μαύρους, σπηλαιώδους υφής,
ασβεστόλιθους και άστρωτους δολομίτες Καρνίου - Νορίου ηλικίας. Των τριαδικών
επικάθονται οι νηριτικοί άστρωτοι, έντονα καρστικοποιημένοι, γκριζόλευκοι
ασβεστόλιθοι του σχηματισμού του Παντοκράτορα (>1000 μ.), που αποτελεί
αντικείμενο εκμετάλλευσης κύρια ογκομαρμάρων (λόγω μεγάλου πάχους και
απουσίας στρώσεων) στην περιοχή Αμπελιάς (μάρμαρο Ηγουμενίτσας) και Λάκας
Θεσπρωτίας (ανατολική εξωτερική Ιόνια υποζώνη). Ακολουθούν οι στρωματώδεις
ασβεστόλιθοι Σινιών με ενστρώσεις πυριτόλιθων, ηλικίας μέσου Λιάσιου. Την περίοδο
από αν. Λιάσιο μέχρι και κάτω Δογγέριο εμφανίζεται ασυμφωνία η οποία στις
επιμέρους αύλακες αντιπροσωπεύεται από πυριτόλιθους με Posidonia (<100 μ) ενώ
στα υβώματα από ροζ κονδυλώδεις ασβεστόλιθους με αμμωνίτες (Ammonitico rosso)
(<35 μ). Ο ασβεστολιθικός σχηματισμός του Ammonitico rosso που αναπτύσσεται σε
ζώνη στις δυτικές πλαγιές της λεκάνης της Παραμυθιάς (ανατολική εξωτερική Ιόνια
υποζώνη) αποτελεί αντικείμενο περιορισμένης σήμερα εκμετάλλευσης στην περιοχή
(ροζ πέτρα Σκανδάλου-Παραμυθιάς). Έπονται οι λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι
με πυριτόλιθους που αναφέρονται και ως ασβεστόλιθοι με filaments (μέσο Βαγιώσιο)
και οι ανώτεροι πυριτικοί σχιστόλιθοι με Posidonia (<60μ.) του ανωτέρου Δογγερίου.
Επ’ αυτών αναπτύσσεται ο σχηματισμός των πελαγικών, λατυποπαγών,
λεπτοπλακωδών πολύχρωμων ασβεστόλιθων της Βίγλας. Ο σχηματισμός είναι
αντικείμενο εκμετάλλευσης στην ανατολική εξωτερική υποζώνη στην περιοχή
Παραποτάμου – Δριμίτσας Θεσπρωτίας όπου παράγεται η ροζ και καφέ έως
γκριζόμαυρη πέτρα Παραμυθιάς.

Στη συνέχεια και μετά από μια, κατά θέσεις, μεταβατική ζώνη πλακωδών
λευκοκίτρινων υπολιθογραφικών ασβεστόλιθων μερικών μέτρων στην οποία
αραιώνουν οι ενστρώσεις πυριτόλιθου, αναπτύσσονται οι παχυστρωματώδεις
πελαγικοί ασβεστόλιθοι του ανώτερου Σενώνιου, που αποτελεί τον κύριο σχηματισμό
εκμετάλλευσης σε ολόκληρη την περιοχή (Ζίτσα, Καρίτσα, Κληματιά, Δαφνόφυτο,
Γραμμενοχώρια, Κόνιτσα, Ξηροβούνι, Σύβοτα, Θεσπρωτικό, Βαλανιδούσα κ.α.) τόσο
για την παραγωγή “μαρμάρου” όσο και πλακών και πέτρας. Επ’ αυτών αναπτύσσονται
οι χαρακτηριστικά λεπτοστρωματώδεις πελαγικοί ασβεστόλιθοι του Ηώκαινου. Ο
σχηματισμός αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για παραγωγή πλακών (Γρίμποβο

Σχήμα 2. Στρωματογραφική στήλη της Ιόνιας Ζώνης

– Γραμμενίτσα Άρτας "πέτρα Άρτας") στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής
Ιόνιας υποζώνης, στην περιοχή Παραπόταμου Θεσπρωτίας "Πέτρα Ηγουμενίτσας"
(ανατολική εξωτερική Ιόνια υποζώνη), στην περιοχή του Σιστρουνίου της Λάκας
Σουλίου (κεντρική ιόνια υποζώνη) καθώς και στην περιοχή του Ζαγορίου στην
εσωτερική Ιόνια υποζώνη (Σκαμνέλι – πέτρα Ζαγορίου).
Στη διάρκεια του ανώτερου Ηώκαινου (Πριαμπόνιο) έχουμε την έναρξη
απόθεσης του σχηματισμού του Φλύσχη. Ο σχηματισμός αποτελεί αντικείμενο
εκμετάλλευσης για παραγωγή πλακών και πέτρας στην εσωτερική και κεντρική Ιόνια
υποζώνη (περιοχές Δαφνούλας "πέτρα Δαφνούλας", Κήπων Ζαγορίου και
Αετόπετρας Ιωαννίνων "πέτρα Αετόπετρας".

4. Έλεγχος των υλικών στο εργαστήριο ΛΙΘΟΣ
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διακοσμητικών Πετρωμάτων «ΛΙΘΟΣ» της
ΕΑΓΜΕ λειτουργεί υπό τη σημερινή του μορφή από το 1999, ενώ από το 2002 είναι
ανελλιπώς διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Οι δοκιμές που εκτελούνται στο Εργαστήριο ακολουθούν
κατά κανόνα τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ. Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται
σε δύο βασικές κατηγορίες: (α) αυτά που περιγράφουν μεθόδους προσδιορισμού των
διαφόρων φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και αισθητικών χαρακτηριστικών των
(φυσικών, κυρίως) διακοσμητικών πετρωμάτων, και (β) αυτά που καθορίζουν τις
δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν, σύμφωνα με τα πρότυπα της κατηγορίας (α), και
τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την απόδοση της ήδη υποχρεωτικής
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμανσης CE (Ευρωπαϊκή Σήμανση Συμμόρφωσης) σε
τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, όπως πλάκες, πλακίδια, κυβόλιθοι
κ.λπ. Με τα πρότυπα της κατηγορίας (α), προσδιορίστηκαν οι φυσικές, οι μηχανικές
και οι περιβαλλοντικές ιδιότητες των διακοσμητικών πετρωμάτων της Περιφέρειας
Ηπείρου, οι οποίες συμβάλλουν στην απόδοση σήμανσης CE (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Φυσικο-μηχανικά χαρακτηριστικά διακοσμητικών πετρωμάτων Περιφέρειας Ηπείρου

5. Συμβολή του εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ στον κλάδο
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση
της ελληνικής οικονομίας, η εξορυκτική βιομηχανία προσπάθησε να κρατήσει το
παραγωγικό της δυναμικό σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντική
στήριξη πρόσφερε η έντονη εξωστρέφεια. Ένας από τους παράγοντες που βοηθάει
στην εξωστρέφεια, είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της
εξορυκτικής βιομηχανίας στις αγορές του εξωτερικού, τα οποία προσδιορίζονται
ιδιαίτερα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στόχος των τεχνικών
χαρακτηριστικών είναι στο να αποκτήσουν τα τελικά προϊόντα από Διακοσμητικά
Πετρώματα, Δήλωση Απόδοσης (DoP) και Σήμανση CE, ώστε να μπορούν να
κυκλοφορήσουν στις αγορές της ΕΕ. Η Δήλωση Απόδοσης (DoP) είναι έγγραφο που
εκδίδεται από τον κατασκευαστή (παραγωγός τελικών προϊόντων). Με το έγγραφο
αυτό δηλώνονται οι επιδόσεις του πετρώματος και ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την
ευθύνη για τη συμμόρφωση του πετρώματος με τις εν λόγω δηλωθείσες επιδόσεις.
Χωρίς το έγγραφο αυτό, που συνοδεύει το προϊόν, δεν υπάρχει σήμανση CE. Το
ΛΙΘΟΣ, με την υποστηρικτική δράση των άλλων Εργαστηρίων της ΕΑΓΜΕ,

συμβάλλει στη γνώση των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των διακοσμητικών
πετρωμάτων και στο να αποκτήσουν ταυτότητα. Η σήμανση CE, η οποία
αποδίδεται, μέσω αυτής της ταυτότητας, αυξάνει την ανταγωνιστικότητά τους στην
αγορά και συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις εφαρμοστέες
κοινοτικές απαιτήσεις, που επιβάλλονται στον κατασκευαστή. Τα είκοσι δύο (22)
διαφορετικά διακοσμητικά πετρώματα και δομικοί λίθοι των Π.Ε. Άρτας,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας που εξετάστηκαν, περιλαμβάνονται στον
ΑΤΛΑΝΤΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Λασκαρίδης κ.α, 2018) και αφορούν τα
αδειοδοτημένα λατομεία που υπάρχουν σήμερα. Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο άτλαντα είναι ενδεικτικά των
πετρωμάτων που εμφανίζονται στην εκάστοτε υπό εξέταση περιοχή, η αξιοποίησή
τους μπορεί οπωσδήποτε να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» στη διάθεση του
κάθε ενδιαφερόμενου.

6. Συμπεράσματα
Οι εμπεριστατωμένες πληροφορίες που περιέχονται στον προαναφερόμενο
άτλαντα, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουν στην αναζωογόνηση και την εκ νέου
προώθηση του κλάδου των διακοσμητικών πετρωμάτων της Ηπείρου. Αυτά τα
διαχρονικά υλικά, λόγω της αδιάλειπτης χρήσης και των ποικίλων εφαρμογών τους,
συνδέθηκαν και συνεχίζουν να συνδέονται με ό,τι ονομάζεται, με την ευρεία έννοια,
«πολιτισμός».
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Η συμμετοχικότητα των πολιτών στην διαχείριση του δασικού χώρου ως
μοχλός Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης: Δ.Ε. Φουρνάς
Αριστέα Κουκουβίνου1
1Δασολόγος,

Μ.Δ.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π.

Περίληψη

1. Η εργασία διερευνά την συμβολή της δασικής διαχείρισης μέσω της
συμμετοχικότητας των πολιτών στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της
Δ.Ε. Φουρνάς, μιας κατεξοχήν ορεινής περιοχής της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
2. Ακολουθώντας την ολιστική μεθοδολογία των επτά σταδίων προς
την κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής
(Ρόκος, 2004), πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής
έρευνα. Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας,
προκύπτει ότι, ενώ κάτοικοι και μέλη συλλογικοτήτων
αντιλαμβάνονται την ανάγκη ενός "από τα κάτω" εγχειρήματος για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της περιοχής, διακρίνονται από παθητικότητα και
αδυνατούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Στο σημείο αυτό
πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια διερεύνησης και ερμηνείας των
πιθανών αιτιών αυτής της παθητικότητας.
3. Τέλος, προτείνονται ενδεικτικά δράσεις προς την κατεύθυνση της
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Δ.Ε. Φουρνάς, οι οποίες έχουν ως
κύριο στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας και διάθεσης ανάληψης
πρωτοβουλιών, για την δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Citizen Participation in Forest Management as a facilitator to Integrated
Development. Case study: Municipality Area of Fournas
Aristea Koukouvinou1
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Abstract

1. This paper explores the contribution of forest management through
the participation of citizens to the Integrated Development of the
Municipality Area of Fournas, a mountainous region of the Regional
Unity Evritania.
2. Following the methodology of the seven-stages towards the
Integrated Development of the region (Rokos, 2004), primary and
secondary research was carried out. The results revealed that,
although the residents and collectives realize the necessity for
a"bottom-up" venture in order to both tackle the existing problems
and exploit the potential of the region, there is still some problematic
to be considered. Passivity and unwillingness to take initiatives
hinder this venture. At this point it was made an attempt to
investigate and interpret the possible causes of this passivity.
3. Finally, some development proposals-actions towards the Integrated
Development of the Municipality Area of Fournas are presented. The
main objective is to enhance the collaboration and encourage the
active participation of the local community in taking initiatives.
1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία βασίζεται στη διπλωματική εργασία "Αξιοβίωτη
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και συμμετοχική διαχείριση του δασικού
χώρου. Μελέτη περίπτωσης: Δ.Ε. Φουρνάς", η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π.. Μελέτη περίπτωσης αποτελεί η
Δ.Ε. Φουρνάς, Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Στην εργασία ακολουθήθηκε η μεθοδολογία των επτά σταδίων (Ρόκος, 2004) για
την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής
(επιτόπια παρατήρηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, τηλεφωνικές & τετ-α-τετ
ημιδομημένες συζητήσεις μόνιμων κατοίκων και μελών υπερτοπικών συλλόγων) και
δευτερογενής έρευνα (στατιστικές, ιστορικές, βιβλιογραφικές, διαδικτυακές πηγές,
ΓΣΠ, ορθοφωτογραφίες ετών λήψης 1945 και 2007-2009), από όπου αναδείχθηκαν
τα πραγματικά προβλήματα και οι περιορισμοί, αλλά και οι αντικειμενικές
δυνατότητες και οι προοπτικές της περιοχής, καθώς και η αδυναμία και η

παθητικότητα των πολιτών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα "από τα κάτω"
εγχείρημα.

2. Συμμετοχική δασοκομία
Ο FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) υιοθέτησε τον
όρο "community forestry" (κοινοτική δασοκομία) ως γενικό όρο για να υποδηλώσει
οποιαδήποτε κατάσταση που εμπλέκει στενά τους ντόπιους πληθυσμούς σε μια
δασική δραστηριότητα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, παρεμφερείς ορισμοί, όπως
participatory forestry και social forestry (Gilmour, 2016).
2.1 Εξέλιξη κοινοτικής δασοκομίας
Οι βασικές παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα των δασών που επηρέασαν την
εξέλιξη της κοινοτικής δασοκομίας αναφέρονται στον Πίνακα 1.
2.2 Η ελληνική πραγματικότητα
Στην Ελλάδα η διαχείριση των δημοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, δασικών
πριονιστηρίων και επιχειρήσεων πραγματοποιείται από τη δημόσια Δασική
Υπηρεσία, ενώ στη περίπτωση των ιδιωτικών η διαχείριση πραγματοποιείται από
τους ιδιοκτήτες και ασκείται κρατική επιτήρηση μέσω των οργάνων της Δασικής
Υπηρεσίας (Παπασταύρου και Μακρής, 1985). Η εκμετάλλευση των δημοσίων δασών
της χώρας πραγματοποιείται από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, καταβάλλοντας
μίσθωμα στο ελληνικό δημόσιο (ΦΕΚ 7/Α/1969, 44/Α/1986). Συνεπώς, οι τοπικές
κοινότητες δεν εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, απλώς αξιοποιούν τους τοπικούς
δασικούς πόρους αποδίδοντας κάποιο ποσοστό στο Δημόσιο.

Πίνακας 1. Παγκόσμιες εξελίξεις και κοινοτική δασοκομία (Πηγή:Gilmour, 2016)
Περίοδος
1970

Γεγονότα
Αποτελέσματα
• Κρίση στα καύσιμα
• Έναρξη
δασοκομίας
για
• Αποτυχία του αναπτυξιακού μοντέλου
ανάπτυξη
της
τοπικής
δασικής βιομηχανίας στη διατήρηση των
κοινότητας
δασών και στην ικανοποίηση των • Εγκατάσταση
φυτειών
τοπικών αναγκών
καυσόξυλων
(top-down), πολλές απέτυχαν

1980

• Αποψίλωση δασών σε μεγάλη κλίμακα- • Πιλοτικά προγράμματα για
περιβαλλοντική υποβάθμιση
αντιμετώπιση
• Μεταρρυθμίσεις στον δασικό τομέα:
περιβαλλοντικών
πολιτικές
αποκέντρωσης
και
προβλημάτων
μεταβίβασης
• Εμφάνιση της «συμμετοχής
των ανθρώπων» και της
bottom-up ανάπτυξης

1990

2000

2010

• Πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης
• Αναγνώριση των δικαιωμάτων
αυτοχθόνων πληθυσμών

• Αειφορική δασική διαχείριση
των • Επισημοποίηση δικαιωμάτων
αυτόχθονων πληθυσμών στη
δασική διαχείριση
• Επέκταση της κοινοτικής
δασοκομίας
• Παγκοσμιοποίηση, απελευθέρωση του • Αύξηση ενδιαφέροντος για
εμπορίου
εμπορευματοποίηση ξυλωδών
και μη αγαθών και υπηρεσιών
• Η παγκόσμια πολιτική επικεντρώνεται • Προσθήκες στους στόχους για
στην αλλαγή του κλίματος, την
την αντιμετώπιση παγκόσμιων
παράνομη
προβλημάτων
ξυλεία και την ανταπόδοση για τις
περιβαλλοντικές υπηρεσίες

3. Περιοχής μελέτης
Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας καταγράφηκαν και
αναλύθηκαν τα στοιχεία που συγκροτούν τη φυσική και κοινωνικοοικονομική
πραγματικότητα της περιοχής. Ωστόσο, στην παρούσα αναφέρονται μόνο τα πιο
χαρακτηριστικά.
Η Δ.Ε. Φουρνάς βρίσκεται γεωγραφικά στο βορειοανατολικό όριο της Π.Ε.
Ευρυτανίας. Το εμβαδόν της Δ.Ε. ανέρχεται σε 132.232 στρέμματα (el.wikipedia.org,
2016), ενώ ο πληθυσμός της σε 625 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή έτους 2011
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αποτελείται από επτά ορεινούς οικισμούς:
Φουρνάς, Κορίτσα, Βράχα, Πλάτανος, Μεσοχώρι, Μαυρόλογγος και Μοσχιάδες
(Σιακαβέλλας et al., 2015).
Τρία γεγονότα επηρέασαν και επηρεάζουν ακόμα και σήμερα την φυσική και
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της περιοχής: η ίδρυση της Κρατικής
Βιομηχανίας ξύλου το 1954, η οποία συγκράτησε τον τοπικό πληθυσμό, ο σεισμός 6,2
της κλίμακας ρίχτερ το 1966 οπότε πραγματοποιείται μεταφορά του πληθυσμού της
Βράχας στον Σταυρό της Φθιώτιδας και, τέλος, η παύση λειτουργίας του ιδιωτικού
πλέον πριστηρίου το 1997, το οποίο οδήγησε σε περαιτέρω πληθυσμιακή συρρίκνωση
της περιοχής. Η λειτουργία του πριστηρίου προώθησε την μονοκαλλιέργεια της
δασοκομίας ως κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση, παραγκωνίζοντας όλες τις
υπόλοιπες
δραστηριότητες
(κτηνοτροφία,
γεωργία).
Στη
περιοχή
δραστηριοποιούνται τρεις δασικοί συνεταιρισμοί (Φουρνάς, Κλειτσού και Βράχας).
Η επιδείνωση της δημογραφικής πυραμίδας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η
έλλειψη γυναικών ηλικίας 25-39 ετών και ο μικρός και συνεχώς μειούμενος αριθμός
μαθητών αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής.
Ωστόσο, η περιοχή παρουσιάζει αντικειμενικές δυνατότητες και προοπτικές.
Θεωρείται ένα από τα πέντε καθαρότερα οικοσυστήματα του πλανήτη. Διαθέτει
σημαντικά ιερά κειμήλια, όπως οι σπουδαίας αξίας εικόνες του Διονυσίου εκ Φουρνάς

του 17ου αιώνα, ενώ η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρως στη Βράχα
χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1956.

4. Διερεύνηση κοινωνικής αδράνειας
Από την πρωτογενή έρευνα προκύπτει ότι τα αναγκαία για την επίτευξη
οποιουδήποτε εγχειρήματος προς την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της περιοχής,
παρουσιάζουν παθητική στάση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διερεύνηση των
βαθύτερων αιτιών αυτής της αδράνειας, οι οποίοι διακρίνονται σε υποκειμενικούς και
αντικειμενικούς.
4.1 Αντικειμενικοί λόγοι
Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των μόνιμων κατοίκων
Σύμφωνα με την απογραφή έτους 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά
και με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το εκπαιδευτικό επίπεδο των μόνιμων
κατοίκων είναι εξαιρετικά χαμηλό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιφυλακτικότητα
και αδυναμία υιοθέτησης νέων αντιλήψεων, μεθόδων και τεχνολογιών. Για
παράδειγμα, σε συζήτηση με τοπικό παραγωγό τέθηκε ως ανασταλτικός παράγοντας
ένταξης σε πρόγραμμα ενίσχυσης με σκοπό την τυποποίηση και διάθεση του
παραγόμενου προϊόντος, οι ιδιαίτερες γνώσεις που απαιτούνται για το συγκεκριμένο
εγχείρημα. Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
ατομικής και συλλογικής εξέλιξης και διαμορφώνει αίσθημα αδυναμίας ανάληψης
πρωτοβουλίας.
➢ Φθίνουσα ηλικιακή κατανομή
Η επιδείνωση της δημογραφικής πυραμίδας που εμφανίζει η περιοχή μελέτης και
η φθίνουσα ηλικιακή πορεία των υπερτοπικών συλλόγων αποτελούν σοβαρή αιτία
αδυναμίας συμμετοχής σε ένα «από τα κάτω» εγχείρημα. Παρά το γεγονός ότι σε
αυτή την ηλικία τα άτομα έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο, περιορισμένες υποχρεώσεις
και μακροχρόνια εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, και συνεπώς μπορούν να
συνεισφέρουν, η φυσική φθορά του οργανισμού δημιουργεί αίσθημα αδυναμίας και
ευαλωτότητας, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να απομονώνονται.
➢ Έλλειψη κρατικής υποστήριξης
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις αποτελούν τροχοπέδη για οποιοδήποτε «εξ ιδίων» εγχείρημα. Μεταβολές
στο νομοθετικό πλαίσιο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα των ορεινών
περιοχών, όπως ο νόμος 4426/2016 για τους δασικούς συνεταιρισμούς,
προβληματίζουν τους κατοίκους. Επίσης, η πληθώρα δικαιολογητικών από
διαφορετικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα αποτρέπουν τους κατοίκους να τολμήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Τέλος,
η έλλειψη πραγματικής υποστήριξης από τους κρατικούς φορείς δημιουργεί αίσθημα
ανασφάλειας και αδυναμίας. Παραδείγματος χάριν, στις συζητήσεις που
πραγματοποιήθηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι έδωσαν έμφαση στην έλλειψη, περιοδικής
έστω, επίσκεψης δημόσιου γεωπόνου ή κτηνιάτρου.
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Γεωγραφική απομόνωση
Παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα οι κάτοικοι δεν αισθάνονται
γεωγραφικά απομονωμένοι, η γεωγραφική θέση της περιοχής αποτελεί κύρια αιτία
περιορισμού της ύπαρξης των απαιτούμενων υποκειμένων. Η γεωγραφική
απομόνωση δημιουργεί εσωστρέφεια, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι κάτοικοι να μην είναι
δεκτικοί σε ανταλλαγή απόψεων με άλλες ορεινές περιοχές προς επίλυση κοινών
προβλημάτων και διερεύνηση πιθανών δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης.
Έχει παγιωθεί μια νοοτροπία άρνησης ή φόβου απέναντι σε οτιδήποτε νέο και
εφησυχασμός ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει.
➢ Γεωμορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
Οι δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή μελέτης
(ορεινό ανάγλυφο με έντονες κλίσεις εδάφους, μεγάλο υψόμετρο, μεγάλες σε
διάρκεια και ένταση χιονοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες) ενισχύουν την
εσωστρέφεια των μόνιμων κατοίκων της περιοχής, καθιστώντας τους ανήμπορους να
ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν δράση και πρωτοβουλίες.
➢ Μονοκαλλιέργεια
Τα αποσπασματικά μέτρα και η έλλειψη χάραξης ολοκληρωμένης πολιτικής για
τις ορεινές περιοχές, όπως είναι η Δ.Ε. Φουρνάς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
πραγματικότητα της περιοχής, οδηγούν στην εδραίωση της μονοκαλλιέργειας της
υλοτομίας ως τον μοναδικό τρόπο οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Η ελπίδα των
κατοίκων, ανεξαρτήτου ηλικίας και εκπαιδευτικού επιπέδου, για επαναλειτουργία
του πριστηρίου αποδεικνύει ότι αυτή η μονοκαλλιέργεια έχει μετουσιωθεί στην
νοοτροπία τους ως μοναδική επαγγελματική απασχόληση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να μην είναι δεκτικοί σε άλλες επαγγελματικές διεξόδους, όπως για παράδειγμα την
κτηνοτροφία, μέσω συνεργατικών πρωτοβουλιών.
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4.2 Υποκειμενικοί λόγοι
Μετάθεση της ευθύνης
Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής μελέτης αποτελεί η νοοτροπία μετάθεσης
της ευθύνης ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσης των κατοίκων στους κρατικούς
φορείς ή στη δημοτική αρχή. Οι κάτοικοι προτιμούν να κρίνουν τις πράξεις ή την
απραξία των δημόσιων φορέων αποφεύγοντας να ασκήσουν αυτοκριτική για το πόσο
έχουν συμβάλει οι ίδιοι στη δημιουργία και διατήρηση της συγκεκριμένης
κατάστασης. Για παράδειγμα, αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι άσκησαν έντονη κριτική για
την απραξία και την αδιαφορία δημόσιων φορέων και πολιτικών προσώπων σε
προβλήματα της περιοχής, αποδεχόμενοι ότι οι ίδιοι χειραγωγούνται. Εντούτοις, στην
προσπάθεια παρότρυνσης να αναλάβουν πρωτοβουλίες, δήλωσαν αδύναμοι με το
πρόσχημα ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων φορέων.
➢ Έλλειψη συνεννόησης και επικοινωνίας
Τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών έθεσαν το θέμα της έλλειψης συνεννόησης
και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και ανάμεσα στους δασικούς
συνεταιρισμούς, ως ανασταλτικούς παράγοντες ανάληψης πρωτοβουλιών. Η έλλειψη
ομαδικού πνεύματος πιθανόν να οφείλεται στα προσωπικά συμφέροντα του καθενός
ή στο συμφέρον που έχει κάθε συνεταιρισμός ξεχωριστά. ‘Έτσι, αδυνατούν να
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αντιληφθούν την αξία της συλλογικότητας και ότι μέσω του συλλογικού μπορούν να
ωφεληθούν και ατομικό επίπεδο.
➢ Σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα
Τα κοινωνικά πρότυπα που έχουν εγκαθιδρυθεί τις τελευταίες δεκαετίες και που
θεωρούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα χαμηλής κοινωνικής καταξίωσης επηρεάζουν
άμεσα την νοοτροπία ειδικότερα των νεαρής ηλικίας ατόμων. Αποτέλεσμα αποτελεί
η εγκατάλειψη της υπαίθρου προς αναζήτηση εργασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στις συζητήσεις, πολλοί νέοι της περιοχής
προτιμούν να παραμένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα προς αναζήτηση εργασίας ή να
εργάζονται με πολύ χαμηλές οικονομικές απολαβές παρά να επιστρέψουν στον τόπο
τους, το οποίο θεωρείται αποτυχία. Η διαμόρφωση της συγκεκριμένης νοοτροπίας
συμβάλλει και στον εξαναγκασμό των νεαρής ηλικίας γυναικών να εγκαταλείψουν
την περιοχή, καθώς και στη φθίνουσα ηλικιακή κατανομή.
➢ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Σημαντική είναι η συμβολή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην προβολή και
επιβολή των ανωτέρω περιγραφόμενων κοινωνικών προτύπων, παρουσιάζοντας ως
κοινωνικά αποδεκτό το σύγχρονο lifestyle. Χώροι εστίασης, όπως τα καφενεία, που
κάποτε αποτελούσαν τους κοινωνικούς χώρους συνάθροισης και ανταλλαγής
απόψεων και ιδεών, έχουν πλέον μετατραπεί σε χώρους προβολής των
προαναφερόμενων προτύπων. Στην ίδια παθητικότητα οδηγεί η υπερβολική
προσήλωση των νεαρής ηλικίας ατόμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Παρά το
γεγονός ότι οι εικονικοί αυτοί χώροι προσφέρονται για ανταλλαγή απόψεων και
ιδεών, συνήθως χρησιμοποιούνται για την προσωπική προβολή προς ικανοποίηση της
ατομικής ματαιοδοξίας των νέων, οι οποίοι αποστασιοποιούνται από την
πραγματικότητα και γίνονται παθητικοί θεατές όσων συμβαίνουν γύρω τους και
τελικά αποξενώνονται.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία της χρήσης των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις ορεινές και απομονωμένες
περιοχές είναι αξιόλογη, καθώς μπορεί να συμβάλει στην άρση της απομόνωσης και
στην εξωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, η κατάχρηση και η μονοπώληση
του ενδιαφέροντος των νέων έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παθητικότητας.
➢ Αποξένωση από τον τόπο καταγωγής
Οι υπερτοπικοί σύλλογοι χαρακτηρίζονται από γήρανση με τους νέους να
απέχουν από τις δραστηριότητες των συλλόγων. Οι νεότερες γενιές πιθανόν να μην
έχουν γεννηθεί ή να έχουν εγκαταλείψει την περιοχή πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα
να έχουν κοπεί οι δεσμοί με τον τόπο καταγωγής. Στην ουσία για τα άτομα αυτά ο
τόπος καταγωγής αποτελεί πλέον τόπο παραθερισμού και πιθανόν να μην γνωρίζουν
τα πραγματικά προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής. Η απομάκρυνση αυτή
οδηγεί στην αδιαφορία για ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργό συμμετοχή στις
δραστηριότητες των συλλόγων.
➢ Έλλειψη αποδοχής και απομόνωση
Ένας επιπλέον υποκειμενικός λόγος που περιορίζει τη διάθεση για ένα «εξ ιδίων»
εγχείρημα είναι ο φόβος της πιθανής έλλειψης κοινωνικής αποδοχής. Στις συζητήσεις
εκφράστηκε η δυσπιστία ότι πραγματοποιώντας κάποιος μια πρωτοβουλία δεν θα

ελάμβανε αποδοχής και υποστήριξης των υπολοίπων. Για το λόγο αυτό προτιμούν να
αναλάβει κάποιος άλλος πρωτοβουλία και, εάν αποδειχθεί ότι είναι επιτυχής και
ικανοποιεί το προσωπικό τους συμφέρον, να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη δράση. Σε
μια απομονωμένη, ορεινή κοινωνία το αίσθημα αποδοχής από τους συμπολίτες είναι
περισσότερο αναγκαίο λόγω των ισχυρών δεσμών που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα
στους κατοίκους. Εξάλλου, οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι συνδέονται και με
συγγενικούς δεσμούς.
4.3 Παιδεία
Όλοι οι ανωτέρω λόγοι, υποκειμενικοί και αντικειμενικοί, έχουν μια κοινή πηγή:
την έλλειψη παιδείας. Η παιδεία, όχι μόνο ως εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ως
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και πνευματική εξέλιξη του ατόμου, αποτελεί το
θεμέλιο της κοινωνίας και του πολιτισμού. Η έλλειψή της έχει ως αποτέλεσμα τα
άτομα να αισθάνονται αδύναμα και εξαρτώμενα από πολιτικά πρόσωπα, να
χειραγωγούνται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να παθητικοποιούνται και να
απομονώνονται μέσω της κατάχρησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, να
υιοθετούν άκριτα τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα, που παρουσιάζουν τα
παραδοσιακά επαγγέλματα και την επιστροφή στην ύπαιθρο ως αποτυχία του ατόμου
να δημιουργήσει και να καταξιωθεί κοινωνικά και τελικά να παραμένουν θεατές
φοβούμενοι και αρνούμενοι το «νέο». Επομένως, προκειμένου να υπάρξουν τα
απαραίτητα κοινωνικά υποκείμενα της ανάπτυξης -οι ενεργοί, υπεύθυνοι, συνειδητοί,
ολόπλευρα ενημερωμένοι πολίτες- απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παιδεία ως
μόρφωση και πολιτισμός.

5. Προτάσεις-δράσεις
Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προτάθηκαν ολοκληρωμένες
δράσεις, οι οποίες εστίαζαν κυρίως στην ανάπτυξη συνεργασίας, δημιουργικότητας
και διάθεσης ανάληψης πρωτοβουλιών, καθώς και την εμφύσηση
ομαδοσυνεργατικού πνεύματος με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση της τοπικής
κοινωνίας. Η δομή των προτάσεων περιλαμβάνει τα εξής: περιγραφή δράσης, στόχος,
ανάλογο παράδειγμα, από ποιους, προτεινόμενος χώρος, εκτίμηση κόστους,
χρηματοδοτικά εργαλεία, συνεργασίες, προϋποθέσεις, νομοθετικό πλαίσιο και
επιθυμητά οφέλη-αποτελέσματα. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αναλύονται
δύο από τις προτάσεις-δράσεις.
5.1 Επαναλειτουργία του πριστηρίου
Περιγραφή δράσης: Προτείνεται η επαναλειτουργία του πριστηρίου από τους
τρεις δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής. Σημαντική παράμετρος επιτυχίας
αποτελεί η διερεύνηση τρόπων διάθεσης παραγόμενης ξυλείας. Για παράδειγμα, η
πιστοποίηση του πριστηρίου και των παραγόμενων αγαθών προσδίδει αναπτυξιακή
προοπτική.

Στόχος: Η επαναλειτουργία του πριστηρίου με πρωτοβουλία των κατοίκων της
περιοχής.
Ανάλογο παράδειγμα: Προσπάθεια επαναλειτουργίας εργοστασίου με
αυτοδιαχείριση έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, από μερίδα των εργαζομένων
της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ.), η οποία παράγει οικολογικά προϊόντα
καθαρισμού, τα οποία προωθεί σε κοινωνικούς, συνεργατικούς χώρους σε όλη την
Ελλάδα, ενώ παράλληλα διαθέτει πρατήριο στην Αθήνα και ηλεκτρονική ιστοσελίδα.
Από ποιους: Προτείνεται η συνέργεια των τριών Δασικών Συνεταιρισμών της
Δ.Ε. Φουρνάς.
Προτεινόμενος χώρος: Το υπάρχον πριστήριο στον οικισμό Φουρνά.
Χρηματοδοτικά εργαλεία: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 προσφέρει
ενισχύσεις σε συνεταιρισμούς σχετικές με τον εκσυγχρονισμό ειδικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων
σύγχρονων μηχανημάτων, την κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.. Οι
ενισχύσεις αφορούν σε φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Συνεργασίες: Εκτός από την συνεργασία των τριών δασικών συνεταιρισμών,
απαιτείται και η συμβολή ατόμων με την απαραίτητη τεχνογνωσία (ηλεκτρολόγος,
μηχανικός, άτομο για την προβολή και προώθηση των παραγόμενων αγαθών, την
πιστοποίηση της παραγόμενης ξυλείας κ.λπ.). Για τις ανάγκες αυτές προτείνεται η
συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ).
Προϋποθέσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση της λειτουργίας
του πριστηρίου στους συνεταιρισμούς. Επιπροσθέτως, απαιτείται η διερεύνηση της
σημερινής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το πριστήριο.
Νομοθετικό πλαίσιο: Το πριστήριο δύναται να παραχωρηθεί σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατόπιν ανταλλάγματος χρήσης, όπως είναι οι Δασικοί
Συνεταιρισμοί (ΦΕΚ 159/Α/2014).
Επιθυμητά οφέλη-αποτελέσματα: Εκτός από το οικονομικό όφελος και την
συγκράτηση του ντόπιου πληθυσμού, η δράση θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση και
παραμονή των δημόσιων υπηρεσιών στη περιοχή, ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού
πνεύματος και της αρχής της ισότητας ανάμεσα στα μέλη των συνεταιρισμών, καθώς
και στην ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και της ανάληψης πρωτοβουλιών.
5.2 Δημιουργία αγροτουριστικού συνεταιρισμού γυναικών
Περιγραφή δράσης: Η συγκεκριμένη δράση-πρόταση στηρίζεται στο γεγονός
ότι στη Δ.Ε. Φουρνάς δραστηριοποιείται ήδη Σύλλογος Γυναικών. Πολύ σημαντικό
είναι ότι ο Σύλλογος απαρτίζεται από μέλη διαφορετικής ηλικίας, οπότε τα
μεγαλύτερης ηλικίας μέλη δύναται να συνεισφέρουν με τις ιδιαίτερες γνώσεις πάνω
στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής αγαθών και εδεσμάτων, ενώ τα νεαρής ηλικίας
μέλη στην οργάνωση, στην τυποποίηση και προβολή των αγαθών του συνεταιρισμού.
Ο Συνεταιρισμός μπορεί να αξιοποιήσει τις τοπικές πρώτες ύλες, οι οποίες θα
προσδώσουν περαιτέρω ποιοτική και οικονομική αξία στα παραγόμενα αγαθά.
Στόχος: Η ανάπτυξη της συλλογικής δράσης και η εξωστρέφεια των γυναικών
της περιοχής.

Ανάλογο παράδειγμα: Στη χώρα μας, γυναικείοι αγροτουριστικοί
συνεταιρισμοί βρίσκονται εξαπλωμένοι σε όλη την επικράτεια και
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης,
στην παραγωγή ειδών οικοτεχνίας - χειροτεχνίας και στην προσφορά υπηρεσιών
αγροτουρισμού.
Από ποιους: Από τις γυναίκες της Δ.Ε. Φουρνάς.
Προτεινόμενος χώρος: Ο χώρος που προτείνεται για την λειτουργία του
συνεταιρισμού είναι το ένα από τα κτήρια που φιλοξενούσαν την Δασική Υπηρεσία.
Κόστος: Το κόστος για τη σύσταση του συνεταιρισμού είναι η συνεταιριστική
μερίδα με την οποία το κάθε μέλος συμμετέχει. Το ύψος του ποσού και οι
προϋποθέσεις καταβολής της μερίδας ορίζονται από το νόμο 4384/2016 και το
καταστατικό του συνεταιρισμού.
Χρηματοδοτικά εργαλεία: Η χρηματοδότηση δύναται να εξασφαλιστεί μέσω
του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19: "Στήριξη για τη τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER
(ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)", αλλά και μέσω
του νέου αναπτυξιακού νόμου, διότι πρόκειται για αγροτικό συνεταιρισμό (ΦΕΚ
117/Β/2016).
Συνεργασίες: Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, όπως για παράδειγμα με
τους τοπικούς μελισσοκόμους.
Προϋποθέσεις: Η παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου της Δασικής
Υπηρεσίας.
Νομοθετικό πλαίσιο: Ο νόμος 4384/2016 ορίζει τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς και τον τρόπο λειτουργίας τους και ειδικά και αυτούς των οποίων τα
μέλη είναι γυναίκες. Επίσης, η παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου προβλέπεται
από τον νόμο 4280/2014.
Επιθυμητά οφέλη-αποτελέσματα: Εκτός από την ενίσχυση του
οικογενειακού εισοδήματος των μελών του συνεταιρισμού, η συγκεκριμένη δράση
αποτελεί τρόπο κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής απόψεων, εκκόλαψης
ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και ενδυνάμωσης του ρόλου της γυναίκας στην
τοπική κοινωνία. Επιπλέον, αξιοποιούνται οι τοπικές πρώτες ύλες και
επαναχρησιμοποιείται το παλαιό, αναξιοποίητο κτήριο του Δασαρχείου.

6. Συμπεράσματα
Η κοινοτική δασοκομία αποτελεί μια από τα κάτω προσέγγιση, η οποία πρέπει να
εμπλέκει την εξουσία των τοπικών κοινοτήτων στους πόρους και τις αποφάσεις στη
δασική διαχείριση (Pujo et al., 2018). Στην πράξη τα κοινοτικά συστήματα δασικής
διαχείρισης που έχουν εφαρμοστεί δεν έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν την
συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην δασική διαχείριση (Pujo, 2017).
Προκειμένου να κινητοποιηθούν οι κοινότητες και να αναπτυχθεί η κοινοτική
δασοκομία απαιτείται συνεργατική προσέγγιση στην διαχείριση των δασών με την
εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων (Pujoetal., 2018).

Η συμμετοχική δασική διαχείριση δύναται να συμβάλει στην Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη των ορεινών, παραδασόβιων περιοχών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η ύπαρξη ενεργών, συνειδητών, δραστήριων και υπεύθυνων πολιτών ή/και
συλλογικοτήτων τους. Ωστόσο από την έρευνα προέκυψε ότι οι κάτοικοι της περιοχής
μελέτης και οι συλλογικότητές τους χαρακτηρίζονται από παθητικότητα. Η
διερεύνηση των πραγματικών λόγων που οδηγούν στην παθητικότητα και την
αδράνεια είναι μείζονος σημασίας, διότι γνωρίζοντας τις πραγματικές αιτίες του
προβλήματος υπάρχει δυνατότητα επίλυσής του. Για το λόγο αυτό οι δράσεις που
προτάθηκαν έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης και την
ανάληψη πρωτοβουλιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αφύπνισης και ενεργοποίησης
των ορεινών πληθυσμών αποτελεί η παιδεία ως μόρφωση και πολιτισμός.
«…η παιδεία ως ισότιμη δημοκρατική διαδικασία μόρφωσης και πολιτισμού
δασκάλων και μαθητών, ανοίγει το παράθυρο στο μέλλον, «δυνάμει» απελευθερώνει
– και όχι χωρίς προβλήματα – την γόνιμη και δημιουργική κριτική σκέψη και την με
πειστικά επιχειρήματα αμφισβήτηση των κατεστημένων και/ή επιβαλλόμενων
αυταρχικά προτύπων ζωής και δράσης και αποτελεί την μήτρα μιας υπεύθυνης,
συνειδητής και ενεργού κοινωνίας πολιτών και συλλογικοτήτων τους.» (Ρόκος, 2016).
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Προγράμματα κατάρτισης ξένων γλωσσών και επαγγελματική ειδίκευση:
Μια γέφυρα που συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό
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Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες,
τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες και κράτη μέλη της
Ε.Ε. και δεν είναι μόνο παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης. Προβάλλει ως ένας
δεσμός ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που δεν αποβλέπουν μόνο στο οικονομικό
όφελος αλλά συνάπτουν μια αμφίδρομη σχέση ανταλλαγής μηνυμάτων. Θα ήταν
χρήσιμο σε όλους όσους απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού να κατανοήσουν
ότι ο τουρίστας είναι άνθρωπος που θα επικοινωνήσει, θα ανταλλάξει απόψεις, θα
μεταφέρει αλλά και θα λάβει πολιτισμό. Και όλα αυτά μέσω της γλώσσας. Καθίσταται
επομένως επιβεβλημένη η ανάγκη γλωσσομάθειας για όλους τους εμπλεκόμενους του
τουριστικού τομέα. Στόχος των προγραμμάτων ξένης γλώσσας για ενήλικες είναι να
δώσουν στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις γνώσεις που χρειάζονται κατά την
επαφή τους με τους ξένους επισκέπτες αλλά και να διαχειριστούν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που θα αποκτήσουν, με επιτυχία στο μέλλον, οποτεδήποτε παραστεί
ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκμάθηση γλωσσών ενισχύει τη συνειδητοποίηση
της πολιτισμικής διαφοράς οδηγώντας στην αμοιβαία κατανόηση των λαών μέσω της
αξιοποίησης της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Με το διάλογο
οδηγούμαστε στο να εξαλείψουμε την ξενοφοβία και το ρατσισμό.

Foreign language training programs and professional skills: A bridge
linking culture with tourism
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Abstract
Tourism is one of the most important economic activities. For both developing
countries and developed countries and EU Member States is not only a factor of
economic development but it also displays as a link among thousands of people who
do not seek only financial gain but conclude a two-way messaging relationship. It
would be useful to all those people working in the tourism sector to understand that
tourists are those who will communicate, exchanged opinions, will carry but receive
culture. And this will be accomplished through language. It is therefore essential that
language is needed for all stakeholders in the tourism sector. The aim of foreign
language programs for adults is to give students the knowledge they need in order to
contact with foreign visitors but also to manage the knowledge and skills they will gain
with success in the future, whenever the need arises. It is worth noting that language
learning enhances the awareness of cultural difference leading to mutual
understanding between people through the utilization of linguistic and cultural
diversity. Dialogue leads to eliminate xenophobia and racism.

1. Εισαγωγή
Ο τουρισμός και οι ξένες γλώσσες είναι δύο στοιχεία που συνυπάρχουν,
αλληλεπιδρούνκαι λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που επηρεάζουν τις κοινωνίες και τον
πολιτισμόείτε θετικά είτε αρνητικά. Το τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ένας
τόπος και η έλξηπου ασκεί ο πολιτισμός μια χώρας στους επισκέπτες της συχνά ωθεί
τα άτομα στην εκμάθηση της γλώσσας. Υπάρχει όμως και η πλευρά των εργαζομένων
στον τουριστικό κλάδο οι οποίοι γνωρίζοντας ξένες γλώσσες εξυπηρετούν καλύτερα
τους ταξιδιώτες που με τη σειρά τους σίγουρα αισθάνονται περισσότερο άνετα
γνωρίζοντας ότι σε κάποια μέρη ομιλείται η γλώσσα τους. Επομένως τα άτομα εκείνα
που έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε ξένες γλώσσες αλλά και να μεσολαβούν
μεταξύ των γλωσσών είναι απαραίτητα σε πολλούς τομείς του τουρισμού.Θα πρέπει
να τονιστεί ότι τα άτομα που γνωρίζουν περισσότερες των δύο ξένων γλωσσών είναι
σε θέση να διαβλέπουν και να εκμεταλλεύονται τις επαγγελματικές ευκαιρίεςαλλά και
να προσαρμόζονται σε διαφορετικά εργασιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα(West,
2000).Μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης τουριστικής κινητικότητας κάθε χρόνο όλο και
μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνωνέρχεται σε επαφή με αλλόγλωσσους οι οποίοι
επισκέπτονται την Ελλάδα για διακοπές. Καθίσταται αναγκαία η πραγματοποίηση
προγραμμάτων με στόχο την ξενόγλωσση κατάρτιση η οποία θα παρέχει τη

δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης των συνομιλητών με τη χρήση μια κοινής
γλώσσας (Δογορίτη, 2006).

2. Τουρισμός και ξένες γλώσσες
Τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες δίνει μεγάλη
έμφαση στη σημασία που έχει η γνώση όχι μόνο μιας ξένης γλώσσας αλλά
περισσοτέρων. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η γλωσσική ποικιλομορφία αλλά και η
πολυπολιτισμικότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σύμφωνα με την Κοιλιάρη η εκμάθηση
των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης αποτελεί βασικό στοιχείο
όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο ανάπτυξης αλλά και σε άλλα (Κοιλιάρη, 2007).
Στην Ελλάδα του σήμερα της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας
πραγματικότητας χρειάζεται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων που θα δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες να αναβαθμίσουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του
οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ησυζήτηση που αναπτύσσεται στις μέρες
μας γύρω από τον τουρισμό τον αναδεικνύει ως μια δραστηριότητα που αφορά πολλές
πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που ζουν στις τοπικές κοινωνίες. Οι
διάφορες επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου, είτε θετικές είτε αρνητικές,
επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
στάσης που έχουναπέναντι στην τουριστική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά το
ίδιο ισχύει και για τους τουρίστες οι οποίοιανάλογα με την ποιότητα της τουριστικής
εμπειρίας που θα έχουν,είτεικανοποιηθούν είτε όχι,διαμορφώνουν και αυτοίθετική ή
αρνητική άποψη για μια περιοχή και τις παρεχόμενες σε αυτή υπηρεσίες. Ο Tsartas
(2000) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό κοινωνικό
μοντέλο του σύγχρονου τρόπου ζωής κι έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα ενός καταναλωτικού προϊόντος όπου προσφορά και ζήτηση
εξειδικεύονται.
Για την πραγματοποίησηπρογραμμάτων εκμάθησης ξένης γλώσσας σε ενήλικες
χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών οι οποίοι
σε συνεργασία μπορούν να σχεδιάσουν και να προσδιορίσουν τους στόχους των
προγραμμάτωνλαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
που επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες σε σχέση και με την επαγγελματική
ενασχόληση των κατοίκων. Εύκολα κατανοεί κανείς ότι τα Προγράμματα Εκμάθησης
Ξένης Γλώσσας βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία που πραγματοποιείται
στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένοι στόχοι που τίθενται στα
προγράμματα αυτού του είδους προωθούν την κινητικότητα και τη συνεργασία, τη
μετάδοση πληροφοριών και την επικοινωνία(Τοκατλίδου, 2005). Πέρα όμως από τις
γενικές ή ειδικές γνώσεις που θα αποκομίσει κάθε εκπαιδευόμενος από την
ενασχόληση του με την ξένη γλώσσα δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι«Η κύρια
λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία» (Graddol, 2001).
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώνουν οι Theodorson & Theodorson
επικοινωνία είναι «Η μετάδοση πληροφοριών, ιδεών, στάσεων ή συναισθήματος από
ένα πρόσωπο σε ένα άλλο» (Πρίτση, 2008)

Για τον Καστόρα η επικοινωνία είναι η ονομασία που δίνεται στην αντίδραση ενός
ζωντανού οργανισμού σε κάποιο περιβαλλοντικό ερέθισμα, το οποίο διεγείρει τα
αισθητήρια όργανά του. Όταν όμως αυτό το ερέθισμα δεν είναι τυχαίο, αλλά
στέλνεται από την πηγή του εσκεμμένατότε προκαλεί μια αντίδραση στον δέκτη και
μεταβάλλεται σε μήνυμα(Καστόρας, 2002).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επικοινωνία, δεν είναι μια απλή μεταβίβαση
πληροφοριών ή νοημάτων. Αποτελεί μια διαδικασία επαφής μέσα σε
πλαίσιοαλληλοκατανόησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων.Γλώσσα και
κοινωνία είναιάρρηκτα συνυφασμένες και αυτό γιατί πέρα από τη δομική και
λειτουργική της φύση η γλώσσαδιαθέτει και μιαπλευρά που αλληλεπιδρά και μέσω
της οποίας πραγματώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και οι κοινωνικές
συναλλαγές μεταξύ των ατόμων (Richards&Rodgers,1986).

3. Πολιτισμός και ξένη γλώσσα
Βασιζόμενες στο γεγονός ότι η γλώσσα πραγματώνεται μέσα στην κοινωνία οι
επιστήμες τηςΚοινωνιολογίας και της Ανθρωπολογίας, εμπλέκονται στη συζήτηση για
τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και μας βοηθούν να κατανοήσουμε το πώς
συνδέεται η κατάκτηση της ξένης γλώσσας με την γνωριμία του πολιτισμού του λαού
που την ομιλεί ως μητρική. Κάτι τέτοιο όμως ήταν σχεδόν ανέκαθεν το ζητούμενο στη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η διδασκαλία της γραμματικής και της
μετάφρασηςδεν αποτελούν τις μόνες μεθόδους. Η πρόσβαση στα λογοτεχνικά ή στα
ιστορικά κείμενα, στα κινηματογραφικά έργα, στη μουσική, στις εφημερίδες και τα
περιοδικά μιας χώρας φέρνουν σε επαφήόσους μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα με τους
δημιουργούς (λογοτέχνες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους κλπ) της χώρας αυτής
αποκτώντας πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες, για την ιστορία
και τον πολιτισμό του συγκεκριμένου λαού.
Η κάθε γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού και με αυτόν τον πολιτισμό χρειάζεται
να εξοικειωθεί ο κάθεεκπαιδευόμενος. Σήμερα με την πληθώρα των πληροφοριών
που μας κατακλύζει, με την ταχύτητα του διαδικτύου που μας φέρνει κοντά και στο
πιο μακρινό σημείο του πλανήτη η διδασκαλία πολιτισμικών στοιχείων κατά την
εκμάθηση της ξένης γλώσσας θεωρείται απαραίτητη και αυτονόητη. Η ποικιλία του
αυθεντικού υλικού στο οποίο έχουμε πρόσβαση είναι μεγάλη και μπορεί να
συμπεριλαμβάνει από φυλλάδια με οδηγίες, επιστημονικά άρθρα, λογοτεχνία και
ποίηση, διαφημίσεις, διαδικτυακούς τόπους, video, κλπ που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας μια σωστή επιλογή και
κατάλληλη προετοιμασία αυτού του υλικού(Palmero, 2003).
Όταν γνωρίζουμε ότι οι ιταλοί δεν πίνουν cappuccino παρά μόνο το πρωί και ότι
οι άγγλοι διακρίνονται από συνέπεια στα ραντεβού τους θα μπορέσουμε να
αντιληφθούμε ότι η ξένη γλώσσα δεν είναι μόνο λεξιλόγιο και γραμματική αλλά μας
παρέχει τη δυνατότητα συνομιλίας μέσα από ένα άλλο σύστημα επικοινωνίας που μας
βοηθά να κατανοήσουμε και να συνθέσουμε την πραγματικότητα μέσα από
διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά δεδομένα, να έρθουμε σε επαφή, να

κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης και δράσης του «άλλου», του «ξένου»
(Χαραλαμπάκης 2003).
Όλα όμως τα παραπάνω λειτουργούν ταυτόχρονα και από την πλευρά των
εκπαιδευόμενων προς τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας με την επιθυμία να
βιώσουν εμπειρίες και να γνωρίσουν τον υλικό αλλά και τον πνευματικό πολιτισμό
μας.
Ο τουρισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που. παρουσίασε μία ταχύτατη ανάπτυξη
και εξάπλωση και μιατεράστια κοινωνική αποδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σημείο
μάλιστα να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης καθημερινότητας.
Η Dacharry (1994)θεωρεί τον τουρισμό ένα πολυσύνθετο φαινόμενο μέσα στο
οποίο ένας προορισμός αντιπροσωπεύει για τον τουρίστα την κατανάλωση του
ελεύθερου χρόνου του και για τον κάτοικο αποτελεί παραγωγή και απασχόληση. Αν
ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ των ετών 1950 και 2000 υπάρχει μια ραγδαία επέκταση του
τουρισμού παγκοσμίωςη οποία αυξάνεται ετησίως κατά 7% μπορεί να κατανοήσει
κανείςότι όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που έρχονται σε επαφή έχουν ανάγκη
επικοινωνίας.

4. Τουρισμός και γλωσσική εκπαίδευση
Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται
πυρήνες μάθησης, διαλόγου και διάδρασης μεταξύ των τουριστών και του τοπικού
στοιχείου. Αυτές οι δράσεις αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της επικοινωνίας, γιατί
όσοι εμπλέκονται επαγγελματικά στον συγκεκριμένοτομέα μέσα απ’ αυτές
προσπαθούν να προσαρμόσουν τα μηνύματα τους και τις πρακτικές εφαρμογής τους,
στις διάφορες ανάγκες του στοχευμένου κοινού τους, δηλαδή τους τουρίστες.
Η προβολή του τρόπου ζωής μιας περιοχήςκαι η ανάδειξη των μνημείων καιτης
παράδοσης της, οι φυσικές ομορφιές της και η πολιτιστική της ταυτότητα
αποτελούνθέματα για τα οποία με οδηγό την ξένη γλώσσα οι εκπαιδευόμενοι:
• Επικοινωνούν με ευκολία
• Εξοικειώνονται και αναπτύσσουν διαφορετικές γλωσσικές συμπεριφορές σε
διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις (γραπτός και προφορικός λόγος)στον
τομέα του τουρισμού
• Προβάλλουν τον τόπο τους
• Κατανοούν τους ξένους επισκέπτες
• «Καταργούν»τα σύνορα
Οι μαθησιακοί στόχοι που τίθενται είναι πρακτικοί και επικοινωνιακοί. Η
επικοινωνίααποτελείπροτεραιότητα ανάμεσα σε ανθρώπους που διαθέτουν
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθροκαι έρχονται σε επαφή σε συγκεκριμένες
περιστάσεις, γνωρίζονται, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές, αλληλεπιδρούν,
αποδέχονται τις απόψεις του άλλου και καλλιεργούν τον αλληλοσεβασμό.
Καταρρίπτουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και οδηγούνται σε αλληλεγγύη
και συνεργασία (Γκόβαρης 2001).

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που υλοποιούντανστα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης,με την συνεργασία του ΙδρύματοςΝεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)με τους Δήμους διακρίνονταν σε Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.Στα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι
Δήμοι επέλεγαν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος ήταν σύμφωνος
μετις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων
συμπεριλαμβάνονταντα ακόλουθα θεματικά πεδία:
•
•
•
•
•
•
•

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Επίσης μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας
που πρότειναν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες
υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και
προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.Στα προγράμματα αυτά δικαίωμα
συμμετοχής είχαν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών ενήλικες ανεξαρτήτως
εκπαιδευτικού επιπέδου με τουλάχιστον εκπληρωμένη τηνυποχρεωτική εκπαίδευση
που ενδιαφέρονται για τα προσφερόμενα προγράμματα.Την περίοδο αυτή υπάρχει
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
για
υποβολή
αιτήσεων
γιατησύναψησύμβασηςέργουγια εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ και αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι
τα μαθήματα αλλά βρισκόμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Κάτι τέτοιο θα έδινε και
πάλι τη δυνατότητα σε χιλιάδες ενήλικες, κάτι που γινόταν από το 2007, να
παρακολουθήσουν μια σειρά προγραμμάτων δια βίου μάθησης αποσκοπούν στην
απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι συμβάλλοντας
στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη
και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας
ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη.
Οι θεσμοθετημένοι φορείς των τοπικών κοινωνιών, ειδικότερα αυτών που
βρίσκονται στην περιφέρεια είναι ορεινές, νησιωτικές ή απομονωμένες, όπως για
παράδειγμα οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, οιΠολιτιστικοί Σύλλογοι, διάφοροι άλλοι
φορείς όπωςτο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας μπορούν και χρειάζεται να
συνεργαστούν για την σύνταξη και εφαρμογή διαφόρωνπρογραμμάτων (μεταξύ
αυτών και προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας)τα οποία θα εντάσσονται στοπλαίσιο
της Δια Βίου Μάθησης με σκοπό τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας.

Διάφοροι μικροί οργανισμοί και πρωτοβουλίες των περιοχών αυτών εάν
συνεργαστούν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
καταθέτοντας τις προτάσεις τους χωρίς μονόπλευρες θεωρήσεις αλλά μέσα από ένα
διεπιστημονικό πρίσμα και μέσα από αλληλεπιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος
και της κοινωνικοοικονομικής ζωής.Η εμπειρία και μόνο της συμμετοχής θα
ενθαρρύνει σημαντικά τις προσπάθειές τους σε επίπεδο βάσης. Οι προσπάθειες
αυτέςεάν ενισχυθούναπό ευρωπαϊκά κονδύλιαθα αποκτήσουν αξία στη συνείδηση
των τοπικών ομάδων στόχων, χάρη στην ευρωπαϊκή «έγκριση». Για όλους εκείνους
που επιθυμούν να αναπτύξουν επιτυχείς πολιτικές, οικονομικές ή προσωπικές σχέσεις
με άτομα που ανήκουν σεγλωσσικές ομάδες διαφορετικές από τη δική τους, αποκτούν
ένα σημαντικό πλεονέκτημα εάν γνωρίζουν τη γλώσσα (ή τις γλώσσες) που μιλούν οι
άλλεςομάδες. Για το λόγο αυτό η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων
πολιτών (Επίσημη Εφημερίδατης Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. C 056 E της
29/02/2000 σ. 0062 – 0065).
Επίσηςτο πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα «δωρεάν εργαλείο εκπαίδευσης»το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθείδίνοντας την δυνατότητα:
• Σε κάθε επιχείρηση να επιμορφώνει το προσωπικό της σε
συγκεκριμένααντικείμενα κατάρτισης τα οποία θα συμβάλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της.
• Σε κάθε εργαζόμενο να αυξήσει τις γνώσεις του και να εξειδικεύσει τα
επαγγελματικά του προσόντα παραμένοντας ανταγωνιστικός στη συνεχώς
μεταβαλλόμενηαγορά εργασίας.
Αρμόδιος φορέας διαχείρισης εφαρμογής και συντονισμού του εν λόγω
προγράμματος είναι ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) ενώ
ο λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματικήκατάρτιση
(ΛΑΕΚ)δημιουργήθηκε από την απόδοση ποσοστού 0,24 % των εργοδοτικών
εισφορών που καταβάλλει η κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ.Τα επιδοτούμενα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ
μέσω ειδικής διαμορφωμένης πλατφόρμας και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα οι οποίες έχουν καταβάλλει
στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% του τρέχοντος έτους. Περισσότερες και
αναλυτικότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς ανατρέχοντας στις εγκυκλίους
που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και βρίσκονταιαναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
4.1. Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων
Τα μαθήματα για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας για ειδικούς
(συγκεκριμένους)σκοπούς, στην περίπτωσή μας μπορούν να ονομαστούν «Ξένη
Γλώσσα για τον Τουρισμό» πρέπει να σημειωθεί ότι περιορίζονται γενικά σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, απευθύνονται σε ενήλικες, σε τάξεις που
διακρίνονται για την ομοιογένεια τους η οποία σχετίζεται με την εργασία ή τις ειδικές

σπουδές που έχουν οι εκπαιδευόμενοι. Επίσης σύμφωνα με τον Strevens (1988) η
διδασκαλία για ειδικούς σκοπούς διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Σχεδιάζεται ώστε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες των
εκπαιδευομένων
• το περιεχόμενο της σχετίζεται με τη συγκεκριμένη, επιστήμη/επαγγέλματα
• δίνει ιδιαίτερη σημασία σε εκείνα τα χαρακτηριστικά της ξένης γλώσσαςπου
θεωρούνταιαπαραίτητα σε συγκεκριμένη επιστήμη/επάγγελμα (λεξιλόγιο,
ορολογία,σύνταξη κλπ)
• διαφέρει από τη διδασκαλία της γλώσσας για γενικούς σκοπούς
• περιορίζεται σε δεξιότητες, που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος (π.χ
μόνο παραγωγή προφορικού λόγου ήκατανόηση μόνο γραπτού λόγου),
• μπορεί να μην διακρίνεται από συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία.
4.2. Βασικές αρχές των προγραμμάτων
Για την Celani(1978) η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας για συγκεκριμένους
σκοπούς βασίζεται σε κάποιες αρχές όπως :
• η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για καθορισμένους σκοπούς και η
συνειδητοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών του γιατί δηλαδήμαθαίνουν γλώσσα
• η δυνατότητα έκφρασης από πλευράς εκπαιδευομένωνκαι η ανάπτυξη
ατομικών στρατηγικών μάθησης
• η χρήση της γλώσσαςμε κάποιο σκοπόκαι η κατανόηση του γιατί μαθαίνουν
και χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα
• η αξιοποίηση της γνώσης που αποκτούν και πως το εφαρμόζουν σε κάθε
μαθησιακή περίσταση δηλαδήτι κάνουν ή τι μπορούν να κάνουν με βάση τα όσα
διδάχθηκαν

5. Συμπεράσματα
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι συνθήκες διαβίωσης μεταβάλλονται στις
μέρες μας με ταχύτατους ρυθμούς και εμφανίζονταισυνεχώς νέες απαιτήσεις. Οι
διεθνείς μεταβολές που συντελούνται διαμορφώνουν μία νέα κοινωνία. Μέσα στο
πλαίσιο τηςοποίας δίνεται προτεραιότητα στη μάθηση, τη γνώση και την πληροφορία
και για αυτό περιγράφεται από διάφορους επιστήμονες ως: «κοινωνία της μάθησης»,
«κοινωνία της γνώσης» και «κοινωνία της πληροφορίας».
Η εκμάθηση γλωσσών και η γλωσσική πολυμορφία είναι θεμελιώδους σημασίας
για πρόγραμμα διά βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προγράμματα
όπωςταComenius, Erasmus, Grundtvig και Leonardo που χρηματοδοτούν δράσεις για
την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών οι οποίες επικεντρώνονται στη διδασκαλία
και στις μαθησιακές ανάγκες των πολλών κλάδων. Το εργατικό δυναμικό που είναι
εφοδιασμένο με γλωσσικές πρακτικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες είναι ζωτικής
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και της Ευρώπης γενικότερα. Οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύοντας στη Δια βίου Μάθηση γίνονται
ανταγωνιστικότερες και δημιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας.Η πολυγλωσσία

μπορεί επίσης να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, στην
ενεργοποίηση τους σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Τα άτομα
αναζητούν πολιτιστικούς πόρους για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους,
βελτιώνουν την κοινωνική τους συμπεριφορά, καλλιεργούν τα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα και αναπτύσσουν την προσωπική τους ταυτότητα. Αμφισβητούν,
συζητούν,δημιουργούν ευκαιρίες για την ανακάλυψη άλλων αξιών. πεποιθήσεωνκαι
συμπεριφορών, έρχονται σε ρήξη με το παρελθόν, επιζητούν αλλαγές, παράγουν και
προάγουν πολιτισμό μέσα σε μια κοινωνία όπου κυρίαρχος παράγοντας για την
ανάπτυξή τηςείναι η δύναμη του ανθρώπου για δράση και γνώση (Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. C 056 E, 29/02/2000:65).Εξαλείφονται η
ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Κληροδοτείται με τον τρόπο αυτό μια πολύτιμη
πνευματική κληρονομιά που οφείλουμε να σεβαστούμε και να διαφυλάξουμε για τις
γενιές που ακολουθούν.
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Εύρεση παραδειγμάτων πετυχημένης πολιτικής για τις ορεινές και
απομονωμένες περιοχές σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια ενός
ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάπτυξης που σέβεται τον Άνθρωπο και το
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Περίληψη
Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από μια μονοδιάστατη
προσήλωση σε οικονομικούς στόχους. Στις περιοχές όπου έχει υιοθετηθεί και έχει
όντως επιτευχθεί μια οικονομική αύξηση, ταυτόχρονα παρατηρείται υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής των ντόπιων κατοίκων. Ένα παράδειγμα
αποτελούν οι τουριστικές περιοχές όπου εμφανίζονται τεράστιες ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις, υποβαθμίζεται το περιβάλλον της περιοχής, υπάρχει ερημοποίηση
εποχιακά, και ο ντόπιος πληθυσμός δεν εμφανίζεται να βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής του καιμην έχοντας άλλες επιλογές, επιβιώνει εργαζόμενος κάτω από σκληρές
συνθήκες εργασίας στον τουριστικό τομέα. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας δεν
έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο ακόμη βαθμό από το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης.
Ίσως, μπορούν να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν
περιπτώσεις ανά τον κόσμο που επιχειρούν ένα άλλο τρόπο διαβίωσης και ανάπτυξης
διαφορετικό και βασισμένο σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανθρώπινης
ζωής και της σχέσης της με το φυσικό περιβάλλον. Αφού επιλεγούν ορισμένα
χαρακτηριστικά παραδείγματα ανά τον κόσμο, η ερευνητική εργασία θα αναδείξει
την πραγματικότητα της εφαρμογής τους αναφέροντας τόσο τα θετικά που κομίζει
μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη όσο και τις δυσκολίες και
προκλήσεις. Θα μελετηθούν, η ιστορία τους, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, ο
σχεδιασμός που ακολουθούν, οι αρχές πάνω στις οποίες ενεργούν, η νοοτροπία και η
κουλτούρα των κατοίκων που ζουν εκεί.
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Abstract
The modern development is characterized by a one-dimensional attachment to
achievement of economic goals. In the areas where the current model has been
applied, there is an increase of wealth but at the same time a deterioration of the
environment and the quality of life of the local population. For example, in the the
touristic areas where huge tourist facilities have been built, there is a degradation of
the physical environment, desertification in the off-season period and the local
population has no other choice but work in harsh conditions in the touristic sector.
The mountain areas of Greece have not yet been greatly affected by the modern
concept development. Meanwhile, there are examples and attempts of a more
integrative Development model. Some of these selected examples globally, are studied
in this research paper , their positive effect in the way of living as well as the challenges
and set backs. Also, the history of the place that led to the adoption of a different model
of Development, the planning for implementing it, the Development tools used and
the mentality and the culture of the people inhabiting these places.

1. Εισαγωγή
Η Ανάπτυξη σήμερα, όπως συμβαίνει από πολιτικές παγκόσμιων οργανισμών,
είναι μια μονοδιάστατη και γραμμική διαδικασία προς ένα συγκεκριμένο
αποτέλεσμα. Τα ανεπτυγμένα κράτη αποτελούν το πρότυπο και τα υπόλοιπα κράτη
τείνουν να οδεύσουν στα χνάρια αυτών των ανεπτυγμένων χωρών.Δεν αρκεί όμως να
υπάρχει ένα μοντέλο που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτωαλλά πρέπει να
ενσωματωθεί και μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω (Koop, 2014).Όμως, οι
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας (σε αντίθεση με τις μεγαλουπόλεις και
τουριστικές κυρίως παραθαλάσσιες περιοχές) δεν μπορούν να ενσωματωθούνσε
παγκόσμιους οικονομικούς σχεδιασμούς παρά μόνο με την αλλοίωση του
περιβάλλοντός τους, του κοινωνικού ιστού και του πολιτισμού τους. Αυτές οι τοπικές
κοινωνίες, κομίζουν ένα άλλο τρόπο ζωής και μια εντελώς διαφορετική πορεία μέσα
στο χρόνο αδύνατη να ενσωματωθεί σε ένα επιβαλλόμενο και μονοδιάστατο μοντέλο.
Παρακάτω παρουσιάζονται τρία επιλεγμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα
Ανάπτυξης που βασίζεται, σε μια πορεία εναλλακτική από την επικρατούσα.

2. Σύστημα Συνεταιρισμών Mondragon
Η πόλη Arrasate/Mondragón βρίσκεται στην βόρεια Ισπανία και ανήκει σε μια
ευρύτερη περιοχή η οποία ονομάζεται «η χώρα των Βάσκων» και οι λεγόμενοι Βάσκοι
ζουν τόσο στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας όσο και στο Νότιο τμήμα της Γαλλίας.
Μιλάνε μια δική τους ξεχωριστή γλώσσα. Πρόκειται για ορεινή περιοχή με εξαίρεση
το παραθαλάσσιο τμήμα της όπου και ενώνεται το βόρειο τμήμα με το Νότιο μέσω
ενός κεντρικού οδικού δικτύου (Errasti, 2017). Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το
Mondragon θεωρείται ορεινή. Τα αστικά κέντρα της περιοχής (όπως το Bilbao) είναι
κυρίως βιομηχανικές περιοχές και τα τελευταία χρόνια η μικρές πόλεις γύρω από
αυτά τα αστικά κέντρα τείνουν να εμφανίσουν ένα βιομηχανικό χαρακτήρα. Το
Mondragon έχει πληθυσμό 21933 κατοίκων.
Στα μέσα του 1930 Ισπανία είχε ένα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε
όταν η τότε εκλεγμένη κυβέρνηση ανατράπηκε από τον στρατιωτικό Φράνκο. Με το
τελείωμα του εμφυλίου ξεκίνησε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος που τελειώνοντας άφησε
τους κατοίκους της Ισπανίας σε απελπιστική κατάσταση. Ο συνεταιρισμός
Mondragon ιδρύθηκε εν μέσω αυτής της κατάστασης το 1956 από έναν καθολικό
ιερέα, τον José María Arizmendiarrieta Madariaga, ο οποίος πίστεψε οτι ο τρόπος για
να προχωρήσουν πέρα από την απελπιστική κατάσταση την οποία ζούσαν ήταν να
μην περιμένουν βοήθεια από την κυβέρνηση είτε από κάποιον επενδυτή αλλά να
στήσουν οι ίδιοι συνεργατικά εγχειρήματα στα οποία οι ίδιοι οι μετέχοντες θα είναι
ιδιοκτήτες, διαχειριστές και εργαζόμενοι (Barker, 2009).
Σήμερα ο συνεταιρισμός Mondragon αριθμεί 85000 μέλη. Έχει ιδρύσει δικά του
σχολεία και Πανεπιστήμιο με επίκεντρο τις σπουδές στην διαχείριση των
συνεταιριστικών οργανισμών. Έχουν πάνω από 9000 εργαζομένους στα σχολεία τους
και πάνω από 3000 στο Πανεπιστήμιο του Mondragon και πάνω από 8000 μαθητές
συνολικά(Mondragon Annual Report, 2016). Ο συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει
δικές του βιομηχανικές επιχειρήσεις, δικές του τράπεζες, δική του αλυσίδα
πολυκαταστημάτων, κάνουν εξαγωγές σε άλλες χώρες. Είναι σήμερα η μεγαλύτερη
εταιρία στην χώρα των Βάσκων. Είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρίες τόσο σε
αριθμό υπαλλήλων όσο και σε πωλήσεις στην Ισπανία (Healy, 2008). Έχει επεκταθεί
και εκτός της Ισπανίας. Πως λειτουργεί το δίκτυο συνεταιρισμών Mondragon:
- Ο κάθε συνεταιρισμός λειτουργεί ξεχωριστά. Θα παράξει κάτι, θα λύσει τα
προβλήματά του, είναι ζήτημα καθαρά των μελών του.
- Κάθε χρόνο έχουν μια συνάντηση, υποχρεωτική για όλα τα μέλη, όπου και
αποφασίζουν για την τύχη του γενικού διευθυντή, αν δηλαδή θα συνεχίζει να
εργάζεται ως γενικός διευθυντής ή θα απολυθεί.
- Η πρόσληψη ενός γενικού διευθυντή γίνεται πάλι από όλα τα μέλη με τον ίδιο
τρόπο.
- Διάφορες άλλες συναντήσεις που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του
συνεταιρισμού γίνονται μέσα στο χρόνο και όλες θεωρούνται εργάσιμος χρόνος
και πληρώνονται κανονικά. Σε αυτές τις συναντήσεις γίνεται αξιολόγηση του
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γενικού διευθυντή και αποφασίζεται το αν πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο
διαχείρισής του.
Άλλα θέματα των συναντήσεων είναι τι μηχανήματα θα αγοραστούν, τι
τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί.
10% των εσόδων από τον κάθε συνεταιρισμό πάει σε ένα κοινό λογαριασμό και
χρησιμοποιείται για την διαχείριση του συνόλου των συνεταιρισμών.
45% των καθαρών εσόδων μένει στο συνεταιρισμό για αξιοποίηση
Το υπολειπόμενο 45% των καθαρών εσόδων το κάθε συνεταιρισμού μοιράζεται
στα μέλη αλλά δεν δίνεται, αθροίζεται κάθε χρόνο, και επιστρέφει στα μέλη με τη
μορφή σύνταξης παράλληλα με τη σύνταξη που δικαιούται από το κράτος ως
πολίτης.
7% των χρημάτων που έχει μαζέψει από τη παραπάνω διανομή του 45% των
κερδών το κάθε μέλος το παίρνει σαν bonus στο τέλος κάθε χρόνου. Δηλαδή ένα
μικρό τμήμα των επιστρεφόμενων χρημάτων του 45% δίνεται τμηματικά κάθε
χρόνο ενώ το μεγαλύτερο ποσό μένει στον λογαριασμό του μέλους ως σύνταξη
από τον ίδιο το συνεταιρισμό. Επειδή αυτά τα χρήματα μένουν εντός του
οργανισμού μέχρι να επιστραφούν κατά τη συνταξιοδότηση του κάθε μέλους,
μπορούν να επενδυθούν ανάλογα με τις αποφάσεις των μελών στο να γίνουν
σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα.
Έχει καθοριστεί η αναλογία του μικρότερου από τον μεγαλύτερο μισθό να είναι
μέχρι 1 : 4,5.
Απαγορεύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των συνεταιρισμών. Εαν κάποιος
συνεταιρισμός ειδικεύεται σε μια γραμμή παραγωγής ή σε ένα τεχνολογικό πεδίο
δεν θα ασχοληθεί άλλος συνεταιρισμός με το ίδιο αντικείμενο. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ο ένας συνεταιρισμός τα προϊόντα του άλλου αλλά δεν μπορεί
να μπεί σε διαδικασία παραγωγής ανταγωνιστικής αυτού.
Πρωταρχικής σημασίας είναι η διατήρηση δυνατότητας εργασίας των μελών.
Δηλαδή, εάν κάποια στιγμή σταματήσει η ανάγκη για μια θέση προτείνονται στον
εργαζόμενο διάφορες εναλλακτικές θέσεις εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητές
του και το ιστορικό του σε οποιονδήποτε άλλο συνεταιρισμό που έχει ανάγκη από
μέλη-εργάτες. Και εάν αυτό περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης αυτά καλύπτονται
από το δίκτυο των συνεταιρισμών. (Errasti, 2017)

Σχήμα 1.Η δομή του συνεταιρισμού Mondragon.Η γενική συνέλευση των εργαζομένωνιδιοκτητών (General Assembly) όπου το κάθε μέλος έχει ένα ψήφο καθορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως και συνέρχεται για οποιοδήποτε σημαντικό
ζήτημα προκύψει.Η Γενική Συνέλευση είναι στην κορυφή και τη βάση ταυτόχρονα όπως
φαίνεται στο διάγραμμα. Το Κοινωνικό Συμβούλιο (Social Council) λειτουργεί σαν ελεγκτικός
μηχανισμός για εργασιακά θέματα και μπορεί να φέρει απευθείας ένα θέμα στη γενική
συνέλευση παρακάμπτοντας των διευθύνοντα σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο. (Πηγή:
De Normanville, 2015).

Προσπάθειες σαν το Mondragon έχουν υπάρξει πολλές αλλά καμία δεν είχε την
μακροβιώτητα του. Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υγειών
αντανακλαστικών του όταν το 2013 ο μεγαλύτερος από τους βιομηχανικούς
συνεταιρισμούς έπεσε θύμα της κρίσης από ένα συνδυασμό άτυχων παραγόντων
(προσπάθειας επέκτασης του και λήψης υψηλού δάνειου λίγο πριν την περίοδο της
κρίσης σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό από Ασιατικές πολυεθνικές )και
πτώχευσε αφήνοντας 1800 εργαζομένους άνεργους (Errasti, 2017).Λόγω των αρχών
λειτουργίας του δικτύου Συνεταιρισμών Mondragon οι περισσότεροι από τους
άνεργους υπαλλήλους του συνεταιρισμού που πτώχευσε μετακινήθηκαν σε άλλους
συνεταιρισμούς συνεχίζοντας να εργάζονται σε νέες θέσεις. Σε κάποιους που δεν
μπορούσαν να συνεχίσουν δόθηκε πρόωρη σύνταξη από το δίκτυο τον
συνεταιρισμών. Μέχρι το τέλος του 2017 μόλις 60 υπάλληλοι (3%) είχαν παραμείνει
άνεργοι λαμβάνοντας ένα επίδομα ανεργίας από τον ίδιο τον Συνεταιρισμό
(Mondragon Annual Report, 2014).
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία όμως συναντήσαμε και κριτικές του συνεταιρισμού
Mondragon.Για παράδειγμα, λόγω των αυξανόμενων αναγκών των συνεταιρισμών
ειδικά από την επέκτασή τους και εκτός της Ισπανίας έχουν προσληφθεί εργαζόμενοι
που δεν είναι όμως μέλη άρα δεν λαμβάνουν τα πλεονεκτήματα ενός εργαζόμενουιδιοκτήτη ούτε συμμετέχουν στις διαδικασίες (Errasti, 2017). Παρόλο που το
επιχείρημα των Συνεταιρισμών Mondragon ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να

εμφυσήσεις την κουλτούρα του συνεταιρισμού σε πληθυσμούς που δεν έχουν ιδέα
περί τίνος πρόκειται (όπως για παράδειγμα στην Κίνα) στέκει, δεν παύει να ισχύει ότι
πλέον ένας μεγάλος αριθμός του δικτύου Συνεταιρισμών είναι απλά υπάλληλοι του
και όχι μέλη. Ακόμη κάτι που δεν συνάδει με την γενικότερη κουλτούρα δημιουργίας
των συνεταιρισμών Mondragon είναι η συνεχής τάση για μεγέθυνση που εμφανίζεται
τα τελευταία χρόνια, η αγορά ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, το άνοιγμα σε νέες
αγορές, κάποιες διακρατικές συμφωνίες που έχουν γίνει με γνωστές πολυεθνικές και
όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ύπαρξη πλέον απλών υπαλλήλων εντός του
συνεταιρισμού. Από την άλλη πλευρά, όταν ο καθολικός παπάς Arizmendiarrieta
έφτασε στο Mondragon, μετέτρεψε ένα απομακρυσμένο, απομονωμένο και φτωχό
ορεινό μέρος σε μια πόλη με υγιή οικονομία όπου μεγάλο ποσοστό των πολιτών είναι
εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες των συνεταιρισμών.

3. Πόλη Marinaleda
Η πόλη Μαριναλέδα (Δήμαρχος ο Juan Manuel Sánchez Gordillo) βρίσκεται σε
μια ορεινή περιοχή, Ανατολικά της Σεβίλης, με πληθυσμό 2748 κατοίκων. Μέχρι το
1980 η οικονομία της στηριζόταν στη συγκομιδή των ελιών που υπάρχουν στην
περιοχή, οπότε ο πληθυσμός στην ουσία εργαζόταν για δυο μήνες το χρόνο. Οι
περιοχές αυτές άνηκαν σε λίγους πλούσιους γαιοκτήμονες φίλους του Βασιλιά οι
οποίοι επέλεγαν είτε να μην ασχοληθούν με αυτές είτε να κάνουν μόνο τη συγκομιδή
ελιών που απαιτούσε λίγους εργάτες μόνο για να γίνει. Σε μια περίοδο πολύ φτωχή
για την περιοχή (1979) οι κάτοικοι οργανώθηκαν με πρωτεργάτη το Δήμαρχο και
διεκδίκησαν τα εδάφη με τους ελαιώνες από το Βασιλιά ώστε να μπορέσουν να
επιβιώσουν με την εργασία τους σε αυτές (Egos, 2018).
Σήμερα, είναι μια πόλη που στηρίζει την οικονομία της σε ένα συνεταιρισμό 2650
εργατών. Γύρω από την πόλη υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις από ελιές και βόρεια από
την πόλη υπάρχει μια φάρμα 12 km2 που παράγει φυτικά προϊόντα και καρυκεύματα.
Υπάρχουν δημόσιες εγκαταστάσεις όπως νηπιαγωγείο, σχολείο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης, κολυμβητήριο, αθλητικές
εγκαταστάσεις, πολιτισμικό κέντρο, παροχές σε ηλικιωμένους την ίδια στιγμή που οι
δημόσιες παροχές στην Ισπανία κόβονται συνεχώς.
Στην πόλη εφαρμόσθηκε ένα πρόγραμμα για απόκτηση κατοικίας μέσω της
συμμετοχής στην κατασκευή της από την ίδια την κοινότητα και τον μελλοντικό
ιδιοκτήτη με ελάχιστο κόστος (15 ευρώ / μήνα).Αυτή η τακτική έγινε ευρύτερα
γνωστή την περίοδο που οι Ισπανοί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές
αξίες των ακινήτων. Η γη, τα υλικά, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, παρέχονται χωρίς
κόστος από το δήμο στον μελλοντικό ιδιοκτήτη όπως και το συνεργείο κτισίματος στο
οποίο συμμετέχει και ο ίδιος. Οι ώρες εργασίας του ιδίου στο χτίσιμο του σπιτιού του
αφαιρούνται από το συνολικό κόστος του σπιτιού. Και ο ιδιοκτήτης καλείται να
καλύψει 450 ώρες συμμετοχής στην κατασκευή άλλων σπιτιών. Τελικά η ιδιοκτησία
αποκτιέται με τη συνδρομή των 15 ευρώ το μήνα, με τα οποία ξεπληρώνει το όποιο
κόστος του σπιτιού για να το αποκτήσει και δικαιούται να έχει θέση για τα παιδιά του

στο νηπιαγωγείο της πόλης (Egos, 2018). Τέλος απαγορεύεται η πώληση της
κατοικίας από τους ιδιοκτήτες για να αποφευχθεί η πιθανότητα κερδοσκοπίας εις
βάρος αυτού του προγράμματος. Τα σπίτια είναι αρκετά άνετα, όλα γύρω στα 100 m2,
τρία υπνοδωμάτια, τουαλέτα και κήπο και δυνατότητα επέκτασης.
-

-

Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία (εξοικονομώντας έτσι 350.000 $ το χρόνο)
Ο μισθός είναι ο ίδιος (1200 ευρώ για 39.5 ώρες εργασίας τη βδομάδα) είτε
κάποιος είναι εργάτης στο χωράφι είτε είναι δάσκαλος στο σχολείο.
50% του πληθυσμού είναι εργάτες στα χωράφια
Το δημαρχείο έχει μόλις 7 υπαλλήλους
Το 2008 όταν εμφανίσθηκε η οικονομική κρίση στην Ευρώπη, η Ανδαλουσία είχε
30% ανεργία με μόνη εξαίρεση τη Marinaleda στην οποία οι κάτοικοι είχαν
σχεδόν όλοι εργασία (7% ανεργία).
Παρέχονται τρία γεύματα στο σχολείο την ημέρα από το Δήμο.(Bahut, 2015)

Για την Marinaleda,δείχνει να λειτουργεί το μοντέλο που ακολουθεί. Το μέγεθος,
αυτό μιας μικρής πόλης, καθιστά δυνατή τη μη παρέκκλιση από τις αρχές στις οποίες
βασίσθηκε αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι όλη αυτή η
προσπάθεια είναι εμπνευσμένη από τον Δήμαρχο Juan Manuel Sánchez Gordillo και
όλοι οι αγώνες είχαν αυτόν ως ηγέτη. Αυτό αφήνει ένα ερωτηματικό στο τι θα γίνει
όταν ο ιθύνων νους αυτής της προσπάθειας αποχωρήσει από τα δρώμενα λόγω
ηλικίας. Επίσης έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου για μεγάλα
διαστήματα που πολλοί εργαζόμενοι στην πραγματικότητα δεν έχουν εργασία, όταν
για παράδειγμα η φάρμα και οι ελαιώνες δεν έχουν ανάγκες οπότε στην διάρκεια ενός
χρόνου δηλώνονται ως άνεργοι για κάποιες περιόδους και τα λεφτά δεν είναι αρκετά
για την άνετη διαβίωσή τους.

4. Banco Palmas
Πρόκειται για ένα εγχείρημα μικροπιστώσεων που αναπτύχθηκε από μια
οργάνωση σε επίπεδο γειτονιάς με όνομα ASMOCONP η οποία εκπροσωπούσε
30.000 κατοίκους σε μια πολύ φτωχή περιοχή της Βορειο-Ανατολικής Βραζιλίας.
Το σύστημα των μικροπιστώσεων, μια επινόηση του Muhammad Yunus, ενός
οικονονολόγου από το Μπαγκλαντές ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ για αυτή του
την πρωτοποριακή επινόηση και εφαρμογή της, είχε κατακλύσει τη Βραζιλία από τις
αρχές του 1999 καθώς η κυβέρνηση της Βραζιλίας μέσω από μια σειρά ρυθμιστικών
μέτρων προωθούσε ανοιχτά την εφαρμογή του. Τα αποτέλεσμα ήταν η πληθώρα
μικροπιστωτικών προγραμμάτων δημιουργημένων από ΜΚΟ, μη-κερδοσκοπικούς
οργανισμούς αλλά και ακόμη και γνωστές τράπεζες. Δυστυχώς όμως, η ιδιαιτερότητα
του γεω-οικονομικού περιβάλλοντος της Βραζιλίας καθώς και το γεγονός οτι ο
προσανατολισμός του συνόλου των μικροπιστωτικών προγραμμάτων ήταν η επιτυχία
του εκάστοτε μικροεπενδυτή επιχειρηματία, είχε σαν αποτέλεσμα δέκα χρόνια μετά
το ποσοστό αξιοποποίησης των μικροπιστώσεων να είναι εξαιρετικά χαμηλό

(2%)(Jayo, 2019).Η ευρύτερη αντίληψη ήταν ότι η πρόσβαση σε πίστωση από πολίτες
χαμηλού εισοδήματος είναι αυτό που λείπει για να παραχθεί κέρδος που θα οδηγήσει
στην Ανάπτυξη (οικονομική) συνολικά της χώρας. Πρόκειται για την ευρύτερα
υιοθετημένη τακτική που στηρίζεται στον υπολογισμό και διαχείριση του ρίσκου
επένδυσης καθώς και στην ύπαρξη κάποιου διαμεσολαβητή ο οποίος θα αναλάβει να
αποδώσει τα δάνεια. Αυτή η μέθοδος δεν έχει κάποιο άλλο κόστος πέρα από το ρίσκο
της επένδυσης και μοναδική πολιτική την πίστωση.
Μια περίπτωση διαφορετική είχε καλύτερο αποτέλεσμα. Η προσπάθεια μιας
οργάνωσης σε επίπεδο γειτονιάς, η Ένωση Κατοικιών ASMOCONP του Conjuto
Palmeiras. To Conjuto Palmeiras είναι μια υποβαθμισμένη περιαστική περιοχή με
πληθυσμό 30.000 κατοίκους στα περίχωρα της Fortazella, της πρωτεύουσας του
κράτους της Ceará, της Βορειοανατολικής Βραζιλίας. H οργάνωση αυτή των κατοίκων
του Conjuto Palmeiras εμπνεύσθηκε ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης των
μικροδανείων μεταφέροντας την προτεραιότητα από το να επιτύχει ο εκάστοτε
μικροεπενδυτής στο να βελτιωθεί συνολικά το χαμηλό επίπεδο συνθηκών διαβίωσης
των κατοίκων της γειτονίας. Δημιουργήθηκε μια εγχώρια δηλαδή μεθοδολογία για
την περιοχή, προστιθέμενων μικροπιστώσεων προορισμένων για μια πιο
ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας (Jayo, 2019).
Η Fortaleza, πρωτεύουσα του κράτους Ceará, σήμερα έχει πληθυσμό 2.5
εκατομυρίων και δέχεται 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Κοντά στην
ακτογραμμή είναι η πιο πλούσια περιοχή, όπου και υπάρχει πλήθος νεόκτιστων
τουριστικών θέρετρων. Όμως, μέχρι το 1970 ήταν μια πόλη στην οποία υπήρχαν
φαβέλες (υποβαθμισμένες περιοχές). Μετά το 1970 με το ξέσπασμα της βιομηχανίας
του τουρισμού και με τη Fortaleza να αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό στη
Βραζιλία με πλήθος από παραλίες λευκής άμμου, γαλάζιους ωκεανούς και θερμό
κλίμα, οι υπηρεσίες του Δήμου αποφάσισαν να μεταφέρουν τους κατοίκους των
φαβέλων μακριά από τις τουριστικές περιοχές σε υπανάπτυκτες περιοχές στα
προάστια. Μια από αυτές τις περιοχές ήταν και το Conjuto Palmeiras. Οι κάτοικοι εκεί
βρέθηκαν σε μια περιοχή χωρίς καμία υποδομή 22 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή,
μακριά από σχολεία, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς ηλεκτρισμό και παροχή νερού, χωρίς
στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια μέχρι το Conjuto
Palmeiras να αστικοποιηθεί και να αποκτήσει βασικές υποδομές. Ενώ οι υποδομές
βελτιώθηκαν, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ήταν όλο και χειρότερες. Το 90%
των οικογενειών ζούσε κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, το 75% του ενήλικου
πληθυσμού ήταν αναλφάβητο και 1200 παιδιά ήταν εκτός σχολείου (Jayo, 2109). Το
1998 η τοπική οργάνωση ASMOCONP που από το 1981 είχε δημιουργηθεί για να
πιέσει για να δημιουργηθούν βασικές υποδομές στην περιοχή, ίδρυσε την Banco
Palmas με αρχικό κεφάλαιο 18.000 δολάρια από αρχικούς πόρους και συνεισφορά
κάποιων μη-κυβερνητικών οργανισμών με σκοπό την παροχή μικροδανείων όπως
αυτό είχε επικρατήσει στη Βραζιλία σαν τακτική ανάτασης της οικονομίας. Λόγω
όμως της πλήρης έλλειψης επαγγελματικών ικανοτήτων των κατοίκων γρήγορα
συνειδητοποίησαν στην ASMOCONP ότι αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα αν δεν
συνοδευόταν από μια ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Ο
προσανατολισμός στράφηκε στο να δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο παραγωγών και

καταναλωτών στο οποίο θα ανακυκλωνόταν εσωτερικά ο τοπικός πλούτος
παρέχοντας εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, παιδεία και εισόδημα στους
κατοίκους της περιοχής (Rigo, 2019).
Για να το πετύχουν αυτό δημιούργησαν ένα τοπικό νόμισμα, το Palma, το οποίο
κυκλοφορεί παράλληλα με το εθνικό νόμισμα και σε αναλογία αξίας 1:1, αλλά είναι
αποδεκτό από τους τοπικούς παραγωγούς. Τα δάνεια λοιπόν της Banco Palmas
δίνονται σε Palma. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα δάνεια επενδύονται εντός της περιοχής
του Conjuto Palmeiras και τα όποια οφέλη μένουν και αυτά εντός.Τα δάνεια δεν
δίνονται με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη αλλά με βάση
εγγύηση των υπόλοιπων κατοίκων στην περιοχή ότι είναι φερέγγυος. Πολύ σημαντικό
όμως είναι ότι συνακόλουθα με τη δυνατότητα για μικροδάνειο σε τοπικό νόμισμα
δημιουργήθηκαν και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα σχετικά με τις
ανάγκες της γειτονιάς/περιοχής. Συνειδητοποίησαν ότι το να προσφέρουν απλά
οικονομική βοήθεια χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον διαμόρφωσης των
ικανοτήτων των κατοίκων είναι συνταγή για αποτυχία. Τέλος, κάθε χρόνο γίνεται
καταγραφή του τί αγοράζεται, ποιες είναι οι ανάγκες των νοικοκυριών και τι δεν είναι
απαραίτητο όπως και ποιές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται και ποιές όχι. Αυτό
επιτρέπει μια συνολική εικόνα της περιοχής. Ανάλογα με τα αποτελέσματα
διαμορφώνονται τα μικροδάνεια για να προσαρμόσουν την παραγωγή στο τί
χρειάζεται το σύνολο των νοικοκυριών και των κατοίκων και τίποτα παραπάνω. Με
αυτό τον τρόπο η Banco Palmas περιορίζει αχρείαστα έξοδα για την κοινότητα τόσο
σε μικροδάνεια όσο και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αντίστοιχα
προωθεί εκείνα που καταγράφονται ως απαραίτητα. Μετά από δέκα χρόνιας
λειτουργίας της τράπεζας, 1600 άνθρωποι έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά
μέσω αυτού του εγχειρήματος και 3200 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί εντός
της κοινότητας. Οι τοπικοί έμποροι έχουν καταγράψει αύξηση των εσόδων τους κατά
30-40%.
- Χρησιμοποιούνται τρεις μηχανισμοί: Πρώτον, η «ηθική τράπεζα» όπου το
μικροδάνειο δίνεται σε κάποιον με βάση την μαρτυρία των υπόλοιπων κατοίκων
για αυτόν και όχι με βάση την πιστοληπτική του ικανότητα όπως την εννοούν οι
τράπεζες, δεύτερον η επαγγελματική κατάρτιση των κατοίκων και δανειοληπτών
παράλληλα με τα μικροδάνεια και τρίτον η χαρτογράφηση της οικονομικής και
μη δραστηριότητας της περιοχής ετησίως.
- Τα μικροδάνεια δίνονται σε πνεύμα τοπικής Ανάπτυξης και όχι άναρχα ατομικά.
- Μπορεί κάποιος να μετατρέψει το τοπικό νόμισμα σε εθνικό ανα πάσα στιγμή,
αποθαρρύνεται όμως αυτό με ένα ποσοστό παρακράτησης 2%.
- Δεν υπάρχει τόκος στο Palma
- Όταν εντοπισθεί κάτι που χρειάζεται και δεν υπάρχει η δραστηριότητα στην
περιοχή, καλούνται οι υπάρχοντες κάτοικοι / εργαζόμενοι να αναλάβουν την
διεκπεραίωσή του με τη βοήθεια της Banco Palmas. Με αυτό τον τρόπο οι νέες
δραστηριότητες αξιοποιούνται από τους ίδιους τους κατοίκους με την αντίστοιχη
εκπαίδευση και βοήθεια.
- Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μέθοδο των μικροπιστώσεων γιατί
γίνεται προσαρμογή στην ιδιαιτερότητα της περιοχής/γειτονιάς, και τα δάνεια

στην ουσία δρουν αθροιστικά σε μια κατεύθυνση που υπηρετεί τους κατοίκους
και τη γειτονιά. (Jayo, 2019)
Η επιτυχία της οργάνωσης ASMOCONP και του τρόπου με τον οποίο αξιοποίησε
τα μικροδάνεια τράβηξε την προσοχή άλλων τραπεζών στην περιοχή οι οποίες
εξέφρασαν ενδιαφέρον να επενδύσουν στην τεχνογνωσία που είχε όσον αφορά τις
μικρές υποβαθμισμένες κοινότητες. Αυτό οδήγησε σχεδόν σε δεκαπλασίαση των
διαθέσιμων πόρων για μικροδάνεια στην περιοχή (από 18.000 $ σε 160.000 $) μετά
από μια συμφωνία που έγινε με μια θυγατρική της μεγαλύτερης τράπεζας στη
Βραζιλία (την BPB).Όμως η τράπεζα αυτή ζητάει από την τοπική οργάνωση
AMSOCONP ένα επιτόκιο 2%, το οποίο θα μεταφερθεί στα μικροδάνεια. Επίσης
προϋπόθεση είναι λόγω της δομής και λειτουργίας της BPB τα δάνεια να δίνονται
μόνο σε εθνικό νόμισμα (Jayo, 2019). Αλλάζουν λοιπόν δυο βασικές αρχές πάνω στις
οποίες στηρίχθηκε όλο το εγχείρημα: Η εφαρμογή επιτοκίων στα δάνεια και ο
περιορισμός του τοπικού νομίσματος Palma. Αυτό αποτελεί ένα σημείο καμπής πέρα
από το οποίο η ASMOCONP μπορεί να μην επιστρέψει καθώς παραβιάζονται βασικές
αρχές οι οποίες έκαναν δυνατή την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

5. Συμπεράσματα
Και τα τρία παραπάνω παραδείγματα εμπνεύσθηκαν και εφαρμόσθηκαν σε
περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, και ανεπηρέαστες από την
επικρατούσα μορφή της Ανάπτυξης στη χώρα τους. Φαίνεται πως η χωρική
απομόνωση παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχει, ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα
αποστασιοποίησης από την κυριαρχούσα αντίληψη. Έτσι ο δήμαρχος της Marinaleda
μπόρεσε να κάνει την απόκτηση στέγης για τους κατοίκους δεδομένη, σε μια περίοδο
που στην υπόλοιπη Ισπανία υπήρχε αγωνία για τις υψηλές τιμές αγοράς και
ενοικίασης κατοικίας. Ομοίως, ο παπάς Arizmendiarrieta στην μικρή ορεινή και
απομακρυσμένη πόλη Mondragon είχε την διορατικότητα να δει ότι η αναμονή
κρατικών ενισχύσεων δεν ήταν λύση σε μια διαλυμένη οικονομικά πόλη μετά τον Β’
παγκόσμιο πόλεμο και να εφαρμόσει ένα εναλλακτικό μοντέλο Ανάπτυξής της και
μεταπολεμικής πορείας της.
Επίσης, το σημερινό μοντέλο Ανάπτυξης είναι μονοδιάστατο και
προσανατολισμένο στην οικονομική και μόνο Ανάπτυξη «ξεχνώντας» τις
απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. Οι κάτοικοι λοιπόν των περιοχών αυτών
εξαναγκάζονται να βρουν λύσεις εποικοδομητικές και ουσίας μέσα σε αυτές τις
συνθήκες απομόνωσης. Λόγω των δύσκολων συνθηκών, δεν τους αφορούν οι
οικονομικές επιδιώξεις που προβάλλονται από το σύγχρονο μοντέλο, παρά μόνο
κοιτούν πως θα λύσουν δομικά κοινωνικά προβλήματα, και πως θα εξασφαλίσουν μια
αξιοπρεπή και καλύτερη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό σκέψης μπορούν να είναι ευρηματικοί
στην αξιοποίηση παροχών του σύγχρονου μοντέλου Ανάπτυξης ούτως ώστε σε
μικροκλίμακα να εφαρμόσουν τη δική τους Ανάπτυξη καθώς οι ίδιοι οι κάτοικοι μιας
γειτονίας ή μιας ορεινής περιοχής γνωρίζουν καλύτερα το κοινωνικό και φυσικό

περιβάλλον στο οποίο ζουν και τις πραγματικές ανάγκες τους. Αυτό έγινε και στο
Conjuto Palmeiras όπου είδαν την ματαιότητα των ατομικών μικροδανείων για την
υποβαθμισμένη περιοχή τους και άρχισαν σε συνεννόηση μεταξύ τους να τα
συγκεντρώνουν για μια πιο ολοκληρωμένη αξιοποίησή της γειτονιάς.
Οι περιπτώσεις του Mondragon, της Marinaleda και του Conjuto Palmeiras είναι
και τρεις περιπτώσεις κοινοτήτων που μέσα ένα σύστημα υιοθετημένων οικονομικών
τακτικών κοινών σε παγκόσμιο επίπεδο προσπάθησαν να υιοθετήσουν ένα
διαφορετικό τρόπο Ανάπτυξης. Και οι τρεις περιπτώσεις που επιλέχθηκαν στην
εργασία αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα. Ο συνεταιρισμός Mondragon πέτυχε
σε μια απομακρυσμένη επαρχία των Βάσκων οι κάτοικοι να γίνουν ιδιοκτήτεςεργαζόμενοι με ικανοποιητικές αμοιβές σε μια χώρα που στο σύνολό της η ανεργία
ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Ομοίως, η πόλη Marinaleda απομακρυσμένη
επαρχία της Ισπανίας, Βόρειο-Ανατολικά της Σεβίλλης πρόσφερε σε όλους την
δυνατότητα απόκτησης σπιτιών με ελάχιστο κόστος όταν σε όλη την Ισπανία υπήρχε
αδυναμία αγοράς σπιτιού και πληρωμής των υψηλών ενοικίων. Τέλος η Banco Palma
κατάφερε να ανατρέψει την πορεία ενός παρατημένου μέρους και να το μετατρέψει
σε μια λειτουργική περιοχή για τους κατοίκους. Επίσης και τα τρία παραδείγματα
εμφανίζουν διάρκεια με καλύτερο παράδειγμα το συνεταιρισμό Mondragon που
ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου 60 χρόνια πριν. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως
υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες. Στην περίπτωση της Marinaleda είναι άγνωστο το
αν συνεχισθεί η προσπάθεια του δήμαρχου Gordillo και μετά την πολυετή θητεία του.
Στις περιπτώσεις του Mondragon και της τράπεζας Banco Palma υπάρχει αλλοίωση
των αξιών και των αρχών στα οποία αρχικά στηρίχθηκαν και υιοθέτηση στοιχείων του
υπάρχοντος μοντέλου Ανάπτυξης από το οποίο αρχικά αποστασιοποιήθηκαν.
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ΕΜΠ
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αφορά την Π.Ε. Ροδόπης, η οποία αποτελεί περιοχή με
ιδιαίτερα έντονο το ζήτημα της απομόνωσης κυρίως λόγω του ανάγλυφου. Μια
συγκεκριμένη και πιο ολοκληρωμένη στρατηγική σε σχέση με τα αναπτυξιακά
προγράμματα σε τέτοιες περιοχές αποτελεί σημαντική καταπολέμηση της
απομόνωσης και της εγκατάλειψης. Στόχος είναι η βαθιά κατανόηση της υφιστάμενης
κατάστασης της περιοχής, ο σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού άξονα για
τον σχεδιασμό στη περιοχή, ο εντοπισμός ελλείψεων στα αναπτυξιακά προγράμματα
που αφορούν στην Π.Ε Ροδόπης και η πρόταση συμπληρωματικών δράσεων με τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της πολυδιάστατης
πραγματικής πραγματικότητας: κοινωνία, πολιτική, περιβάλλον, τεχνολογία,
οικονομία,
πολιτισμό.
Η
μεθοδολογία
της
προσέγγισης
είναι
η
αξιοβίωτη/ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Βασική αρχή της ολοκληρωμένης ανάπτυξης
είναι η διεπιστημονικότητα ακριβώς γιατί επιδιώκει να δώσει μια ολοκληρωμένη
εικόνα της πραγματικότητας με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
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Abstract
This study is about Rodopi, which is an area characterized by intense isolation
mainly due to its relief. A more concrete and integrated strategy as far as development
programs are concerned in such areas, is an important fight against isolation and
abandonment. The aim is to gain a deep understanding of the current situation in the
region, to design a realistic developmental axis for planning in the region, to identify
shortcomings in the development programs related to the Rhodope RU and to propose
complementary actions in such a way as to achieve a development at all levels of the
multidimensional real reality: society, politics, environment, technology, economy,
culture. Approach methodology is integrated/ worthliving development. Basic
principle of integrated development is interdisciplinarity precisely because it seeks to
give a comprehensive picture of reality with the corresponding results.

1 Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του
Περιβάλλοντος» του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΜΠ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» ζητήθηκε από τη διεπιστημονική ομάδα να αξιολογήσει
τα αναπτυξιακά προγράμματα από το 2012 έως το 2018, της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης. Βασικό ερώτημα αποτέλεσε η εφαρμογή της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης
ανάπτυξης στην περιοχή της ΠΕ Ροδόπης. Βασικό χαρακτηριστικό και σημαντικό
εργαλείο στη λειτουργίας της ομάδας αποτέλεσε η διαρκής διαβούλευση σε όλα τα
στάδια της μελέτης.
Η πρώτη φάση της διαβούλευσης, είχε ως στόχο τον ορισμό της ανάπτυξης την
οποία θέλουμε και από ποιους θα πηγάζει και για ποιους θα πραγματοποιείται. Η
συζήτησή μας αυτή καθώς και η ανάγκη μας να ορίσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε
ως μια διαδικασία ισότιμη και ισόρροπη μας οδήγησε στην αποδοχή των αξιών και
των αρχών της Ολοκληρωμένης/Αξιοβίωτης ανάπτυξης, επειδή ακριβώς θεωρήθηκε
πως είναι ο πιο διεξοδικός δρόμος για μια ισορροπημένη ανάπτυξη συνυπολογίζοντας
εξίσου τις συνέπειες στον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, την πολιτική, την
τεχνολογία και τον πολιτισμό. Μια ανάπτυξη που πραγματοποιείται σε αρμονία και
με σεβασμό στον άνθρωπο και στο «όλο» φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του, στο
οποίο εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά ως αναπόσπαστο και όχι κυρίαρχο μέρος

του (Ρόκος, 2000). Με βάση αυτήν την αντίληψη, η ανάπτυξη μιας περιοχής μπορεί
να οριστεί γενικά ως μια καινούρια ισορροπία μεταξύ των ανθρώπινων, κοινωνικών
και παραγωγικών σχέσεων και συστημάτων χρήσεων γης, παραγωγής, απασχόλησης,
διανομής και κατανάλωσης, που θεωρείται “καλύτερη” από την προηγούμενη, με
βάση τις αρχές και τις επιλογές των δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως
αυτές μαχητικά συνυπάρχουν με τη μέση κοινωνική συνείδηση και την κοινωνική
δομή (Ρόκος, 2003).
Σε πρώτη φάση, για να προκύψει μια πρόταση Ολοκληρωμένης/ Αξιοβίωτης
ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει ανάλυση της πραγματικής πραγματικότητας της
περιοχής μελέτης μας, κάτι το οποίο προϋποθέτει μια λεπτομερή καταγραφή και
αξιολόγηση των στοιχείων που την συνθέτουν. Προφανώς κατανοούμε πως τα
στοιχεία τα οποία συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι πλήρη διότι
υπάρχουν ελλείψεις σε επιτόπια έρευνα. Παρ’ όλα αυτά, αυτή ήταν η δυνατότητα που
μας δόθηκε, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος, με βάση τους χρόνους και τις
δυνατότητές μας. Η υφιστάμενη κατάσταση που μελετήσαμε και καταγράψαμε
αφορούσε τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιμα, τα έργα υποδομών και τη χωροταξική
οργάνωση. Από όσα μελετήσαμε, αξίζει εδώ να αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία
αυτών, που είναι και αυτά τα οποία μας βοήθησαν να παράξουμε έναν ολοκληρωμένο
αναπτυξιακό άξονα για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης.

2. Βασικά στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης
Η Π.Ε. Ροδόπης συμμετέχει σε ένα διεθνές οδικό δίκτυο μέσω της ολοκλήρωσης
του έργου της Εγνατίας Οδού (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2004), το οποίο δίνει επιπλέον
δυνατότητες στην περιοχή μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας.
Η ιστορία και ο πολιτισμός ως ανθρώπινο διαθέσιμο αποτελεί πυλώνα σε κάθε
προσπάθεια ανάπτυξης μιας περιοχής. Η ιστορία της περιοχής Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης καλύπτει όλες τις χρονικές περιόδους. Υπάρχουν ευρήματα
από την Νεολιθική Εποχή αλλά και από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, καθώς
υπάρχουν αναφορές και στη μυθολογία οπότε προφανώς υπάρχει πληθώρα μουσείων
και μνημείων για κάθε εποχή (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2012).
Βασικό πολιτιστικό στοιχείο του νομού αποτελεί η έντονη ύπαρξη ηθών και εθίμων σε
όλες τις πόλεις και τα χωριά του νομού, κάτι το οποίο πηγάζει και από την ύπαρξη
μεγάλου αριθμού Πομάκων και μουσουλμάνων στις πόλεις και στα χωριά του Νομού.
Σε ότι αφορά την ΠΕ Ροδόπης στο σύνολό της, φέρεται να απασχολεί σχετικά
υψηλό ποσοστό του πληθυσμού της στον πρωτογενή τομέα, ποσοστό σχεδόν 4 φορές
υψηλότερο από αυτό της χώρας. Στην πρωτεύουσα, πόλη της Κομοτηνής λειτουργούν
συνολικά 759 καταγεγραμμένες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταξύ
των οποίων και ορισμένες βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης των αγροτικών
προϊόντων της ευρύτερης περιοχής. Το ποσοστό των οικονομικά ενεργών που
απασχολείται στον τριτογενή τομέα στο Δήμο φτάνει το 63,5% και κατά συνέπεια, ο
τριτογενής τομέας αποτελεί τον τομέα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργατικού
δυναμικού (Δήμος Κομοτηνής, 2015). Μικρή μα σταθερά αυξανόμενη ανάπτυξη της

τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάζει η παραλιακή ζώνη του Δήμου στους
οικισμούς Φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης.
Η ίδια η Κομοτηνή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της πολιτισμικής και
αναπτυξιακής δυναμικής του ευαίσθητου χώρου της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και η βιωσιμότητα της πόλης, αλλά και των υπόλοιπων μικρότερων οικισμών,
επηρεάζει άμεσα το μέλλον όλης της περιφέρειας (Δήμος Κομοτηνής, 2015). Το
μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής είναι αυτό της ύδρευσης καθώς λόγω της
παλαιότητας του δικτύου το νερό υπόκειται μέσω των σωληνώσεων και της
κατάστασης του υδραγωγείου μείωση στην ποιότητα του (Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής, 2019).

3. Μελέτη αναπτυξιακών προγραμμάτων 2012-2018
Στη συνέχεια, με βάση την διεπιστημονική προσέγγιση, εντοπίστηκαν όλα τα
προγράμματα που έχουν αποφασιστεί και υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί για το Νομό
Ροδόπης από το 2012 έως το 2018 τα οποία αξιολογήθηκαν και τελικά επιλέχθηκαν
22 προγράμματα τα οποία αφορούν, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των
καλλιεργειών, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την διαχείριση κοινωνικών
προβλημάτων, όπως η κακοποίηση γυναικών, η ένταξη των μουσουλμανόπαιδων, την
ενίσχυση υποδομών υγείας και του πολιτισμού, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας,
την ύδρευση και την άρδευση. Επιλέχθηκαν για να μελετηθούν σε βάθος με βάση είτε
το κόστος, είτε τη σημασία για το Νομό, τη σημασία για το Δήμο που εφαρμόζονται,
τις πρότερες ανάγκες βάσει της υφιστάμενης κατάστασης που μελετήθηκαν, τις
ελλείψεις για την κοινωνική και οικονομική ζωή, είτε τη σημασία για τον τουρισμό και
την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτά τα προγράμματα
κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τους τομείς της πραγματικότητας που στοχεύουν
κυρίαρχα και τη κλίμακα εφαρμογής τους (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος κ.λπ),
αναλύθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτάθηκαν συμπληρωματικές δράσεις ώστε να
στοχεύουν πράγματι σε μια ισόρροπη ανάπτυξη για όλους.
Για τους δήμους Αρριανών και Μαρώνειας - Σαπών δεν επιλέχθηκαν
προγράμματα για να αξιολογηθούν. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αμέλειάς μας.
Αντίθετα, προηγήθηκε μεγάλη και συστηματική έρευνα. Ο λόγος που δε μελετήθηκαν
προγράμματα για τους συγκεκριμένους δήμους είναι ότι δεν υπήρχαν μελέτες ή
επαρκή στοιχεία που θα βοηθούσαν στην αξιολόγησή τους σε βάθος. Σίγουρα,
πάντως, ο αριθμός των προγραμμάτων που βρέθηκαν για τους δήμους Ιάσμου,
Αρριανών και Μαρώνειας-Σαπών ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με εκείνων του
δήμου Κομοτηνής. Αυτό, ενδεχομένως, να εξηγείται αν σκεφτεί κανείς ότι ο δήμος
Κομοτηνής αποτελεί την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας και σημαντικό
πόλο της περιοχής, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δήμους που περιέχουν κατά βάση
καλλιέργειες και αποτελούνται από μειονότητες και Πομάκους. Άλλωστε, πολλά από
τα προγράμματα που εντοπίστηκαν και αφορούν την περιφέρεια ή ένα ευρύτερο
πεδίο εφαρμογής εμπεριέχουν επιμέρους δράσεις και γι' αυτούς τους δήμους.

Όπως διαπιστώθηκε, η κατανόηση της πολύπλοκης και πολυδιάστατης φύσης της
υπόψη πραγματικότητας, απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία, ζύμωση και
ολοκλήρωση και υπαγορεύει τις συνήθεις μερικές-θεματικές, επιστημονικές
προσεγγίσεις που εξετάζουν χωριστά τις οικονομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες
πλευρές του προβλήματος (Ρόκος, 2007). Κατά γενική ομολογία, στο εσωτερικό της
ομάδας εργασίας για τη συγκεκριμένη μελέτη κρίνεται ότι τα προγράμματα που
εφαρμόστηκαν ή πρόκειται να εφαρμοστούν δεν ανταποκρίνονται αλλά ούτε και
επιδιώκουν να συνυπολογίσουν στη μελέτη εξίσου όλες τις διαστάσεις της
πραγματικής πραγματικότητας, ενώ αποτελούν στη πλειοψηφία τους μερικές
προτάσεις-συμπληρώματα σε πιθανές τωρινές ελλείψεις ή έργα υποδομών, χωρίς
κεντρικό αναπτυξιακό άξονα για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης.

4. Προτεινόμενος αναπτυξιακός άξονας
Έχοντας μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης και
αναγνωρίσει ότι η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, η οποία έχει, ως ένα βαθμό, ενσωματωθεί στην κουλτούρα και
στις συνήθειες των κατοίκων μέσω των μακροχρόνιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους,
η διεπιστημονική ομάδα κατέληξε στη δημιουργία ενός κεντρικού αναπτυξιακού
άξονα που θα βασίζεται στις αρχές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης ανάπτυξης και θα
προκύψει από τον πολιτισμό. Η ανάπτυξη αυτή είναι προφανές ότι θα επιφέρει θετικό
αντίκτυπο στον τουρισμό της περιοχής και αρχικά της ίδιας της πόλης της Κομοτηνής.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια τέτοια ανάπτυξη οφείλει να εστιάσει, σε πρώτο
στάδιο, στην πόλη της Κομοτηνής εγκαθιδρύοντάς την ως έναν προορισμό με
πολιτιστική ταυτότητα (place–branding) και με παράλληλες συνδυαστικές δράσεις σε
όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να επιτευχθεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Έτσι το όραμά μας είναι: «Π.Ε Ροδόπης: Γέφυρα δύο Ηπείρων». Η επίτευξη
αυτού του οράματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του στόχου που έχει τεθεί, ο οποίος
επιδιώκει την πολιτισμική ανάδειξη της περιοχής με έμφαση στην γαστρονομία αλλά
και τη ταυτόχρονη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ο οποίος θα είναι σχεδόν
αποκλειστικός τροφοδότης της τοπικής γαστρονομικής ανάδειξης. Η πολιτισμική
ιδιαιτερότητα αποτυπώνεται άμεσα στη γαστρονομία ενώ χωρικά συγκεντρώνεται
αρχικά στο πολεοδομικό κέντρο της περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία
ενός ή ακόμα και συνδυαστικών εναλλακτικών προτύπων. Οι υποστόχοι οι οποίοι
ερμηνεύουν πιο αναλυτικά τον στόχο που τέθηκε είναι:
• Ισχυροποίηση του πρωτογενούς τομέα και καλλιεργειών. Ο υποστόχος αυτός
επιδιώκει την δημιουργία ενός παραγωγικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να
ανταπεξέλθει στη ζήτηση των γαστρονομικών απαιτήσεων της περιοχής με
προοπτική εξέλιξης cluster επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα κίνητρο
για ανάπτυξη αγροτουρισμού.
• Διαχείριση απορριμμάτων. Η διαχείριση απορριμμάτων παίζει καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου γαστρονομικού τουρισμού καθώς από τη

μια πλευρά η καθαριότητα της περιοχής αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης τουριστών
ενώ από την άλλη πλευρά η αύξηση των γαστρονομικών αποβλήτων, αν δεν
αξιοποιηθούν σωστά, θα επιφέρει επιβάρυνση στο περιβάλλον και στη κοινωνία.
• Διευθέτηση κοινωνικών προβλημάτων. Η περιοχή μελέτης διαθέτει ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στην ενότητα του συνόλου.
Ο υποστόχος αυτός αναφέρεται στα κοινωνικά ζητήματα και ανισότητες που
αντιμετωπίζει η περιοχή επιδιώκοντας την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
κινητοποίηση ευάλωτων ομάδων έτσι ώστε να αναδειχθεί η πολυπολιτισμικότητά της.
• Βελτίωση υποδομών και συνδέσεων. Ο υποστόχος αυτός σκοπεύει στη
δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων και υποδομών για την προώθηση και
ενδυνάμωση του πολιτισμικού χαρακτήρα της περιοχής έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο
έλξης τουριστών και επισκεπτών.
• Στροφή σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Οι μελλοντικές τάσεις που θα
επιφέρουν αλλαγές στα ενεργειακά πρότυπα δεν μπορούν να λείπουν από τον
αναπτυξιακό άξονα της περιοχής. Εξάλλου το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου και το
αιολικό δυναμικό της περιοχής πρέπει να καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες τόσο
των κατοίκων της περιοχής όσο και των αυξανόμενων τουριστικών ροών.
• Ενίσχυση υποδομών υγείας και πολιτισμού. Το αίσθημα ασφάλειας καθορίζει
σε σημαντικό βαθμό την ελκυστικότητα της περιοχής και την ανάπτυξη τουρισμού.
Παράλληλα, η δημιουργία και αξιοποίηση χώρων πολιτισμού στους οποίους θα
διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις ενδυναμώνουν την πολιτισμική ταυτότητα
της περιοχής και την εξωστρέφειά της.
• Δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης. Ο υποστόχος αυτός, είναι φανερό ότι
αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υποστόχους για την ενίσχυση του
πρωτογενούς τομέα και την παραγωγή ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει στη βελτίωση της
ποιότητας των υδάτων της περιοχής.

5. Ομάδες Δράσεων – προτάσεις
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μέτρα για τον εκάστοτε υποστόχο, με τα
οποία θα επιτευχθούν αυτοί και κατά επέκταση ο στόχος και το όραμα για την
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Να τονιστεί ότι όλη η διαδικασία δημιουργίας του
κεντρικού άξονα που αναλύθηκε προέκυψε ύστερα από διαβουλεύσεις της
διεπιστημονικής ομάδας.
Υποστόχος

Ισχυροποίηση πρωτογενούς τομέα
και καλλιεργειών

Μέτρα
1. Καλλιέργεια τοπικών σπόρων,
τοπικών εδεσμάτων
2. Γεύσεις μνήμης
3. Προώθηση των τοπικών προϊόντων
με χρήση της ονομασίας προέλευσης
4. Τα υλικά για την παρασκευή
εδεσμάτων και τροφών θα πρέπει

Διαχείριση απορριμμάτων

Διευθέτηση κοινωνικών
προβλημάτων

προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την
περιοχή
5. Μελέτες για τα χαρακτηριστικά της
κάθε περιοχής και παραγωγή κατάλληλων
προϊόντων σε συνδυασμό με την μεταποίηση
6. Δημιουργία
γεωργικών
συνεταιρισμών με καθετοποίηση της
παραγωγής και προώθηση της μεταποίησης
των προϊόντων (κέντρα συγκέντρωσης οι
μικρότεροι δήμοι)
7. Επιμόρφωση των νέων κυρίως
αγροτών σχετικά με νέες καλλιέργειες,
μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας
1. Συνεχής
ενημέρωση,
ενεργή
συμμετοχή των πολιτών και επίβλεψη από
τις αρμόδιες αρχές
2. Αναβάθμιση των περιβαλλοντικών
συνθηκών του νομού προκειμένου να
προσελκυσθούν τουρίστες με γαστρονομικά
(και όχι μόνο ενδιαφέροντα)
3. Σωστή διαχείριση υπολειμμάτων
κτηνοτροφίας, οινοποιίας και ελαιουργίας
4. Ορθή διαχείριση υδατικών πόρων
και βελτίωση προστασίας του επιφανειακού
και υπόγειου υδροφορέα
5. Ενίσχυση και βελτίωση του σχεδίου
διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων
(π.χ. πρακτικές ΔσΠ)
6. Αξιοποίηση
γαστρονομικών
υπολειμμάτων μέσω τεχνικών διεργασιών
κομποστοποίησης και αναερόβιας χώνευσης
7. Διαδικτυακή προώθηση της ορθής
διαχείρισης αλλά και των αποτελεσμάτων
αυτής
1. Συμμετοχή
των
κατοίκων:
διείσδυση του συνόλου των κοινωνικών
ομάδων στα κοινά
2. Εφαρμογή ενεργειών για την άρση
χωρικής απομόνωσης της μειονότητας των
Πομάκων
3. Σεβασμός
των
πολιτισμικών
στοιχείων και αξιοποίηση της μειονότητας
ως πόλο έλξης

4. Ορθότερη ενημέρωση των μόνιμων
κατοίκων του νομού για τις ιδιαιτερότητες
της μειονότητας
5. Προώθηση των συνεταιρισμών και
δη των γυναικείων οι οποίοι θα
δραστηριοποιούνται στον τομέα των
χειροποίητων τοπικών προϊόντων
6. Ενημέρωση για τη δημιουργία
κοινών
συνεταιρισμών
μεταξύ
μουσουλμάνων και Ελλήνων, με διακριτούς
ρόλους
(δημιουργία
cluster
καθετοποιημένων συνεταιρισμών)
7. Έλεγχος τήρησης των κανόνων
λειτουργίας των προγραμμάτων ΑΜΕΑ με
καινοτόμες μεθόδους που στηρίζονται στις
νέες
Τεχνολογίες
Πληροφορίας
και
Επικοινωνιών

Βελτίωση υποδομών και συνδέσεων

1. Καλύτερη
σήμανση
του
περιφερειακού δικτύου
2. Παροχή μειωμένου κομίστρου
διοδίων για διαδρομές με επιστροφή εντός
10 ωρών (π.χ. Κάρτα 10 Διελεύσεων, Κάρτα
Aller-Retour εντός 5 ωρών γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου)
3. Εφαρμογή του Σ.Β.Α.Α. στο σύνολο
του Δήμου της Κομοτηνής με παράλληλη
δημιουργία πόλων έλξης σε πολλά σημεία
του
4. Πολιτιστικά και γαστρονομικά
φεστιβάλ και εκθέσεις: το κέντρο του νομού
μπορεί να διαθέσει ορισμένες μέρες ή και
κάθε εβδομάδα μια μέρα όπου τα
καταστήματα θα λειτουργούν (χωρίς να
υποχρεώνονται από τον εμπορικό σύλλογο)
5. Προώθηση των δράσεων και των
φεστιβάλ μέσω των κοινωνικών δικτύων και
συνεργασία του δήμου ή της τοπικής
κοινότητας με χώρους εστίασης ή
γαστρονομίας προκειμένου να διεξάγονται
διαγωνισμοί ώστε να προσελκύσει κόσμο η
ευρύτερη περιοχή
6. Δράσεις - κίνητρα για ανάσχεση
του φαινομένου της «σήραγγας»

Στροφή σε εναλλακτικές μορφές
ενέργειας

Ενίσχυση υποδομών υγείας και
πολιτισμού

Δίκτυα άρδευσης - ύδρευσης

7. Δημιουργία
μελέτης
με
προτεραιότητα τη θωράκιση του κέντρου
από την όχληση των αυτοκινήτων, την
ενίσχυση
του
περπατήματος,
του
ποδηλάτου, και της δημόσιας συγκοινωνίας,
τη διαχείριση της στάθμευσης και κατά
επέκταση τη βελτίωση ζωής των κατοίκων
8. Αξιοποίηση άγριου περιβάλλοντος
μέσω της
παρατήρησης (όπως το
birdwatching), δημιουργία πεζοπορικών
διαδρομών και συνδυασμός με τον
αγροτουρισμό
1. Επέκταση του δικτύου παροχής
φυσικού αερίου σε βιομηχανικές μονάδες
και οικισμούς
2. Συχνή παρακολούθηση της σωστής
λειτουργίας των αιολικών σταθμών και της
εφαρμογής των αρχικών περιορισμών
3. Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για
οδικό φωτισμό
1. Τεχνολογική αναβάθμιση (π.χ.
χρήση
φωτοβολταϊκών
συστημάτων,
αυτόνομη διαχείριση αποβλήτων) του
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και
διασύνδεσή του με το υφιστάμενο οδικό
δίκτυο
2. Διαφημιστική
καμπάνια
λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής
Κομοτηνής σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
(δημιουργία εκθέσεων π.χ. Food Expo)
1. Τακτικός
έλεγχος
δικτύων
ύδρευσης και άρδευσης δήμου Ιάσμου και
χρήση τεχνολογικά πρωτοποριακών και
εξελιγμένων εξαρτημάτων
2. Βελτίωση,
επισκευή
και
ανακατασκευή του υδρευτικού συστήματος
της Κομοτηνής και των υπολοίπων δήμων

6. Επίλογος
Η μέχρι σήμερα διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης προγραμμάτων που
ακολουθεί η χώρα και η οποία δεν αντιπροσωπεύει κάποια κεντρική πολιτική

ανάπτυξης αλλά προσπαθεί να επουλώσει τα κενά σε θέματα που αφορούν, ως επί το
πλείστον, τις υποδομές, έχει συμβάλλει, μεταξύ άλλων παραγόντων, στη δημιουργία
απομονωμένων περιοχών. Η Π.Ε Ροδόπης αποτελεί μια τέτοια περιοχή ενώ τα
υφιστάμενα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή αυτά που πρόκειται να
υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια δεν έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση ώστε να
δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις για την άρση της
απομόνωσης.
Έτσι, στην παρούσα εργασία προτάθηκε από τη διεπιστημονική ομάδα ένα
όραμα της περιοχής μελέτης το οποίο βασίζεται στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
πολυπολιτισμικότητας δίνοντας έμφαση στη τοπική γαστρονομία και παράλληλα
ενισχύοντας τον παραγωγικό τομέα ο οποίος θα αποτελεί τον τροφοδοτικό πυλώνα.
Χωρίς αμφιβολία ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος να επιτευχθεί, ειδικά
στη σημερινή πραγματικότητα η οποία αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά οικονομικά
προβλήματα όσο κυρίως κοινωνικά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται μέσω της
έλλειψης της κοινωνικής συνοχής και των φαινομένων ρατσισμού. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο αγώνας για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων διαφορετικής
κουλτούρας, η οποία απαιτείται για την επίτευξη του οράματος φαντάζει άνισος.
Παρόλα αυτά, η παιδεία είναι εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα συνδράμει στην
αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών προβλημάτων και θα αποτελέσει κινητήριο
μοχλό για την ενσωμάτωση των μειονοτήτων στο σύνολο της κοινωνίας.
Με την εφαρμογή αυτού του άξονα, λόγω του ενεργού κυρίως φοιτητικού
πληθυσμού αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων, οι προτεινόμενες εκδηλώσεις και
φεστιβάλ θα προβληθούν άμεσα οπότε η πόλη της Κομοτηνής σε ένα βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα μπορεί να μετατραπεί σε μια περιοχή γαστρονομίας με την ορθή αξιοποίηση
όλων αυτών των δυνατοτήτων. Έχοντας αυξηθεί η κατανάλωση, θα αυξηθεί η
παραγωγή. Αυτό αποτελεί το πρώτο εμπόδιο στην υλοποίηση του άξονα καθώς θα
πρέπει η παραγωγή να έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας και όχι την αύξηση
της παραγωγής από οικονομική σκοπιά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας
των παραγωγών, την ένταξη νέων αγροτών οι οποίοι να αντιλαμβάνονται τη σημασία
της ποιότητας και δημιουργίας συνεταιρισμών. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
κατατάσσονται τα έργα των υποδομών και διαχείρισης των απορριμμάτων τα οποία
σε ολόκληρη τη χώρα έχουν καθυστερήσει.
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Περίληψη
Η προσέγγιση του Συμμετοχικού σχεδιασμού βρίσκει εφαρμογή στον τοπικό
σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης. Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, είναι: η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και της
τοπικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της χρηματοδοτικής προσπάθειας των
σχεδιασμών τους, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς. Στη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για την
αναδιάρθρωση του χώρου προσανατολίζονται στην υιοθέτηση των προσεγγίσεων της
«ανάπτυξης από τα κάτω», το ίδιο και οι πολιτικές για την προώθηση της βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με την Συνθήκη της
Λισσαβόνας (2007) για πρώτη φορά προκύπτει σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, η
αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, με το άρθρο 6, που μεταξύ άλλων
ορίζει ότι «Η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει,
να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών-μελών» με επικουρικό
χαρακτήρα.
Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκαν οι χρηματοδοτικοί πόροι από όλες τις
δημόσιες πηγές (ευρωπαϊκές και εθνικές) που χρηματοδοτούν τουριστικές
δραστηριότητες και έργα, με δικαιούχους τους δήμους ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών κατά την περίοδο 2007-2013 με επικέντρωση στους δήμους της
Περιφέρειας Ηπείρου και συγκρίνονται οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα
χρηματοδοτικά προγράμματα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες, για την προώθηση της
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των δήμων του Ν. Ιωαννίνων οι οποίοι συνέταξαν
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Β σταδίου. Η κατανομή των προϋπολογισμών για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων των Δήμων του δείγματος για την τουριστική
ανάπτυξη, υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις διαπιστωμένες ανάγκες τους.
Η ανάγκη για αποτελεσματικούς σχεδιασμούς σε επίπεδο τουριστικού
προορισμού ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, απαιτεί επαναπροσδιορισμό της
κατεύθυνσης και του τρόπου υλοποίησης των δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών
τουριστικών επενδύσεων και πολιτικών με αποδέκτες-δικαιούχους τους δήμους.
Λέξεις κλειδιά: Τουριστική πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση, ενδογενής
ανάπτυξη, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτήσεις.
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Abstract
Τhe participatory planning approach is also applied to the local tourism
development planning. Essential prerequisites for the effective implementation of this
strategy are: motivation and activation of local actors and local entrepreneurship and
reinforcement of the financial effort of to implement their plans, by the european and
national funding initiatives. Over the last decades, European strategies for space
restructuring have been geared towards adopting "bottom-up" approaches, and
policies to promote sustainable tourism development.
In the tourist development sector in particular, Lisbon Treaty (2007) under
Article 6 establishes for the first time the EU's competence in the field of tourism,
which states that "The Union has competence to take action to support, coordinate or
complement the action of the Member States ".
In this paper the financial resources from all public (european and national) that
finance tourism activities and projects of the Municipalities of mountainous and lessfavored areas are examined for the period 2007-2013, with a focus on the
Municipalities of the Region of Epirus and also compare their needs with the
opportunities offered by the financial programs for the promotion of sustainable
tourism development by the Municipalities of the Prefecture of Ioannina that have
completed their Operational Programs. The budget distributions for investment
financing by the municipalities for tourism development is significantly below their
identified needs.
The need for effective planning for tourist destinations in mountainous and lessfavored areas requires a redefinition of the direction and the implementation of
public, european and national tourism investments and policies.
Keywords: Tourist Policy, Local Government, Endogenous Development,
European Union policies, Financing.

1. Εισαγωγή
Ο διεθνής τουρισμός αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί
εισροές ξένου συναλλάγματος στις χώρες οι οποίες αποτελούν τουριστικούς
προορισμούς και συμβάλλει στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών τους δεικτών.
Την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για την αναδιάρθρωση του
χώρου και οι πολιτικές για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης,
συντείνουν προς την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
Το κυρίαρχο πρότυπο σχεδιασμού μέχρι και την δεκαετία του 1970 αφορούσε το
σχεδιασμό «ανάπτυξη εκ των άνω», όπου οι σημαντικότερες αναπτυξιακές
αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, από τα
ανώτερα όργανα διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 άρχισε να
επιχειρείται η πιλοτική εφαρμογή του προτύπου του σχεδιασμού της «ανάπτυξης από
τα
κάτω»,
με
την
αξιοποίηση
των
ενδογενών
πόρων
(Evangelinides,Arachovitou,1990).
Οι αρμοδιότητες των δήμων που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού
εκπορεύονται σπό το Άρθρο 75 παράγραφος 8 του Νόμου 3463/2006 όπου
αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων που σχετίζονται με τον τομέα του
τουρισμού «ανήκει η εκπόνηση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για
την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων
αναψυχής και διακοπών» (https://www.e-nomothesia.gr/).
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αξιοποίηση από τους ΟΤΑ του Νομού
Ιωαννίνων των χρηματοδοτικών ευκαιριών από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
στη βάση κριτηρίων για την προώθηση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι:
1. Ποιος ο ρόλος των πολιτικών και θεσμικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για την
τουριστική ανάπτυξη και πως αυτές επηρεάζουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
2. Ποιος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της Βιώσιμης
Ολοκληρωμένης από την «Βάση Τουριστικής Ανάπτυξης» και ποια η συμμετοχή των
Δήμων του Ν. Ιωαννίνων στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που
χρηματοδοτούν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη;
Για τη διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων, πραγματοποιήθηκε δευτερογενής
έρευνα σε άρθρα, συγγράμματα, μελέτες, έγγραφα οργάνων και θεσμών, καθώς και
πρωτογενής έρευνα σε Δήμους του Νομού Ιωαννίνων, οι οποίοι πληρούν τα τεθέντα
κριτήρια. Η επιλογή των δήμων έγινε με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης
δειγματοληψίας με κριτήρια την μη τυχαία, πολυσταδιακή δειγματοληψία, όπου από
τις αρχικά επιλεγόμενες πρωτογενείς μονάδες επιλέχθηκε ένας αριθμός στοιχείων
(δευτερογενείς, τριτογενείς κλπ μονάδες) από κάθε μονάδα του πρωταρχικού και του
επόμενου δείγματος, έτσι ώστε το τελικό δείγμα να είναι ένα υπο-δείγμα του αρχικού,
όχι τυχαία, αλλά με βάση κριτήρια που τέθηκαν. H μέθοδος που επιλέχθηκε για να
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα εφαρμόσθηκε τελικά σε ένα Δήμο με

τουριστικό και ορεινό χαρακτήρα ο οποίος εμφανίζεται να δύναται να πραγματοποιεί
Επιχειρησιακούς σχεδιασμούς. Για τις ανάγκες της ανάλυσης διερευνήθηκαν οι
οικονομικοί πόροι για κάθε Μέτρο με τουριστικό ενδιαφέρον από τις ευρωπαϊκές και
εθνικές πηγές χρηματοδότησης τουριστικών δραστηριοτήτων, για ολοκληρωμένα
έργα Δήμων κατά την περίοδο 2007-2013. Απώτερος στόχος της ερευνητικής
μεθόδου είναι η σύγκριση των ευκαιριών χρηματοδότησης του κάθε προγράμματος,
με τις ανάγκες του Δήμου του δείγματος που διαθέτει πόρους για μορφές
εναλλακτικού-ειδικού τουρισμού, έτσι όπως αυτές απεικονίζονται στο Επιχειρησιακό
του Πρόγραμμα.
Στην εργασία γίνεται επίσης μια συνοπτική ανασκόπηση των θεσμικών
πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου τους στις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες για την τουριστική ανάπτυξη. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Στην τρίτη
ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας σχετικά με την
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών των Δήμων του νομού Ιωαννίνων για την
προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και στην επόμενη ενότητα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας στους Δήμους του δείγματος. Τέλος,
παρατίθενται τα συμπεράσματα της ανάλυσης και τίθενται ζητήματα για περαιτέρω
έρευνα.
2. Πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
Σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο για πρώτη φορά ο τουρισμός περιελήφθη στη
Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Με την Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007)
προτείνεται η επικουρική αρμοδιότητα της Ε.Ε. στον τομέα του τουρισμού, με το
άρθρο 6 (Ελπασίδου κ.α.,2018), που μεταξύ άλλων ορίζει ότι «….Η Ένωση έχει
αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να
συμπληρώνει τη δράση των κρατών-μελών…» (Επίσημη εφημερίδα της ΕΕ C 326
2012, C202, 2016).
Με ψήφισμα του το Συμβούλιο (21 Μαΐου 2002) (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
C13,2002) που σχετιζόταν με το μέλλον του τουρισμού επικύρωσε την προσέγγιση της
Επιτροπής, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων του ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου, με απώτερο σκοπό η Ευρώπη να γίνει
κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θεματικό Δελτίο
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,10/2018) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του, αναφέρει ότι
«Από το Δεκέμβριο του 2009, ο τουρισμός έχει δική του νομική βάση (Άρθρο 6 δ και
Τίτλος ΧΧ11 άρθρο 195 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ), ωστόσο δεν διαθέτει
ακόμη ξεχωριστό προϋπολογισμό, είτε στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοσιονομικού
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, είτε στην πρόταση για το ΠΔΠ του 20212027)». Παρά την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στον διεθνή τουρισμό, (με τη Γαλλία
στην 1η θέση) και περίπου 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις του παραδοσιακού
τουριστικού κλάδου, που επιβεβαιώνει τη θέση της ως πρώτου τουριστικού

προορισμού παγκοσμίως, ο τουριστικός τομέας δεν διαθέτει αυτόνομη θέση
στον προϋπολογισμό της ΕΕ (Ratcliff Ch.,2017).
Όπως αναφέρει στην σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Christina Ratcliff
(2018) το Κοινοβούλιο με αίτημά του προς το Συμβούλιο ζήτησε για την
τρέχουσα περίοδο «να καταρτισθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για τον
τουρισμό, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020» το
οποίο όμως «δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο». Ο προϋπολογισμός αυτής
διαχρονικά κατανέμεται σε πολιτικές που η ίδια η Ε.Ε. έχει αποφασίσει με τα αρμόδια
όργανά της, χωρίς η πολιτική για τον τουρισμό να αποτελεί αυτοτελή οντότητα
(Ελπασίδου Π.,2010).

3.Τοπική Αυτοδιοίκηση και σχεδιασμός της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης
Ο ρόλος των Δήμων στην οργάνωση και σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης είναι
κρίσιμος δεδομένου του άρθρου 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι : «1. Η διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ε.Ε
προωθεί τον τουρισμό που βασίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της
«Ευρώπη 2020» και με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού η
σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση για την τουριστική ανάπτυξη προτάσσει την
ενδογενή έναντι της εξωγενούς ανάπτυξης, της μικρής έναντι της μεγάλης κλίμακας
επενδύσεων και τον εναλλακτικό έναντι του Μαζικού τουρισμού (Ανδριώτης, 2008).
Οι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται ο τοπικός προγραμματισμός είναι
(Φαναριώτη, 1999): α) Η αρχή του στρατηγικού προγραμματισμού, β) Η αρχή της εκ
των κάτω ανάπτυξης (development from below), γ) Την αρχή της αυτοδύναμης
ανάπτυξης με χρηματοδότηση από τοπικούς πόρους και δευτερευόντως με
χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση, δ) την αρχή της επικουρικότητας,
σύμφωνα με την οποία όταν οι φορείς τοπικού επιπέδου δεν διαθέτουν την
δυνατότητα να εφαρμόσουν τα τοπικά τους προγράμματα αυτά πρέπει να
εκτελούνται από φορείς ανώτερου διοικητικού επιπέδου και τέλος ε) την αρχή της
εναρμόνισης των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης με αυτά του περιφερειακού
επιπέδου, ως μια ενιαία διαδικασία.
Επιπρόσθετα, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Δήμων θα πρέπει να διακρίνεται
από βασικές αρχές όπως (Henriques,1990:109-112): «1. Την ανάγκη για τοπικά
αναπτυξιακά σχέδια που θα έχουν ως στόχο την εθελοντική κοινοτική δράση. 2. Την
ανάγκη οι συλλογικές τοπικές δομές και αρχές να ενισχυθούν ώστε να αξιοποιηθούν
οι σχεδιαστικές τους αρμοδιότητες και 3. Την ανάγκη για ενίσχυση της κοινοτικής
αλληλεγγύης».
Ο κύριος προωθητής της αρχής «της από την βάση ανάπτυξης» που προωθούν τα
χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι η τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζεται συνήθως
μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων (Ν.3852/2010, άρθρο 76&2) είναι το κυριότερο
θεσμοθετημένο Αναπτυξιακό πρόγραμμα Δράσης των Δήμων το οποίο τίθεται σε
διαδικασίες διαβούλευσης. Επίσης σε διαβούλευση τίθενται και τα Περιφερειακά και
Τοπικά Χωροταξικά Πλαίσια των ΟΤΑ Β΄ Βαθμού (περιφέρειες) και Α΄ βαθμού

(δήμοι) αντίστοιχα. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προέκυψαν στοιχεία
που έδειχναν ότι Δήμοι που χωρικά εντάσσονται σε Περιφέρειες με τυπολογία
τουριστικού χαρακτήρα (προορισμοί μαζικού τουρισμού) δεν κατάφεραν να
συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ελπασίδου κ.α., 2018). Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα των δήμων της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων για την περίοδο
2014-2019. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι στη πλειοψηφία τους, τα προγράμματα
στα οποία μπορούν να καταστούν τελικοί δικαιούχοι, οι ΟΤΑ θέτουν ως προϋπόθεση
την αναφορά των προτεινόμενων για ένταξη έργων-δράσεων στους Επιχειρησιακούς
τους σχεδιασμούς. Στη χώρα μας ο αναπτυξιακός προγραμματισμός και ο
χωροταξικός σχεδιασμός είναι εκτός από νομοθετικά και συνταγματικά
κατοχυρωμένος (άρθρο 24).
Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης σαν τη σημερινή, η δυνατότητα των τοπικών
αυτοδιοικήσεων να χρηματοδοτούν τουριστικές υποδομές είναι σημαντική, αλλά δεν
είναι ικανή, ώστε να μην απαιτείται κεντρική χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό ένα
μεγάλο μερίδιο των τοπικών αυτοδιοικήσεων εξαρτάται από εξωτερικούς πόρους όπως
«επιχορηγήσεις κεφαλαίου από τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που καθιστά
αυτές τις χρηματοδοτήσεις εύκολο στόχο περιορισμών και κατά συνέπεια ένα μάλλον
ευάλωτο κονδύλι του δημόσιου προϋπολογισμού» (Μοχιανάκης, 13 Ιουλίου 2015).
Για την ΕΕ των 27 τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν το 16,3% ως
ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ για τις χώρες του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 16,7%. Ειδικότερα για τον Καναδά τα αντίστοιχα ποσοστά
φθάνουν το 25,4% για την Σουηδία, το 29,2%, για την Γερμανία το 20,6%, για την
Ισπανία το 22,0%, για τις ΗΠΑ το 18,3%, για το Η.Β. το 13,4%, ενώ η Ελλάδα με 3,5
% το ποσοστό των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ
καταλαμβάνει την τελευταία θέση. Αντίστοιχα οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα φθάνουν μόλις στο 3,1% καταλαμβάνοντας και εδώ
την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 27 και την προτελευταία μεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ, με πρώτο τον Καναδά με 32,8% του ΑΕΠ και τελευταίο το
Μεξικό με 1,9% (Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, Δεκέμβριος 2014).
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούσαν επενδύσεις για την
άμεση στήριξη των δήμων της Ελλάδας για την προώθηση των δράσεων-έργων που
απαιτούνται για την στήριξη του τουρισμού τους, κατά την περίοδο έρευνας 20072013, είναι:
•
Το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για τη χρηματοδότηση αγροτουριστικών
δραστηριοτήτων κυρίως μέσω του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» και του Άξονα 4
«Εφαρμογή της προσέγγισης Leader».
•
Προγράμματα Εδαφικής συνεργασίας (Διμερή, Πολυμερή).
•
Το ΕΣΠΑ κυρίως μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
(ΠΕΠ).
Αξιοσημείωτο είναι ότι από έρευνα που έγινε στα Εθνικά Αναπτυξιακά
Προγράμματα, βρέθηκε ότι Εθνικό Πρόγραμμα που να χρηματοδοτεί άμεσα
τουριστικές δράσεις-έργα Δήμων την περίοδο έρευνας 2007-2013 δεν διέθετε
χρηματοδότηση.

4. Μεθοδολογία της έρευνας
Σημαντικός σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι ευκαιρίες που
προσφέρουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα για δημόσιες τουριστικές επενδύσεις
σε σύγκριση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την προώθηση της βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης των δήμων του Ν. Ιωαννίνων. Για να απαντηθούν τα
ερευνητικά ερωτήματα (εισαγωγή) αρχικά αξιολογήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία των
επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1. Κριτήριο Α. Δήμοι του Νομού Ιωαννίνων οι οποίοι είναι αρκετά οργανωμένοι
σε Επιχειρησιακό Επίπεδο. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από το γεγονός ότι οι εν
λόγω Δήμοι έχουν προβεί στη σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος, μέχρι την Β
Φάση του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την περίοδο 20112014, είτε κατά την περίοδο 2015-2019.
2. Κριτήριο Β. Δήμοι του Νομού Ιωαννίνων που συνέταξαν Επιχειρησιακό
Σχέδιο και βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και διαθέτουν έστω και
μία Κοινότητα που ανήκει στον κατάλογο περιοχών ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα
Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου)
3. Κριτήριο Γ. Περιοχές Δήμων που συνέταξαν τη Β φάση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου περιόδου είτε 2011-2014, είτε 2015-2019 περιλαμβάνονται στον κατάλογο
περιοχών ΟΠΑΑΧ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας,
2007-2013)και αναφέρονται στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π)
Ανάπτυξης ως περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών
Τουρισμού (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2003-2004).
Ερευνήθηκαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά όλων των Δήμων του Νομού
Ιωαννίνων (Δήμος Βορ. Τζουμέρκων, Δήμο Δωδώνης, Δήμος Ζαγορίου,
Δήμο Ζίτσας, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Κόνιτσας, Δήμος Μετσόβου) την
περίοδο 2007-2013 και διαπιστώθηκε ότι μόνο ο Δήμος Ζαγορίου διέθετε τα
χαρακτηριστικά του συνόλου των κριτηρίων.
Η επιλογή των κριτηρίων Α και Β, πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι
παρακάτω σκοποί:
Η χρηματοδοτική περίοδος που εξετάζεται είναι των ετών 2007-2013 τα
επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων που σχετίζονται χρονικά με αυτή, είναι εκείνα τα
οποία συντάχθηκαν τα έτη 2011- 2014. Ωστόσο την περίοδο 2015-2019 οι Δήμοι
όφειλαν να συντάξουν με το προσωπικό που διαθέτουν, χωρίς εξωτερική βοήθεια το
Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα και όσοι το έπραξαν εκτιμάται ότι διαθέτουν κατά
τεκμήριο το δυναμικό σχεδιασμού σε επιχειρησιακό επίπεδο (Υπ. Εσωτερικών, 20112019). Ακολούθως η έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα των δήμων του Νομού
Ιωαννίνων με ορεινό χαρακτήρα (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ) διότι οι ορεινές περιοχές
σχεδόν σε όλα τα προγράμματα Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών
προτείνονται για ανάπτυξη εναλλακτικών-ειδικών μορφών τουρισμού. Το τρίτο
κριτήριο επιλέχθηκε διότι η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
πραγματοποιείται με βάση τις αναφορές των σε ισχύ Περιφερειακών Χωροταξικών
Πλαισίων και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα
περιφερειακά, χωρικά σχέδια, σε συνέχεια οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας (13-06-2017). Σε όσες περιπτώσεις δεν ήταν ικανοποιητικές οι
αναφορές για διεξαγωγή συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκαν οι αναφορές στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων.
Διεξήχθη έρευνα εγγράφων του συνόλου των χρηματοδοτικών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, με σκοπό την εξεύρεση
προγραμμάτων που εμπεριέχουν μέτρα που χρηματοδοτούν δημόσιες τουριστικές
δραστηριότητες. Ακολούθως απεστάλησαν ερωτήματα που σχετίζονταν με τις
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δόθηκαν στις υπηρεσίες των Δήμων του Νομού
Ιωαννίνων (Δήμος Βορ. Τζουμέρκων, Δήμος Δωδώνης, Δήμος Ζαγορίου, Δήμο Ζίτσας,
Δήμος Ιωαννιτών, Δήμο Κόνιτσας, Δήμος Μετσόβου) και στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Προγραμμάτων (Πίνακας 3) των οποίων τα επιχειρησιακά προγράμματα
εμπεριείχαν Μέτρα-Δράσεις που χρηματοδοτούσαν δημόσιες τουριστικές
δραστηριότητες για την περίοδο 2007-2013. Τέλος πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική
επικοινωνία και ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους Δήμους του Νομού Ιωαννίνων
για να διαπιστωθεί, αν εμπίπτουν στα κριτήρια που τέθηκαν. Τα προβλήματα που
παρουσιάσθηκαν κατά την έρευνα ήταν η «κατάρρευση» της ηλεκτρονικής σελίδας
του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η ιστοσελίδα του
συγκεκριμένου υπουργείου και καταστροφή μέρους του πόρου που είχαν αναρτηθεί
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού. Δυσκολία στην
συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων από τους Δήμους του Νομού Ιωαννίνων, η
οποία υπέδειξε τελικά την ανάγκη συγκέντρωσης των πληροφοριών από τις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων και την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

5. Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
ευκαιριών των Δήμων του Ν. Ιωαννίνων για την προώθηση της βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων
που είχαν εκπονήσει, κατ’ ελάχιστον την Α Φάση του Επιχειρησιακού τους
Προγράμματος, προέκυψε ότι όλοι οι Δήμοι επιδιώκουν κατ’ αρχήν την τουριστική
τους ανάπτυξη, μεταξύ άλλων διότι διαθέτουν τους κατάλληλους προς αξιοποίηση
πόρους. Ο Δήμος Ζαγορίου που τελικά επιλέχθηκε προσαρμόσθηκε στα αναπτυξιακά
προγράμματα των κεντρικών σχεδιασμών γεγονός, που προκύπτει από τις χαμηλές
ποσοστιαίες προβλέψεις (2,74%) δράσεων του επιχειρησιακού του προγράμματος για
την ενθάρρυνση του τουριστικού τοπικού κλάδου.

Πίνακας 1: Χρηματοδοτικές ανάγκες Δήμου Ζαγορίου για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης
(προϋπ/σμός σε €)
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου του δείγματος 2012-2014 /Επεξεργασία συγγραφέων
ΔΗΜΟΣ
ΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΧ.
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΟΣ

Δήμος
Ζαγορίου
2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΗΜΩΝ

Άξονας/
Μέτρο

3.Τοπική
ΟικονομίαΑπασχόληση
3.2
Τουρισμός

Στόχος/
Δράσεις ΕΠ

Προϋπ/σμός
τουριστικών
στόχων/
δράσεων

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚ
ΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΕΠΔ
Πηγή και
Ποσοστό
ύψος
% επί του
χρηματο- συνολικού
δότησης
στόχου

3.2.1
ΕΣΠΑ, ΠΑΑ,
Άλλη Βοήθεια για τη
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
βελτίωση των
580.000,00€
τουριστικών υπηρεσιών
ΘΗΣΕΑΣ
3.2.2 Ενθάρρυνση
365.509,34€
τουριστικών
ΣΑΤΑ
δραστηριοτήτων (έργα 1.036.846,36
53.137,02€
ΟΠΑΑΧ για μη
(930.846,36
παραδοσιακούς
+70.000,00 ΙΠ/ΤΑΚΤΙΚΑ
οικισμούς)
+36.000,00) 38.200,00€
3.2.3
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων και
λοιπά (για όλους τους
οικισμούς)

Συνολικός
Προϋπ/
σμός Ε.Π.
(σε €)

%
Προϋπολογισμός
μέτρων που
προβλέπουν
τουριστικούς
στόχους /
συνολικό
προϋπολογισμό
δράσεων ΕΠ

55,94%

2,74%
35,26%
37.943.4
89,00
5,13%

3.69%

Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει προηγηθείσα έρευνα, (Ελπασίδου κ.α.,2018)
που έγινε και αφορούσε πέντε (5) Δήμους (Αβδήρων, Αλμωπίας, Καλαμάτας,
Καρπενησίου, Σητείας) στην οποία, διαφάνηκε ότι οι Δήμοι σχεδιάζουν όχι με βάση
τις ανάγκες τους, αλλά με την προοπτική της δυνατότητας εξεύρεσης πόρων, αλλά και
από τις χαμηλές ποσοστιαίες προβλέψεις του προϋπολογισμού μέτρων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) που προβλέπουν τουριστικούς στόχους, σε
σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό δράσεων των ΕΠ, αλλά και από τις γενικές
αναφορές έργων αναγκαίων για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους, τα
οποία όμως οι Δήμοι δεν τα εντάσσουν τελικά στον προγραμματισμός τους.
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 1, ο Δήμος
Ζαγορίου προβλέπει σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό (2,54%) για Μέτρα που
αφορούν τουριστικούς στόχους, σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό των
δράσεων του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Σε ανάλογη έρευνα (Ελπασίδου,
κ.α, 2018) βρέθηκε ότι σε ορισμένους Δήμους ο περιορισμένος προϋπολογισμός
αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1%.
Κατά την χρονική περίοδο 2015-2019 από τους 325 Δήμους (ΟΤΑ Α Βαθμού) της
χώρας (Ν.3852/2010), σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το
Υπουργείο Εσωτερικών και μετά από σχετική επεξεργασία προκύπτει ότι, 83 Δήμοι
ολοκλήρωσαν το Επιχειρησιακό τους σχέδιο (Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και
Β Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), 160 Δήμοι δεν συνέταξαν καμία φάση και 82
Δήμοι που ξεκίνησαν τις διαδικασίες συνέταξαν μόνο την Α φάση ( Ελπασίδου, κ.α. 2018,
http://epota.ypes.gr/)

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν
ότι Δήμοι που ανήκουν σε Περιφέρειες με τυπολογία τουριστικού χαρακτήρα
(περιοχές μαζικού τουρισμού) δεν κατάφεραν να συντάξουν Επιχειρησιακά
Προγράμματα, όπως για παράδειγμα Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την
περίοδο 2014-2019. Αυτό περιορίζει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες των Δήμων που δεν
συνέταξαν ΕΠ, δεδομένου ότι στη πλειοψηφία τους τα προγράμματα στα οποία
μπορούν να είναι τελικοί δικαιούχοι οι ΟΤΑ θέτουν ως προϋπόθεση την αναφορά των
προτεινόμενων για ένταξη έργων-δράσεων στους Επιχειρησιακούς τους
σχεδιασμούς.
Πίνακας 3: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγορίου για την προώθηση της Βιώσιμης Τοπικής
Τουριστικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε € ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Επιχειρησιακά/

Χρηματοδοτικές

Συνολικός αριθμός

Αναπτυξιακά

ευκαιρίες για την

ενταγμένων έργων

Προγράμματα

τουριστική ανάπτυξη του

δημόσιων φορέων μέτρων

2007-2013

Ε.Π. ανά Επιχειρησιακό

που χρηματοδοτούσαν άμεσα

που χρηματοδοτούσαν έργα-

Πρόγραμμα για ΟΤΑ α΄

την τουριστική ανάπτυξη και

δράσεις ΟΤΑ για την

βαθμού σε €

ολοκληρώθηκαν στην

προώθηση της

(ολοκληρωμένα

περίοδο έρευνας

Βιώσιμης Τοπικής

έργα/προγρ/μα)

Τουριστικής Ανάπτυξης

Π.Α.Α 2007-2013
Άξονας 3 (περιοχές
ΟΠΑΑΧ)
Π.Α.Α 2007-2013
Άξονας 4
LELEALEADER)

159.260,34

1

Χρηματοδότηση
του Δήμου
Ζαγορίου για
την προώθηση
της Βιώσιμης
Τοπικής
Τουριστικής σε
€
2007-2013
0

Δήμος Βισαλτίας

426.731,67

0
14

ΕΣΠΑ (ΤΟΜΕΑΚΑ)

14.084.352,00

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

3.692.197,3

16

421.968,00

11

107.796,61

1

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.746.440,00

ΠΕΠ
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

696.113,00

Δήμος Ορεστιάδας

-

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

1.505.069,00

4

-

ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.184.694,00

1

-

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

3.018.564,00

2

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ

1.790.789,40

5

1
(33.459,96 )

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
BlackSea-CBC(Λεκάνη

7.025.407,90
1.716.000,09

Δήμος Νέας Προποντίδας

1

5
1

-

-

Μαύρης
Θάλασσας)Πολυμερές
Διασυνοριακό
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Αδριατική»
Πολυμερές Διασυνοριακό

Δημιουργία δικτύων
διασυνδεδεμένου
τουρισμού

5%
(των έργων του συνολικού
προγράμματος η Ελλάδα πήρε
συνολικά 19 έργα
για το
σύνολο των 11 Μέτρων)

-

Πηγή: Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων, Εγνατία Οδός ΑΕ (Ιούνιος 2015)/ΠΕΠ 20072013, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε,
Επεξεργασία συγγραφέων

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την έρευνα που έγινε στα Εθνικά Αναπτυξιακά
Προγράμματα διαπιστώθηκε η έλλειψη δράσεων-έργων Δήμων την περίοδο έρευνας
2007-2013 που να χρηματοδοτούν άμεσα δημόσιες τουριστικές επενδύσεις. Σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχαν μόνο αποσπασματικές έκτακτες
πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό τουρισμό, δηλαδή δεν αποτελούσαν
δραστηριότητα στο πλαίσιο ειδικών ολοκληρωμένων συστηματικών επιχειρησιακών
σχεδιασμών. Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Δήμου
του δείγματος την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι παύλες απεικονίζουν τον
αποκλεισμό (έλλειψη επιλεξιμότητας) του Δήμου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Τις προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 3, οι
χρηματοδοτικές ευκαιρίες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τουριστικές δράσειςέργα όχι μόνο του Δήμου Ζαγορίου, αλλά για το σύνολο των δημόσιων φορέων την
περίοδο 2007-2013 ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, με μηδενική τάση (στήλες 3,4 του
πίνακα 3) γεγονός που εξηγεί τις χαμηλές προσδοκίες που αποτυπώθηκαν σε επίπεδο
προγραμματισμού τουριστικών επενδύσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου Ζαγορίου.
6.Συμπεράσματα
Ο τουρισμός τεκμηριωμένα αποτελεί σημαντικό κλάδο για την οικονομική
δραστηριότητα των χωρών παρόλα αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό στον τρέχον αλλά ούτε στο μελλοντικό
δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027). Σημαντικό αιτιολογικό πλαίσιο για αυτή την
επιλογή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φαίνεται ότι αποτελεί το γεγονός ότι ο
τουριστικός κλάδος δεν έχει ενταχθεί αυτόνομα στις πολιτικές της Ε.Ε.
Το σύνολο των επιχειρησιακών σχεδιασμών των χρηματοδοτικών φορέων έχει
παρόμοιο αναπτυξιακό μοντέλο και ίδιες αναπτυξιακές προτεραιότητες στις οποίες οι
τουριστικές δημόσιες επενδύσεις καταλαμβάνουν μικρή ποσοστιαία κατανομή. Στην
προγραμματική περίοδο 2007-2013 από την ανάλυση των χρηματοδοτικών
ευκαιριών του δείγματος των δήμων δεν εντοπίσθηκε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
που να χρηματοδοτεί με άμεσο και ολοκληρωμένο τρόπο, τις τουριστικές
δραστηριότητες των ΟΤΑ της χώρας, αλλά και του συνόλου των δημοσίων φορέων.
Επιπρόσθετα και οι εθνικές πηγές χρηματοδότησης δεν έχουν ολοκληρωμένο και
οργανωμένο πλαίσιο για τον τουρισμό.

Η πλειοψηφία των ΟΤΑ της Ηπείρου στις επιχειρησιακές τους αναφορές,
αναζητούν την τουριστική ανάπτυξη, αλλά στην πράξη οι στοχοθετήσεις τους σε έργα
και δράσεις με καθαρά τουριστικό χαρακτήρα είναι ελάχιστες, διότι ο σχεδιασμός
τους στην βάση της «από κάτω προς τα πάνω ανάπτυξη» δεν λαμβάνει υπόψη τις
πραγματικές ανάγκες (με βάση τα δεδομένα των επιχειρησιακών σχεδιασμών της A
φάσης), προσαρμοζόμενοι στους κεντρικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς ή έδειξαν
αδυναμία να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους στα ανώτερα σχέδια διοίκησης.
Απαιτείται επαναπροσδιορισμός της κατεύθυνσης και του τρόπου υλοποίησης των
δημόσιων ευρωπαϊκών και εθνικών τουριστικών επενδύσεων και πολιτικών.
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Μεσαιωνικές μορφές Οικονομίας και Παραγωγής στον ορεινό χώρο, και
διδάγματα για το μέλλον
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Περίληψη
Στον μεσαιωνικό χώρο (βυζαντινή και οθωμανική περίοδος), αλλά ακόμη και στις
αρχές του 19ου αιώνα, η οικονομία ήταν προσαρμοσμένη στον φυσικό χώρο (πεδινό,
ορεινό, νησιωτικό κλπ), και η παραγωγή πραγματοποιείται με βάση τις δυνατότητες
του χώρου, σε όλους τους κλάδους της: γεωργία και κτηνοτροφία, χειροτεχνία και
αργότερα προ-βιοτεχνικές μορφές κατασκευών, εμπόριο, ή και ναυτιλία κατά
περίπτωση σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Η παραγωγή αυτή διεξάγεται από μικρές οικογενειακές μονάδες, ή μικρές ή
μεγαλύτερες συμπτύξεις συνεργασιών, ποικίλης μορφής από την μονάδα-χωριό έως
την μεγάλη συνεργασία όπως τα τσελιγγάτα στα ορεινά, ή μεγάλων φεουδαλικών
εκμεταλλεύσεων, όπως στα τιμάρια και αργότερα στα τσιφλίκια στα πεδινά. Οι μικρής
κλίμακας «συνεργασίες» παίρνουν την πανάρχαια μορφή των «κοινοτήτων»
(Εσσαίοι, πρωτοχριστιανικές κοινότητες, μητροκωμίες, ελευθεροχώρια, με συλλογική
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και συλλογική εργασία, πολλές φορές και χωρίς
χρήση χρήματος . Στον ορεινό χώρο η εκμετάλλευση της γης γίνεται σε κάθε σπιθαμή
γης ακόμη και σε μεγάλες κλίσεις. Όμοια αναπτύσσονται η ορεινή κτηνοτροφία, και
ακόμη η χειροτεχνία και η βιοτεχνία. Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται και οι
«οικονομικές μετακινήσεις» όπως οι δρόμοι των κιρατζήδων, το δίκτυο των
πανηγυριών, οι «εισαγωγές» και οι «εξαγωγές» πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων,
και φυσικά το δίκτυο των πόλεων και των ορεινών οικισμών που προκύπτει από την
ίδια την μορφή της παραγωγής.
Στην εποχή μας αυτό που κυριαρχεί, είναι η γιγάντωση των μονάδων παραγωγής,
που ενισχύονται με τις ειδικές πριμοδοτήσεις της ΕΕ (ποσοστώσεις στην παραγωγή,
αποσύρσεις και καταστροφή προϊόντων κλπ), αλλά και με την κατά συνέπεια
ταυτόχρονη εγκατάλειψη των μικρών ορεινών οικισμών. Υπάρχει άραγε λύση; Είναι
πράγματι «ουτοπική» η λειτουργία ορεινών μικρομονάδων; Ή μήπως είναι ουτοπική
για το συγκεκριμένο Κοινωνικό-οικονομικό Σύστημα; ή μήπως μπορεί να
λειτουργήσει μέσα στην Σύνθεση των Αντιθέσεων που υπάρχει σε κάθε Σύστημα;;;
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Abstract
In the medieval space (Byzantine and Ottoman periods) and even until the early
19th century, economy was adapted to the natural space (flat, mountainous, insular
relief etc.) and production was realised on the basis of the spatial capacities, in all its
branches: agriculture and husbandry, craftsmanship and later pre-industrial
manufacture, trade, sea transport in seashore areas.
This production is carried out by small family units and smaller or greater
cooperative forms of various sorts, from the village-unit up to greater cooperation
(such as husbandry farms or "tseliggata" in the mountains) and great feudal
enterprises (such as the timar fiefs and later the çiftliks/tsiflikia in the lowlands).
Small-scale cooperatives take the age-old form of "communities" (Essenes, early
Christian communities, Byzantine "mētrkōmiai", free villages/"eleutherochōria"),
with collective ownership of the means of production and collective labour, often
without the use of money. In mountainous areas, these communities exploit every
inch of land even in great slopes, whereas they also develop animal husbandry,
craftmanship and manufacture. In this context, "economic transport" is also
developed: the roads of muleteers (agōgiates), the network of trade fairs, imports and
exports of raw materials and ready products, and of course the network of towns and
mountainous settlements which is generated by the form of production itself.
In our days, huge production units dominate the landscape, enhanced with EU
measures (production percentages, withdrawal and destruction of products, and so
forth) but also with the consequent devastation of small mountainous settlements. Is
there any solution? Is the functioning of small mountainous units really utopian? Or
is it "utopian" for this specific socio-economic system? Or can it work within the
synthesis of conflicts inherent in every system?

1. Το Οικονομικό Πλαίσιο στον Μεσαίωνα
Στον μεσαιωνικό χώρο (βυζαντινή και οθωμανική περίοδος, με επεκτάσεις στις
αρχές του 19ου αιώνα), η οικονομία ήταν απόλυτα προσαρμοσμένη στον κατά τόπους
φυσικό χώρο (πεδινό, ορεινό, νησιωτικό κλπ). Η παραγωγή πραγματοποιείται με
βάση τις δυνατότητες του συγκεκριμένου χώρου, σε όλους τους κλάδους της: γεωργία
και κτηνοτροφία, χειροτεχνία και αργότερα προ-βιοτεχνικές μορφές κατασκευών,
εμπόριο, ή και ναυτιλία κατά περίπτωση σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Η παραγωγή αυτή διεξάγεται από μικρές οικογενειακές μονάδες, μικρές ή
μεγαλύτερες συμπτύξεις συνεργασιών –κυρίως στον τομέα της κτηνοτροφίας στα
ορεινά (τσελιγγάτα), ή μεγάλες εκμεταλλεύσεις τσιφλικιών από μεγαλοϊδιοκτήτες στα
πεδινά. Όμως στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε βασικά με την ορεινή
οικονομία και το οικιστικό δίκτυο που αυτή διαμορφώνει.
Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε την εξέλιξη των ενώσεων μικρών χωριών και
μικροκαλλιεργητών της αρχαιότητας που στον Μεσαίωνα εξελίχτηκαν ως οι
βυζαντινές «μητροκωμίες»20 και στην οθωμανική περίοδο ως «ελευθεροχώρια»21. Για
την Αρχαιότητα σημειώνονται οι κοινότητες των Εσσαίων στην Παλαιστίνη 22, όπου
θήτευσε και ο Ιησούς, η «Πολιτεία του Ήλιου» στην Πέργαμο στα ελληνιστικά
χρόνια23, οι πρωτοχριστιανικές οργανώσεις24. Αργότερα, με την κάθοδο σλαβικών
φύλων εμφανίστηκαν οι Ζάντρουγκες και οι Μπράστσβο στις οποίες ήταν οι σλάβοι
οργανωμένοι σε φυλετικά πλαίσια (πατριές, αδελφότητες) 25. Όλες αυτές οι
οργανώσεις ήταν ενώσεις μικροκαλλιεργητών και μικροκτηνοτρόφων στην
προσπάθεια αντιμετώπισης της εκμετάλλευσής τους από τους μεγαλοκτηματίες,
στηρίζονταν στην κοινοκτημοσύνη, στην ομαδική συλλογική εργασία και στην
ελάχιστη ή καθόλου μέσα στην κοινότητα χρήση χρήματος. Πολλές προσπάθειες
βυζαντινών αυτοκρατόρων υπέρ της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας (π.χ. της

Γ. Κορδάτος Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τ. 1ος, Αθήνα 1959. Κεφ. ΚΒ η αγροτική
και αστική νομοθεσία των Ισαύρων, σελ 291 κ.έφ. όπου και αναλυτική βιβλιογραφία
21 Γενικά βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (συλλ. Έργο, Εκδοτική Αθηνών) στα σχετικά
κεφάλαια των τόμων Ζ. Η. και Θ.
22 I.Lenzman L’ Origine du Christianisme, Moscou 1961, ελλ. μτφρ Ι. Λέντσμαν, οι ρίζες του
Χριστιανισμού, Αθήνα 1976 κεφ. «οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες» σελ.155 κ.εφ., ακόμη, Ι.
Αμούσιν, τα πανάρχαια χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας, ελλ.μτφρ. Αθήνα 1984 , κεφ.
3,4,και 5 «η κοινότητα του Κουμράν», «η κοινότητα του Κουμράν και οι Εσσαίοι», «τα
χειρόγραφα του Κουμράν και ο πρώτος Χριστιανισμός» σελ. 155 κ.εφ., επίσης Σ. Αγουρίδης-Γ.
Γρατσέας, τα χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας, Αθήνα 1991, κεφ. Β. το Εσσαϊκό Κονόβιο,
σελ. 23 κ.εφ., και κεφ. Δ. ο Ιησούς και ο Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης, σελ. 53 κ.εφ. και ακόμη,
Φρ. Ενγκελς σχετικά με την Ιστορία του πρώτου Χριστιανισμού, του ίδιου, ο Μπρούνο
Μπάουερ και ο πρώτος Χριστιανισμός. κ.α.
23 Συνοπτικά βλ. Γ. Κορδάτος, Ιστορία των ελληνιστικών χρόνων, Αθήνα 1959, κεφ. ΜΖ.΄ «η
επανάσταση του Αριστόνικου» σελ. 415 κ.εφ. όπου και αναλυτική βιβλιογραφία.
24 Βλ. υποσ. 1
25 Συνοπτικά βλ. Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τ. 1ος σελ. 33 κ.έφ. και
ειδικότερα κεφ. ΚΒ΄ που αναφέρθηκε. για το θέμα υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία αλλά
εκφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Σχετική βιβλιογραφία βλ. Γ. Σαρηγιάννης Η
Βυζαντινή Πόλη, πόλη και πολεοδομία στο Βυζάντιο, Αθήνα 2018.
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Μακεδονικής Δυναστείας) γρήγορα εκφυλίζονται σε όφελος των «Δυνατών» 26, οι
μητροκωμίες, μέσα από την συσπείρωση πολλών αγροτών –κυρίως στο σύνολο ενός
ή περισσοτέρων χωριών- άντεξαν την απορρόφηση των κτημάτων τους από τους
μεγάλους γαιοκτήμονες. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι σ’ αυτό βοήθησε και ο
ορεινός χώρος που δεν είχε υψηλή παραγωγικότητα, ήταν και δυσχερής ο έλεγχος
και τελικά δεν έμπαινε στο στόχαστρο των «Δυνατών».
Παράλληλο αλλά με άλλη κατάληξη φαινόμενο, είναι οι Ακρίτες, στους οποίους
παραχωρούνταν κτήματα σε συνοριακές περιοχές με σημαντικές μειώσεις φόρων με
την υποχρέωση της συνεχούς στρατιωτικής υπηρεσίας για την άμυνα της
Αυτοκρατορίας. Το σύστημα λειτούργησε πολύ καλά, αλλά εκφυλίστηκε όταν μπήκαν
στο στόχαστρο των Δυνατών και τελικά πέρασαν τα κτήματά τους σ’ αυτούς. Το
αποτέλεσμα ήταν η διάλυση της στρατιωτικής άμυνας η οποία διεξάγεται πλέον με
μισθοφόρους χωρίς την αποτελεσματικότητα των Ακριτών 27. Το πείραμα
επαναλήφθηκε και αργότερα όταν οι βυζαντινοί περί τον 14ο αι., οι λατίνοι περί τον
15ο αι. και οι οθωμανοί στον 16ο αι. εγκατέστησαν κυρίως αλβανούς σε κρίσιμες
περιοχές με τους ίδιους όρους (παραχώρηση γης, ελάφρυνση φορολογίας, υποχρέωση
στρατιωτικής υπηρεσίας). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ενετοί της Νότιας Εύβοιας
(από Αλιβέρι ως την Κάρυστο) και οι Ενετοί και Καταλανοί της Ανατολικής Αττικής
(Μεσόγεια) όντας σε διαρκή σύγκρουση μεταξύ τους είχαν εγκαταστήσει αλβανούς
αγρότες-πολεμιστές στις περιοχές τους, τους σημερινούς αρβανίτες της Νότιας
Εύβοιας και των Μεσογείων28.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώση του Βυζαντίου τον 15ο αι. δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία, δεδομένων τεσσάρων καταστάσεων: πρώτη, το εμπόριο είχε περάσει καθ’
ολοκληρίαν, ακόμη και το τοπικό, στους Ενετούς και τους Γενουάτες, δεύτερη,
βιοτεχνία δεν αναπτύχθηκε, τα επεξεργασμένα προϊόντα ήταν όλα εισαγόμενα,
τρίτη, ο στρατός είχε διαλυθεί (Ακρίτες, στρατιωτόπια κ.α παρόμοιες οργανώσεις
των οποίων τα κτήματα είχαν αρπάξει οι «Δυνατοί») και είχε αντικατασταθεί από
μισθοφόρους, σλάβους, γότθους, βαράγγους, τούρκους κ.α. και τέταρτη σε μία άγρια
ανάπτυξη της φεουδαρχίας, ο ελεύθερος αγροτικός πληθυσμός είχε μεταπέσει στην
κατάσταση του δουλοπάροικου με αποτέλεσμα την εξαθλίωσή του και την μείωση της
παραγωγής. Δεν είναι τυχαία τελικά τρία χαρακτηριστικά γεγονότα: το ένα ότι ο
26 «Δυνατοί» στην βυζαντινή ορολογία είναι οι μεγαλογαιοκτήμονες κυρίως. Κορδάτος, Ιστορία

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τ. 1 και τ. 2. οπ. παρ. Νεώτερη βιβλιογραφία βλ. στο εξάτομο
«Βυζάντιο, Ιστορία και Πολιτισμός» επιμ. έκδ. Τηλ. Λουγγής, Αθήνα 2014 κ.εφ., και ακόμη
Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου, γεν. εποπτεία Αγγ. Λαϊου, Αθήνα 2006, τόμ. Α-Γ.
27 Αναφορές στα συγγράμματα Βυζαντινής Ιστορίας που αναφέρθηκαν. Βλ. όμως ειδικότερα
Αλεξ.Διομήδους, Βυζαντιναί Μελέται, Αθήναι (1942) και 1951 αναφορά στου Γ. Κορδάτου
Ιστορία… όπ.παρ. τ.2ος, σελ. 405 κ.εφ.
28 Α. Παπασταματίου-Σαρηγιάννη, Γ. Σαρηγιάννης, παληές οικογένειες του Μαρουσιού,
εισήγηση στο Δ Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής 1991, Γ. Σαρηγιάννης, οριοθέτηση
των αρβανίτικων τοπωνυμίων στην Εύβοια, Πρακτικά Α Πανελληνίου Ονοματολογικού
Συνεδρίου, (Λήμνος 1991), Αθήνα 1994 σελ. 149 κ.εφ. ειδικότερα, με πλούσια βιβλιογραφία,
πέρα από το κλασικό του Κ.Η. Μπίρη, Οι Αρβανίτες, Αθήναι 1960, βλ. Στ. Μουζάκης,
Σχεδίασμα Ιστορίας χωριών Λεκανοπεδίου Αττικής, Αθήνα 1994, Γεωργίου Χατζησωτηρίου,
Ιστορία της Παιανίας και των ανατολικά του Υμηττού περιοχών, Αθήνα 1973, Μαρία ΜιχαήλΔέδε, Αττικά Μεσογείτικα, Κορωπί 1996 κ.α.

πληθυσμός της Βιθυνίας εθελούσια αποδέχθηκε τους Τούρκους για να ανασάνει από
την φορολογία29, δεύτερο, ότι ο αυτοκράτωρ Καντακουζηνός έχοντας πολύ φιλικές
σχέσεις με τους Οθωμανούς, για να καταστείλει την επανάσταση των Ζηλωτών της
Θεσσαλονίκης το 1347 κάλεσε τους Οθωμανούς, οι οποίοι ήρθαν, κατάλαβαν και του
παρέδωσαν ξανά την Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έφυγαν πλέον από την Μακεδονία και
την Θράκη30 και τρίτο, οι Καντακουζηνοί (όπως και πολλοί άλλοι βυζαντινοί
φεουδάρχες) επί Οθωμανών εξελίχτηκαν σε πάμπλουτους φοροεισπράκτορες,
μεγαλοκτηματίες, και δανειστές του οθωμανικού Δημοσίου. 31
Οι μητροκωμίες, επέζησαν και στην οθωμανική περίοδο, με τον όρο
«ελευθεροχώρια», δηλαδή χωριά που ήσαν «ελεύθερα» και δεν ανήκαν σε κάποιο
τιμάριο. Το καθεστώς των μητροκωμιών και των ελευθεροχωρίων, ήταν ότι αυτά
λογίζονταν φορολογικά ως ενιαίες μονάδες, με συγκεκριμένο αναλογούν ποσό φόρου,
το οποίο κατανέμεται στα μέλη της κοινότητας με ορισμένους όρους που καθόριζε η
κοινότητα –ανάλογα με την παραγωγή, μείωση ή και απαλλαγή ανήμπορων, βοήθεια
σε απορφανισμένες οικογένειες κλπ. Επίσης ίσχυε το jus protimiseos, αν κάποιος
ήθελε να πουλήσει το κτήμα του, για να μην περιέλθει σε «ξένο» (βασικά σε
μεγαλογαιοκτήμονα της περιοχής) είχε προτεραιότητα αγοραστής από την
οικογένεια ή από το χωριό –γενικά δεν πουλιόταν σε ξένους, πάντα βρισκόταν
κάποιος τρόπος να παραμείνει στην κοινότητα. Στα βυζαντινά χρόνια απαγορευόταν
δια Νόμου η πώλησή του σε Δυνατούς, αλλά αρκετές φορές χρειάστηκε οι
αυτοκράτορες με Νόμο να επιστρέψουν στις μητροκωμίες τα πωληθέντα κτήματα σε
μεγαλογαιοκτήμονες, που σημαίνει ότι είχαν παραβιαστεί προηγούμενοι Νόμοι!!
Ο ορεινός χώρος, και ειδικότερα της Ηπείρου, είχε συγκεκριμένους τομείς
παραγωγής. Έχει όμως μια βαριά δεσμευτική βυζαντινή κληρονομιά που τα κρατικά
έσοδα, κυρίως προέρχονται αφ’ ενός από την φορολόγηση της πρωτογενούς
παραγωγής και αφ’ ετέρου από την είσπραξη δασμών στο εμπόριο ή από την αγορά
φθηνού χρυσού από βαρβαρικές χώρες –όταν αυτό ήταν εφικτό. Οι βυζαντινοί,
απέφευγαν το εμπόριο, την χειροτεχνία και την βιοτεχνία (εκτός από πολυτελών
ειδών που κατασκευάζονταν στα ανακτορικά εργαστήρια κυρίως για δώρα σε ξένους
ηγεμόνες). Έτσι, βαθμιαία το εμπόριο, ακόμη και το εσωτερικό, περνά στα χέρια των
Ενετών, των Γενουατών και των Πισατών, των Αρμενίων, των Ιουδαίων και των
Τούρκων (οι τελευταίοι είχαν ολόκληρη εμπορική βάση με αποθήκες και λιμενικές
εγκαταστάσεις στην Τραπεζούντα, τελευταίος χερσαίος σταθμός του ασιατικού
εμπορίου στον Εύξεινο). Βιοτεχνικά προϊόντα σημαντικής χρήσης εισάγονται από την
Βενετία και άλλες δυτικές πόλεις όπως μέταλλα, γυαλί, χαρτί, σαπούνι
Ελισ. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων, (ειδικά το κεφάλαιο Ζ. Οι
νέοι κυρίαρχοι και οι παλαιοί κάτοικοι, σελ. 101 κ.εφ.), Γ. Κορδάτος Ιστορία της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας, τ. 2ος ….οπ.παρ. κεφ. οι τούρκοι Οθωμανοί και η ερήμωση της Βιθυνίας κ.αλλ.
30 Α. Λαΐου εμφύλιοι πόλεμοι και δυναστικές έριδες, ΙΕΕ, τ.Θ. σελ. 152 κ.εφ , Κορδάτος, οπ.παρ.
κεφ. ΚΘ. – ΛΑ για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης του 1347 κ.εφ. Γενικά, δεδομένου ότι το θέμα
εκφεύγει των ορίων της παρούσης, βλ. Κορδάτος οπ.παρ. , Διομήδους, οπ.παρ. Κορδάτος
οπ.παρ. ειδικότερα το κεφ. ΛΔ. «η λαϊκή δημοκρατία της Θεσσαλονίκης» 1342-1349) και στις
μελέτες για το Βυζάντιο που αναφέρθηκαν (Εκδοτική Αθηνών, Τηλ. Λουγγή κ.α.).
31 Κορδάτος, Ιστορία της
Νεώτερης Ελλάδας, Τουρκοκρατία, σελ. 170, βλ. και
Παπαρρηγόπουλος Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ.Ε. σελ. 88 κ.εφ.
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(κατασκευασμένο από βυζαντινά έλαια!), δέρματα (επεξεργασμένα στην ιταλικές
πόλεις από μακεδονικά και ηπειρωτικά τομάρια και βελανίδια!) και άλλα παρόμοια.
Με την Συνθήκη του Νυμφαίου το 1261 παραδίδονται στους Γενοβέζους ολόκληρες
πόλεις όπως η Σμύρνη, ή μεγάλα τμήματά τους όπως στην Θεσσαλονίκη και την
Κωνσταντινούπολη, ενώ το θεσσαλικό εμπόριο είναι ήδη στα χέρια των Ενετών με
κέντρο τον Αλμυρό και οι Ενετοί κατέχουν τα 3/8 της Κωνσταντινούπολης και οι
Γενοβέζοι ολόκληρο το Πέραν. Το αποτέλεσμα ήταν η οικονομική αποδυνάμωση του
Κράτους και η ουσιαστική παράδοση της οικονομίας του στις δυτικές ή και ανατολικές
(περσικές, τουρκικές κ.α.) πόλεις, με αποτέλεσμα τελικά την κατάρρευσή του το
145332.
Στα πλαίσια αυτά, ανθεί στον ορεινό χώρο η δασική παραγωγή, η κτηνοτροφία
με μεγάλες εξαγωγές , και η γεωργία περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
Στην οθωμανική περίοδο, η κατάσταση συνεχίζεται στα ίδια πλαίσια. Για τον 16ο-17ο αι.
έχουμε εξαγωγές προς την Βενετία από την Ήπειρο (ενότητα Άρτας, Κέρκυρας, Αυλώνας)33 :
Ενότητα βόρειας Ηπείρου, κέντρο εξαγωγής Αυλώνα: κερί, μέλι, δέρματα, μετάξι
βαφικές ύλες, ναυτικές κουβέρτες
Ενότητα κεντρικής Ηπείρου, κέντρο εξαγωγής Κέρκυρα: Δέρματα, κερί, μέλι,
βαφικές ύλες ναυτικές κουβέρτες, βελανίδια, μετάξι, μπαμπάκι, ελιές, λάδι, αλίπαστα, σταφίδα.
Ενότητα νότιας Ηπείρου, κέντρο εξαγωγής Άρτα : κερί, μέλι, ναυτικές κουβέρτες,
βαφικές ύλες, μπαμπάκι, αλίπαστα, καπνά.
Όπως βλέπουμε, κυριαρχούν οι βιομηχανικές πρώτες ύλες , ακατέργαστα δέρματα,
βελανίδια, κερί, που χρησιμεύουν στην ναυπηγική έπονται οι ναυτικές κουβέρτες (ονομαστές
όπως και οι κάπες), τυπικό προϊόν κτηνοτροφίας, αλίπαστα, απαραίτητα στην ναυτιλία, και
βαφικές ύλες. Δευτερευόντως μέλι, μετάξι, και από την Κέρκυρα λάδι κ.α.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αφορούν βιομηχανικές πρώτες ύλες, όπως μέταλλα
(σίδηρος, κασσίτερος, μόλυβδος, χαλκός, ορείχαλκος), και χημικά (υδράργυρος,
βιτριόλι, διάφορα άλατα). Ακόμη βιομηχανικά προϊόντα, τηγάνια, ψαλίδια, μαχαίρια,
φτυάρια, υνιά, κ.α. ειδικά προϊόντα ναυπηγικής και για τους ναυστάθμους της
Βενετίας (Κέρκυρα, Μεθώνη, Κορώνη, Ναύπλιο, Χανιά, Ηράκλειο) σάπωνες,
παλαμάρια, καναβάτσα, πίσσα κ.α., Επίσης χαρτί, προϊόντα υαλουργίας (φιάλες,
νταμιζάνες) και είδη πολυτελείας για την τότε άρχουσα τάξη, ειδικά υφάσματα και
μεταξωτά, κρυστάλλινα είδη, και γυαλικά, καθρέφτες κ.α. από το Μουράνο, ζάχαρη
και ζαχαρώδη κ.α.

Θεωρούνται γενικά και γνωστά τα ανωτέρω, και υπάρχει πλούσια και νεώτερη βιβλιογραφία
στα συγγράμματα που αναφέρθηκαν ήδη. Δες συγκεντρωτική βιβλιογραφία και ανάλυση στο
Γ. Σαρηγιάννης η Βυζαντινή πόλη…, οπ.παρ.
33 Bartholomeo di Pasi da Venetia, Tarifa de i
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Αποσπασμάτων και ανάλυση στο Γ.Α. Ξηρουχάκης, το εμπόριον της Βενετίας μετά της
Ανατολής κατά τον Μεσαίωνα, Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ.Α σελ. 17-61 και τ. Γ.
241-269, επίσης Κ. Μέρτζιος, Ειδήσεις περί Στερεάς Ελλάδος εκ των Αρχείων της Βενετίας.
Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών τ.Β. σελ. 450 κ.εφ. ομοίως, Γ. Σαρηγιάννης το
βενετσιάνικο εμπόριο στον 15ο-16ο αι. και η επίδρασή του στην χωροταξική διάρθρωση του
Αδριατικοϊόνιου χώρου, στο Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1985 σελ. 239 κ.εφ. και του ίδιου «το
βενετσιάνικο εμπόριο…. απάντηση σε μια κριτική», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 1992
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Μια απαραίτητη παρένθεση, «το εμπορικό έλλειμμα του χωριού ως
προς την πόλη», ο Νόμος της Αξίας Χρήσης: κατά τον Μάρξ, «..ένα αγαθό έχει αξία
μόνο γιατί μέσα σ’ αυτό έχει υλοποιηθεί αφηρημένη ανθρώπινη εργασία…μέγεθος της
αξίας είναι το ποσό της εργασίας που περιέχεται σ’ αυτό…»34 και ακόμη ότι «…το
χρήμα, …είναι η αναγκαία μορφή εμφάνισης του μέτρου της Αξίας του χρόνου
εργασίας που υπάρχει στο εμπόρευμα…»35. Κατά συνέπεια, κάθε προϊόν, τιμολογείται
ανάλογα με την εργασία που είναι επενδεδυμένη σ’ αυτό. Ένα κιλό σιτάρι έχει
επενδεδυμένη την εργασία του σπορέα και του θεριστή. Αν πάει στον μύλο για άλεση,
προστίθεται η εργασία του αγωγιάτη και του μυλωνά. Αν πάει στον φούρνο, πάλι του
μεταφορέα, του φούρναρη και φυσικά και όσων συμβάλλουν στην διαδικασία
(ξυλοκόποι για καύσιμη ύλη, κλπ.) και ανάλογα αυξάνει η Αξία Χρήσης του.
Αν ο αγρότης αλέθει μόνος του το σιτάρι στον χερόμυλο και ψήνει μόνος του το
ψωμί του κοστίζει μόνο η δική του ή η οικογενειακή εργασία. Αν τελικά είμαστε στο
στάδιο της αυτοπαραγωγής-αυτοκατανάλωσης με κάποιες μορφές ανταλλακτικής
οικονομίας σε αντικείμενα που δεν παράγει το χωριό ή η οικογένεια, τα έσοδα-έξοδα
του χωριού είναι περίπου ισοσκελισμένα ή και με κάποιο κέρδος που βασικά
χρησιμοποιείται ως κάλυψη δύσκολων χρόνων (ανομβρίες, πλημμύρες κλπ).
Αν όμως απλά παράγει πρώτες ύλες και αγοράζει τα επεξεργασμένα προϊόντα
(τροφές, ενδύματα, εργαλεία κλπ) τα οποία έχουν υψηλό βαθμό επενδεδυμένης
εργασίας, τότε η οικογένεια ή το χωριό, έχουν «εμπορικό έλλειμμα» και από δω και
πέρα, αρχίζουν τα δύσκολα, δανεισμός, τοκογλυφία, πώληση των κτημάτων,
μετάπτωση σε ακτήμονα αγρεργάτη, με παράλληλη ενδυνάμωση της μεγάλης
γαιοκατοχής, που ανάλογα με την εποχή αυξάνει το τσιφλίκι ή η ιδιοκτησία των
γαιοκτημόνων.
Αν αυτό το δούμε σε πιο εξελιγμένες εποχές, όπου αφ’ ενός δεν υφίσταται σχεδόν
καθόλου αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση ενώ αντίθετα τα χρησιμοποιούμενα
προϊόντα ενέχουν ιδιαίτερα μεγάλη ενσωμάτωση εργατικής δύναμης, βλέπουμε το
«εμπορικό έλλειμμα» να είναι μεγαλύτερο στα χωριά ως προς τις πόλεις, στις μη
βιομηχανικές χώρες ως προς τις βιομηχανικές, και ακόμη χειρότερα στην εποχή μας
να είναι τεράστια η διαφορά στις χώρες που παράγουν προϊόντα χαμηλής ή μέσης
περιεκτικότητας εργατικής δύναμης (είδη διατροφής, είδη ευρείας κατανάλωσης
ελαφράς βιομηχανίας, ένδυσης, υπόδησης κλπ) ως προς τις χώρες που παράγουν
προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας εργατικής δύναμης (βιομηχανικά και ακόμη
περισσότερο ηλεκτρονικά είδη υψηλής τεχνολογίας, και ακόμη χειρότερα
χρηματιστικά είδη –χρήμα, ομόλογα δάνεια …κλπ). Όταν λέμε σήμερα «παράγουν»
εννοούμε ότι το κεφάλαιο που διακινείται για την παραγωγή είναι του συγκεκριμένου
Κράτους. Και οι Ινδίες ή οι χώρες της ΝΑ Ασίας και η Λατινική Αμερική παράγουν
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όμως αυτά ουσιαστικά ανήκουν σε πολυεθνικά
μονοπώλια εκτός Ινδιών και εκτός Λατινικής Αμερικής ή ΝΑ Ασίας, (ή με μικρή
συμμετοχή ντόπιων κεφαλαιούχων), εξ ού και η φτώχεια που πλήττει αυτές τις
χώρες….
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Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ.1ος, κεφ. «το εμπόρευμα», σελ. 50 κ.εφ.
Κ. Μαρξ, οπ.παρ. σελ. 105 κ.εφ.

Είναι φανερό ότι εξάγουμε πρώτες ύλες και εισάγουμε επεξεργασμένα προϊόντα,
πολλά από τα οποία περιέχουν πρώτες ύλες που είχαμε εξάγει, και ιδού το «εμπορικό
έλλειμμα» που αναλύθηκε. Όλα αυτά όμως, απλά σημαίνουν δύο πράγματα: πρώτον
ότι ο ελλαδικός χώρος (Βυζάντιο και Οθωμανική περίοδος) δεν παράγει βιοτεχνικά
προϊόντα, τα οποία εισάγονται, και δεύτερον ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο
αυτοπαραγωγής-αυτοκατανάλωσης που δεν καθιστά σημαντικά αναγκαίες τις
εισαγωγές. Προϊόντα που δεν παράγονται σε μια μικρή περιοχή, ή που δεν επαρκεί η
παραγωγή τους για αυτοκατανάλωση, εξασφαλίζονται από την ευρύτερη περιοχή
μέσα από τα πανηγύρια, δεν είναι σίγουρο ότι κυρίως στα μικρά χωριά υπήρχε και
χρηματική συναλλαγή ή ανταλλαγή σε είδος, αλλά και αν ακόμη υπήρχε χρήμα
χρησίμευε απλά για την «κοστολόγηση» της ανταλλαγής. Μιλάμε πάντα για τον
αγροτικό-κτηνοτροφικό χώρο των χωριών και όχι για μεγάλες πόλεις όπως τα
Γιάννενα, η Άρτα ή η Κέρκυρα, όπου κυκλοφορούσε χρήμα, βενετσιάνικο, οθωμανικό,
γενοβέζικο ή ακόμη και κεντρικής Ευρώπης. Ο Μπαρτολομέο ντι Πάζι μάλιστα δίνει
και «οδηγίες» ισοτιμίας των πολυπληθών νομισμάτων που κυκλοφορούσαν 36.
2. Το οικιστικό πλαίσιο στην βυζαντινή και οθωμανική περίοδο.
Με βάση τα παραπάνω πλαίσια μπορούμε να ερμηνεύσουμε το οικιστικό δίκτυο
και την ιεραρχία του. Οι οικισμοί, είναι γενικά μικρών μεγεθών, επειδή πρέπει να
συνδυάζουν βατή σε 1-2 ώρες απόσταση από τον χώρο παραγωγής (χωράφια ή
λιβάδια, δάση κ.α.) και επειδή η παραγωγικότητα ενός τέτοιου ορεινού χώρου είναι
περιορισμένη και με τις τεχνικές δυνατότητες εκείνων των εποχών δεν μπορούσε να
θρέψει περισσότερες οικογένειες. Η συγκρότηση του παραγωγικού χώρου σε τέτοιες
μονάδες είναι ένα πανάρχαιο φαινόμενο 37.
Στην περίπτωση αυτή (ορεινός μικρής παραγωγικότητας χώρος) αξιοποιείται
κάθε σπιθαμή γης, με το σύστημα της πεζούλας, των αναβαθμών 38, όπου κλιμακωτά
επιπεδοποιείται ο ορεινός χώρος σε μικρές λωρίδες γης με τοιχία και αναχώματα
σύμφωνα με τις υψομετρικές καμπύλες. Έχομε έτσι τρείς ευεργετικές επιπτώσεις:
πρώτη, η δημιουργία επίπεδων εδαφών κατάλληλων για καλλιέργεια, δεύτερη
αφαίρεση των λίθων από το έδαφος, οι λίθοι χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση
με ξερολιθιές των αναλημματικών τοίχων, και τρίτη η κατακράτηση των όμβριων
υδάτων και την αποτροπή δημιουργίας χειμάρρων που θα ξέπλεναν το έδαφος και θα

Bartholomeo di Pasi da Venetia, Tarifa de i pesi e mesure ….οπ.παρ.
Βλ. γενικά, Πρακτικά Συνεδρίου ο Λόγος για το Ζαγόρι, Γιάννενα 1986 και ειδικότερα για το
οικιστικό δίκτυο Γ. Σαρηγιάννης, «η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου του Ζαγορίου» στα
Πρακτικά, , Γιάννενα 1986, σελ. 70 κ.εφ. επίσης G. Sariyannis, Essais sur les toponymes slaves
Voidomati (de Zagoria en Epire) et Mati (en Thessalie et Attique), Linguistique Balkanique ,
XXIV (1981), 3. Για την Αρχαιότητα, βλ. Γ. Σαρηγιάννης, η Πρωταρχική Αστικοποίηση στον
Ελλαδικό Χώρο στην 2η π.Χ. Χιλιετία, Αθήνα 1993
38 Πεζούλες, ή αιμασιές, ή αναβαθμοί, αλβ. gard-i από το Ινδοευρωπαϊκό *ghortos, αρχ. ελλ.
χόρτος, περιφραγμένη αυλή, λατ. hortus γοτθικά garto>γερμανικά Garten, ο κήπος
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κατέστρεφαν την περιοχή, συν ακόμη τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, των
πηγών κ.α γνωστών επιπτώσεων39.
Η συστηματική παραδοσιακή εκμετάλλευση των αναβαθμών, σε συνδυασμό με
τις αγραναπαύσεις, την φυσική τους λίπανση από την οικόσιτη κτηνοτροφία αλλά και
η πολυκαλλιέργεια και διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει εμφανείς επιπτώσεις
στην παραγωγικότητα και στην παραγωγή, η οποία εδώ κινείται σε αντίθετα πλαίσια
με το εμπορευματοποιημένη παραγωγή του πεδινού χώρου και την μονοκαλλιέργεια,
στα τσιφλίκια.
Η βιοποικιλότητα αποτελεί βασικό όρο σωστής εκμετάλλευσης του φυσικού
περιβάλλοντος, ένα απλό παράδειγμα, παραδοσιακά, καλλιεργούνται την μια χρονιά
φυτά για τα φύλλα τους (σπανάκι, λάχανα …) ξοδεύοντας το άζωτο του εδάφους, την
δεύτερη για τους καρπούς (ντομάτες, πιπεριές …), ξοδεύοντας το φωσφορικό οξύ, την
τρίτη για τα ριζώματα (παντζάρια, καρότα, πατάτες …) ξοδεύοντας το κάλιο. Μετά
από δύο τέτοιους κύκλους (3+3 έτη) ο έβδομος χρόνος είναι αφιερωμένος στην
αγρανάπαυση και στην γενική λίπανση, η διαδικασία αυτή είναι πανάρχαια και
υπάρχει ως Εντολή και στην Παλαιά Διαθήκη40. Σε όλη την διάρκεια των κύκλων,
γίνεται φυσική λίπανση τόσο από την οικόσιτη κτηνοτροφία και πτηνοτροφία όσο και
από τα φυτά ή ξερόχορτα που απομένουν μετά από κάθε καλλιέργεια.
Φυσικά και οι συνθήκες διαβίωσης είναι σε ανθρώπινη κλίμακα, ο αγρότης είναι
αυτεξούσιος και ελεύθερος σε αντίθεση με τον κολλίγο των τσιφλικιών που είναι
ουσιαστικά δουλοπάροικος. Παράλληλα, επεξεργαζόμενοι τα δικά τους προϊόντα
αναπτύσσουν την υφαντική, την ξυλοτεχνία και με κάποιες απαραίτητες εισαγωγές
αργύρου, σιδήρου και χαλκού, την μεταλλοτεχνία για παραγωγή είτε απαραίτητων
εργαλείων και σκευών, είτε κοσμημάτων και ειδών πολυτελείας τα οποία συνήθως
πωλούνται στα πανηγύρια ή εξάγονται στις μεγάλες πόλεις όπως τα εξειδικευμένα
προϊόντα αργυροχοΐας.
Όταν τα προϊόντα τους υπερβαίνουν τις ανάγκες τους, τότε διακινούνται στον
ευρύτερο χώρο, εδώ όμως (για εκείνες τις εποχές) το χρήμα έπαιζε τον ρόλο της
προσωρινής συγκριτικής τιμολόγησης και όχι του αποθησαυρισμού ή της
συσσώρευσης όπως στον πεδινό χώρο των τσιφλικιών. Και εδώ έχουμε τον βασικό
ρόλο των τοπικών και υπερτοπικών πανηγυριών. Στα μικρά τοπικά, που μπορεί να
διεξάγονται και κάθε Σάββατο, γίνονται ανταλλαγές προϊόντων (κτηνοτροφικά με
αγροτικά κλπ) ή και προμήθειες βιομηχανοποιημένων όπως αλάτι, ζάχαρη κ.α. Στα
μεγαλύτερα πανηγύρια, που κυρίως είναι ετήσια στην εορτή του πολιούχου Αγίου του
κεφαλοχωριού ή της κωμόπολης της περιοχής, που έχουν ευρύτερη εμβέλεια, οι
αγοραπωλησίες ή ανταλλαγές γίνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε σπανιότερα
είδη, εδώ το χρήμα παίρνει και πιο μόνιμη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για
ευρύτερη αγορά π.χ. ζώων, ή σπιτιού ή αγρού, ή προίκας κλπ.
Προϊόντα που αφορούν τις βιομηχανίες ξένων ανεπτυγμένων χωρών (είδαμε τα
δέρματα, τα βελανίδια κ.α.) διακινούνται εκτός πανηγυριών μέσω πρακτόρων και
39www.lifetaskforce.gr/images/.../08TPET_TERRACESCAPE_LIFEday07062017.pdf,

ακόμη https://el.wikipedia.org/wiki/Ξερολιθιά κ.αλλ.
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εμπόρων που τα μεταφέρουν στο πλησιέστερο λιμάνι για εξαγωγή στα ιταλικά ή
γαλλικά λιμάνια (κυρίως Βενετία, Γένοβα, Μασσαλία). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι
η δημιουργία ενός οδικού δικτύου, για τις ορεινές περιοχές 41, μιλάμε για λιθόστρωτα
καλντερίμια που με τα καραβάνια των κιρατζήδων (κιρά=αγώγι, κιρατζής, ο
αγωγιάτης) μπορούν τα προϊόντα αυτά να μεταφερθούν στο κοντινότερο λιμάνι αλλά
και σε μακρινές χώρες χερσαία, και είναι γνωστό το δημοτικό τραγούδι «ο Ρόβας
εξεκίνησε / και στην Βλαχιά να πάει…». Οι κιρατζήδες, δεν ήταν πάντα μόνο
αγωγιάτες, αλλά μπορούσαν κατά περίπτωση να ήταν και οι ίδιοι οι έμποροιδιακινητές, όπως συνέβαινε εν πολλοίς και με τα αραβικά καραβάνια ή με τους
καπεταναίους και τα πληρώματά τους στις ναυτικές μεταφορές προϊόντων, που
πολλές φορές λειτουργούσαν ως «συντροφίες» 42. Έτσι, έχουμε ένα δίκτυο πόλεων και
ορεινών οικισμών με την συγκρότησή τους που προκύπτει από την ίδια την μορφή της
παραγωγής αλλά και την διακίνησή της πέραν των ορίων της αυτοπαραγωγής–
αυτοκατανάλωσης του τοπικού οικισμού ή συμπλέγματος οικισμών, ακόμη και στον
«κλειστό και αυτάρκη» ορεινό χώρο.

3. Τι γίνεται στην εποχή μας, από τον Μεσοπόλεμο και μετά.
Στην εποχή μας αυτό που κυριαρχεί, είναι η γιγάντωση των μονάδων παραγωγής,
και αυτό δεν αφορά μόνον τις βιομηχανικές ή τις μεγάλες αγροτικές και
κτηνοτροφικές πεδινές εκμεταλλεύσεις, (που ενισχύονται με τις ειδικές
πριμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και με την κατά συνέπεια ταυτόχρονη
εγκατάλειψη των μικρών ορεινών μονάδων σε όλους τους τομείς της παραγωγής.
Υπάρχει άραγε λύση; Είναι πράγματι «ουτοπική» η λειτουργία ορεινών
μικρομονάδων ή απλά εμποδίζεται από την κυρίαρχη διεθνή οικονομική πολιτική; Ή
μήπως είναι ουτοπική για το συγκεκριμένο Κοινωνικό-Οικονομικό Σύστημα;;;;
Πρέπει με έμφαση να σημειωθεί ότι η «γιγάντωση» των επιχειρήσεων πρώτον,
είναι αναπότρεπτη ιδιότητα του Καπιταλιστικού Συστήματος, που οδηγεί στην
συγκέντρωση και στην συγκεντροποίηση των μονάδων, και συγκεκριμένα στον
αγροτοκτηνοτροφικό χώρο, συνεπάγεται βιασμό της Φύσης με γνωστές και
καταστροφικές για την Δημόσια Υγεία συνέπειες: άμετρη προσπάθεια παράλογης
αύξησης της Παραγωγής, μεγάλο μέρος της οποίας στην συνέχεις πετιέται στις
χωματερές. Η αύξηση αυτή είναι απλή προσπάθεια του Συστήματος να απαλλαγεί
από κόστος της Εργασίας, και επιτυγχάνεται με χρήση απαγορευμένων μεθόδων:
χρήση αντιβιοτικών, αυξητικών ορμονών, απαγορευμένων λιπασμάτων προϊόντων
της φαρμακευτικής Βιομηχανίας και τώρα και μεταλλαγμένων ποικιλιών οι οποίες
είναι συνδεδεμένες τόσο οι ίδιες με καρκινογενέσεις όσο με τα συγκεκριμένα
φυτοφάρμακα με τα οποία πάνε «πακέτο» βεβαιωμένου υψηλού ποσοστού
Μ. Συναρέλλη, δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880 Αθήνα 1989, Δ. Ανωγιάτης-Πελέ,
δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αι. Αθήνα 1993, επίσης Σ. Ασδραχάς
(επιμ. έκδ.) η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών 150ς-19ος αι., Αθήνα 1979
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καρκινογενέσεων. Η γιγάντωση αυτών των μεγεθών οδήγησε στην γιγάντωση και των
δύο μεγάλων Μονοπωλίων, της αγροχημικής Μονσάντο και της Φαρμακευτικής
Μπάγιερ.
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι και το πρόβλημα της εκτροπής του Αχελώου,
εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Είναι φενάκη να ευελπιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες ότι
θα έχουν άφθονο νερό για τα κηπευτικά και το μπαμπάκι τους, το νερό θα το έχουν
εκείνοι που θα μπορούν να πληρώσουν, και το έργο θα αποβεί σε όφελος των μεγάλων
συγκροτημάτων που θα δημιουργηθούν στον Θεσσαλικό χώρο. Θα ήταν απλούστερο
αν η Θεσσαλία διαχειριζόταν λογικότερα τα ύδατά της, τόσο με τον τρόπο άρδευσης
όσο και με τα καλλιεργούμενα φυτά, (4.000 χρόνια σιτηρά καλλιεργούνταν στην
Θεσσαλία, όχι υδροβόρο μπαμπάκι !!) αντί να κατασκευαστούν φαραωνικά έργα με
προβλεπόμενες ευρείες καταστροφικές συνέπειες στα οικοσυστήματα όχι μόνο της
Δυτικής Ελλάδας αλλά και της ίδιας της Θεσσαλίας.
Αν η αντίσταση στους μεγάλους γαιοκτήμονες, βυζαντινούς ή οθωμανούς ή
έλληνες του 19ου αιώνα, δημιούργησε τις μητροκωμίες και τα ελευθεροχώρια, άλλες
καταστάσεις, διαφορετικές, δημιούργησαν σε νεαρά αναπτυσσόμενα κράτη ή
εθνότητες παρόμοιες οργανώσεις μικρών καλλιεργητών ή κτηνοτρόφων ή και
επαγγελματιών. Τα παραδείγματα αναφέρονται στον σύγχρονο κόσμο, και αφορούν
αφ’ ενός την δημιουργία των Κολχόζ και των Σοβχόζ στην νεαρή Σοβιετική Ρωσία του
Μεσοπολέμου, και αφ΄ετέρου τα αντίστοιχα Μοσάβ και Κιμπούτς στην Παλαιστίνη
την ίδια εποχή. Τα πρώτα δημιουργήθηκαν για να οργανώσουν την παραγωγή σε
σοσιαλιστική βάση, σε μια εποχή που οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, οι κουλάκοι δεν είχαν
ακόμη εξαφανιστεί και είχαν σημαντική δύναμη. Τα δεύτερα δημιουργήθηκαν από
εβραϊκές οργανώσεις με σκοπό την επανεγκατάσταση εβραίων στην Παλαιστίνη,
μετά το Σιωνιστικό Κίνημα του Χέρτσλ (1897) και την γνωστή Δήλωση Μπάλφουρ
(1917). Και στις δύο περιπτώσεις, ιδίως στην Παλαιστίνη, οι περιοχές δεν ήταν οι
καλύτερες και οι παραγωγικότερες, η οργάνωση όμως ήταν σχεδόν ίδια: ο στόχος
ήταν η πλήρης αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων της εποχής και η αύξηση της
παραγωγικότητας, και το κοινωνικό πλαίσιο ήταν δεμένο με την συγκεκριμένη
Ιδεολογία της κάθε περίπτωσης. Πρόκειται για κοινοβιακές ή σχεδόν κοινοβιακές
καταστάσεις με εργασία όλων των μελών της μονάδας, με κοινή συλλογική εργασία
όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και σε καθημερινά προβλήματα (μαγείρεμα, φύλαξη
παιδιών, καθημερινός καθαρισμός εγκαταστάσεων εκ περιτροπής από όλα τα μέλη
της κοινότητας κλπ κλπ.). Στο μεσαιωνικό ελευθεροχώρι όπου οι τεχνικές ήταν το
ησιόδειο άροτρο, προφανώς η καλλιέργεια ήταν σε οικογενειακή βάση. Τώρα όμως
με την μηχανοκαλλιέργεια με τρακτέρ κλπ, η μονάδα ήταν ολόκληρο το «χωριό».
Η εξέλιξη, έδωσε διαφορετικές κατευθύνσεις: σε ένα εδραιωμένο πλέον
σοσιαλιστικό καθεστώς τα Σοβχόζ και τα Κολχόζ εξελίχτηκαν σε μεγάλες φάρμες
σοσιαλιστικής και όχι καπιταλιστικής δομής, ενώ τα Μοσάβ και τα Κιμπούτς άλλα
εξελίχτηκαν σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις και άλλα –τα περισσότεραεξαφανίζονται ή τείνουν προς εξαφάνιση, μια και δεν υφίστανται πλέον οι
«μαχητικοί» λόγοι ύπαρξής τους, και σίγουρα ούτε οι κοινοβιακοί-κοινής ιδιοκτησίας
και συλλογικής εργασίας σοσιαλιστικοί κανόνες λειτουργίας τους.

4. Σύγχρονες προτάσεις και πραγματοποιήσεις
Υπάρχει βέβαια και η σύγχρονη κατάσταση, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
τάσεις είναι δύο: η Κυρίαρχη Τάση του Συστήματος που οδηγεί σύμφωνα με τον
βασικό Νόμο του Καπιταλισμού, στην μεγέθυνση και τελικά στην γιγάντωση των
παραγωγικών μονάδων: από τις απλές μονάδες, περάσαμε στις μονοπωλιακές
επιχειρήσεις και τέλος στα πολυεθνικά υπερμονοπώλια, με τελική σημερινή μορφή το
Τραπεζικό Κεφάλαιο να ελέγχει οριζόντια και κάθετα την παραγωγή σε διεθνή
κλίμακα43. Η δεύτερη, είναι πάλι η αντίσταση στην πορεία αυτή, και αφορά διάφορες
καταστάσεις από τις ρομαντικές των Χίππις του 1960 και τις διακηρύξεις του Μάη του
1968 και μεταγενέστερες, ως εκείνες που διαρθρώνονται στα πλαίσια του λεγόμενου
«Κοινοτισμού» σε διάφορα επίπεδα πραγματικότητας ή Ουτοπίας, όλες σε έναν
καταιγισμό πολλών και διαφορετικών θεωριών και προτάσεων. Μια πολύ σημαντική
και ενδιαφέρουσα κριτική και αναλυτική εργασία έγινε από την κ.Χ.Τζάμου ως
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα μια ανάπτυξη εκτός της «κλασικής»
έννοιας, για μια θεώρηση του «χώρου» και της «ανάπτυξης» στα μέτρα του
ανθρώπου 44.
Πρέπει να σημειωθεί με έμφαση, ότι σε εποχές αποσύνθεσης, κρίσης και
παρακμής κοινωνικών συστημάτων, υπάρχει η τάση επιστροφής σε αρχαιότερα
συστήματα, τα οποία μάλιστα παρουσιάζονται εξιδανικευμένα, πολλές φορές
παραβλέποντας τις πραγματικές αιτίες της Κρίσης και της αποσύνθεσης.
Σημαντική είναι η πρόταση που διατυπώθηκε το 1966 από τον καθηγητή Αντώνη
Κριεζή στις μελέτες του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ
(Πελοποννήσου και Ηπείρου–Θεσσαλίας, 1963-1972) που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο Συνέδριο του ΜΕΚΔΕ πριν 3 χρόνια 45. Τα προβλήματα που είχε κληθεί
να επιλύσει τότε το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών ήταν :

Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Τρίτος, κεφάλαιο 27ο (ο ρόλος της Πίστης στην
κεφαλαιοκρατική παραγωγή) κ.εφ., γραμμένο από τον Μαρξ στο διάστημα 1865-1867,
εκδόθηκε από τον Ενγκελς το 1893, Κ.Μαρξ, το Κεφάλαιο, τόμος Τρίτος, Κεφάλαια 27-35, σελ.
549-740, ελλ. μτφρ. Π. Μαυρομάτη, Αθήνα 1978., Κ. Μαρξ, το Κεφάλαιο, τόμος Τρίτος,
Συμπλήρωμα και Επίλογος (του Φρ. Ενγκελς, 1893) κεφ. ΙΙ «το Χρηματιστήριο», σελ. 1115
κ.εφ., Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1978, Β.Ι.Λένιν, Ιμπεριαλισμός, το τελευταίο σκαλοπάτι του
Καπιταλισμού, (1916) αναφερόμενος σε κείμενο του Μπουχάριν για τον ρόλο των Τραπεζών
σελ. 48 κ.εφ.
44 Τζάμου Χριστιανή, Αποαναπτυξιακή Πολεοδομία και αγροτικός χώρος, επί διπλώματι
εργασία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων
του ΕΜΠ, είναι κατατεθειμένη στην Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Σχολης
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του μαθήματος» η Κρίση της
Πόλης, φάκελλος «Διπλωματικές εργασίες».
45 A Regional Planning Scheme for a Country under Development, Patras 1963,
αναδημοσιευμένο στα ελληνικά ως Αντ. Κριεζής, Περιφερειακός Προγραμματισμός εις χώραν
υπό ανάπτυξιν, Τεχνικά Χρονικά 2/66, και ειδικότερη ανάλυση και βιβλιογραφία Γ.
Σαρηγιάννης «Η μεταβολή των αντιλήψεων στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών στην δεκαετία
του ΄60 στα ερευνητικά προγράμματα του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών. Μια
κριτική αποτίμηση», στο 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του
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•

το μικρό μέγεθος των χωριών ιδίως του ορεινού χώρου που ήταν αδύνατον να
εξοπλιστούν με εξυπηρετήσεις (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, διοίκηση,
ψυχαγωγία …)
• οι μικρές μονάδες παραγωγής που ήταν αντιοικονομική η εκμετάλλευσή τους
(υποαπασχόληση γεωργικών μηχανημάτων κλπ)
• η διάθεση των προϊόντων που λόγω του μικρού μεγέθους της παραγωγής ο
παραγωγός έπεφτε θύμα των εμπόρων .
Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την οργάνωση σε συνεταιριστικές μονάδες
ικανού μεγέθους ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση όλων των τεχνικών
δυνατοτήτων, και η συγκέντρωση των εξυπηρετήσεων σε κεντρικά χωριά. Έχει μείνει
ασαφές το αν τα μικρά χωριά θα αφήνονταν να εξαφανιστούν μέσω της
συγκέντρωσης των κατοίκων τους στα «κεφαλοχώρια» ή αν μέσω πυκνής
συγκοινωνίας και πλήρους οδικού δικτύου θα παρέμεναν οι κάτοικοι στα χωριά τους,
αλλά θα εξυπηρετούνταν από τα κεφαλοχώρια. Η εξαφάνισή τους μέσω της
μετοικεσίας των κατοίκων τους στις πόλεις ή τα κεφαλοχώρια, θα δημιουργούσε ένα
προλεταριάτο χωρίς δική του γη και κατοικία, ευάλωτο σε κάθε εργοδοτική πίεση.
Όμως, έτσι κι αλλιώς, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα τέτοιο
σύστημα, είναι η συνεταιριστική οργάνωση των χωριών και των παραγωγών τους,
αλλιώς θα γίνονται υποχείρια των μεγάλων μονάδων, ως νέο-κολλίγοι σε νέοτσιφλικάδες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει άμεση σχέση με το Κοινωνικό
Σύστημα. Αν υπάρχει σωστό και δυνατό Συνεταιριστικό Κίνημα, τότε αυτό θα μπορεί
να αντισταθεί στις καπιταλιστικές δομές, δηλαδή στα κυκλώματα των εμπόρων, των
προμηθευτών λιπασμάτων κλπ. Δυστυχώς ως τώρα, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Τα
κυκλώματα, έχοντας και ισχυρές στηρίξεις από το ίδιο το Κράτος, που όπως
γνωρίζουμε, στον Καπιταλισμό δρα σε όφελος των μονοπωλίων, εισδύουν με
ανθρώπους τους στις διοικήσεις των συνεταιρισμών και τελικά με κακοδιαχείριση
τους αδρανοποιούν. Παράλληλα, δεν πρέπει να υποτιμάμε τις προσπάθειες που
γίνονται διεθνώς υπέρ των μεγάλων καπιταλιστικών μονάδων, ας θυμηθούμε τις
αποσύρσεις και τις χωματερές, τις εκριζώσεις των αμπελιών και των ελαιοδένδρων με
εντολές της ΕΕ (ποσοστώσεις κ.α), τις καταστροφές ξύλινων αλιευτικών σκαφών,
όπως και τα τελευταία που για να έχουν ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις κλπ οι
κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένη παραγωγή γάλακτος κατά κεφαλήν
ζώου, αυτό όμως σημαίνει ό,τι χειρότερο: εκτροφή με ορμόνες και αντιβιοτικά και
άλλα πολλά και γνωστά και φυσικά αντικατάσταση του ζωικού πλούτου με
«βελτιωμένες» ράτσες, μεταλλαγμένα ζώα, κ.α. που αναφέρθηκαν, και φυσικά
συγκέντρωση σε μεγάλες μονάδες και όχι σε μικρά κοπάδια στον ορεινό χώρο.
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά
απομονωμένων περιοχών Μέτσοβο, 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

Μπορούν να υπάρξουν συνεταιρισμοί με γνώμονα το συμφέρων των παραγωγών;
Ή αυτό είναι ουτοπία στο σημερινό Κοινωνικό Σύστημα; Τα Κιμπούτς και τα Μοσάβ,
ιδρύθηκαν και λειτούργησαν άψογα για πάνω από μισό αιώνα σε ένα Σύστημα που
μόνο σοσιαλιστικό δεν ήταν. Απλά ήταν η μόνη δυνατή διέξοδος για την προώθηση
των στόχων της επανεγκατάστασης στην Παλαιστίνη και για αυτό είχαν την στήριξη
όχι μόνο των τότε ηγετών του ιουδαϊσμού αλλά και την υλική βοήθεια και
χρηματοδότηση από καθαρά καπιταλιστικούς οικονομικούς εβραϊκούς οργανισμούς
των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Όταν το Κράτος του Ισραήλ εδραιώθηκε και δεν
χρειαζόταν πια «σοσιαλιστικούς πυρήνες», τα άφησε να σβήσουν. Και είναι γνωστό
ότι δεν έσβησαν μόνο από οικονομικούς λόγους, αλλά και από κοινωνικούς: ο καθένας
ήθελε πλέον αυξημένη ατομικότητα, αυξημένο μισθό, προσωπική ζωή στην μονάδα,
δικό του αυτοκίνητο, τηλεόραση, και άλλο εξοπλισμό, ήθελε την πληρέστερη
σύγχρονη ζωή της πόλης και όχι την μαχητική ζωή του «Ακρίτα».
Μην ξεχνάμε όμως ότι και οι κλασικοί του μαρξισμού, όπως ο Φρ.Ενγκελς έβλεπε
ως απαραίτητη προϋπόθεση το συνεταιρισμό για την επιβίωση των
μικροκαλλιεργητών-μικροϊδιοκτητών απέναντι στους μεγάλους γαιοκτήμονες και
τσιφλικάδες: «…οι εργάτες γης τότε μόνο θα λυτρωθούν από την απαίσια αθλιότητά
τους, όταν πριν απ’ όλα αφαιρέσουν ο κύριο αντικείμενο της δουλειάς τους, την γη,
από την ιδιωτική κατοχή των μεγαλοχωρικών και των ακόμη μεγαλύτερων
φεουδαρχών και την μετατρέψουν σε κοινωνική ιδιοκτησία που θα καλλιεργείται για
δικό τους λογαριασμό από συνεταιρισμούς των εργατών γης…»46 την ίδια θέση
αναλύει και για τους μικροϊδιοκτήτες γης (συνεταιρισμούς μικροαγροτών με
συλλογική ιδιοκτησία) σε μεταγενέστερα έργα του 47.
Εδώ όμως τώρα, έχομε ένα Κοινωνικό Σύστημα που οδεύει συνεχώς
τόσο στην γιγάντωση των μονάδων και σε μια αλματώδη αλλά επικίνδυνη
για την Δημόσια Υγεία αύξηση της παραγωγής, μεγάλο μέρος της οποίας
τελικά πετιέται στις χωματερές, έτσι όμως αποκομίζεται μεγάλο κέρδος για
τον ιδιοκτήτη μεγαλοεπιχειρηματία, και παράλληλα την εξαθλίωση των
ίδιων των παραγωγών που ελάχιστα απολαμβάνουν από αυτά που οι ίδιοι
παράγουν. Μήπως τελικά είναι η ώρα όσο υπάρχει αυτή η παράλογη
κατάσταση υπερβολικής παραγωγής και απόρριψής της, υπερβολικού
πλούτου και ανέχειας, όσο υπάρχει αυτό το παράλογο Κοινωνικό Σύστημα,
να ξαναδούμε την αναγέννηση συστημάτων μικρών μονάδων με
συνεταιριστική οργάνωση ως μια δυνατότητα έστω προσωρινής επιβίωσης
του μικρομεσαίου αγρότη-κτηνοτρόφου στον ορεινό χώρο, μέχρι την
ανατροπή του ξεπερασμένου πλέον τωρινού Συστήματος;

Φρ. Ενγκελς, «Ο πόλεμος των χωρικών στην Γερμανία», Λειψία, 1870 ελλ. μτφρ. Διαλεχτά
Έργα, τ. 1ος σελ. 779 κ.εφ.
47 Φρ. Ενγκελς, «Το Αγροτικό Ζήτημα στην Γαλλία και στην Γερμανία», στην εφημερίδα Neue
Zeit 1894 ελλ.μτφρ. στο Διαλεχτά Έργα, τ. 2ος, σελ. 495 κ.εφ.
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Περίληψη
Κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας και ως και τον 17 ο αιώνα
η Οθωμανική διοίκηση συνέτασσε σε τακτά διαστήματα φορολογικές απογραφές για
το σύνολο των οικισμών της αυτοκρατορίας. Τα έγγραφα αυτά σήμερα αποτελούν
πολύτιμες πηγές για την ανασύστασή της ιστορικής δημογραφίας, τοπογραφίας και
οικονομίας του Ελλαδικού χώρου. Το Μέτσοβο είναι στην ευτυχή θέση να διαθέτει 5
τέτοια κατάστιχα, ξεκινώντας από το 1460 και φτάνοντας στα μέσα του 17 ου αιώνα.
Οι πηγές αυτού του είδους μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακό εργαλείο,
ειδικότερα για τα πεδία της προστασίας της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
(μιας και αναφέρουν κτίσματα όπως μύλους), της προστασίας της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς (καθώς τεκμηριώνουν την χρήση της Βλάχικης ονοματολογίας στα
επίθετα της περιοχής που απογράφεται και άρα έμμεσα και την ίδια την βλάχικη
γλώσσα), της αγροτικής οικονομίας (καθώς αναφέρονται σε είδη καλλιεργειών που
δύνανται να αναβιώσουν), και, τέλος, του τουρισμού (εμπλουτίζοντας την
ιστορικότητα του τοπίου και δίνοντάς την δυνατότητα χάραξης μονοπατιών
περιήγησης σε αυτό). Με την παρούσα εισήγησή μας στοχεύουμε στην παρουσίαση
των πηγών αυτών και της δυνατότητάς τους να συμβάλουν πολλαπλά στην τοπική
βιώσιμη ανάπτυξη.
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Abstract
During the first centuries of the Ottoman Rule and up till the 17th century, the
Ottoman administration was conducting regular tax registrations for the total number
of the Empire’s settlements. Those documents today constitute ire place able source
for the reconstruction of the historical demography, topography and economy of the
Greek Lands. Metsovo is in the happy position to call upon 5 different tax cadasters of
the kind, starting from 1460 and reaching up the middle of the 17th century. Textual
sources of the kind canfunction as a development tool, especial within the fields of
local architectural heritage protection (since they refer to pre-industrial structures
such as mills), of intangible heritage protection (since they document the use of the
local Latin linguistic idiom in local onomatology, indirectly documenting the use of
the respective idiom), of agricultural economy (as they list kinds of local cultivated
plants which are possible to revive), and, finally, of tourism(providing the opportunity
to draw recreation paths based on the local landscape historicity). This paper aims at
the thorough presentation of such sources and their potential in strengthening local
sustainable development.
1. Εισαγωγή
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρουσιάζεται συνήθως ως ένα πολεμοχαρές,
στρατιωτικά ισχυρό κράτος με πολίτευμα την απόλυτη δεσποτεία. Λίγοι γνωρίζουν
ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αναπτύξει από νωρίς όλα τα απαραίτητα
γραφειοκρατικά εργαλεία για τον έλεγχο των πολυάριθμων επαρχιών της. Στα
κρατικά αρχεία της Τουρκίας και άλλων χωρών της περιοχής που κάποτε υπήρξαν
τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σήμερα σώζονται πολυάριθμα έγγραφα που
καλύπτουν όλες τις πτυχές του οικονομικού πολιτικού και κοινωνικού βίου κάθε
γωνιάς της αχανούς αυτής αυτοκρατορίας. Ήδη από τον 14 ο αιώνα, ανάπτυξη του
τιμαριωτικού συστήματος επέβαλε την αναλυτική και περιοδική καταγραφή
δεδομένων που σχετίζονταν με την γη και την παραγωγή της. Στο οθωμανικό
τιμαριωτικό σύστημα, η κατακτημένη γη ανήκει στον μουσουλμάνο μονάρχη, ως
αντιπρόσωπο του θεού στην γη, ο οποίος έχει το δικαίωμα να παραχωρεί τις
προσόδους της παραγωγής σε πρόσωπα της εμπιστοσύνης του. Αυτοί δεν ήταν άλλοι
από τους τιμαριώτες που, ανάλογα με την συνεισφορά τους στις κρατικές υποθέσεις,
λάμβαναν τις σχετικές προσόδους, που ήταν κατανεμημένες ανάλογα με το ύψος τους
σε τρείς διαφορετικές τάξεις. Παράλληλα, πρόσοδοι μπορούσαν να παραχωρηθούν
και σε κοινωφελή ιδρύματα(βακούφια), ως θεία και άρα αναπαλλοτρίωτα

αφιερώματα στον θεό, για φιλανθρωπικούς και ευρύτερα κοινωνικούς σκοπούς
(Inalcik–Quataert, 2008). Το παραπάνω σύστημα προϋποθέτει ότι η κεντρική
εξουσία γνωρίζει τόσο την έκτασης της προς παραχώρηση καλλιεργήσιμης γης όσο
και των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Επιπλέον, για πολιτικούς λόγους, επιτακτική
ήταν η ανάγκη για δυνατότητα ελέγχου των αναδόχων των προσόδων για την
αποφυγή της συγκέντρωσης υπέρμετρα μεγάλων περιουσιών σε πρόσωπα εχθρικά
προς τα συμφέροντα της Οθωμανικής δυναστείας.
Η σύνταξη λοιπόν λεπτομερών φορολογικών απογραφών υπήρξε ένα από τα
κύρια μελήματα της οθωμανικής διοίκησης, η οποία, ανά περίπου 2-3 δεκαετίες
κατέγραφε σε ειδικά κατάστιχα (taputahrir) τόσο λεπτομερή (mufasal) όσο και
συνοπτικά (icmal) τις πληροφορίες που θα της επέτρεπαν να χαράξει και να
εφαρμόσει την σχετική κρατική πολιτική της, όπως τα ονόματα των οικισμών, το
νομικό του στάτους (είδος τιμαρίου), τα ονόματα των επικαρπωτών της προσόδου
τους (τιμαριούχων), τα ονόματα των επικεφαλής των οικογενειών που κατοικούσαν
στην περιοχή, ο αριθμός των ανύπανδρων ανδρών και των χήρων γυναικών, ο
αριθμός και τα ονόματα συνοικιών(όταν ο υπό απογραφή οικισμός είχε πάνω από
μία), το σύνολο του αναλογούντος φόρου, καθώς και τον επιμερισμό του ανά
παραγόμενο προϊόν και υπηρεσία (Faroqi, 2006). Είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα
κατάστιχα αυτά αποτελούν την μόνη αξιόπιστη πηγή που διαθέτουμε σήμερα για την
τεκμηριωμένη συγγραφή της ιστορίας της περιόδου στους τομείς της δημογραφίας,
οικιστικής, οικονομίας και ονοματολογίας. Όταν δε έχουμε την τύχη να διαθέτουμε
μια σειρά τέτοιων εγγράφων για μια περιοχή είμαστε σε θέση να σκιαγραφήσουμε
πολύ πειστικά την πορεία ανάπτυξης της μέσα σε διάστημα 2-3 αιώνων. Είναι ευτυχές
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα αρχειακά αυτά τεκμήρια έχουν γίνει πηγή
πληροφόρησης και για Έλληνες ιστορικούς, ξεπερνώντας εμπόδια και ιδεοληψίες του
παρελθόντος, επιτρέποντας την συγγραφή αντικειμενικότερης αλλά και
λεπτομερέστερής ιστορίας τόσο σε επίπεδο γενικότερου αφηγήματος όσο και τοπικής
ιστορίας.
Τα φορολογικά κατάστιχα δεν είναι η μόνη κατηγορία εγγράφων που βρίσκει
κανείς σε ένα οθωμανικό αρχείο. Μια αυτοκρατορία σαν την Οθωμανική, με διάρκεια
ζωής περίπου επτά αιώνων, δεν θα μπορούσε να αρκεστεί μονάχα σε αυτά.
Πολυάριθμα είναι τα έγγραφα τελωνειακού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην
παραγωγή και κυρίως διακίνηση ντόπιων αλλά και εισαγόμενων προϊόντων μέσα
στην αυτοκρατορία αλλά και εκτός αυτής, όπως και έγγραφα, ευρύτερα γνωστά ως
φιρμάνια ή μπεράτια που τεκμηριώνουν το ειδικό φορολογικό ή ιδιοκτησιακό
καθεστώς περιοχών και συνεπώς καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και
δημογραφική τους ανάπτυξη. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονεί κανείς και τα έγγραφα
που αναφέρονται στην ίδρυσης και λειτουργία βακουφιών καθώς και αυτά αποτελούν
ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγής και διάθεσης γεωργικών αγαθών στις πόλεις.
Από το σύνολο των πολυαρίθμων εγγράφων που βρέθηκαν από εμάς στα οθωμανικά
αρχεία της Κωνσταντινούπολης και αφορούν το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιοχή
του, η παρούσα δημοσίευση θα αναφερθεί κυρίως στα φορολογικά κατάστιχα που
εντοπίστηκαν, μεταφράστηκαν και ερευνήθηκαν από τον υποφαινόμενο κατά τα έτη
2016-2018 με την στήριξη του Δήμου Μετσόβου και του τοπικού Εξωραϊστικού

Συλλόγου και φυλάσσονται όλα τους στα Πρωθυπουργικά Αρχεία της
Κωνσταντινούπολης.
Το πρώτο από αυτά(MAD 10) χρονολογείται με ασφάλεια στα 1454/55. Στο αυτό
το Μέτσοβο φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος από ένα τους υπόλοιπους οικισμούς που
απογράφονται μαζί του και ονοματίζονται ως Νιχώρι (πιθανότατα το σημερινό
Ανήλιο), Κάτω Κοιτώνα, Άνω Κοιτώνα, Τιρβατιστών ή Τσερνόβληστων(σημερινό
Ανθοχώρι), Βυτινού (το σημερινό Βοτονόσι) και τον οικισμό της Μηλιάς.Οι οικισμοί
αυτοί διέθεταν συνολικά 700 εστίες που μαζί με τον αριθμό των εργένηδων και των
χηρών μας δίνουν έναν πιθανό συνολικό αριθμό κατοίκων γύρω στους 3000 για το
σύνολο των χωριών της περιοχής στα μέσα του 15 ου αιώνα. Το δεύτερο έγγραφο που
μελετήθηκε (TTD 36) χρονολογείται στα 1506 και σε αυτό καταγράφονται 442 εστίες
που δίνουν ένα πιθανό αριθμός κατοίκων γύρω στους 1906, αν ο αριθμός των εστιών
πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα (όσα και τα πιθανά μέλη μιας μέση οικογένειας) και σε
αυτόν προστεθούν οι εργένηδες (43) και οι χήρες (35). Ο πληθυσμός αυτός πάλι
κατανέμεται σε επτά συνοικίες (μαχαλάδες), δηλαδή οικισμούς. Το Μέτσοβο
σημειώνεται πλέον ως Προσήλιο ενώ τα ονόματα των άλλων οικισμών παραμένουν
αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο έγγραφο.
Το τρίτο έγγραφο που μελετήθηκε (TTD 105)είναι φορολογικό κατάστιχο του
1520. Σε αυτό απογράφονται όμως πέντε οικισμοί με τα ονόματα Προσήλιο
(Μέτσοβο), Νιχώρι (Ανήλιο), Βιτινός (Βοτονόσι) καθώς και Κάτω και Άνω Κοιτώνα.
Απογράφονται συνολικά 518 εστίες που αν τις πολλαπλασιάσουμε επί 4 και
προσθέσουμε τους εργένηδες (49 ) και τις χήρες (50), καταλήγουμε σε ένα πιθανό
συνολικό αριθμό κατοίκων γύρω στους 2272. Το τέταρτο έγγραφο (ΤΤD 101) είναι και
αυτό ένα φορολογικό κατάστιχο του 1520 όμως σε συνεπτυγμένη εκδοχή, χωρίς
ονόματα κατοίκων. Σε αυτό το έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την εμπορική
δραστηριότητα στο Μέτσοβο. Συνολικά απογράφονται 400 εστίες, 49 εργένηδες και
5 χήρες. Αν κρίνουμε από την ομοιότητα των αριθμών με την προηγούμενη
απογραφή, διαπιστώνουμε πως μάλλον πρόκειται για το συντετμημένο κατάστιχο
(icmal) της ίδια απογραφής του 1520.
Το πέμπτο έγγραφο αποτελεί καταγραφή του κεφαλικού φόρου (cizye) για την
περιοχή του Μετσόβου. Χρονολογείται στο 1687, εποχή κατά την οποία το κεντρικό
σύστημα συλλογής φόρων είχε αντικατασταθεί από επιμέρους καταγραφές του
κεφαλικού κυρίως φόρου που εισέπραττε απείθειας η Υψηλή Πύλη, σε αντίθεση με
εκείνους του φόρους που εισέπρατταν φοροεκμησθωτές (Faroqhi, 2008). Στο
έγγραφο αυτό (ΜΑD 14894) το Μέτσοβο φαίνεται να αποτελείται από πέντε γειτονιές
(μαχαλάδες), το Προσήλιο με 100 φορολογητέες εστίες, το Ανήλιο με 25
φορολογητέες εστίες, το Μαλακάσι με 10 φορολογητέες εστίες, την Μηλία με 10
φορολογητέες εστίες και την Κουτσούφλιανη με 15 φορολογητέες εστίες. Συνολικά
155 φορολογητέες εστίες. Ο μικρός αριθμός είναι ενδεικτικός όχι του πληθυσμού της
εποχής, που ήταν ασφαλώς σημαντικά μεγαλύτερος, αλλά της φοροδοτικής
ικανότητας των κατοίκων της, που είναι εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με περασμένες
απογραφές του 16ου αιώνα.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα έγγραφα αυτά θησαυρίζουν
ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών. Καθώς η συνολική έκδοση και ο αναλυτικός

σχολιασμός των πηγών αυτών θα αποτελέσει, ελπίζουμε σύντομα, αντικείμενο
αυτοτελούς δημοσίευσής μας, με την συνεργασία του Δήμου Μετσόβου και του
Εξωραϊστικού του Συλλόγου, δεν κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν εδώ
περισσότερες λεπτομέρειες. Θα επικεντρωθούμε μονάχα στα σημεία εκείνα που
άπτονται του κύριου ζητούμενου της παρουσίασης αυτής που δεν είναι άλλο παρά η
δυνατότητα συμβολής των ιστορικών αυτών πληροφοριών στην σύγχρονη ανάπτυξη
της περιοχής του Μετσόβου. Άλλωστε στο σημείο αυτό έγκειται και η κύρια
καινοτομία της δημοσίευσης αυτής καθώς δεν είναι γνωστή σε μας άλλη παρόμοια
πρωτοβουλία στην Ελλάδα που να αξιοποιεί τα ιστορικά τεκμήρια αυτού του είδους
υπό το πρίσμα μιας σύγχρονης και αειφόρας αναπτυξιακής προοπτικής, επιτακτικό
ζητούμενο για την σύγχρονη κοινωνία της περιοχής.
2. Πιθανά πεδία εφαρμογής
Για την καλύτερη διασύνδεση του πλούτου αυτού των πληροφοριών και των
πιθανών πεδίων εφαρμογής τους θεωρούμε καλύτερο να παρουσιάσουμε την
ιστορική πληροφορία ανά αναπτυξιακό πεδίο, χωρίς να σημαίνει ότι παραβλέπουμε
την αυτοτέλεια της κάθε πηγής ξεχωριστά. Επιπλέον, οι αναπτυξιακοί τομείς που θα
αναφερθούν στην συνέχεια δεν εξαντλούν τα πιθανά πεδία εφαρμογής των ιστορικών
γνώσεων, καθώς η ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από δυναμισμό που δεν αποκλείει να
προκύψουν νέες εφαρμογές στο μέλλον για τις ίδιε πηγές. Όπως φυσικά δεν
αποκλείεται και το αντίστροφο, δηλαδή νέες πηγές να έρθουν στην επιφάνεια για την
περιοχή και την ιστορία της που να σχετίζονται με κάποιον από τους υπάρχοντες
αναπτυξιακούς τομείς.
1.1 Προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Η χρήση των ιστορικών πηγών στην διαδικασία τεκμηρίωσης ιστορικών
κατασκευών είναι ίσως η πιο διαδεδομένη χρήση τους. Είναι αυτονόητο ότι η
αποκατάστασή ιστορικών κτισμάτων πρέπει να έπεται της ενδελεχούς ιστορικής
έρευνας, τόσο για τα ίδια όσο και για το θεσμικό τους υπόβαθρο. Ακόμα και αν δεν
βρεθούν πρωτότυπα σχέδια, πράγμα ούτως ή άλλως σπάνιο για την εποχή που μας
ενδιαφέρει, η εύρεση ιδρυτικών πράξεων καθώς και τεκμηρίων φορολογίας και
ελέγχου, αρκούν για την τεκμηρίωση της ύπαρξης και λειτουργίας θεσμών και
κτισμάτων. Στην περίπτωση του Μετσόβου, που το σύνολο της τοπικής
αρχιτεκτονικής είναι σημαντικά νεότερο της ηλικίας του οικισμού, τα αρχειακά μας
δεδομένα φορούν περισσότερο την διαδικασία καθορισμού του αρχικού
πολεοδομικού πυρήνα του. Αν κανείς κάνει χρήση των δεικτών πληθυσμιακής
πυκνότητας της εποχής, τα πληθυσμιακά δεδομένα από τα κατάστιχα και την
τοπογραφία της περιοχής, μπορεί να καθορίσει σημαντικά την αρχική έκταση του
οικισμού καθώς και τις διάδοχες φάσεις ανάπτυξής του. Από τις πηγές μας είναι
προφανές ότι ο κύριος οικισμός της περιοχής του Μετσόβου είναι (για τα δεδομένα
του 15ου αιώνα) ένας οικισμός με πληθυσμιακά χαρακτηριστικά αστικής κλίμακας και
με αυξανόμενη σημασία στους αιώνες που ακολουθούν. Θα είχε εξαιρετικά μεγάλο

ενδιαφέρον ο καινοτόμος συνδυασμός των πληθυσμιακών δεδομένων που έχουμε
στην διάθεσή μας με το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης του οικισμού όπως αυτό
έχει περιγράφει με όρους ιστορικής πολεοδομίας, για να εντοπίσουμε και να
ερμηνεύσουμε τυχόν συγκλίσεις και αποκλείσεις, προς αμοιβαίο όφελος και των δύο
επιστημών (Χαρίσης, 1992). Επιπλέον, οι πηγές αναφέρουν ξεκάθαρα τους οικισμούς
που ανήκαν στην περιοχή του Μετσόβου και τον πληθυσμό τους, επιτρέποντας την
ιστορική τεκμηρίωση και των γειτονικών οικισμών.
Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, τα οθωμανικά αρχεία παρέχουν άφθονο υλικό που
αφορά επισκευές εκκλησιών, οικοδόμηση σχολείων ή άλλων κοινωφελών και
αμυντικών έργων στη περιοχή, ιδίως κατά τον 19ο αιώνα. Εμείς θα σταθούμε στην
συνεισφορά τους στην χρονολόγηση της διάδοση της προ-βιομηχανικής τεχνολογίας
και αρχιτεκτονικής στην περιοχή, και ειδικότερα στις εγκαταστάσεις των μύλων. Στο
κατάστιχο του 1506 μαρτυρείται η λειτουργία μύλων στην περιοχή κάτι που συνεχίζει
έκτοτε αυξητικά καθώς στο επόμενο κατάστιχο ο αριθμός τους αυξάνει σε επτά με
τουςπέντενα είναι για άλεσμα δημητριακών και δύο για την παραγωγή σανού. Πέρα
από την σημασία αυτής της μαρτυρίας για την πρώιμη βιοτεχνική και τεχνολογική
ανάπτυξη της περιοχής του Μετσόβου, ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα, καθώς και
για τις επαφές του με γειτονικέςπεριοχές παραγωγής δημητριακών (καθώς στην
περιοχή η δυνατότητα καλλιέργειας δημητριακών για κλιματολογικούς και
γεωφυσικούς λόγους είναι περιορισμένη), η μαρτυρία αυτή συνδέει άμεσα το
παρελθόν της περιοχής με το παρόν της, καθώς ο πρόσφατα αποκατεστημένος
«Νερόμυλος του Γκίνα» αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία χωροθέτησης των ιστορικών
μας πληροφοριών και χρήσεων γης στον χώρο του Μετσόβου αλλά και μια σπουδαία
δυνατότητα περαιτέρω μουσειολογικής ανάπτυξης της πρόσφατης αναστηλωτικής
προσπάθειας. Αξίζει να διερευνηθεί αν στην περιοχή σώζονται κατάλοιπα και άλλων
παρόμοιων κτισμάτων ώστε να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο πάρκο προβιομηχανικής τεχνολογίας και να εμπλουτιστεί η μουσειακή παρουσίαση του
υπάρχοντας μύλου με στοιχεία για την ευρύτερη ιστορική οικονομία της περιοχής
ώστε να αναδειχθεί πληρέστερα η σημασία του μνημείου αυτού στα επιστημονικά και
κοινωνικά του συμφραζόμενα. Η νέα αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να εμπλουτιστεί
και με ανάλογες περιοδικές δράσεις που θα αναδείκνυαν το κτίσμα σε προορισμό για
την ευρύτερη περιοχή. Ενδιαφέρον επίσης θα είχε και η επαναπροσέγγιση της
χρονολόγησης του μνημείου με βάση τα νέα ιστορικά στοιχεία και την οικοδομική του.
Είναι πολύ πιθανό ο μύλος να είναι έστω κατά ένα τμήμα του παλαιότερος από ότι
εικάζεται, κάτι που αναβαθμίζει σημαντικά την σημασία του για την περιοχή.
1.2 Προστασία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας των κατάστιχων του
Μετσόβου ήταν και τα εκατοντάδες ονόματα κατοίκων της περιοχής. Είναι
πραγματικά πολύ σπάνια χαρά για τον ιστορικό να συναντά αναφορές σε ονόματα
πραγματικών ανθρώπων που δεν υπήρξαν κανενός είδους αξιωματούχοι, ούτε ήταν
προνομιακοί συνομιλητές της διοίκησης, όπως συμβαίνει συνήθωςστην
συντριπτικήπλειοψηφία των γραπτών πηγών της εποχής. Είναι δε διπλή η χαρά
καθώς μερικά από τα ονόματα της περιοχής ξεφεύγουν από την συνήθη

ελληνογενήονοματολογία της περιόδου καθώς προέρχονται από καθαρά βλάχικες
ρίζες, ρίζες δηλαδή που προέρχονται από το λατινόφωνο ιδίωμα της περιοχής (Μπέης,
2000). Παρά το ότι ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος μέσα στο σύνολο των ονομάτων
της περιοχής, είναι εν τούτοις η πρώτη γνωστή γραπτή μαρτυρία που διαθέτουμε για
την ύπαρξη τέτοιας ονοματολογίας στην περιοχή και εμμέσως και για την Βλάχικη
γλώσσα που, μέρος έστω των κατοίκων της περιοχής, μιλούσαν ήδη από την εποχή
εκείνη. Τα παραπάνω δίνουν μια νέα διάσταση στην όποια μελλοντική προσπάθεια
διάσωσης και ανάδειξης του τοπικού βλαχόφωνου λαογραφικού πλούτου και κυρίως
των εκφάνσεων εκείνων που σχετίζονται με την εν λόγω γλώσσα όπως τραγούδια,
παραμύθια κτλ. Η ύπαρξη αυτής της μαρτυρίας, πέρα από την μεγάλη γλωσσολογική
σημασία της στα πλαίσια την ιστορικής εξακρίβωσης της εποχής και των συνθηκών
διάδοσης του λατινικού ιδιώματος στον σημερινό Ελλαδικό χώρο, θα μπορούσε να
συμβάλει στην ανάδειξη του Μετσόβου σε πρωτοπόρο για την έρευνα του είδους,
καταγράφοντας, διασώζοντας και αξιοποιώντας το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής
που συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της και σημαντική
παρακαταθήκη με όρους άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
1.3 Αγροτική Παραγωγή
Το Μέτσοβο δεν είναι ευρύτερα γνωστό για την γεωργική του παραγωγή, η οποία
όμως είναι ιστορικά παρούσα στην περιοχή, αν και ποτέ δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί
την κτηνοτροφία, κύρια δραστηριότητα του οικισμού (Δασούλας, 2009, Δασούλας,
2005-2014). Στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής οι εν λόγω πηγές θα μπορούσαν να
έχουν καίρια συμβολή με δύο κυρίως τρόπους. Ο πρώτος είναι η τεκμηρίωση της
καλλιέργειας και αναβίωση παλαιοτέρων καλλιεργειών που ανταποκρίνονται στην
σημερινή ζήτηση. Ο δεύτερος είναι η τεκμηρίωση συγκεκριμένων φυτών και της
παραγωγής τους και η χρήση της στην καθιέρωση των προϊόντων της με το καθεστώς
της ειδικής ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ). Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να
υπαχθεί η καλλιέργεια της φυτικής κάνναβης που παρουσιάζεται στην περιοχή με
σημαντική παραγωγή ήδη από τον 1520 όπως μαρτυρά το τρίτο από τα μελετημένα
κατάστιχα. Το τελευταίο διάστημα γίνεται και στη Ελλάδα μεγάλη συζήτηση για τα
πλεονεκτήματα της καλλιέργειας αυτού του φυτού με εκτεταμένες εφαρμογές στην
φαρμακευτική, την διατροφή, την ένδυση και την παραγωγή μονωτικών υλικών. Στα
πλαίσια αυτής της συζήτησης έχει προταθεί και η πιστοποίηση ελληνικών ποικιλιών
του φυτού αυτού. Εκτιμούμε πως μετά την καθιέρωση ενός πιο φιλικού
περιβάλλοντος καλλιέργειας του φυτό αυτού στην Ελλάδα με τις πρόσφατες
νομοθετικές ρυθμίσεις του (Ν. 4523, ΚΥΑ 51483/700/Φ.15, ΦΕΚ Β 2840/16.7.2018,
κτλ.)ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο δραστηριότητας για περιοχές που έχουν την
δυνατότητα να καλλιεργήσουν το φυτό και το Μέτσοβο φαίνεται πως ιστορικά
εντάσσεται σε αυτές.
Ο δεύτερος τρόπος χρήσης των ιστορικών πηγών στην διάθεσή μας στο πεδίο των
καλλιεργειών αφορά περισσότερο την αμπελουργία της περιοχής, η οποία
εμφανίζεται ήδη από το αρχαιότερο κατάστιχο και ανακτά πλέον την σημασία της για
την περιοχή τόσο λόγω της παλαιότητάς της όσο και των προϊόντων της. Το δεύτερο
κατάστιχο κάνει λόγο συγκεκριμένα στάδια επεξεργασίας του καρπού της αμπέλου

και την παραγωγή μούστου και άρα και οίνου. Εγγράφεται φορολογία για την
διαδικασία σφράγισής των βαρελιών που θα προφυλάξουν και θα βοηθήσουν την
παραγωγή να ωριμάσει και, αν και δεν αναφέρονται οι ακριβείς ποικιλίες της
περιοχής, τεκμηριώνεται περίτρανα η παράδοση του Μετσόβου στην
αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση ήδη από τον 15ο αιώνα. Οι παραπάνω
πληροφορίες, εξειδικευμένες και συνδυαζόμενές και με άλλες πηγές θα μπορούσαν
να υποστηρίξουν καλύτερα μία αίτηση καθιέρωσης ενός ανάλογου προϊόντος με το
καθεστώς ΠΟΠ, τονίζοντας ιδιαίτερα το ιστορικό βάθος της τοπικής παραγωγής. Η
προσπάθεια δε αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με την έρευνα για εύρεση παλιών
κλιμάτων που ίσως επιβιώνουν στην περιοχή και ανήκουν σε τοπικές ποικιλίες
αμπέλου που θα μπορούσαν να αναβιώσουν προσθέτοντας ιδιαίτερη προστιθέμενη
αξία στην οινική παραγωγή της περιοχής, όπως άλλωστε έχει συμβεί και σε άλλες
περιοχές της χώρας μας. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδυασμός ιστορικής γνώσης και
σύγχρονης αγροτικής έρευνας θα απέδιδε τα μέγιστα.
1.4 Κτηνοτροφία
Αντίστοιχη με την συνεισφορά των ιστορικών πηγών στην αγροτική παραγωγή
του Μετσόβου, μπορεί να είναι και εκείνη στην κτηνοτροφική του παραγωγή. Από τα
έγγραφα που έχουμε στην διάθεσή μας, προκύπτει πως από τον 15ο ως τον 17ο αιώνα
το Μέτσοβο υπήρξε συγκρότημά οικισμών που στήριζαν την επιβίωσή τους κατά
κύριο λόγω στην κτηνοτροφία και δευτερευόντως και μόνο στην γεωργία. Η δε
ύπαρξη μύλων στην περιοχή έχει να κάνει με τα άφθονα τρεχούμενα νερά σε άμεση
γειτνίαση με τον οικισμό του Μετσόβου και η λειτουργία τους εξυπηρετούσε κατά
κύριο λόγω την αγροτική παραγωγή γειτονικών περιοχών και κυρίως της Θεσσαλίας.
Η δε γεωργία όπως είδαμε περιλαμβάνει και φυτά όπως η κάνναβη με καθαρά
βιοτεχνική χρήση για την περίοδο που μας απασχολεί.
Από τα μελετημένα κατάστιχα προκύπτει πως το Μέτσοβο καταβάλει
σημαντικότατο φόρο για τον μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων του ήδη από τα μέσα του
15ου αιώνα. Ο σημαντικός αριθμός ζώων που υπονοούν τα υπέρογκα ποσά του φόρου
αυτού φόρου που αγγίζει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής φορολογίας, σήμαινε πως
στο Μέτσοβο ήταν σημαντικότατο κτηνοτροφικό κέντρο στο οποίο προφανώς και θα
μπορούσαν να βρεθούν και μια σειρά προϊόντων κτηνοτροφικής παραγωγής όπως
τυριά, για τα οποία φημίζεται η περιοχή ως σήμερα, αλλά και μη βρώσιμων υλών,
όπως τα δέρματα, πολύτιμα για την βιοτεχνία σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
Ειδικότερα για τα τυριά, τα κατάστιχα αποτελούν την πρώτη βαθμίδα τεκμηρίωσης,
καθώς αποδεικνύουν ότι η περιοχή διέθετε αντίστοιχη δραστηριότητα και παραγωγή
και μάλιστα ως κύρια ασχολία. Μεταγενέστερα έγραφα καταδεικνύουν και την
παραγωγή και πώληση ειδικότερων κατηγοριών τυριών, οδηγώντας μας σε χρήσιμα
συμπεράσματα και για τις εμπορικές επαφές και την συνολική εμβέλεια του οικισμού
του Μετσόβου. Προσπάθειες καθιέρωσης τέτοιων προϊόντων ως ΠΟΠ θα μπορούσαν
να κάνουν χρήση των πηγών αυτών, πάντοτε υπό την καθοδήγηση ενός ειδικευμένου
ιστορικού, στα πλαίσια αντίστοιχων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

1.5 Τοπική βιοτεχνία
Όπως έχει αναφερθεί, στα κατάστιχα απογράφονται εκατοντάδες κάτοικοι της
περιοχής με τα ονόματα που εκείνοι ήταν γνωστοί στην περιοχή. Η μεγάλη
πλειοψηφία των καταγραφών ακολουθεί τον τύπο της πατρωνυμίας, δηλαδή φέρει ως
επίθετο το όνομα του πατέρα του καθενός λ.χ. Κώστας Αλεξίου. Υπάρχει όμως και μια
διόλου αμελητέα ομάδα επιθέτων που αναφέρονται σε πραγματικά επαγγέλματα των
ανθρώπων της περιοχής ως μέσω διάκρισης ανάμεσα στο πλήθος των Μετσοβιτών.
Αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τεκμηριώνουν την ύπαρξη των αντίστοιχων
επαγγελμάτων στην περιοχή. Ήδη από τα μέσα του 15ου αιώνα στο Μέτσοβο
μαρτυρείται η ύπαρξη των ονομάτων Βαρελάς, Αλευράς, Χαλκιάς, Καλλιγάς,
Τσαγκάρης, Αλογατάρης, Τσουκαλάς, Γανωτάς, Παππάς, Μαστορογιάννης,
Καρβούνης κτλ. Όλα τους αναφέρονται σε επαγγέλματα γνωστά και υπαρκτά στην
περιοχή από μεταγενέστερες πηγές. Η πρώιμη νεωτερική συνήθεια να ονοματίζεται
κάποιος από το επάγγελμά του μαρτυρά εμμέσως και την σύνθετη παραγωγική βάση
της κοινωνίας του Μετσόβου της εποχής εκείνης, που διέθετε έντονα παραγωγικό
χαρακτήρα και σε επίπεδο οικοτεχνίας/βιοτεχνίας. Ίσως αυτή η μαρτυρημένη από τα
κατάστιχα παράδοση να μπορεί να συνδυαστεί με παραδώσεις και επαγγέλματα που
υπάρχουν ακόμα στη περιοχή, ώστε να συμπεριληφθούν σε μουσειακή έκθεση με
θέμα ακριβώς την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά μιας ορεινής προβιομηχανικής
κοινωνίας της πρώιμης νεωτερικής εποχής. Στην περίπτωση αυτή και πάλι ο
συνδυασμός ιστορικών πηγών και λαογραφίας μπορεί σημαντικά να διευρύνει και να
εμπλουτίσει μια ενδεχόμενη σχετική έκθεση στην τουριστική πλέον περιοχή του
Μετσόβου. Από τον 16ο αιώνα και μετά θα κάνουν την εμφάνισή τους στο Μέτσοβο
και μερικά ακόμα ονόματα όπως Μυλωνάς, Γραμματικός και Τυροκόμος, τα οποία
συνδυάζονται άριστα με τα όσα είπαμε νωρίτερα περί μύλων στην περιοχή αλλά και
περί της παραγωγής και εμπορίας τυριού. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως η
σχέση ανθρωπονυμίων και επαγγελμάτων στην περιοχή και εποχή ενδιαφέροντος μας
είναι στενή. Το δε όνομα «Γραμματικός» δείχνει και την ανάπτυξη μιας εγγράμματης
ομάδας ανθρώπων στο Μέτσοβο, αναπόδραστη συνέπεια διαχρονικά της εμπορικής
ανάπτυξης ενός τόπου.
1.6 Τουρισμός
Το πεδίο του τουρισμού έμεινε τελευταίο όχι λόγω έλλειψης σημασίας, αλλά
επειδή ανακεφαλαιώνει και εν πολλοίς κεφαλαιοποιεί όλα όσα ειπώθηκαν ως τώρα.
Η σύγχρονη τάση του τουρισμού είναι ο λεγόμενος εμπειρικός ή ολιστικός τουρισμός
που δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ολοκληρωμένη εμπειρία της βίωσης ενός
προορισμού και άρα περιλαμβάνει μαζί με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και
τις δραστηριότητες σε αυτό, όπως τις τοπικές γεύσεις, τις παραδόσεις και την
γενικότερη αίσθηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας ενός μέρους (ενδεικτικά
αναφέρουμε την πρωτοβουλία INTEREGADRIONγια την προώθηση αυτού τους
τουρισμού στον χώρο της Αδριατικής – Ιονίου με συμμετοχή και της Περιφέρειας
Ηπείρου. Δες http://www.adrioninterreg.eu/). Τα κατάστιχα θα μπορούσαν να
συμβάλουν σε όλα τα παραπάνω όπως είδαμε νωρίτερα με πολλούς τρόπους, κάποιοι
από τους οποίους περιεγράφηκαν ήδη. Συμπληρωματικά να αναφερθούμε εδώ στην

αξιοποίηση και των τοπογραφικών/χωροταξικών τους πληροφοριών για οικισμούς
και θέσεις που μπορεί σήμερα να μην κατοικούνται, αλλά που το τοπίο έχει κρατήσει
στην μνήμη του με την μορφή ερειπίων, τοπωνυμίων ή ακόμα και μικρών εξοχικών
σήμερα εκκλησιών. Η ανάδειξή τους σε προορισμό μπορεί να αναδείξει ένα νέο τύπο
περιηγητισμού σε σχέση με την φύση της περιοχής και να τονώσει την διάχυση της
ανάπτυξης στο σύνολο της περιοχής του Μετσόβου. Ο εντοπισμός, σήμανση και η
έρευνα περιοχών αρχαιολογικού - σήμερα-ενδιαφέροντος που κάποτε, σύμφωνα με
τα κατάστιχα, ήταν ακμαία χωριά με την δική τους ιστορία, που απογράφονταν και
φορολογούνταν όπως και οι άλλοι γνωστοί οικισμοί, θα μπορούσε να δώσει ένα
προορισμό στο υπάρχον δίκτυο μονοπατιών γύρω από την περιοχή αλλά και να
βοηθήσει να αναβιώσουν και άλλα μονοπάτια, μεταξύ των νέων αυτών θέσεων
ενδιαφέροντος και του σημερινού οικιστικού δικτύου. Επικουρικά θα μπορούσε να
τονωθεί η αγροτουριστική δραστηριότητα με τον συνδυασμό λαογραφικής και
ιστορικής έρευνας παρέχοντας νέα προϊόντα δραστηριοτήτων στους επισκέπτες της
περιοχής, σε συνδυασμό και με τα περιηγητικά μονοπάτια. Τέλος η
εκθεσιακή/μουσειολογική αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών, όπως του ιστορικού
μύλου, θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά ενθαρρύνοντας την διάχυση των
επισκεπτών στο σύνολο του οικισμού του Μετσόβου και της περιοχής του, δίνοντας
κίνητρα για επέκταση της επισκεψημότητας και ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο
μιας επίσκεψης στο Μέτσοβο.
2. Συμπεράσματα
Καταλήγοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση μας ότι οι ιστορικές
πηγές αυτού του είδους, ιδωμένες από μια αναπτυξιακή σκοπιά, μπορούν να
θεωρηθούν βασικοί αναπτυξιακοί πόροι για μια περιοχή. Τα παραδείγματα πιθανών
συνεργειών και εφαρμογών που αναπτύχθηκαν νωρίτερα νομίζουμε ότι είναι το
καλύτερο επιχείρημα για την προώθηση ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ ιστορικών
και παραγόντων τοπικής ανάπτυξης προς όφελος τόσο των σχετικών επιστημών όσο
και της αειφορείας. Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι το Μέτσοβο είναι ένα
καλό παράδειγμα χώρου που αυτές οι συνέργειες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δεν
είναι όμως το μόνο. Δεκάδες ορεινές θέσεις της χώρας μας έχουν ιδιαίτερο ιστορικό
προφίλ που μπορεί υπό όρους να συμβάλλει στην σημερινή τους ανάπτυξη με τρόπο
παρόμοιο με εκείνον που περιγράφηκε σύντομα εδώ.
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Διαφυλάσσοντας την άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά του Βοϊου
Κοζάνης, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας και της
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Περίληψη
Το Βοϊο Κοζάνης, αποτελεί έναν από τους τέσσερις Δήμους της Περιφερειακής
ενότητας Κοζάνης, με έδρα τη Σιάτιστα. Το Βοϊο, διαχρονικά αποτέλεσε ένα πυκνωτή
άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με πλούσιο ιστορικό, λαογραφικό και
αρχιτεκτονικό παρελθόν. Ο Δήμος Βοϊου μετρά τέσσερα Δημοτικά διαμερίσματα και
η παρούσα εργασία, ακολουθεί την εξής πορεία. Αρχικά, επιχειρεί να ανιχνεύσει την
συνολική φυσιογνωμία του Βοϊου, μέσα από βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα,
δίνοντας έμφαση σε μεγάλα χρονόσημα και τοπόσημα, σε άυλα και υλικά, δηλαδή,
εναύσματα και σημεία που συγκροτούν μορφήματα, ιστοριογραφήματα, ήθη-έθιμα.
Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών, κυρίως λόγω των Μαστόρων και των εμπόρων που
ταξιδεύουν στην Ευρώπη, επιδρά άμεσα σε πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο,
δημιουργώντας οικισμούς κηρυγμένους «παραδοσιακούς», σύμφωνα με το διάταγμα
του 1978. Συνολικά το Βοϊο αριθμεί τρεις παραδοσιακούς οικισμούς (Σιάτιστα,
Πεντάλοφος, Βλάστη). Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στη Σιάτιστα Βοϊου
Κοζάνης, αφού η μελετήτρια έχει εκπονήσει δεκαετή έρευνα επί του οικισμού, σε
πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο.
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Abstract
The mountain areas in Voios Kozani is one of the four Municipalities of the
Regional Unit of Kozani, based in Siatista. Voios has long been a condenser of
intangible and tangible cultural heritage, with a rich historical and architectural past.
The Municipality of Voios counts four Municipal Districts and the present work
follows the following course. Initially attempts to detect the physiognomy of Voios
through bibliographic and field research. The development of these areas, mainly due
to the merchants traveling in Europe, directly affects urban and architectural levels,
creating settlements declared "traditional" according to the 1978 Decree. In total,
Voios counts three traditional settlements (Siatista, Pentalofos, Vlasti). The present
work will focus on Siatista Voios Kozani, since the researcher has conducted a tenyear research on the settlement at urban and architectural level.

1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αφορά τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα το Δήμο
Βοϊου, που είναι τμήμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που συστάθηκε μετά
την εφαρμογή του Προγράμματος‘Καλλικράτης’. Αποτελεί μια συνένωση των προυπαρχόντων δήμων Άσκιου, Τσοτυλίου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Πενταλόφου. Η
περιοχή του Βοϊου αφορά ένα εκτενές χωρικό δίκτυο, διακριμένο σε δύο ορατές
ζώνες, ως προς την γεωγραφική τοποθέτηση, το Άνω Βόιο Δυτικά και Βόρεια και το
Κάτω Βόιο στα Νοτιοανατολικά. Στο Άνω Βόιο συναντά κανείς τα Δ.Δ. Τσοτυλίου,
Νεαπόλεως και Πενταλόφου, ενώ στο Κάτω Βόιο τα Δ.Δ. Ασκίου και Σιάτιστας, με την
Σιάτιστα να αποτελεί την διοικητική έδρα του Δήμου Βοϊου.

2. Η άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά. Τo παράδειγμα του Βοϊου
Ο Δήμος Βοϊου, συνιστά έναν εκτενή, όπως προαναφέρθηκε, Δήμο με ποικίλο
υλικό και άυλο πολιτισμό. Ο υλικός πολιτισμός, χωρίζεται σε ‘φυσικό’ και
‘ανθρωποποίητο’, δηλαδή αποτελείται από δημιουργήματα της φύσης και του
ανθρώπου. Με τον όρο «άυλος πολιτισμός» νοείται, σύμφωνα με τη σύμβαση για την
‘Άυλη πολιτιστική κληρονομιά’ του 2003, «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις,
γνώσεις και τεχνικές – καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι
πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες
και, κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελεί μέρος της πολιτιστικής

κληρονομιάς τους» (άρθρο 2. παρ. 1). Σε απλή κατηγοριοποίηση, ο άυλος πολιτισμός
απαντά σε ήθη-έθιμα, παραδόσεις, λαογραφία κ.λπ.
Λόγω της πυκνότητας των πληροφοριών στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε
στα σημαντικότερα δημιουργήματα του υλικού πολιτισμού του Βοϊου, στο φυσικό
περιβάλλον και τέλος συνολικά στα σημαντικότερα χρονόσημα του άυλου πολιτισμού,
στις εκδηλώσεις-εκφράσεις που νοηματοδοτούν την φυσιογνωμία, δηλαδή τα
ιδιαίτερα-μοναδιαία χαρακτηριστικά του Δήμου Βοϊου. Ξεκινώντας από τους
φυσικούς πόρους και το όρος Βόιο, το οποίο συγκροτείται από τέσσερα βουνά,
αποτελώντας μια οροσειρά από Βορρά προς Νότο. Από το όρος αυτό πηγάζει ο
Αλιάκμονας και οι παραπόταμοί, Πραμόριτσα, Βέλος, Βενέτικος και Σαραντάπορος.
Νότια το όρος Βέλια, ενδιαμέσως Γαλατινής και Σιάτιστας και ανατολικά, υψώνεται
το όρος Άσκιο ή Σινιάτσικο (συνέχεια του όρους Βίτσι και Βαρνούντα). Από τις βόρειες
πλαγιές της πηγάζει ο Μύριχος, χειμαροπόταμος που διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος
της περιοχής του Δήμου και εκβάλλει στον ποταμό Αλιάκμονα Στο Βούρινο και το
Φαρδύκαμπο, τα πεδινά τμήματα, πεδία μαχών, μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου. Τέλος, η κοιλάδα του «Μεσιανού νερού» στη Σιάτιστα, τα μεικτά δάση του
«Τάλιαρου» στο Δίλοφο και οι καταρράκτες του «Σκοτωμένου νερού» στο Βυθό,
αποτελούν σημαντικά φυσικά στοιχεία με μακραίωνη φυσική και ιστορική υπόσταση.
Θεσμοθετημένες στο δίκτυο προστασίας Νatura είναι και δυο περιοχές στο Βόιο, το
«Όρος Βούρινος (Μεσιανό νερό)» με κωδικό GR1330001 και τα όρη Βούρινος και
Μέλλια έχουν χαρακτηριστεί ως «Παρατηρητήρια Πουλιών» και κωδικό GR1330002.
Τα υλικά δημιουργήματα του ανθρώπου στο Βοϊο ξεκινούν από πολύ νωρίς,
φανερωμένα από διάσπαρτες αρχαιολογικές θέσεις που σταδιακά έχουν φανερωθεί.
Η ύπαρξη της αρχαίας Ελιμίας, δημιουργεί εικασίες για τις τοποθεσίες, χωρίς να
έχουν επιβεβαιωθεί. Ο Κεραμόπουλος, θεωρεί ότι η τοποθεσία «Ανάνα» στην
Πλατανιά, θα μπορούσε να αποτελεί τμήμα της «Λεβαίας», αρχαίας πόλης. Στην
περιοχή της Γαλατινής, εντοπίζονται ερείπια Κάστρου στη θέση ¨Καστρέλι¨. Στο
χωριό «Πελεκάνος» εντοπίζονται νεολιθικά λείψανα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή το
οχυρό «Πέλεκον», με τείχη και οχυρωματικές θέσεις που χρονολογούνται από το 13o
αιώνα π.Χ. Το Σισάνι αποτελούσε, σημαντική αρχαία πόλη, ενώ η σημαντικότερη
ανασκαφική θέση του οικισμού αποτελεί ο μεσοβυζαντινός ναός του 11 ου αιώνα,
τρίκλιτη βασιλική, πιθανώς με τρούλο, που έχει αναστηλωθεί και συντηρηθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού. Τέλος, μια από τις σημαντικότερες θέσεις ο λόφος
«Μαγούλα». Ο Κεραμόπουλος, το 1930 θα επισημάνει, μετά το πέρας της ανασκαφής
στο λόφο Μαγούλα, ότι υπήρχε κώμη, χωρίς περιτείχιση, που καταστράφηκε από
πυρκαγιά και ότι ο τόπος αυτός ήταν σημείο σύγκρουσης των αντιστράτηγων
Πομπηίου και Καίσαρος, ενώ θεωρεί ότι τα προαναφερθέντα οχυρά κτίστηκαν πριν
το 700 π.Χ.
Aναφορικά με την σύγχρονη ανθρωποποίητη πολιτιστική κληρονομιά, τα άξια
λόγου δημιουργήματα προκύπτουν από τα Μαστοροχώρια, έργα Ζουπανιωτών
μαστόρων, πετρόχτιστες κατοικίες στο Πεντάλοφο και το Τσοτύλι και τα αρχοντικά
της Σιάτιστας και της Εράτυρας, κατοικίες εύπορων εμπόρων, που μέσα από τα
ταξίδια τους μεταφέρουν εικόνες, μορφές, ογκοπλασίες αλλοτινών περιοχών και τα
είκοσι πετρόχτιστα μονότοξα, δίτοξα και πολύτοξα γεφύρια, έργα στην πλειονότητα

από ντόπιους μαστόρους. Χτίστηκαν την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο Τσοτύλι, το
σημαντικότερο μνημείο, αποτελεί, το ιστορικό κτίριο της«Τσοτύλειου Σχολής»το
Οικοτροφείο – Γυμνάσιο που ιδρύθηκε από τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική
Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως και διατηρείται ως σήμερα, φιλοξενώντας
δημοτικές χρήσεις. Δυο ακόμη οικοτροφεία συναντά κανείς στο Δήμο και τα δυο εντός
Σιατίστης, ενώ ξεχωρίζει και το ιστορικό Τραμπάντζειο Γυμνάσιο της Σιάτιστας,
σημερινό Βοτανολογικό Μουσείο. Μικρότερες εκκλησίες και μεγαλύτερες
διασπείρονται σε όλους τους οικισμούς, με σημαντικότερα το μοναστήρι στο
Μικρόκαστρο και το μοναστήρι στο Δρύοβουνο Βοϊου Κοζάνης.
Τέλος, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Βοίου, απαντά σε θρησκευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
• To έθιμο των Καβαλάρηδων τον Δεκαπενταύγουστο στη Σιάτιστα
• Τα Μπουμπουσάρια και η Κλαδαριά της Σιάτιστας τα Χριστούγεννα
• Η γιορτή Βουνού στο Πολύκαστρο τον Αύγουστο
• Ο τρανός χορός στα Νάματα τον Δεκαπενταύγουστο
• Ο Μεγάλος Χορός στο Βυθό
• Η αποκαθήλωση στο Δρυόβουνο την Μεγάλη Παρασκευή
• Το Μεγάλο Αντάμωμα Δαφνιωτών
• Το λαϊκό πανηγύρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο

3. Η πολιτιστική κληρονομιά της Εράτυρας
3.1 Γενικά στοιχεία
Η Εράτυρα χωροθετείται στη Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοίου. Αποτελεί έναν
οχυρωματικό οικισμό, που εξασφάλιζε την διαφυγή στους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής. Στην πλαγιά του οικισμού που βλέπει προς τα δυτικά ο οικισμός έχει
μεγαλύτερη πυκνότητα, ενώ ανατολικά οι περιοχές αφορούσαν κυρίως χώρους
καλλιέργειας. Χρονικά, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η σαφής εποχή ίδρυσης του
οικισμού της Εράτυρας, ωστόσο οι διάσπαρτες ανασκαφικές θέσεις και τα
περιμετρικά λείψανα οικισμών ενισχύουν την άποψη ότι ο εποικισμός του έχει σημείο
έναρξης τους προϊστορικούς χρόνους. Άλλωστε οι διαρκείς επιδρομές από τους
Γότθους το 395-396 μ.Χ. και το 460 μ.Χ., αλλά και οι επιδρομές Ούνων, Σλάβων ( 479499 μ.Χ.) προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στην Μακεδονία και την Ήπειρο.
Aριστερά του ποταμού Μύριχου, παραποτάμου του Αλιάκμονα, βρίσκονται τα
λείψανα αυτά, που ονομάζονται «κτίσματα», αποκαλύπτουν ίχνη φρουρίου και
δεξαμενών. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές πηγές, η Εράτυρα προέκυψε από
περιμετρικές θέσεις, πιθανώς μετά από κάποια καταστροφή, πυρκαγιά οι κάτοικοι να
μετοίκησαν στην Εράτυρα. Αντίθετη είναι η άποψη της Καραμήτρου, η οποία
αποδέχεται τα κτίσματα σαν τειχισμένο οικισμό με μόνιμη κατοίκηση, θεωρώντας τα
υστερότερατα και ανάγοντας τα ευρήματα στην ελληνιστική περίοδο, λόγω και της
απουσίας συνδετικού κονιάματος στην κτίση. Μια ακόμη άποψη είναι πιθανώς ο
οικισμός να προϋπήρχε και μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους να
ενισχύθηκε. Τα «κτίσματα» θα γκρεμιστούν σε μεγάλο βαθμό κατά τον 11ο αιώνα, επί

Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου, λόγω Βουλγαρικών επιδρομών στην περιοχή. Η
ταύτιση της πόλης με την αρχαία Σελάτεια, καθορίζεται ανακριβής λόγω έλλειψης
επιστημονικών γραπτών.
3.2 Πολεοδομική οργάνωση
Η Εράτυρα από το 1978, έχει χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακός οικισμός». Η
αρχική και η παλαιότερη θέση του οικισμού είναι ταυτόσημες. Υπάρχει μια σταδιακή
επέκταση προς το Νότο, ενώ οικιστικά διατηρείται η παλιά δομή. Το δίκτυο του
οικισμού διαρθρώνεται με πλατείες, εκκλησίες και κύριους και δευτερεύοντες
δρόμους. Αναφορικά με την τυπική οργάνωση του οικισμού, αυτή παρουσιάζει έναν
χαρακτήρα καθαρά φρουριακό. Τα αρχοντικά κτίζονταν με απόσταση και μεγάλους
κενούς χώρους, για την εξυπηρέτηση του ηλιασμού, του φωτισμού και της θεάς. Η
παλιά πλατεία του οικισμού, μετά την προς το Νότο μετατόπισή του, μεταφέρθηκε
από τη θέση «Παζάρι» προς την πλατεία του Αγίου Γεωργίου, που μένει ως και
σήμερα το κεντρικότερο σημείο του οικισμού. Γύρω από αυτήν την πλατεία
διορθώνονται οι βασικές χρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας. Οι μαντρότοιχοι σε ένα
ποσοστό έχουν διασωθεί, ενώ η ρυμοτομία εμφανίζεται κοινή με την περίοδο της
Τουρκοκρατίας, διατηρώντας το μέγεθος των οικοπέδων και ακολουθώντας το οδικό
δίκτυο, το οποίο έχει συμπληρωθεί με μικρότερες διευκολυντικές χαράξεις. Η
οργάνωση της Εράτυρας, στην σύγχρονη εποχή έχει διασπαστεί, όσον αφορά το
φρουριακό της χαρακτήρα.
3.3 Αρχιτεκτονική κληρονομιά
Χρονολογικά, τρεις είναι οι βασικοί τύποι κατοικιών. Στην πρώτη περίοδο
κατασκευάζονται κατοικίες, ισόγειες και μονόπατες και αρχοντικά. Τα ισόγεια είχαν
δυο δωμάτια και τζάκι. Όλοι οι βοηθητικοί χώροι (μαγειρειό, αποθήκη) ήταν εκτός
σπιτιού και μακριά από αυτό. Δίπλα υπήρχαν και οι στάβλοι των ζώων, ενώ πιο μακριά
ήταν ο αχυρώνας. Τα κτηνοτροφικά σπίτια είχαν και κάποιο κοντινό μαντρί, διαμονής
των ζώων τους χειμερινούς μήνες. Τα μονώροφα σπίτια ήταν τα περισσότερα με
πλάκες στρωμένες εξωτερικά. Στη δεύτερη περίοδο, τα «ισνάφια» (συντεχνίες) θα
καθορίσουν και τους δύο τύπους κατοικιών, των αγροτικών και των αστικών
(αρχοντικά). Κατοικίες των δυο τάξεων της Εράτυρας, γεωργοκτηνοτρόφων και
έμπορων, γνωστοί ως «παζαρίσιοι» (αστοί) που ξεχώριζαν από την ενδυματολογία,
την κατοικία τους και τη μορφή εργασίας τους.
Οι αγροτικές κατοικίες κατασκευάζονται πρώτες, γεγονός που απορρέει από τον
εντοπισμό τους στο παλαιότερο και ψηλότερο κομμάτι του οικισμού της Εράτυρας.
Τα αγροτικά οικήματα χαρακτηρίζονται από το χαγιάτι και τους αποθηκευτικούς
χώρους στο ισόγειο. Δυο δωμάτια αρθρώνονται κατά μήκος της ορθογώνιας πλευράς,
ενώ μπροστά από αυτά σχηματίζεται το χαγιάτι. Πρόκειται για κατοικίες που
μοιάζουν με την κάτοψη και την μορφολογία των αστικών σπιτιών, σε απλούστερη
όμως μορφή. Κατασκευαστικά ακολουθούν κοινή δομή με πέτρινους τοίχους
εξωτερικά και τσατμαδότοιχους εσωτερικά. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτού του
τύπου είναι οι κατοικίες : Σουπίνας, Δεληγιάννη, Μηλιώκα, Τζημώκα.

Τα αρχοντικά (αστικές κατοικίες), έργα και κατοικίες μεγαλεμπόρων της
περιοχής, όπου στην διάρκεια των ταξιδιών τους αντλούν πληροφορίες, ιδέες και
κατασκευαστικά πρότυπα τα οποία μεταφέρουν στις κατοικίες τους, που
δημιουργούνται τον 17ο και 18ο αιώνα. Τυπολογικά συναντώνται κυρίως
πλατυμέτωπες κατοικίες. Η διατήρηση έως και σήμερα των οικοπέδων, των
διασωθέντων αρχοντικών ενισχύει την άποψη ότι κύριο μέλημα των μαστόρων ήταν
ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση της κύριας όψης της κατοικίας με στροφή προς
τα Νοτιοανατολικά. Η κατοικία κτίζονταν στο κέντρο της αυλής με περίφραξη ψηλού
μαντρότοιχου, ενώ ήταν πάντα προσανατολισμένη προς την ανατολή, ανεξαιρέτως
του δρόμου, ενώ οι κατοικίες αυτές μπορούσαν να είναι διώροφες ή μονώροφες.
Την δεκαετία του 1930 η Εράτυρα υπήρξε ένα ιδιαίτερα φημισμένο «καπνοχώρι»
με πολλαπλά έσοδα. Τα σπίτια της εποχής θα κατέχουν ένα ξεχωριστό στυλ, ως νέες
κατοικίες των εμπόρων καπνού, επηρεασμένες από την Αυστροουγγαρία και τα
ταξίδια των Ερατυραίων εμπόρων. Συγκεκριμένα πρόκειται για διώροφες κατοικίες
κτισμένες στην πλειονότητα τους έως το 1950, με εξωτερική σκάλα, χρήσεων
αποθηκευτικών χώρων στο ισόγειο και κατοικίας στον πρώτο όροφο. Ακολούθως
στην περιοχή επικρατούν μερικές διώροφες κατοικίες που θυμίζουν πολυκατοικίες,
με μπαλκόνια και κάγκελα και πολλές απομιμήσεις των παλαιότερων κατοικιών, με
φραγή ημιυπαίθριων χώρων από το 1950, με μεγαλύτερη αύξηση φραγών και νέων
κτισμάτων την δεκαετία του 1960-1970.
Οι περισσότερες από τις εκκλησίες του οικισμού διαρθρώνονται στην περιφέρεια
του. Oι περισσότεροι ναοί οικοδομούνται σε ερείπια παλαιότερων ναών, που
χρησιμοποιούνται σαν θεμελιώσεις των νέων. Ο οικισμός έχει 19 εκκλησίες, τα
περισσότερα από τα οποία είναι ξωκλήσια που χαρακτηρίζονται από έλλειψη
αρχιτεκτονικής. Είναι μικρών διαστάσεων, ορθογώνιου σχήματος, με εξωτερική
καμπάνα και σταυρό. Ιδιαίτερη μνεία, οφείλει να γίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου,
εξαίσιο δείγμα πολιτισμού για τον Ελλαδικό χώρο. Eκτός από τον ναό του Αγίου
Γεωργίου, για την Εράτυρα υπάρχουν άλλες πέντε κηρύξεις κατοικιών, μέσω του
ΥΠ.ΠΟ., ως διατηρητέων μνημείων της Εράτυρας.

4. Η πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας
4.1 Γενικά στοιχεία
Η Σιάτιστα είναι η διοικητική έδρα του Δήμου Βοίου Κοζάνης και αποτελείται από
το Δημοτικό διαμέρισμα Σιάτιστας και τα Δημοτικά διαμερίσματα Μικροκάστρου και
Παλαιοκάστρου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και τις νέες διοικητικές
διαιρέσεις που αυτός επέβαλλε. Σε υψόμετρο από 942 (Αγία Τριάς) έως 872
(Λουλάδικα) μέτρα και είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στο βουνό Βέλια. Όπως
αναφέρει ο W. Leake (1806, σ. 20-21) οι κορυφές γύρω από τον κοντινό οικισμό της
Σελίτσας (Εράτυρα) και της Σιάτιστας είναι γυμνές. Δεν είναι εύκολο να αναζητηθούν
οι απαρχές του οικισμού της Σιάτιστας, καθώς δεν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες
ιστορικές πηγές. Την άποψη αυτή, ενισχύει και ο Στρακαλής λέγοντας ότι …. «δεν
είναι δυνατόν να βεβαιωθεί πότε ακριβώς έγινε». Την περιοχή, φέρεται να κάλυπταν

δάση και η εύρεση απολιθωμένων κογχυλιών, ενισχύει την άποψη ότι υπήρχε
λιμνοθάλασσα. Εικάζεται ότι στη θέση της Σιάτιστας προϋπήρχε ένας αρχαίος
οικισμός, προφανώς τμήμα της Αρχαίας Ελιμείας, που ιδρύθηκε μετά την
εγκατάσταση των Ελιμιωτών, στο μεταίχμιο της Ελιμείας και της Ορεστίδας.
Εικάζεται, λοιπόν, ότι αποτελούσε τμήμα της περιοχής που καλείται Ελιμεία και
αποτελούσε τμήμα του Μακεδονικού βασιλείου, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.
Αρχαιολογικά, η Σιάτιστα παρουσιάζει ευρήματα τάφων του 4ου αιώνα και μικρότερα
ευρήματα, που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας και χρονολογούνται από
την Προϊστορική έως την Ρωμαϊκή εποχή.
Οι μελετητές ισχυρίζονται ότι ο οικισμός διαμορφώθηκε αρχικά για να στεγάσει
τους εκδιωχθέντες από τις κατεκτημένες από το Μουράτ Α’ περιοχές. Πιθανολογείται
ότι η μετοίκηση στη Σιάτιστα πραγματοποιείται λόγω των πιέσεων που ασκούσαν οι
Τούρκοι Κονιάροι, μετά την κατάληψη της κοιλάδας των Καραγιαννίων. Αναφέρεται
ότι, πλήθος Χριστιανών κατοίκων από κοντινές περιοχές, αναγκάστηκαν να τις
εγκαταλείψουν και να καταφύγουν στην οχυρωμένη από τα περιμετρικά βουνά
Σιάτιστα. Οι κάτοικοι που καταφεύγουν εκεί, για λόγους ασφαλείας, είναι από τα
διπλανά χωριά Τσερβένα και Πέτροβο, αλλά και από τα χωριά Τραπεζίτσα, Πέλκα
(Πελεκάνος), Παλαιόκαστρο, Έξαρχο, Σαρακίνα και Γιάγκοβη (Μεσοπόταμος). Η
δημιουργία της λοιπόν από τους μελετητές τοποθετείται την εποχή της κυριαρχίας
του Μουράτ του Α’, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται απολύτως.
4.2 Πολεοδομική οργάνωση
Η ανάπτυξη του οικισμού στο χώρο, όπως προαναφέρθηκε, δεν γνωρίζουμε πότε
ακριβώς συντελέστηκε, καθώς δεν υπάρχει η αντίστοιχη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με
την ιστοσελίδα της Μανούσειας Βιβλιοθήκης, θεωρείται ότι οι πρώτες δομές και ίχνη
οικισμών, βρίσκονταν κοντά στις πηγές Τσιποτούρα, Βρετός και Ψαρά, στην περιοχή
που ονομάζεται «Καλύβια» και ήταν καθαρά αγροτική. Από τη φύση, λοιπόν, της
γεωργικής απασχόλησης, εικάζουμε ότι η πρώτη οργάνωση, η οποία
πραγματοποιείται στις δυο συνοικίες της Σιάτιστας, Χώρα και Γεράνεια, αφορά
αγροτικά κτήρια, υπόθεση που δεν επιβεβαιώνεται, καθώς σήμερα ανιχνεύονται
ελάχιστα δείγματα, τέτοιων μορφών, κυρίως στις περιμετρικές θέσεις του οικισμού.
Η Σιάτιστα κατά την κτίση της, χωρίζεται σε δυο κεντρικούς οικισμούς, τη Χώρα
στο Βόρειο τμήμα της και τη Γεράνεια, στο Δυτικό, οι οποίοι αρχικά αποτέλεσαν τις
δύο μεγάλες διαχωρισμένες συνοικίες της, που παραμένουν έως σήμερα. Στη διάρκεια
του χρόνου, λόγω πύκνωσης των κατασκευών, ο διαχωρισμός αυτός ελαττώθηκε,
λόγω κτίσης ενδιάμεσων κτισμάτων. Διαχρονικά, η Χώρα αποτελεί το διοικητικό
κέντρο του οικισμού, με περισσότερα παλαιά ιστορικά κτήρια και η Γεράνεια λόγω
και της εγγύτητας με τις καλλιέργειες και τα χωράφια, το παραγωγικό κέντρο. Όπως
αναφέρει ο Ιωάννης Αποστόλου (1962,σ.13): « οι μεν εκ των μεσημβρινών και
ανατολικών χωριών καταφεύγοντες κάτοικοι κατοίκησαν την Κάτω Συνοικία,
Γεράνεια, οι δε εκ των προς Βορράν και Δυσμάς την Άνω Συνοικία, την Χώρα».
Σύμφωνα με εκείνον, η κατοίκηση έγινε με βάση την κατεύθυνση από την οποία
ήρθαν οι κάτοικοι των περιοχών που εγκαταλείφθηκαν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι,
πρώτη κατοικείται η Γεράνεια και μετέπειτα η «Χώρα», καθώς το τοπικό ιδίωμα της

Χώρας παρουσιάζει μεγαλύτερη συνάφεια με τα νέα ελληνικά, σε σχέση με το ιδίωμα
της Γεράνειας. Την άποψη αυτή ενισχύει και η χρονολογία κτίσης του ναού της Αγίας
Παρασκευής, το 1677. Ο ναός αυτός, είναι ο παλαιότερος και πρώτος που κτίζεται
στον οικισμό. Τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνουν, αλλά κυρίως ενισχύουν, την θεωρία
αυτή.
Γεωμορφολογικά, η Σιάτιστα συνίσταται από ανομοιόμορφες κλίσεις, έντονο
γεωμορφολογικό ανάγλυφο, με την αρχική της δόμηση να αφορά κτίρια σε μεγάλα
οικόπεδα, που ξεχωρίζουν μεταξύ τους με μεγάλες αυλές και ψηλούς μαντρότοιχους.
Το τοπίο της Σιάτιστας διαμορφώνεται από τα καμπαναριά της Αγίας Παρασκευής
και του Αγίου Δημητρίου, τις κεραμοσκεπές και τα σαχνισιά των αρχοντικών με τα
διαδοχικά παράθυρα. Η κύρια ακμή της Σιάτιστας θα πραγματοποιηθεί το 17 ο-18ο
αιώνα και θα φέρει και έντονη πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη, με κυριότερα
οικήματα από πλευράς πολυτέλειας, αρχιτεκτονικής και χωρικής άποψης, τα
αρχοντικά, κατοικίες εμπόρων της εποχής που ταξιδεύουν στην Ευρώπη και
επηρεασμένοι από τις μορφές κατοικιών μεταφέρουν στοιχεία τους στην δομή, την
κατασκευή και την ζωγραφική-διακόσμηση των κατοικιών τους.
Η τυπική οργάνωση του οικισμού, όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα,
παρουσιάζει έναν χαρακτήρα πυκνής δομής, οργάνωσης οικισμού σε λόφο με
περιμετρικά βουνά, με στενά δρομάκια προσαρμοσμένα στο ανάγλυφο,
ακολουθώντας τις κλίσεις του εδάφους και διαμορφωμένα καλντερίμια σε μονοπάτια
ή με σκαλοπάτια, δηλώνοντας άμεση συνάφεια της κατασκευής με την οικονομία
υποδομών. Στην Σιάτιστα, σε αντίθεση με τα μεγάλα αρχοντικά, που παρουσιάζουν
μια εσωστρέφεια με ψηλούς μαντρότοιχους και εσωτερική οργάνωση αυλής με
βοηθητικές χρήσεις, έρχονται οι στενοί δρόμοι και οι διακλαδώσεις δρόμων και
καλντεριμιών. Μια μικρής κλίμακας κοινωνία, όπως αυτή της Σιάτιστας, εμφανίζει
δεσμούς μεταξύ των κατοίκων της. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι
μαντρότοιχοι, προσφέρουν ασφάλεια, αλλά περιορίζουν την κοινωνικότητα, κυρίως
των γυναικών. Οι αυθεντικοί μαντρότοιχοι και τα συνοδά κτήρια της αυλής, στη
σημερινή εποχή έχουν πλέον αντικατασταθεί με μικρότερων διαστάσεων ή έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς, ωστόσο ο φρουριακός χαρακτήρας όσων έχουν απομείνει
παραμένει έντονος.
Διαχρονικά η αναλογία κτισμένου-άκτιστου κελύφους, θα αρχίσει να
διαφοροποιείται. Η αρχή αλλοίωσης του οικισμού, ξεκινά με την επίλυση του
προβλήματος της λειψυδρίας το 1928, επί αρχιερατείας Ιακώβου, όπου θα υλοποιηθεί
ένα μεγάλο έργο ύδρευσης. Λόγω αυτού και συγκεκριμένα το 1932, θα
ασφαλτοστρωθεί πλήθος δρόμων, μετά την τοποθέτηση των απαιτούμενων δικτύων
(Λινάκη, 2015). Οι ασφαλτοστρώσεις και διανοίξεις θα συνεχιστούν την δεκαετία του
1960, με την διάνοιξη, ενός μεγάλου κεντρικού δρόμου ασφάλτου, που διατρέχει τον
οικισμό από την είσοδο της πόλεως έως την έξοδο, επηρεάζοντας εκτός της
πολεοδομικής οργάνωσης και την αρχιτεκτονική του οικισμού, με νεότερες κατοικίες,
πολυκατοικίες και νεόδμητα κτίσματα, που κυριαρχούν παρόδια, διατεταγμένα, με
πλήρη κάλυψη οικοπέδων. Ακόμη, για την κατασκευή του δρόμου, γκρεμίστηκε
πλήθος αυθεντικών μαντρότοιχων, καλντεριμιών, κατοικιών που προκάλεσε
σημαντικό πλήγμα και απώλεια για την πολιτιστική κληρονομιά της Σιάτιστας. Από

το 1978 ο οικισμός της Σιάτιστας θα χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακός οικισμός»,
ωστόσο μεγάλο τμήμα της πολιτιστικής του κληρονομιάς θα έχει ήδη χαθεί.
4.3 Αρχιτεκτονική κληρονομιά
Η πολιτιστική ταυτότητα του οικισμού, αφορά τις τρείς παλαιότερες μορφές
κτηρίων που εμφανίζονται στον οικισμό και είναι εκτός των αρχοντικών, τα αγροτικά
κτήρια και τα τυπικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Τα αρχοντικά, κτίζονται, ως επί το πλείστον, τον 17ο και τον 18ο αιώνα και
αποτελούν δείγματα ανώνυμης, αλλά υψηλής αρχιτεκτονικής. Σε σχήμα Π ή Γ,
διαρθρώνονται με τη μορφή ισογείου και ορόφου με πέτρα, καθώς ο δεύτερος όροφος
κατασκευάζεται από ελαφρά υλικά (τσατμάδες, μπαγδατιά) για ελάφρυνση της
κατασκευής, με προσθήκη σαχνισιού. Εσωτερικά υπάρχει η εμπατή, περιμετρικά της
οποίας διαρθρώνονται το μαγαζί εμπορίας της γούνας και οι αποθηκευτικοί χώροι.
Στον πρώτο τα χειμερινά δωμάτια και στο δεύτερο τα καλοκαιρινά και ο χώρος
υποδοχής των καλεσμένων (ηλιακός ή ντηλιακός). Η εσωτερική διακόσμηση
συμπληρώνεται από μεσάντρες (ξύλινες ντουλάπες), ξύλινα ταβάνια, φαρσώματα,
πατώματα, καθώς και πλούσιο ζωγραφικό και ξυλόγλυπτο διάκοσμο (Βεϊκου και
Νομικού, 1989).
Στη περίμετρο των αρχοντικών συναντά κανείς τα «μουσαφίρικα», τα σπίτια
δηλαδή των επισκεπτών, οι οποίοι διαμένουν εκτός του αρχοντικού και τα παράσπιτα,
τα σπίτια δηλαδή των υπηρετών του αρχοντικού, που εντοπίστηκαν με επιτόπια
έρευνα και τα οποία στην πλειονότητα τους δεν διασώζονται στη σημερινή εποχή,
εκτός λίγων εξαιρέσεων και δεν έχουν κάποια αναφορά στη βιβλιογραφία. Στην αυλή
του σπιτιού ακολουθούν οι βοηθητικές κατασκευές (πηγάδια, φούρνοι κλπ.)
Εν συνεχεία, τα «αντιπροσωπευτικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του
Βορειοελλαδικού Χώρου» περιγράφονται ως διώροφες κατοικίες με κεραμοσκεπή, με
κάτοψη σε σχήμα Γ και είσοδο στην εσωτερική γωνία του σκέλους. Μορφολογικά
διατάσσονται σε δυο οριζόντιους ορόφους. Τα κτίρια αυτά στη σημερινή τους μορφή
έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις και τροποποιήσεις, ενώ με την τυπική τους
διάταξη δεν εντοπίστηκαν στον οικισμό. Τα παραδοσιακά κτίσματα, που τα διάταγμα
κήρυξης από το ΥΠΠΟ ορίζουν, αφορούν διώροφα κτίσματα με κεραμοσκεπή,
λιθόκτιστα με επιχρισμένο των άνω όροφο. Χαρακτηριστικό της μορφολογίας τους,
όπως το διάταγμα αναφέρει, είναι το διπλό παράθυρο και ο φεγγίτης που αντιστοιχεί
στον χειμερινό οντά του ισογείου. Επίσης στον όροφο του κτιρίου η σάλα δημιουργεί
σαχνισί στην πλευρά της αυλής, ενώ συνήθως υπάρχει και μεταγενέστερος ξύλινος
εξώστης με μεταλλικό κιγκλίδωμα. Τα δείγματα του τύπου αυτού δεν συναντώνται
πλέον εκτενώς στον οικισμό και έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις. Τα στοιχεία
αυτά φαίνεται να είναι επηρεασμένα από το λαϊκό νεοκλασικισμό, που οδήγησε στην
ενσωμάτωση νεοκλασικών στοιχείων στα υπάρχοντα κτήρια, δημιουργώντας ένα
«άτυπο» τρίτο τύπο και δυσχεραίνοντας την κατάταξη τους.
Από τα αρχοντικά και τα τυπικά δείγματα αρχιτεκτονικής, ορισμένα είναι
κηρυγμένα. Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τον «Διαρκή
κατάλογο των κηρυγμένων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας»,
προστατεύονται μεμονωμένα, χωρίς τον περιβάλλοντα χώρο, 19 αρχοντικά και 34

τυπικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Τα αγροτικά κτήρια, αποτελούν
απλουστευμένα δείγματα των αρχοντικών για τα οποία δεν υπάρχουν γραπτές πηγές
και ανιχνεύθηκαν με επιτόπια έρευνα. Στη σημερινή τους κατάσταση, σημαντικά
είναι τα στατικά, ιδιοκτησιακά και ζητήματα φθοράς και καταστροφής των ίδιων και
των συνοδών κτισμάτων τους, των μαντρότοιχων, καλντεριμιών και κατασκευών,
θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιάς της Σιάτιστας. Ένα
σημαντικό πλήγμα, όπως προαναφέρθηκε, για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της
Σιάτιστας είναι το γκρέμισμα παλαιότερων κατοικιών μέσω παρεκκλίσεων των
διαταγμάτων και η κατασκευή πολυκατοικιών.
Η εικόνα του οικισμού συμπληρώνεται με τις 22 καταγεγραμμένες, εντός και
περιμετρικά αυτού, εκκλησίες και ξωκκλήσια. Η κτίση τους ξεκινά από το 1677. Οι δύο
σημαντικότεροι ναοί, από αρχιτεκτονική και χωρική άποψη είναι ο τρίτος ναός του
Άγιου Δημήτριου (1910) στην Χώρα, έργο του Αριστοτέλη Ζάχου, που αποτελεί και
τον μητροπολιτικό ναό και η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Νικόλαος (1929) στην
Γεράνεια, καθώς σηματοδοτούν μέσα από τα καμπαναριά τους, τα μεγάλα οικόπεδα,
το περιμετρικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες τους και τις κομβικές τους θέσεις την
αντιληπτική εικόνα και τη φυσιογνωμία του οικισμού.
Εκτός των εκκλησιών, η Σιάτιστα φέρει μακραίωνη ιστορία ευεργετών και
ευεργετημάτων που αντανακλούν και σε πλήθος δημόσιων κτηρίων, σύγχρονων και
παλαιότερων, όπως τα δημόσια κτήρια διοίκησης, η «Μανούσεια Βιβλιοθήκη», τα
παλαιότερα οικοτροφεία και τα κτήρια εκπαίδευσης. Διαχρονικά, το σημαντικότερο
κτήριο εκπαίδευσης κτίζεται το 1988, όταν ο Ιωάννης Τραμπαντζής, δωρίζει στη
Σιάτιστα το «Τραμπάντζειο Γυμνάσιο» που φιλοξενεί μαθητές από τη Σιάτιστα και τις
γύρω περιοχές, ενώ στη σημερινή εποχή έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί ως
Βοτανολογικό Μουσείο.

5. Προτάσεις αξιοποίησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς
Συνοψίζοντας ή ακριβέστερα, αρχίζοντας να ξεδιπλώνουμε το νήμα αυτής της
μακραίωνης ιστορίας, το κύριο συναίσθημα που απορρέει, είναι μια σταδιακή
εγκατάλειψη, καθώς ο Δήμος Βοίου, συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως άγονος, ορεινός
και απομονωνόμενος ως προς την πολιτιστική του κληρονομιά. Η σταδιακή
πληθυσμιακή, πολιτιστική και κοινωνική μείωση, συντελούν σε ένα μοντέλο
αξιοποίησης, παρωχημένο και σπασμωδικό, με κινήσεις άκαρπες, που συνηθώς
απαντούν σε λαϊκές εκδηλώσεις και πολιτιστικά έργα, που δεν αξιοποιούν την
υπάρχουσα κληρονομιά, αλλά κατασκευάζουν π.χ. νέα κτήρια για να στεγάσουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Είναι σημαντικό να επισημάνει κάποιος ότι το Βόϊο, δεν έχει καταγράψει τον
πολιτισμό του στην αξία που έχει. Με αυτή την απουσία δεν μπορεί να τον προβάλλει,
να τον αξιοποιήσει και να τον χειριστεί, σε ένα πλαίσιο όχι μόνο τουριστικό, μα
καθαρά πολιτιστικό. Στόχος της εργασίας δεν είναι η απόδοση της οικονομικής αξίας
του όλου πολιτισμού, μα μόνο μια αναφορά σε ένα εκτενές δίκτυο, που συναντώντας
το σε βιβλιογραφικό και ερευνητικό επίπεδο, σε επιτόπια έρευνα, δημιουργείται ένα

κενό ως προς τους λόγους που αυτό παραμένει αναξιοποίητο. Ο γοργός πλούτος της
περιοχής με τη γούνα και τον καπνό και η απαξίωση των αρχοντικών και των
κηρυγμένων κτισμάτων, των γεφυριών και της αρχαιολογικής κληρονομιάς,
απομάκρυνε τους κατοίκους από την γνώση της. Με τον τρόπο αυτό, θα λέγαμε ότι
μικρή μερίδα πληθυσμού εκτιμά τον πολιτισμό αυτό, αν και θα έπρεπε αυτό να
αποδοθεί σε μια απουσία γνώσης και όχι σε μια απαξίωση. Δίνεται δηλαδή,
μεγαλύτερο μερίδιο στην απουσία πληροφόρησης, καταλήγοντας εκ νέου στο ότι αν
κάποιος δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να αναρωτηθεί, να εκζητήσει ή να προστατεύσει τον
πολιτισμό αυτό.
Οπότε πρώτη πρόταση είναι η καταγραφή και ενημέρωση, που κρίνεται μείζονος
σημασίας και άμεσης ανάγκης. Οφείλουν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και η υπόλοιπη
χώρα, να ενημερωθούν. Αυτό, θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας πλατφόρμας,
διαδικτυακής που σε πρώτο επίπεδο θα καταγραφεί η υλική και άυλη κληρονομιά. Σε
δεύτερο στάδιο, θα μπορεί να προσθέτει ο οποιασδήποτε, ιστορίες, μαρτυρίες για την
κληρονομιά αυτή, αντικείμενα που έχει στην κατοχή του, γνώσεις και εμπειρίες. Με
αυτόν τον τρόπο το ζήτημα θα γίνει προσωπικό και όχι επιστημονικό, στυγνό ή
οικονομικό.
Μια ακόμη ιδέα είναι ο εναλλακτικός τουρισμός, με μονοπάτια, συνδέσεις,
χαρτογραφήσεις, με εμπλοκές ομάδων, παιδιών, κατασκηνωτών κ.λπ. Σχολεία,
σύλλογοι, δράσεις σε πολιτιστικά έργα, εργαστήρια με παραδοσιακές τεχνικές που
τείνουν να εκλείψουν. Τέλος, ας μην δημιουργούμε νέα κληρονομιά, αν ήδη δεν
αξιοποιήσουμε αυτή που έχουμε. Τα αρχοντικά σε δέκα χρόνια δεν θα υπάρχουν και
ίσως σιγά σιγά τίποτα από αυτά, που καταγράφτηκαν στην συγκεκριμένη εργασία και
είναι το νήμα της μνήμης που θα σταματήσει να διαπερνά τον τόπο, είναι ο χρόνος
που μετρά αντίστροφα σε ένα πλαίσιο συνεχώς σύγχρονο, χωρίς πολιτισμό.
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Η τεκμηρίωση και καταγραφή της πολιτιστικής – αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς με τη δυνατότητα ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στους
παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας
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1Διπλωματούχος

Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ

Περίληψη
H πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μείζονος σημασίας κεφάλαιο κάθε χώρας
καθώς έχει ιστορική, εκπαιδευτική και αισθητική αξία. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική
των οικισμών αν και αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης για την τοπική
κοινωνία εντούτοις απειλείται από τον κίνδυνο της αλλοίωσης και καταστροφής.
Όπως αναφέρεται και στη Χάρτα της Βενετίας (1964), στο άρθρο 16, «οι εργασίες
συντήρησης, αποκατάστασης και ανασκαφής θα πρέπει να βασίζονται σε
εξακριβωμένη τεκμηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις,
εικονογραφημένες με σχέδια και φωτογραφίες».
Συνοπτικά, αναγκαία κρίνεται και η αποτύπωση των μνημείων καθώς
διασφαλίζει τις καταγραφές των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα
εκείνων που απειλούνται από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η
φθορά του χρόνου, οι φυσικές συνθήκες και τυχόν μεταβολές που προκύπτουν από
ανθρώπινη παρέμβαση.
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Abstract
The cultural heritage is a significant element for every country as it has historical,
educational and aesthetic value. The traditional architecture of the settlements
constitutes an effective means for local development however it is threatened by the
risk of deformation and destruction. As stated in the Venice Charter (1964), in article
16, “the maintenance, restoration and excavation should be based on authentic
documentation, meaning in analytical and critical reports, illustrated with drawings
and photographs”.
Furthermore, the monuments’ survey is considered necessary as it ensures the
recordings of cultural heritage items, especially those threatened by several factors
including the ravages of time, natural conditions and any changes resulting from
human intervention.

1. Εισαγωγή
Η διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ως ερευνητικό πεδίο εμπλέκει
και απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων επιστημονικών διακριτών πεδίων.
Πλουραλισμός επιστημόνων, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι, οφείλουν να
συνεργαστούν με χημικούς, φυσικούς, γεωλόγους, βιολόγους, περιβαλλοντολόγους,
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μεταλλειολόγους (Παυλογεωργάτος, 2010).
Ενώ, ραγδαία, είναι η πρόοδος που σημειώνεται στα τεχνολογικά μέσα που
εφαρμόζονται στο πεδίο της προστασίας και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, στην αρχαιολογική και ανασκαφική έρευνα, στην ιστορική
και γεωμετρική τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών μνημείων, στη συντήρηση, και
αποκατάσταση ακίνητων και κινητών μνημείων, στη δημοσιοποίηση της
επιστημονικής πληροφορίας και γνώσης κ.α
Συγχρόνως οι εφαρμογές που διευκολύνουν τις παραπάνω εφαρμογές και
τελειοποιούνται από προγράμματα και εξειδικευμένα λογισμικά που συχνά
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως:
1. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS).
2. Εξελιγμένη τεχνολογία αποτύπωσης μνημείων, γεωμετρικής τεκμηρίωσης,
τρισδιάστατης σάρωσης.

3. Μέθοδοι και εξοπλισμός τεκμηρίωσης και ανάλυσης των φυσικοχημικών και
μηχανικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών των μνημείων.
4. Λογισμικά σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD) σε επίπεδο 2D/3D με εξελιγμένες
δυνατότητες προσομοίωσης δομικών υλικών και φωτορεαλισμού
5. Εικονικές αναπαραστάσεις μνημείων που περιλαμβάνουν:
α) Γραφική αναπαράσταση με απεριόριστες δυνατότητες.
β) Εικονική περιήγηση στη σημερινή μορφή (virtual tour).
γ) Εικονική πραγματικότητα (virtual reality).
6. Συστήματα και ειδικός τεχνικός εξοπλισμός καταγραφής και
παρακολούθησης βλαβών.
Ως Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων ορίζεται η διαδικασία λήψης,
επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και παρουσίασης των στοιχείων για τον καθορισμό της
θέσης και της υπάρχουσας μορφής, σχήματος και μεγέθους ενός μνημείου στον
τρισδιάστατο χώρο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Γεωργόπουλος Α., 2007).
Στόχος της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης, είναι η καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης και η παραγωγή σχεδίων (Τοκμακίδης Κ., 2014).

2. Η ιδέα της Κηπούπολης
Προς το τέλος του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται οργανωμένα σχέδια
δόμησης, σε συνάρτηση, με παράγοντες όπως η αγροτική παραγωγή, η
εκβιομηχάνιση των περιοχών και η σημαντική αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με
την αστικοποίηση.
Η ιδέα της Κηπούπολης (Garden City) που αναπτύχθηκε το 1898 από τον Howard
(1898), διατύπωσε την ιδέα μιας ενδιάμεσης κατάστασης ανάμεσα σε μια μικρή πόλη
παραδοσιακού χαρακτήρα και την κοινότητα μέσα στη φύση. Στην οργάνωση του
δομημένου χώρου του οικισμού κυριαρχεί το τοπογραφικό στοιχείο που αποτέλεσε
οικιστικό πρότυπο οργανωμένης δόμησης στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης
καθώς και της Αμερικής. Αργότερα έγιναν επεκτάσεις μητροπολιτικών περιοχών.
Αποτελούν οικισμούς που περιβάλλουν τα αστικά κέντρα με χαρακτηριστικά στοιχεία
το μικρό τους μέγεθος και το φυσικό περιβάλλον που τους περικλείει.
Η Κοσμάκη (1991) αναφέρει ότι στη δόμηση του χώρου κυριάρχησε ο
νεοκλασικισμός (με τις διαγώνιες λεωφόρους, τον πράσινο δακτύλιο, τις κυκλικές
πλατείες στην τομή των δρόμων και τις τριγωνικές πλατείες στην τομή των διαγώνιων
αξόνων) και η τοπογραφική προσέγγιση (με την προβολή τοπίου, τη χαμηλή
πυκνότητα και μεμονωμένη κατοικία καθώς και τους πρότυπους αγροτικούς
οικισμούς) (Κοσμάκη, 1991). Αναφορικά με τις κηπουπόλεις διακρίνονται δύο
κατηγορίες σχεδίων: εκείνα που έχουν ως βάση ένα ακτινωτό σύστημα αξόνων οι
οποίοι καταλήγουν σε μια κεντρική κυκλική ή ημικυκλική πλατεία και σε καμπύλες
συνδετήριων αξόνων, και σε εκείνα που περιέχουν ένα χαλαρό σύστημα κανάβου
δρόμων με ελαφριά καμπυλότητα.
2.1 Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία Ελλάδας οικισμοί είναι οι οικιστικοί σχηματισμοί που συγκεντρώνουν
περισσότερες από δέκα οικογένειες. Σύμφωνα με καταγραφή του 2001 από τους
13.272 οικισμούς της χώρας μόνο 2.200 διατηρούν σε κάποιο βαθμό τη παραδοσιακή
τους μορφή και από αυτούς οι περισσότεροι έχουν αλλοιωθεί αρκετά. Οι
χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί μέχρι το 2012 σύμφωνα με το αρχείο
παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτηρίων αριθμούνταν σε 924. «Όσον
αφορά την υψομετρική κατανομή των οικισμών σύμφωνα τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (1. 0-400 μ. Πεδινή Ζώνη, 2. 400-600 μ. Ημιορεινή Ζώνη, 3.
>600 μ. Ορεινή Ζώνη) έχεις ως εξής: το 76,6% του συνόλου των παραδοσιακών
οικισμών ανήκει στην κατηγορία της πεδινής ζώνης, το 14,02 % σε αυτή της ορεινής
και το 9,35% της ημιορεινής». «Όσον αφορά τα πληθυσμιακά μεγέθη των
παραδοσιακών οικισμών, η συντριπτική πλειονότητα (94,26%) έχουν πληθυσμό
μικρότερο από 2000 κατοίκους, ενώ περίπου οι μισοί (47%) πληθυσμό κάτω από 100
κατοίκους» (Παπαγεωργίου Μ., Ποζουκίδου Γ. 2014).
Η γεωγραφική απομόνωση τόσο των νησιών όσο και του ορεινού χώρου συνέβαλε
έμμεσα στην προστασία των οικισμών από εξωγενείς επιρροές και κατ’ επέκταση στη
διαχρονική διατήρηση των αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών τους,
κάτι που δεν συνέβη στους υπόλοιπους οικισμούς της χώρας, που δέχθηκαν
αναπτυξιακές επιρροές και πληθυσμιακές πιέσεις (Παπαγεωργίου Μ., Ποζουκίδου Γ.
2014).
H Ελλάδα αποτελείται από δύο τμήματα, το ηπειρωτικό και το νησιωτικό. Το
γεωφυσικό περιβάλλον στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ανάγλυφο του εδάφους, το
κλίμα, η βλάστηση, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών
τμημάτων.
Υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε μεγαλύτερη βέβαια έκταση στην
ηπειρωτική χώρα και σε ανάλογη έκταση στα νησιά. Το κλίμα επίσης ακολουθεί το
γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο ενός τόπου, ενώ εξαρτάται από την ηλιοφάνεια,
τη συχνότητα της βροχόπτωσης και την απόσταση από τη θάλασσα. Η σημαντική
διαφορά είναι ότι στην ηπειρωτική χώρα βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα σαφώς
μεγαλύτερης έκτασης από τα αντίστοιχα της νησιωτικής χώρας.
Ειδοποιός διαφορά είναι η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας (πρόσβασης δια
ξηράς) που μπορεί να αναπτυχθεί στην ηπειρωτική χώρα σε σχέση με την αδυναμία
της επικοινωνίας που υφίσταται στη νησιωτική. Πολλές φορές, ιδιαίτερα τους
χειμερινούς μήνες, χαρακτηριστική είναι η απομόνωση.

3. Η προστασία και διαχείριση
κληρονομιάς στην Ελλάδα

της

πολιτιστικής

αρχιτεκτονικής

Η εναρμόνιση του ελληνικού συνταγματικού και νομοθετικού δικαίου, με τους
διεθνείς και κοινοτικούς κανόνες υπήρξε πάντα το ζητούμενο όσον αφορά στη
θεσμοθέτηση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, κυρίως διότι η

δημιουργία σχετικών κανόνων υπήρξε πάγια πραγματικότητα στο διεθνές επίπεδο
από τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, τη στιγμή που στον ελληνικό χώρο η
αντίστοιχη θεσμοθέτηση υπήρξε ατελής, αποσπασματική και, πολλές φορές, μη
αποτελεσματική. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να καταγραφεί ο τρόπος που
εισάγονται στην ελληνική πραγματικότητα οι κατευθύνσεις και οι ρυθμίσεις του
διεθνούς και κοινοτικού δικαίου που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του πολιτιστικού περιβάλλοντος γενικότερα.
Το άρθρο 24 του Συντάγματος κατοχυρώνει την προστασία του φυσικού και του
πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και τα δύο είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους
και εν πολλοίς αλληλένδετα με τέτοιο τρόπο ώστε η τυχόν διαφοροποιημένη
μεταχείρισή τους να αποδεικνύεται εξαιρετικά προβληματική (Τρόβα, 1992).
Η ταύτιση της σημασίας και της σπουδαιότητας του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος διακρίνεται στο πιο σημαντικό ίσως κείμενο του διεθνούς δικαίου στη
δεκαετία του ’70, τη Σύμβαση των Παρισίων της 16. 11. 1972 που αφορά στην
προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Στη Σύμβαση
αυτή για πρώτη φορά γίνεται κοινή αναφορά και κατοχυρώνεται σε ένα ενιαίο νομικό
κείμενο η σύνδεση φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Παρόλο που κυρώθηκε
από την Ελλάδα το 1981, διαπιστώνεται η επίδρασή της στο συνταγματικό κείμενο
του 1975.

Εικόνα 1. Κύκλος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

H σπουδαιότητα της ολοκληρωμένης προστασίας, μια έννοια που εισάγεται για
πρώτη φορά στη Διακήρυξη του Άμστερνταμ το 1975 (ολοκληρωμένη συντήρηση) και
στη Σύμβαση της Γρανάδας το 1985 και αναφέρεται όχι απλά στην εξασφάλιση της
επιβίωσης των μνημείων, αλλά και στην απόδοση σε αυτά νέων λειτουργιών και στην

ενσωμάτωσή τους στον σύγχρονο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
Παράλληλα, στο νόμο 3028/02 γίνεται πρόβλεψη για την υιοθέτηση μιας σειράς
ενεργειών που ανανεώνουν και εμπλουτίζουν την έννοια της προστασίας, μέσω της
εισαγωγής καινοτόμων μορφών προστασίας όπως η θεσμοθέτηση του Εθνικού
Αρχείου Μνημείων, η ανάδειξη της ενεργητικής πολιτικής των μουσείων κλπ.
Νέα στοιχεία που εισάγονται στην ελληνική πραγματικότητα μέσω της επιρροής
των διεθνών και κοινοτικών κανόνων, είναι η συμμετοχή του πολίτη στις διαδικασίες
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προαγωγή της έρευνας για ανάλογα
θέματα. Η συμμετοχή των πολιτών (η διευκόλυνση δηλαδή της πρόσβασης των
πολιτών στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς), υπαγορεύεται σαφώς από τις
διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 90/313 σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στις
πληροφορίες.
Η συνεργασία με άλλες χώρες, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς, που σε κοινοτικό επίπεδο καταγράφεται μέσα από το άρθρο 151 της
Συνθήκης, εισάγεται πλέον και στο ελληνικό δίκαιο μέσα από την νέα νομοθεσία,
διαμέσου των διατάξεων που ρυθμίζουν τις ανταλλαγές των πολιτιστικών αγαθών όχι
μόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων
χωρών.
3.1 Η αναγκαιότητα για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής –
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Η προσπάθεια για την προστασία και τη διαχείριση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, σε διεθνές και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το
πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κλιμακώθηκε προς το τέλος του 20 ου αιώνα.
Μέσω προγραμμάτων δημιουργήθηκε ένα πλέγμα διεθνών κανόνων δικαίου και
συμβάσεων, που λειτούργησαν ως εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών της
προσπάθειας αυτής (Χριστοφιλόπουλος, 2005).
H προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς μας αφορά όλους ως κοινωνικό
σύνολο και είναι επιβεβλημένη καθώς εμπλουτίζει την ζωή του καθ’ ενός ξεχωριστά
αλλά και του συνόλου των πολιτών του κόσμου (Σκουρής Π., 2003).
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το θέμα
αυτό κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας, που θα στηρίζονται στη
γνωριμία των πολιτιστικών αγαθών της χώρας. Βασική προϋπόθεση είναι η χώρα να
στηρίζει το δικαίωμα του πολίτη στην εύκολη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία – αγαθά
που συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Με την έννοια της «Προστασίας» περιγράφεται ένα πακέτο που περιλαμβάνει τις
ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις σε
συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς (UNESCO, οργανώσεις, σύλλογοι, καλλιτέχνες
κ.λπ.) καθώς και από κάθε άτομο ξεχωριστά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των
πολιτιστικών αγαθών που μπορεί να είναι νομικού, διοικητικού, τεχνικού,
επιστημονικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Προκειμένου να διατηρηθεί και να αναδειχθεί ένα πολιτιστικό αγαθό θα πρέπει
όλες οι ενέργειες που υλοποιούνται να μην απειλούνται από παράγοντες ικανούς να
προκαλέσουν μεταβολή, μερική ή αναστρέψιμη, στο πέρασμα του χρόνου. Οι

ενέργειες αυτές, προέκυψαν μετά από έρευνες και στηρίζονται σε μεθόδους και
τεχνικές που θα επιτρέψουν στο πολιτιστικό αγαθό να συνεχίσει να ζει σε συνθήκες
ευνοϊκές γι’ αυτό, μέσα στο υπαρκτό φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε
βάθος χρόνου (Παυλογεωργάτος, 2003).
Η αποτύπωση των πολιτιστικών μνημείων είναι απαραίτητη καθώς διασφαλίζει
τις καταγραφές των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα όσων
απειλούνται από τη χρονική φθορά, τις φυσικές συνθήκες και τις μεταβολές που
προκαλούνται από ανθρώπινη παρέμβαση.

4. Μέθοδοι και εργαλεία καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς
Από τους ερευνητές χρησιμοποιείται πλέον ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και
μεθόδων που εξυπηρετούν τους σκοπούς των παραπάνω στόχων. Εκτός από την
κλασική τοπογραφική μέθοδο με μετρήσεις και σχέδια, οι μέθοδοι που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, τόσο για την αποτύπωση μικροαντικειμένων μουσείων όσο και για
αγάλματα ή όψεις κτιρίων είναι οι αεροφωτογραφίες, οι δορυφορικές εικόνες, η
πολυεικονική φωτογραμμετρία και η σάρωση με λέιζερ.
Στόχος των μεθόδων είναι η επεξεργασία των εικόνων για την αποτύπωση όψεων
μνημείων καθώς και η ψηφιοποίηση των λεπτομερειών τους, ώστε να δημιουργηθεί
ένα εικονικό τρισδιάστατο φωτορεαλιστικό μοντέλο μεγάλης ακρίβειας (Πατιάς,
2012).

Εικόνα 2. Διαδικασία παραγωγής τρισδιάστατου μοντέλου

Η αποτύπωση διάφορων μικροευρημάτων επιτυγχάνεται μέσω της σάρωσης με
λέιζερ. Πρόκειται για όργανα τρισδιάστατης μέτρησης, ευρέως διαδεδομένα λόγω του
ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για τη σάρωση και την υψηλή χωρική ακρίβεια που
τελικού προϊόντος.

Μέχρι πρόσφατα για τις ανάγκες της αποτύπωσης και της γεωμετρικής
τεκμηρίωσης μνημείων πολιτισμού με λεπτομέρειες, απαιτούνταν πολύ χρόνος και οι
μέθοδοι υστερούσαν σε ακρίβεια και σε κόστος. Οι σύγχρονοι τρισδιάστατοι σαρωτές
ή αλλιώς «Laser Scanners» διαθέτουν ψηφιακή ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή
που εγγυάται τη σωστή λήψη του χρώματος του αντικειμένου. Το λογισμικό ωστόσο
που χρησιμοποιείται για την απόδοση των μετρήσεων με Laser Scanner είναι
ιδιαίτερα δαπανηρό. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι
πρόκειται για παθητική διαδικασία (δηλαδή δεν έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο),
συλλέγει έναν μεγάλο αριθμό σημείων με πολύ μεγάλη ακρίβεια και σε πολύ λίγο
χρόνο (Χαμζάς, 2005).
Οι αεροφωτογραφίες, με την εφαρμογή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM),
φωτοσταθερών σημείων και μέσων οπτικοποίησης, συμβάλλουν στην τεκμηρίωση
χώρων που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί, στην αποτύπωση της κατάστασης
διατήρησής τους και στη διαρκή παρακολούθηση του χώρου και των ευρημάτων του.
Οι εικόνες που λαμβάνονται μέσω δορυφόρων μπορούν να εντοπίσουν ακόμα και
κατασκευές που είναι θαμμένες (όπως για παράδειγμα τμήματα της αρχαίας
Εγνατίας Οδού) και να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στη διαδικασία μελέτης των
αρχαιολογικών χώρων γενικότερα (Τσιούκας, 2009).
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει σαφές ότι η παρατήρηση των αρχαιολογικών
συνόλων από ψηλά, δίνει νέες προοπτικές στο αντικείμενο καθώς παρέχεται η
δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα υψηλής ανάλυσης χαρτογραφικό υπόβαθρο για
κάθε αρχαιολογικό χώρο. Μία δορυφορική εικόνα ουσιαστικά καταγράφει τις
ανακλάσεις από τις επιφάνειες της γης δηλαδή της ηλιακής ακτινοβολίας σε
φασματικούς διαύλους.
4.1 Η χρήση της φωτογραμμετρίας στην αποτύπωση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Tη χρήση της φωτογραφίας στην κατεύθυνση της τεκμηρίωσης των αρχιτεκτονικών
κατασκευών μείζονος πολιτιστικής αξίας εμπνεύστηκε ο γερμανός αρχιτέκτων
Albrecht Meydenbauer. Αφορμή στάθηκε ένα ατύχημα που είχε ο ίδιος το 1858 σε μια
διαδικασία μετρήσεων στον καθεδρικό ναό της πόλης Wetzlar το οποίο παραλίγο να
του στοιχίσει τη ζωή. Τότε σκέφτηκε ότι οι μετρήσεις θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν στην όψη ενός κτηρίου με έμμεσο τρόπο και όχι απ’ ευθείας.
Ο βέλτιστος τρόπος για την έμμεση εξαγωγή των μετρήσεων ήταν με τη χρήση
φωτογραφικής εικόνας, όμως οι τότε κοινές φωτογραφικές μηχανές δεν ήταν σε θέση
να αποδώσουν σωστά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Για το λόγο
αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει μια φωτογραφική μηχανή που θα διέθετε μια
μετρητική συσκευή και η οποία θα μπορούσε να αποδώσει εκτός από την εικόνα του
αντικειμένου και κάποια πληροφορία σχετικά με τη γεωμετρία του (CMS, 2016).
O Meydenbauer ήταν αυτός που έδωσε στην επιστήμη το όνομα φωτογραμμετρία,
η οποία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις: «Φως – γραμμή – μέτρηση» που
αποτυπώνουν λιτά την ιδιότητα που έχει το φως να διέρχεται πάντα σε ευθεία γραμμή
και να μπορεί να προσδίδει μετρήσεις με τη χρήση αυτής της ιδιότητας. Παράλληλα
με την εξέλιξη της τεχνικής της φωτογραφίας αναπτύχθηκε και η φωτογραμμετρία,

που αντλεί πληροφορίες από τα πεδία των μετρήσεων όπως της γεωδαισίας, της
τοπογραφίας και της χαρτογραφίας για τη δημιουργία χαρτών της γήινης επιφάνειας.

Εικόνα 3.Τρόποι και μέθοδοι παραγωγής τρισδιάστατου μοντέλου

Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη, η μεθοδολογία της γεωμετρικής
τεκμηρίωσης των μνημείων αποτελεί ένα συνδυασμό της τοπομετρικής, της
τοπογραφικής και της φωτογραμμετρικής μεθόδου. Με την τοπογραφική μέθοδο
αποτυπώνονται τα δίκτυα εξάρτησης δηλαδή τα πολυγωνομετρικά, χωροσταθμικά,
τριγωνομετρικά, τοποσταθερά σημεία και φωτοσταθερά ενώ με τη φωτογραμμετρική
οι λεπτομέρειες στο χώρο μεταξύ των φωτοσταθερών. Τέλος, η τοπομετρική μέθοδος
συμπληρώνει τις άλλες δύο εκεί που είτε δεν είναι δυνατό είτε κρίνεται ασύμφορο να
χρησιμοποιηθούν (Σκαρλάτος ∆., 2012). Η χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων είναι
εκτεταμένη στο επιστημονικό πεδίο καταγραφής, συντήρησης αλλά και
αποκατάστασης πολιτιστικών έργων τέχνης.
Στην περίπτωση εκτεταμένων χώρων χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίσεις
χαμηλού ύψους, οι οποίες είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν - για λόγους
χαμηλότερου κόστους και ευκολίας - από ειδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
(drones). Για μικρότερες απεικονίσεις, τις απαιτήσεις μπορούν να καλύψουν οι
επίγειες λήψεις. Ο συνδυασμός της φωτογραμμετρίας με τις τεχνικές σάρωσης Laser
μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί σε κλειστούς χώρους ή για την καταγραφή
λεπτότερων χαρακτηριστικών (Πατιάς Π., 2008).
Ο συνδυασμός ενός τρισδιάστατου μοντέλου μιας ανασκαφής και του εδάφους με
τις ιστορικές γνώσεις ενός αρχαιολόγου μπορεί να υποδείξει την συνέχεια της
ανασκαφής. Παρομοίως, τρισδιάστατες απεικονίσεις και αποτυπώσεις υποβοηθούν
στο έργο τους συντηρητές και αναστηλωτές, δίνοντας τους πληροφορία τόσο για το
είδος και την έκταση της ζημιάς- καταστροφής όσο και για την ακριβέστερη

αποκατάστασή της. Παράλληλα, η φωτογραμμετρία χρησιμοποιείται και για την
παρακολούθηση της κατάστασης διατηρητέων κτισμάτων και μνημείων για
ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να έχουν υποστεί (Stanco, 2011).
Μια πρόσθετη χρήση των προϊόντων της φωτογραμμετρίας έχει να κάνει με την
ανάδειξη αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των πολιτιστικών χώρων. Τρισδιάστατες
απεικονίσεις και χαρτογραφήσεις εκθέτονται σε μουσεία, φυσικά και ψηφιακά
(Virtual Museum), προσφέροντας μια πιο ρεαλιστική άποψη για χώρους που είναι μη
επισκέψιμοι ή απομακρυσμένοι (Li, 2011).

5. Συμπεράσματα
Oι παραδοσιακοί οικισμοί στην Ευρώπη και στην χώρα μας αποτελούν ένα
μοναδικό στοιχείο του πολιτιστικού περιβάλλοντος, της λαϊκής αρχιτεκτονικής
παράδοσης- κληρονομιάς και της πολιτισμικής ταυτότητας και συνιστούν μια
αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για την παρουσία, τη δράση και την κουλτούρα των λαών.
Η πολιτιστική αρχιτεκτονική κληρονομιά των παραδοσιακών οικισμών αποτελεί
αδιαμφισβήτητα κοινωνικό αγαθό και ανήκει σε όλους, τόσο στην παγκόσμια
κοινότητα αλλά και σε κάθε άτομο ξεχωριστά. Κατά συνέπεια όλοι μοιραζόμαστε την
ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση της. Ο ρόλος των διεθνών συμβάσεων
και οργανισμών είναι καθοριστικός και επιβεβλημένος για την προστασία,
διατήρηση, διάσωσης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Με άξονα τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, στόχος της Πολιτείας, της
Αυτοδιοίκησης και των φορέων είναι να φέρουν την υλική πολιτιστική και
αρχιτεκτονική κληρονομιά των παραδοσιακών οικισμών στο κέντρο της ζωής, να τα
επανασυνδέσουν με την κοινωνία και την οικονομία και να τα καταστήσουν κοινό
κτήμα όλων.
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Περίληψη
Η τουριστική ανάπτυξη του συμπλέγματος Βόρα-Βεγορίτιδας στο Β.Δ. του νομού
Πέλλας αποτέλεσε, την περίοδο 1985 – 2005, το μεγαλύτερο, ίσως, εγχείρημα
οικονομικής ανάπτυξης με θέμα τον εναλλακτικό τουρισμό στην ελληνική ενδοχώρα
και ιδιαίτερα στο ορεινό και μειονεκτικό τμήμα της. Το κύριο χαρακτηριστικό του
εγχειρήματος ήταν η ανάπτυξη πολυθεματικής τουριστικής δραστηριότητας με κύριο
στόχο τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και παράλληλα την
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής και ευρύτερα του
νομού. Το χωρικό και οικονομικό μέγεθος του σχεδίου, η πολυπλοκότητα του
σχεδιασμού και της εφαρμογής το καθιστούν ως ιδιαίτερη περίπτωση για τον
ελληνικό χώρο. Τριάντα χρόνια μετά τη σύλληψη του οράματος και την έναρξη των
εργασιών του σχεδιασμού και της τμηματικής υλοποίησης του σχεδίου, στην εργασία
αυτή επιχειρείται μία κριτική αποτίμησή του με σκοπό να αναδειχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα σε σχέση με την επιτυχία του, συνολικά, και επιμέρους με το
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή καθώς και την ανταπόκριση της
τοπικής κοινωνίας στη νέα πρόκληση η οποία συνέβαλε στη διαφοροποίηση του
οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι της περιοχής.

A critical view of the Voras-Vegoritida tourist development project in the
prefecture of Pella
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Abstract
Tourist development of the natural complex of mount Voras and lake Vegoritida
in the prefecture of Pella between 1985 – 2005 consisted the major, probably,
economic development project on tourism in Greek hinterland. Main goal of the
project was the development of a multi-thematic tourist activity aiming to alter and to
strengthen local economy and also to improve quality of life for the local society and
not only. The spatial and economic dimension of the project, the complexity of the
planning process as well as of the implementation defines it as an unusual case for
greek reality so far. Thirty years after the capturing of the vision, the beginning of the
planning and the start of the implementation phase of the project, this work tries to
critically review its impacts in order for useful outcomes to be drawn concerning the
different phases of the materialization of the project and also its acceptance of the
local community of this new challenge that tried to differentiate the economic and
social status of the local society.

1. Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή γίνεται μια κριτική θεώρηση του προγράμματος τουριστικής
ανάπτυξης του ευρύτερου φυσικού συμπλέγματος που γεωγραφικά ορίζουν το όρος
Βόρας και η λίμνη Βεγορίτιδα. Περιοχή εφαρμογής του σχεδίου είναι το Β.Δ. τμήμα
του Νομού Πέλλας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χάρτης 1). Η
μορφολογία της περιοχής είναι ορεινή ενώ παραγωγικά ορίζεται τμηματικά ως ορεινή
και μειονεκτικά. Υπάρχουν μικρού και μεσαίου μεγέθους αγροτικοί οικισμοί και τα
αστικά κέντρα στην περίμετρό της είναι οι πόλεις της Έδεσσας και της Αριδαίας
(E.Τ.Α. Καϊμακτσαλάν – Βεγορίτιδας Α.Ε., 1994). Παραδοσιακά η οικονομία της
στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα με παραγωγές φρούτων και δασοκαλλιέργειες. Τη
μεταπολεμική περίοδο 1950 – 1990 παρατηρούνται έντονες τάσεις εξωτερικής αλλά
και εσωτερικής μετανάστευσης με αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα του ενεργού
δυναμικού της περιοχής να αναζητήσει καλύτερες συνθήκες ζωής στο εξωτερικό και
στα ελληνικά αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των οικισμών
Αγίου Αθανασίου και Παναγίτσας, όπου ο πληθυσμός, στην περίοδο 1961 – 1991,
μειώνεται κατά 67% και 27%, αντίστοιχα.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό πλούτο και έντονη μορφολογική
διαφοροποίηση. Οι πλούσιοι φυσικοί της πόροι δημιουργούν προϋπόθεση για την

ανάπτυξη ενός ευρύτερου σχεδίου το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τα οικονομικά
και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής και, τελικά, να βελτιώσει το γενικό επίπεδο της
ζωής των κατοίκων. Περιοχές και οικισμοί που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είναι η πόλη της Έδεσσας, ο ορεινός όγκος του Βόρα, η λίμνη Βεγορίτιδα, οι ιαματικές
πηγές Λουτρακίου Αλμωπίας, ο υγρότοπος Άγρα – Νησίου – Βρυττών και οι πολύ
ενδιαφέροντες παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί που βρίσκονται διάσπαρτοι στην
ευρύτερη περιοχή. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας ’90 η παρουσία τόσο του
δευτερογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας είναι ασήμαντη, με
εξαίρεση τις πολύ υποβαθμισμένες, ιαματικού χαρακτήρα, υπηρεσίες που
παρέχονταν στα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου σε άτομα μεγάλης ηλικίας και, κατά
κανόνα, προερχόμενα από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Αντίστοιχα οι υποδομές
φιλοξενίας ήταν υποτυπώδεις. Οι κοινωνικές υπηρεσίες ήταν αντίστοιχες της
υπόλοιπης ελληνικής υπαίθρου. Ο πληθυσμός, σε μεγάλο ποσοστό, περιλαμβάνει
γηγενείς στους οποίους οι περίοδοι τόσο του εμφυλίου πολέμου όσο και της
δικτατορίας είχαν αφήσει έντονα σημάδια εσωστρέφειας.
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Χάρτης 1. Περιοχή Εφαρμογής Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης Βόρα Βεγορίτιδας
Με όρους επικοινωνίας η περιοχή είναι μερικά «αποκλεισμένη» από τις όμορες
περιοχές και την υπόλοιπη χώρα αφού ακόμη ένα σημαντικό τμήμα του κύριου οδικού
δικτύου είναι χαμηλής εξυπηρέτησης.

2. Περιγραφή του προγράμματος - ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Η σύλληψη και ο σχεδιασμός ενός σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
μιας ευρύτερης περιοχής, όπως η εν λόγω, αποτελεί κανονικά ευθύνη και λειτουργία
της πολιτείας μέσα είτε των εθνικών ή των περιφερειακών ή και των τοπικών
πολιτικών και διοικητικών δομών. Ακόμη περισσότερο ίσως, θα έπρεπε ο εν λόγω
σχεδιασμός να έχει ενταχθεί σε ευρύτερα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια της
χώρας. Αυτή όμως η καθ’ όλα τακτική αλλά και απλά λογική διαδικασία δεν
αποτελούσε και ίσως ούτε ακόμη αποτελεί συνήθη ελληνική πρακτική και έτσι το
εγχείρημα τουριστικής ανάπτυξης του ευρύτερου όγκου Βόρα – Βεγορίτιδας μπορεί
να χαρακτηριστεί ως μία ad-hoc παρέμβαση με έντονα τα στοιχεία της κοινωνικής
πρωτοβουλίας.
Ιστορικά το εγχείρημα εκκινεί στις αρχές του 1983 όταν ένας τοπικός κοινωνικός
φορέας, ο Όμιλος Χιονοδρόμων Έδεσσας (Ο.Χ.Ε.), έπειτα από διαβούλευση με
άλλους, αντίστοιχους τοπικούς φορείς, διατύπωσε με σαφήνεια το όραμά του για τη
δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου εθνικής εμβέλειας και το μετέφερε στη
Νομαρχιακή Διοίκηση του Νομού Πέλλας. Βρίσκει άμεση ανταπόκριση από την
ηγεσία της τότε Νομαρχίας Πέλλας (Ν.Π.) και διαμορφώνεται άμεσα μια διαρκής,
μεταξύ τους, συνεργασία στην οποία ιδιαίτερο ρόλο αναλαμβάνουν σύμβουλοι της
τότε νομαρχιακής διοίκησης. Το 1985 και μετά από συνεργασία των δύο τοπικών
φορέων με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) συστήνεται ομάδα εργασίας
επιστημόνων από τους τρεις φορείς, οι οποίοι καλούνται, σε πολύ προκαταρτικό
επίπεδο, να επιμεληθούν έναν αρχικό σχεδιασμό τόσο με όρους χωροταξικούς όσο και
αναπτυξιακούς. Μέχρι το 1988 διατυπώνεται η θέση της επιστημονικής ομάδας
σχετικά με την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου, ολοκληρώνονται από τον
Ο.Χ.Ε. πολλές πρόδρομες αναγνωριστικές εργασίες στο βουνό, διατυπώνονται
προτάσεις ξένων ειδικών και τον Οκτώβριο 1988 συντάσσεται πρόταση Ζώνης
Οικιστικού Ελέγχου - Ζ.Ο.Ε. (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1988) ως σχέδιο χωροταξικής ρύθμισης
για την ευρύτερη περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν (κορυφή του
όρους Βόρα – υψ. 2524 m). Το εγχείρημα διατηρείται ζωντανό και εγκαθίσταται σιγά
σιγά ως υλοποιήσιμο έργο για την τοπική κοινωνία, πάντοτε λόγω της πρωτοβουλίας
ενός τοπικού ομίλου (Ο.Χ.Ε.).
Στο διάστημα 1983 – 1988 εμπεδώνονται για τους τοπικούς φορείς η
αναπτυξιακή διάσταση του εγχειρήματος και πλέον επαναδιατυπώνεται το όραμα ως
«Πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου Βόρα – Βεγορίτιδας».
Χωρικά η περιοχή αναφοράς περιλαμβάνει όλο το Β.Δ. τόξο του Νομού Πέλλας με
έμφαση στην πόλη της Έδεσσας, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν, το
Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας (στις νότιες υπώρειες του Βόρα), τα Ιαματικά
Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας, τη Λίμνη Βεγορίτιδα και τον Υγρότοπο Άγρα – Νησίου
– Βρυττών.
Πρόκειται για ένα πολυθεματικό τουριστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα στο χώρο
του εναλλακτικού τουρισμού, μέσω του οποίου προωθούνται ποικίλες τουριστικές
δραστηριότητες, όπως:

• Ιστορικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός τουρισμός
• Χιονοδρομία
• Αεραθλητισμός
• Θερμαλιστικός τουρισμός
• Ορεινός – περιβαλλοντικός τουρισμός
• Ιστιοπλοΐα – ψάρεμα
• Μηχανοκίνητος τουρισμός
• Αναψυχή
Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη 12μηνης τουριστικής πολυθεματικής υπηρεσίας
που θα απευθύνεται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική τουριστική αγορά.
Το όραμα και, κατ’ επέκταση, το σχέδιο όπως τελικά διατυπώνεται είναι
μεγαλεπήβολο και με υψηλή προοπτική για τη διαφοροποίηση της τοπικής
οικονομίας. Για την Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο ως προς το μέγεθός του καθώς και το
βαθμό συνθετότητας. Αποτελεί, ίσως, την πρώτη προσπάθεια οργάνωσης ενός
σύνθετου τουριστικού προϊόντος στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού. Ισχυρά
στοιχεία που καταδεικνύουν τη θετική προοπτική του έργου είναι:
• Η εγγύτητα των τόπων ανάπτυξης της πολυθεματικής τουριστικής
δραστηριότητας που εύκολα καλύπτει 12μηνη λειτουργία (όλοι οι τόποι
βρίσκονται σε περιοχή ακτίνας 20 χλμ.).
• Η μοναδικότητα του Χιονοδρομικού Κέντρου και των Ιαματικών Λουτρών με
όρους φυσικούς και περιβαλλοντικούς.
• Η ιδιαίτερη ποιότητα με όρους ανεμοπορίας της λεκάνης Βόρα – Βεγορίτιδας
όπως φαίνεται από τις διεθνείς σχετικές αναφορές και εκδόσεις.
• Η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου (Έδεσσα, παραδοσιακοί οικισμοί).
• Η παρουσία, με κοντινή απόσταση, μιας μεγάλης ελληνικής λίμνης και ενός
υγροτόπου.
• Η θέση της ευρύτερης περιοχής και η εγγύτητά της με σημαντικούς
τουριστικούς και ιστορικούς προορισμούς, όπως Πέλλα, Βεργίνα, Δίον,
Χιονοδρομικά Κέντρα Ημαθίας και Φλώρινας, Λίμνες Δυτικής Μακεδονίας
(Πρέσπες, Χειμαδίτιδα, κ.λπ.), Καστοριά αλλά και Θεσσαλονίκη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικών Κατευθύνσεων για
την Ανάπτυξη του Χιονοδρομικού και Ιαματικού Τουρισμού στην Ελλάδα», το οποίο
εκπονήθηκε το 1999 για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αναφέρεται ως επιλογή για το σχεδιασμό
διεθνούς κέντρου θερμαλιστικού και χιονοδρομικού τουρισμού η περιοχή του Βόρα
στο πλαίσιο του τόξου ανάπτυξης Ολύμπου – Βόρα (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1999).
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των τοπικών φορέων που αναπτύσσουν την
πρωτοβουλία, η Πολιτεία παρέμεινε αδιάφορη σε ότι τουλάχιστον αφορούσε την
υιοθέτηση και υποστήριξη του σχεδίου με εξαίρεση τη σύνταξη μιας μελέτης
αναγνώρισης της σημασίας και κατάταξης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας
(ΥΠ.ΟΙ.Ο., 1988)η οποία ποτέ όμως δε χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προώθησης του
χειμερινού τουρισμού στη χώρα.
Το χρονικό διάστημα 1989 – 1995 αποτελεί την πρώτη περίοδο της σταδιακής
υλοποίησης του σχεδίου με πόρους που σχεδόν καθ’ ολοκληρία εξασφαλίζονται με την
πρωτοβουλία των τοπικών φορέων. Καθοριστική είναι η σύσταση και λειτουργία της

Αναπτυξιακής Πέλλας Α.Ε., η οποία υιοθετεί στα τοπικά σχέδια της πρωτοβουλίας
LEADER στις φάσεις Ι και ΙΙ το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακατσαλάνκαι τα Ιαματικά
Λουτρά Λουτρακίου, ως βασικά έργα για την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα
αξιοποιούνται πόροι του Ε.Ο.Τ., των Επιχειρηματικών Προγραμμάτων Π.Κ.Μ., της
πρωτοβουλίας INTERREG (I&II), των προγραμμάτων στήριξης της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των δημοσίων πόρων της Νομαρχίας Πέλλας. Το Δεκέμβριο 1994
εγκαινιάζεται και λειτουργεί η πρώτη φάση ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου
και ενισχύονται οι υποδομές φιλοξενίας στα Ιαματικά Λουτρά Λουτρακίου και το
Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας. Παράλληλα προωθείται το πρόγραμμα ανάδειξης
του Βράχου της Έδεσσας με αναβάθμιση του χώρου των Καταρρακτών και την
ανάπλαση των παραδοσιακών συνοικιών των Μύλων και του Βαροσίου.
Η ανταπόκριση της εσωτερικής τουριστικής αγοράς είναι άμεση και πολύ μεγάλη.
Το Χιονοδρομικό Κέντρο συγκεντρώνει πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, τα Ιαματικά
Λουτρά Λουτρακίου καθιερώνονται ως τουριστικός προορισμός12μηνης διάρκειας
και αυξάνεται εντυπωσιακά η τουριστική κίνηση της Έδεσσας. Παράλληλα, το
Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας καθιερώνεται ως διεθνής προορισμός για άτομα με
αντίστοιχο ενδιαφέρον.
Μεταξύ 1995 και 2010 σημειώνεται «έκρηξη» επενδύσεων στον τουριστικό τομέα
μέσω, τόσο των επενδυτικών προγραμμάτων, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, η
Πρωτοβουλία LEADER, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικού Χώρου
(Ο.Π.Α.Χ.), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
όσο και αμιγώς με την επένδυση ιδιωτικών πόρων. Μέχρι το 2010 δημιουργούνται
στην περιοχή περίπου 5000 κλίνες σε ξενώνες και ξενοδοχεία διαφορετικών
κατηγοριών, πολλές επιχειρήσεις εστίασης και γενικά διημέρευσης καθώς και μικρές
επιχειρήσεις και καταστήματα παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα πληθυσμού που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή
Πέλλας Α.Ε. το 2005, με αντικείμενο την αύξηση της εμπορικής και επιχειρηματικής
δραστηριότητας στο ευρύτερο τόξο Βόρα – Βεγορίτιδας, εξαιρουμένης της πόλης της
Έδεσσας, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και των
παραγωγικών επιχειρήσεων κατά 470%.
Την ίδια περίοδο εκδηλώνεται υψηλή οικοδομική δραστηριότητα σε
συγκεκριμένους οικισμούς (Άγιος Αθανάσιος, Λουτράκι, Παναγίτσα) και αντίστοιχη
ζήτηση για ορεινή παραθεριστική κατοικία. Ο εγκαταλειμμένος παραδοσιακός
οικισμός του Παλαιού Αγίου Αθανασίου σε περίπου 10 χρόνια «μεταμορφώνεται» σε
έναν από τους πλέον τουριστικούς ορεινούς προορισμούς – περισσότερες από 500
κατοικίες δημιουργούνται συγκροτώντας τον πρώτο αμιγώς τουριστικό οικισμό στην
ενδοχώρα. Δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα
εκδηλώνονται προθέσεις για νέες επενδύσεις και προσδοκίες για αύξηση του
εγχώριου προϊόντος και, γενικότερα, της οικονομίας της περιοχής η οποία πλέον δε
τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τον πρωτογενή τομέα αλλά έχει και τη
συμπληρωματική πηγή από τον τομέα των υπηρεσιών.
Με επενδυτικούς – οικονομικούς όρους, το εν λόγω πρόγραμμα, όπως αυτό
εξελίχθηκε από το 1985 έως και σήμερα, είναι γιγάντιο. Οι δημόσιες επενδύσεις

ξεπερνούν τα 10.000.000€ ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις, αν και μη καταγεγραμμένες,
ξεπερνούν τα 150.000.000€ στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος.

3. Προβλήματα στην εφαρμογή του σχεδίου
Όπως αναφέρεται παραπάνω, το έργο, τόσο σε επίπεδο σύλληψης του οράματος
όσο και σχεδιασμού, είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας τοπικών
κοινωνικών φορέων σε συνεργασία και την υποστήριξη της Νομαρχίας Πέλλας.
Μεταξύ 1983 και 1995 (έναρξη λειτουργίας του Χιονοδρομικού κέντρου
Καϊμακτσαλάν) το έργο καταξιώνεται στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και
σταδιακά οργανώνεται μόνο χάρη στην εθελοντική προσπάθεια μελών των τοπικών
φορέων, με την υποστήριξη της Νομαρχίας Πέλλας και τοπικών δημοτικών φορέων.
Καταλυτική είναι, βέβαια, η παρουσίατης Αναπτυξιακής Πέλλας Α.Ε. η οποία
ιδρύεται αρχικά το 1989 με την ονομασία Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Καϊμακτσαλάν – Βεγορίτιδας, μέσω της οποίας διασφαλίζονται σημαντικοί πόροι για
την υλοποίηση του έργου. Είναι χαρακτηριστικό το ότι τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια
LEADERIκαι LEADERIIεπενδύουν, κατά κύριο λόγο, στη δημιουργία του
Χιονοδρομικού Κέντρου, τη συμπλήρωση των υποδομών στα Ιαματικά Λουτρά
Λουτρακίου και στο Αεραθλητικό Κέντρο Παναγίτσας. Παρ’ όλα αυτά το όλο
εγχείρημα είναι εμφανές ότι χαρακτηρίζεται από σειρά προβλημάτων και «μη
κανονικών» διαδικασιών, που συνοψίζονται ως εξής:
1. Δεν ακολουθούνται οι κανονικές διαδικασίες σε ότι αφορά τον χωρικό
αναπτυξιακό προγραμματισμό και μάλιστα για έργο τέτοιας κλίμακας. Το
έργο δεν προκύπτει ως προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της
Πολιτείας, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν εντάσσεται
στον εθνικό ή τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό καθώς και στα
αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα. Έτσι, με όρους πολιτικού
αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι ένα «ορφανό» έργο, το οποίο αναζητεί την
πραγμάτωσή του μέσω τοπικών, κατά κύριο λόγο, εθελοντικών προσπαθειών,
που όμως έχουν έντονο το στοιχείο του ερασιτεχνισμού.
2. Υφίστανται σε εκκρεμότητα νομικά, διοικητικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα τα
οποία θα ταλαιπωρήσουν για πολλά χρόνια το ίδιο το εγχείρημα.
3. Η απουσία κεντρικής δομής, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης
και διαχείρισης χαρακτηρίζει το εγχείρημα και το αποδυναμώνει μέχρι και
σήμερα.
4. Η απροθυμία ή η αδυναμία των τοπικών διοικητικών αρχών να κατανοήσουν
τη σημαντικότητα του έργου και να εμπλακούν ενεργά στη συνέχισή του
αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για την ανάδειξή του ως έργο
«καταλύτη» για την τοπική οικονομία.
5. Η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού στη χώρα περιορίζει την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα
του εγχειρήματος.

4. Κριτική θεώρηση – Διαπιστώσεις
Μέσα από μια προσεκτική θεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης
πολυθεματικής τουριστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Βόρα –
Βεγορίτιδας στο Β.Α. τμήμα του Νομού Πέλλας προκύπτουν ιδιαίτερα χρήσιμες
διαπιστώσεις, τόσο για το ίδιο το έργο όσο και ευρύτερα για την ανάπτυξη παρόμοιων
αναπτυξιακών σχεδίων.
1. Αξιόλογοι φυσικοί πόροι σε συνδυασμό με ενδιαφέροντα ανθρωπογενή
σύνολα μπορεί να αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή
εφαρμογή θεματικών αναπτυξιακών σχεδίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από
οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η περίπτωση του
αναπτυξιακού σχεδίου Βόρα – Βεγορίτιδας στο Β.Δ. τμήμα του Νομού
Πέλλας επιβεβαιώνει απόλυτα την παραπάνω διαπίστωση. Παρ’ όλες τις
σημαντικές και συστηματικές ελλείψεις σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού,
εφαρμογής και διαχείρισης το έργο υπήρξε μέχρι το 2009 και παραμένει την
περίοδο της κρίσης ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική οικονομία και
κοινωνία.
2. Η ύπαρξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και η ορθή εφαρμογή της, με
όρους προγραμματικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, αποτελεί τη
βασική, αν όχι και μόνη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή
αναπτυξιακών σχεδίων μεγάλης κλίμακας.
3. Η παραβίαση της κανονικότητας στη διαδικασία εξέλιξης του αναπτυξιακού
προγραμματισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται μέσω του στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδιασμού, του οικονομικού προγραμματισμού, των
μελετών εφαρμογής και των σχεδίων διαχείρισης του έργου, αποτελεί
απαράβατη διαδικασία για την εφαρμογή βιώσιμων αναπτυξιακών σχεδίων
με όρους διάρκειας. Η παθολογία του εγχειρήματος Βόρα – Βεγορίτιδας
οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στην παραβίαση αυτής της κανονικότητας.
4. Τα περισσότερα, υψηλής εμβέλειας και σημασίας, αναπτυξιακά έργα έχουν
σαφή χωρική αναφορά και αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, η οποία πολλές
φορές έχει σημαντικό πρωταγωνιστικό ή υποστηρικτικό ρόλο. Ως εκ τούτου,
η ικανότητα και η ετοιμότητα των τοπικών διοικητικών φορέων να
πρωταγωνιστήσουν ή απλά να υποστηρίξουν το πρόγραμμα αποτελεί
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Στην περίπτωση του εν λόγω
εγχειρήματος οι τοπικές αυτοδιοικητικές δομές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, με
όρους τόσο πολιτικούς όσο και διοικητικούς να στηρίζουν ή ακόμη και να
αναλάβουν την οργάνωση και τη συνολική εφαρμογή του εγχειρήματος.
5. Αντίστοιχη είναι και η διαπίστωση για την απουσία ενός κεντρικού οργάνου
συντονισμού και συνολικής διαχείρισης, σε υψηλό επίπεδο, του
προγράμματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απουσία συνεργατικών
δράσεων, τη μη εφαρμογή καινοτόμων εφαρμογών, κύρια στο χώρο των
υπηρεσιών, τη μη αποφυγή παράτυπων ή ακόμη και παράνομων

πολεοδομικών παρεμβάσεων καθώς και τη μη οργάνωση κατάλληλων
τουριστικών προϊόντων υψηλής ζήτησης στην ευρύτερη τουριστική αγορά.
6. Το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης Βόρα – Βεγορίτιδας που υλοποιήθηκε
στο Β.Δ. τμήμα του Νομού Πέλλας έχει ευρύτερη εμβέλεια, με όρους
οικονομικούς αλλά ιδιαίτερα τοπική αναφορά, με όρους χωρικούς. Άμεσα
ωφεληθείσα είναι η τοπική κοινωνία, η οικονομία της οποίας συμπληρώθηκε
θεματικά και ενισχύθηκε σημαντικά. Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται
στη δυνατότητα αφομοίωσής του, υποστήριξής του και ενσωμάτωσής του από
την τοπική κοινωνία στην καθημερινή της λειτουργία.
Ο τοπικός πληθυσμός, αμιγώς αγροτικός, μέχρι το 1995 δεν είχε καμία
ουσιαστική εμπειρία από τον τομέα των υπηρεσιών και καμία αντίστοιχη
«παιδεία» ώστε να διαχειριστεί δράσεις σε έναν «άγνωστο» τομέα της
οικονομίας. Ο εν πολλοίς εθελοντικός και, βέβαια, ατελής χαρακτήρας της
συνολικής παρέμβασης και η ουσιαστική απουσία της τοπικής διοίκησης από
την εξέλιξη του εγχειρήματος, είχαν ως αποτέλεσμα να κληθεί η τοπική
κοινωνία να υποστηρίξει συντεταγμένα ένα έργο στο χώρο της τουριστικής
αγοράς. Ακόμη χειρότερα, η δυναμική του έργου στα πρώτα του βήματα ήταν
τόσο μεγάλη ώστε να εμφανιστεί το παράδοξο, η ζήτηση να διαμορφώνει
βίαια, με χρονικούς όρους, την προσφορά. Αυτό οδήγησε σε μία παθολογική
κατάσταση την τοπική τουριστική αγορά με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Απότομη αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της διαμονής και
της εστίασης, δίχως καμία διασφάλιση της συνολικής βιωσιμότητας.
β. Εξάρτηση των ιδιωτών επενδυτών από υψηλότοκο δανεισμό, υπερβολικών,
ορισμένες φορές, ποσών, ο οποίος υποθήκευσε πολλές επενδύσεις.
γ. Αδυναμία κατανόησης των χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων της
τουριστικής αγοράς με αποτέλεσμα τη δημιουργία τουριστικών παροχών
περιορισμένης ποικιλίας αλλά και ελεγχόμενης ποιότητας.
δ. Αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και διάθεση
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν να έλξουν
διαφορετικά τμήματα της τουριστικής αγοράς.
ε. Εμφάνιση διάθεσης παράβασης των πολεοδομικών κανόνων, ακόμη και σε
παραδοσιακούς οικισμούς, με αποτέλεσμα την άλλοτε αλλοίωση ή και την
καταστροφή της τοπικής αρχιτεκτονικής και οικιστικής οργάνωσης.
στ. Αδιαφορία σε ζητήματα αξιοποίησης του δημόσιου χώρου, καθαριότητας,
αισθητικής και περιβαλλοντικής διάθεσης.
ζ. Απόλυτη αδιαφορία στη συγκρότηση κοινής πολιτικής marketing και,
γενικότερα, προώθησης του συνολικού τουριστικού προϊόντος. Γενικότερα,
αδυναμία κατανόησης της αξίας του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων και προσώπων. Η έννοια της διαβούλευσης ήταν και
παραμένει άγνωστη για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας της.
Τελικά, στο ερώτημα εάν το γενικότερο εγχείρημα είναι επιτυχές, η απάντηση
είναι καταφατική. Είναι όμως μερικά επιτυχές αφού η δυναμική του αναχαιτίστηκε
από την έλλειψη τακτικού ορθολογικού σχεδιασμού, την απουσία διαχειριστικής

δομής, την αδιαφορία της διοίκησης και την ανετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας να
ολοκληρώσει ένα έργο υψηλής σημασίας για τον τόπο και τη χώρα, που
οραματίστηκαν και έστησαν μέλη της τοπικής κοινωνίας, η προσπάθεια των οποίων
δε βρήκε την ανταπόκριση που θα έπρεπε από την Πολιτεία σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.
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Περίληψη
Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν ακραία φυσικά συμβάντα, τα οποία
προκαλούν ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες, διαταράσσουν τον κοινωνικό ιστό
και παρακωλύουν πρωταρχικές λειτουργίες των πληττόμενων κοινωνιών. Ειδική
κατηγορία φυσικών καταστροφών αποτελούν εκείνες που σχετίζονται άμεσα με τον
καιρό και το κλίμα, όπως πλημμύρες, θύελλες, πυρκαγιές, κλπ., οι οποίες έχουν γίνει
σημαντικά συχνότερες από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι ορεινές περιοχές, λόγω
των ιδιαίτερων φυσικών-γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τους (π.χ., έντονο
ανάγλυφο, δριμύ κλίμα), αλλά και λόγω του ‘εύθραυστου’ χαρακτήρα των ορεινών
οικοσυστημάτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις του κλίματος και, κατ’
επέκταση, στην εμφάνιση ακραίων φυσικών συμβάντων. Παράλληλα, οι ορεινές
κοινωνίες, παρά την εγγενή προσαρμοστικότητά τους, είναι γεωγραφικά
απομονωμένες, περιθωριοποιημένες, με έντονα τα φαινόμενα της φτώχειας και των
προβλημάτων ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, οι κοινωνίες αυτές είναι πιο ευάλωτες στις
επιπτώσεις της κοινωνικής αλλαγής από τις φυσικές καταστροφές. Η κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο η αλλαγή του κλίματος και, μέσω αυτής, οι φυσικές καταστροφές
επηρεάζουν τα βουνά είναι ζωτικής σημασίας. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην
επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση φυσικών καταστροφών, με έμφαση
σε δύο φυσικούς κινδύνους: την εδαφική απώλεια λόγω υδατικής διάβρωσης και τις
δασικές πυρκαγιές, και διερευνά την επίδραση αυτών στις ορεινές κοινωνίες. Μέσα
από την ανάλυση γίνεται σαφής τόσο η τρωτότητα των ορεινών κοινωνιών σε αυτούς
τους κινδύνους, όσο και οι ειδικές απαιτήσεις προσαρμογής αυτών των κοινωνιών, με
στόχο τη θωράκισή τους. Μέχρι σήμερα, οι διεθνείς οργανισμοί και οι κυβερνήσεις
αναπτύσσουν οριζόντιες στρατηγικές για την αντιστροφή των τρεχουσών τάσεων της
αλλαγής του κλίματος. Παρ’ όλα αυτά, η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και η
λήψη μέτρων τοπικού χαρακτήρα μπορούν να παίξουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση
της θωράκισης των περιοχών αυτών στους φυσικούς κινδύνους.
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Abstract
Natural disasters are extreme natural events that cause human and financial
losses, disrupt the social fabric and impede fundamental functions of the affected
communities. A special category of natural disasters are those directly related to
weather and climate, such as floods, storms, fires, etc., which have become more
frequent since the late 1990s. Due to their particular natural-geomorphological
characteristics (e.g. rugged terrain, harsh climate) and the vulnerability of mountain
ecosystems, mountainous areas are particularly proneto climate fluctuations and,
consequently, to the emergence of extreme natural events. At the same time,
mountain societies, despite their inherent adaptability, are geographically isolated,
marginalized, afflicted by poverty and development problems. As a result, these
societies are more vulnerable to the effects of social change due to natural disasters.
Understanding how climate change and, through it, natural disasters affect mountains
is vital. The present paper focuses on the effect of climate change on the occurrence of
natural disasters, focusing on two natural hazards: soil lossdue to water erosion and
forest fires, and explores their impact on mountain societies. By means of the analysis,
both the vulnerability of mountain societies to these hazards and the specific
adaptation requirements of these societies are clearly identified with a view to their
armoring. Until today, international organizations and governments are developing
horizontal strategies to reverse the current trends of climate change. Nonetheless,
empowering local societies/ communities and taking local measures can play a key
role in building the defense of these areas into natural hazards.

1. Περί φυσικών καταστροφών
Μια φυσική καταστροφή (natural disaster) εμφανίζεται όταν ένας φυσικός
κίνδυνος (φυσική διεργασία/φαινόμενο) προκαλεί τρωτότητα και η ζημιά είναι τόσο
μεγάλη που η πληγείσα κοινότητα δε μπορεί να ανακάμψει με χρήση των δικών της
πόρων (Cannon, 1994). Οι φυσικέςκαταστροφές συνεπάγονται σημαντική
αποδιοργάνωση στη λειτουργία μιας κοινωνίας, με ευρύτατες ανθρώπινες, υλικές ή
περιβαλλοντικές απώλειες (ISDR, 2002).
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη μείωση του
κινδύνου των καταστροφών (UNISDR, 2018c), ο συνολικός απολογισμός των
φυσικών καταστροφών της πρόσφατης 30-ετίας (1980-2008) είναι 2,1 εκατομμύρια
νεκροί, 5,3 δισεκατομμύρια πληγέντες και οικονομική ζημιά 1,6 τρισεκατομμύρια $
Η.Π.Α.Οι υδρολογικές και οι μετεωρολογικές καταστροφές (πλημμύρες και
καταιγίδες, αντίστοιχα) είναι-με διαφορά-οι επικρατέστερες φυσικές καταστροφές
παγκοσμίως (2.887 και 2.381 συμβάντα), με κύρια περιοχή εμφάνισης την Ασία και
την Αμερική. Ακολουθούν οι βιολογικές καταστροφές (επιδημίες) (1.039 συμβάντα),
με κυριότερη περιοχή εμφάνισης την Αφρική, οι γεωφυσικές καταστροφές (σεισμοί,
ηφαίστεια) με κύρια περιοχή εμφάνισης την Ασία και οι κλιματολογικές καταστροφές
(ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασίες, πυρκαγιές).
Το 2017 σημειώθηκε συνολικά μικρότερος αριθμός καταγεγραμμένων φυσικών
καταστροφών σε σχέση με την τελευταία δεκαετία (2007-2016). Οι κατηγορίες
καταστροφών που παρουσίασαν αύξηση συχνότητας εμφάνισης σε σχέση με τον
ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας ήταν οι καταιγίδες (127 περιστατικά έναντι 98 της
δεκαετίας), οι πυρκαγιές (15 έναντι 9) και οι κατολισθήσεις (25 έναντι 17) (UNISDR,
2018a).
Πέραν, όμως, του συνολικού απολογισμού των φυσικών καταστροφών,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της εξέλιξης των φυσικών καταστροφών στο χρόνο.
Σύμφωνα με το «Κέντρο Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών (Centre
for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)» και τη βάση δεδομένων EMDAT που αυτόδιατηρεί, ο αριθμός των καταγεγραμμένων καταστροφών
σημείωσεσυνεχή και ισχυρή ανοδική τάση έως και το 2000. Έκτοτε, μέσα από
συνεχείς διακυμάνσεις και, πέραν κάποιων απότομων αυξητικών μεταβολών έως το
2005, σημειώνει μία σχετικά πτωτική πορεία. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η
εξελικτική πορεία των φυσικών καταστροφών, ως αριθμός συμβάντων και ως
οικονομική αποτίμηση (σε δισεκατομμύρια $ Η.Π.Α.), την τελευταία 30-ετία (19902017).

Εικόνα 1. Ετήσια εμφάνιση και οικονομικές απώλειες φυσικών καταστροφών, 1990-2017
(Πηγή: UNISDR, 2018b)

Από οικονομικής άποψης, οι βιομηχανικές χώρες τείνουν να παρουσιάζουν
μεγαλύτερες χρηματικές απώλειες (σε απόλυτους αριθμούς δολαρίων), παρόλο που ο
συνολικός αντίκτυπος στην οικονομία, ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ) είναι μικρότερος ή αμελητέος. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αν
ληφθούν υπ’ όψιν οι δαπανηρές υποδομές των πλουσίων χωρών (Sørensen et al.,
2006). Αντίθετα, οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες βιώνουν συχνά ένα μεγάλο
αριθμό ανθρώπινων απωλειών και μικρότερες οικονομικές επιπτώσεις, σε απόλυτους
αριθμούς (Sørensen et al., 2006; EM-DAT, 2018). Οι καταστροφές,όμως, στις χώρες
αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική
τους ανάπτυξη, με την ανάκαμψη συχνά να είναι αργή ή αδύνατη λόγω έλλειψης
μηχανισμών ασφάλισης ή κυβερνητικών προγραμμάτων ενίσχυσης.

2. Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές
Τα τελευταία είκοσι χρόνια (1995-2015), η συντριπτική πλειονότητα (90%) των
καταστροφών έχει προκληθεί από μετεωρολογικές, υδρολογικές και κλιματολογικές
καταστροφές, δηλαδή από εκείνεςτις φυσικές καταστροφές που σχετίζονται άμεσα με
τον καιρό και το κλίμα, όπως πλημμύρες, καταιγίδες/θύελλες, καύσωνες, ξηρασίες,
πυρκαγιές κλπ. Συνολικά, 6.457 τέτοιες καταστροφές έχουν καταγραφεί παγκοσμίως
από τη βάση EM-DAT κατά το διάστημα αυτό, υπερδιπλάσιες από αυτές (3.017) της
προηγούμενης 20-ετίας (1976-1995) (UNISDR, 2016a), προκαλώντας 606.000
θανάτους (κατά μέσο όρο περίπου 30.000 ετησίως) και αφήνοντας 4,1
δισεκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (τραυματίες, άστεγοι,
κλπ.) (UNISDR, 2016b).
Μόνο οι πλημμύρες αποτέλεσαν το 47% του συνόλου των σχετικών με το
κλίμακαταστροφών το διάστημα 1995-2015, πλήττοντας 2,3 δισεκατομμύρια
ανθρώπους, η πλειονότητα των οποίων (95%) ζει στην Ασία. Αν και λιγότερο συχνές
από τις πλημμύρες, οι καταιγίδες ήταν οι πιο θανατηφόρες, προκαλώντας το

θάνατοπερισσότερων από 242.000 ανθρώπους τα τελευταία 21 χρόνια (δηλαδή το
40% των συνολικών θανάτων από τέτοιες καταστροφές). Η συντριπτική πλειονότητα
αυτών των θανάτων (89%) σημειώθηκε στις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα, παρά
το γεγονός ότι σε αυτές εμφανίστηκε μόλις το 26% των καταιγίδων (UNISDR,
2016b).Οι καταστροφές λόγω ακραίων θερμοκρασιών (καύσωνες και παγωνιές) ήταν
ολέθριες, αναφορικά με τον αριθμό των θανάτων ανά περιστατικό (περίπου 405
θάνατοι ανά περιστατικό, κατά μέσο όρο). Το 2015, το πιο θερμόέτος που έχει
καταγραφεί, πέθαναν λόγω καύσωνα τόσοι άνθρωποι όσοι περίπου σκοτώθηκαν στο
σεισμό του Νεπάλ του ίδιου χρόνου.
Οι χώρες υψηλών εισοδημάτων ανέφεραν ότι το 76% των θανάτων από τις
σχετικές με το κλίμα καταστροφές οφείλεται σε ακραίες θερμοκρασίες, κυρίως
καύσωνες. Συγκεκριμένα, η θνησιμότητα από καύσωνες συνέβαλε στην αύξηση του
μέσου όρου θνησιμότητας από τέτοιες καταστροφές στο 99% ανά περιστατικό στις
χώρες αυτές. Οι καταστροφές αυτές έρχονται δεύτερες στις χώρες χαμηλών-μεσαίων
εισοδημάτων, όσον αφορά στο μέσο αριθμό θανάτων ανά περιστατικό (UNISDR,
2016b). Ενώ η κατάταξη αυτή δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη, κυρίως λόγω
ελλιπούς καταγραφής των περιστατικών στις φτωχότερες χώρες, τα στοιχεία
εξακολουθούν να καταδεικνύουν τις εκτεταμένες επιπτώσεις των σχετικών με το
κλίμα καταστροφών τόσο σε πλούσιους, όσο και σε φτωχούς. Ενώ οι επιστήμονες δε
μπορούν να υπολογίσουν το ακριβές ποσοστό της αύξησης των καταστροφών που
οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, οι προβλέψεις περισσότερων ακραίων καιρικών
συνθηκών στο μέλλον δείχνει να συνεπάγεται ανοδική τάση αυτών των
καταστροφών, τις επόμενες δεκαετίες.
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του αριθμού των καταστροφών
ανά κατηγορία, εξετάζοντας τις σχετικές με το κλίμα καταστροφές (μετεωρολογικές,
υδρολογικές και κλιματολογικές) και τις γεωφυσικές καταστροφές, κατά την 20-ετία
1995-2015. Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της 20-ετίας, οι πρώτες είναι κατά μέσο
όρο δεκαπλάσιες των δεύτερων, σε συχνότητα. Επίσης, οι πρώτες έγιναν σημαντικά
συχνότερες από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με αποκορύφωμα τα 401
περιστατικά το 2005. Παρά μια μικρή πτωτική πορεία μεταξύ 2002-2004, η συνεχής
αύξηση του αριθμού των πλημμυρών και των καταιγίδων ώθησε το μέσο ετήσιο
σύνολο στις 335 καταστροφές ετησίως μετά το 2005, κατά 14% υψηλότερο από την
προηγούμενη δεκαετία και περισσότερο από το διπλάσιο του επιπέδου της δεκαετίας
1980-1989.

Εικόνα 2. Αριθμός καταστροφών ανά τύπο καταστροφής (γεωφυσικές και σχετικές με το
κλίμα καταστροφές), 1995-2015 (Πηγή: UNISDR, 2016b)

Αναφορικά με τα αίτια των ανθρώπινων απωλειών, αυτά σχετίζονται με
διαφορετικό τρόπο με τις επιμέρους φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, το
μεγαλύτερο μέρος (40%) των θανάτων από τέτοιου τύπου καταστροφές οφείλεται σε
καταιγίδες (συμπεριλαμβανομένων των τυφώνων και των κυκλώνων) και,
ακολούθως, με μικρότερα ποσοστά, σε ακραίες θερμοκρασίες (27%) και πλημμύρες
(26%). Πέραν των θανάτων, το μεγαλύτερο μέρος των πληγέντων από τέτοιες
καταστροφές (56%) οφείλεται στις πλημμύρες. Ακολουθούν, με μεγάλη διαφορά, οι
ξηρασίες (26%) και οι καταιγίδες (16%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση κατά εισοδηματική κατηγορία. Γενικά,
οι χώρες χαμηλών και χαμηλών-μεσαίων εισοδημάτων συγκεντρώνουν το 59% των
θανάτων από καταστροφές σχετικές με το κλίμα για το διάστημα 1995-2015, αλλά
μόλις το 12% των οικονομικών ζημιών, έναντι του 88% των ζημιών για τις χώρες
υψηλών και υψηλών-μεσαίων εισοδημάτων (UNISDR, 2016b). Σε αντίθεση, λοιπόν,
με τον απολογισμό σε ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες
στις φτωχότερες χώρες, οι οικονομικές απώλειες μεγιστοποιούνται στις πλουσιότερες
χώρες.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός των φυσικών καταστροφών που
επηρεάζονται άμεσα από το κλίμα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες, οι καταιγίδες
και οι ξηρασίες, υπάρχουν και εκείνες που επηρεάζονται έμμεσα από αυτό.
Καταστροφικά φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές και η εδαφική απώλεια,
προκύπτουν ως απόρροια πολλών και διαφορετικών μεταβολών των κλιματικών
παραγόντων(θερμοκρασίας,
υγρασίας,
βροχοπτώσεων
κλπ.),
τα
οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη Ενότητα.
2.1 Επίδραση κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές

Παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και ανά περίοδο, η σχετική με τις δασικές
πυρκαγιές δραστηριότητα έχει ήδη αυξηθεί και αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω
λόγω της κλιματικής αλλαγής (Flanniganetal., 2016; Young et al., 2017). Η παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες σε διάρκεια περιόδους
ξηρασίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση της υγρασίας της καύσιμης ύλης (η
φυτική βιομάζα θα είναι περισσότερο εύφλεκτη) και, κατά συνέπεια, η αύξηση του
κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιών, αλλά και της έντασης/σφοδρότητας και διάδοσής
τους. Ο αριθμός των πυρκαγιών και η συνολική-σε ετήσια βάση-καμένη έκταση στην
Ελλάδα και στις άλλες Μεσογειακές χώρες της νότιας Ευρώπης προβλέπεται να
αυξηθούν κατά 10% (Σενάριο Β2) έως 20% (Σενάριο Α2), γεγονός που σημαίνει,
σύμφωνα με εκτίμηση του 2011 (Νάστης et al., 2011), ότι επιπλέον έκταση περίπου
20.000 έως 40.000 εκτ. προβλέπεται να καίγεται ετησίως στην Ελλάδα (Flannigan et
al., 2000;).
Σύμφωνα με τους Flannigan et al. (2016), οι οποίοι επεξεργάστηκαν κλιματικά
δεδομένα για την περίοδο 1971-2000, αποδείχτηκε ότιγια κάθε βαθμιαία αύξηση της
θερμοκρασίας, η βροχόπτωση πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15% για να
αποτρέψει την ξήρανση λόγω της θερμοκρασίας και, κατά συνέπεια, την
επικινδυνότητα εμφάνισης πυρκαγιών. Τα μοτίβα δραστηριότητας των πυρκαγιών
αναμένεται να τροποποιηθούν και αυτά, με πολλές από τις πιο έντονες πυρκαγιές να
τείνουν να σημειώνονται σε λίγες, κρίσιμες ημέρες «ακραίου καιρού πυρκαγιάς»
(“extreme fire weather”) (Flannigan et al., 2006). Η ανάλυση των Young et al. (2017)
έδειξε ότι οι περιοχές με ιστορικά χαμηλή επικινδυνότητα σε πυρκαγιές είναι και οι
πιο ευάλωτες στις μεταβολές λόγω της κλιματικής αλλαγής.
2.2 Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην επιτάχυνση της υδατικής
διάβρωσης
Η διάβρωση του εδάφους είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται τόσο από το
κλιματικό καθεστώς (κυρίως της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης), όσο και από τα
χαρακτηριστικά του αναγλύφου και της βλάστησης. Κατά τις εκτιμήσεις πολλών
ερευνητών, οι αρνητικές επιδράσεις από τη διάβρωση των εδαφών και την αυξημένη
στερεοπαροχή αναμένεται να γίνουν δυσμενέστερες υπό την επίδραση της κλιματικής
αλλαγής (Mullan, 2013).
Γενικά, οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι άμεσες και να σχετίζονται με τα
κατακρημνίσματα και τη διαβρωτική τους δράση (μεταβολές στις ποσότητες των
βροχοπτώσεων και στα χωρο-χρονικά μοτίβα κατανομής τους), ή έμμεσες και να
σχετίζονται με το νέο κλιματικό καθεστώς, κυρίως διαμέσου της ανόδου της
θερμοκρασίας, κάτι που αποτυπώνεται σε μεταβολές στη φυτοκάλυψη (βλάστηση)
αλλά και στην εδαφική υγρασία (Mullan, 2013; Li & Fang, 2016). Στις πιο
«απομακρυσμένες» έμμεσες επιπτώσεις εντάσσονται οι υιοθετούμενες
καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ. μεταβολή περιόδων σποράς και θερισμού ή
καλλιεργητικών ποικιλιών), ως αποκρίσεις στις μεταβολές βροχοπτώσεων (Nunes &
Nearing, 2010; Mullan, 2013).
Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου αριθμού ημερών με συνθήκες
καύσωνα, αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καταιγίδων, των πλημμυρών

και των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας κατά τη θερινή περίοδο, ειδικά στις
χώρες της Μεσογείου. Βάσει των αναμενόμενων αυτών φαινομένων, αλλά και των
δομικών αλλαγών των δασών (π.χ. μείωση της συγκόμωσης), αναμένεται αύξηση της
επιφανειακής απορροής και της διάβρωσης κατά 16% (Σενάριο Β2) έως 30% (Σενάριο
Α2) (Νάστης et al., 2011). Αποτέλεσμα θα είναι ο περιορισμός της βαθιάς διήθησης
(Semmler & Jacob, 2004), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη
αύξηση της εξατμισοδιαπνοής, θα έχει ως απόρροια τη μείωση της ποσότητας του
διαθέσιμου χρησιμοποιήσιμου ύδατος (Arora & Boer, 2001) κατά 25% (Β2) έως 40%
(Α2), (5 έως 8 δισ. m3, αντίστοιχα), το έτος 2100. Παράλληλα, στο πλαίσιο αύξησης
της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, προβλέπεται σημαντική αύξηση
των προκαλούμενων από κεραυνούς πυρκαγιών (lighting fires), με ακόμη μεγαλύτερη
συνεπαγόμενη αύξηση της πληττόμενης επιφάνειας σε όρους εδαφικής απώλειας.

3. Τρωτότητα των ορεινών περιοχών και κοινωνιών στις φυσικές
καταστροφές
3.1 Τρωτότητα ορεινών περιοχών σε φυσικές καταστροφές
Το φυσικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών παρουσιάζει ορισμένα
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδιαίτερα επιρρεπείς σε μια σειρά από φυσικούς
κινδύνους. Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών αφορούν στη
γεωμορφολογία (ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο με απότομες κλίσεις πρανών), ή στις
ιδιαίτερες λιθολογικές και εδαφολογικές συνθήκες τους (‘ρηχά’ εδάφη που
αναπτύσσονται σε ευδιάλυτο λιθολογικό υπόστρωμα). Οι ακραίες κλιματικές και
μετεωρολογικές συνθήκες (υψηλές βροχοπτώσεις/χιονοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι,
ψύχος) της πλειονότητας των ορεινών περιοχών, επίσης παρέχουν το δυναμικό για
την εκδήλωση φυσικών καταστροφών.
Ο ορεινός χώρος αποτελεί πρόσφορο περιβάλλον για καταστροφές όπως οι
κατολισθήσεις, ή οι χιονοστιβάδες (Hewitt, 1992). Ωστόσο, κάποιεςλιγότερο
συνδεδεμένες με τις ορεινές περιοχές καταστροφές,όπως η εδαφική απώλεια λόγω
υδατικής διάβρωσης και οι δασικές πυρκαγιές, τείνουν να καθίστανται ιδιαίτερα
ανησυχητικές υπό το καθεστώς της επικείμενης επίδρασης της κλιματικής αλλαγής.
Παράγοντες όπως η επαυξημένη διαβρωτικότητα της βροχόπτωσης λόγω λιγότερο
συχνών αλλά πιο έντονων συμβάντων ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να
πλήξουν με πιο καταστροφικό τρόπο τις ορεινές περιοχές στο μέλλον (Misthosetal.,
2019). Η μειωμένη δυνατότητα αναπλήρωσης εδαφικού υλικού, ιδιαίτερα σε εδάφη
μεγαλύτερου υψομέτρου, πρόκειται να επιφέρει απώλεια και υποβάθμιση των ήδη
περιορισμένων παραγωγικών γαιών των ορεινών περιοχών, και συνολικότερη
υποβάθμιση του τοπίου και του περιβάλλοντος (ibid.). Από την άλλη, η επαύξηση των
συνεχόμενων ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και της διάρκειας της ξηρής
περιόδου τους θερινούς μήνες, επίσης αναμένεται να καταστήσει τις ορεινές περιοχές
πιο επιρρεπείς σε φαινόμενα δασικών πυρκαγιών και, γενικότερα, να πλήξει περιοχές
που μέχρι πρότινος παρέμεναν ανεπηρέαστες (Beniston, 2003).

Συνολικότερα, τα ορεινά φυσικά περιβάλλοντα και οικοσυστήματαείναι
ιδιαιτέρως ευαίσθητα στην αλλαγή του κλίματος, επηρεαζόμενα άμεσα και πολύ
ισχυρά από οποιεσδήποτε μεταβολές των μοτίβων θερμοκρασίας ή
κατακρημνισμάτων (π.χ., τήξη παγετώνων, ‘μετατροπή’ της χιονόπτωσης σε
βροχόπτωση) (Beniston, 2003). Αυτός ο εύθραυστος χαρακτήρας των βουνών τα
καθιστά
ιδιαίτερα
επιρρεπή
στην
εκδήλωση
(συχνότητα/δριμύτητα)
φυσικώνκαταστροφών, ενώ θέτει τους ορεινούς πληθυσμούς εν κινδύνω (Fort, 2015).
3.2 Τρωτότητα ορεινών κοινωνιών σε φυσικές καταστροφές
Παράλληλα με τον ευάλωτο χαρακτήρα του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος και
των σχετικών οικοσυστημάτων, οι ίδιες οι κοινωνίες των ορεινών περιοχών,
‘γεννημένες’ στην απομόνωση του ορεινού χώρου, παρουσιάζουν τρωτότητα στις
φυσικές καταστροφές. Παρά τημακρά παράδοσή τους –λόγω της υψηλής
προσαρμοστικότητας και επινοητικότητας τους – στο να διαχειρίζονται αυτή την
εγγενή τρωτότητά τους, οι ορεινοί πληθυσμοί πλέον τείνουν να ‘χάνουν’ αυτή την
ικανότητά τους λόγωτων πλανητικής εμβέλειας μεταβολών, της περιθωριοποίησής
τους σε ζητήματα εξουσίας και λήψης αποφάσεωνκαι των αυξημένων πιέσεων σε
φυσικούς πόρους (Wymannvon Dach et al., 2007).
Πέραν, λοιπόν, της φυσικής ευπάθειας των ορεινών περιοχών σεφυσικές
καταστροφές, η ανθρώπινη τρωτότητα φαίνεται να παίζει ρόλο στις καταστροφές που
λαμβάνουν χώρα στον ορεινό χώρο. Μάλιστα, ορισμένες πιο εκλεπτυσμένες
προσεγγίσεις για τις φυσικές καταστροφές στις ορεινές περιοχέςαποσύρουν το
‘βάρος’ από τον ίδιο τον κίνδυνο και την ένταση του φυσικού φαινομένου και τείνουν
να το εναποθέτουν στην ανθρώπινη τρωτότητα. Όπως, χαρακτηριστικά, το θέτει ο
Hewitt (1992: 48), παρότι μια καταστροφή απεικονίζεται συχνά σαν μια δύναμη που
λειτουργεί ‘χωρίς να κάνει διακρίσεις’,όπου ο θάνατος ή η επιβίωση εδράζονται στην
τυχαιότητα, μια πιο «προσεκτική εξέταση δείχνει, μάλλονμεροληπτικά καθορισμένα
μοτίβα ζημιάς τα οποία προκύπτουν ως συνάρτηση της κοινωνικής γεωγραφίας, των
χρήσεων γης και του δομημένου περιβάλλοντος».Οι ορεινές περιοχές δέχονται το
μεγαλύτερο πλήγμα ορισμένων από τις φυσικές καταστροφές (Hewitt, 1997), αλλά
αυτό δεν είναι ούτε το αποτέλεσμα τυχαίων διαδικασιών, ούτε καιένα
ντετερμινιστικά/μηχανιστικά προσδιορισμένο αποτέλεσμασυναρτήσει του φυσικού
κινδύνου (Hewitt, 1992). Ούτε, όμως, είναι συνυφασμένο μονάχα με τη στάσηκαι τις
συνήθειες τωνίδιων των ορεσίβιων πληθυσμών. Δεν υφίσταται μια διμερής, ‘κάθετη’
σχέση ανάμεσα σε έναν επιβλαβή παράγοντα και σε εκείνους που μπορεί να
πλήξει,αλλάυπεισέρχονται και άλλες, οριζόντιες σχέσεις, οι οποίες είτε είναι εγγενείς
των συνθηκών του εκάστοτε περιβάλλοντος (π.χ., τα καθολικά προβλήματα
προσβασιμότητας και επικοινωνίας των ορεινών περιοχών), είτε είναι εξωγενείς
(σχέσεις, π.χ., εξουσίας ανάμεσα στις ορεινές περιφέρειες και στις αστικές
μητροπόλεις)(Hewitt, 1992;Hewitt&Mehta, 2012).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι δυνάμεις της κλιματικής αλλαγής πρόκειται να
επιφέρουν καινοφανείς φυσικο-γεωγραφικές συνθήκες, ενεργοποιώντας επίσης
πρωτόγνωρους φυσικούς κινδύνους. Η εμφάνιση πυρκαγιών σε ορεινά δασικά
οικοσυστήματα, παραδοσιακά απρόσβλητα από αυτόν τον κίνδυνο, αλλά και η

επαύξηση της έντασης της διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης, ενδέχεται να
μεταβάλλουν σημαντικά τα χωρο-χρονικά μοτίβα και τη σφοδρότητα των
σχετικώνκαταστροφών. Ωστόσο, η μεταβολή της συχνότητας και της έντασης ή και
του είδους του φυσικού φαινομένου δεν προσδιορίζουνμονομερώς την καταστροφή.
Καθώς «η κατανομή και οι μορφές των ζημιών/απωλειών αντανακλούν τα μοτίβα της
τρωτότητας στην κοινωνία» (Hewitt, 1992: 48), κατευθύνσεις προς την κατανόηση
της νέας γεωγραφίας των ορεινών φυσικών καταστροφών θα πρέπει να αναζητηθούν
στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο των σχέσεων εξουσίας
κέντρου-περιφέρειας. Οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και οι
υιοθετούμενες πολιτικές αναμένεται να επιφέρουν την περαιτέρω περιθωριοποίηση
ορεινών περιοχών και πληθυσμών. Η σχεδόν αμελητέα προσοχή που αποδίδεται στις
ορεινές περιοχές και κοινωνίες από διεθνείς οργανισμούς όπως τα ΗνωμέναΈθνη σε
σχετικές με το μετριασμό των φυσικών καταστροφών Εκθέσεις τους (United Nations
International Strategy for Disaster Reduction) είναι ενδεικτική της περιθωριοποίησης
των ορεινών κοινωνιώνστη διεθνή πολιτική – πέρα από την ακαδημαϊκή – ατζέντα
(Gaillard & Kelman, 2012). Η συνισταμένη έκβαση παραμέλησης των βουνώνκαι
νέων μοτίβων των φυσικών κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής, μπορεί να είναι
ιδιαιτέρως δυσοίωνηγια το μέλλον των ορεινών κοινωνιών.

4. Δυνατότητες προσαρμογής των ορεινών περιοχών στις φυσικές
καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής
Η δυνατότητα ‘φυσικής προσαρμογής’ του ίδιου του ορεινού περιβάλλοντος σε
νέες πιέσεις που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή διαφαίνεται ισχνή.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της έλλειψης δυνατότητας προσαρμογής των
ορεινών δασώνμε ιστορικά χαμηλή επικινδυνότητα σε πυρκαγιές, σε ακραίες και μη
‘γνώριμες’ συνθήκες. Επομένως, το ζήτημα μετατίθεται στη διαχείριση των φυσικών
καταστροφών του ορεινού χώρου: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
ελαχιστοποίηση επικινδυνότητας και μετριασμός ανθρώπινης τρωτότητας.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αντιμετώπιση – πόσο μάλλον με
την πρόληψη – των υπό μελέτη φυσικών καταστροφών κρίνεται ανεπαρκές. Μέχρι
σήμερα, σε επίπεδο χώρας και, ακόμα περισσότερο, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας,
δεν υπάρχει οργανωμένη δράση αποτελεσματικής διαχείρισης καταστροφών όπως οι
δασικές πυρκαγιές (ως έκτακτη καταστροφή) και η εδαφική απώλεια λόγω της
υδατικής διάβρωσης (ως καταστροφή βραδείας εκδήλωσης). Οι ορεινές κοινωνίες,
παρότι ιδιαιτέρως ευάλωτες στους δύο υπ’ όψιν φυσικούς κινδύνους, έχουν αφεθεί
στην τύχη τους. Αποτέλεσμα, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, είναι η εκ των
υστέρων λήψη έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης, τα οποία, τις περισσότερες φορές,
δεν είναι δυνατό να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί, είτε στο φυσικό
περιβάλλον, είτε ως ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες.
Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής (σε
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση), για την προσαρμογή των
ορεινών περιοχών-κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται

απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης (συστήματα
καταγραφής – monitoring) και αξιολόγησης, η προώθηση δράσεων προσαρμογής σε
όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός,
κλπ.) με έμφαση στους πλέον ευάλωτους από τις επιπτώσειςτης εδαφικής
διάβρωσηςκαι των δασικών πυρκαγιών, η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής
ικανότητας της τοπικής κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή μέσω δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, καθώς και η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός
βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, μέσα από τοπικάσχέδια δράσης.
Επιπλέον των παραπάνω βασικών μέτρων,που έχουν ως στόχοτην
ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας μέσω της πρόληψης και της μείωσης του
εκτιθέμενου πληθυσμού στους υπ’ όψιν κινδύνους, χρήσιμη κρίνεται και η διεξαγωγή
επιμέρους αναλύσεων σκοπιμότητας (με μεθόδους κόστους αποτελεσματικότητας,
κόστους-οφέλους, ή πολυκριτηριακές αναλύσεις) σε τοπικό επίπεδο, ώστε η εκάστοτε
τοπική κοινωνία να έχει στη διάθεσή της έναν πρακτικό οδηγό για τη διαμόρφωση
στοχευμένων πολιτικών, την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και την καλύτερη
δυνατή κατανομή των απαιτούμενων πόρων.
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Περίληψη
Ένα από τα βασικά προβλήματα των ορεινών περιοχών είναι η απώλεια εδαφικού
υλικού λόγω υδατικής διάβρωσης. Η απώλεια εδαφικού υλικού συνδέεται, εκτός
άλλων, με τη μείωση των διαθέσιμων παραγωγικών γαιών, οι οποίες στις ορεινές
περιοχές είναι ήδη περιορισμένες. Για την εκτίμηση του φαινομένου της εδαφικής
απώλειας έχει αναπτυχθεί μια σειρά από μοντέλα υδατικής διάβρωσης. Εξ’ αυτών,
έχει καταδειχθεί ότι τα μοντέλα της οικογένειας RUSLE (Revised Universal Soil
Equation) προσεγγίζουν καλύτερα το φαινόμενο. Αυτά τα μοντέλα εξαρτώνται από
παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα, το ανάγλυφο και την εδαφική κάλυψη και
υλοποιούνται στη βάση γεωχωρικών αναλύσεων, αξιοποιώντας γεωχωρικά δεδομένα
εισροής, ενώ η αξιοπιστία τους καθορίζεται από την καταλληλόλητα των δεδομένων
εισροής και του συνδυασμού τους. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί βάσεις δεδομένων
που υποστηρίζουν εν συνόλω τα μοντέλα RUSLE. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτών των
βάσεων είναι γενικευμένα και δεν προσιδιάζουν πάντοτε στις ανάγκες της εκάστοτε
εφαρμογής, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν δυναμικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τα
τροφοδοτούμενα μοντέλα να μην εντάσσουν τροποποιήσεις των παραγόντων
κλίματος ή των καλύψεων γης – λ.χ. λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο,
βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: (i) η κριτική επισκόπηση και
αξιολόγηση των υφιστάμενων μοντέλων και βάσεων δεδομένων με εστίαση στις
ορεινές περιοχές και (ii) η προώθηση μιας προσέγγισης βασισμένης στο μοντέλο
RUSLE η οποία συνδυάζει δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις, καθώς και δεδομένα
τα οποία έχουν προκύψει από κλιματικά μοντέλα. Καθότι η κλιματική αλλαγή
αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στα δεδομένα εισόδου σε βάθος χρόνου και
ενδέχεται να πλήξει πιο έντονα τις ήδη ‘επιβαρυμένες’ εκτάσεις όπως τα ανώτερα
κυρτά τμήματα του εδάφους (λ.χ. κορυφογραμμές), η ορθή εκτίμηση των εδαφικών
απωλειών σε ποσοτικούς και γεωγραφικούς όρους έχει υψηλή πρακτική σημασία.
Συνεπώς, η συμπερίληψη δεδομένων από κλιματικά μοντέλα και από πιο
ενημερωμένες και υψηλότερης ανάλυσης πηγές (λ.χ. UAVs), πρόκειται να συμβάλλει
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
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Abstract
One of the fundamental problems of mountainous areas is the soil loss due to
water erosion. The loss of terrestrial material is linked, among other things, to the
reduction of available productive land, which in the mountainous areas is already
limited. For the assessment of the phenomenon of soil loss, a set of water erosion
models have been developed. From these models, it has been demonstrated that the
RUSLE (Revised Universal Soil Equation) models approach the phenomenon better.
These models depend on factors related to climate, relief and land cover and are
implemented on the basis of geospatial analyzes, utilizing geospatial input data, while
their reliability is determined by the suitability of input data and their combination.
Recently, databases that support the RUSLE models have been developed. However,
the data of these bases are generalized and do not always suit the needs of each
application, while at the same time they are not dynamic, so the ‘fed’ models do not
incorporate modifications of climate factors or land cover – e.g. due to climate change.
In this context, the main purpose of this paper is: (i) to review the existing erosion
models and databases focusing on mountain areas and (ii) to promote an approach
based on RUSLE which combines data from existing databases, as well as data derived
from climate models. Since climate change is likely to cause changes in input data over
time and may more severely damage already burdened land such as the upper convex
parts of the soil (e.g. ridges), the correct estimation of soil losses in quantitative and
geographic terms is of high practical importance. Consequently, the inclusion of data
from climate models and from more up-to-date and higher-resolution sources (e.g.
UAVs) is going to positively contribute towards this direction.

1.Εισαγωγή
Η εδαφική διάβρωση συνδέεται με την υψηλή απώλεια εδαφικού υλικού και με
την επακόλουθη μεταφορά και απόθεσή του. Ουσιαστικά, κατά την εκδήλωση της
επιταχυνόμενης διάβρωσης απομακρύνονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες εδάφους
από αυτές που σχηματίζονται μέσω των εδαφογενετικών διεργασιών (λ.χ.
αποσάθρωση μητρικών πετρωμάτων), γεγονός που επιφέρει μια σειρά από
καταστροφικές συνέπειες για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το φυσικό
περιβάλλον.
Μια από τις βασικές συνέπειες είναι η υποβάθμιση των εδαφών τόσο σε όρους
ποιότητας (λ.χ. απόπλυση θρεπτικών συστατικών των φυτών, πτώση γονιμότητας και
παραγωγικότητας εδάφους), όσο και σε όρους μειωμένης παροχής και απόδοσης
οικοσυστημικών υπηρεσιών (ecosystem services) χρήσιμων για τους ανθρώπους και
για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (Lal, 2014). Συνολικά,
λοιπόν, η εδαφική απώλεια λόγω της εδαφικής διάβρωσης συνιστά απειλή με άμεση
επίδραση στις ανθρώπινες κοινωνίες (λ.χ. επισιτιστική επισφάλεια), ενώ ταυτόχρονα
επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα και στην αειφορία των καλλιεργειών και των
φυσικών οικοσυστημάτων, υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος (Pimentel,
2006;) και επιφέρει απώλεια της βιοποικιλότητας (Pimentel & Kounang, 1998).
Εκτός από τις επί τόπου (on-site) συνέπειες που σχετίζονται με την απώλεια του
εδαφικού καλύμματος και την υποβάθμιση της γης, προκαλούνται και «έμμεσες»,
απομακρυσμένες (off-site) επιπτώσεις από τη μεταφορά και απόθεση των φερτών
υλικών. Η μεταφορά ιζημάτων (στεροαπορροή / στερεομεταφορά) σε επιφανειακά
υδατικά σώματα διαταράσσει την ισορροπία και υποβαθμίζει την ποιότητα των
αντίστοιχων οικοσυστημάτων, «μολύνοντάς» τα με χημικές ουσίες από λιπάσματα
(νιτρικά και φωσφορικά) και παρασιτοκτόνα που περιέχονται στα σωματίδια των
ιζημάτων. Στις έμμεσες συνέπειες της υδατικής διάβρωσης επίσης συγκαταλέγεται η
προσάμμωση (siltation) καναλιών, φραγμάτων και ταμιευτήρων που οδηγεί στη
μειωμένη δυνατότητα αποθήκευσης νερού και λειτουργικότητά τους, στην αύξηση
του κόστους συντήρησης των φραγμάτων, καθώς και στην ελάττωση του χρόνου ζωής
των ταμιευτήρων (Kosmasetal., 2006; Pimentel, 2006). Συνολικότερα, ο όρος
«λασπο-πλημμύρα» ή λασπώδης κατάκλυση (‘muddy-flooding’), ο οποίος περιγράφει
την υδατοαπορροή και στερεοαπορροή στα κατερχόμενα/ χαμηλότερα τμήματα,
συμπεριλαμβάνει όλες τις έμμεσες επιπτώσεις της υδατικής διάβρωσης που οδηγούν
στην πρόκληση φθορών, ζημιών ή και καταστροφών σε υδάτινες οδούς, σε
ιδιοκτησίες, καθώς και σε κατασκευές και υποδομές, όπως κατοικίες, δρόμοι και
φράγματα (Mullanetal., 2012;).

2. Το Πρόβλημα της Διάβρωσης και της Εδαφικής Απώλειας στις Ορεινές
Περιοχές
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα από τα υψηλότερα επίπεδα υδατικής
διάβρωσης σε σχέση με τις λοιπές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι παράγοντες που διέπουν τη συνολική διαδικασία της εδαφικής
διάβρωσης – ένταση και χρονισμός βροχοπτώσεων, χρήσεις γης και εδαφοκάλυψη,
πάχος και σύσταση εδαφικού καλύμματος, επιρρέπεια λιθολογικού υπόβαθρου στη
διάβρωση, καθώς και η γενικότερη τοπογραφία και οι κλίσεις των λεκανών απορροής
(Woodward, 1995) – είναι τέτοιοι που ευνοούν τη «γένεση» και τη διατήρηση των
διαβρωτικών διεργασιών σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, η αποψίλωση και η
καταλληλότητα των καλλιεργητικών και άλλων πρακτικών διαχείρισης και
προστασίας/ διατήρησης της γης και των εδαφών παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ανθρωπογενώς προσδιορισμένη (human-induced) ενίσχυση των εν λόγω διεργασιών
(Milliman & Syvitski, 1992).
Η χωρική επικάλυψη και ταυτόχρονη εμφάνιση μέρους ή του συνόλου των
παραπάνω δυσμενών εδαφοκλιματικών συνθηκών, καθιστούν τις διαβρωτικές
διαδικασίες πολύ έντονες σε πολλές περιοχές της επικράτειας με αποτέλεσμα να
εκτιμάται ότι το 35% του ελλαδικού χώρου πλήττεται από υψηλό κίνδυνο διάβρωσης
(Ξανθάκης, 2011), περίπου το 28% του εδάφους είναι εν μέρει υποβαθμισμένο
(Kosmasetal., 1997), ενώ ένα 30% αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ερημοποίησης
(Kosmasetal., 2006).Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η κατανομή του κινδύνου υδατικής
διάβρωσης στην ελληνική επικράτεια.
Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι μια κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα με τραχύ ανάγλυφο και
πολύ υψηλές τοπικές διακυμάνσεις στο υψόμετρο (Kosmasetal., 2006). Περιοχές με
υψόμετρο άνω των 800 m καταλαμβάνουν πάνω από το ¼ της εδαφικής επιφάνειας
της χώρας, ενώ σχεδόν στη μισή επικράτεια οι κλίσεις του εδάφους είναι άνω του 10%
(ibid.). Πέρα από τους τοπογραφικούς παράγοντες, οι βιοκλιματικές συνθήκες στην
Ελλάδα είναι τέτοιες που να εντείνουν το φαινόμενο της διάβρωσης, ενώ και οι
διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές που υιοθετούνται, επίσης συμβάλλουν κατά
τρόπο που να επιτείνουν τις διαβρωτικές διεργασίες και την εδαφική υποβάθμιση
(ibid.).

Εικόνα 1. Περιοχές αυξημένης έντασης της υδατικής και αιολικής διάβρωσης (Πηγή:
Kosmasetal., 2006)

H υδατική εδαφική διάβρωση συνιστά πολύ σημαντική απειλή για την αειφορία
και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών των Μεσογειακών περιοχών, και
ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές οι οποίες είναι οι πλέον ευάλωτες στο πρόβλημα της
εδαφικής απώλειας (López‐Vicente & Navas., 2010). Πιο συγκεκριμένα, στις
απότομες κλιτύες των ορεινών και λοφωδών εκτάσεων της Ελλάδας, τα εδάφη είναι
μικρού βάθους, φτωχά σε θρεπτικά συστατικά και υπερβολικά διαβρωμένα
(Lithosols), οπότε είναι, εν γένει ακατάλληλα για καλλιέργεια (Kosmasetal., 2006). Η
δε αυξημένη επενέργεια της υδατικής διάβρωσης υπό την παρουσία ευδιάλυτων
λιθολογικών υποβάθρων σε αυτές τις εκτάσεις επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από
ακατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και, γενικότερα, μη αειφόρες πρακτικές
διαχείρισης του εδάφους (Milliman & Syvitski, 1992). Η χρήση βαρέων και ισχυρών
μηχανημάτων για την άροση του εδάφους, τα οποία οργώνουν σε διευθύνσεις κάθετες
ως προς τις ισοϋψείς σε ορεινές περιοχές, οδηγούν στην απομάκρυνση τεράστιων
ποσοτήτων εδαφικού υλικού από τα υψηλότερα, κυρτά τμήματα της εδαφικής
επιφάνειας αυτών των περιοχών (λ.χ. κορυφές/ κορυφογραμμές, backslopes,
shoulders «ώμοι») προς τα χαμηλότερα, κοίλα (λ.χ. footslope στους πρόποδες)
(Kosmasetal., 2006) και καθώς αυτά τα τμήματα των βουνοπλαγιών δε δέχονται νέο
εδαφικό υλικό, η απομάκρυνση του εν λόγω υλικού είναι δυνητικά μη αντιστρεπτή.
Επομένως, οι καλλιεργητικές πρακτικές, και ειδικότερα το (μεγάλο) βάθος και η
(κάθετη ως προς τις ισοϋψείς) διεύθυνση της άροσης σε συνάρτηση με τις (υψηλές)
κλίσεις των πρανών συνιστούν σημαντικούς παράγοντες για την απομάκρυνση και
απώλειά εδαφών και την προοδευτική μείωση της εδαφικής παραγωγικότητας στις
ορεινές και λοφώδεις περιοχές της Ελλάδας (Kosmasetal., 2001; Kosmasetal., 2006).

3. Επισκόπηση των Μοντέλων Διάβρωσης και Εδαφικής Απώλειας
Η συστηματική μελέτη της διάβρωσης ως φυσικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στη
βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Το «πλέγμα» κλίματοπογραφία-έδαφος-βλάστηση συνοψίζει του γενικούς (generic) παράγοντες που
επιδρούν στην υδατική διάβρωση (λ.χ. Karydasetal., 2014). Η εδαφική απώλεια
(soilloss), η στεροαπορροή/ παραγωγή φερτών υλών (sedimentyield) και η ιζηματοαπόθεση (deposition) συνιστούν τα βασικά μετρούμενα μεγέθη και στοιχεία
(features) (Karydasetal., 2014) τα οποία προσιδιάζουν στην ποσοτική περιγραφή των
συνεπειών της υδατικής διάβρωσης.
Η πολύ υψηλή χωρο-χρονική μεταβλητότητα και η συνθετότητα των διεργασιών
και των συνεπειών που συνδέονται με ή ελέγχουν τη διαβρωτική διαδικασία (εδαφική
απόσπαση-απώλεια, παραγωγή-μεταφορά φερτών υλών και απόθεση), καθιστούν
την παρακολούθησή της (monitoring) μια περίπλοκη και δαπανηρή προσέγγιση
(Toyetal., 2002; Jettenet. al, 2003; White, 2005; Ξανθάκης, 2011). Η ανάπτυξη
μοντέλων για τη μαθηματική αναπαράσταση και περιγραφή του φαινομένου συνιστά
μια αναγκαία αλλά και επαρκή εναλλακτική για την κατανόηση και την εκτίμηση των
διεργασιών της διάβρωσης, εφόσον αυτά τα μοντέλα: i) επικυρώνονται από εμπειρικά
δεδομένα του πραγματικού κόσμου (validationagainstreal-worlddata) και ii)
αναπαριστούν με ακρίβεια τις εμπλεκόμενες διεργασίες (White, 2005).
Συνοπτικά, τα μοντέλα διάβρωσης παρέχουν τις παρακάτω θεωρητικέςερευνητικές και πρακτικές δυνατότητες:
•
συμβάλλουν στη διερεύνηση των εμπλεκόμενων φυσικών διαδικασιών
προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση της επίδρασης γεωμορφολογικών και
κλιματικών δεδομένων στις διάφορες χρονικές/ χωρικές κλίμακες (λ.χ.
Slatteryet. al., 2002; Wainwrightet. al., 2003)·
•
συντελούν στον εντοπισμό των επιρρεπών στη διάβρωση περιοχών και στην
ποσοτική και ποσοστιαία εκτίμηση της εδαφικής απώλειας με ικανοποιητική
ακρίβεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης κατάλληλων
πρακτικών ελέγχου της διάβρωσης ή συντήρησης και προστασίας του εδάφους
(Shiet. al., 2004)·
•
παρέχουν την επιπρόσθετη δυνατότητα διερεύνησης του φαινομένου και
εκτίμησης των συνεπειών του στη βάση εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίωνως
προς την προβλεπόμενη μεταβολή παραγόντων όπως το κλίμα ή οι εδαφικές
καλύψεις/ χρήσεις γης (White, 2005).
Η μεταβλητότητα και η πολυπλοκότητα της διάβρωσης, καθώς και η απαίτηση
για επαρκή περιγραφή των επιμέρους διεργασιών και για ακριβή εκτίμηση των
συνεπειών της, οδηγεί στη συσσώρευση πολλών μοντέλων (Ξανθάκης, 2011), καθότι
σπάνια ένα και μόνο μοντέλο είναι κατάλληλο για να προσεγγίσει όλες τις πτυχές ενός
φαινομένου. Προς επίρρωση αυτού του γεγονότος, πάνω από 80 μοντέλα που
προσεγγίζουν τη διάβρωση εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Karydasetal.,
2014). Κάθε ένα από αυτά εμπλέκει την επιλογή συγκεκριμένων εναλλακτικών
μοντελοποίησης ως προς την προσέγγιση διαφόρων (τύπων) παραμέτρων που

συνδέονται με τη διάβρωση (Πίνακας 1) και μπορεί να υπαχθεί σε μια γενικότερη
οικογένεια στη βάση ορισμένων κριτηρίων. Οι Karydasetal. (2014) αναγνωρίζουν μια
σειρά από γενικές παραμέτρους μοντελοποίησης και προβαίνουν στην
κατηγοριοποίηση των υπαρχόντων μοντέλων με βάση τρεις γεωχωρικές ιδιότητες
(geospatialproperties): χωρική κλίμακα (spatialscale), χρονική κλίμακα
(temporalscale) και χωρική μεθοδολογία (spatialmethodology). Ουσιαστικά,
προκύπτουν οχτώ (23) οικογένειες μοντέλων διάβρωσης από τις διχοτομικές
κατηγοριοποιήσεις για τις τρεις ιδιότητες (Karydasetal., 2014: 237) (Πίνακας 2):
1) χωρική κλίμακα:
i.
στο επίπεδο της βουνοπλαγιάς ή μικρών λεκανών απορροής
(fieldtohillslope): η χωρική επέκταση (spatialextent) του μοντέλου δεν
υπερβαίνει το χωρικό επίπεδο της βουνοπλαγιάς ή της λεκάνης απορροής,
ii.
πέρα από το επίπεδο της βουνοπλαγιάς (watershedtolandscape): η περιοχή
«δράσης» του μοντέλου υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο της βουνοπλαγιάς
και εκτείνεται στο ευρύτερο τοπίο – ενδεχομένως πέρα από το επίπεδο της
λεκάνης απορροής·
2) χωρική μεθοδολογία:
i.
αξιοποίηση μονάχα της Χωρικής Συνύπαρξη (SpatialCoexistence/ SC) υπό
την έννοια ότι οι παράμετροι/ παράγοντες διάβρωσης που λαμβάνονται
υπόψη υπεισέρχονται στο μοντέλο στο πλαίσιο απλών σημειακών
λειτουργιών υπέρθεσης (δηλαδή δε συμμετέχουν οι ιδιότητες/ τα
γνωρίσματα από γειτονικές ή απομακρυσμένες θέσεις και οντότητες) για την
εκτίμηση των εδαφικών απωλειών,
ii.
χρήση μεθόδων/ χωρικών λειτουργιών Διαδρομών (Pathway/ PW) στη
βάση των οποίων λαμβάνονται υπόψη τοπολογικές σχέσεις (εγγύτητας,
γειτνίασης, συνδεσιμότητας) και για τον υπολογισμό/ εκτίμηση της
διάβρωσης υλοποιούνται «κλιμακωτές» (stepwise) τεχνικές/ λειτουργίες
όπως η ανάλυση δικτύων ή η συσσώρευση ροής·
3) χρονική κλίμακα:
i.
μοντέλα προσανατολισμένα στα συμβάντα (event-based), όπου γίνεται η
εκτίμηση της διάβρωσης σε απλά (single-) ή πολλαπλά συμβάντα (multievent),
ii.
μοντέλα που συνοψίζουν τη διάβρωση (averaged-based) αποδίδοντας
εκτιμήσεις μέσων όρων σε προκαθορισμένο χρονικό επίπεδο (ώρας, ημέρας,
μήνα, χρόνου) αναδιφώντας σε μακροχρόνια στατιστικά (λ.χ.
βροχοπτώσεων, θερμοκρασίας).

Πίνακας 1. Κύριες μοντελοποιούμενες παράμετροι διάβρωσης και σχετικές
εναλλακτικές μοντελοποίησης (Πηγή: Karydasetal., 2014 και ίδια επεξεργασία)
Μοντελοποιούμενες
Παράμετροι

Εναλλακτικές Μοντελοποίησης

Πεδίο Αναφοράς-Εξάπλωσης

Βουνοπλαγιά/ Λεκάνη Απορροής-Τοπίο

Διάρκεια

Προσανατολισμός-στο-Συμβάν/ Μέσων Όρων

Παράγοντες

Κλίμα/ Τοπογραφία/ Έδαφος/ Βλάστηση

Διαδικασίες-Διεργασίες

Απόσπαση με Πρόσκρουση/ Μεταφορά μέσω
απορροής/ Απόσπαση μέσω Απορροής

Στοιχεία-Χαρακτηριστικά

Εδαφική Απώλεια/ Στερεοαπορροή/
Στερεοαπόθεση

Μορφές-Τύποι

Επιφανειακή/ Αυλακωτή/ Χαραδρωτική/ Όχθης

Αλγόριθμοι

Εμπειρικός/ Μηχανιστικός

Αξιολόγηση-Εκτίμηση

Ποσοτική/ Ποιοτική

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση μοντέλων διάβρωσης ως προς τις γεωχωρικές του
ιδιότητες (Πηγή: Karydasetal., 2014 και ίδια επεξεργασία)
Κριτήρια/ Ιδιότητες Κατηγοριοποίησης
Χωρική Κλίμακα
Στο επίπεδο της
βουνοπλαγιάς
(FieldtoHillslope)

Πέρα από το επίπεδο της
βουνοπλαγιάς
(WatershedtoLandscape)

Παραδείγματα
Μοντέλων

Χωρική
Μεθοδολογία

Κλίμακα

SC Type

Event-based

MUSLE

Averaged-based

WATEM

Event-based

WEPP

Averaged-based

USLE/ RUSLE

Event-based

SWRRB

Averaged-based

CORINE

Event-based

EROSION 2D/3D,
SEDD,

Averaged-based

SWAT

PW Type
SC Type
PW Type

Χρονική

4. Μοντέλα USLE και RUSLE – Πλεονεκτήματα και Αξιοποίηση σε
περιβάλλον GIS
H εδαφική απώλεια, ως αναπόσπαστο τμήμα της υδατικής διάβρωσης, υπολογίζεται,
σύμφωνα με τους Renardetal. (1997), ως εξής:
EA = R x K x LS x C x P [Εξίσωση 1]
όπου,
EA: μέση ετήσια εδαφική απώλεια (annualaveragesoilloss) (tha-1 year-1)
R: παράγων διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης (rainfallerosivityfactor) (MJmmha-1 h-1
year-1)
K: παράγων διαβρωτικότητας εδάφους (soilerodibilityfactor) (thahha-1 year-1 MJ-1 mm-1)
LS: τοπογραφικός παράγων / παράγων μήκους πλαγιάς και (έντασης) κλίσης πλαγιάς
(topographicfactor/ slopelengthandslopesteepnessfactor) (αδιάστατο)
C: παράγων διαχείρισης της (εδαφικής) κάλυψης (cover-managementfactor) (αδιάστατο)
P: παράγων υποστηρικτικών πρακτικών (supportpracticesfactor) (αδιάστατο).

Η παραπάνω εξίσωση, η οποία αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως
Αναθεωρημένη Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας χρησιμεύει στην εκτίμηση
της απώλειας του εδάφους λόγω της υδατικής διάβρωσης σε όρους μάζας
απομακρυνόμενου εδαφικού υλικού ανά μονάδα επιφάνειας και στη μονάδα του
χρόνου (t ha-1 year-1) και συνιστά τη μαθηματική βάση στην οποία στηρίζεται η
οικογένεια
των
μοντέλων
USLE
και,
κυρίως,
RUSLE
((Revised)UniversalSoilEquation).
Όμως,
η
γενικότερη
«ανάπτυξη»,
παραμετροποίηση και αξιοποίηση των μοντέλων στην πράξη διέπονται από ένα
γεωχωρικό χαρακτήρα ως προς τα δεδομένα εισόδου, ως προς τις μεθοδολογίες που
απαιτούνται/ χρησιμοποιούνται, αλλά και ως προς τα «προϊόντα» (χάρτες και γεωοπτικοποιήσεις) που παράγονται. Άλλωστε, η ενσωμάτωση του RUSLE σε
περιβάλλοντα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information
Systems – GIS) έχει αναδειχθεί σε μια επιτυχημένη προσέγγιση για την
ποσοτικοποιημένη και γεωγραφικά κατανεμημένη εκτίμηση της διάβρωσης με πολύ
καλά αποτελέσματα (Luetal. 2004; Gupta & Kumar, 2017; Misthosetal., 2019).
Γενικά, το RUSLE εκτιμά την ετήσια εδαφική απώλειά η οποία προκαλείται από
την επιφανειακή (φυλλοειδή) και την αυλακωτή διάβρωση, δίχως να
συμπεριλαμβάνει τη χαραδρωτική διάβρωση (Renardetal., 1997). Παρά τις
ανεπάρκειές του, παραμένει ένα από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα,
ειδικά για εκτεταμένες περιοχές (Kinnell, 2010), καθώς μπορεί να επιτελέσει την
επεξεργασία μεγάλου όγκου αρχικών δεδομένων και να αποτελέσει τη βάση
ανάλυσης σεναρίων προς τη λήψη μέτρων κατά της διάβρωσης (Luetal., 2004;
Panagosetal., 2015a). Επιπλέον, η υδατική διάβρωση σε όρους απώλειας εδάφους
προσεγγίζεται, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από το συνδυασμό των μοντέλων USLE/
RUSLE από όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη (Panagosetal., 2014), ενώ πρόσφατα

έχει δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή βάση (γεωχωρικών) δεδομένων και
πληροφοριών σχετικών με τα εδάφη (ESDAC – European Soil Data Centre) και τις
ιδιότητες από τις οποίες χαρακτηρίζονται ή τις απειλές που υφίστανται (λ.χ. εδαφική
διάβρωση), τα αποτελέσματα από ερευνητικά έργα κ.λπ. (λ.χ. Panagosetal.,
2012;2015a; Tóthetal., 2013; European Commission Joint Research Centre, 2018;).
Εκτός από την ευρεία διάδοσή τους και τη συμβατότητά τους με διαθέσιμα
γεωχωρικά δεδομένα και πληροφορίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα μοντέλα USLE
και RUSLE ενσωματώνουν πλέον σύνθετες χωρικές σχέσεις τύπου PW. Oι
ενημερωμένες εκδοχές τους έχουν μετατραπεί από SC-τύπους σε PW-τύπους, κυρίως
μέσω της τροποποίησης του τοπογραφικού παράγοντα LS ο οποίος λαμβάνει υπόψη
του τη γενικότερη χωρική διάταξη των τιμών των κελιών σε τοπογραφικά δεδομένα
κανάβου (topographic grids) (DeRoo, 1998; Karydasetal., 2014). Ουσιαστικά, o
παράγων LS δεν περιγράφει με ομοιόμορφο τρόπο τις κλίσεις των πρανών –
διαχωρίζοντάς τες τόσο σε όχι ιδιαίτερα απότομες και σε απότομες, όσο και σε
συγκλίνουσες και αποκλίνουσες – ενώ ο υπολογισμός του σε επίπεδο GIS
υποστηρίζεται από τη λειτουργία συσσώρευσης ροής (flow accumulation) στη βάση
της λογικής «συμβολής περιοχών» (contributingareas) (Karydasetal., 2014;
Panagosetal., 2015b).
Η συνολική διαδικασία σχετικά με το ποια (γεωχωρικά) δεδομένα εισόδου
χρησιμοποιούνται και με ποιον τρόπο συνδυάζονται προκειμένου να προκύψουν οι
πέντε παράγοντες της εξίσωσης, παρατίθεται στην Εικόνα 2. Στην ίδια εικόνα
αναπαρίστανται και τα πέντε ενδιάμεσα γεωγραφικά θεματικά επίπεδα που
παράγονται για να αναπαραστήσουν χαρτογραφικά αυτούς τους παράγοντες και από
τη συνδυασμένη αξιοποίηση αυτών των ενδιάμεσων προϊόντων προκύπτει ο
συνολικός χάρτης εδαφικών απωλειών για την Ε.Ε.

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση των αξιοποιούμενων από το μοντέλο RUSLE
(γεωχωρικών) δεδομένων εισόδου και του συνδυασμού τους (Πηγή: Panagosetal., 2015a)

5.Αξιοποίηση του Μοντέλου RUSLE προς την Προσομοίωση
Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε Ορεινές Περιοχές

των

Όπως έχει προαναφερθεί, μια από τις βασικές δυνατότητες που παρέχει η
ανάπτυξη μοντέλων διάβρωσης είναι η διερεύνηση πιθανών εκβάσεων του ίδιου του
φαινομένου, καθώς και των συνεπειών του, στη βάση εναλλακτικών σεναρίων
μεταβολής των εμπλεκόμενων παραγόντων. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να
προκαλέσει τη μεταβολή αυτών των παραγόντων στη βάση εναλλακτικών σεναρίων
μελλοντική ςσυγκέντρωσης θερμοκηπιακών αερίων (RCPs), επιδρώντας στην
απώλεια του εδαφικού καλύμματος σε ορεινές περιοχές.
Προς αυτή την κατεύθυνση, βασική συλλογιστική συνιστά η σύνδεση των
παραγόντων που υπεισέρχονται στο μοντέλο RUSLE (R, K, LS, C, P) με τους
παράγοντες στους οποίους επενεργεί η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, δίνεται έμφαση
στον χαρακτήρα και στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών (χρονισμός και χωροχρονική κατανομή κατακρημνισμάτων, έντονο ανάγλυφο, εδαφική κάλυψη και
μεταβολές, παρουσία υποστηρικτικών πρακτικών συγκράτησης εδαφών). Με άλλα
λόγια, η ανάπτυξη του μοντέλου επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην εδαφική
απώλεια αφορά κύρια στην προσαρμογή και παραμετροποίηση των παραγόντωνδεδομένων εισόδου τα οποία τροποποιούνται από την κλιματική αλλαγή και
ταυτόχρονα εστιάζει στις ορεινές περιοχές.
Συνοπτικά, λοιπόν, δυο είναι τα βασικά μελήματα, προς την κατεύθυνσης της
μοντελοποίησης/ προσομοίωσης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην
εδαφική απώλεια για τις ορεινές περιοχές:
i. Ανάδειξη όλων των συνδεόμενων παραγόντων και του συγκεκριμένου τρόπου
σύνδεσής τους, καθώς και υπαγωγή τους στο νέο, εξειδικευμένο μοντέλο.
ii. Αναγωγή (downscaling) των δεδομένων εισόδου που αφορούν σε αυτούς τους
παράγοντες προκειμένου να προσομοιωθούν με ακρίβεια η διαδικασία και οι
συνέπειες της εδαφικής απώλειας λόγω διάβρωσης, και τα αποτελέσματα του
μοντέλου να αναφέρονται σε πραγματικά δεδομένα και να έχουν «απήχηση» σε
πραγματικές συνθήκες.
i) Η κλιματική αλλαγή επενεργεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην επιδείνωση της
εδαφικής απώλειας. Ο άμεσος τρόπος αφορά στην μεταβολή των βροχοπτώσεων· ο
έμμεσος τρόπος αφορά στις μεταβολές στη φυτο-κάλυψη (βλάστηση) και στις
καλλιεργητικές-υποστηρικτικές πρακτικές οι οποίες ανακύπτουν λόγω της ανόδου
της θερμοκρασίας, αλλά και λόγω των μεταβολών των βροχοπτώσεων. Ως εκ τούτου,
οι παράγοντες του μοντέλου RUSLE που τροποποιούνται από την επενέργεια της
κλιματικής αλλαγής είναι:
•
ο παράγων διαβρωτικότητας βροχόπτωσης (R), o οποίoς επηρεάζεται από την
τροποποίηση της ποσότητας και της χωρο-χρονικής κατανομής της
βροχόπτωσης: ουσιαστικά, εξαρτάται από την κινητική ενέργεια καταιγίδων και
τη μέγιστη ένταση τους σε επίπεδο μισαώρου
•
ο παράγων (διαχείρισης) εδαφικής κάλυψης (C), o οποίος επηρεάζεται βασικά
από τη μεταβολή της (φυτο-)κάλυψης και της εδαφικής υγρασίας στη βάση της
ανόδου της θερμοκρασίας: ουσιαστικά, εμπλέκει, μεταβολές που αφορούν εκτός

από τη φυτο-κάλυψη, στη διαχείριση των χρήσεων γης, στο είδος των
καλλιεργειών, των πρακτικών άροσης κ.λπ.
•
ο παράγων υποστηρικτικών και καλλιεργητικών πρακτικών (P), o οποίος
εξαρτάται από τις αποκρίσεις στις μεταβολές των βροχοπτώσεων: αυτές οι
αποκρίσεις λαμβάνουν χώρα στη βάση της τροποποίησης των μοτίβων
επιφανειακής απορροής και συνίστανται σε πρακτικές όπως η γεωργία κατά
μήκος ισοϋψών (contourfarming) και σε αναβαθμίδες (terracing), η τοποθέτηση
λίθινων τοιχίων (stonewalls) και η αξιοποίηση περιθωρίων χλόης (grassmargins).
ii) Τόσο η χωρική εξάπλωση/ αναφορά (spatial extent), όσο και η κλίμακα ή το
επίπεδο λεπτομέρειας του παραγόμενου μοντέλου θα πρέπει να προσιδιάζουν στην
υπό εξέταση ορεινή περιοχή (λ.χ. Μέτσοβο). Επομένως, τα δεδομένα εισόδου θα
πρέπει να υποστούν κάποιους μετασχηματισμούς προκειμένου να προσαρμοστούν
στις «απαιτήσεις» της περιοχής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλουθα γεωχωρικά
δεδομένα εισόδου θα πρέπει να μετασχηματιστούν κατά τους αντίστοιχους τρόπους:
Κλιματικά Δεδομένα: Γενικά, τα παγκόσμια μοτίβα (ατμοσφαιρικής) κυκλοφορίας
προσομοιώνονται από τα κλιματικά Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας (General
Circulation Models – GCMs). Ωστόσο, επειδή αυτά τα μοντέλα προσομοιώνουν την
ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή
σε «πιο τοπικό» επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των διαδικασιών αναγωγής των
αποτελεσμάτων των μοντέλων σε «μικρότερη» χωρική κλίμακα (downscaling).
Ειδικότερα, η πρόβλεψη της εξέλιξης των κλιματικών μεγεθών για περιοχές όπως το
Μέτσοβο μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση στατιστικών μεθόδων αναγωγής
(statistical downscaling). Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται η επιλογή και αξιοποίηση
των πιο συναφών με τις απαιτήσεις των επηρεαζόμενων παραγόντων του μοντέλου
RUSLE μεγεθών, ήτοι: τιμές μέγιστης ημερήσιας έντασης βροχόπτωσης για τον
παράγοντα R, μέση ετήσια θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους για τον παράγοντα
C, ποσότητα και ένταση βροχόπτωσης για την «αντιστοίχιση» των υποθετικά
υιοθετούμενων υποστηρικτικών πρακτικών για τον παράγοντα P. Μια επιπρόσθετη
απαίτηση για την καλύτερη αναγωγή των προσομοιώσεων του κλιματικού μοντέλου
στην περιοχή μελέτης είναι, δυνητικά, και η επιλογή της μεθόδου χωρικής
παρεμβολής προκειμένου να αποδοθούν τα σχετικά μεγέθη σε όλη την περιοχή
μελέτης.
Δεδομένα Καλύψεων Γης: Τα δεδομένα που αφορούν στην εδαφική κάλυψη μπορούν
να ληφθούν από δευτερογενείς πηγές γεωχωρικών δεδομένων από σχετικές
πλατφόρμες (CORINE) και δορυφορικές εικόνες μεσαίας και σχετικά υψηλής
ανάλυσης (Copernicus Remote Sensing, Landsat, Sentinel). Από την άλλη, η
δυνατότητα αξιοποίησης λήψεων από μη Επανδρωμένο, Αυτόνομο Αεροσκάφος
(UAV – drone) εξοπλισμένου με πολυφασματικό αισθητήρα (RGB – NIR) σε
συνδυασμό με τις παραπάνω πηγές δεδομένων μπορεί να βελτιώσει τη θεματική,
χωρική και χρονική ακρίβεια της ταξινόμησης των εδαφικών καλύψεων,
προσαρμόζοντας τες στην υπό εξέταση περιοχή και χρονική περίοδο. Τελικά, τα
πρωτογενή τηλεπισκοπικά δεδομένα, καθώς και τα δευτερογενή δεδομένα εδαφικών
καλύψεων θα πρέπει να παραμετροποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις

μεταβολής της θερμοκρασίας από τα ανηγμένα αποτελέσματα των κλιματικών
μοντέλων.
Δεδομένα Καλλιεργητικών και Υποστηρικτικών Πρακτικών: Αυτές οι πρακτικές
«αποτυπώνονται» σε γεωχωρικό επίπεδο είτε με άμεσο τρόπο στη βάση τεχνικών
ανάλυσης και ταξινόμησης τηλεπισκοπικών δεδομένων, είτε με πιο έμμεσο τρόπο από
υφιστάμενες βάσεις χρήσεων/ καλύψεων γης (λ.χ. LUCAS – Landuse/coverarea
frame statistical survey), από προηγούμενες μελέτες, ή από πληροφορίες που
προκύπτουν από τη γνώση ειδικών (expert knowledge) (Panagosetal., 2015c). Η
χρήση λήψεων από το UAV μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να μπορεί να βελτιώσει
και να «εξειδικεύσει» την θεματική, χωρική και χρονική ακρίβεια της ταξινόμησης
των εδαφικών χρήσεων/ καλύψεων ως προς την παρουσία των υπό εξέταση
υποστηρικτικών υποδομών (λ.χ. λίθινα τοιχία, αναβαθμίδες κ.λπ.) στην περιοχή
μελέτης. Επιτόπιες έρευνες και η χρήση ερωτηματολογίων σε παράγοντες των
τοπικών αρχών σχετικά με την παρουσία ή εφαρμογή μέτρων συγκράτησης των
εδαφών μπορεί να «ραφινάρει» και να καταστήσει ακόμη πιο έγκυρα και
ενημερωμένα τα εν λόγω δεδομένα.

6. Συζήτηση και Συμπεράσματα
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η εδαφική απώλεια συνιστά μια επιβλαβή
διεργασία για τις ορεινές περιοχές και τις κοινωνίες. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, η
αξιοποίηση ή και παραμετροποίηση του σχετικού μοντέλου διάβρωσης ενέχει
πρακτική χρησιμότητα εφόσον μπορεί να εκτιμήσει ορθά την ένταση και την
γεωγραφική κατανομή της εδαφικής απώλειας σε ορεινές περιοχές και υπό την
επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά είναι η επιλογή τόσο των κατάλληλων
γεωχωρικών δεδομένων, όσο και των τεχνικών που εξασφαλίζουν ότι το μοντέλο που
χρησιμοποιείται θα αποτυπώνει με ρεαλιστικό τρόπο και με επαρκή ακρίβεια τα
επίπεδα και τα χωρικά μοτίβα εδαφικής διάβρωσης (Karydasetal., 2014).
Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία των Misthosetal. (2019) με αναφορά την
ορεινή περιοχή του Μετσόβου, αξιοποιήθηκε το μοντέλο RUSLE, λαμβάνοντας ως
δεδομένα εισροής τιμές για τον παράγοντα Rοι οποίες προέκυψαν από κλιματικά
μοντέλα στη βάση εναλλακτικών σεναρίων, καθώς και από τηλεπισκοπικά δεδομένα
από λήψεις UAV για τους παράγοντες LS, Cκαι P. Από την εφαρμογή αυτού του
εξειδικευμένου μοντέλου προέκυψε ότι ιδιαίτερα σε εδάφη μεγαλύτερου υψομέτρου
πρόκειται να προκληθεί απώλεια και υποβάθμιση των ήδη περιορισμένων
παραγωγικών γαιών της εν λόγω ορεινής περιοχής , αλλά και συνολικότερη
υποβάθμιση του τοπίου και του περιβάλλοντος (ibid.). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί
ότι οι εκροές των σεναρίων κλιματικής αλλαγής υπεισήλθαν και τροποποίησαν μόνο
τον παράγοντα R – ο οποίος μεταβάλλεται, άμεσα, όπως φάνηκε από τα
προηγούμενα. Αντιθέτως, οι έμμεσα συνδεδεμένοι παράγοντες C καιP δεν
τροποποιήθηκαν. Στο πλαίσιο μιας περισσότερο έγκυρης και ολοκληρωμένης
προσέγγισης, το εξειδικευμένο μοντέλο (‘Clima-RUSLE’) θα πρέπει να ενσωματώνει

και την τροποποίηση των παραγόντων C και P λόγω της αναμενόμενης μεταβολής του
κλίματος.
Από την άλλη, οι ορεινές περιοχές συνήθως παρουσιάζουν μια υψηλή ποικιλία
στις εδαφικές καλύψεις τους – σε σχέση με πεδινές, αγροτικές περιοχές – ενώ
ταυτόχρονα ενδέχεται να επηρεαστούν εντονότερα από τη μελλοντική αλλαγή
στοιχείων του κλίματος (θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία), μεταβάλλοντας, έτσι,
την μελλοντική κατανομή των εδαφικών καλύψεων ποσοτικά ή/ και ποιοτικά (λ.χ.
μεταβολή στο ποσοστό δασοκάλυψης ή/ και ‘αντικατάσταση’ δασικών από αγροτικές
εκτάσεις). Επιπλέον, τα εδάφη των ορεινών περιοχών έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε
υποστηρικτικές πρακτικές για τη συγκράτησή τους λόγω του έντονου αναγλύφου. Η
ύπαρξη τέτοιων πρακτικών δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί από πηγές χαμηλής
χωρικής ανάλυσης (λ.χ. δορυφορικές εικόνες), ενώ πολλές φορές ακόμη και λήψεις
από υψηλής χωρικής ανάλυσης δέκτες (UAVs) ενδέχεται να μην είναι επαρκείς για
την καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών. Η δε επερχόμενη αλλαγή του κλίματος
ενδέχεται να μεταβάλει τις υιοθετούμενες καλλιεργητικές και άλλες πρακτικές (λ.χ.
τρόπος άροσης).
Επομένως, οι μεταβολές του κλίματος θα πρέπει να ενταχθούν στην τροποποίηση
των παραγόντων C καιP με έναν εξειδικευμένο, για τις ορεινές περιοχές, τρόπο. Έτσι,
θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενδεχόμενη διαδοχή της εδαφοκάλυψης στη
βάση εναλλακτικών σεναρίων. Επιπροσθέτως, οι καλλιεργητικές και άλλες πρακτικές
θα πρέπει να μοντελοποιηθούν σε συνάρτηση με τις αναμενόμενες κλιματικές
μεταβολές. Βάση, όμως, για την έγκυρη και επικαιροποιημένη παραμετροποίηση των
αποκρίσεων των συσχετιζόμενων παραγόντων στα σενάρια κλιματικής αλλαγής θα
πρέπει να είναι η παρακολούθηση των μεταβολών των εδαφικών καλύψεων και
στοιχείων που αφορούν στις υποστηρικτικές πρακτικές με κατάλληλα μέσα. Η
αξιοποίηση UAVsγια τη λήψη τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης καθώς
και η απόκτηση κατάλληλων δεδομένων στη βάση πιο ποιοτικών πρωτογενών
ερευνών αναμένεται να παράσχουν εκείνο το επίπεδο καταλληλότητας δεδομένων και
πληροφορίας για μια αξιόπιστη εκτίμηση των μελλοντικών απωλειών εδάφους στο
ορεινό περιβάλλον.
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Περίληψη
Η μετακίνηση μαζών - γεωυλικού (κατολισθήσεις) αποτελεί ίσως το πιο σύνηθες
γεωλογικό φαινόμενο στις ορεινές περιοχές. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί
σημαντικό κίνδυνο στις περιοχές εκείνες όπου αυτή η μετακίνηση πλήττει το
ανθρωπογενές περιβάλλον όπως οδικό δίκτυο και οικισμούς, και κατά συνέπεια
αυξάνει σημαντικά τη διακινδύνευση. Η μελέτη των κατολισθητικών φαινομένων
διακρίνεται σε μικρής κλίμακας αναφορικά με περιοχές έκτασης νομού / περιφέρειας
και σε μεγάλης κλίμακας για συγκεκριμένες θέσεις / πρανή. Στην πρώτη περίπτωση
η αξιολόγηση της επικινδυνότητας πραγματοποιείται μέσω Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών ενώ στην δεύτερη περίπτωση με τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογία και συγκεκριμένα επίγειους σαρωτές LiDAR και μη
επανδρωμένα οχήματα αέρος (UAV). Στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται
παραδείγματα από ορεινές ή με μεγάλες κλίσεις περιοχές στον ελληνικό χώρο όπου
έχουν εκδηλωθεί αστοχίες πρανών οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή
κυκλοφορίας στο επαρχιακό δίκτυο με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη
λειτουργία των γειτονικών οικισμών.
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landslide hazard at mountainous areas
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Abstract
Landslides are considered as one of the most hazardous geological phenomenon
at mountainous areas. The triggering of slope failures is mainly related to extreme
events of rainfall and the occurrence of earthquakesand intense rainfalls can affect the
man made environment increasing the risk. Studying the landslides is mainly
achieved either on small scale (prefecture or state) or on large scale (slope). The
former case is realized with the aim of GIS while the latter one is analyzed based on
data provided by LiDAR and UAV – related technology and methodology. For the

purposes of this study, slope failures (landslides and rockfalls) that have been assessed
with LiDAR and UAV are presented, focusing on the steps that should be followed
during the field survey.

1. Εισαγωγή
Η καταγραφή κατολισθητικών φαινομένων είναι ένα κρίσιμο θέμα για τις ορεινές
περιοχές και όχι μόνο καθώς με βάση την ακρίβεια και την αξιοπιστία της
συγκεκριμένης πληροφορίας μπορούμε να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης του
φαινομένου και προστασίας του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμοί, οδικό
δίκτυο).
Όμως είναι γνωστό ότι αρκετές φορές η χαρτογράφηση τέτοιων ζωνών αστάθειας
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω κυρίως προσβασιμότητας στην περιοχή
και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι δύο παράμετροι μπορούν πλέον
να αντιμετωπιστούν με αρκετή αξιοπιστία καθώς η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει τη
δυνατότητα της χαρτογράφησης και αποτύπωσης κατολισθητικών φαινομένων από
απόσταση.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση δύο περιπτώσεων
μελέτης κατολισθητικών φαινομένων στον ελληνικό χώρο οι οποίες προκλήθηκαν
τόσο από σεισμική δόνηση όσο και από έντονη βροχόπτωση.

2. Σύγχρονες τεχνολογίες στην αποτύπωση κατολισθήσεων
Η αποτύπωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ασυνεχειών και διαφόρων
άλλων τεχνικογεωλογικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη βραχομάζα όπως ο
προσανατολισμός των επιφανειών των ασυνεχειών, η μεταξύ τους απόσταση
(spacing), η εμμονή (persistence) και το άνοιγμα (aperture) τους καθώς επίσης και η
εκτίμηση των διαστάσεων των τεμαχών που διαμορφώνοντα και δύναται να
αποκολληθούν, είναι βασική για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του βραχώδους
πρανούς (Φαρμάκης, 2018).Η συγκεκριμένη διαδικασία στην ύπαιθρο είναι εκτός
από χρονοβόρα και αρκετές φορές επικίνδυνη από πλευράς πρόσβασης. Τα τελευταία
χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των σαρωτών LiDAR και των μη επαδρωμένων
αεροχημάτων UAV προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μοντέλων των βραχωδών
πρανών που παρέχουν τρισδιάστατηπληροφορία των γεωμετρικών δομών τους σε
σύντομο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια.
Συγκεκριμένα, η χρήση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει επιγραμματικά τα
παρακάτω πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υπάρχουσες παραδοσιακές μεθόδους
οι οποίες βασίζονται στην χρήση της γεωλογικής πυξίδας και την καταμέτρηση των
επιφανειών ασυνεχειών κατά μήκος ενός συγκεκριμένου τμήματος ή μιας επιφάνειας
στο υπό μελέτη πρανές.
• Δυνατότητα αποτύπωσης των χαρακτηριστικών των ασυνεχειών σε
ολόκληρη τη βραχομάζα

• Δυνατότητα απόκτησης δεδομένων από απότομες και δυσπρόσιτες περιοχές
όπου θα ήταν αδύνατο με συμβατικές μεθόδους
• Εξοικονόμηση χρόνου καθώς η σάρωση ενός πρανούς διαρκεί 20 με 25 λεπτά
ενώ η αντίστοιχη εργασία με τις παραδοσιακές μεθόδους διαρκεί περισσότερο από 24
ώρες
• Ασφάλεια για το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο συμμετέχει στις εργασίες
υπαίθρου καθώς η σάρωση μπορεί να διεξαχθεί από ασφαλή περιοχή
• Δημιουργία μιας μόνιμης αποτύπωσης του βραχώδους πρανούς σε δεδομένη
χρονική στιγμή
2.1 Επίγειοι σαρωτές LiDAR
Η χρήση των επίγειων συστημάτων LiDAR (LightDetection And Ranging)
αποτελεί μια νέα, αναπτυσσόμενη μέθοδο για τη λήψη ψηφιακών δεδομένων υψηλής
ακρίβειας και τη δημιουργία μοντέλων αναγλύφου. Η τεχνική αυτή δίνει τη
δυνατότητα στον μελετητή να επεξεργαστεί ψηφιακά δεδομένα μεγάλης ακρίβειας σε
σχετικά μικρό χρόνο και χρησιμοποιείται για την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων
αναγλύφου.

Εικόνα 1. Επίγειος σαρωτής OPTECH

Τα συστήματα LiDAR (LightDetection And Ranging) βασίζονται σε μια ισχυρή
δέσμη laser η οποία εκπέμπεται προς το στόχο, αλληλοεπιδρά με αυτόν και το φως
επιστρέφει,συλλέγεται και καταγράφεται από έναν οπτικό ανιχνευτή παρέχοντας
πληροφορίες για τηφύση και σύσταση του στόχου, την απόσταση από την πηγή και
την κατανομή του στο χώρο.
Συγκεκριμένα, το LiDAR βασίζεται σε δύο σετ μετρήσεων ώστε να δημιουργήσει
ένα νέφοςμετρούμενων σημείων σε απόσταση σχετική ως προς το σαρωτή. Το πρώτο
αφορά στη θέσηκαι το πεδίο σάρωσης κάθε μέτρησης, ενώ το δεύτερο σετ μετρήσεων
αφορά την απόστασηκαι υπολογίζεται έμμεσα, ανάλογα με τον τύπο του σαρωτή. Tο
τελικό
αποτέλεσμα
είναι
ένα
σύνολο
από
εκατομμύρια
ή ακόμη και δισεκατομμύρια σημεία (pointcloud) τα οποία είναι ορισμένα σε ένα ΧΥΖ
σύστημα συντεταγμένων το οποίο μπορεί να μετασχηματιστεί σε γεωγραφικό

σύστημα (Φαρμάκης, 2018). Επίσης, το καθένα από αυτά τα σημεία φέρει και
πληροφορία σε όρους έντασης (intensity) του ανακλώμενου παλμού που επιστρέφει
στον σαρωτή ή σε όρους RGB (Red GreenBlue) που αντιπροσωπεύουν το ρεαλιστικό
χρώμα το οποίο προσδίδεται από αντίστοιχη ομοαξονική φωτογραφία που συνοδεύει
τα δεδομένα (Latoetal., 2011).
Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει ευθυγράμμιση σαρώσεων για τη
δημιουργία νέφους σημείων και την γεωμετρική διόρθωση του. Στη συνέχεια και μετά
από επεξεργασία και καθαρισμό από θορύβους (βλάστηση, αέρας), παράγεται μία
γεωμετρικά σωστή τρισδιάστατη εικόνα του περιβάλλοντος σάρωσης (Vazaiosetal.,
2014). Έχοντας γεωαναφέρει το σύννεφο σημείων, είναι εφικτή η συσχέτιση του με
άλλα επίπεδα πληροφορίας σε ΓΣΠ.
Για την τρισδιάστατη αποτύπωση των περιοχών μελέτης επιλέχθηκε η χρήση του
σαρωτή OPTECH 3D η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην ακτινοβολία η οποία
αντανακλάται από μια επιφάνεια με εμβέλεια που κυμαίνεται από 3 έως 1000 μέτρα
και ακρίβεια από 14mm έως 30mm. Τα τυπικά μέρη ενός επίγειου LiDaR είναι ο
σαρωτής laser, γεννήτρια για την τροφοδοσία του συστήματος, μονάδα ελέγχου και
τρίποδας.
2.2 Μη επανδρωμένα αεροχήματα UAV
Για την εκτίμηση του γεωλογικού κινδύνου έναντι καταπτώσεων και την
πληρέστερη αποτύπωσή του πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια πτήσεις με μηεπανδρωμένα
αεροχήματα
UAV
(UnmannedAerialVehicle).
Αυτή η μέθοδος φωτογραμμετρίας κρίνεται κατάλληλη λόγω της αυτονομίας κίνησης
του UAV, όπου μπορούν να πραγματοποιήθηκαν πτήσεις πάνω από δυσπρόσιτες
περιοχές του πρανούς, και λόγω του χαμηλού κόστους απόκτησης και λειτουργίας
(Builletal., 2016).

Εικόνα 2. Μη επανδρωμένο αερόχημα DJIv4 Pro

Το UAV είναι εξοπλισμένο με μία κάμερα υψηλής ανάλυσης για τη λήψη εναέριων
φωτογραφιών, GPS και αδρανειακό σύστημα πλοήγησης το οποίο καταγράφει 3D
χωρικές συντεταγμένες, καθώς και τον προσανατολισμό της κάμερας σε κάθε λήψη
(Salvinietal., 2016). Με αυτή τη μέθοδο λαμβάνονται αεροφωτογραφίες υψηλής

ευκρίνειας γεωαναφερμένες στο χώρο και ύστερα από την επεξεργασία τους με
κατάλληλα λογισμικά παράγεται ένα λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο επιφάνειας DSM
(DigitalSurfaceModel), ένα νέφος σημείων (pointcloud) αποτελούμενο από
εκατομμύρια σημεία, καθώς και ένα τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής (Αυγερινού,
2018). Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που προτείνεται για την παραγωγή του 3D
μοντέλου είναι η ακόλουθη:
1. Διόρθωση πρωτογενών εικόνων
2. Ταύτιση και προσανατολισμός
3. Εισαγωγή σημείων ελέγχου (Ground Control Points)
4. Εξαγωγή νέφους σημείων (pointcloud)
5.

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου επιφάνειας (DSM) και ορθοφωτοχάρτη

Τα λογισμικά τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο στο εμπόριο όσο και αυτά με
ελεύθερη πρόσβαση / ανοιχτού κώδικα είναι κυρίως το Pix4D και Agisoft Photoscan
για την πρώτη κατηγορία και το MicMac ως ελεύθερο λογισμικό (Rupniketal. 2016).
Τα λογισμικά εμπορίου διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση, είναι συμβατά
με τα περισσότερα εμπορικά UAV, όμως έχουν περιορισμένη δυνατότητα επέμβασης
στο στάδιο επεξεργασίας. Αντιθέτως τα ελεύθερης πρόσβασης λογισμικά όπως το
MicMac διακρίνονται για την πλούσια βιβλιοθήκη με εφαρμογές από επίγειες
φωτογραφίες έως δορυφορικά δεδομένα, τις προχωρημένες δυνατότητες (χρήση
GNSS ακριβείας, θερμική παραμόρφωση, οπτικές παραμορφώσεις) και την συνεχή
ανάπτυξη και υποστήριξη από πληθώρα ινστιτούτων και φορέων (IGN, CNES, CNRS,
ENSR, IPGP, C3DC κ.α.). Το μειονέκτημα των συγκεκριμένων λογισμικών είναι ότι
δεν είναι τόσο εύχρηστα όπως τα αντίστοιχα του εμπορίου.

3. Αποτύπωση και ανάλυση κατολισθητικών φαινομένων. Παραδείγματα
από τον ελληνικό χώρο
Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής των συγκεκριμένων
τεχνολογιών για κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στον ελληνικό χώρο και οι οποίες
προκλήθηκαν από σεισμό και έντονη βροχόπτωση αντίστοιχα.
3.1 Περιοχή Ωκεανός, Λευκάδα

Στις 17 Νοεμβρίου 2015 σημειώθηκε ισχυρός σεισμός στην περιοχή της Λευκάδας
ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες κατολισθήσεις και ροές κορημάτων κυρίως στη
δυτική πλευρά του νησιού. Αυτές οι αστοχίες πρανών είχαν ως αποτέλεσμα την
διακοπή, έστω και ολιγοήμερη, της κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού
δικτύου και την μερική έως ολική αστοχία κατασκευών στο δυτικό τμήμα του νησιού.
Εικόνα 3. Οριοθέτηση περιοχής κατολισθήσης (Valkaniotisetal. (2018)

Η περιοχή η οποία μελετήθηκε και παρουσιάζεται σε αυτήν τηνεργασία βρίσκεται
στη θέση Ωκεανός λίγα χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Αθάνι και την βόρεια της
περιοχής Εγκρεμνοί. Στην συγκεκριμένη θέση προκλήθηκαν μεγάλης έκτασης
κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία μελετήθηκαν με 2 διαδοχικές πτήσεις UAV λίγους
μήνες μετά το σεισμό του 2015.
Αρχικός στόχος της μελέτης ήταν η οριοθέτηση της ζώνης στην οποία
παρατηρήθηκε η μετακίνηση του γεωυλικού και η αξιολόγηση των μεταβολών στο
ανάγλυφο. Έχοντας αποτυπώσει την πληγείσα περιοχή με τη βοήθεια του UAV,
προχωρήσαμε στη συνέχεια στην αξιολόγηση των φαινομένων αναφορικά με το
γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής και το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα 3, το φρύδι της κατολίσθησης είναι σε
οριακήεπαφή με το ξενοδοχειακό συγκρότημα με συνέπεια να επηρεάζει άμεσα την
ευστάθεια του λόγω υποχώρησης του εδάφους θεμελίωσης του. Επίσης, με τη
βοήθεια του τρισδιάστατου μοντέλου το οποίο δημιουργήθηκε από την επεξεργασία
των εικόνων από την πτήσηUAV, διακρίνονται περιοχές μέσα στην κυρίως ζώνη
ολίσθησης στις οποίες έχουν δημιουργηθεί δευτερογενώς μικρότερης έκτασης
ολισθήσεις.
Ο δεύτερος στόχος της μελέτης αφορούσε τη διερεύνηση του όγκου που
μετακινήθηκε λόγω της σεισμικής δόνησης και την περιοχή στην οποία έγινε η
απόθεση του γεωυλικού. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά τη
συγκεκριμένη μετακίνηση έπρεπε να συγκρίνουμε το ανάγλυφο της περιοχής όπως
αυτή διαμορφώθηκε από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, και αποτυπώθηκε με τις

πτήσεις UAV, με το προϋπάρχον ανάγλυφο. Αυτό δημιουργήθηκε λαμβάνοντας
υπόψη ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους με βήμα κανάβου0,3μ το οποίο παράχθηκε από
ένα ζεύγος αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ κλίμακας 1:8000 και έτους λήψης 2004.
Εικόνα 4. Προφίλ στα οποία αποτυπώνονται οι διαφορές στο ανάγλυφα του εδάφους
πριν και μετά το σεισμό του 2015 (Valkaniotisetal. 2018)

Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω σχήμα, υπάρχει μια ταπείνωση του
ανάγλυφου ακριβώς στη θέση θεμελίωσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της
τάξης των 10μ. Το υλικό το οποίο μετακινήθηκε κατά τη σεισμική δόνηση αποτέθηκε
σε χαμηλότερα σημεία του πρανούς με συνέπεια την ανύψωση τους έως και 7μ σε
συγκεκριμένες θέσεις.
Συνοψίζοντας για τη συγκεκριμένη περιοχή, η χρήση UAV για την αποτύπωση της
κατολίσθησης ήταν κρίσιμη για μια αξιόπιστη ανάλυση του φαινομένου για δύο
κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την προσβασιμότητα της θέσης και την με
ασφάλεια μελέτη της αστοχίας. Συγκεκριμένα, το απότομο ανάγλυφο και η μη
ασφαλή προσέγγιση από τον άνθρωπο της ζώνης ολίσθησης είναι αποτρεπτικοί
παράγοντες οι οποίοι όμως λόγω της χρήσης UAV δεν στάθηκαν εμπόδιο στην
αναλυτική οριοθέτηση της περιοχής. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την λεπτομερή
σύγκριση του ανάγλυφου της περιοχής πριν και μετά το σεισμό, η οποία αποτελεί
βασικό τμήμα της μελέτης για την ευστάθεια της περιοχής καθώς επίσης και για την
εκτίμηση του όγκου του γεωυλικού που ολίσθησε.
3.2 Περιοχή Περιβόλι Γρεβενών
Η δεύτερη περιοχή η οποία παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αφορά τον
οικισμό Περιβόλι Γρεβενών. Συγκεκριμένα η περιοχή μελέτης αναφέρεται σε μια

θέση στην είσοδο του οικισμού, η ευστάθεια της οποίας διαδραματίζει βασικό ρόλο
στη ομαλή συνέχεια της καθημερινότητας των κατοίκων καθώς αποτελεί τμήμα του
οδικού δικτύου που συνδέει τον οικισμό με το πλησιέστερο αστικό κέντρο, την πόλη
των Γρεβενών.
Στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρήθηκαν έντονες μετακινήσεις και αστοχίες
πρανών μετά από μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων τον Οκτώβριο του 2012.
Αυτές οι βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μικρή αλλαγή της κοίτης του ποταμού
Ασπροπόταμου ο οποίος βρίσκεται στα κατάντη του εξεταζόμενου πρανούς. Αυτή η
αλλαγή της ροής προκάλεσε τη μερική διάβρωση του πόδα του πρανούς με
αποτέλεσμα, από εκείνη την ημερομηνία έως και σήμερα, να καταγράφονται συνεχώς
μικρής έκτασης βραχοκαταπτώσεις και ολισθήσεις εδαφικού υλικού προς το
οδόστρωμα με συνέπεια την αύξηση της διακινδύνευσης των οχημάτων που
διέρχονται από το σημείο.
Βασικό αντικείμενο της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη θέση
είναι η καταγραφή της μετακίνησης του εδαφικού υλικού και η παραγωγή ενός
μοντέλου στο οποίο να αποτυπώνονται οι θέσεις από όπου μετακινείται το γεωλυικό
και τα σημεία στα οποία αποτίθεται. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν
ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι και το Νοέμβριο του 2018 ετήσιες
σαρώσεις και η παραγωγή αντίστοιχων σύννεφων σημείων από όπου έχουν παραχθεί
ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα ανάγλυφου.
Στηνεικόνα 4 που ακολουθεί βλέπουμε τις δύο διαφορετικές σαρώσεις όπου στο
πλαίσιο επικεντρωνόμαστε στην θέση όπου παρατηρήθηκε η μέγιστη μεταβολή
μεταξύ του έτους 2016 και 2018. Από τη σύγκριση των δύο τρισδιάστατων μοντέλων
μπορούμε να διαπιστώσουμε μια συνολική μεταβολή έως και 6 μέτρα στο ανάγλυφο.

Εικόνα 5. Το υπό μελέτη πρανές σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους 2016 και 2018
(πάνω σειρά εικόνων). Σύγκριση των σύννεφων σημείων για τα συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα (εικόνα κάτω δεξιά). Επισήμανση εφελκυστικής ρωγμής (κόκκινη γραμμή) πίσω
από το μέτωπο του πρανούς (εικόνα κάτω αριστερά)

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για το συγκεκριμένο πρανές είναι ότι με τη
βοήθεια των φωτογραφιών όπως αυτές αποτυπώθηκαν με τη πτήση UAV, μπορεί
κανείς να παρατηρήσει την ύπαρξη μιας εφελκυστικής ρωγμής πίσω από το μέτωπο
του πρανούς. Αυτή η ρωγμή αποτελεί ακόμα ένα επιπλέον παράγοντα απομείωσης
της ευστάθειας του πρανούς ο οποίος δεν θα μπορούσε να είχε διαπιστωθεί χωρίς το
σετ φωτογραφιών και του παραγόμενου τρισδιάστατου μοντέλου από το UAV. Η
παρουσία της ρωγμής κατά συνέπεια επικαιροποιεί την ανάλυση ευστάθειας του
πρανούς και συγκεκριμένα την αξιολόγηση των πιθανών τρόπων αστοχιών καθώς
εκτός από τις επιφανειακές μικρού πάχους ολισθήσεις γεωυλικών και
βραχοκατατπώσεων που αποτυπώθηκαν στις διαφορετικές χρονικά σαρώσεις, πλέον
αξιολογείται και η επικινδυνότητα μιας περιστροφικής ολίσθησης σημαντικού πάχους
η οποία δύναται να προκαλέσει την διακοπή κυκλοφορίας του οδικού δικτύου και τον
αποκλεισμό του συγκεκριμένου οικισμού

4. Συμπεράσματα
Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων συνιστά τον πιο σύνηθες γεωλογικό
κίνδυνο ο οποίος μπορεί να απειλήσει το ανθρωπογενές περιβάλλον σε ορεινές και με
μεγάλη κλίση περιοχές. Συνεπώς, η αντιμετώπιση του φαινομένου είτε ως πρόβλεψη
είτε ως μετριασμός των επιπτώσεων του αποτελεί βασικό στόχο των γεωεπιστημόνων
και των μηχανικών.
Ένας από τους πιο αποτρεπτικούς παράγοντες για την ολιστική αντιμετώπιση του
φαινομένου αποτελούσε μέχρι σήμερα η δυσκολία στην πρόσβαση στην περιοχή
μελέτης λόγω είτε έντονης γεωμορφολογίας είτε συνθηκών (καταπτώσεις βράχων)
που απειλούσαν την ζωή των ανθρώπων. Σήμερα, αυτές οι καταστάσεις έχουν πλέον
καταστεί ως μη επικίνδυνες λόγω της δυνατότητας χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας,
με την οποία είναι εφικτή η αποτύπωση της αστοχίας από απόσταση ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, η χρήση επίγειων σαρωτών (LiDAR) και μη επανδρωμένων
αεροχημάτων (UAV) δίνουν τη δυνατότητα στους μελετητές να οριοθετήσουν την
αστοχία και να παρακολουθήσουν το ρυθμό μετατόπισης της με διαχρονικές
αποτυπώσεις ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο παραδείγματα από μελέτες
κατολισθητικών φαινομένων στις περιοχές Ωκεανός, Λευκάδα και Περιβόλι,
Γρεβενών. Στην πρώτη περίπτωση εκδηλώθηκε μια βαθιά κατολίσθηση λόγω του
σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αστοχία ενός
ξενοδοχειακού συγκροτήματος το οποίο είχε κατασκευαστεί στο φρύδι της
κατολίσθησης. Η αποτύπωση της περιοχής με τη χρήση ενός UAV μας έδωσε τη
δυνατότητα της οριοθέτησης της αστοχίας και την απεικόνιση εντός αυτής

δευτερογενών μικρότερων διαστάσεων ολισθήσεων. Στη περίπτωση μελέτης του
Περιβολίου Γρεβενών, η αστοχία εκδηλώνεται κατά μήκος ενός πρανούς πολύ
μεγάλης κλίσης με τη μορφή συνεχούς ολίσθησης εδαφικού υλικού. Επιπλέον, από
φωτογραφικό υλικό το οποίο συλλέχθηκε κατή την πτήση του UAV διαπιστώθηκε ότι
κατάντι του πρανούς υπάρχει μια εφελκυστική ρωγμή, η οποίο αποτελεί δίοδο για τα
όμβρια ύδατα τα οποία εισχωρούν στο γεωυλικό αυξάνοντας τους παράγοντες που
συντελούν στην απομείωση ευστάθειας του πρανούς. Η θέση του πρανούς είναι στην
είσοδο του οικισμού και κατά συνέπεια μια ολική αστοχία θα είχε ως συνέπεια την
διακοπή κυκλοφορίας στο βασικό οδικό δίκτυο και το αποκλεισμό της κοινότητας.
Ως συμπέρασμα, αυτή η μελέτη καταλήγει στο ότι χωρίς τη βοήθεια της
σύγχρονης τεχνολογίας δεν θα ήταν εφικτή η αποτύπωση των παραπάνω αστοχιών
καθώς επίσης και η ανάλυση των εν δυνάμει αστοχιών οι οποίες μπορούν να
απειλήσουν το ανθρωπογενές περιβάλλον σε αυτές τις δύο θέσεις.
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Περίληψη
Οι πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο πολλών δασικών οικοσυστημάτων που
σπάνια μπορούν να αποφευχθούν και οι συνέπειές τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές
στην υγεία, στην οικολογία, στην οικονομία και στην κοινωνία. Τα μεσογειακά δάση
είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στις πυρκαγιές και, συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει τις πιο
καταστροφικές πυρκαγιές από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόλο που οι πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο, μόνο το 5% από τις
πυρκαγιές με γνωστό αίτιο είναι από φυσικό φαινόμενα ενώ οι υπόλοιπες οφείλονται
σε εσκεμμένη πράξη (εμπρησμό), αμέλεια και ατυχήματα. Ωστόσο, οι συνέπειες της
πυρκαγιάς δεν οφείλονται μόνο στην πιθανότητα εμφάνισης, αλλά κυρίως στην
ένταση και διάδοση της φωτιάς. Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει
γενικότερα την εμφάνιση και την ένταση των δασικών πυρκαγιών είναι η
περιεκτικότητα σε υγρασία της καύσιμης ύλης. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί
ότι, αν και με αρκετές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και περίοδο, η δραστηριότητα
όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές έχει και αναμένεται να αυξηθεί λόγω κλιματικής
αλλαγής. Ο κύριος λόγος είναι η επίδραση των κλιματικών φαινομένων στην υγρασίας
της καύσιμης ύλης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένας δείκτης κινδύνου
πυρκαγιάς, ο Fire Weather Index του Canadian Forest Fire Danger Rating System
(CFFDRS), προσαρμοσμένος για την περιοχή του Δήμου Μετσόβου και σε διάφορα
σενάρια κλιματικής αλλαγής με στόχο να προσδιοριστεί η πιθανή αύξηση του
κινδύνου πυρκαγιάς στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας ενόψει κλιματικής αλλαγής.
Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα
καθώς και σε συνδυασμό με μοντέλα κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας μια
ικανοποιητική πρόβλεψη της επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών.
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Abstract
Fires are a natural disaster of many forest ecosystems that can rarely be avoided
and their consequences are particularly important for health, ecology, the economy
and the local communities. Mediterranean forests are prone to fires and, in particular,
Greece has the most devastating fires of all the other countries of the European Union.
While fires are a natural phenomenon, only 5% of fires with known cause are from
natural factors while the rest are due to deliberate act (arson), neglect and accidents.
However, the consequences of the fire are not only due to the possibility of occurrence,
but also to the intensity and spread of the fire. The main factor that generally affects
the appearance and intensity of forest fires is the moisture content of the fuel. The
scientific community agrees that, although with several regional and seasonal
variations, forest fire activity has and is expected to increase due to climate change.
The main reason is the effect of climatic effects on the moisture content of the fuel. In
this paper, a fire hazard index, the Fire Weather Index of the Canadian Forest Fire
Danger Rating System (CFFDRS), adapted to the Metsovo area and various climate
change scenarios, is used to determine the potential increase in fire risk in a
mountainous area of Greece in the face of climate change. This indicator has been
successfully used in Europe and Greece as well as in combination with climate change
models, providing a satisfactory prediction of forest fire risk.

1. Εισαγωγή
Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι, αν και με αρκετές διαφοροποιήσεις ανά
περιοχή και περίοδο, η δραστηριότητα όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές έχει και
αναμένεται να αυξηθεί λόγω κλιματικής αλλαγής (Abatzoglou and Williams 2016;
Bedia et al. 2014; Flannigan et al. 2016; Jolly et al. 2015; Moriondo et al. 2006; Young
et al. 2017). Οι δασικές πυρκαγιές εξαρτώνται σημαντικά από μετεωρολογικούς
παράγοντες και για αυτό τα περισσότερα μοντέλα εκτιμούν τη συμπεριφορά της
πυρκαγιάς με κλιματικές μεταβλητές (Bedia et al. 2014).
Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει γενικότερα την εμφάνιση και την
ένταση των δασικών πυρκαγιών είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία της καύσιμης ύλης
(Matthews 2014; Pettinari and Chuvieco 2016; US Forest Service 2018; Yebra et al.
2013). Όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι υψηλή, οι πυρκαγιές δεν ξεκινάνε
εύκολα ή και καθόλου, καθώς απαιτείται σημαντική ενέργεια για την εξάτμιση του

νερού. Αντίθετα, σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία τα επίπεδα υγρασίας στη
βιομάζα μειώνονται αισθητά και η πιθανότητα για πυρκαγιά και με μεγάλη ένταση
αυξάνεται σημαντικά. Άλλοι βασικοί παράγοντες εμφάνισης δασικών πυρκαγιών
είναι ο άνεμος και η τοπογραφία (Adab et al. 2013; Pourtaghi et al. 2015; Renard et
al. 2012).
Επειδή η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας (στις
περισσότερες περιπτώσεις) δασικών πυρκαγιών, τα περισσότερα μοντέλα κινδύνου
πυρκαγιάς έχουν ως δεδομένα εισόδου σχετικές πληροφορίες. Επειδή ο υπολογισμός
της περιεκτικότητας δεν δύναται να γίνεται συστηματικά και σε μεγάλες εκτάσεις,
έχουν αναπτυχθεί αρκετές μεθοδολογίες με τις οποίες υπολογίζεται έμμεσα από το
είδος της βλάστησης και μετεωρολογικά δεδομένα (Field et al. 2015).
Το Καναδικό Σύστημα Αξιολόγησης Κινδύνων Πυρκαγιάς (Canadian Forest Fire
Danger Rating System, CFFDRS) είναι το εθνικό σύστημα για την αξιολόγηση του
κινδύνου δασικών πυρκαγιών στον Καναδά(Lawson and Armitage 2008; Van Wagner
and Forest 1987).Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται
για την έκφραση ποικίλων παραγόντων στο περιβάλλον φωτιάς, όπως η ευκολία
ανάφλεξης και η δυσκολία ελέγχου. Τα συστήματα διαβάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς
παράγουν ποιοτικούς και/ ή αριθμητικούς δείκτες δυναμικού πυρκαγιάς, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται ως οδηγοί σε μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων διαχείρισης
πυρκαγιάς.
Το CFFDRS βρίσκεται σε εξέλιξη από το 1968 και αποτελείται από δύο κύρια
υποσυστήματα - το σύστημα Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index,
FWI) και το σύστημα Πρόβλεψης Συμπεριφοράς Πυρκαγιάς (Fire Behavior
Prediction, FBP) - χρησιμοποιούνται ευρέως στον Καναδά και διεθνώς.Στην παρούσα
εργασία, χρησιμοποιείται το σύστημα Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών (FWI)για να
υπολογιστεί η μελλοντική εξέλιξη της επικινδυνότητας πυρκαγιών στον Δήμο
Μέτσοβο, βάσει δύο σεναρίων κλιματικής αλλαγής.

2. Μεθοδολογία
2.1. Σενάρια κλιματικής αλλαγής
Στην 5η Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή παρουσιάστηκαν τέσσερα νέα Σενάρια εξέλιξης των συγκεντρώσεων των
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην ατμόσφαιρα που ονομάζονται
RCPs (Representative Concentration Pathways). Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιήθηκαν τα σενάρια RCP4.5 και RCP8.5, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των
οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Περιγραφή των δύο σεναρίων κλιματικής αλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν.
Σενάριο RCP
RCP4.5

RCP8.5

Χαρακτηριστικά
Σενάριο σταθεροποίησης. Εφαρμογή κλιματικών πολιτικών, χαμηλή
ενεργειακή ένταση, εκτεταμένα προγράμματα αναδασώσεων, μείωση
καλλιεργούμενων εκτάσεων λόγω αύξησης απόδοσης και αλλαγής
διατροφικών συνηθειών, πληθυσμός γης 8,7 δις. το 2100. Οι εκπομπές CO2
αυξάνονται ελαφρά μέχρι το 2040, οπότε και μειώνονται σημαντικά μέχρι το
2100. Οι εκπομπές CH4 και N2O δεν μεταβάλλονται σημαντικά. Οι
συγκεντρώσεις CO2 ανέρχονται σε 538 ppm το 2100. Μεταβολή radiative
forcing +4.5 W/m2 το 2100 σε σχέση με το 1750.
Σενάριο αύξησης. Μη εφαρμογή κλιματικών πολιτικών, υψηλή ενεργειακή
ένταση, αύξηση καλλιεργούμενων εκτάσεων, πληθυσμός γης 12 δις. το 2100,
αργή τεχνολογική ανάπτυξη. Οι εκπομπές CO2 τριπλασιάζονται το 2100,
αντίστοιχα μεγάλη αύξηση εκπομπών CH4.
Οι συγκεντρώσεις CO2
ανέρχονται σε 936 ppm το 2100. Μεταβολή radiative forcing +8.5 W/m2
το 2100 σε σχέση με το 1750.

2.2. Δείκτης Κινδύνου Πυρκαγιών
Ο Δείκτης Κινδύνου Πυρκαγιών (FireWeatherIndex, FWI) αποτελεί μία από τις
βασικές συνιστώσες του καναδικού συστήματος κατάταξης της επικινδυνότητας
δασικών πυρκαγιών (CanadianForestFireDangerRatingSystem, CFFDRS), ο οποίος
υπολογίζει την επικινδυνότητα εμφάνισης πυρκαγιάς σε μια περιοχή βάσει
συγκεκριμένων μετεωρολογικών δεδομένων.
Οι υπολογισμοί του δείκτη πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο «fwi»του
πακέτου«cffdrs»στο λογισμικό R(Wangetal. 2017). Η μέθοδος δέχεται συνολικά 10
παραμέτρους εισαγωγής, από τους οποίους οι 4 είναι μετεωρολογικοί, και
υποχρεωτικοί για να τρέξει το μοντέλο, και οι υπόλοιποι 6 σχετίζονται με τον χρόνο
και τη γεωγραφία της περιοχής μελέτης.Οι παράμετροι εισαγωγής δίνονται
αναλυτικά στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. παράμετροι εισαγωγής του μοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιών (FWI).
1

Προαιρετικ
ή

Στην περίπτωση που το μοντέλο τρέχει για
περισσότερα από ένα σημεία

2

Αναγνωριστικό
μετεωρολογικού
σταθμού ή χωρικού
σημείου
Γεωγραφικό πλάτος

Συνίσταται

3

Γεωγραφικό μήκος

Προαιρετική

Χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της διάρκειας
ημέρας

4

Έτος

Προαιρετική

5

Μήνας

Προαιρετική

6

Ημέρα

Προαιρετική

7

Θερμοκρασία (oC)

Υποχρεωτική

8

Σχετική υγρασία (%)

Υποχρεωτική

9

Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Υποχρεωτική

Κατακρήμνιση (mm)

Υποχρεωτική

10

Χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που το μοντέλο
εκτελείται για περισσότερες από μία ημέρες

Μετρήσεις καθημερινά στις 12:00 μμ. τοπική ώρα

24 ωρών συνολική κατακρήμνιση

Τα παράγωγα του μοντέλου είναι στο σύνολό τους 7 και παρουσιάζονται στην
Εικόνα 1. Οι τρεις πρώτες μεταβλητές, ο FineFuelMoistureCode (FFMC), ο
DuffMoistureCode (DMC) και ο DroughtCode (DC) αποτελούν δείκτες υγρασίας σε
τρία στρώματα των δασικών εκτάσεων που θεωρούνται ως καύσιμη ύλη για τις
πυρκαγιές με διαφορετικές ιδιότητες και δράση.OFFMCαντιπροσωπεύει τον δείκτη
υγρασίας σε επιφανειακή βλάστηση και υπολογίζεται από δεδομένα το αργότερο των
προηγούμενων 24 ωρών. Ο DMCκαι ο DCαντιπροσωπεύουν δείκτες υγρασίας σε
βαθύτερα στρώματα και υπολογίζονται με δεδομένα προηγούμενων ημερών (15 και
50 ημερών αντίστοιχα)(LawsonandArmitage 2008; VanWagnerandForest 1987;
VanWagnerandPickett 1985). Οι υπολογισμοί τους γίνονται από τα μετεωρολογικά
δεδομένα και από τις τιμές τους την προηγούμενη ημέρα εφαρμογής του μοντέλου
(Εικόνα 2). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό, σε χρονοσειρές υπολογισμού του
δείκτη, τα μετεωρολογικά δεδομένα να δίνονται σε συνεχή σειρά βάσει της ημέρας
του χρόνου.
Οι επόμενες τρεις μεταβλητές των παράγωγων του μοντέλου είναι ο
InitialSpreadIndex (ISI), ο BuildupIndex (BI) και ο FireWeatherIndex (FWI). Και οι
τρεις αυτές μεταβλητές αποτελούν αδιάστατα μεγέθη που σχετίζονται με την
πιθανότητα εμφάνισης πυρκαγιάς και την έντασή της. Η τελευταία μεταβλητή, ο
DailySeverityRating (DSR) είναι μια μετατροπή του FWIσε μια ένδειξη της δυσκολίας
ελέγχου της πυρκαγιάς. Από τα παραπάνω παράγωγα το πιο σημαντικό και αυτό που
χρησιμοποιείται από τους φορείς και μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης πυρκαγιών
είναι ο FWI, ο οποίος εκφράζεται ως η ημερήσια επικινδυνότητα εμφάνισης
πυρκαγιών.
Το μοντέλο εφαρμόστηκε αρχικά για μία χρονιά στην περιοχή μελέτης με τα
μετεωρολογικά δεδομένα του 2018 από τον σταθμό του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ στο
Μέτσοβο. Για τις ανάγκες της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκαν τα ωριαία μετεωρολογικά
δεδομένα του σταθμού για κάθε ημέρα του έτους 2018, από τα οποία επιλέχθηκαν η
θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα ανέμου στις 12:00 μμ. τοπική ώρα.
Για τις κατακρημνίσεις, εφαρμόστηκε μια επαναληπτική διαδικασία στο λογισμικό R,
η οποία υπολογίζει την αθροιστική κατακρήμνιση από τις 12:00 μμ. κάθε ημέρας του
έτους μέχρι τις 12:00μμ. της επόμενης ημέρας.
Τα κλιματικά δεδομένα ήταν σε μορφή NetCdfκαι περιλάμβαναν ημερήσιες τιμές
για μέση, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου και
υετό για τα έτη 2011-2100. Για τις ανάγκες του μοντέλου, οι πίνακες των κλιματικών
δεδομένων διαμορφώθηκαν κατάλληλα, κρατώντας την μέγιστη ημερήσια
θερμοκρασία, την μέση σχετική υγρασία, την μέση ημερήσια ταχύτητα ανέμου και
τον συνολικό ημερήσιο υετό, ως τις πιο αντιπροσωπευτικές τιμές για την εφαρμογή
του μοντέλου.

Εικόνα 1: Η δομή του Καναδικού μοντέλο κινδύνου πυρκαγιάς.

3. Αποτελέσματα
3.1. Κλιματική Αλλαγή στον Δήμο Μετσόβου
Με βάση τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Μετσόβου και για τους 4 κλιματικούς παράγοντες που αφορούν
στο Μοντέλο επικινδυνότητας πυρκαγιών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, υετός και
ταχύτητα ανέμου) δίνονται οι διαχρονικές εξελίξεις αυτών στα Διαγράμματα 1, 2 και
3.
Η μέση θερμοκρασία τείνει να αυξηθεί και για τα δύο σενάρια, με την αύξηση του
δυσμενούς (RCP8.5) να φτάνει στους 8 oC (Διαγράμματα 1 και 2). Η μέγιστη ημερήσια
θερμοκρασία δεν έχει ιδιαίτερες μεταβολές για το ενδιάμεσο σενάριο (RCP4.5),
ωστόσο για το δυσμενές αναμένεται αύξηση της τάξης των 5 oC.
Όσον αφορά στον συνολικό ετήσιο υετό, δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή
και για τα δύο σενάρια, ωστόσο αναμένεται μια μικρή μείωση για το δυσμενές
(Διάγραμμα 3). Οι σημαντικές αλλαγές περί των κατακρημνίσεων γενικότερα
αφορούν στην μείωση του χιονιού, εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας, και την
αύξηση των ξηρών περιόδων (συνεχόμενες ημέρες με υετό< 1mm), οι οποίες θα
αυξηθούν από 30-50%, ξεπερνώντας τους δύο μήνες στο δυσμενές σενάριο.
Για την σχετική υγρασία και την ταχύτητα ανέμου δεν αναμένονται σημαντικές
μεταβολές και για τα δύο σενάρια (Διαγράμματα 1 και 2).
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Διάγραμμα 1. Μεταβολές θερμοκρασίας (αριστερές τιμές) και σχετικής υγρασίας (δεξιές
τιμές) για το σενάριο RCP4.5.
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Διάγραμμα 2. Μεταβολές θερμοκρασίας (αριστερές τιμές) και σχετικής υγρασίας (δεξιές
τιμές) για το σενάριο RCP8.5.
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Διάγραμμα 3. Μεταβολές υετού για τα κλιματικά σενάρια RCP4.5 και RCP8.5.

3.2. Διαχρονική εξέλιξη επικινδυνότητας πυρκαγιών στον Δήμο Μετσόβου
Οι δείκτες υγρασίας καύσιμης ύλης (FFMC, DMCκαι DC) του μοντέλου είναι οι
βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς.Τα
αποτελέσματά τους δίνονται στα Διαγράμματα 4 και 5 για τα δύο κλιματικά σενάρια
RCP4.5 και RCP8.5. Για το ενδιάμεσο σενάριο RCP4.5,δεν παρατηρείται στατιστικά
σημαντική μεταβολή των δεικτών μέσω γραμμικών παλινδρομήσεων (Διάγραμμα 4).
Στο σενάριο RCP8.5 οι μεταβολές είναι στατιστικά πιο σημαντικές και οι γραμμικές
παλινδρομήσεις δίνουν συντελεστές 5%, 7,5% και 2% για τους FFMC, DMCκαι
DCαντίστοιχα (Διάγραμμα 5).
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Διάγραμμα 4. Τιμές των δεικτών υγρασίας (FFMC, DMC αριστερές τιμές και DC δεξιές τιμές)
του μοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιών για το κλιματικό σενάριο RCP4.5.
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Διάγραμμα 5. Τιμές των δεικτών υγρασίας (FFMC, DMC αριστερές τιμές και DC δεξιές τιμές)
του μοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιώνγια το κλιματικό σενάριο RCP8.5.

Τέλος, ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιών (FWI) για τα δύο κλιματικά μοντέλα
δίνεται στα Διαγράμματα 6 και 7. Και για τα δύο κλιματικά μοντέλα υπάρχει μια
αύξηση της επικινδυνότητας με του ενδιάμεσου σεναρίου RCP4.5 να μην είναι

στατιστικά σημαντική. Η ετήσια αύξηση της επικινδυνότητας για το ενδιάμεσο
σενάριο RCP4.5 είναι 1,12% για την μέγιστη ετήσια τιμή και 0,27% για τη μέση ετήσια
τιμή (Διάγραμμα 6). Οι αντίστοιχες ετήσιες αυξήσεις για το δυσμενές σενάριο
(RCP8.5) είναι3,27% και 1,94% (Διάγραμμα 7).
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Διάγραμμα 6. Μέγιστες και μέσες ετήσιες τιμές του δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιών (FWI)
για το κλιματικό σενάριο RCP4.5.
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Διάγραμμα 7. Μέγιστες και μέσες ετήσιες τιμές του δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιών (FWI)
για το κλιματικό σενάριο RCP8.5.

4. Συμπεράσματα
Αν και η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός, το μέγεθός της καθώς και οι επιπτώσεις
σε διάφορα θέματα, όπως οι φυσικές καταστροφές, είναι αμφισβητούμενα. Η
δημιουργία σεναρίων για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα βοηθήσει αρκετά στην έγκαιρη
λήψη κατάλληλων μέτρων.
Οι δασικές πυρκαγιές, αν και αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο, επηρεάζονται
σημαντικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις έντονες και ακραίες καιρικές
συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή δύναται να αυξήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και
εν δυνάμει την εμφάνιση και ένταση των δασικών πυρκαγιών.
Το καναδικό μοντέλο πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιών (CFFDRS) είναι ένα
ιδιαίτερα αποδοτικό και ευρέως χρησιμοποιημένο μοντέλο, όχι μόνο στον Καναδά
αλλά και διεθνώς. Το γεγονός ότι μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την
επικινδυνότητα πυρκαγιών με 4 μετεωρολογικούς παράγοντες το κάνουν ιδιαίτερα
εύκολο στη χρήση και στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Βάσει των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης του μοντέλου επικινδυνότητας
πυρκαγιών στα δύο μοντέλα κλιματικής αλλαγής, φαίνεται ότι η επικινδυνότητα
εμφάνισης δασικής πυρκαγιάς θα αυξηθεί μελλοντικά στον Δήμο Μετσόβου. Η μέση
ετήσια αύξηση κυμαίνεται στο 1-3%, ανάλογα με το σενάριο. Για το δυσμενές σενάριο,
η συνολική αύξηση από τη γραμμική παλινδρόμηση είναι 16% και 42% για την μέγιστη
και μέση τιμή αντίστοιχα. Καθώς οι ετήσιες διακυμάνσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες
(Διαγράμματα 6 και 7), σε ορισμένες χρονιές ο κίνδυνος ξεπερνά το 150% της
σημερινής τιμής και οδηγεί τον Δήμο σε μια έντονη επικινδυνότητα εμφάνισης
πυρκαγιών που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον. Επειδή, τα οικοσυστήματα καθώς και οι τοπικές κοινότητες
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου δεν είναι συνηθισμένα στην αντιμετώπιση τέτοιων
συνθήκων, καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο έκθεσης σε μια τέτοια
περίπτωση.
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Οι επιπτώσεις των κατολισθητικών φαινομένων στην ανάπτυξη των
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Περίληψη
Η Δ. Κ. Μετσόβου επλήγη μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις του 2010, από
κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν στα ευρύτερα όρια της οικιστικής
ζώνης, ζημιές σε περιουσίες και τεχνικά έργα και ειδικότερα ρωγματώσεις τοίχων,
δαπέδων και αύλειων χώρων οικιών καθώς και τοίχων αντιστήριξης, κατάρρευση
τοίχων κτιρίων, αποκοπή και μπάζωμα του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού
δικτύου, ρωγμάτωση δημοτικών οδών, αλλοίωση ρεμάτων και εδαφικές
ρωγματώσεις. Δύο εκ των οικιών και οι βοηθητικοί χώροι μιας τρίτης κατέστησαν
ακατάλληλες. Για το σύνολο των θέσεων εκδήλωσης των εδαφικών θραύσεων
μελετήθηκαν οι ειδικότερες τεχνικογεωλογικές συνθήκες, διερευνήθηκαν τα αίτια και
ο μηχανισμός γένεσης και αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των φαινομένων σε σχέση
με την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, υποδείχθηκαν μέτρα ανάσχεσης και
σταθεροποίησης της εκάστοτε αστάθειας ενώ για τη συνολική αντιμετώπιση του
προβλήματος των κατολισθήσεων στα όρια της οικιστικής ζώνης Μετσόβου,
υποβλήθηκε προς υλοποίηση ολοκληρωμένη πρόταση ερευνητικού προγράμματος.
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Abstract
After the intense rainfalls of 2010, the Municipality of Metsovo was affected by
landslide phenomena that caused in the wider residential and cultivated areas,
damage to properties and technical works and in particular the fracturing and collapse
of building walls as well as of retaining walls, destruction and filling of provincial road,
fracturing of internal roads, distortion of streams and ground fractures. Two of the
houses and ancillary spaces of a third became condemned. For all the sites suffered by
ground failures, the specific engineering geological conditions were studied and
specifically the causes and the mechanism were investigated and the risk of landslide
manifestation in relation to the safety of the wider region was assessed. Finally, some
remedial measures were proposed in order to reduce the serious effects of the
phenomena, while an integrated proposal for a research program was submitted in
order to achieve a radical mitigation of the landslide problem in wider area of the
residential zone.

1. Εισαγωγή
Οι κατολισθητικές κινήσεις είναι το αποτέλεσμα διαφόρων και πολύπλοκων
διαδικασιών που συνήθως επηρεάζουν κάθε χώρα με ισχυρό μορφολογικό ανάγλυφο
και θεωρούνται ως το σοβαρότερο από τα καταστροφικά γεωλογικά φαινόμενα. Οι
περισσότερες και μεγαλύτερες κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν ή εκδηλώνονται
στον Ελληνικό χώρο εντοπίζονται ιδιαίτερα στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα, όπου
το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο επικρατεί, και οφείλονται κυρίως στις γεωλογικές
και κλιματικές διεργασίες που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν και συνεχίζονται μέχρι
σήμερα. Την τελευταία τουλάχιστον 15ετία, στην ενεργοποίηση των φαινομένων
αυτών, συμβάλλουν σημαντικά οι μη κανονικές σε έκταση και ύψος βροχοπτώσεις οι
οποίες λαμβάνουν χώρα με τη μορφή “ακραίων καιρικών φαινομένων” σαν
αποτέλεσμα των παγκόσμιων μεταβολών στο κλίμα (Κούκης- Σαμπατακάκης, 2007).
Στην Π. Ε. Ιωαννίνων εκδηλώθηκαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις Φεβρουαρίου
2010 αλλά και της περιόδου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, κατολισθητικά
φαινόμενα τα οποία επέφεραν ζημιές σε περιουσίες και τεχνικά έργα (οικίες, οδικό
δίκτυο κ.λπ.) καθώς και την απόφραξη και αλλοίωση ρεμάτων με κορήματα και
λάσπες, την καταστροφή δασικής και αγροτικής γης κ.ά. Ειδικότερα τα άμεσα
αποτελέσματα της εκδήλωσης των παραπάνω φαινομένων στα ευρύτερα όρια της
οικιστικής ζώνης Δ. Κ. Μετσόβου, αναφέρονται σε ρωγματώσεις τοίχων, δαπέδων

βεραντών και αύλειων χώρων οικιών καθώς και τοίχων αντιστήριξης, κατάρρευση
τοίχων κτιρίων, αποκοπή και μπάζωμα του οδοστρώματος επαρχιακού οδικού
δικτύου, ρωγμάτωση του καταστρώματος δημοτικών οδών, αλλοίωση ρεμάτων με ροή
υλικών και εδαφικές ρωγματώσεις.
Βασικός στόχος της έρευνας στην περιοχή του Μετσόβου ήταν κατ’ αρχήν ο
λεπτομερής προσδιορισμός της γεωλογικής δομής, των υδρογεωλογικών παραμέτρων
και της τεχνικογεωλογικής διάρθρωσης των σχηματισμών που καταλαμβάνουν την
περιοχή ενώ στη συνέχεια μελετήθηκαν οι ειδικότερες τεχνικογεωλογικές συνθήκες
στις θέσεις εκδήλωσης των εδαφικών θραύσεων, διερευνήθηκαν τα αίτια και ο
μηχανισμός γένεσης και αξιολογήθηκε η επικινδυνότητα των φαινομένων σε σχέση
με την ασφάλεια του ευρύτερου χώρου. Για τον επιμέρους καθορισμό των
τεχνικογεωλογικών χαρακτήρων των λιθολογικών τύπων που διαχωρίσθηκαν και τη
σύνταξη των τεχνικογεωλογικών τομών, ελήφθησαν υπόψιν και τα αποτελέσματα
Προγραμμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας που εκτελέσθηκαν για την περιοχή του
Μετσόβου από την Εγνατία Οδό Α.Ε. (2010, 2011). Τέλος, για το σύνολο των θέσεων
υποδείχθηκαν μέτρα ανάσχεσης των φαινομένων και σταθεροποίησης της εκάστοτε
αστάθειας ενώ για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων
στα ευρύτερα όρια της οικιστικής ζώνης υποβλήθηκε προς υλοποίηση ολοκληρωμένη
πρόταση ερευνητικού προγράμματος.
2. Γεωμορφολογία- Υδρολογικό καθεστώς
Η ευρύτερη περιοχή, λόγω της λιθολογικής σύστασης και της έντονης τεκτονικής
των σχηματισμών που τη δομούν, παρουσιάζει ισχυρό διαμελισμό o οποίος
δημιουργεί έντονο μορφολογικό ανάγλυφο με απότομα πρανή, χαράδρες και
αντερείσματα. Ως εκ τούτου, τα πρανή ανάπτυξης του δομημένου χώρου του
Μετσόβου παρουσιάζουν ισχυρές κλίσεις που κυμαίνονται από 20 ο έως 35ο και
αποτελούν τμήμα του υδροκρίτη που ορίζεται από τις βουνοκορφές Καλύβα- ΤσούμαΒαρικό- Κατάρα- Κιστονάσου και τροφοδοτεί το Μετσοβιτικό ποταμό. Τα φαινόμενα
αστάθειας που έλαβαν χώρα κατανέμονται στην περίμετρο της οικιστικής ζώνης και
ειδικότερα παρατηρούνται στο συνοικισμό Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή Αγίου
Δημητρίου και στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων- Καλαμπάκας μετά τη διασταύρωση
προς Μέτσοβο και προς Καλαμπάκα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ενδεικτικός χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος. 1. Συνοικισμός Αγίου Χαραλάμπους,
2. περιοχή Αγίου Δημητρίου και 3. Θέσεις επαρχιακής οδού.

Η πλούσια παρουσία νερού στην περιοχή του Μετσόβου, λόγω των πολύ υψηλών
βροχοπτώσεων και των συχνών χιονοπτώσεων (μέση ετήσια βροχόπτωση περιόδου
1925- 2000 ίση με 1472,6mm, Κουμαντάκης, 2011), κατανέμεται τόσο ως
επιφανειακή απορροή, όσο και ως ποσοστό κατείσδυσης και διήθησης για τη συνεχή
τροφοδοσία των υδροφόρων στρωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική
εξατμισοδιαπνοή ανέρχεται περί τα 475mm (Μιμίκου, 2007), προκύπτει ότι οι μέσες
ετήσιες διαθέσιμες ποσότητες νερού για κατείσδυση και επιφανειακή απορροή είναι
της τάξης των 1000mm. Οι μεγάλες αυτές ποσότητες υδάτων σε συνδυασμό με την
έντονη μορφολογία που επικρατεί στην περιοχή και τη φύση των σχηματισμών που
επιτρέπουν περιορισμένο ποσοστό κατείσδυσης, οδηγούν στη δημιουργία υψηλών
χειμαρρικών παροχών και την ενίσχυση της μηχανικής διάβρωσης από τα ρέματα.

3. Γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες
Η γενική γεωλογική δομή στην περιοχή χαρακτηρίζεται από την λεπιοειδή
τεκτονική του πινδικού καλύμματος, το οποίο τοποθετείται πάνω στους σχηματισμούς
του φλύσχη του συγκλίνου Ηπείρου-Ακαρνανίας. Στο ύψος του ποταμού
Μετσοβίτικου, η ρηξιγενής ζώνη του Kαστανιώτικου (Lyberis et al., 1982) δημιουργεί
τη λεγόμενη "Αξονική κάμψη" της οροσειράς της Πίνδου (Aubouin 1959) που έχει σαν
αποτέλεσμα τη μη εμφάνιση των ανθρακικών σειρών της ζώνης βορειότερα του
ποταμού, όπου προωθείται το λεπιωμένο κάλυμμα του πινδικού φλύσχη το οποίο και
επικρατεί. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του Μετσόβου καταλαμβάνεται από τους

σχηματισμούς της ομάδας των Πολιτσών (Ζούρος- Μουντράκης, 1991) του φλύσχη
της Πίνδου την οποία συγκροτούν τρεις επιμέρους ενότητες, αυτές του κόκκινου
φλύσχη στη βάση, του αργιλοψαμμιτικού και του ψαμμιτικού φλύσχη σε κανονική
ακολουθία προς τα άνω.
Η οικιστική ζώνη δομείται στο δυτικό τμήμα της από τη ψαμμιτική φάση η οποία
αποτελείται από μεσοστρωματωδείς έως παχυστρωματωδείς ψαμμίτες (πάχους 6,014,0m), που διαχωρίζονται από λεπτούς ορίζοντες γκρίζων ιλυολίθων (πάχους μέχρι
τα 2m). Ο σχηματισμός παρουσιάζεται άκαμπτος χωρίς πτυχωσιγενή παραμόρφωση,
με την κλίση των στρωμάτων διαγώνια ομόρροπη έως κατά θέσεις ομόρροπη προς τα
πρανή που διαμορφώνονται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη έντονη
μορφολογία στην περιοχή, διαμορφώνουν γενικώς δυσμενείς συνθήκες ευστάθειας.
Στο ανατολικό τμήμα επί της ψαμμιτικής φάσης βρίσκεται εφιππευμένος ο
σχηματισμός του αργιλοψαμμιτικού φλύσχη (Εικόνα 2) ο οποίος αποτελείται από
εναλλαγές οριζόντων λεπτόκοκκων ψαμμιτών και ιλυολίθων και εμφανίζεται
πτυχωμένος και τεκτονικά καταπονημένος. Το πάχος των ψαμμιτών κυμαίνεται από
10cm έως 2,0m και στη βάση του σχηματισμού έως και 6,0m ενώ τα στρώματα
κλίνουν ως προς τα πρανή που καταλαμβάνουν, διαγώνια έως διαγώνια ομόρροπα και
ομόρροπα. Στην αργιλοψαμμιτική φάση υπόκειται σε κανονική επαφή, όπως
διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή του
Αγ. Χαραλάμπους, ο σχηματισμός του κόκκινου φλύσχη. Αυτός αποτελείται, έως το
βάθος που διατρήθηκε, από εναλλαγές ερυθροκάστανων και πρασινότεφρων
πηλιτών, πάχους 8,0m και μια ένστρωση τεφρού ψαμμίτη στα κατώτερα επίπεδα. Οι
σχηματισμοί του αργιλοψαμμιτικού και κόκκινου φλύσχη λόγω της θέσης τους στο
μέτωπο της εφίππευσης παρουσιάζονται έντονα τεκτονικά καταπονημένοι (Εικόνες 3
και 4).
Ο φλύσχης είναι σε μακροκλίμακα στεγανός σχηματισμός. Από τις επιμέρους
φάσεις του οι ιλυόλιθοι χαρακτηρίζονται σαν πρακτικά στεγανοί σχηματισμοί ενώ
αντίθετα οι ψαμμίτες θεωρούνται σαν δευτερογενώς περατοί. Οι σημαντικότερες
πηγές στην οικιστική ζώνη του Μετσόβου παρατηρούνται στο μέτωπο της
εφίππευσης του αργιλοψαμμιτικού φλύσχη επί του ψαμμιτικού. Η υδροφορία που
παρατηρείται στους ορίζοντες του τελευταίου υπερχειλίζει καθώς διακόπτεται η
συνέχειά της. Επίσης, φρεάτια υδροφορία αναπτύσσεται στον μανδύα αποσάθρωσης,
πάχους 1,4 έως 3,0m, που καταλαμβάνει επιφανειακά κατά θέσεις τους σχηματισμούς
του φλύσχη. Η παρουσία του υπόγειου αυτού νερού είναι υπεύθυνη για τα
περισσότερα από τα φαινόμενα αστάθειας που επηρεάζουν το μανδύα στην περιοχή
έρευνας.

Εικόνα 2. Τεχνικογεωλογικός Χάρτης περιοχής αστοχιών στο Συνοικισμό Αγ. Χαραλάμπους.

4. Κατολισθητικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2010
Στο ΝΑικό τμήμα της οικιστικής ζώνης του Μετσόβου, στην περιοχή του
Συνοικισμού Αγ. Χαραλάμπους έλαβαν χώρα, μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις του
Φεβρουαρίου 2010, φαινόμενα αστάθειας τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία ρωγματώσεων σε τοίχους, βεράντες και αυλές οικιών, σε τοίχους
αντιστήριξης και στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών. Μία εκ των οικιών και οι
βοηθητικοί χώροι μιας δεύτερης κατέστησαν ακατοίκητες. Παλαιότερες ενδείξεις
αστάθειας στην περιοχή επέβαλαν την εκτέλεση γεωτεχνικών προγραμμάτων
έρευνας τα οποία συναξιολογήθηκαν.

Όπως φαίνεται στον Τεχνικογεωλογικό χάρτη του Σχήματος 2 το ίχνος της
παραπάνω αστοχίας εμφανίζεται με τη μορφή πεταλοειδούς θραύσης. Αυτή
οφείλεται, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των αποκλισιομετρήσεων
στις Γεωτρήσεις ΑΧ-Κ1 και ΑΧ-Κ3, σε ολίσθηση σε βάθος 12,0- 15,0m στο ύψος της
οικιστικής ζώνης, ενός ορίζοντα υγιούς ψαμμίτη, πάχους 6,0m περίπου, επί των
υποκείμενων εναλλαγών ιλυολίθων και ψαμμιτών (Εικόνες 3 και 4). Το μέγεθος της
κίνησης που καταγράφηκε για το διάστημα από 10/05-14/12/2010 είναι της τάξης
των 20,0mm στη Γεώτρηση ΑΧ-Κ1 και 12,0mm για το χρονικό διάστημα 3/1214/12/2010 στην ΑΧ-Κ3. Οι ιλυολιθικές ενστρώσεις στο επίπεδο ολίσθησης
εμφανίζονται καστανού χρώματος, έντονα αποσαθρωμένες και τεκτονικά
καταπονημένες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας νερού στο επίπεδο αυτό. Το δυτικό
όριο της θραύσης διαμορφώνεται πιθανώς από κάποιο σύστημα ασυνεχειών στον
ψαμμίτη, μεγάλης κλίσης, ομόρροπο προς το πρανές. Μέρος των μεγάλων
ποσοτήτων επιφανειακών νερών που συγκεντρώνονται στην περιοχή της οικιστικής
ζώνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ανάντη του Μετσόβου, διηθείται αρχικά στο
μανδύα και στη συνέχεια στη μάζα του υποκείμενου ψαμμιτικού ορίζοντα και
διακινείται στην επαφή του τελευταίου με τους υποκείμενους ιλυολίθους επιφέροντας
τη μείωση της διατμητικής αντοχής στο επίπεδο αυτό. Ο ορίζοντας συμπαγούς
ψαμμίτη που αποτελεί το υπόβαθρο στην περιοχή που εξετάζεται, φαίνεται με βάση
τη δομή και τη γεωμετρία των στρωμάτων να διαμορφώνει το πρανές ανάντη της
αστοχίας σε μεγάλο μήκος. Επίσης σημαντικά στην εκδήλωση των φαινομένων
συνέβαλαν η αποκάλυψη του παραπάνω ορίζοντα στην επιφάνεια (Εικόνα 3) και οι
έντονες μορφολογικές κλίσεις που επικρατούν.

Εικόνα 3. Τεχνικογεωλογική τομή Α-Α΄ που διέρχεται των Γεωτρήσεων ΑΧ-Κ1 και ΑΔ-Κ2, 1.
Πολύ στιφρή έως σκληρή αμμώδης άργιλος, 2. Ψαμμιτίτες, 3. Εναλλαγές ιλυολίθων και
ψαμμιτών, 4. Πρασινότεφρου έως ερυθροκάστανου χρώματος ιλυόλιθοι, 5. Οριο
διαφορετικών λιθοτύπων, 6. Εφίππευση, 7. Βάθη στα οποία έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις.

Εικόνα 4. Τεχνικογεωλογική τομή Β-Β΄ που διέρχεται των Γεωτρήσεων ΑΧ-Κ1Α και ΑΧ-Κ3,
1. Ψαμμιτίτες, 2. Εναλλαγές ιλυολίθων και ψαμμιτών, 3. Ιλυόλιθοι, 5. Οριο διαφορετικών
λιθοτύπων, 6. Εφίππευση, 7. Βάθη στα οποία έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις.

Συνοψίζοντας, στα κύρια αίτια εκδήλωσης του παραπάνω φαινομένου
αναφέρονται: (1) οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν της εκδήλωσης
του φαινομένου που υπερέβαιναν κατά πολύ το μέσο ύψος βροχής στην περιοχή, (2)
οι έντονες μορφολογικές κλίσεις (περί τις 30 ο), (3) η έλλειψη διευθέτησης των
επιφανειακών υδάτων που συγκεντρώνονται στην οικιστική- ανάντη περιοχή του
Μετσόβου, (4) η λιθολογική σύσταση με την εναλλαγή περατών και ημιπερατών
πετρωμάτων, (5) η ομόρροπη κλίση των στρωμάτων σε σχέση με το πρανές, (6) η
φόρτιση από απώλειες νερού αγωγών (ύδρευσης και αποχέτευσης) και (7) το βάρος
των κτιρίων. Το έναυσμα του παραπάνω φαινομένου πιστεύεται ότι αποτέλεσαν οι
παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2010.
Με δεδομένη την έκταση των παραπάνω φαινομένων, το σύνολο των
παραμέτρων που υπεισέρχονται στο πρόβλημα αλλά και τα αποτελέσματα των
γεωτεχνικών ερευνών, διαπιστώνεται ότι το πρανές στο τμήμα που εξετάζεται,
παρουσιάζει στοιχεία συνολικής αστάθειας με μικρές ταχύτητες παραμόρφωσης οι
οποίες καθιστούν δυσχερή την πρόβλεψη μελλοντικής εξέλιξης. Για την επιβράδυνση
της ταχύτητας παραμόρφωσης μέσο- μακροπρόθεσμα προτείνεται: (1) η απαγόρευση
έκδοσης αδειών ανέγερσης κατοικιών στην περιοχή κατάντη της αστοχίας, έως την
κοίτη του Μετσοβίτικου ρέματος, (2) η επιφανειακή αποστράγγιση με την οργάνωση
ενός δικτύου συστηματικής απομάκρυνσης των ομβρίων και άλλης προέλευσης
υδάτων, με ασφάλεια, εκτός της οικιστικής ζώνης, (3) η καλή υδρομάστευση των
πηγαίων νερών που εντοπίζονται εντός της ανάντη οικιστικής περιοχής, (4) η
συστηματική συντήρηση καθώς και αντικατάσταση όπου απαιτείται του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο του ανάντη δομημένου πρανούς. Άμεσα
πρέπει να οργανωθεί σύστημα παρακολούθησης του φαινομένου το οποίο θα
περιλαμβάνει: (α) τα αποκλισιομέτρα που έχουν εγκατασταθεί, (β) την τοποθέτηση
μιας σειράς ρωγμομέτρων και σημείων χωροσταθμικής παρακολούθησης και (γ) την
ανόρυξη μιας δειγματοληπτικής γεώτρησης και την τοποθέτηση αποκλισιομέτρου

στην συμβολή της Τεχνικογεωλογικής τομής Α-Α΄ με το δρόμο της νότιας εισόδου,
βάθους 60,0m τουλάχιστον. Οι μετρήσεις των αποκλισιομέτρων θα πρέπει να
επεκταθούν επί μακρόν και να είναι πυκνότερες κατά τις περιόδους του χειμώνα και
της άνοιξης. Το παραπάνω σύστημα θα αποτελέσει μηχανισμό προειδοποίησης σε
μελλοντική ενεργοποίηση του πρανούς με μεγάλη ταχύτητα. Επιπλέον το τμήμα της
οικιστικής ζώνης που οριοθετείται από το ίχνος της θραύσης, κρίνεται ακατάλληλο
προς δόμηση. Οι οικίες που βρίσκονται εντός της ζώνης αστάθειας, είτε έχουν υποστεί
ζημιές είτε όχι, προτείνεται να μεταφερθούν ή αναδιπλωθούν σε κατάλληλη θέση.
Κατά την προσπάθεια αναζήτησης λύσεων ανάσχεσης της περαιτέρω
ενεργοποίησης της αστοχίας και την αποτροπή επέκτασης των φαινομένων προς τα
ανάντη, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση μέσο- μακροπρόθεσμης
σταθεροποίησης. Ειδικότερα, με τη βοήθεια αντίστροφων αναλύσεων και δεδομένη
τη στρωματογραφία του εδάφους και την πιθανή επιφάνεια αστοχίας όπως
αποτυπώνεται στην Εικόνα 3 (Τεχνικογεωλογική Τομή Α-Α΄), τα χαρακτηριστικά
αντοχής του χαλαρού έως μέσης πυκνότητας ορίζοντα ο οποίος αστόχησε
προσδιορίσθηκαν ως εξής: c=15kPa, φ=24o και γ= 22kN/m. Οι αναλύσεις ευστάθειας
για τα χαρακτηριστικά αυτά έδωσαν συντελεστή ασφάλειας 0,96 για πολυγωνική
μορφή αστοχίας. Η γεωμετρία του πρανούς και οι συνθήκες υπογείων υδάτων
ελήφθησαν με βάση τη διαθέσιμη οριζοντιογραφία, τα αποτελέσματα της
γεωτεχνικής έρευνας και τις επιτόπου συνθήκες. Αρχικά εξετάσθηκε ως μέτρο
αντιμετώπισης η προσθήκη βάρους στον πόδα με την κατασκευή π.χ. τοίχου από
συρματοκιβώτια η οποία όμως δεν απέδωσε και εγκαταλείφτηκε. Στη συνέχεια
προστέθηκαν δύο διατμητικά στοιχεία τάσης 1000kPa και μήκους 23,0m και 10,0m
στο ύψος της Γεώτρησης ΑΧ-Κ1 και στον πόδα της ανώτερης στρώσης ψαμμίτη
αντίστοιχα. Με την προσθήκη αυτών των στοιχείων ο συντελεστής ασφαλείας γίνεται
1,18<1,30 (μη αποδεκτός) για συνθήκες με ανυψωμένο υδροφόρο και 1,01>1,00
(οριακά αποδεκτός) για περίπτωση σεισμού (Εικόνα 6). Στην περίπτωση που οι
συντελεστές αυτοί γίνουν αποδεκτοί, το διατμητικό στοιχείο που είναι αναγκαίο για
την επίτευξή τους, μπορεί κατ’ αρχήν να προσδιορισθεί σε τοίχο από έγχυτους
φρεατοπασσάλους.

Εικόνα 6. Αποτελέσματα ανάλυσης ευστάθειας στη γεωτεχνική τομή που εξετάζεται με την
προσθήκη διατμητικών στοιχείων και σεισμό.

5. Κατολισθητικά φαινόμενα Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010
Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2010 (περίοδος
26.11.2010 έως 04.12.2010) που έπληξαν την περιοχή του Μετσόβου, έλαβαν χώρα
κατολισθητικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε διάφορες θέσεις
στην περίμετρο της οικιστικής ζώνης και ειδικότερα στο ύψος της επαρχιακής οδού
Ιωαννίνων- Καλαμπάκας και στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου και τα
κατάντη αυτής πρανή (Εικόνες 7 και 8).

Εικόνα 7. Χάρτης αποτύπωσης των αστοχιών ανάντη των εγκαταστάσεων του παγοδρομίου
και στο ύψος του Τελεφερίκ αντίστοιχα.

Οι θραύσεις στην επαρχιακή οδό αναφέρονται σε: (α) στρωματοειδή ολίσθηση
εύρους 80,0m και μήκους 100,0m, με κατακόρυφο άλμα στη στέψη 2,0- 4,0m,
πλησίον του σταθμού αποχιονισμού και περί τα 200,0m από τη διασταύρωση προς
Μέτσοβο, που επηρέασε το ανάντη του δρόμου πρανές και επέφερε το μπάζωμα του
οδοστρώματος σε όλο του το πλάτος, (β) περιστροφική ολίσθηση εύρους 40,0m που
προκάλεσε την αποκοπή του καταστρώματος της ανωτέρω οδού κατά το ήμισυ του
πλάτους του καθώς και το μπάζωμα τμήματος των εξωτερικών εγκαταστάσεων του
κατάντη ευρισκομένου παγοδρομίου και (γ) περιστροφική ολίσθηση εύρους 10,0m σε
διαδοχική με την προηγούμενη θέση, εξωτερικά επίσης της οδού και στο ύψος του
σταθμού Τελεφερίκ η οποία εξελίχθηκε σε ροή αλλοιώνοντας τη μορφολογία της
κοίτης υφιστάμενης μισγάγγειας με λάσπες και κορήματα έως τον κατάντη
διερχόμενο δημοτικό δρόμο. Στο πρανές που αναπτύσσεται κατάντη της εκκλησίας
του Αγίου Δημητρίου εκδηλώθηκε μεγάλης έκτασης μεταθετική ολίσθηση, εύρους
45.0m και μήκους 110,0m, με αποτέλεσμα την κατάρρευση και ρωγμάτωση τοίχων
μιας οικίας, την αποκοπή δημοτικής οδού και θραύση του τοίχου αντιστήριξης από
σκυρόδεμα που τη διαμορφώνει και την καταστροφή καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Επιπλέον ρωγματώσεις παρατηρήθηκαν στους τοίχους αντιστήριξης της περιβόλου
του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου και στο κατάστρωμα του δημοτικού δρόμου που διέρχεται
ανατολικά αυτής. Παλαιότερες ενδείξεις αστάθειας στην περιοχή Αγίου Δημητρίου
καθώς και η πρόσφατη δραστηριοποίηση, επέβαλαν την εκτέλεση γεωτεχνικών
προγραμμάτων έρευνας τα οποία συναξιολογήθηκαν.
Η αστοχία πλησίον του σταθμού αποχιονισμού ενεργοποίησε την ολίσθηση
παχυστρωματώδη ορίζοντα ψαμμίτη, με ομόρροπη προς το πρανές κλίση, επί
υποκειμένου ιλυολιθικού ορίζοντα που αποκαλύφθηκε στο επίπεδο του δρόμου λόγω
εργασιών διαπλάτυνσης ενώ οι θραύσεις ανάντη του παγοδρομίου και στο ύψος του
σταθμού Τελεφερίκ κινητοποίησαν τα υλικά εκσκαφής και επιχωμάτωσης που
αποτέθηκαν εξωτερικά της οδού και αυτά του υποκείμενου μανδύα και οφείλονται
στην απότομη αύξηση του βάρους τους από τις μεγάλες ποσότητες νερού που
κυκλοφορούσαν στο οδόστρωμα την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων και
κατέληξαν στις θέσεις αυτές συνεπικουρούμενες της κακής γεωμετρίας του
καταστρώματος και των έντονων μορφολογικών κλίσεων που επικρατούν. Οι
κατολισθήσεις στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου δραστηριοποίησαν τα υλικά του
μανδύα αποσάθρωσης του αργιλοψαμμιτικού φλύσχη και των επιχωματώσεων για τη
διαμόρφωση της περιβόλου της εκκλησίας και δημοτικών οδών και οφείλουν τη
γένεσή τους στη διαβροχή των χαλαρών αυτών υλικών από τις μεγάλες ποσότητες
υδάτων που απολήγουν επιφανειακά ή διακινούνται υπόγεια και την πλημμελή
αντιστήριξη.

Εικόνα 8. Χάρτης αποτύπωσης των πρόσφατων αστοχιών στην περιοχή Αγίου Δημητρίου
και των παλαιοτέρων ανάντη των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού αντίστοιχα.

6. Πρόταση περαιτέρω έρευνας
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα φαινόμενα αστάθειας στην περιοχή του
Μετσόβου αποτελούν ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Η διερεύνηση των παραγόντων
που υπεισέρχονται σε αυτό χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, στο πλαίσιο ενός
ερευνητικού προγράμματος, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των
τεχνικογεωλογικών - γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών συνθηκών στο σύνολο της
οικιστικής ζώνης καθώς και στις περιοχές πιθανής επέκτασης του σχεδίου πόλεως και
η οριοθέτηση των αστοχιών. Η υλοποίησή του προγράμματος αυτού θα εστιάζεται
τόσο στην άμεση όσο και στη μεσοπρόθεσμη λήψη μέτρων για την ανάσχεση και
σταθεροποίηση των φαινομένων καθώς και τον καθορισμό ζωνών, αν υφίστανται,
ακατάλληλων προς δόμηση ή οικιστική ανάπτυξη με κύριο γνώμονα μόνο την
παρουσία σημαντικών κατολισθητικών φαινομένων ή τη δυνητική πιθανότητα να
προκληθούν. Οι εργασίες του προγράμματος αυτού, έχουν ως εξής: (1) Αξιολόγηση
όλων των προηγούμενων γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, (2)
προσδιορισμός του γεωδυναμικού καθεστώτος στη στενή και ευρύτερη περιοχή, (3)
διατύπωση προτάσεων για τη λήψη οικονομικών, άμεσα εφαρμόσιμων μέτρων
σταθεροποίησης σε περιοχές που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης, (4) σύνταξη
του Τεχνικογεωλογικού Χάρτη ευρύτερης περιοχής Μετσόβου σε κλίμακα 1:1.000 και
οριοθέτηση των ζωνών αστάθειας που παρατηρήρούνται, (5) εξέταση των
υδρογεωλογικών συνθηκών στην οικιστική περιοχή και σύνταξη του σχετικού
Υδρολιθολογικού Χάρτη σε κλίμακα 1:1.000, (6) εκτίμηση της επικινδυνότητας των
κατολισθητικών κινήσεων, (7) σύνταξη γεωλογικών- τεχνικογεωλογικών και

υδρογεωλογικών τομών για τον προσδιορισμό της δομής στην περιοχή και των βαθών
ανάπτυξης υδροφορίας, (8) εκτέλεση επτά (7) ερευνητικών- δειγματοληπτικών
γεωτρήσεων συνολικού μήκους 300m και λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές
δοκιμές ενώ θα περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση επί τόπου δοκιμών και η
τοποθέτηση αποκλισιομέτρων, (9) παρακολούθηση των αποκλισιομέτρων για ένα
τουλάχιστον έτος, (10) εκτέλεση δύο (2) ή τριών (3) υδρογεωτρήσεων, συνολικού
μήκους 140m, για την πραγματοποίηση αντλητικών δοκιμασιών και τον
προσδιορισμό της δυναμικότητας των υδροφορέων που αναπτύσσονται, (11)
μετρήσεις παροχών σε πηγές και γεωτρήσεις και δειγματοληψία νερού για τον
προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων, (12) μέτρηση της στάθμης του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο σύνολο των γεωτρήσεων, (13) σύνταξη του
Ισοπιεζομετρικού Χάρτη στην οικιστική περιοχή, κλίμακας 1:1.000, (14) Γεωτεχνική
αξιολόγηση των στοιχείων έρευνας, (15) διερεύνηση των συνθηκών ευστάθειας σε
πρανή, όπου παρατηρούνται σημαντικές αστοχίες, με την εκτέλεση σειράς
αναλύσεων, (16) διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη σταθεροποίηση των
ασταθών περιοχών που εντοπίζονται στην οικιστική ζώνη καθώς και στα ευρύτερα
όρια του οικισμού, με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων και τη
γενικότερη τεχνικογεωλογική - γεωτεχνική θεώρηση της περιοχής, (17) καθορισμό
ζωνών, αν υφίστανται, ακατάλληλων προς δόμηση ή οικιστική ανάπτυξη με κύριο
γνώμονα μόνο την παρουσία σημαντικών κατολισθητικών φαινομένων ή τη δυνητική
πιθανότητα να προκληθούν.
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Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων του ποταμού Καλαμά
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Περίληψη
Το υδατικό σύστημα του Καλαμά, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Παμβώτιδας
και της τάφρου Λαψίστας, αφορά δύο ολόκληρες περιφερειακές ενότητες, αυτές των
Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας
κοντά στις όχθες του, ο ποταμός φαίνεται ιδιαίτερα επιβαρυμένος. Προκειμένου να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να
προσδιορίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται και να παρακολουθήσουμε
την ποιότητα των υδάτων του ως πρώτο βήμα για τη λήψη μέτρων απορρύπανσής του.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια, μέσα από υπάρχουσες έρευνες, να
προσδιοριστούν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου πάνω στο ρου του, η απαιτούμενη
συχνότητα δειγματοληψιών, καθώς και η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη
δημιουργία χρονοσειρών μετρήσεων και το κόστος της. Τέλος, προτείνεται μια δέσμη
πολιτικών μέτρων για τη διαδημοτική συνεννόηση και τη συμμετοχή των πολιτών στις
αντίστοιχες αποφάσεις.

Water quality monitoring system of Kalamas River
Stathis A. Avramiotis1
1Chemist,

University of Ioannina, Metsovion Interdisciplinary Research Center

Abstract
The Kalamas aquatic ecosystem, including Lake Pamvotis and the Lapsista moat,
concerns two regional units, those of Ioannina and Thesprotia. Because of the intense
human activity near its banks, the river seems particularly aggravated. In order to be
able to cope with this situation, we must identify the environmental pressures it
receives and monitor the quality of its waters, as a first step in taking de-pollution
measures. In the present study an attempt is made, through existing surveys, to
determine the critical control points on its flow, the required frequency of sampling,
as well as the necessary technological infrastructure for the creation of time series of
measurements and its cost. Finally, a package of policy measures for inter-municipal
cooperation and citizens' involvement in the respective decisions is proposed.

1. Εισαγωγή
Ο ποταμός Καλαμάς (Θύαμις), πηγάζει από το όρος Δούσκο στο Δήμο Πωγωνίου,
διατρέχει το Δήμο Ζίτσας, αποτελεί το φυσικό σύνορο του Δήμου Φιλιατών με τους
Δήμους Σουλίου και Ηγουμενίτσας και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Παραπόταμοι
του Καλαμά είναι οι Σμόλιτσας, Κούτσης (Τύρια), Γορμός, Μέζερος, Βελτσιστικός,
Ζαλογγίτικος, Λαγκάβιτσα και το Καλπακιώτικο ρέμα, ενώ στον ποταμό Καλαμά
οδηγούνται επίσης, μέσω της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης
Ιωαννίνων. Η σήραγγα Λαψίστας, η οποία δέχεται αστικά και βιομηχανικά απόβλητα
και ο όγκος της εκροής της κυμαίνεται ανάλογα με τη στάθμη της λίμνης Παμβώτιδας,
εκβάλλει στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει στον Καλαμά κοντά στο
Σουλόπουλο. Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στη ΛΑΠ Καλαμά
(Εξάρχου, 2017).
Τριάντα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 1988 ενάντια στην διάθεση
των επεξεργασμένων λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων στο ποτάμι (Richardson and
Rootes, 1995, Kousis, 1997), ο Καλαμάς συνεχίζει να επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που παρατηρούνται στη λεκάνη απορροής του
και οι οποίες συνεχώς μεταβάλλονται, ανάλογα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές
εξελίξεις. Ενώ οι πηγές ρύπανσης του υδατικού συστήματος του Καλαμά, όπως αυτό
περιγράφεται παραπάνω, έχουν καταγραφεί σε ικανοποιητικό βαθμό (Ε.Γ.Υ., 2017,
Εξάρχου, 2017, Ι.Γ.Μ.Ε., 2008), υπάρχει ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση
της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Παρ’ ότι κάτι τέτοιο έχει επιχειρηθεί στο
παρελθόν, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση ενός σχεδίου παρακολούθησης της ΛΑΠ
Καλαμά που θα βελτιστοποιεί τις θέσεις δειγματοληψίας, βάσει των δεδομένων που
υπάρχουν για τις πιέσεις και των μετρήσεων που έχουν γίνει, θα καθιερώνει, με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, την απαραίτητη περιοδικότητα των παραγόμενων
δεδομένων και θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται βάσει των αναγκών.

2. Περιβαλλοντικές πιέσεις
Στη ΛΑΠ Καλαμά, τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που προκύπτουν από
το άθροισμα των επιμέρους διάχυτων, σημειακών και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων
είναι 9.177,20 τόνοι/έτος BOD,4.711,66 τόνοι/έτος N και 1.439,99 τόνοι/έτος Ρ
(Ε.Γ.Υ., 2017). Η κατανομή τους σε διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης φαίνεται
στον Πίνακα 1.
Διαπιστώνεται ότι οι σημειακές πηγές ρύπανσης συμβάλουν στην επιβάρυνση
των υδάτων του ποταμού Καλαμά σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες
πηγές ρύπανσης, παράγοντας 2,5 φορές περισσότερο BOD, 4 φορές περισσότερο Ν
και 5 φορές περισσότερο Ρ. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί η χωρική
κατανομή των σημειακών πηγών ρύπανσης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία του Ι.Γ.Μ.Ε. (2008), ενημερωμένα από πληροφορίες του Σ.Π.Π.Ι. (2011),
προκειμένου αυτές να συσχετιστούν παρακάτω με τα σημεία αιχμής της μετρούμενης
επιβάρυνσης του ποταμού.

Πίνακας 1. Συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία BOD, N και P που παράγονται από όλες τις
πηγές ρύπανσης στη ΛΑΠ Καλαμά

ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΔΙΑΧΥΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ

BOD (τόνοι / έτος)
2.612,04
6.565,16
9.177,20

Ν (τόνοι / έτος)
922,86
3.788,79
4.771,66

Ρ (τόνοι / έτος)
226,62
1.213,38
1.439,99

Έντονη πτηνο-κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζεται στη ΛΑΠ Καλαμά, όπου
χωροθετούνται περίπου τετρακόσιες μονάδες, και ιδιαίτερα, στις εκβολές της λίμνης
Παμβώτιδας και κατά μήκος της Τάφρου Λαψίστα και του ποταμού Καλαμά. Στην
περιοχή εντοπίζεται και πλήθος μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, περίπου 50 (Ε.Γ.Υ.,
2017).

Χάρτης 1. Συγκεντρώσεις Κολοβακτηριδίων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

3. Κρίσιμα σημεία ελέγχου
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε
από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής και το
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ζίτσας, που αφορούν τις συγκεντρώσεις

κολοβακτηριδίων (E. Coli), εντερόκοκκων, NH3, NO3 και PO4 σε κρίσιμα σημεία του
υδατικού συστήματος Καλαμά. Οι τιμές που παρουσιάζονται στους παρακάτω χάρτες
αποτελούν μέσο όρο των τιμών που μετρήθηκαν τον Ιούλιο του 2015, τον Ιούλιο και
το Δεκέμβριο του 2016 και το Μάιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2017 και δεν
είναι αντιπροσωπευτικές πολλών από τις μετρήσεις, μιας και οι τυπικές αποκλίσεις
τους είναι πολύ μεγάλες. Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που χρησιμοποιούνται από την
εν λόγω έρευνα αφορούν τα ύδατα κολύμβησης και είναι τα εξής (ΚΥΑ
8600/416/Ε103/2009, Τσιλίδης, 2018): 1000 cfuE. Coli/100ml, 400 cfu
εντερόκοκκων/100ml, 0,5 mgNH3/l, 50 mgNO3/lκαι0,7 mgPO4/l.
Όπως φαίνεται στο Χάρτη 1, όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας υπερβαίνουν
τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης κολοβακτηριδίων (E. Coli), με το δείγμα στην
είσοδο των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 40 φορές. Εκτός αυτών,
κάποιες από τις δειγματοληψίες στο Νεκροταφείο Βροσύνας παρουσιάζουν
υπέρβαση, ενώ το δείγμα στο Μύλο Δεσποτικού προσεγγίζει τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια.
Στο Χάρτη 2 αποτυπώνεται πως όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης εντερόκοκκων, ενώ το δείγμα στην
είσοδο των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 20 φορές. Εκτός αυτών,
κάποιες από τις δειγματοληψίες στο Μύλο Δεσποτικού και στο Θεογέφυρο
παρουσιάζουν υπέρβαση.
Ο Χάρτης 3 δείχνει ότι όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας υπερβαίνουν τα
επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης ΝΗ3, ενώ το δείγμα στην είσοδο των καταβοθρών
Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 5 φορές. Σημαντική συγκέντρωση αμμωνίας
παρουσιάζεται και στο δείγμα της Γέφυρας Σουλόπουλου, χωρίς να προσεγγίζει,
βέβαια, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.
Όπως φαίνεται στο Χάρτη 4, όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας, καθώς και
το δείγμα στις Πηγές Καλαμά, παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση ΝΟ 3, χωρίς να
προσεγγίζουν, βέβαια, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.
Στο Χάρτη 5, είναι εμφανές πως όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης ΡΟ 4, ενώ το δείγμα στην είσοδο
των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 4 φορές. Εκτός αυτών, το
δείγμα στο Μύλο Δεσποτικού υπερβαίνει τα όρια, μία από τις δειγματοληψίες στη
Γέφυρα Σουλόπουλου παρουσιάζει υπέρβαση, ενώ το δείγμα στις Πηγές Καλαμά
προσεγγίζει τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια.
Οι μετρήσεις που έγιναν για τις παραπάνω 5 είναι διαθέσιμες από το Εργαστήριο
Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Τσιλίδης, 2018). Σημειώνεται ότι δεν έχουν μετρηθεί και οι 5 παράμετροι σε όλες τις
δειγματοληψίες.

Χάρτης 2. Συγκεντρώσεις Εντερόκοκκων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Χάρτης 3. Συγκεντρώσεις Αμμωνίας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Χάρτης 4. Συγκεντρώσεις Νιτρικών στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Χάρτης 5. Συγκεντρώσεις Φωσφορικών στα κρίσιμα σημεία ελέγχου

4. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης
Όπως αναφέρουν οι Chapman et. al. (2016), οι υπολογιστικές μεθοδολογίες που
εστιάζουν ειδικά στον υπολογισμό της συχνότητας δειγματοληψίας (εποχικά και
χωρικά) μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού
παρακολούθησης, αποφεύγοντας σημαντική απώλεια πληροφοριών. Για
παράδειγμα, στην παρακολούθηση ποταμών, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα
δειγματοληπτικά σημεία πρέπει να χωροθετούνται στο στόμιο των κύριων
παραποτάμων (Sharp, 1971). Παρόλα αυτά, τα ποτάμια τμήματα που βρίσκονται
ανάμεσα σε συμβολές παραποτάμων μπορεί να δέχονται μια σειρά επιδράσεων,
συμπεριλαμβανομένων υποδομών για υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας
(Kovacsetal., 2015a,b), και αστικών (Boothetal., 2004, KonradandBooth, 2015),
βιομηχανικών (Vignatietal.,2013) και αγροτικών αποβλήτων (Lenat, 1984).
Επομένως, η αύξηση του αριθμού των δειγματοληπτικών σημείων σε «ακάλυπτες»
περιοχές της λεκάνης απορροής θα ήταν λογική. Εντούτοις, η παρούσα τάση είναι η
μείωση του αριθμού των δειγματοληπτικών σημείων όπου είναι δυνατό για να
μειώσουμε τα κόστη. Οι περισσότερες ελεγκτικές αρχές προσπαθούν να βρουν
ομάδες δειγματοληπτικών σημείων στην έκταση της ΛΑΠ τα οποία θα μπορούσαν να
αντικατασταθούν με έναν αντιπροσωπευτικό σταθμό παρακολούθησης. Σε κάθε
περίπτωση, η αρχή είναι ότι αν δύο ή περισσότερα σημεία δείχνουν την ίδια τάση σε
αντιστοιχία με παρόμοιες επιδράσεις, τότε τα επιπρόσθετα σημεία μπορούν να
θεωρηθούν άχρηστα και να απορριφθούν. Αν η δειγματοληψία είναι σπάνια ή δεν
είναι εξίσου διαχρονική, η αντιπροσωπευτικότητα των σημείων μπορεί να είναι
αμφισβητήσιμη (Buonaccorsi, 2010). Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα
(συντελεστής μεταβολής στο χρόνο), τόσο πιο συχνή πρέπει να είναι η δειγματοληψία
για να επιτευχθεί η ίδια ακρίβεια και αντιστρόφως (Clement, 2001).
Βάσει αυτών των κριτηρίων και λαμβάνοντας ως βάση την προαναφερθείσα
έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διατηρούμε τα σημεία δειγματοληψίας Πηγές
Καλαμά (Καλπάκι), Θεογέφυρο, Έξοδος Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων, ΤΟΕΒ
Λαψίστας, Ροδοτόπι (είσοδος καταβοθρών), Μύλος Παλιουρή, Γέφυρα Σουλόπουλου,
Μύλος Δεσποτικού και Μίξη Λαγκάβιτας (Ραβενή) ως είχαν. Οι Πηγές Καλαμά
αποτελούν κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας ως τέτοιες, αλλά και λόγω των
αυξημένων τιμών ρύπανσης που παρατηρήθηκαν παραπάνω και των ανάντη
σημειακών πηγών ρύπανσης. Κατάντη των Πηγών και ανάντη του Θεογέφυρου
βρίσκουμε καλλιεργούμενες εκτάσεις εντατικής γεωργίας (Kagalou et al., 2012). Η
Έξοδος Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων, το ΤΟΕΒ Λαψίστας και η είσοδος
καταβοθρών στο Ροδοτόπι παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ρύπανσης και βρίσκονται
κατάντη σημαντικών σημειακών πηγών ρύπανσης. Ο Μύλος Παλιουρή, η Γέφυρα
Σουλόπουλου και η Μίξη Λαγκάβιτσας στη Ραβενή βρίσκονται πάνω στα στόμια του
ρέματος Κληματιάς και των παραποτάμων Σμόλιτσα και Λαγκάβιτσας αντίστοιχα. Ο
Μύλος Δεσποτικού βρίσκεται ακριβώς μετά τη συμβολή της κύριας ροής του ποταμού
με το ρέμα Κληματιάς και τον παραπόταμο Σμόλιτσα, ενώ παρουσιάζει αυξημένες
τιμές ρύπανσης.

Το σημείο δειγματοληψίας Νεκροταφείο Βροσύνας αντικαθίσταται από τα
σημεία Στόμιο Κούτση και Γέφυρα Βροσύνας, ούτως ώστε να μετρήσει ξεχωριστά τη
ρύπανση που μπορεί να προέρχεται από τους παραπόταμους Κούτση και Ζαλογγίτικο
αντίστοιχα. Προστίθενται το σημείο Θυρόφραγμα Λίμνης πριν τον Έξοδο Βιολογικού
Καθαρισμού Ιωαννίνων προκειμένου να εξετάσουμε τα ύδατα που προέρχονται από
την Λίμνη Παμβώτιδα και λόγω της διαφοράς των φυσικοχημικών παραμέτρων που
μετρήθηκαν για τον Θυρόφραγμα Λίμνης και την Έξοδο Βιολογικού Καθαρισμού
(Εξάρχου, 2017). Επίσης, προστίθεται το σημείο Φράγμα Ράγιου για να εξετάσουμε
την ποιότητα των υδάτων που λίγο αργότερα εκβάλλουν στο Ιόνιο, αλλά και τις
πιθανές πιέσεις από τον παραπόταμο Καλπακιώτικο. Έτσι, τα σημεία
παρακολούθησης διαμορφώνονται βάσει του Χάρτη 6. Οι ακριβείς συντεταγμένες
των σημείων αυτών είναι διαθέσιμες στην αρχική μορφή της παρούσας εργασίας στο
τεύχος της ημερίδας «Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του
Δήμου Φιλιατών» (7/7/2-18).

Χάρτης 6. Προτεινόμενα σημεία παρακολούθησης υδατικού συστήματος Καλαμά

Βάσει των παραπάνω, προτείνεται η εγκατάσταση ενός Δικτύου Σταθμών
Παρακολούθησης σε κρίσιμα σημεία παρακολούθησης: στο Θεογέφυρο (στην κυρίως
ροή του Καλαμά πριν τη ζεύξη με το ρέμα Κληματιάς), στην είσοδο καταβοθρών
Ροδοτοπίου (στην τάφρο Λαψίστας πριν τη ζεύξη με την κυρίως ροή του Καλαμά), στο
Μύλο Δεσποτικού (μετά τη ζεύξη της κυρίως ροής με το ρέμα Κληματιάς) και στο
Φράγμα Ράγιου (κατάντη σημείο, λίγο πριν το Δέλτα). Σε κάθε σημείο θα μετρούνται

οι παρακάτω παράμετροι: TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά), COD, ΝΗ4-Ν,
θερμοκρασία.
Η τροφοδοσία του σταθμού με ενέργεια θα γίνεται μέσω φωτοβολταϊκού
συλλέκτη, επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και ψηφιακού φορτιστή. Τα δεδομένα θα
καταγράφονται σε μονάδα τηλεμετρίας, η οποία θα επικοινωνεί με το κέντρο, μέσω
κινητής τηλεφωνίας. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κάθε 1 ώρα αυτόματα (αλλά θα
μπορεί να μεταβληθεί και τηλεμετρικά, αν απαιτηθεί). Τα αισθητήρια θα
τοποθετηθούν μέσα στην ροή του ποταμού. Για την προστασία τους από φερτά υλικά,
θα διαθέτουν κατάλληλη μηχανική προστασία. Σε σταθερό σημείο, πάνω από το
σημείο τοποθέτησης των αισθητηρίων, π.χ. γέφυρα, θα τοποθετηθεί ιστός ύψους
>5m. Στο άνω μέρος του ιστού, θα τοποθετηθεί ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης, και εντός
κατάλληλου κουτιού, τα ηλεκτρονικά μέρη και η μπαταρία του συστήματος. Σε έναν
από τους σταθμούς, που θα διαθέτει κατάλληλη υποδομή, θα τοποθετηθεί
δειγματολήπτης νερού, ο οποίος θα ενεργοποιείται, τηλεμετρικά, είτε κατά απαίτηση
του χειριστή, είτε αν απαιτηθεί από τους κανόνες δειγματοληψίας, που θα έχει
προγραμματίσει ο χρήστης.
Το σύστημα μέτρησης COD και TSS είναι οπτικού τύπου, δεν απαιτεί περιοδική
βαθμονόμηση και δεν απαιτεί αναλώσιμα υλικά. Διαθέτει αυτόματο σύστημα
καθαρισμού της οπτικής διαδρομής. Για τη μέγιστη ακρίβεια του συστήματος
μέτρησης TSS – COD απαιτούνται 1-2 εργαστηριακές μετρήσεις, άπαξ. Το όργανο
μέτρησης του NH4-N είναι ηλεκτροχημικού τύπου. Απαιτεί, έλεγχο και βαθμονόμηση
τουλάχιστον μια φορά ανά 2 μήνες (η συχνότητα καθορίζεται κατά την πρώτη φάση
λειτουργίας του). Επίσης απαιτείται αλλαγή του ηλεκτροδίου του ανά 6–8 μήνες. Ο
κάθε σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: μονάδα τηλεμετρίας,
υπεύθυνη για την λήψη των μετρήσεων από τα αισθητήρια, την προσωρινή
αποθήκευση τους και την τηλεμετάδοσή τους στην βάση, σύστημα μέτρησης COD,
TSS και θερμοκρασίας και αισθητήρας μέτρησης NH4-N. Επιπλέον, απαιτούνται μία
μονάδα ελέγχου των αισθητήρων, ένας δειγματολήπτης πολλαπλών δειγμάτων και
αντίστοιχο λογισμικό ελέγχου των αισθητήρων. Το κόστος του Δικτύου Σταθμών
Παρακολούθησης εκτιμάται στις 83.000€.Η ανάλυση της εκτίμησης αυτής είναι
διαθέσιμη στην αρχική μορφή της παρούσας εργασίας στο τεύχος της ημερίδας «Η
συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών» (7/7/2-18).
Για τα υπόλοιπα σημεία προτείνεται η συνέχιση της παρακολούθησης των
μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων σε συνεργασία με εξειδικευμένα
εργαστήρια, π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπως παραπάνω, εξετάζοντας τις ίδιες
παραμέτρους ή ενδεχομένως και κάποιες από αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο
3 ή στην υπάρχουσα έρευνα του Π.Ι. (Τσιλίδης, 2018). Προτείνεται ελάχιστη
συχνότητα τριμήνου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες λόγω εποχικής
επιβάρυνσης και διακύμανσης παροχής ρύπων.

5. Πολιτικές συνεργασίας για την απορρύπανση
Ανάλογες προσπάθειες με την παρούσα έχουν γίνει και προηγουμένως, χωρίς
ωστόσο κάποια να καταφέρει να λειτουργήσει με συνέχεια και να καθιερώσει ένα
σύστημα παρακολούθησης που να δίνει τις απαραίτητες χρονοσειρές προκειμένου να
βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη ρύπανση κατά μήκος του ποταμού. Από τις
πιο ελπιδοφόρες, λόγω νομικής μορφής, δομής, σκοπού και τακτικής
χρηματοδότησης, υπήρξε ο Σύνδεσμος Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας &
Αξιοποίησης Καλαμά (ΦΕΚ 1465 Β/20−07−2009), ο οποίος δεν είναι πλέον ενεργός.
Προτείνεται η επανενεργοποίησή του με πρωτοβουλία του Δήμου Φιλιατών και η
προσθήκη στα μέλη του και του Δήμου Ιωαννιτών. Στο Σύνδεσμο πρέπει να
συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, και εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά –
Αχέροντα – Κέρκυρας, καθώς και της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "Καθαρός Καλαμάς".
Τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται στην επιστημονική κοινότητα μια συζήτηση
που αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων των άμεσα «ενδιαφερόμενων» (stakeholders)
στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν, όπως είναι η αντιμετώπιση
της ρύπανσης ενός ποταμού της περιοχής τους. Οι Colemanet al. (2017) αναφέρουν
ότι η συμβολή της συμμετοχής των «ενδιαφερόμενων» στην επιστημονική έρευνα
είναι μια σημαντική στρατηγική στην προώθηση μιας προσαρμοστικής προσέγγισης
διαχείρισης πολιτικών και πρακτικών και στην εξέταση εναλλακτικών σταθερών
καταστάσεων και σεναρίων. Παρά την καθιέρωση της αντίληψης πως είναι ανάγκη
να αυξηθεί η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η ολοκληρωμένη αλληλοτροφοδότηση
των συμμετεχόντων με την τρέχουσα επιστήμη, έρευνα και τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων αποτελεί μια πρόκληση. Οι διαδικασίες των «ενδιαφερομένων» είναι
απαραίτητες για τη διαχείριση της αβεβαιότητας, για τον προσαρμοσμένο
προσδιορισμό των προβλημάτων και την επέκταση των δεσμών λύσεων που μπορούν
να εξεταστούν από πολλούς. Οι συμμετοχικές διαδικασίες που ενσωματώνουν τη ρητή
και σιωπηρή γνώση μπορούν να προσθέσουν νομιμοποίηση και υπευθυνότητα σε
περιπτώσεις όπου η επιστήμη βρίσκεται ανάμεσα σε αμφιλεγόμενες πολιτικές,
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές.
Βάσει των παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη, ο Σύνδεσμος Παρακαλάμιων
Δήμων να δώσει βάση στη δημοκρατική λειτουργία και νομιμοποίηση του. Σε αυτή
την κατεύθυνση, οι αποφάσεις του Συνδέσμου πρέπει να δεσμεύουν τους Δήμους που
είναι μέλη του, ενώ οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του πρέπει να είναι τακτικές,
ανοιχτές και ανακοινωμένες εντός εύλογων χρονικών διαστημάτων. Επίσης,
προτείνεται η δημιουργία μιας δεξαμενής «ενδιαφερόμενων» με δημόσια πρόσκληση
και έμφαση σε εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων που μπορούν να
προσφέρουν, εκτός της άποψής τους, και την επιστημονική τους γνώση, και οι οποίοι
θα υποδεικνύονται από τους ίδιους τους φορείς και τις συλλογικότητες.
Παραδείγματα τέτοιων ομάδων «ενδιαφερόμενων» θα μπορούσαν να είναι ο
Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας
Φιλιατών, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Φιλιατών

"Άρτεμις", κ.α. Η δεξαμενή αυτή θα πρέπει να συνεδριάζει αυτόνομα για να
ανταλλάσσει πληροφορίες και επιστημονική γνώση. Ακόμη, θα πρέπει να παράξει
ομάδες εργασίας ανά Δήμο που θα συνεδριάζουν με τους εκπροσώπους του Δήμου
στο Σύνδεσμο, ώστε να μεταφέρουν παρατηρήσεις και τοπικές καταγγελίες και να
ελέγχουν αμεσότερα το έργο του Συνδέσμου. Βάσει αυτών, αλλά και των τακτικών
μετρήσεων, το συνεργαζόμενο εργαστήριο οφείλει να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες
δειγματοληψίες στις ανάντι πηγές ρύπανσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι
πρακτικές που επιβαρύνουν το υδατικό σύστημα που μελετάμε.
Για τη χρηματοδότηση του συστήματος παρακολούθησης, εκτός των τακτικών
εισφορών των δήμων-μελών, προτείνεται η διεκδίκηση κονδυλίων από το Πράσινο
Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Προτείνεται, επίσης, η συνεργασία με την
Περιφέρεια Ηπείρου, στη βάση του μέτρου «Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης
από βιομηχανικές μεταποιητικές και κτηνο- πτηνοτροφικές μονάδες εντός λεκάνης
απορροής του Υδατικού Συστήματος τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο» (Ε.Γ.Υ., 2017).
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Περίληψη
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζοντας την Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020, το Νοέμβριο του 2017 προχώρησε μεταξύ
άλλων στην προκήρυξη των δύο βασικών αναπτυξιακών μέτρων στον αγροτικό χώρο,
του 4.1.1. που αφορά επενδύσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό και ανέγερση-βελτίωση
εγκαταστάσεων και του 4.1.3 που αφορά επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην εργασία αυτή μελετούμε τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων
επενδυτών αγροτών. Στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των
προγραμμάτων στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι επενδύσεις από νέους ηλικιακά
αγρότες –κυρίως στις ημιορεινές περιοχές- δίνουν προοπτική στην ύπαιθρο. Τέλος με
δεδομένες τις μειωμένες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τίθεται σε
προβληματισμό η βούληση χρήσης ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.

Support of Investments on Primary Sector: Empirical Investigation on
farmers of R.U. of Serres sited on Mountainous, Semi-mountainous and
Lowland areas
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Abstract
The Greek Ministry of Food and Agricultural Development in its effort to apply
the Common Agricultural Policy (CAP) 2014-2020, at November 2017, proceed in the
proclamation of the application of two fundamental development measures
concerning agriculture and that was, the measure 4.1.1 referring to investments in
machinery and fixed assets and measure 4.1.3 referring to Renewable Energy Sources.
In the current paper, are examined the special features of the candidate investors in
Agriculture. The main purpose is to examine the effectiveness of those measures in
boosting primary sector and Greek rural areas. It’s a common sense though, that
investments especially of relatively young farmers support the enhancing of the Greek
country. Reducing investments upon Renewable Energy Sources, on the other hand
contest the necessity of the adjustment of Good Environment Practices.

1. Εισαγωγή
Το πεδίο έρευνας της εργασίας εστιάζει, με δεδομένο το υφεσιακό
μακροοικονομικό περιβάλλον, στη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στον
πρωτογενή τομέα. Έτσι, στη ίδια κατεύθυνση και στα πλαίσια ενισχύσεων της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε το Νοέμβριο του 2017 τις Δράσεις 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
και Δράση 4.1.3 -Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι δυσμενείς συνθήκες στην Ελλάδα που απασχόλησαν ακόμη και τη διεθνή
κοινότητα “we live in the shadow of economic catastrophe” (Krugman, 2012) είναι
δεδομένες. Οι υπό εξέταση δράσεις συνιστούν Μέτρα της ΚΑΠ. Η ΚΑΠ σαν το κύριο
τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αγροτικό τομέα δεν είναι αναπόσπαστη από
τη γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στις πολιτικές της Ε.Ε. άσκησαν
μεταξύ άλλων οι Krugman και Stinglitz. Χαρακτηριστικά ο πρώτος αφιέρωσε
ολόκληρο βιβλίο με τίτλο «Σταματήστε την ύφεση τώρα» (Krugman, 2012) ενώ ο

δεύτερος αναφέρει «Πολιτικές που οδήγησαν σε κάμψεις, κρίση και ύφεση που
μαστίζουν την Ευρώπη» (Stinglitz, 2016).
Στο εμπειρικό τμήμα της έρευνας που διεξήχθη με ερωτηματολόγια συμμετείχαν
Σερραίοι αγρότες που υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη σε κάποιο από τα άνω μέτρα.
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ευκαιρίας και οι απαντήσεις
δόθηκαν με προσωπική συνέντευξη. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τη χρήση
μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Υπολογίστηκαν ο μέσος όρος, η
τυπική απόκλιση, ο συντελεστής μεταβλητότητας και ο συντελεστής συσχέτισης.
Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας στο ως άνω δείγμα των Αγροτών των
Σερρών που υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη σε κάποιο από τα προαναφερθέντα μέτρα,
καταλήγουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις κυρίως στις ημιορεινές περιοχές.
Οι επενδύσεις δεν εστιάζουν στη χρήση ΑΠΕ (Δράση 4.1.3) αλλά σε επενδύσεις κύρια
σε μηχανολογικό εξοπλισμό όπως ελκυστήρες (Δράση 4.1.1.). Ο τόπος επελέγη κυρίως
γιατί η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι έντονα αγροτική περιοχή ανήκει στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη συνεισφορά
στον αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδος και ταυτόχρονα είναι η φτωχότερη Ελληνική
Π.Ε. Η χρονική επιλογή της έρευνας τον Οκτώβριο του 2018 συνέπεσε με την
ολοκλήρωση των αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το
Φθινόπωρο του 2019.
Η εργασία οργανώνεται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο μέρος, που διαιρείται σε δύο
υποκεφάλαια, όπου στο πρώτο παρουσιάζονται οι δύο Δράσεις και στο δεύτερο τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην επιλογή ως χώρου της έρευνας την
Π.Ε. Σερρών, ακολουθούν οι ερευνητικές ερωτήσεις και στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα σε Σερραίους αγρότες. Τα συμπεράσματα της
μελέτης σε γενικές γραμμές συνάδουν με τα αναφερόμενα στη σχετική βιβλιογραφία.

2. Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3
Σύμφωνα με την προκήρυξη 13158/ Αθήνα 28-11-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1
«Στήριξη Επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα των
Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα
της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Κύριος στόχος της δράσης 4.1.1
είναι η «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να
προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς» ενώ η δράση 4.1.3 με
«επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία
κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά
και αξιοποίησής τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση» στοχεύει στην
προστασία του περιβάλλοντος.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και ανά περιφέρεια δικαιούχου
έχει ως εξής:
Πίνακας 1. Κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και ανά περιφέρεια
Σύνολο
Πιστώσεων
28.824.929

Δράση 4.1.1
26.923.761

Δράση 4.1.3
1.901.168

Κεντρικής Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας

59.529.745
20.947.309

55.603.419
19.565.714

3.926.326
1.381.594

Θεσσαλίας

30.883.853

28.846.887

2.036.966

Στερεάς Ελλάδας
Ηπείρου
Ιονίων Νήσων
Δυτικής Ελλάδος
Πελοποννήσου

27.661.190
16.292.351
8.414.731
28.287.819
31.331.445

25.836.777
15.217.778
7.859.731
26.422.076
29.264.958

1.824.413
1.074.573
554.999
1.865.743
2.066.487

Αττικής

9.309.915

8.695.873

614.042

Νοτίου Αιγαίου

9.667.989

9.030.330

637.659

Βορείου Αιγαίου

16.560.907

15.468.620

1.092.286

28.287.819
316.000.000

26.422.076
295.158.000

1.865.743
20.842.000

Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κρήτης
Σύνολο Χώρας

Πηγή:http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/plasio_efarmogis_draseon_411_kai_413_sxedi
a_veltiosis_0.pdf

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει το
μεγαλύτερο ποσό.
Αναφορικά με το ποσοστό επιχορήγησης στον κάτωθι πίνακα 2 παρουσιάζονται
τα ποσοστά χρηματοδότησης ανά περιφέρεια και ανά κατηγορία αγρότη.
Πίνακας 2. Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΗ

Δικαιούχοι
νέοι αγρότες
Δικαιούχοι
σε ορεινές
περιοχές
Δικαιούχοι
σε περιοχές
που
αντιμετωπίζουν φυσικά
ή
άλλα
ειδικά

ΜΙΚΡΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ &
ΗΠΕΙΡΟΣ

80%

70%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ
60%

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΔΑ &
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

75%

60%

60%

60%

50%

75%

50%

50%

50%

40%

60%

50%

μειονεκτήματα
Λοιποί
γεωργοί σε
κανονικές
περιοχές
Συλλογικές
επενδύσεις
στο σύνολο
των
περιοχών

75%

50%

50%

40%

40%

85%

60%

60%

60%

60%

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/5791-dt151217

Οι νέοι αγρότες καθώς και οι κάτοικοι ορεινών περιοχών λαμβάνουν τη μέγιστη
επιχορήγηση.
Αξίζει να αναφερθεί η ιδιαίτερη μοριοδότηση των καινοτόμων επενδύσεων στα
πλαίσια των δράσεων. Χαρακτηριστική αναφορά για το ρόλο της καινοτομίας: «Η
Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα τείνουν να είναι επαυξητικές. Οι δύο έννοιες
στρέφονται προς μία ευκαιρία ή μία ανάγκη που είναι προσωρινή και θα εξαφανιστεί
αν δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως ή εάν δεν πετύχει» (Drucker, 1998).

3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Η περιοχή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πρώτα απ΄όλα η Π.Ε. Σερρών είναι η
φτωχότερη Π.Ε. στη χώρα με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από 9.500€ όταν ο μέσος όρος
στην Ελλάδα είναι 16.300€. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ.
Πίνακας 3. Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα
Α.Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κ/Κ ΑΕΠ

ΕΛΛΑΔΑ

16.336

1

Αττική (Περιφέρεια Αττικής)

22.377

51

Σέρρες

9.381

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Δεύτερος λόγος είναι ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Περιφέρεια
με το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού, ακολουθούμενη από την
Πελοπόννησο όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Ελληνικές Περιφέρειες-Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (2011)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

4.586.636

Πρωτογενής Τομέας Ποσοστό
αγροτών
στο σύνολο
της χώρας
372.209
100,00

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

234.579
771.613
108.094
129.712
283.427
217.278
88.693
261.175
233.986
1.771.562
76.628
140.016
269.873

38.787
69.563
11.792
16.002
41.954
30.495
6.898
40.248
50.439
17.528
9.000
6.245
33.258

10,42
18,69
3,16
4,23
11,27
8,19
1,85
10,81
13,55
4,70
2,41
1,67
8,93

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Τρίτος λόγος αυτής της επιλογής είναι ότι η περιοχή είναι έντονα αγροτική. Το
πόσο αγροτική Π.Ε. είναι οι Σέρρες γίνεται εμφανές από τον παρακάτω πίνακα 5 όπου
το ποσοστό των αγροτών υπερβαίνει το 30% στους περισσότερους δήμους.

Πίνακας 5. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών-Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (2011)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Σύνολο οικονομικών Πρωτογενής Τομέας ΠΟΣΟΣΤΟ
ενεργών
63.057
14.151
22,442

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

30.106
2.675
6.795
4.969

2.743
916
2.740
1.499

9,111
34,243
40,324
30,167

7.220
4.246
7.046

2.437
1.953
1.863

33,753
45,996
26,441

4. Ερευνητικές ερωτήσεις
Το κύριο ερώτημά μας σε αυτή την έρευνα εστίασε στην εξέταση ύπαρξης
πιθανής διαφορετικής συμπεριφοράς των αγροτών αναφορικά με την πρόθεσή τους
να προβούν σε επενδύσεις. Η δυνατότητα επενδύσεων ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των αγροτών ήταν το πεδίο διερεύνησης. Εξετάστηκε και
καταγράφηκε συσχέτιση της πρόθεσης για επενδύσεις ανάλογα με το υψόμετρο,
όπως, επίσης εξετάστηκε και η ύπαρξη άλλων συσχετίσεων όπως το φύλο και η ηλικία
και η ΑΠΕ.

5. Εμπειρική έρευνα σε Σερραίους αγρότες
5.1. Τα δεδομένα
Στην εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγια όπως προαναφέρθηκε συμμετείχαν οι
281 από τους 677 συνολικά αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που
υπέβαλλαν αίτηση για ένταξη στα υπομέτρα 4.1.1. ή 4.1.3. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε λόγω της εστίασης αποκλειστικά στους αγρότες που ενδιαφέρονται
να προβούν σε επενδύσεις είναι αυτή της δειγματοληψίας ευκαιρίας. Επιλέχθηκε οι
απαντήσεις να δοθούν με προσωπική συνέντευξη ώστε να εκμαιευτούν και ποιοτικά
χαρακτηριστικά Η έρευνα έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2018 μόλις ολοκληρώθηκαν
οι αιτήσεις υπαγωγής στις δύο Δράσεις.
Ο διαχωρισμός σε ορεινή –ημιορεινή –πεδινή περιοχή βασίστηκε στο
χαρακτηρισμό περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις
ημιορεινές περιοχές περιλαμβάνονται εκτός από τις περιοχές με φυσικούς
περιορισμούς και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.
Επίσης αναφορικά με τη διάκριση σε αστικές-ημιαστικές και αγροτικές περιοχές,
αυτή έγινε με βάση τις έδρες των δήμων. Αστική περιοχή θεωρείται η πόλη των
Σερρών, ημιαστικές θεωρούνται τόσο οι έδρες των Καλλικρατικών δήμων όσο και οι
έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και τέλος αγροτικές περιοχές θεωρούνται
τα χωριά.
5.2. Περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις
Θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές 1 και 2 όπου
υπάρχουν δύο κατηγορίες αγροτών (πχ φύλο) και 1, 2 και 3 όταν υπάρχουν
περισσότερες (πχ αστικές-ημιαστικές-αγροτικές περιοχές). Κατόπιν θα
υπολογίσουμε τα κύρια μεγέθη της περιγραφικής στατιστικής, το μέσο όρο και την
τυπική απόκλιση και τον συντελεστή μεταβλητότητας. Επίσης θα υπολογίσουμε το
πιο κοινό μέγεθος της επαγωγικής στατιστικής, τον συντελεστή συσχέτισης.
5.3. Αποτελέσματα
Όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος ήταν η εξέταση της επενδυτικής
συμπεριφοράς των αγροτών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας /δραστηριοποίησης σε

ορεινή-ημιορεινή-πεδινή περιοχή. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των
υποψήφιων επενδυτών αγροτών σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της περιοχής κατά
την υποβολή του σχεδίου βελτίωσης.

Σχήμα 1. Υποψήφιοι επενδυτές αγρότες σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της περιοχής

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το ανάγλυφο της Π.Ε. Σερρών, όπου οι ορεινοί οικισμοί δε
συνιστούν την πλειοψηφία, το 14% επενδύει στις ορεινές περιοχές, ενώ 2 στους 3 είναι
κάτοικοι ημιορεινών (μειονεκτικών) περιοχών, δηλαδή η πλειοψηφία των αγροτών
που επενδύει διαμένει σε ημιορεινή περιοχή. Το ποσοστό 20% που αντιστοιχεί στους
πεδινούς οικισμούς είναι αναντίστοιχο του πληθυσμού τους. Οι κάτοικοι πεδινών
περιοχών παρόλο που συνιστούν την πλειοψηφία του πληθυσμού είναι διστακτικοί σε
επενδύσεις ενώ το αντίθετο πράττουν οι κάτοικοι ορεινών περιοχών. Τα μεγαλύτερα
ποσοστά επιδότησης στις ορεινές περιοχές (πίνακας 2) είναι καθοριστικός
παράγοντας στη λήψη απόφασης.
Η κατανομή ανάλογα με το επίπεδο αστικοποίησης αποτέλεσε ένα ακόμη
ερώτημα. Στα επόμενα σχήματα 2 & 3 όπως είναι αναμενόμενο η συντριπτική
πλειοψηφία των αγροτών διαμένει στις αγροτικές περιοχές. Η πόλη των Σερρών –
αστική περιοχή ανήκει στην πεδινή ζώνη. Ανάλογα με τη γεωγραφία της Π.Ε. Σερρών
στις ορεινές περιοχές συναντάμε μόνο μικρούς οικισμούς με εξαίρεση το
Σιδηρόκαστρο που είναι ενταγμένο στην ορεινή ζώνη. Ανάλογα είναι κατανεμημένες
και οι επενδύσεις όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

Σχήμα
3.
Κατανομή
ανάλογα
αστικοποίησης και το υψόμετρο

με

Σχήμα 2. Κατανομή ανάλογα με το επίπεδο
το
επίπεδο
αστικοποίησης

Η εξέταση των ιδιαιτεροτήτων της συνοριακής ζώνης ήταν το επόμενο ζήτημα. Οι
συνοριακές περιοχές απασχόλησαν έγκριτους περιφερειολόγους όπως τον Nijkamp ο
οποίος τονίζει (αναφέρεται στον Κόνσολα, 1997) «Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου
πολλές συνοριακές και περιμετρικές περιοχές ήταν “νεκρά σημεία” μιας χώρας,
σήμερα αναγνωρίζεται η σημαντική στρατηγική τους θέση ως πόλων επικοινωνιών
και συναλλαγών σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία». Στο παρακάτω σχήμα 4
παρουσιάζονται οι επενδύσεις στη συνοριακή ζώνη και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σχήμα 4. Κατανομή επενδύσεων στη συνοριακή ζώνη

Στα παρακάτω σχήματα 5 & 6 παρουσιάζονται οι επενδύσεις στη συνοριακή ζώνη
ανάλογα με το υψόμετρο.

Σχήμα 5. Κατανομή επενδύσεων στη συνοριακή
ανάλογα με το υψόμετρο

Σχήμα 6. Ποσοστά κατανομής στηζώνη
συνοριακή ζώνη

Όπως φαίνεται οι ορεινές περιοχές έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επενδύσεων.
Η εξέταση των αγροτών με το φύλο τους ουσιαστικά επιβεβαίωσε την κοινή
πεποίθηση ότι οι αγρότες είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες. Στο παρακάτω σχήμα
7 φαίνονται τα ποσοστά.

Σχήμα 7. Κατανομή επενδύσεων αγροτών ανά φύλο

Είναι δεδομένο ότι παρά την τεχνολογική εξέλιξη, όπου η σωματική ρώμη δεν
είναι τόσο αναγκαία για την εκτέλεση των αγροτικών εργασιών, οι άρρενες είναι η
συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών σε ποσοστό άνω του 75%. Στα παρακάτω
σχήματα 8 & 9 φαίνονται τα ποσοστά ανά φύλο σύμφωνα με το υψόμετρο.

Σχήμα 8. Κατανομή επενδύσεων αγροτών ανά
Σχήμα 9. Ποσοστά επενδύσεων φύλο
ανάλογα με το υψόμετρο
αγροτών ανά φύλο

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα αναφορικά με την
κατανομή ανά υψόμετρο.
Η ηλικία αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο εξέτασης. Βασιζόμενοι και στη διαφορά
ληφθείσας αναμενόμενης επιδότησης, διαχωρίσαμε τους αγρότες σε δύο κατηγορίες
των άνω και των κάτω των σαράντα ετών–νέοι αγρότες. Στο παρακάτω σχήμα 10
παρουσιάζεται η κατανομή.

Σχήμα 10. Κατανομή επενδύσεων αγροτών ανά ηλικία

Η νέοι επιχειρηματίες αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις. Σύμφωνα
με τους βραβευμένους με ΝΟΒΕL καθηγητές Porter και Stinglitz που ασχολήθηκαν
σχετικά: “As a result of newness, the high level of uncertainty, customer confusion,
and erratic quality, the emerging industry’s image and credibility with the financial
community may be poor”. (Porter, 1998). Ειδικά στην Ελλάδα και στις χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου οι επενδυτές αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. “The
rich and well performing could invest in better schools and infrastructure. Their banks
could lend more, making it easier for entrepreneurs to start a new business” (Stinglitz,
2016). Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αγροτών που προβαίνουν σε επενδύσεις είναι
νέοι αγρότες κάτω από 40 ετών εκπέμπει ελπιδοφόρο μήνυμα.
Στα παρακάτω σχήματα 11 & 12 παρουσιάζονται η κατανομή ανά ηλικία και ανά
υψόμετρο και το ποσοστό των νέων αγροτών.

Σχήμα 11. Κατανομή επενδύσεων αγροτών ανά
ανάλογα με το υψόμετρο

Σχήμα 12. Ποσοστά επενδύσεων ηλικία
αγροτών ανά ηλικία

Όπως φαίνεται, το ποσοστό των νέων αγροτών στις πεδινές περιοχές είναι
υψηλότερο.
Τέλος η εξέταση αφορούσε το Μέτρο 4.1.3 επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Μόνο 27 επενδυτές αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το μέτρο ώστε
να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
πάρκων σε αγρούς με τη διαδικασία συμψηφισμού ενέργειας -net metering. Αξίζει να
σημειωθεί ότι είχαν δικαίωμα να κάνουν και χρήση εικονικού net metering. Η
πλειοψηφία εκμεταλλεύεται το μέτρο για τη μείωση του κόστους άρδευσης και
ελάχιστες περιπτώσεις 1-2 αφορούν την ενέργεια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι στην Π.Ε. Σερρών οι ιδιωτικές αρδευτικές γεωτρήσεις
καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας και ότι υπάρχουν περίπου 1000 ιδιωτικές
γεωτρήσεις, τελικά πολύ λίγοι αγρότες αιτήθηκαν ένταξη στο μέτρο 4.1.3. Στο
παρακάτω σχήμα 15 φαίνεται η κατανομή των μόλις 27 φωτοβολταϊκών ανάλογα με
το υψόμετρο. Οι 26 επενδύσεις γίνονται σε ημιορεινές περιοχές, μία σε ορεινή και
καμία σε πεδινή. Βέβαια, οι πεδινές περιοχές στη συντριπτική τους πλειοψηφία
εντάσσονται σε οργανωμένο δημόσιο δίκτυο άρδευσης και επιπλέον δεν απαντάται
γη χαμηλής παραγωγικότητας -προϋπόθεση για την εγκατάσταση του πάρκου.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 13.

Σχήμα 13. Κατανομή φωτοβολταϊκών πάρκων ανά υψόμετρο

Τέλος, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ούτε ο ένας στους δέκα αγρότες δεν επενδύει σε
ΑΠΕ τίθεται σε προβληματισμό η ευρύτητα της χρήσης ορθών περιβαλλοντικών
πρακτικών.

6. Συμπεράσματα
Η ύφεση που πλήττει τη χώρα επιδρά αρνητικά στις παραγωγικές της
δυνατότητες. Σε αυτό το περιβάλλον των περιορισμένων οικονομικών πόρων, η
εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων βοηθά την αντιστροφή της υφεσιακής
πορείας.

Το κυριότερο συμπέρασμα της έρευνάς μας είναι ότι το ενδιαφέρον για
επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, ιδιαίτερα από
νεώτερους ηλικιακά αγρότες. Το αυξημένο ποσοστό επενδύσεων στις ημιορεινές
/περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στην Π.Ε. Σερρών ίσως να οφείλεται και στις
επιπλέον ενισχύσεις που λαμβάνουν οι αγρότες αυτών των περιοχών. Κατ’
αντιστοιχία και οι αγρότες των ορεινών περιοχών σκοπεύουν να προβούν σε
περισσότερες επενδύσεις αναλογικά με τον πληθυσμό τους.
Το γεγονός ότι οι νεώτεροι αγρότες κάτω των 40 ετών επενδύουν πολύ
περισσότερο από τους μεγαλύτερους ηλιακά ενισχύει την ανανέωση του αγροτικού
πληθυσμού.
Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ δεν τράβηξαν το ενδιαφέρον των αγροτών όπως
αναμενόταν. Η περιβαλλοντική συνείδηση δεν έχει ακόμη αποκτηθεί από τέτοιες
πληθυσμιακές ομάδες.
Με την εργασία αυτή δίνεται το έναυσμα για τη μελέτη των επενδύσεων στον
πρωτογενή τομέα. Παραμένει ως ζητούμενο η εξέταση της υλοποίησης των
προγραμμάτων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα λάβει χώρα
πιθανότατα το Φθινόπωρο του 2019.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς ένα άρτιο και λειτουργικό δασικό
οδικό δίκτυο βοηθάει στην ανάπτυξη της ορεινής και της εθνικής οικονομίας,
γενικότερα. Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το δάσος της Πάφου στην Κύπρο. Η
οδική πυκνότητα υπολογίστηκε από τον ψηφιακό χάρτη και βρέθηκε ότι είναι
επαρκής σε σύγκριση με τα πρότυπα που υπάρχουν. Προτείνονται μια σειρά από ήπια
μέτρα για την αειφορική αναδιάρθρωση του δασικού οδικού δικτύου ώστε να
εξυπηρετείται καλύτερα ο ρόλος του δάσους της Πάφου.Τα προγράμματα δασικής
ανάπτυξης συνεχίζονται και πρέπει να συνεχισθούν, με σκοπό να πραγματοποιηθεί
μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, η προσέγγιση πολλών ακόμη απρόσιτων οδικά
δασοσυστάδων και απομακρυσμένων δασικών περιοχών.
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Abstract
The purpose of the paper is to present how a robust and functional forest road
network helps to develop the mountain and the national economy in general. As
research area was chosen the Paphos forest in Cyprus. Road density was calculated
from the digital map and found to be enough compared to existing standards. A series
of mild measures are being proposed for the sustainable restructuring of the forest
road network to better serve the role of the Paphos forest. Forest development
programs are ongoing and should be continued, with a view to achieving as soon as
possible the approach of inaccessible road forest stands and remote forest areas.

1. Εισαγωγή
Από την αρχαιότητα ακόμη, η οδοποιία απασχόλησε τους ανθρώπους. Πριν
ακόμη από την εφεύρεση του τροχού, ο άνθρωπος κατασκεύαζε μονοπάτια
(ατραπούς), τα οποία διευκόλυναν τη μετακίνηση του ίδιου αλλά και των ζώων που
χρησιμοποιούσε για τις μεταφορές των αγαθών. Σταθμός στην εξέλιξη των μέσων
μεταφοράς και κατ’ επέκταση και στην εξέλιξη της οδοποιίας, αποτέλεσε η εφεύρεση
του αυτοκινήτου και η έναρξη της μαζικής του παραγωγής.
Η Δασική Οδοποιία, ως ένας ξεχωριστός κλάδος της Οδοποιίας, επιτελεί ένα
σπουδαίο ρόλο, εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων και ιδιωτικών δασών,
αποτελώντας τη βάση για την ορθολογική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη
εκμετάλλευσή τους. Η απαραίτητη προσπέλαση και διάνοιξη των δασών με
δασοδρόμους συμβάλλει αφενός στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου στην
αειφόρο ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Πέραν αυτού εξασφαλίζεται η
δυνατότητα διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, των βοσκοτόπων, η
υλοποίηση των αναγκαίων αναδασώσεων καθώς και η πρόσβαση σε αισθητικά τοπία
με συνέπεια την οικοτουριστική ανάπτυξη. Βοηθώντας μέσω αυτών, στην ανάπτυξη
των ορεινών περιοχών, αφού δεν περιορίζεται μόνο στη διάνοιξη και βελτίωση
ορεινών οδών στα δασικά συμπλέγματα, αλλά επεκτείνεται και στην κατασκευή οδών

που εξυπηρετούν τις ορεινές κοινότητες και γενικά βοηθούν την ανάπτυξη των
οικονομικών τους.
Ένα καλά προγραμματισμένο, σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και συντηρημένο
δίκτυο δασικών δρόμων είναι ουσιώδες συστατικό για τη διευκόλυνση της διαχείρισης
των δασών και την προστασία των φυσικών πόρων. Το οδικό δίκτυο αποτελεί πάντα
τη ραχοκοκαλιά ενός σχεδίου διάνοιξης.
Η κατασκευή δρόμων είναι η πρώτιστη δραστηριότητα μιας περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένης δασοπονίας στις ορεινές περιοχές. Ο σχεδιασμός τους θα πρέπει
να είναι πολύ προσεκτικός. Σε απότομα ή βραχώδη εδάφη ή σε εδάφη με χαμηλή
φέρουσα ικανότητα, η κατασκευή δρόμων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.
Το δασικό οδικό δίκτυο ως βασικό έργο υποδομής πρέπει να μελετηθεί επισταμένως
πριν την κατασκευή του ή την πιθανή βελτίωσή του, γιατί είναι ένα έργο επέμβασης
του ανθρώπου στα φυσικά οικοσυστήματα και επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη μορφή
και στη λειτουργία της φύσης, οι οποίες μπορούν να μεγεθυνθούν ή να
ελαχιστοποιηθούν ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής (Γιαννούλας, Δρόσος,
2005).Στα αειφορικά διαχειριζόμενα δάση, οι δρόμοι, το δίκτυο και οι τεχνικές
προδιαγραφές τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους φυσικές συνθήκες και τις
χρήσεις γης (Abegg & Hünerwadel, 1983), τις αναμενόμενες εργασίες υλοτόμησης και
την αισθητική του τοπίου (Drosos et al., 2012).
Το οδικό δίκτυο είναι ένα έργο υποδομής, ικανό να συμβάλει ουσιαστικά στην
αειφόρο ανάπτυξη και αξιοποίηση των ορεινών, ημιορεινών και νησιωτικών περιοχών
και της εθνικής μας οικονομίας γενικότερα,εξεταζόμενο σε συνδυασμό με τα άλλα
προβλήματα της προστασίας και διατήρησης του δασικού μας πλούτου και των
φυσικών πόρων (Δρόσος, 2012).
Η οικονομία των ορεινών κατοίκων μιας χώρας στηρίζεται στα δάση, που
αποτελούν ένα πολύ αξιόλογο εθνικό πλουτοπαραγωγικό πόρο. Η ανάγκη της
παραπέρα αξιοποίησής τους είναι άμεση, τόσο για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
του δασόβιου και παραδασόβιου πληθυσμού, όσο και για τη μεγαλύτερη δυνατή
τουριστική, αισθητική, υγιεινή και κυρίως την προστατευτική απόδοσή τους. Όλα
αυτά όμως, για να επιτευχθούν και για να υλοποιηθεί οποιαδήποτε δράση ανάπτυξης
στον ορεινό χώρο και κυρίως στις δασικές περιοχές, είναι ανάγκη να γίνουν τα έργα
υποδομής και ιδιαίτερα να αναπτυχθεί το αναγκαίο δίκτυο δασικών δρόμων (Δούκας,
Δρόσος, 2012).
Οι μέχρι τώρα δασικοί δρόμοι οι οποίοι κατασκευάστηκαν από τη δασική
υπηρεσία όχι μόνο δεν υποβάθμισαν το φυσικό περιβάλλον αλλά αναβάθμισαν τις
περιοχές διέλευσής τους χωρίς να δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στο
οικοσύστημα.
Το μεγαλύτερο μέρος των δασών της χώρας έχει διανοιχτεί ικανοποιητικά από
δασικούς δρόμους Γ΄ κατηγορίας οι περισσότεροι εκ των οποίων, λόγω των
συγχρόνων απαιτήσεων της κοινωνίας και της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών,
χρειάζονται αναβάθμιση για να γίνουν καλύτερα προσβάσιμοι σε ανθρώπους και
οχήματα.
Το δασικό οδικό δίκτυο που έχει διανοιχθεί ή πρόκειται να διανοιχθεί στα δάση
και δασικές εκτάσεις της χώρας και το οποίο για να είναι προσπελάσιμο απαιτείται η

διαρκής βελτίωσή του, εξυπηρετεί έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω
σκοπούς:
1. Η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων όλες τις εποχές του χρόνου. Έτσι
θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις διακοπής της συγκοινωνίας λόγω απρόβλεπτων
γεγονότων (καταπτώσεις, κατολισθήσεις κ.ά.), μεταξύ των κατοίκων γειτονικών
περιοχών και για την εξυπηρέτηση της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών
(εκμετάλλευση, αναδασώσεις, χώροι αναψυχής κ.ά.).
2. Καλύτερη επιτήρηση, αντιπυρική προστασία και γενικότερα προστασία από
παράνομες υλοτομίες και λαθροθηρία των δασών.
3. Μείωση του κόστους μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου, η οποία συμβάλλει
αντίστοιχα στον περιορισμό των συνολικών εξόδων παραγωγής, με παράλληλη
δυνατότητα διαμόρφωσης και μεταφοράς ξυλείας μεγαλύτερων διαστάσεων η οποία
εξυπηρετεί την αποδοτικότερη αξιοποίηση της ξυλοπαραγωγής.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία ενός αειφόρου αναπτυξιακού
χωροταξικού σχεδιασμού. Η έννοια του χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρας μας,
κατοχυρώνεται νομικά για πρώτη φορά με το άρθρο 24 (παρ. 2) του Συντάγματος του
1975 και μαζί με τις διατάξεις (των παρ. 1 και 6) που αφορούν στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον αποτελούν το συνταγματικό πλαίσιο άσκησης της
χωροταξικής πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια με αφορμή τη μονοδιάστατη οικονομική αναπτυξιακή
δραστηριότητα που καταστρέφει αλόγιστα το περιβάλλον, κερδίζει έδαφος, αμέσως
ή εμμέσως, η αντίληψη ότι η ανάπτυξη είτε θα είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή
ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική, σε αρμονία και με
σεβασμό στο συγκεκριμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, του οποίου μέρος
είναι ο άνθρωπος, ή δεν θα υπάρχει καθόλου (Δρόσος κ.ά., 2006).
Παράλληλα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της ύφεσης έχουν
εμφανισθεί πρωτοφανείς επιπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα αλλά σε μεγαλύτερο
βαθμό στις μειονεκτικές περιοχές όπως είναι οι ορεινές περιοχές.
Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ολοκληρωμένη και
διεπιστημονική προσέγγιση, ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση
των πραγματικών δυνάμεων και δυνατοτήτων της κάθε φορά συγκεκριμένης φυσικής
και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας όπως αυτές πολυδιάστατα σχετίζονται,
αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν(Ρόκος, 1996, 1998) και αυτή η προσέγγιση και
μεθοδολογία θα έπρεπε να ακολουθείται στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς.
Δομικό στοιχείο στην κατάρτιση των αναπτυξιακών σχεδιασμών είναι και η
κατασκευή έργων, όπως οι δασικοί δρόμοι, με άμεση ή έμμεση επίδραση στο
περιβάλλον (φυσικό, ανθρώπινο, τεχνητό, πολιτιστικό και θεσμικό). Τα αναπτυξιακά
έργα σε μια τοποθεσία χρησιμοποιούν (αρνητική επίπτωση) ή εμπλουτίζουν (θετική
επίπτωση) ορισμένα από τα περιβαλλοντικά αγαθά της (Δούκας, 2004). Η κατασκευή
ενός δασικού δρόμου δεν πρέπει από οικονομική άποψη να θεωρείται εκ προοιμίου
αρνητική, γιατί είναι μεν πηγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έχει όμως και πολλά
θετικά, όπως η σύνδεση απομακρυσμένων οικισμών με τα πλησιέστερα αστικά
κέντρα, η δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων και υλικών (μετατόπιση και μεταφορά
των δασικών προϊόντων)σε δύσβατες περιοχές, η ικανότητα άμεσης πρόσβασης και

αντιμετώπισης καταστροφικών περιπτώσεων (πυρκαγιάς, σεισμού, κατολισθήσεων,
χιονοπτώσεων) και η δυνατότητα αναψυχής(τουριστική ανάπτυξη) (Becker, 1995).
Ιδιαίτερη μνεία χρίζει ο οικοτουρισμός ως μία εναλλακτική προοπτική της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Όλοι οι συμμετέχοντες, είναι πρόθυμοι να
βοηθήσουν στην ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με την προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή μας (Κομίλης, 2001).
Οι δασικοί δρόμοι που κατασκευάζονται ή οι τυχόν βελτιώσεις τους, οφείλουν να
ακολουθούν κριτήρια που είναι αναγκαία και ικανά για να διαφυλάξουν το
περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Είναι αναγκαίο να υπάρχει
έλεγχος συμβατότητας τους με το φυσικό περιβάλλον (Δρόσος κ.ά., 2013).
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς ένα άρτιο και λειτουργικό δασικό
οδικό δίκτυο βοηθάει στην ανάπτυξη της ορεινής και της εθνικής οικονομίας,
γενικότερα.Φυσικά πάντοτε εξετάζεταιστα πλαίσια ενός τοπικού αναπτυξιακού
προγραμματισμού και σχεδιασμού που περιλαμβάνει και ταθέματα της προστασίας
και διατήρησης του δασικού πλούτου.

2. Υλικά και Μέθοδος
2.1 Περιοχή έρευνας
Το Δάσος Πάφου βρίσκεται στο δυτικό – βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου και
εκτείνεται μεταξύ των γεωγραφικών μηκών 32° 29΄ και 32° 50΄ και των
γεωγραφικών πλατών 34° 52΄και 35° 10΄. Εκτείνεται στις δυτικές έως και βόρειες
υπώρειες του όρους Τροόδους, απέχοντας σημαντικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα
της Μεγαλονήσου, ενώ ένα τμήμα του Δάσους Πάφου βρίσκεται εντός της
Κατεχόμενης περιοχής. Η έκταση του Δάσους Πάφου ανέρχεται σε 60.135,5ha
περίπου, γεγονός που το καθιστά ως το μεγαλύτερο δασικό σύμπλεγμα της Κύπρου,
αντιστοιχώντας στο 37% της έκτασης των κύριων Κρατικών Δασών της Κύπρου (50%
των κρατικών δασών της ελεύθερης Κύπρου). Εκτείνεται σε τμήματα των επαρχιών
Λευκωσίας (54,44%), Λεμεσού (1,18%) και Πάφου (44,38%) και καλύπτει, όπως
αναφέρθηκε, τις δυτικές – βορειοδυτικές πλαγιές της οροσειράς Τροόδους
ξεκινώντας από το υπερθαλάσσιο ύψος των 34 m (θέση Βικλάρη νοτιοδυτικά του
χωριού Γιαλιά) και φθάνοντας στα 1.352 m υψόμετρο στη θέση Τρίπυλος. Χωρίζεται
σε τέσσερεις υποπεριφέρειες και 11 κοιλάδες (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Οι 4υποπεριφέρειες και οι 11 κοιλάδες του δάσους Πάφου. (Πηγή:
Διαχειριστικό σχέδιο Δάσους Πάφου)
2.2 Υλικά - Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων που τέθηκαν στα πλαίσια αυτής της
εργασίας χρησιμοποιήθηκαν:
Ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης της περιοχής έρευνας για περαιτέρω επεξεργασία σε
λογισμικό GIS(ArcGIS). Δεδομένα από το τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο για το
δάσος, όπως το λήμμα, η μορφή διαχείρισης, τα υπάρχοντα δασικά είδη κ.λπ.
Ο προσδιορισμός της υπάρχουσας οδικής πυκνότητας έγινε με την χρήση GIS
(ορισμός τοπολογίας, μέτρηση μήκους δρόμων, εμβαδομετρήσεις) από τον
ψηφιοποιημένο χάρτη της περιοχής έρευνας.
Ο υπολογισμός της έκτασης έγινε με τύπο αρχείου polygon σε εκτάρια (ha). Τα
αποτελέσματαεξάγονται σε φύλλο Excel για περαιτέρω επεξεργασία.
Ομοίως για τον υπολογισμό του μήκους του δασικού δικτύου χρησιμοποιείτε ως
τύπος αρχείου polyline και υπολογίζεται σε χιλιόμετρα (Km). Οι τιμές που
υπολογίσθηκαν εξάγονται σε φύλλο Excel για περαιτέρω επεξεργασία.
Με τη βοήθεια των υπολογιστικών φύλλων του Εxcel υπολογίζεται η υπάρχουσα
οδική πυκνότητα (Dυπ) του οδικού δικτύου από τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από
τους πίνακες του GIS χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:

Dυπ= Μήκος (m) / Έκταση (αντίστοιχης) Κοιλάδας (Ha) (1)
Για τη βέλτιστη διάνοιξη των δασών που θα οδηγήσει σε μια ορθολογική
διαχείριση του δάσους, προστασία και την ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος, θα
πρέπει πρώτα να ερευνηθεί το δασικό οδικό δίκτυο σύμφωνα με τη μέθοδο
Kroth(Διάγραμμα 1) και να υπολογισθούν τόσο η οικονομικά άριστη οδική πυκνότητα
(Dοικ) όσο και η θεωρητικά άριστη οδική πυκνότητα (Dθ) (Kroth, 1973, Drososetal.,
2013).
Υπολογισμός της οικονομικά (Dοικ)και θεωρητικά (Dθ)άριστης
οδικής πυκνότητας κατά Kroth
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Διάγραμμα 1. Σχηματική αποτύπωση της μεθόδου του Kroth.
όπου:
ΚΒ = εδαφική πρόσοδος δασικού δρόμου σε €/τρ.μ.
b = πλάτος της ζώνης που καταλαμβάνει ο δασικός δρόμος σε m.
p = το επιτόκιο σε ποσοστό %.
D = οδική πυκνότητα σε m/ha.
Β = η αξία του εδάφους σε €/ha.
KR = ετήσιο τοκοχρεολύσιο των εξόδων κατασκευής των δασικών δρόμων.
Α = κόστος κατασκευής δασικών δρόμων σε €/τρ.μ.
n = η διάρκεια σε χρόνια απόσβεσης των κεφαλαίων που χρειάζονται για την
κατασκευή των δασικών δρόμων.
p = επιτόκιο σε ποσοστά %.
Ν = ποσοστό ξύλου που λαμβάνεται από το δάσος σε m3/ha.
KSu = ετήσιο τοκοχρεολύσιο των εξόδων συντήρησης των δασικών δρόμων.
Su = ετήσιες δαπάνες συντήρησης σε €/τρ.μ.
Επ = τα σταθερά (πάγια) έξοδα της μετατόπισης του ξύλου σε €/κ.μ.
Εμ = τα μεταβλητά έξοδα της μετατόπισης του ξύλου σε €/κ.μ.
RΕt = η πραγματική μέση απόσταση μετατόπισης.
W = ο συντελεστής ελιγμών.

F = ο συντελεστής εδάφους ή διόρθωσης οδικού δικτύου.
Υπολογίστηκαν οι εξισώσεις που δίνουν τις καμπύλες των δαπανών κατασκευής
και συντήρησης των δασικών δρόμων (K W), των μεταβλητών δαπανών μετατόπισης
(Εμ), των συνολικών δαπανών μετατόπισης (K r) και των συνολικών δαπανών
κατασκευής και συντήρησης των δασικών δρόμων και μετατόπισης (Ks) σε
συνάρτηση με την οδική πυκνότητα. Η τιμή της θεωρητικά άριστης οδικής
πυκνότητας είναι το σημείο τομής της (K W) με την (Εμ), όπου τα συνολικά έξοδα (Ks)
είναι ελάχιστα ενώ η τιμή της οικονομικά άριστης οδικής πυκνότητας είναι το σημείο
τομής της KW με την Kr, όπου οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης εξισώνονται με
τις συνολικές δαπάνες μετατόπισης. Ο προσδιορισμός της μέσης κάθετης απόστασης
μετατόπισης καθώς και του συντελεστή ελιγμών επιτεύχθηκε με χρήση GIS
λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μετατόπισης (για τα ζώα: μονόπλευρη μετατόπιση από
τα ανάντη προς τα κατάντη).
Τα δεδομένα για τον υπολογισμό τόσο της Dθ όσο και της Dοικείναι τα εξής:
Πλάτος της ζώνης που καταλαμβάνει ο δασικός δρόμος b = 13 m.
Αξία του εδάφους Β = 0,28 €/m2.
Το λήμμα (Ν)κυμαίνεται από 0,4 m3/έτος/Ηa έως 1,3 m3/έτος/Ηa με μέσο όρο
0,72 m3/έτος/Ηa.
Επιτόκιο ρ = 3 %.
Χρόνος απόσβεσης n= 30 χρόνια.
Κόστος κατασκευής δασικών δρόμων Β΄ κατηγορίας Κ W = 40,7 €/m.
Κόστος συντήρησης δασικών δρόμων KU = 0,45 €/m.
Σταθερό κόστος μετατόπισης Επ = 6,82 €/m.
Μεταβλητό κόστος μετατόπισης Εμ = 0,29REt €/m3
Συντελεστής ελιγμών W = 1,45.
Συντελεστής εδάφουςή διόρθωσης οδικού δικτύου F = 1,50.

3. Αποτελέσματα
Η πρόσβαση στο Δάσος Πάφου είναι πολύ καλή και γίνεται μέσω των δύο
ασφαλτοστρωμένων δρόμων: από την πλευρά της Λευκωσίας(Λευκωσία – Μονή
Κύκκου – Σταυρός της Ψώκας) ή και από την πλευρά της Λεμεσού (Λεμεσός – Πάνω
Παναγιά - Σταυρός της Ψώκας). Στο Δάσος Πάφου υπάρχουν 184.500 m
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, που δίνουν πρόσβαση σε Δασικούς Σταθμούς, στα
παραδασόβια χωριά και στην Ιερά Μονή Κύκκου, 381.600 m χωματόδρομοι, ενώ
1.540.100 m εξαγωγικοί δρόμοι που εξυπηρετούν συμπληρωματικά τη διαχείριση και
την προστασία του δάσους.Το συνολικό μήκος των δασικών δρόμων που
κατασκευάστηκε στο δάσος Πάφου ανέρχεται σε 2.106.200 m. Η υπάρχουσα οδική
πυκνότητα υπολογίσθηκε με τη βοήθεια της εξίσωσης 1 για κάθε μία από τις 11
κοιλάδες και η μέση υπάρχουσα οδική πυκνότητα ανέρχεται στα 35 m/ha. Η
υπάρχουσα οδική πυκνότητα για το σύνολο των κατηγοριών των δρόμων κυμαίνεται
μεταξύ των διαφόρων λεκανών (κοιλάδων) από 29,4 m/ha (Φλέγια) μέχρι 49,1 m/ha
(Αγιά). Μεταξύ των τριών κατηγοριώνδρόμων παρουσιάζει διαφορές οι εξής:

- Στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους ημέση πυκνότητα είναι 3,1 m/ha και
κυμαίνεται από 0,0 m/ha στη Γιαλιά έως 8,5 m/haστον Κάμπο.
- Στους χωματόδρομους ημέση πυκνότητα ανέρχεται στα 6,3 m/haκαι κυμαίνεται
από 4,1 m/haστο Διορίζο έως 10,0 m/haστον Κάμπο.
- Στους εξαγωγικούς δρόμους ημέση πυκνότητα ανέρχεται στα 25,6 m/haμε ένα
εύρος διακύμανσης από 18,7 m/haστη Φλέγια έως 42,9 m/haστην Αγιά.
Παρατηρείται μία μεγάλη διαφορά υπέρ των εξαγωγικών δρόμων σε σχέση με
τους υπολοίπους (ασφαλτοστρωμένους και χωματόδρομους). Αυτό είναι
αναμενόμενο διότι οι εξαγωγικοί δρόμοι εξυπηρετούν τη δασοπονία πολλαπλών
σκοπών που αποτελούν μαζί με την αειφορία των καρπώσεων τα βασικά ζητούμενα
από κάθε δάσος.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και σύμφωνα με τη μέθοδο Kroth
υπολογίσθηκαν τόσο η οικονομικά άριστη οδική πυκνότητα (Dοικ) όσο και η
θεωρητικά άριστη οδική πυκνότητα (Dθ). Η οικονομικά άριστη οδική πυκνότητα που
έπρεπε να υπάρχει σήμερα είναι Dοικ = 13,18 m/ha και η θεωρητικά άριστη οδική
πυκνότητα Dθείναι14,54 m/Ha. Και οι δύο είναι σαφώς μικρότερες από την
υπάρχουσα που υπολογίσθηκε κατά μέσο όρο στα 35 m/ha άρα δεν χρειάζεται να
κατασκευασθούν νέοι δασικοί δρόμοι.

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Μετά από την οικονομοτεχνική μελέτη σε ότι αφορά το υπάρχον δασικό οδικό
δίκτυο της περιοχής, βρέθηκε ότι η τιμή της υπάρχουσας οδικής πυκνότητας Dυπ = 35
m/Ha. Το ποσοστό διάνοιξης που υπολογίστηκε είναι μεγαλύτερο του 70% μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι οι υπάρχοντες δρόμοι καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής,
καθώς η ιδανική διάνοιξη προϋποθέτει ποσοστό διάνοιξης 70%. Απαιτείται όμως
βελτίωση της χωροκατανομής των δασικών δρόμων για την αύξηση του ποσοστού
διάνοιξης, που είναι απαραίτητη σε ενδεχόμενη μηχανοποίηση των εργασιών στο
μέλλον.
Συνιστάται μείωση της μεγάλης πυκνότητας του δασικού οδικού δικτύου με
επαναφορά δρόμων στην προ της κατασκευής τους κατάσταση. Αυτό θα μπορούσε να
επιτευχθεί είτε με απαγόρευση της κυκλοφορίας τους και αναμόχλευση της
επιφάνειας του οδοστρώματος ώστε να ευνοηθεί η φυσική αναγέννηση, είτε
αυτόματα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας και την σταδιακή επαναφορά της
βλάστησης επί του οδοστρώματος χωρίς τη χρήση εξωγενών παραγόντων.
Η αποκατάσταση αυτή φυσικά θα πρέπει να γίνει μόνο σε δρόμους οι οποίοι δεν
εξυπηρετούν άλλους σκοπούς (αναψυχή, προστασία, παρακολούθηση ζώων, πτηνών
κ.λπ.) και μόνο σε χωματόδρομους. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν
οι παραπάνω δράσεις θα καθοριστούν από τις ανάγκες της διαχείρισης.
Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος αντιπυρικών λωρίδων με κατάργηση και
αποκατάσταση των μη λειτουργικών λωρίδων, σύνδεση τυφλών, δημιουργία νέων και
δημιουργία διαπλατύνσεων όπου απαιτείται.

Οι σκοποί και οι στόχοι της δασοπονίας για ένανορθολογικό και βιώσιμο
σχεδιασμό και την αειφορική ανάπτυξη της ορεινής περιοχής του δάσους της Πάφου
και της εθνικής οικονομίας κατ’ επέκταση είναι οι εξής:
α) Η συνεχής ικανοποίηση κάθε έτος των ατομικών αναγκών κατά πρώτο λόγο των
κατοίκων του παραδοσιακού πληθυσμού, σε καυσόξυλα και τεχνικό ξύλο, και στη
συνέχεια του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.
β) Η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής εργασίας στους κατοίκους της περιοχής
για αμοιβαίο όφελος του δάσους και των τοπικών κοινοτήτων. Η χρήση τοπικών
ξεναγών για τα μονοπάτια μελέτης της φύσης και γευσιγνωσία στα παραδασόβια
χωριά μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική υποστήριξη των παραδασόβιων
κοινοτήτων. Η ορθολογιστική συλλογή και αξιοποίηση «δευτερευόντων δασικών
προϊόντων» που θα αποφέρουν σημαντικό εισόδημα στην τοπική αλλά και σε όλη τη
μεγαλόνησο, όπως μανιτάρια,αρωματικά φυτά, χριστουγεννιάτικα δένδρα κ.ά.
γ) Η τήρηση της θεμελιώδους αρχής της αειφορίας, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η
διηνέκεια, η συνέχεια και η σταθερότητα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο,της ποσότητας
και της ποιότηταςτων δασικών προϊόντων και αγαθών (υλικών και άυλων) καθώς και
του συνόλου των οικοσυστημικών υπηρεσιών (Burkhard & Maes, 2017), τελώντας
πάντοτε υπό την αίρεση της παραγωγικής δυνατότητας του δάσους.
δ) Η προστασία του δάσους από τους κινδύνους που το απειλούν και η συνεχής
ανόρθωση και βελτίωσή του, με την εξασφάλιση της αναγέννησής του, και την
πραγματοποίηση των αναγκαίων καλλιεργητικών κ.λπ. επεμβάσεων, ώστε να
αποκαθίστανται σταδιακά η κανονική δομή του δάσους, να αυξάνεται ποσοτικά και
ποιοτικά το ξυλαπόθεμά του και να βελτιώνεται η υγιεινή του κατάσταση.
ε) Η εξασφάλιση των αναγκών της κτηνοτροφίας κατά χώρο και χρόνο, με τη διάθεση
στη βοσκή αποκλειστικά και μόνο των δυνάμενων να διατεθούν για το σκοπό αυτό
εκτάσεων του δάσους, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει με κανένα τρόπο σε βάρος του
δάσους, της ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισής του.
στ) Η ικανοποίηση της πάσης φύσεως αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
που έχουν σχέση με την ύπαρξη και λειτουργία του δάσους, στα πλαίσια της
δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, όπως κυνήγι, τουρισμός, αναψυχή, ορειβασία,
αλιεία κ.λπ. με παράλληλη σύνταξη μελετών βελτίωσης ή κατασκευής των έργων
τεχνικής υποδομής που αφορούν τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την κατασκευή
χώρων στάθμευσης οχημάτων, την κατασκευή χώρων απόθεσης των απορριμμάτων
κ.ά. Οι υποδομές βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ντόπιων μαζί με έμμεσα
οικονομικάοφέληκαι ορισμένες εξ’ αυτών αποτελούν πόλους έλξης για επισκέπτες.
Τέτοια έργα υποδομής είναι:
- Η ποιοτική βελτίωση του οδικού δικτύου με την κατασκευή οδοστρώματος ικανού
να αντέχει στις επικρατούσες χειμερινές συνθήκες θα έχει ως συνέπεια τη βελτίωση
της βατότητας των δρόμων με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργικότητα του οδικού
δικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά και την παράλληλη περαιτέρω
ανάπτυξη του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού στην περιοχή σε όλη τη διάρκεια του
έτους.
- Η κατασκευή παρατηρητηρίων πουλιών και ζώων (σε συνδυασμό με ταΐστρες για
γύπες και αγρινό).

- Ηχάραξηδιαδρομών που θα διασχίζουντο δάσος και ορεινά λιβάδια όπου μπορούν
να κατασκευασθούν μονοπάτια, χώροι θέας, χώροι υπαίθριων γευμάτων και
οργανωμένης κατασκήνωσης, ευκολιών παραμονής των επισκεπτών στο ύπαιθρο,
διαδρομών για ορεινή ποδηλασία (Mountain Bike), διαδρομές αντοχής (Cross
country), κατάβαση (Downhill), καθώς και ιππασίας.
- Η ίδρυση δασικού χωριού που θα περιλαμβάνει και περίπτερο περιβαλλοντικής
ενημέρωσης,κέντροπληροφόρησης και εκπαίδευσης,δασικό μουσείο,εργαστήριο
εργαλείων ξυλογλυπτικής και λαϊκής τέχνης.κατασκευασμένα όλα τα οικήματα από
πέτρα και ξύλο, επιτόπια υλικά, για την πλήρη προσαρμογή στο περιβάλλον και την
προσέλκυση τουριστών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για
να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου δασικού
οδικού δικτύου βατού σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Για την επίτευξη του στόχου του αειφορικού τουρισμού χρειάζεται να γίνει
έρευνα αγοράς για τις προτιμήσεις των επισκεπτών, με στόχο τη συγκέντρωση
χρήσιμων πληροφοριών για τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής, τις προτιμήσεις
και τις ανάγκες τους για διάφορες αναψυχικές δραστηριότητες στα δάση της
περιοχής. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του
οικοτουρισμού και αγροτουρισμού στην περιοχή. Επίσης πρέπει να αναζητηθούν όλες
τις οικοδράσεις που μπορεί να κάνει ο επισκέπτης και δημιουργήθηκαν τα τελευταία
χρόνια να αξιολογηθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης
πραγματικότητας,όπως: η ορειβασία, η πεζοπορία, η φωτογράφιση τοπίου και το
υπαίθριο γεύμα και λιγότερο η κατασκήνωση.
Ολόκληρο το δάσος Πάφου συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως
Ειδική Περιοχή Προστασίας, µε πλούσια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τα
ενετικά γεφύριατου 16ου και17ου αιώνα αναπόσπαστο μέρος της αρχαίας
«καμηλόστρατας» και τα μοναστήρια και οι εκκλησιές μεπροεξάρχουσα την Ιερά
Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου.
Στις τουριστικές υποδομές οι νέες κατασκευές και η αναπαλαίωση παλαιών
οικοδομών θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες που επιβάλλουν κατασκευή
μικρών οικοδομών με μικρό ύψος, χρήση αρχιτεκτονικών στοιχείων και υλικών
φιλικών προς το περιβάλλον κ.ά., ώστε να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της περιοχής.
Όλα αυτά συμβάλουν στην οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθιστώντας
αναγκαία την οργάνωση του συνόλου των δραστηριοτήτων αναψυχής αρκεί βέβαια
να είναι πάντα σε συνδυασμό με την προστασία και την ανάπτυξη του δάσους, με
βασικό μοχλό υποβοήθησης το δασικό οδικό δίκτυοπου θα εξασφαλίζει εύκολη
πρόσβαση και στο πιο απομακρυσμένο σημείο.
Για την καλύτερη προβολή όλων των παραπάνω απαιτείται αγαστή συνεργασία
μεταξύ των αρμόδιων τουριστικών φορέων της Κύπρου, καθώς και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή του δάσους.
Προς την κατεύθυνση επομένως αυτή πρέπει να γίνει η οργάνωση των
συντελεστών της δασοπονίας, έδαφος, κεφάλαιο, εργασία, ώστε να επιτευχθεί
πληρέστερα ο επιδιωκόμενος σκοπός της δασοπονίας που δεν είναι άλλος παρά η
άσκηση δασοπονίας πολλαπλών σκοπών.
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Περίληψη
Ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως μοχλό ανάπτυξης των νησιωτικών
περιοχών, παρουσιάζοντας όμως, κυρίως στις πιο απομονωμένες από αυτές, έντονες
διακυμάνσεις εξαιτίας της εποχικότητας. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας
και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, παράλληλα με την προστασία του
φυσικού τοπίου και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των απομονωμένων νησιών,
προωθείται από την κεντρική εξουσία η ανάπτυξη εναλλακτικών και θεματικών
μορφών τουρισμού. Ο αγροτικός τουρισμός, ο οποίος αναπτύσσεται σε μη κορεσμένες
τουριστικά αγροτικές περιοχές, αποτελεί μία από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού
και συνδέει την αγροτική με την τουριστική δραστηριότητα. Το αγροτουριστικό τοπίο
αναδεικνύεται σε τουριστικό πόλο έλξης. Συνεπώς, τα φυσικά και ανθρωπογενή
στοιχεία που το συνθέτουν, θα πρέπει να προκαλούν τη φαντασία των τουριστών και
ταυτόχρονα να τους προσκαλούν για επίσκεψη. Στόχος της μελέτης αποτελεί η
διαμόρφωση, σε ιδιωτικό αγρό εντός παραθαλάσσιου οικισμού στην Αστυπάλαια, του
τοπίου αγροτουριστικής μονάδας με ποικιλία δραστηριοτήτων για το μεγαλύτερο
διάστημα του έτους, που θα παρέχει και υπαίθριους χώρους για διαλογισμό στους
επισκέπτες. Ορίζονται οι ζώνες χρήσεων, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες, η
προσβασιμότητα και η αισθητική, ώστε να καταστεί λειτουργικό κι ελκυστικό το
συγκεκριμένο τοπίο και δυνητικά βιώσιμο το εγχείρημα.
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Abstract
Tourism is perhaps the most important lever for the development of island
regions, but, in particular, at the most isolated of them, fluctuates strongly due to
seasonality. With the aim of upgrading the quality and diversification of the tourist
product, alongside the protection of the natural landscape and the preservation of the
characteristics of the isolated islands, the development of alternative and thematic
forms of tourism is promoted by the central authority. Rural tourism is one of the
alternative forms of tourism and links rural to tourist activity. The agro-touristic
landscape is becoming a tourist attraction. Therefore, the natural and anthropogenic
elements that compose it must cause the imagination of the tourists and at the same
time invite them to visit. The aim of the study is the formation, in a private field within
a seaside settlement in Astypalaia, of the landscape of an agro touristic unit with a
variety of activities for the greater part of the year, which will also provide open spaces
for meditation to the visitors. We defined areas of use, facilities and services,
accessibility and aesthetics, to make this landscape operational and attractive and the
project potentially viable.

1. Εισαγωγή
1.1 Αγροτουρισμός και απομονωμένες νησιωτικές περιοχές
Εναλλακτικός ή ήπιος τουρισμός είναι ¨ένας ποιοτικά αναβαθμισμένος και
ιδιαίτερα φιλόξενος τουρισμός, που µε διακριτική ενσωμάτωση των φιλοξενουμένων
αποφέρει οικονομικά οφέλη για τους ημεδαπούς και δημιουργεί κλίμα αμοιβαιότητας
μεταξύ ημεδαπών και επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζει ούτε το οικολογικό
περιβάλλον, ούτε και τον κοινωνικό-πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής¨
(Βελισσαρίου, Ε., 2000).
Αγροτουρισμός¨ είναι εκείνη η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε
χώρο µη αστικό, από τους απασχολούμενους κυρίως στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα της παραγωγής και ειδικότερα σε οικογενειακής ή
συνεταιριστικής μορφής μικρές τουριστικές μονάδες παροχής αγαθών και
υπηρεσιών. Στηρίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων
τοπικών πόρων, ικανοποιεί εξειδικευμένες προσωπικές ανάγκες του σύγχρονου

ανθρώπου κι αποβλέπει στη συγκράτηση ή και επιστροφή του τοπικού πληθυσμού,
στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας και στην άνοδο
του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου¨ (Αποστολόπουλος, Κ. κ.ά., 2000). Ο
αγροτικός τουρισμός αναπτύσσεται, κυρίως, σε μη κορεσμένες τουριστικά αγροτικές
περιοχές κι αποτελεί μία από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η οποία συνδέει την
αγροτική με την τουριστική δραστηριότητα.
Ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως μοχλό ανάπτυξης των νησιωτικών
περιοχών, παρουσιάζοντας όμως, κυρίως στις πιο απομονωμένες από αυτές, έντονες
διακυμάνσεις εξαιτίας της εποχικότητας. Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας
και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, παράλληλα με την προστασία του
φυσικού τοπίου και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των απομονωμένων νησιών,
προωθείται από την κεντρική εξουσία η ανάπτυξη εναλλακτικών και θεματικών
μορφών τουρισμού. Ο αγροτουρισμός αποτελεί μία ήπια μορφή τουρισμού και,
παράλληλα, σημαντική πρωτοβουλία που παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης σε
απομονωμένες αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού,
πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος αυτών.
Ο τουρίστας στον αγροτουρισμό είναι επισκέπτης και παράλληλα φίλος και
θαυμαστής του τόπου. Πρόκειται για ταξιδιώτη, ο οποίος αναζητά την ήσυχη ζωή, την
αυθεντικότητα και την ομορφιά της κάθε περιοχής, ενδιαφέρεται για τη φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά του κάθε τόπου και επιδιώκει να ανακαλύψει τα μυστικά του
και να έρθει σε επαφή με τα μοναδικά κα ιδιαίτερα στοιχεία του. Έτσι, στον
αγροτουρισμό, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή µε τη φύση, την καλλιέργεια της γης
και την περισυλλογή καρπών, μαθαίνει την τοπική κουζίνα, να φτιάχνει παραδοσιακά
γλυκά, φαγητά και ποτά, να κεντάει ή να υφαίνει στον αργαλειό, να παρατηρεί τα ζώα
και τα πουλιά. Επισκέπτεται δασώδη μονοπάτια, ορμητικά ποτάμια, γαλήνιες λίμνες,
ανακαλύπτει εντυπωσιακούς καταρράκτες και πέτρινα γεφύρια και ξεναγείται σε
αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινές εκκλησίες κι ενετικά κάστρα.
Το αγροτουριστικό τοπίο αναδεικνύεται σε τουριστικό πόλο έλξης και συνεπώς,
τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία που το συνθέτουν, θα πρέπει να προκαλούν τη
φαντασία των τουριστών και ταυτόχρονα να τους προσκαλούν για επίσκεψη.
1.2 Στόχος μελέτης
Στόχος της μελέτης αποτελεί η διαμόρφωση αγροτουριστικού τοπίου με ποικιλία
δραστηριοτήτων για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, που θα παρέχει και
υπαίθριους χώρους για διαλογισμό στους επισκέπτες, σε παραθαλάσσιο ιδιωτικό
αγρό εντός του οικισμού Έξω Βαθύ, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της
Αστυπάλαιας.

2. Προσέγγιση θέματος
Η προσέγγιση, που ακολουθήθηκε ήταν αφενός, η συγκέντρωση γενικών
περιφερειακών δεδομένων, πολιτισμικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων,
πληροφοριών σχετικά με τη βλάστηση, τις καλλιέργειες, τη μετεωρολογία και την

εδαφολογία του νησιού κι αφετέρου, η εκτίμηση των φυσικών και ανθρωπογενών
στοιχείων του τοπίου. Η βιβλιογραφική έρευνα και η οπτική ανάλυση
επεξεργάστηκαν με τις απόψεις και τις επιθυμίες των ιδιοκτητών, σχετικά με την
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των επισκεπτών σε αγροτουριστική μονάδα, και
προέκυψαν οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού.

3. Βιβλιογραφική έρευνα
3.1 Αστυπάλαια
Η Αστυπάλαια, το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων, αποτελεί γεωγραφική και
πολιτισμική ¨γέφυρα¨ με τις Κυκλάδες και έχει χαρακτηριστεί ως οικολογικά
σημαντική περιοχή και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Μια λωρίδα γης πλάτους
περίπου 100 μέτρων, το Στενό, χωρίζει το νησί σε δύο τμήματα, το μέσα και το έξω
νησί και δίνει το χαρακτηριστικό, σαν πεταλούδα, σχήμα του. Πρωτεύουσα είναι ο
ομώνυμος οικισμός ή Χώρα, η οποία είναι χωρικά συνδεδεμένη με το λιμάνι.
Συμπλέγματα μικρών νησιών και νησίδων βρίσκονται στα νοτιοανατολικά και δυτικά
του νησιού.
Πρόκειται για ένα νησί ημιορεινό, με έκταση 97 τ. χλμ., πολυσχιδή ακτογραμμή
110 χιλιομέτρων και με 1.334 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Ο πληθυσμός της
παρουσίαζε μέχρι το 1981 συνεχή μείωση, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μικρή
αύξηση (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (44%)
απασχολείται στον τριτογενή τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2001), κυρίως λόγω της ανάπτυξης του
τουρισμού κατά την τελευταία χρονική περίοδο. Συνδέεται ακτοπλοϊκά με
τον Πειραιά και τα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, ενώ υπάρχει και αεροδρόμιο με
σχετικά καλή σύνδεση με τον αερολιμένα Αθηνών και Ρόδου.
3.2 Φυσικό τοπίο Αστυπάλαιας
Το ανάγλυφο της Αστυπάλαιας είναι ημιορεινό με δύο διακριτές πεδινές εκτάσεις
στο νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τμήμα της (Λιβάδι και Βαθύ, αντίστοιχα). Η
ακτογραμμή του νησιού σχηματίζει πολλούς μικρούς κόλπους, με απόκρημνες ακτές
σε αρκετές περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Αστυπάλαιας (Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία) για τη χρονική περίοδο 1977-2013, καταγράφηκε μέση
ετήσια θερμοκρασία 19,27°C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11,68°C
(Φεβρουάριος) και 27,20°C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα
7,73°C, καταγράφεται το μήνα Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη μηνιαία
θερμοκρασία καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται στους 32,09°C. Η απόλυτα
ελάχιστη τιμή (-5,00°C) σημειώθηκε κατά το μήνα Φεβρουάριο, ενώ η μέγιστη (40,20
°C) κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2014)
Το νησί φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και ενδημικά
είδη χλωρίδας του Αιγαίου. Το ανατολικό τμήμα του μαζί με το σύμπλεγμα των 12
γύρω νησίδων είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. Η βλάστηση εκεί
χαρακτηρίζεται από θαμνώδη κυπαρίσσια, σκίνους και αραιά φρύγανα. Στο δυτικό

τμήμα κυριαρχούν τα φρυγανικά είδη (αφάνα, αστοιβή, γαλαζαστοιβή), ενώ στις
κοίτες των χειμάρρων συναντάμε λυγαριές, πικροδάφνες και συκιές. Στους
παραθαλάσσιους οικισμούς υπάρχουν ελαιόδεντρα, συκιές, αλμυρίκια, αλλά και
κωνοφόρα δέντρα, καλαμιώνες και αμπέλια. (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2014)
Συνυφασμένη με το τοπίο της Αστυπάλαιας είναι η παρουσία αρωματικών –
φαρμακευτικών φυτών, που με τα έντονα αρώματά τους συνεπαίρνουν τους
επισκέπτες της. Στα ορεινά φυτρώνει το φυτό κρόκος, που χρησιμοποιείται στην
τοπική μαγειρική και ζαχαροπλαστική.
3.3 Αρχιτεκτονική Αστυπάλαιας
Η ροή των αιώνων είναι αποτυπωμένη στη Χώρα, με το μεσαιωνικό κάστρο να
δεσπόζει στο τοπίο και χαρακτηριστικό της το μεγάλο αριθμό εκκλησιών. Οι πολύ
καλά διατηρημένοι ανεμόμυλοι αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα τοπόσημα του
νησιού. Η αρχιτεκτονική των οικισμών της Αστυπάλαιας εντάσσεται στην
αιγαιοπελαγίτικη και ακολουθεί περισσότερο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των
κυκλαδίτικων νησιών. Το κυρίαρχο χρώμα των κτιρίων είναι το λευκό και ο δημόσιος
χώρος εντός του οικιστικού ιστού, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους,
αποτελείται από λίθινες κλίμακες με συχνά στρεβλά και ακανόνιστα σχήματα, που
αναδεικνύουν μια συνθετική ελευθερία και πλαστικότητα και διαμορφώνουν ποικίλα
σημεία στάσεων (Εικόνες 1,2,3,4).

Εικόνες1,2,3,4. Απόψεις του δημόσιου χώρου από τους οικισμούς της Αστυπάλαιας
(Πηγή : http://astypalaia-island.g)

4. Ανάγνωση τοπίου

Εικόνα 5. Τοπογραφική και φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου εντός του οικισμού
Έξω Βαθύ Αστυπάλαιας

Η τοπογραφική αποτύπωση (Εικόνα 5.) του οικοπέδου προσδιορίζει τα όριά του,
τις προτεινόμενες θέσεις και περιγράμματα των νέων κτιριακών τουριστικών
εγκαταστάσεων, καθώς και την κλίση του εδάφους, η οποία κατά μήκος του
διαμορφώνεται έντονα στο βόρειο τμήμα και ομαλά από το μέσο περίπου μέχρι το
νότιο όριό του. Το τοπίο της περιοχής ακολουθεί τη μορφή του φυσικού τοπίου των
ανατολικών περιοχών της Αστυπάλαιας, με θαμνώδη κυπαρίσσια και σκίνους, αλλά
καθώς πρόκειται και για παραθαλάσσια περιοχή, υπάρχουν καλαμιώνες νότια του
οικοπέδου που φτάνουν μέχρι την παραλία, κωνοφόρα, συκιές και αλμυρίκια (Εικόνα
5.). Στο βορειοανατολικό τμήμα του αγροτεμαχίου, πλησίον της δημοτικής οδού, που
οδηγεί στην παραλία και στην οποία έχει πρόσωπο, υπάρχουν υπολείμματα παλαιών
πέτρινων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

5. Σχεδιασμός αγροτουριστικού τοπίου
5.1 Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού
Ακολουθώντας την επιθυμία των ιδιοκτητών να καταστεί ο συγκεκριμένος χώρος
λειτουργικός, ελκυστικός και βιώσιμος για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους,
ορίστηκαν οι ζώνες χρήσεων, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες, η προσβασιμότητα
και η αισθητική, για την εξυπηρέτηση ποικίλων ανθρώπινων αναγκών και στόχων.
Για τη διαμόρφωση του δικτύου κίνησης και των χώρων στάσης και χαλάρωσης των
επισκεπτών, πηγή έμπνευσης αποτέλεσε, μορφολογικά αλλά και από άποψη δομής
και συγκρότησης, τόσο ο δημόσιος χώρος του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας της
Αστυπάλαιας, όσο και των Κυκλάδων. Δημιουργούνται σημεία ενδιαφέροντος και
δραστηριοτήτων με διαφορετική ταυτότητα (ξεκούραση, αναψυχή, καλλιέργεια,
μαγειρική, άσκηση) (Εικόνα 6.). Οι ροϊκές γραμμές του ελαιώνα, ορίζουν
απομονωμένα σημεία για διαλογισμό και ηρεμία, αποτελώντας μία μεσογειακή
προσέγγιση για αυτούς τους χώρους (Εικόνα 7.).

Εικόνα 6. Διαγραμματική απεικόνιση ιδέας

Εικόνα 7. Σχεδιαστική προσέγγιση

5.2 Σχεδιαστική πρόταση
Το τοπίο της αγροτουριστικής μονάδας διαμορφώνεται ¨δανειζόμενο¨
λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία από τους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας
και το αγροτικό τοπίο, προσαρμοσμένα όμως στις ανάγκες της εγκατάστασης.
(Εικόνα 12.) Η κίνηση μέσα στο χώρο γίνεται με πέτρινο μονοπάτι, που ακολουθεί την
κλίση του εδάφους και στην πορεία του δημιουργούνται αναβαθμοί, πεζούλες, σημεία
στάσης και θέασης (Εικόνα 8.).

Εικόνα 8. Σχηματική τομή κατά μήκος του οικοπέδου και απεικόνιση κίνησης με σκίτσα

•
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•

•
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•

•

Στην πρόταση σχεδιασμού περιλαμβάνονται:
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων αριστερά της εισόδου στο
οικόπεδο με περιμετρική φύτευση με θάμνους (Εικόνα 9.).
Bar & Κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων. Τα απομεινάρια από τις παλιές
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούνται και μετατρέπονται σε bar και μικρό
κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων (Εικόνα 9.).
Τοποθέτηση οικολογικής πισίνας σε δύο επίπεδα, κοντά στο ανατολικό όριο του
οικοπέδου, σε σημείο που προσφέρει τη δυνατότητα για θέα προς τη θάλασσα και
τη δύση. Δυτικά αυτής, ανάμεσα στις αμυγδαλιές, τοποθετούνται αιώρες για
ανάπαυση κάτω από τη σκιά τους (Εικόνα 10.).
¨Το αλώνι¨. Το μονοπάτι ανάμεσα από τις φραγκοσυκιές οδηγεί στο ¨αλώνι¨,
χώρο ανάπαυσης με θέα προς τη δύση, περιστοιχισμένο από φυστικόδενδρα και
οπωροφόρα δένδρα (Εικόνα 10.).
¨Η πλατεία¨. Το πέτρινο μονοπάτι οδηγεί, στη μέση περίπου του οικοπέδου, στην
¨πλατεία¨, χώρο συγκέντρωσης για τους ενοίκους της τουριστικής μονάδας,
αλλά και τους επισκέπτες, όπου κυριαρχεί ο πλάτανος, περιτριγυρισμένος από
αρωματικά φυτά (κυρίως δενδρολίβανο, λεβάντα και μελισσόχορτο) (Εικόνα 11.).
Δημιουργία λαχανόκηπου στο ανατολικό όριο, διαχωριζόμενου από την
¨πλατεία¨ με τοίχο από συρματοκιβώτια με πέτρες, ο οποίος λειτουργεί και ως
σκηνικό για εκθέσεις ή προβολές. Τα προϊόντα από το λαχανόκηπο
χρησιμοποιούνται στα υπαίθρια μαθήματα μαγειρικής κάτω από τις αμυγδαλιές
(Εικόνα 11.).
¨Ο ελαιώνας – χώρος διαλογισμού¨. Το πιο χαμηλό επίπεδο του οικοπέδου, δίπλα
από τους καλαμιώνες, διαμορφώνεται σε ελαιώνα με ροϊκές κινήσεις, όπου
ανάμεσα στις ελιές, κιόσκια και μικρά ανοίγματα προσφέρουν τον κατάλληλο
χώρο για διαλογισμό (Εικόνα 11.).

Εικόνα 9. Σκίτσα χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (αριστερά) και bar – καταστήματος
τοπικών προϊόντων (δεξιά)

Εικόνα 10. Σκίτσα οικολογικής πισίνας δύο επιπέδων και από τις αιώρες ανάμεσα στις
αμυγδαλιές (αριστερά), καθώς και από το ¨αλώνι¨ (δεξιά)

Εικόνα 11. Σκίτσα ¨Πλατείας¨ (αριστερά) και ελαιώνα - χώρου διαλογισμού (δεξιά)

Εικόνα 12. Το προτεινόμενο σχέδιο γενικής διάταξης του περιβάλλοντα χώρου της
αγροτουριστικής μονάδας στην Αστυπάλαια

5.3 Υλικά
Ειδική μέριμνα δόθηκε στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του τοπίου, με
τη χρήση φυτικού υλικού, που εναρμονίζεται με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής,
αλλά και με την υπάρχουσα χλωρίδα. Προτείνεται η χρήση φυσικών υλικών,
χρωμάτων και υφών, αλλά και οικολογικών τεχνικών έργων, όπως η πισίνα, σε μία
προσπάθεια ένταξης στο υπάρχον τοπίο (Εικόνα 13.).

Εικόνα 13. Προτεινόμενο φυτικό υλικό και προτεινόμενα υλικά δαπέδων

6. Συμπεράσματα
Η σχεδιαστική πρόταση για τη δημιουργία αγροτουριστικού τοπίου σε ιδιωτικό
αγρό στον οικισμό Έξω Βαθύ στην Αστυπάλαια διαμορφώνει τις κατάλληλες
συνθήκες για την ανάδειξη κι ορθολογική αξιοποίηση του οικοπέδου με την
παράλληλη προστασία του φυσικού τοπίου, αποτελώντας ταυτόχρονα μία δυνητικά
βιώσιμη εφαρμογή εναλλακτικής μορφής τουρισμού σε μία απομονωμένη νησιωτική
περιοχή.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα έργα διάνοιξης ως προς τον τρόπο χάραξης,
κατασκευής και συντήρησης τους, καθώς επίσης και στο κατά πόσο συμβάλουν στην
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης – Σουφλίου είναι μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Διατυπώνονται απόψεις για την εξασφάλιση
ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των πολιτών σε
αυτή την ημιορεινή περιοχή της χώρας, σε συνάρτηση με την ισόρροπη πληθυσμιακή
διάταξη και τη δημογραφική ανανέωσή τους. Ο βιώσιμος τουρισμός στις
προστατευόμενες περιοχές, ενδέχεται να δημιουργεί τόσο οφέλη όσο και δυσμενείς
επιπτώσεις. Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων αποτελεί μία σημαντική πηγή
εσόδων για την προστασία της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς τους.
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Abstract
In the present study the opening upworks are studied in terms of their design,
construction and maintenance, as well as their contribution to the sustainable
development of the wider region. The Dadia - Lefkimis - Soufliou Forest Park is one
of the most important protected areas at national, European and international level.
Opinions are expressed about theensuring of equal living conditions and productive
employment opportunities for citizens in this semi-mountainous region of the
country, in line with a balanced population layout and their demographic renewal.
The sustainable tourism in protected areas, may create both benefits and
unfavourable impacts. The development of tourist activities is an important source of
income for the protection of their natural, cultural and architectural heritage.

1. Εισαγωγή
Πριν από ένα περίπου αιώνα, οι τεράστιες καταστροφές που προκαλεί η
ακανόνιστη και συνεχώς εντεινόμενη επέμβαση του ανθρώπου στη φύση και η
αδιάκοπη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, έγιναν αντιληπτές σε ευρύτερη
κλίμακα. Μηνύματα διαμαρτυρίας και φωνές απόγνωσης άρχισαν να ακούγονται από
κάθε γωνία του πλανήτη, όχι μονάχα από προσωπικότητες της εποχής εκείνης αλλά
και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού που άρχισαν να ενδιαφέρονται και να
ανησυχούν για το περιβάλλον.
Τότε είναι ακριβώς που γεννήθηκε η ιδέα των προστατευόμενων φυσικών πόρων
με τον τρόπο που την εννοούμε σήμερα. Ο άνθρωπος νιώθοντας μια κάποια ενοχή
απέναντι στη φύση, που τόσο πολύ έχει καταστρέψει, είτε από άγνοια, είτε εσκεμμένα
με την τεχνολογική του εξέλιξη και αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να εξαφανιστούν
πολλά φυτικά και ζωικά είδη ή μοναδικά τοπία, αποφασίζει να θέσει κάτω από την
προστασία του «φυσικές» περιοχές της γης με μεγάλη οικολογική αξία και εθνικό ή
διεθνές ενδιαφέρον, με σκοπό τη διατήρησή τους τόσο για τις τωρινές, όσο και για τις
μελλοντικές γενιές. Δημιουργείται έτσι ο δεσμός των προστατευόμενων φυσικών
περιοχών, που περιλαμβάνουν χερσαίες ή υδάτινες επιφάνειες, οι οποίες επειδή

έχουν ειδικά οικολογικά ή τοπικά χαρακτηριστικά προστατεύονται νομοθετικά και
βρίσκονται κάτω από ειδικό καθεστώς διαχείρισης. Η θεσμοθέτηση των
προστατευόμενων περιοχών αποτέλεσε ένα πολιτιστικό φαινόμενο για αιώνες. Οι
πρώτες συστηματικές προσπάθειες που αναφέρονται είναι η ανακήρυξη τμήματος
του δάσους Fontainebleau στη Γαλλία ως προστατευόμενο από το 1853 λόγω της
εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς του καθώς επίσης η ανακήρυξη του Εθνικού Πάρκου
Yellowstone στις Η.Π.Α. το 1872. Ο κίνδυνος εξαφάνισης του φυσικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα οδήγησε, από το 1937, στην ανακήρυξη κάποιων περιοχών, βιοτόπων,
φυτών και ζώων ως προστατευόμενες. Έτσι, με εθνικούς νόμους και προεδρικά
διατάγματα, αλλά και με διεθνείς αποφάσεις, συμβάσεις και οδηγίες, ένα αρκετά
μεγάλο ποσοστό ειδών και εκτάσεων της χώρας μας έχουν τεθεί υπό καθεστώς
προστασίας (Φουστέρη, 2012). Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πρώτα στάδια
του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών ήταν η απόλυτη προστασία φυσικών
περιοχών και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην πορεία, η
προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη της
ενσωμάτωσης της προστατευόμενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και της
στενής σύνδεσης της προστασίας με την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 1980 η αναστολή της υλοτομίας στην
περιοχή των δύο πυρήνων, που ακολούθησε την ανακήρυξη της προστατευόμενης
περιοχής της Δαδιάς. Η υλοτομία ήταν μια βασική δραστηριότητα που παραδοσιακά
αναπτυσσόταν στην περιοχή και η αναστολή της άλλαξε τη δομή του δάσους στους
πυρήνες, καθώς η δασική βλάστηση επεκτάθηκε σε βάρος των ανοιγμάτων και των
λιβαδιών, ενώ αυξήθηκε και η πυκνότητα των συστάδων με αρνητικές επιπτώσεις στο
βιότοπο φωλιάσματος των αρπακτικών πουλιών (Μαραγκού, Χριστοπούλου, 2012).
Τα πάρκα και οι προστατευόμενες ζώνες προσφέρουν οικολογικά, εκπαιδευτικά,
ψυχαγωγικά, επιστημονικά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη τόσο στους κατοίκους
των γύρω περιοχών, όσο και στους επισκέπτες, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.
Επειδή οι τοπικές κοινωνίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις περιοχές, επιθυμούν
να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με την καθιέρωση και διαχείρισή τους
(Χριστοπούλου, Φεζοπούλου, 2006). Ακόμη θέλουν να είναι σε θέση να εκφράσουν
τις απόψεις τους για το πως η περιοχή πρέπει να διοικηθεί. Για την αποτελεσματική
διαχείριση και ένα βιώσιμο τουρισμό, οι φορείς διοίκησης και διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στη διοικητική
διαδικασία τους συμμέτοχους από τα αρχικά στάδια (participatory management)
(Christopoulou, 2002).Ο βιώσιμος τουρισμός στις προστατευόμενες περιοχές,
ενδέχεται να δημιουργεί τόσο οφέλη όσο και δυσμενείς επιπτώσεις.
Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτωνμεσωστό προγραμματισμό και η
αποτελεσματική διαχείρισή τόσο των προστατευόμενων περιοχών ως τμήματων
δασικών περιοχών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, προϋποθέτει
ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον που οδηγούν στην αλλοίωση και
συχνά στην υποβάθμισή του (Λάζαρης, Δρόσος, 2018). Μία από τις σημαντικότερες
παρεμβάσεις του ανθρώπου σε ένα δασικό οικοσύστημα είναι η διάνοιξή του με το
σχεδιασμό και κατασκευή ενός δικτύου μεταφορικών εγκαταστάσεων (δασικοί
δρόμοι, τρακτερόδρομοι, πάροδοι μετατόπισης κ.α.) το οποίο συμβάλει καθοριστικά

στη μετατόπιση και μεταφορά των δασικών προϊόντων, στην τουριστική ανάπτυξη
και στην προστασία του (Sedlak, 1993, Becker, 1995).
Η ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών δασικών
περιοχών γενικότερα, με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση και προστασία του φυσικού
τους περιβάλλοντος βασίζεται στις θεσμοθετημένες βασικές αρχές της Δασοπονίας
(αειφορική διαχείριση των δασών) και της προστασίας της φύσης από τη φάση του
σχεδιασμού της οδικής διάνοιξης (οδικού δικτύου) και να συνεχίζεται κατά τη
προμελέτη, μελέτη, χάραξη και κατασκευή των δασικών δρόμων (Δρόσος κ.ά., 2014).
Η προσπέλαση και διάνοιξη ενός δάσους με δίκτυο δασικών δρόμων θεωρείται
μέχρι σήμερα ως το ευστοχότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα μεταφοράς, γιατί
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά δάση καθώς
και στις ανάγκες και τους στόχους μιας σύγχρονης δασοπονίας πολλαπλών σκοπών.
Οι δασόδρομοι είναι βασικό στοιχείο για τη συγκομιδή ξύλου, την προστασία και
διαχείρισή του, καθώς επίσης και για την καλύτερη μετακίνηση στο δάσος για χρήση
και επιτόπου κατανάλωση των εκτός του ξύλου δασικών αγαθών όπως αναψυχή,
απόλαυση του τοπίου κ.ά. Πέραν αυτών, το δίκτυο δασοδρόμων, σε πολλές
περιπτώσεις, αποτελεί σοβαρό τμήμα του ορεινού οδικού δικτύου της χώρας. Η
κατασκευή τους στην Ελλάδα άρχισε το 1937. Μετά την ταχύρυθμη κατασκευή
δασικών δρόμων από το 1960 μέχρι σήμερα ωρίμασε η σκέψη, ότι κάθε νέα διάνοιξη
δρόμου πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντική συνείδηση και όπου είναι πραγματικά
αναγκαία. Οι δασικοί δρόμοι είναι χαμηλού κόστους και αυτό προϋποθέτει πολύ καλή
προσαρμογή στο ανάγλυφο του εδάφους.Η δασική όμως υπηρεσία δε διαθέτει
προδιαγραφές ελέγχου των έργων διάνοιξης έτσι ώστε με ασφάλεια να οδηγηθεί στην
επιβολή μέτρων και στην έγκριση ή απόρριψη των μελετών.
Κατά το άρθρο 10 Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β΄»:για τη «Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000», στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση
διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως
σχετικών προβλέψεων: για έργα κατηγορίας Β΄ υποβάλλεται ειδική οικολογική
αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με
την παράγραφο 8 του άρθρου 11. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Β΄ περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού
περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura 2000,
που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων,
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη
των στόχων διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura 2000.
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα έργα διάνοιξης ως προς τον τρόπο χάραξης,
κατασκευής και συντήρησης τους, καθώς επίσης και στο κατά πόσο συμβάλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

2. Υλικά και μέθοδοι
2.1 Περιοχή έρευνας
Ως περιοχή έρευνας επιλέχθηκε το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –
Σουφλίου.Το Δάσος της Δαδιάς, η γη των αρπακτικών, αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα εθνικά πάρκα της χώρας. Περιλαμβάνει χαμηλά βουνά, με δάση,
ξέφωτα και βραχώδεις σχηματισμούς, που εκτείνονται ανάμεσα στα χωριά Δαδιά,
Γιαννούλη, Κοτρωνιά και Λευκίμη. Η μεγάλη οικολογική σημασία της περιοχής έγινε
γνωστή στη δεκαετία του ’70 και το1980 ανακηρύχθηκε προστατευόμενη περιοχή με
δύοΠυρήνες Αυστηρής Προστασίας έκτασης 7.293 εκταρίων και περιφερειακή ζώνη
με ειδικό προστατευτικό καθεστώς.Το 2006 η Προστατευόμενη Περιοχή Δαδιάς
ανακηρύχθηκε σε Εθνικό Πάρκο Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, με έκταση που
ανέρχεται σε 43.286 εκτάρια (KYA 35/633, 13-10-2006).
2.2 Υλικά - Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων που τέθηκαν στα πλαίσια αυτής της
εργασίας χρησιμοποιήθηκαν:
Ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης της περιοχής έρευνας που προέκυψε από τη
φωτογραμμετρική επεξεργασία διαδοχικών αεροφωτογραφιών σε ψηφιακό
φωτογραμμετρικό σταθμό και περαιτέρω επεξεργασία της ορθοφωτογραφίας σε
λογισμικό GIS. Στη συνέχεια ακολούθησε η ψηφιοποίηση των χρήσεων γης, του
δασικού οδικού δικτύου και τέλος η ακριβής εκτίμηση της έκτασης για κάθε χρήση
γης και το μήκος του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου.
Δεδομένα από το τελευταίο διαχειριστικό σχέδιο για το δάσος, όπως το λήμμα, η
μορφή διαχείρισης, τα υπάρχοντα δασικά είδη κ.λπ.
Για την εκτίμηση της συμβατότητας των έργων της διάνοιξης με το περιβάλλον
και της συμβολής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,
χρησιμοποιήθηκαν μετρήσιμα κριτήρια έντασης της ανθρώπινης επίδρασης και
κριτήρια απορροφητικότητας του οικοσυστήματος. Ορίσθηκαντα κριτήρια για τον
προσδιορισμό της έντασης της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον,
λόγω των έργων διάνοιξης και εκμετάλλευσης του δάσους. Ταυτοχρόνως,
καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για να εκφράσουν το βαθμό της έντασης
κάθε κριτηρίου με βάση τη γνώμη ειδικών επιστημόνων. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια
της έντασης που χρησιμοποιήθηκαν είναι (Drososetal., 2013):
1. Οδική πυκνότητα.
Για τη βέλτιστη διάνοιξη των δασών θα πρέπει πρώτα να ερευνηθεί το δασικό
οδικό δίκτυο σύμφωνα με τη μέθοδο Kroth και να υπολογισθούν τόσο η οικονομικά
άριστη οδική πυκνότητα (Dοικ) και η θεωρητικά άριστη οδική πυκνότητα (Dθ) όσο και
η μέγιστη οδική πυκνότητα (Dmax) (Kroth, 1973, Giannoulasetal., 2015). Η Dmax
υπολογίζεται για τους δασικούς δρόμους και τους τρακτερόδρομους, όταν δεν
λαμβάνονται υπόψη το κόστος κατασκευής των δασικών δρόμων και η απώλεια του
εδαφικού εισοδήματος (έσοδα). Η υπάρχουσα οδική πυκνότητα (Dυπ) συγκρίνεται με
τις Dθ και Dοικ ανάλογα με τα μέσα μετατόπισης (ζώα, ελκυστήρες, σχοινιοβαρούλκα)
που χρησιμοποιούνται.

Όταν τα ζώα χρησιμοποιούνται ως μέσα μετατόπισης, τότε η άριστη διάνοιξη
βασίζεται στη Dθ, όταν τα μηχανικά μέσα χρησιμοποιούνται ως μέσα μετατόπισης η
άριστη διάνοιξη βασίζεται στη Dοικ και όταν έχουμε ένα συνδυασμό από ζώα και από
μηχανικά μέσα ως μέσα μετατόπισης και το λήμμα είναι μεγαλύτερο από 2,5 m3 ανά
εκτάριο, η άριστη διάνοιξη βασίζεται στη Dmax.
Το επιπλέον ποσοστό των Dοικ και Dmax βαθμολογείται ως ποσοστό μείωσης του
άριστα 100.
1.1. Μετατόπιση με ζώα έλξης ή φόρτου. Η ποσοστιαία υπέρβαση της θεωρητικά
άριστης οδικής πυκνότητας Dθ, βαθμολογείται ως ποσοστό μείωσης του άριστα 100.
1.2. Μετατόπιση με μηχανικά μέσα ή συνδυασμό από ζώα και μηχανικά μέσα. Η
ποσοστιαία υπέρβαση της οικονομικά άριστης οδικής πυκνότητας Dοικ (δασικοί
δρόμοι και τρακτερόδρομοι), βαθμολογείται ως ποσοστό μείωσης της άριστης τιμής
100.
2. Χρήση ελκυστήρων στη μετατόπιση. Το ποσοστό χρήσης των ελκυστήρων για
μετατόπιση βαθμολογείται ως ποσοστό μείωσης του άριστου 100. Συντελεστής
βαρύτητας: 2.
3. Ποσοστό διάνοιξης (Χωροκατανομή). Το ποσοστότης διάνοιξης από
δασοδρόμους και τρακτερόδρομους κάτω του 70% (Backmund, 1966)βαθμολογείται
ως ποσοστό μείωσης της άριστης τιμής 100. Συντελεστής Βαρύτητας: 3.
4. Κατεύθυνση σύρσης (άλογα, τρακτέρ, βαρούλκα). Η κατεύθυνση της σύρσης
αφορά την περίπτωση όπου ως μέσο μετατόπισης χρησιμοποιούνται ζώα, ελκυστήρες
ή σχοινιοσύρτες. Το ποσοστό της κατεύθυνσης σύρσης που είναι < 45° σε σχέση με
την κάθετη σύρση ως προς το δρόμο, βαθμολογείται ως ποσοστό μείωσης της άριστης
τιμής 100. Συντελεστής Βαρύτητας: 1.
5. Κυκλοφοριακός φόρτος (Συχνότητα κυκλοφορίας) και τύπος οχήματος.
5.1. Yπέρβαση του κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση με την τιμή που
δικαιολογείται από το λήμμα. Το ποσοστό της υπέρβασης βαθμολογείται ως ποσοστό
μείωσης της άριστης τιμής 100. Συντελεστής βαρύτητας: 2.
5.2. Υπερφόρτωση οχημάτων μεταφοράς. Το ποσοστό της υπέρβασης λόγω της
υπερφόρτωσης των φορτηγών σε σχέση με τους κανονισμούς βαθμολογείται ως
ποσοστό μείωσης της άριστης τιμής 100. Συντελεστής βαρύτητας: 2.
6. Κατηγορίες δασικών οδών. Ο λόγος 40% των κύριων δρόμων (κατηγορία Α΄,
Β΄ και Γ΄ των δασικών δρόμων) και 60% των τρακτερόδρομων θεωρείται ιδανικός
(100). Μια απόκλιση από αυτή την αναλογία υπέρ των δασοδρόμων βαθμολογείται
με μείωση της άριστης τιμής 100. Συντελεστής Βαρύτητας: 2.
7. Θέση δασικών δρόμων: Η απόσταση του δασικού δρόμου από
υδάτινεςεπιφάνειες, από τα όρια του δάσους και από επικίνδυνες θέσεις.
7.1. Απόσταση από υδάτινες επιφάνειες. Το ποσοστό των δασικών δρόμων σε
κοιλάδα που απέχουν απόσταση μικρότερη των 10 m από υδάτινες επιφάνειεςπ.χ. την
κοίτη ρέματος βαθμολογείται σαν ποσοστό μείωσης της άριστης τιμής 100.
Συντελεστής Βαρύτητας: 3.
7.2. Απόσταση από όρια του δάσους. Το ποσοστό των δασικών δρόμων που
βρίσκεται λιγότερο από 10 μέτρα έξω από τα όρια του δάσους ή λιγότερο από 20

μέτρα μέσα στα όρια του δάσους, για αισθητικούς λόγους, βαθμολογείται σαν
ποσοστό μείωσης του άριστα 100. Συντελεστής Βαρύτητας: 3.
7.3. Απόσταση από επικίνδυνες θέσεις. Το ποσοστό των δρόμων που διέρχεται
από αργιλώδες έδαφος, ρέματα μεγάλου ανοίγματος, προβληματικά (ασταθή) εδάφη
(κατολισθήσεις), απότομες κλίσεις (πάνω από 50%), περιοχές επικίνδυνες για πτώση
βράχων κ.λπ., μειώνει τη βαθμολόγηση στη κλίμακα του 100. Συντελεστής
Βαρύτητας: 3.
Στη συνέχεια ερευνήθηκε η ικανότητα απορρόφησης από το δασικό οικοσύστημα
των επιπτώσεων των έργων διάνοιξης. Ειδικότερα ως απορροφητικότητα ορίζεται το
κατά πόσο η επίδραση της επίπτωσης θα απορροφηθεί με την πάροδο του χρόνου από
το δασικό οικοσύστημα, αλλά και ο αριθμός των δεκτών της επίπτωσης. Τα κριτήρια
αξιολόγησης της απορροφητικότητας (χωρητικότητας) του οικοσυστήματος από την
επίπτωση των έργων διάνοιξης διανεμήθηκαν σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι
καθορίσαν τους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια απορροφητικότητας χωρίζονται
σε 3 κατηγορίες (Drososetal., 2013, Λάζαρης, Δρόσος 2018):
1η κατηγορία τα δασοκομικά κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας 3. Αυτά είναι:
1. Μορφές κάλυψης/χρήσεων γης. Το δάσος βαθμολογείται με άριστα 100, μια δασική
περιοχή, ανάλογα με την πυκνότητα, με 25-50 και μια γυμνή περιοχή με 15.
2. Δασοπονικό είδος. Ένα μεικτό δάσος βαθμολογείται με άριστα 100, ένα δάσος
κωνοφόρων με 70 και ένα δάσος πλατύφυλλων με 50-80 ανάλογα με την εποχή κατά
την οποία πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, δηλαδή εάν τα δέντρα έχουν φύλλα ή όχι.
3. Διαχειριστική μορφή. Ένα σπερμοφυές (υψηλό) δάσος βαθμολογείται με άριστα
100, ένα πρεμνοφυές δάσος βαθμολογείται με 50 και ένα διφυές δάσος βαθμολογείται
με 75 έως 100, ανάλογα με το ποσοστό σπερμοφυούς – πρεμνοφυούς δάσους.
4. Δασοπονική μορφή (Ηλικία). Ένα υποκηπευτό δάσος βαθμολογείται με άριστα
100, ένα κηπευτό δάσος με 75 και ένα ομήλικο δάσος με 50.
5. Το ύψος των δέντρων. Τα ψηλά δέντρα με ύψος > 20μ βαθμολογούνται με άριστα
100, δέντρα μεσαίου ύψους από 10-20μ ύψος με 75 και χαμηλά δέντρα με ύψος < 10μ
με 25-50 ανάλογα με το ύψος τους.
6. Ποιότητα τόπου. Καλή (πρώτης και δεύτερης ποιότητα τόπου), μέτρια (τρίτη και
τέταρτη ποιότητα τόπου) και κακή (πέμπτη και έκτη ποιότητα τόπου). Η καλή
ποιότητα τόπου βαθμολογείται με άριστα 100, η μέτρια με 50 και η κακή με 25.
7. Η παραγωγικότητα του δάσους (Λήμμα):
Κατηγορία Ι (μεγάλης παραγωγικότητας άνω των 3 m3 / έτος και εκτάριο).
Κατηγορία II (μεσαίας παραγωγικότητας 1-3 m3 / έτος και εκτάριο).
Κατηγορία III (μικρής παραγωγικότητας μικρότερη από 1 m3 / έτος και εκτάριο).
Το δάσος της μεγάλης παραγωγικότητας βαθμολογείται με άριστα 100, δάσος της
μεσαίας παραγωγικότητας με 50 και δάσος της μικρής παραγωγικότητας με 25.
2η κατηγορία τα τοπογραφικά κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας 2. Αυτά είναι:
1. Η κλίση του εδάφους. Οι ήπιες κλίσεις < 8% βαθμολογούνται με άριστα 100, οι
μεσαίες κλίσεις από 8% -20% με 50 και οι έντονες κλίσεις > 20% με 25 έως 5, ανάλογα
με την κλίση.

2. Η έκθεση. Το ποσοστό των εδαφών με υψόμετρο μικρότερο από 1000 μέτρα με
βόρεια έκθεση βαθμολογείται με εξαιρετική τιμή 100, νότια με 50 και ανατολικόδυτική με 75.
Το ποσοστό των εδαφών με υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων, με ανατολική ή δυτική
έκθεση βαθμολογείται με άριστα 100 και βόρεια ή νότια με 70.
3. Το ανάγλυφο του εδάφους. Τα ήπιου ανάγλυφου εδάφη βαθμολογούνται με άριστα
100, τα έντονου ανάγλυφου με 15 και τα ποικίλου ανάγλυφου εδάφη με 50.
3η κατηγορία τα κοινωνικά κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας 1. Εξαρτώνται από τον
αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζονται από το δρόμο. Η απόσταση διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην επίπτωση π.χ.
1. Απόσταση από τουριστικό θέρετρο (Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι εποχιακός και
κορυφώνεται κατά την περίοδο αιχμής, κάθε χιλιόμετρο της απόστασης από το
θέρετρο αυξάνει τη βαθμολόγηση π.χ. η απόσταση 0-1 km βαθμολογείται με 0, 1-2km
με 10, 2-3km με 30 κ.λπ.).
2. Απόσταση από το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (το ίδιο με το θέρετρο).
3. Απόσταση από σιδηροδρομική γραμμή (δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, αλλά αν δει
κανείς τον δρόμο από το τρένο, μπορεί να θέλει να επισκεφθεί το δάσος με
αυτοκίνητο, αλλά έχει αντίκτυπο λόγω του θορύβου) (το ίδιο με το θέρετρο).
4. Απόσταση από αρχαιολογικό χώρο (το ίδιο με το θέρετρο).
5. Απόσταση από γειτονική πόλη (το ίδιο με το θέρετρο).
6. Απόσταση από παρακείμενο χωριό (το ίδιο με το θέρετρο).
7. Απόσταση από ευρωπαϊκό μονοπάτι. Κάθε φορά που ο δρόμος διασχίζει το
μονοπάτι, η βαθμολόγησή του μειώνεται (π.χ. εάν διασχίσει το μονοπάτι μία φορά
βαθμολογείται με 80, αν είναι δύο φορές με 60, 3 φορές με 40 κ.λπ.).
8. Απόσταση από φυσική ή τεχνητή λίμνη ή ποτάμι (το ίδιο με το θέρετρο).
Η βαθμολόγηση της έντασης για κάθε κριτήριο υπολογίζεται από το γινόμενο της
τιμής κάθε κριτηρίου (Ε) πολλαπλασιαζόμενη με τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητάς του (ΒΕ). Η τελική τιμή (%) που υπολογίζει την επίπτωση της έντασης (Σ Ε),
η οποία δεν είναι αρνητική, είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους γινομένων [∑(Ε ×
ΒΕ)] διαιρούμενο με το άθροισμα των τιμών των συντελεστών βαρύτητας (∑ΒΕ)
προκειμένου να υπολογισθεί ο βαρυκεντρικός μέσος όρος:
ΣΕ = ∑(Ε × ΒΕ) / ∑ΒΕ
Ομοίως, η απορροφητικότητα του δασικού οικοσυστήματος για κάθε κριτήριο
υπολογίζεται από την τιμή κάθε κριτηρίου (Α) πολλαπλασιασμένη με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητάς του (ΒΑ). Η τελική τιμή (%) που υπολογίζει την
απορροφητικότητα (ΣΑ) είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους γινομένων [∑(Α × Β Α)]
διαιρούμενο με το άθροισμα των τιμών των συντελεστών βαρύτητας (∑Β Α)
προκειμένου να υπολογισθεί ο βαρυκεντρικός μέσος όρος:
ΣΑ = ∑(Α × ΒΑ) / ∑ΒΑ
Οι ποσότητες αυτές (ΣΕ, ΣΑ) αποτελούν δείκτες που αφορούν το βαθμό
συμβατότητας των έργων διάνοιξης με το φυσικό περιβάλλον.

3. Αποτελέσματα

Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιπέδων έντασης και
απορροφητικότητας για την περιοχή έρευνας.

Πίνακας 1. Βαθμολόγηση των κριτηρίων της έντασης της επίπτωσης των έργων διάνοιξης
Α/α

Κριτήρια Έντασης

Ε

ΒΕ

Ε × ΒΕ

1

Οδική πυκνότητα

86

3

258

2

Χρήση ελκυστήρων στη μετατόπιση

100

2

200

3

Ποσοστό διάνοιξης

81,55

3

244,65

4

Κατεύθυνση σύρσης

100

1

100

5

Υπέρβαση του κυκλοφοριακού φόρτου

100

2

200

6

Υπερφόρτωση οχημάτων μεταφοράς

80

2

160

7

Κατηγορίες δασικών δρόμων

90

2

180

8

Απόσταση από υδάτινες επιφάνειες

50

3

150

9

Απόσταση από όρια δάσους

10

3

30

10

Απόσταση από επικίνδυνες θέσεις

80

3

240

24

1762,65

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ = ∑(Ε × ΒΕ) / ∑ΒΕ

1762,65 / 24 = 73,44%

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση των κριτηρίων της απορροφητικότητας του οικοσυστήματος
Α/α

Κριτήρια Απορροφητικότητας

Α

ΒΑ

Α × ΒΑ

1

Μορφές κάλυψης/χρήσεων γης

77

3

231

2

Δασοπονικό είδος

82

3

246

3

Διαχειριστική μορφή

75

3

225

4

Δασοπονική μορφή

70

3

210

5

Ύψος δένδρων

75

3

225

6

Ποιότητα τόπου

60

3

180

7

Παραγωγικότητα

25

3

8

Κλίση εδάφους

25

2

75

9

Έκθεση

48

2

96

10

Ανάγλυφο

15

2

30

11

Απόσταση από τουριστικό θέρετρο

50

1

50

12

Απόσταση από εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο

50

1

50

13

Απόσταση από σιδηροδρομική γραμμή

60

1

60

14

Απόσταση από αρχαιολογικό χώρο

80

1

80

50

15

Απόσταση από παρακείμενη μεγάλη πόλη

100

1

100

16

Απόσταση από παρακείμενο χωριό

50

1

50

17

Απόσταση από ευρωπαϊκό μονοπάτι

100

1

100

18

Απόσταση από φυσική ή τεχνητή λίμνη ή ποτάμι

50

1

50

ΣΥΝΟΛΟ

35

2108

ΣΑ = ∑(Α×ΒΑ) / ∑ΒΑ

2108 / 35 = 60,23%

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η μέση τιμή θετικής έντασης της επίδρασης που προέκυψε για την περιοχή
έρευνας (ΣΕ = 73,44%>60%), φανερώνει ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις διάνοιξης
κατασκευάστηκαν ορθά και με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Από τη μέση τιμή
απορροφητικότητας που μετρήθηκε (ΣΑ = 60,23%>60%), επιβεβαιώνεται ότι το
συγκεκριμένο δασικό οικοσύστημα έχει την ικανότητα να απορροφά τις αρνητικές
επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης που σχετίζεται με τη διάνοιξή του. Οι
παραπάνω τιμές στηρίζονται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα μεγέθη, που είναι
δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η μελέτη των οποίων καθιστά τη μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε αξιόπιστη. Η μέθοδος αυτή υπολογισμού των τιμών των
περισσοτέρων κριτηρίων έντασης και απορροφητικότητας είναι πλέον εύκολα
εφαρμόσιμη με τη χρήση Η/Υ και τεχνολογιών GIS. Η υλοποίηση της μεθόδου
προϋποθέτει την ύπαρξη της κατάλληλης βάσης δεδομένων. Η εφαρμογή της
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη όχι μόνο για την αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων
διάνοιξης σε ένα δάσος αλλά και πριν την κατασκευή νέων έργων ώστε να εξεταστεί
η επίδρασή τους στο περιβάλλον και να προκριθεί η βέλτιστη λύση.
Ηβιώσιμηδιαχείρισητουτουρισμού στις προστατευόμενεςπεριοχέςείναι μια
μακροπρόθεσμηυποχρέωση, ενδέχεται να δημιουργεί τόσο οφέλη όσο και δυσμενείς
επιπτώσεις. Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων αποτελεί μία σημαντική πηγή
εσόδων τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία και παράλληλα
συνεισφέρει οικονομικά στην προστασία της φυσικής, πολιτιστικής και
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να τίθενται
ρεαλιστικοί, σύντομοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Τα άτομα, οι επιχειρήσεις και οι
οργανισμοί πρέπει να γνωρίσουν ότι τα οφέλη είναι μακροπρόθεσμα και προκύπτουν
μετά από πολλά έτη συνεχούς προσπάθειας, και δεν πρέπει να αναμένουν την
απόλαυσή τους αμέσως μετά την εφαρμογή των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και
ανάπτυξης.
Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η θέσπιση προστατευόμενων
περιοχών αποτελεί εργαλείο χωρικού σχεδιασμού, το οποίο επαναπροσδιορίζει τη
χρήση, τους στόχους διαχείρισης και τις αναπτυξιακές προοπτικές μιας περιοχής. Με
την εγκαθίδρυση και λειτουργία μιας προστατευόμενης περιοχής δεν πρέπει να
εκλαμβάνεται από την τοπική κοινωνία και την κοινωνία γενικότερα ότι εισάγονται
απαγορεύσεις αλλά διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή της

φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας με βάση τους στόχους που
τίθενται κάθε χρονική περίοδο για την περιβαλλοντική πολιτική.
Οι προστατευόμενες περιοχές εκτελούν ένα πολυδιάστατο και πολυσχιδή ρόλο
τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο και αναγνωρίζονται ως φορείς
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας και όχι ως τροχοπέδη στην αναπτυξιακή
πορεία ενός τόπου. Επίσης η προσεκτική μελέτη των κριτηρίων της έντασης και της
απορροφητικότητας καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
περιοχής και δίνουν βήμα για την μεγιστοποίηση των πρώτων και όσο το δυνατόν
ελαχιστοποίηση των δευτέρων. Με βάση αυτό το σκεπτικό προτείνονται τα παρακάτω
ωςπροσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλείαγια τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
περιοχής έρευνας:
- Αξιοποίηση των δυνατότητων της στερεάς βιομάζας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.
- Ουσιαστική βελτίωση του «τουριστικού προϊόντος» που προσφέρεται στους
τουρίστες, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται σε αυτό και
για την πλήρη ενσωμάτωση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με την αύξηση των εγκαταστάσεων αναψυχής και η βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες.
- Να δοθεί έμφαση και στα υπόλοιπα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και
καλό θα ήταν να μην περιορίζεται η γκάμα των τουριστών στους λάτρεις των
αρπακτικών και σε κάποια μονοπάτια πεζοπορίας με απώτερο στόχο την προσέλκυση
επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.
- Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μέσα από έναν οδηγό
τυπωμένο σε φυλλάδιο (μπροσούρα) και σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι
προσβάσιμος από όλους. Μέσα σε αυτό θα παρουσιάζονται οι διάσπαρτοι
αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας χώροι, όπως τα μεγαλιθικά μνημεία και οι
πετρογραφίες στην περιοχή της Ρούσσας και του Δέρειου, BΔ της Δαδιάς, που
ανάγονται στον 11ο ή 10ο π.Χ. αι. από την ύστερη εποχή του Χαλκούδιάφορα
κατάλοιπα αρχαίων οχυρώσεων, κυρίως της εποχή του σιδήρου αλλά και Βυζαντινά,
τα ερείπια του φρουρίου της Ισγίπερας που αναφέρει ο βυζαντινός χρονογράφος και
ιστορικός Προκόπιος στο βιβλίο του «Περί Κτισμάτων».
- Ολοκληρωμένη διαχείριση μέσω της προσέγγισης της οργάνωσης και διαμόρφωσης
των επισκέψιμων χώρων όπως ερείπια χωριού (Κοτρωνιά), πέτρινα γεφύρια
αρμονικά εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον, μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας
σπίτια, εκκλησίες και μονές καθώς επίσης και παλιοί νερόμυλοι.
- Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνειστη σημαντική γεωλογική κληρονομιά της περιοχής
και ιδιαίτερα στα πολύ καλά διατηρημένα τμήματα απολιθωμένων δέντρων, τα οποία
αποτελούν μέρος ενός τεράστιου δασικού οικοσυστήματος πριν από εκατομμύρια
χρόνια.Θεωρείται το παλαιότερο είναι το αρχαιότερο απολιθωμένοδάσος της χώρας,
ηλικίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ετών (Βελιτζέλος, 2000).Στα ευρήματα
συγκαταλέγονται η ανακάλυψη μιας τροπικής χλωρίδας, που αποτελείται από
πτεριδόφυτα, γυμνόσπερμα, φοίνικες και πλατύφυλλα δέντρα.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται κριτική ανάλυση του σχεδιασμού και της
υλοποίησης προγραμμάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και των έργων που δύνανται να επηρεάσουν
τους πληθυσμούς χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στον τομέα της ενέργειας.
Παράλληλα αναδεικνύονται τα πολυδιάστατα προβλήματα που προκύπτουν όταν οι
σχεδιασμοί είναι μονοδιάστατοι, τομεακοί και αποσπασματικοί. Τέλος, διατυπώνεται
ολοκληρωμένη πρόταση για την ενέργεια και το περιβάλλον, η οποία λαμβάνει υπόψη
τις πραγματικές συνθήκες της τοπικής φυσικής και κοινωνικοοικονομικής
πραγματικότητας.

Critical analysis of biodiversity and energy programmes at Evros
Regional Unit for integrated development planning
Sagiakou P. Areti1, Spilios Chrysostomos2, Michailidou Elya3
1Biologist,

Postgraduate student “Environment and Development” NTUA
Engineer, Postgraduate student “Environment and Development” NTUA
3Agriculturist,
MSc, PhD Candidate. NTUA, Laboratory Technical Staff,
Metsovio Interdisciplinary Research Center (M.I.R.C.)
2Mechanical

Abstract
In the present study, critical analysis of the implementation of programs for the
protection of biodiversity in the Regional Unit of Evros is attempted. Projects that can
affect the flora and fauna populations with an emphasis on the energy sector are also
investigated. The multidimensional problems that arise when development plans are
one-dimensional, sectoral and fragmentary are highlighted. Finally, an integrated
proposal for the energy and the environment is presented, which takes into account
the real conditions of the local holistic natural and socio-economic reality.

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τους Primack et al. (2007), η έννοια της βιοποικιλότητας έχει τριπλή
σημασία και αυτό διότι περιλαμβάνει 1. την ποικιλότητα των ειδών, δηλαδή το σύνολο
των ειδών στη Γη, 2. τη γενετική ποικιλότητα, δηλαδή την γενετική ενδοειδική
ποικιλομορφία εντός και ανάμεσα στους πολυάριθμους, γεωγραφικά απομονωμένους
πληθυσμούς ενός είδους και 3. την ποικιλότητα των βιοκοινοτήτων, δηλαδή τις
διαφορετικές βιοκοινότητες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους αβιοτικούς
παράγοντες του περιβάλλοντος.
Παρά την αυταπόδεικτη αξία της βιοποικιλότητας, δράσεις και έργα για την
προστασία της υλοποιούνται εδώ και μερικές δεκάδες χρόνια, αφού πρώτα έγινε
εμφανής η αρνητική επίδραση του ανθρώπου. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του
ανθρώπου στη φύση προς αξιοποίηση-εκμετάλλευση των ενεργειακών και άλλων
διαθεσίμων της, έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα.
Η ΠΕ Έβρου απαριθμεί δύο από τα συνολικά 9 Εθνικά Πάρκα στην Ελλάδα, 6
περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, 11 Καταφύγια Άγριας Ζωής και μια
περιοχή υποψήφια προς χαρακτηρισμό ως Απόθεμα Βιόσφαιρας (Χάρτης 1). Βασικές
περιοχές ενδιαφέροντος για την ΠΕ Έβρου είναι το Δέλτα του Έβρου, στο οποίο
διαβιούν, διαχειμάζουν και αναπαράγονται ποικιλία παρυδάτιων, υδρόβιων,
αρπακτικών και άλλων πουλιών και το Δάσος της Δαδιάς όπου έχουν καταγραφεί 36
από τα συνολικά 39 είδη αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης και 3 από τα 4 είδη γυπών

(ΦΔΠΠ ΕΠ Δάσους Δαδιάς, χ.η.). Την ίδια στιγμή, η περιοχή μελέτης φέρει υψηλό
αιολικό δυναμικό, το οποίο και έχει προσεγγίσει την προσοχή επενδυτών.

Χάρτης 1. Περιοχή Μελέτης

2. Κριτική ανάλυση προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα και την ενέργεια
2.1. Προγράμματα για την βιοποικιλότητα
Ύστερα από ενδελεχή ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης και των
αποτελεσμάτων πέντε (5) προγραμμάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας που

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2012-2018 στην ΠΕ Έβρου (Πίνακας 1), τα οποία
και αντιπροσωπεύουν κυρίαρχες ομάδες προγραμμάτων που υλοποιούνται στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις και εμπόδια στον
σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, ενώ παράλληλα εξήχθησαν ορισμένα θετικά
συμπεράσματα ως προς τα οφέλη χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών και τις
δυνατότητες συνεργασιών για την ταυτόχρονη προστασία και ανάπτυξη της
περιοχής.
Τα προγράμματα του Πίνακα 1 παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
Αρχικά, είναι προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή από
άλλους διεθνείς φορείς όπως στην περίπτωση του WWF. Το γεγονός αυτό,
αντικατοπτρίζει την «απαξίωση» και παραγκώνιση των θεμάτων προστασίας του
περιβάλλοντος από τους εθνικούς φορείς για τους οποίους αποτελούν προτεραιότητα
μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πολιτικό όφελος.
Στην περίπτωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ),
η λειτουργία των οποίων βασίζεται ως επί το πλείστον σε ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις, παρατηρήθηκε ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΦΔΠΠ του
Δέλτα Έβρου στόχευε στην ενίσχυση του συνόλου των τομέων λειτουργίας του, όπως
η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού, η παραγωγή ηλεκτρονικού και έντυπου
ενημερωτικού υλικού κ.α. (ΦΔΠΠ ΕΠ Δέλτα Έβρου, n.d.).
Στην περίπτωση του προγράμματος LIFE10 NAT/BG/000152 «Επείγοντα μέτρα
για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), στη
Βουλγαρία και την Ελλάδα», όπου 3 εκ των συνολικά 27 περιοχών υλοποίησης σε
Ελλάδα και Βουλγαρία βρίσκονταν στην ΠΕ Έβρου, το έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης και το Πράσινο Ταμείο,
με το μεγαλύτερο μερίδιο να επιβαρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μέσω του
προγράμματος LIFE πραγματοποιούνται σημαντικά έργα διαχείρισης, όπως στην
περίπτωση του Ασπροπάρη, όπου το εγχείρημα διατήρησης του πληθυσμού του
είδους σε Ελλάδα και Βουλγαρία ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Τα
προγράμματα αυτά δεν αποφέρουν οικονομικά οφέλη στην ΕΕ, ενώ παράλληλα
επιτρέπουν την εφαρμογή τεχνολογικά καινοτόμων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, δράσεων. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι εθνικές
συγχρηματοδοτήσεις περιβαλλοντικών προγραμμάτων με πόρους του Πράσινου
Ταμείου.

Πίνακας 1. Προς εξέταση προγράμματα με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας που
υλοποιήθηκαν στην ΠΕ Έβρου.
Τίτλος
Προγράμματος

Προϋπολογισμός

Ημ/νία
Έναρξης Λήξης

Κύρια
διάσταση

Δευτερεύουσες
διαστάσεις

Προστασία και
διατήρηση της
βιοποικιλότητας
του Εθνικού
Πάρκου Δέλτα
Έβρου

3.556.190,85€

2010 - 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρόγραμμα
"Καταγραφή και
Παρακολούθηση
των τύπων
οικοτόπων και των
ειδών χλωρίδας και
πανίδας των
οδηγιών 92/43 και
79/409 του
επιχειρησιακού
προγράμματος
"Περιβάλλον και
Αειφόρος
Ανάπτυξη" 20072013"
LIFE "Ζωή για τον
Ασπροπάρη"
Πρόγραμμα
δράσης του WWF
Ελλάς για την
πενταετία 20082012
Έργο
"Αναθεώρηση
σχεδίου
διαχείρισης της
προστατευόμενης
περιοχής του
Εθνικού Πάρκου
Δέλτα Έβρου"

158.536,57€

2010 - 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.848.458,00€

01/10/2011 –
31/12/2016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

937.153,00€

2008 - 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

16.814,11€

24/11/2014 08/06/2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα ακόμα ζήτημα που αναδείχθηκε μέσα από τη μελέτη των προγραμμάτων του
Πίνακα 1 ήταν η ανάγκη ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα
της εφαρμογής της σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας ειδών χλωρίδας και
πανίδας. Πιο συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότερες απειλές που πλήττει τον
Ασπροπάρη, αλλά και γενικότερα την άγρια πανίδα, είναι η χρήση δηλητηριασμένων
δολωμάτων, ένα πρόβλημα εκτενές στη χώρας μας αλλά και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Στα πλαίσια του σχετικού έργου συντάχθηκε
«Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Παράνομης Χρήσης
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» (Ντεμίρη and Saravia, 2016). Η δράση αυτή,
αποτελεί μία πολιτική πρωτοβουλία εκ μέρους του προγράμματος. Δυστυχώς, παρότι
το έγγραφο αυτό συντάχθηκε το 2016, έως σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες με το πρόβλημα να διαιωνίζεται.
Η βάση ενός τέτοιου προβλήματος εντοπίζεται στις αξίες και τις πρακτικές που
εφαρμόζονται κατά κόρον στις επαρχιακές κοινωνίες, όπως αυτές της ΠΕ Έβρου. Για
αυτό το λόγο, η συνεχής και άμεση προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας θεωρείται
απαραίτητη για την επίτευξη οικοδόμησης περιβαλλοντικής συνείδησης στους
πολίτες. Μία από τις σημαντικότερες ομάδες που προσεγγίστηκαν στα πλαίσια του
προγράμματος για την προστασία του Ασπροπάρη ήταν οι νεαρές ηλικίες σε σχολεία
της Θράκης, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά στη προστασία του είδους, θέτοντας τους

με αυτόν τον τρόπο άξιους συνεχιστές της μακροπρόθεσμης προστασίας του
(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2016).
Τέλος, από τις σημαντικότερες επιτυχίες των υπό εξέταση προγραμμάτων ήταν η
σύναψη διακρατικών συνεργασιών για τις ανάγκες προστασίας της βιοποικιλότητας
(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2016). Μέσα από τα πολλαπλά παραδείγματα που
συναντήσαμε κατά την αναζήτηση και αξιολόγηση των υπό εξέταση σχετικών
προγραμμάτων στην περιοχή (Λιόση κ.α., 2019), μας έγινε έκδηλη η αξία σύναψης
συνεργασιών και συμπόρευσης με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, καθώς
επέφεραν θετικότερα αποτελέσματα για τον τόπο.
2.2 Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την εφαρμογή προγραμμάτων για
την ενέργεια
Η περιοχή μελέτης έχει προσελκύσει την προσοχή επενδυτών για ανάπτυξη
έργων ΑΠΕ, λόγω του υψηλού αιολικού δυναμικού. Έως σήμερα, στην ΠΕ Έβρου
έχουν ανεγερθεί 8 ΑΙΟΠΑ ενώ πολυάριθμα ακόμη έργα βρίσκονται υπό διαδικασία
αδειοδότησης (Χάρτης 2) (ΡΑΕ, 2018). Όπως φαίνεται και στον Χάρτη 2, ορισμένα
εκ των ΑΙΟΠΑ, λειτουργούν εντός ή στα όρια περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στη
βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τους Frick κ.α. (2018), οι κύριοι τύποι επιπτώσεων από
ΑΙΟΠΑ που δύνανται να πλήξουν τη βιοποικιλότητα είναι ο κίνδυνος πρόσκρουσης
των ειδών νυχτερίδων και της ορνιθοπανίδας, η όχληση των ειδών, η οποία μπορεί να
οδηγήσει και σε εκτοπισμό πληθυσμών από την περιοχή δραστηριοποίησής τους, η
απώλεια ή υποβάθμιση ενδιαιτημάτων και ο κατακερματισμός αυτών που οδηγεί στην
δημιουργία φραγμάτων και τέλος, τυχόν έμμεσες επιπτώσεις στους βιοτόπους και στη
διαθέσιμη λεία των ειδών.
Η σύναψη συνεργασιών είναι σημαντική για την αξιοποίηση των ανθρώπινων και
φυσικών διαθεσίμων κάθε περιοχής προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης
ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει συμβάλει σημαντικά στην περιοχή του
Έβρου η οργάνωση WWF, με παρουσία σε αμφότερα τα διοικητικά συμβούλια των
ΦΔΠΠ του Δέλτα Έβρου και του Δάσους Δαδιάς, αλλά και με συνεχή
δραστηριοποίηση σε ό,τι αφορά την προστασία εμβληματικών οικολογικά περιοχών
της ΠΕ Έβρου από τις επιπτώσεις έργων ανάπτυξης και συγκεκριμένα της ανέγερσης
αιολικών πάρκων. Μέσα από τη μελέτη «Αιολικά Πάρκα στην Θράκη: Αναθεωρημένη
Πρόταση Ορθής Χωροθέτησης του WWF Ελλάς» (WWF Ελλάς, 2013),
παρουσιάζονται οι κύριες επιπτώσεις της ανέγερσης αιολικών πάρκων (ΑΙΟΠΑ)
ελλείψει χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ παράλληλα προτείνονται θέσεις αποκλεισμού
και κατάλληλες θέσεις χωροθέτησης ΑΙΟΠΑ. Εντούτοις, το σχετικό έγγραφο δεν έχει
αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Χάρτης 2. Αιολικά Πάρκα εντός της ΠΕ Έβρου (Πηγή δεδομένων: ΥΠΕΝ & ΑΔΜΗΕ)

Με βάση τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα γίνεται έκδηλη η
αντίφαση ανάμεση στην εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία της
βιοποικιλότητας και την ταυτόχρονη ανέγερση πολυάριθμων ΑΙΟΠΑ στις επιταγές
του εθνικού σχεδιασμού, επιταχύνοντας τη διαδικασία αδειοδότησης (Ν.3851/2010),
με πρωταρχικό κίνητρο το κέρδος, ελλείψει ολοκληρωμένου σχεδιασμού και δράσεων
μετριασμού των επιπτώσεων.

3. Ολοκληρωμένη πρόταση για την ενέργεια και το περιβάλλον στην ΠΕ
Έβρου
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι τα προγράμματα που
πραγματοποιούνται στην περιοχή πρέπει να στοχεύουν στην ολοκληρωμένη
ανάπτυξη της ΠΕ Έβρου, καθώς η μονοτομεακότητα, η αποσπασματικότητα και η
έλλειψη ενός συνολικού στρατηγικού οράματος που τα χαρακτηρίζει, έχει
αντικρουόμενες επιπτώσεις στο ολικό περιβάλλον. Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα οφέλη
που απολαμβάνει η κοινωνία της ΠΕ Έβρου λόγω της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην
περιοχή είναι δυσανάλογα μικρότερα σε σχέση με αυτά που καρπώνονται οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειας. Πώς όμως θα μπορούσε
και η τοπική κοινωνία να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο για την παραγωγή και
πώληση ενέργειας;
Η απάντηση έρχεται μέσα από τον νόμο υπ’ αριθμόν 4513/2018 για τις
Ενεργειακές Κοινότητες. Στην ΠΕ Έβρου έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον προς αυτή
την κατεύθυνση. Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε. Κοιν.) αποτελούν αστικούς
συνεταιρισμούς, οι οποίοι λειτουργούν παρόμοια με τις ΚοινΣΕπ και στόχο έχουν την
προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Παράλληλα, μέσω του εν
λόγω νόμου, η αγορά ενέργειας ανοίγει για τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση
στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, όσο και στην
περιφερειακή ανάπτυξη (Ecopress, 2017)
Επομένως ένας ΟΤΑ μπορεί να δραστηριοποιηθεί πλέον στον ενεργειακό τομέα
με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Οι τομείς που προτείνεται να
δραστηριοποιηθούν οι ΟΤΑ (Δήμοι & Περιφέρεια) στην ΠΕ Έβρου είναι η αξιοποίηση
του αιολικού δυναμικού της περιοχής προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και η αξιοποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων προς παραγωγή
βιολογικού λιπάσματος.
Ταυτόχρονα, οι ΟΤΑ ως τοπικοί φορείς έχουν πλήρη γνώση της περιοχής και των
αναγκών και πιέσεων που δέχεται. Συνάπτοντας έτσι συνεργασίες με φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα οικολογίας και διατήρησης (π.χ. ΦΔΠΠ, WWF κ.α.)
δύνανται να σχεδιάσουν τη βέλτιστη για την περιοχή στρατηγική, με την αξιοποίηση
της κατάλληλης τεχνολογίας στα θέματα χωροθέτησης, όπως η αξιοποίηση των
τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών, αλλά και μετριασμού των επιπτώσεων, όπως
τα συστήματα απώθησης της ιπτάμενης πανίδας από τις ανεμογεννήτριες, τα οποία
ήδη έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε ΑΙΟΠΑ στην περιοχή Δερβένι του Έβρου (WWF
Ελλάς, 2013).
Η δημιουργία Ε. Κοιν. στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική
ενέργεια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των
Δήμων, γεγονός που σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση των φορολογούμενων κατοίκων
της, ενώ παράλληλα, το ενεργειακό πλεόνασμα που θα παραγόταν θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εξασφαλίζοντας
με αυτόν τον τρόπο τις ενεργειακές τους ανάγκες, όπως προβλέπεται και από τον
σχετικό νόμο.

Το δεύτερο είδος Ε. Κοιν., το οποίο ανταποκρίνεται στο δυναμικό και τις ανάγκες
της ΠΕ Έβρου, αφορά στον αγροτικό τομέα. Οι κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες
της περιοχής με τη συμμετοχή – συμβολή των ΟΤΑ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
μία Ε. Κοιν. για την επεξεργασία και αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος
των αγροτικών αποβλήτων που παράγουν, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού
(compost), ή πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, και βιοαερίου. Μία τέτοια δράση θα
είχε πολυάριθμα οφέλη για τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και για την τοπική
κοινωνία και το περιβάλλον της περιοχής, μειώνοντας την πιθανότητα πυρκαγιών από
την καύση των γεωργικών αποβλήτων.
Όπως γνωρίζουμε, η ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα είναι εποχιακή, ενώ
συχνά πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, αφήνοντας τους παραγωγούς με
μηδενικό εισόδημα, με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν, συχνά να μην επαρκούν για
την κάλυψη των αναγκών τους. Βάσει αυτού, η παραγωγή και πώληση ενέργειας, θα
μπορούσε να αποτελέσει πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος, με απώτερο στόχο
την οικονομική ενίσχυση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Ακόμη, η
ενασχόληση των αγροτών της ΠΕ Έβρου με τον ενεργειακό τομέα, θα μπορούσε να
αποτελέσει κίνητρο για την προσέλκυση νέων αγροτών και γεωπόνων από άλλες
περιοχές της Ελλάδας και ταυτόχρονα πεδίο ενδιαφέροντος για τις παραγωγικές
ηλικιακές κλάσεις του τοπικού πληθυσμού, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τα
ανθρώπινα διαθέσιμα της Περιφέρειας.
Ήδη ο δήμος Ορεστιάδας, ανέθεσε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
μελέτη για τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η περιοχή από τα υπολείμματα των
γεωργικών καλλιεργειών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι από τη
συγκέντρωση της απαιτούμενης ποσότητας ενσιρωμένου αραβόσιτου, θα μπορούσε
να τροφοδοτηθεί με πρώτη ύλη μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
1 MW. Αυτό θα σήμαινε παραγωγή 8.300 MWh/h, που σε κέρδος μεταφράζεται σε
1.800.000 ευρώ ετησίως ή σε “πράσινο” ρεύμα που μπορεί να καλύψει τις
ενεργειακές ανάγκες 2.600 κατοικιών. Η δε απόσβεση μπορεί να γίνει σε διάστημα
από δύο έως και πέντε ετών, ανάλογα με το κόστος της πρώτης ύλης, ενώ παράλληλα
το εν λόγω έργο μεταφράζεται σε περίπου 15 νέες θέσεις εργασίας (Σαμουρίδου,
2019).
Επιπλέον, εφόσον ο Ν.4513/2018 για τις Ε. Κοιν. προβλέπει ότι η παραγόμενη
ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ιδιοχρησία, μέρος της παραγόμενης
ενέργειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του
πλούσιου γεωθερμικού πεδίου που βρίσκεται στον Έβρο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει προχωρήσει στην κατασκευή δικτύου αστικής και
αγροτικής γεωθερμικής τηλεθέρμανσης 18 χλμ. Η δράση αυτή συντελεί δυναμικά
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα εναλλακτικής καλλιέργειας και κηπευτικών με
τηλεθέρμανση στον Έβρο (Λιόση κ.α., 2019).
Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, ειδικά από
καλλιέργειες που χρησιμοποιούν λιπάσματα και δεδομένης της επιβαρυμένης
κατάστασης των εδαφών και των υδάτινων αποδεκτών (δέλτα και ευρύτερα ποταμός

Έβρος) της ΠΕ Έβρου, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάσχεση της
υποβαθμισμένης κατάστασης του υγροτόπου του δέλτα, αλλά και του συνόλου των
υδάτινων αποδεκτών της περιοχής, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ευνοϊκότερες
συνθήκες διαβίωσης για την πληθώρα ειδών πτηνών που δραστηριοποιείται στην
περιοχή.
Ακόμη, προτείνεται η επέκταση της αξιοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων
αποβλήτων από αγροτικές διαδικασίες προς παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost),
το οποίο επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς
προς αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων και επομένως παραγωγή βιολογικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας με πρακτικές που προάγουν την προστασία του
περιβάλλοντος. Μέσω της εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών θα παραχθούν
προϊόντα υψηλής ποιότητας, με περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους παραγωγής και
εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Συμπεράσματα και συζήτηση
Αξιολογώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα
εγχείρημα δημιουργίας Ε. Κοιν., το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά στο αρχικά
απαιτούμενο κεφάλαιο μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μονάδων παραγωγής κομπόστ και βιοαερίου. Ο νόμος
4513/2018 προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Ε. Κοιν. από ευρωπαϊκά
προγράμματα. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι Ε. Κοιν. εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιδότησης
από το κράτος από τα προβλεπόμενα από την κυβέρνηση χρηματοδοτικά μέσα για
νέες και υφιστάμενες ΚοινΣΕπ.
Ακόμη, όπως έχει ήδη διατυπωθεί από εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα των
ΑΠΕ, υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με την εμπλοκή ιδιωτών και ΟΤΑ στον
ενεργειακό τομέα (Ecopress, 2017). Οι αντιδράσεις αυτές προκύπτουν από τον εκ
φύσεως ανταγωνιστικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος, καθώς οι λίγες
μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα στη χώρα μας,
προτιμούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους (αύξηση του μονοπωλίου), ενώ η
εισχώρηση «νέων παικτών» δεν είναι θεμιτή.
Δεδομένου ότι οι Ε. Κοιν. έχουν τη μορφή συλλογικότητας, τα μέλη της οποίας
έχουν ίσα δικαιώματα στο διαμοιρασμό των κερδών, το πλειοψηφικό μέρος των
οποίων τροφοδοτείται για την πληρωμή μισθών και επένδυση σε υλικοτεχνικό
εξοπλισμό, η επιτυχία τους εξαρτάται ακριβώς από την μικρή τους κλίμακα όπως
φαίνεται και από σχετικά παραδείγματα συλλογικών εγχειρημάτων (Γεροντέλη,
2013). Τέτοιου είδους εγχειρήματα δεν φαίνεται να διαθέτουν τη απαιτούμενη
δυναμική για να ανταγωνιστούν μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ.
Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλα από τα κάτω εγχειρήματα, σύνηθες
φαινόμενο σε ομαδικού τύπου προσπάθειες είναι η επιθυμία των ατόμων να
αναδεικνύονται και να επιβάλλονται ασκώντας εξουσία επί των άλλων μελών της

ομάδας, αλλοιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το συλλογικό χαρακτήρα του εγχειρήματος
(Γεροντέλη, 2013). Σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά και όλη η
ομάδα συνολικά, οφείλει να θέσει το συνολικό όφελος υπεράνω του ατομικού. Μία
πρόταση για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής επιτυχίας των συλλογικών
διαδικασιών είναι ο «εξορθολογισμός» των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, δηλαδή
η παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων από τα μέλη, καθώς και η διασφάλιση των
αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών, η οποία προβλέπεται και από τον σχετικό νόμο
Ν.4513/2018, σύμφωνα με τον οποίο κάθε μέλος μιας Ε. Κοιν., ανεξαρτήτως μεριδίου,
διαθέτει μία ψήφο επί της λήψης αποφάσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες
επιτρέπει σε απομονωμένες κοινωνίες και ακριτικές περιοχές όπως η ΠΕ Έβρου να
αξιοποιήσουν τον φυσικό τους πλούτο, απολαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα
πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν οι ΑΠΕ. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία που ζει και
δραστηριοποιείται στην περιοχή, αναπτύσσει συλλογικούς δεσμούς και το αίσθημα
της αυτοδιαχείρισης, ερχόμενη σε θέση να αποτιμήσει την αξία της βιοποικιλότητας
που φέρει ο τόπος και να οδεύσει προς την χάραξη ολοκληρωμένου αναπτυξιακού
σχεδιασμού που θα προσφέρει λύσεις φιλικές προς τα είδη που ζουν στην περιοχή με
ταυτόχρονα οφέλη για τον άνθρωπο. Ειδικά στις γεωγραφικά απομονωμένες
περιοχές, οι σχεδιασμοί οι οποίοι στοχεύουν στην ταυτόχρονα πολιτική, κοινωνική,
οικονομική, πολιτισμική και κατάλληλα τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, με σεβασμό
στον άνθρωπο και το ολικό περιβάλλον, δηλαδή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη
(Ρόκος, 2004), αποτελούν μονόδρομο, προκειμένου να μην παρατηρούνται
αντικρουόμενες στοχεύσεις και επιπτώσεις από τα επιμέρους προγράμματα που
εφαρμόζονται, όπως αυτά που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία.
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Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Καθηγητή Ι. Πασπαλιάρη
Η ειδική συνεδρία που πραγματοποιείται σήμερα είναι ο επίλογος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των
Ορεινών Περιοχών», β’ κατεύθυνσης του ΔΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με
αντικείμενο, το οποίο διενεργείται στο Μέτσοβο. Με αφορμή το ότι η σημερινή
εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας λειτουργίας αυτού του
μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΜΠ, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στα
χαρακτηριστικά και τη σημασία του.
Πρόκειται για τη μοναδική, συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια που
πραγματοποιείται στην Ελλάδα γύρω από τις ορεινές περιοχές. Μέχρι την έναρξη της
λειτουργίας του μεταπτυχιακού, ουσιαστικά δεν υπήρχε ούτε ένα πανεπιστημιακό
μάθημα για τα βουνά, σε μια χώρα κατά περίπου 70% ορεινή. Αποτελεί ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί, εκτός Αθηνών, στην καρδιά της ορεινής
Ελλάδας στο Μέτσοβο, χωρίς δίδακτρα. Έχει ως κεντρικά χαρακτηριστικά τη
διεπιστημονικότητα, τη βιωματική μάθηση και την προσπάθεια διάχυσης των
αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες. Το αντικείμενο σπουδών προσεγγίζει τα
βουνά του κόσμου συνολικά, προσπαθώντας να αναδείξει κοινά χαρακτηριστικά και
προβλήματα των ορεινών κοινωνιών παγκόσμια. Στην τακτική έκθεση πεπραγμένων
του ΟΗΕ το 2013 γίνεται ειδική αναφορά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του ΕΜΠ ως εκπαιδευτικής
προσπάθειας που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
Κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» είναι πως κάθε
χρονιά «υιοθετεί» έναν ορεινό Δήμο της Ηπείρου. Οι σπουδαστές, υπό την
καθοδήγηση των διδασκόντων, διερευνούν συστηματικά τα ζητήματα που
απασχολούν το Δήμο και έπειτα συνθέτουν εργασίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη
των περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο, οι σπουδαστές μας εξασκούνται στη σύνθεση
λύσεων και απαντήσεων στη βάση συγκεκριμένων επιστημονικών μεθοδολογιών και
τεχνολογικών εργαλείων, απαντώντας σε πραγματικά προβλήματα κι όχι απλώς
πραγματοποιώντας ασκήσεις επί χάρτου. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018 – 2019, ο
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων αποτέλεσε την περιοχή μελέτης του μεταπτυχιακού
προγράμματος.
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι ένας κατ’ εξοχήν ορεινός Δήμος της
Ηπείρου που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της
Ελλάδας. Άγριες βουνοκορφές και ορθοπλαγιές, καταρράκτες και ποτάμια, χωριά
απομονωμένα, καμιά φορά στις άκρες των γκρεμών. Αυτό είναι το σκηνικό της
περιοχής. Αν και στο Δήμο παρατηρείται γήρανση και μείωση του πληθυσμού,
υπάρχει ακόμη ένας αριθμός χωριών με σημαντικό μόνιμο πληθυσμό και υποδομές.
Η κτηνοτροφία κρατιέται ζωντανή, υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον και υποδομές για
άθληση στο βουνό και στα ποτάμια, υπάρχουν κάποιες μικρές βιοτεχνικές –
βιομηχανικές μονάδες. Υπάρχει, συνεπώς, το υπόβαθρο ώστε αυτή η ορεινή περιοχή
να συνεχίσει να υπάρχει και να αναπτύσσεται. Όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν
1

προβλήματα. Με κυρίαρχο αυτό της προσβασιμότητας. Αν και η Ιονία και η Εγνατία
Οδός «αγκαλιάζουν» το Δήμο, οι κάτοικοί του ελάχιστα ωφελούνται από αυτούς τους
μείζονες οδικούς άξονες. Αντίθετα, οι μετακινήσεις τους προς τα πλησιέστερα αστικά
κέντρα, απαιτούν μεγάλους χρόνους, ενώ οι δρόμοι, ειδικά το χειμώνα γίνονται
επικίνδυνοι λόγω κατολισθήσεων και ολισθηρότητας. Επιπλέον, η παραγωγική βάση,
που υπάρχει στην περιοχή, χρειάζεται σχεδιασμένη ενίσχυση, ώστε να μπορεί να
αντεπεξέλθει σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος, το φυσικό
περιβάλλον – που αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής –
δεν είναι άφθαρτο και δεδομένο, χρειάζεται πολιτικές και έργα για την προστασία
του και σεβασμό από κατοίκους και επισκέπτες.
Η πλούσια θεματολογία των παρουσιάσεων της σημερινής ειδικής συνεδρίας θα
προσφέρει ιδέες και προτάσεις για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων. Η δημοτική αρχή μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα
των ερευνητικών εργασιών που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη της περιοχής.
Εύχομαι η σημερινή μας εκδήλωση να αποτελέσει αφορμή συζήτησης ανάμεσα στους
κατοίκους της περιοχής και να συντελέσει ώστε να γίνουν βήματα προς ένα μέλλον
με καλύτερες προοπτικές.
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου
Α. Καχριμάνη

Είμαι στην ευχάριστη θέση να προλογίζω μια ακόμη εργασία του
Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Μετσόβιου
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του Ε.Μ.Π., με αντικείμενο την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη ορεινής περιοχής της Ηπείρου και συγκεκριμένα του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων.
Από τις εργασίες που θα παρουσιαστούν, όπως έχει συμβεί και με άλλες περιοχές
που ήδη έχουν μελετηθεί, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την
αναπτυξιακή προοπτική των Κεντρικών Τζουμέρκων μέσα από ήπιες παρεμβάσεις
και με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
Το βασικό μέλημα όλων μας πρέπει να είναι τα Κεντρικά Τζουμέρκα να
ανακάμψουν πληθυσμιακά και κυρίως να αποκτήσουν και πάλι ισχυρό παραγωγικό
δυναμικό. Χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, κανένα πρόγραμμα, καμία πρόταση όσο
ρεαλιστική και αν είναι, δεν πρόκειται να έχει την παραμικρή απήχηση και επιτυχία.
Οι εργασίες που εκπονήθηκαν, όπως έχει συμβεί και με άλλες περιοχές που έχουν
προηγηθεί, αναφέρονται σε ευρύ πεδίο δράσεων. Εκείνο που πρέπει από την πλευρά
μου να επισημάνω, είναι το γεγονός ότι ήδη από την Περιφέρεια γίνεται μια
οργανωμένη προσπάθεια βελτίωσης των οδικών υποδομών, μεταξύ των οποίων είναι
και η επέκταση της σύνδεσης Ιόνια οδός- Τζουμέρκα, της οποίας ήδη κατασκευάζεται
το τμήμα μέχρι τη Γέφυρα Πλάκας.
Υλοποιούμε επίσης πρόγραμμα αναστήλωσης και ανάδειξης ιστορικών μονών,
πέτρινων γεφυριών κ.α. με απώτερο σκοπό την τουριστική αξιοποίηση της Κοιλάδας
του Αχελώου που αποτελεί επίσης μια σημαντική πηγή πλούτου για την ευρύτερη
περιοχή. Σε εξέλιξη – και εκτός των άλλων - έχουμε μελέτη για τη βελτίωση του
παραλίμνιου δρόμου από Πέτα έως Μελλάδες, προκειμένου να συντομευτεί η
διαδρομή της Ε.Ο. Άρτα- Τρίκαλα.
Υπάρχουν ασφαλώς πολύ περισσότερα που πρέπει να γίνουν και τα οποία
ξεπερνούν τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου και γενικά της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν νέες δράσεις και
καινοτόμες δραστηριότητες, οι οποίες δεν θα πρέπει να προκαλούν φοβίες και
αναστολές στους κατοίκους.
Οι ιδέες και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν από τις μεταπτυχιακές
εργασίες, ασφαλώς και θα αξιολογηθούν από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους. Η
Περιφέρεια είναι πάντα πρόθυμη και εφόσον απαιτείται να συνδράμει στην
υλοποίησή τους. με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Με την ευκαιρία θέλω για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω πως το ΜΕΚΔΕ και
με την εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών για τα Κεντρικά Τζουμέρκα, έρχεται να
δικαιώσει όλους εκείνους που οραματίστηκαν και αγωνίστηκαν για τη λειτουργία του
στο Μέτσοβο, ανταποδίδοντας- σε μικρό έστω βαθμό- το χρέος των Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς την ιδιαίτερη πατρίδα των ιδρυτών- ευεργετών του.
Άξιος συνεχιστής του ομότιμου καθηγητή Δημήτρη Ρόκου, είναι ο καταγόμενος από
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τα Τζουμέρκα καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος, τον οποίο και ευχαριστώ και για
τη συμβολή του στο έργο αποκατάστασης της γέφυρας Πλάκας.
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Χαιρετισμός Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων
Χ. Χασιάκου
Έχουν περάσει δέκα χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με την
ομάδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβάλλον
και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως
Δήμαρχος Αγνάντων τότε είδα την προσπάθεια των καθηγητών, του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών να αναδείξουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες της
ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων. Να οραματιστούν και να σχεδιάσουν βασισμένοι
στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής που είχαν αναλάβει. Όχι, από την ασφάλεια
του γραφείου και από βιβλιογραφικές αναφορές, όπως συνήθως γίνονται αρκετές
μεταπτυχιακές εργασίες. Αλλά βιώνοντας, με όλες τις αισθήσεις, την πραγματικότητα
των ορεινών περιοχών.
Από τότε βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει αυτή η διάθεση, το πάθος και η αγάπη για
τη μελέτη και την ανάδειξη των ορεινών περιοχών. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει και
τα προβλήματα και οι ανάγκες μας. Ίσως μπορώ να πω ότι το βίωμα της πραγματικής
ζωής σε μια ορεινή περιοχή να τους έχει κάνει πιο ρεαλιστές. Η συνεχής αδιαφορία
της κεντρικής κυβέρνησης να τους έχει πεισμώσει πιο πολύ στο να βρουν τρόπους να
αναπτυχθούν οι ορεινές περιοχές και να βγουν από την απομόνωση. Η έλλειψη
χρηματοδοτικών πόρων να καθίσταται κίνητρο για αυτούς για εξεύρεση νέων ιδεών
και λύσεων. Αυτό φαίνεται και στο αντικείμενο που διαπραγματεύονται οι εργασίες
που εκπόνησαν οι φοιτητές και αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο.
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι μια περιοχή με μακραίωνη ιστορία,
πλούσιους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Αντιμετωπίζει όμως προβλήματα
πληθυσμιακής ανάπτυξης, δύσκολης προσβασιμότητας και οικονομική υστέρηση.
Αξιοποιώντας την επιστημονική τους γνώση και με σεβασμό στην παράδοση, το
φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία με τις ιδέες τους οι φοιτητές θα μας
βοηθήσουν ώστε «να ανοίξουν οι δρόμοι» προς τα Τζουμέρκα.
Τέτοιου είδους προσπάθειες πρέπει να υποστηρίζονται με κάθε τρόπο, να
ενισχύονται και να αξιοποιούνται από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές. Η γνώση που
μας προσφέρετε είναι πολύτιμη για να συνεχίσουμε και εμείς να σχεδιάζουμε και να
υλοποιούμε δράσεις για να αναδείξουμε την περιοχή των Τζουμέρκων και να
βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής μας.
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Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Πραγματοποιείται σήμερα, ειδική συνεδρία στο πλαίσιο του 9 ου συνεδρίου του
Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. με θέμα: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», με
την οποία ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή χρονιά του μεταπτυχιακού προγράμματος
του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», τη δεύτερη
κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Κάθε χρόνο από το 2010, το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα υιοθετεί ένα Δήμο της Ηπείρου. Για την ακαδημαϊκή
χρονιά 2018-2019, η περιοχή μελέτης του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΜΠ
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» ήταν ο Δήμος Κεντρικών
Τζουμέρκων. Οι ερευνητές του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, στο
οποίο πραγματοποιείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μαζί με τους σπουδαστές και
τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος μελέτησαν συστηματικά τα
χαρακτηριστικά της περιοχής κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη
συνέχεια, διατυπώθηκαν προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση, ψύχραιμη ματιά
και προσέγγιση καθώς και αξιοποίηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, που
μπορούν να ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι
προτάσεις θεμελιώνονται πάνω στην ταυτότητα, το υφιστάμενο δυναμικό και τις
δυνατότητες κάθε Δήμου.
Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάζονται στις τοπικές
κοινωνίες με ανοικτές εκδηλώσεις. Αυτή τη χρονιά η παρουσίαση των εργασιών
συμπίπτει με μια «γιορτή» του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., το ανά τριετία πραγματοποιούμενο
συνέδριο του, που αποτελεί θεσμό για τα ζητήματα των ορεινών και απομονωμένων
περιοχών. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να έχουν τα Κεντρικά Τζουμέρκα ειδική θέση
στο συνέδριο και να καλέσουμε τους κατοίκους τους να συζητήσουμε για την περιοχή
τους, εδώ στο Μέτσοβο, στην έδρα μας.
Τα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι ο ορισμός του ορεινού Δήμου. Άγρια βουνά με
μοναδική γεωμορφολογία, ποτάμια, καταρράκτες, χωριά – αετοφωλιές και πυκνά
δάση χαρακτηρίζουν το Δήμο. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, όπως όλη η ορεινή
Ελλάδα, αντιμετωπίζει πληθυσμιακή συρρίκνωση. Ταυτόχρονα, το δύσκολο
ανάγλυφο και η γεωλογία της περιοχής δυσκολεύουν την πρόσβαση σε αυτόν. Κι
όμως, παρά τις δυσκολίες, στην περιοχή υπάρχουν χωριά που κρατιούνται ζωντανά.
Νέοι άνθρωποι μένουν (ή γυρίζουν) στην περιοχή. Συντηρούνται παραγωγικές
δραστηριότητες και λειτουργούν ακόμη και μικρές βιομηχανικές μονάδες. Το μεγάλο
στοίχημα για την περιοχή είναι να μείνουν τα διάσπαρτα αυτά κύτταρα ακμαία και
ζωντανά. Και, επιπλέον, να υπάρξουν οι προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν την
περαιτέρω ενίσχυση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, αξιοποιώντας τα σημαντικά
πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές του. Οι εργασίες που παρουσιάζονται σήμερα
προσεγγίζουν πολλά θεματικά πεδία, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη προσέγγιση
των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
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Η προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από το Ε.Μ.Π.
(όπως και στους άλλους Δήμους που έχουμε επισκεφθεί και μελετήσει) δεν είναι
ακόμη μια «άσκηση επί χάρτου», ένα τυπικό σχέδιο ανάπτυξης που σχεδόν πάντα
καταλήγει να γίνεται ένα κοινότοπο ευχολόγιο. Οι προτάσεις μας στηρίζονται σε μια
συγκεκριμένη λογική. Κατ’ αρχήν, αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει μια
«μαγική λύση»» η οποία θα βγάλει τις ορεινές περιοχές από τη χρόνια αναπτυξιακή
υστέρηση. Ούτε μπορούν να ζωντανέψουν οι κοινωνίες των βουνών με τις ίδιες
συνταγές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται, γενικά, στη χώρα. Αυτό που
χρειάζεται είναι ειδική ανάλυση κάθε περιοχής και η τεκμηρίωση αποτελεσματικών
λύσεων και μέτρων προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά της. Οι εργασίες που
παρουσιάζονται προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον χαρακτήρα της περιοχής
και περιέχουν ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να στηρίξουν τις αναπτυξιακές
προοπτικές της.
Ας κάνουμε, συνοπτικά, μια αναφορά στις σημερινές εργασίες.
Οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική έχει στον πυρήνα της τους ανθρώπους, με
«μαγιά» τη νέα γενιά, γι’ αυτό ξεκινήσαμε ακριβώς από αυτό το σημείο:
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους μαθητές του Λυκείου, ώστε να
αποτυπωθούν οι απόψεις, τα όνειρα και οι προσδοκίες των νέων για τον τόπο τους.
Μια άλλη εργασία αποτιμά τα σχέδια και τις δράσεις του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων την τελευταία δεκαετία, ώστε να αποτιμηθεί η έως τώρα πορεία και να
εξαχθούν συμπεράσματα για το μελλοντικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.
Η απομόνωση χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων. Γι’ αυτό και γίνεται εξειδικευμένη διερεύνηση και προσέγγιση με
ποσοτικούς δείκτες των παραμέτρων της απομόνωσης στην περιοχή. Τόσο για την
άρση της απομόνωσης, όσο και για τη συνολική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής
των Τζουμέρκων η βελτίωση της προσβασιμότητας αποτελεί μείζον θέμα. Γι’ αυτό
δύο εργασίες αφιερώνονται σε αυτό. Η μία εξετάζει τη δυνατότητα οδικής σύνδεσης
Θεοδωριάνων – Μελισσουργών, που ουσιαστικά ενώνει Βόρεια και Κεντρικά
Τζουμέρκα. Η δεύτερη διερευνά τη βελτίωση των οδικών προσβάσεων στην περιοχή
της Λίμνης Πουρναρίου, που θα φέρει πιο κοντά μια μεγάλη ενότητα οικισμών με την
Άρτα και την Ιονία Οδό.
Η περιοχή των Τζουμέρκων έχει ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα: λαϊκές
παραδόσεις, τοπική αρχιτεκτονική κ.α. Η μελέτη, προστασία και ανάδειξη της
κληρονομιάς αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται μια πρόταση για την αποκατάσταση και
ανάδειξη τριών πέτρινων γεφυριών στο Αθαμάνιο, που μπορούν να αποτελέσουν
πόλο έλξης στην περιοχή. Ακόμη, μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός
διαδραστικού περιπάτου στο Βουργαρέλι, με χρήση νέων τεχνολογιών που θα
βαθύνει και θα «πλουτίσει» την εμπειρία του επισκέπτη στο χωριό. Τέλος,
προσεγγίζεται μια ιδιαίτερη πτυχή της τοπικής ιστορίας και των παραδόσεων.
Πολλές από τις τοπικές παραδόσεις και ιστορίες, έχουν ένα «άγριο» χαρακτήρα,
χρησιμοποιούν τον φόβο. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Και τι αποδεικνύει αυτό για
τις παραδοσιακές ορεινές κοινωνίες;
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Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό «κεφάλαιο» της περιοχής.
Σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας εστίασε σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται
με την προστασία του. Μία εργασία εξετάζει το ρόλο και τις προοπτικές του Εθνικού
Πάρκου (που περιλαμβάνει πλέον μια πολύ μεγάλη περιοχή), ώστε μέσα από μία νέα
προσέγγιση να γίνει πιο προσιτό στο κοινό και να μπορέσουν έτσι να επιτευχθούν
αποτελεσματικότερα οι στόχοι του. Επιπλέον, εξετάζονται εναλλακτικές δυνατότητες
αξιοποίησης του Δάσους του Αθαμανίου, ώστε αυτός ο σημαντικός φυσικός πόρος να
μπορεί να συμβάλει ακόμη πιο αποδοτικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Στο ίδιο
χωριό, προτείνεται ένα σχέδιο διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων που
αποτελούν πρόβλημα, ιδίως τους μήνες που στο χωριό έρχονται οι απόδημοι και
αυξάνεται σημαντικά ο πληθυσμός. Τέλος, διερευνάται η πραγματική διάσταση και
οι επιπτώσεις του κυνηγιού και εξετάζεται η σκοπιμότητα δημιουργίας ελεγχόμενου
κυνηγετικού πάρκου.
Όσον αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες, οι εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν εξετάζουν τις δυνατότητες επενδύσεων σε τομείς γνώριμους και
συμβατούς με την περιοχή καθώς και την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
μονάδων. Αναλυτικότερα, διερευνάται η υλοποίηση μικρού υδροηλεκτρικού έργου
αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων που μπορεί να
συντελέσει ώστε οι μονάδες ΑΠΕ να παρέχουν μεγαλύτερα οφέλη στις τοπικές
κοινωνίες. Η ύπαρξη σημαντικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα Τζουμέρκα θα
μπορούσε να υποβοηθηθεί από τη λειτουργία τυροκομείου. Γίνεται αναλυτική
οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργίας μιας τέτοιας μονάδας. Προσεγγίζονται
οι δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και κοστολογούνται οι σχετικές
επενδύσεις στην κοιλάδα του Αχελώου που, αν και μοναδικής φυσικής ομορφιάς,
πρακτικά δεν διαθέτει υποδομές για τους επισκέπτες. Τέλος, για το ορεινό καταφύγιο
Μελισσουργών διερευνάται η δυνατότητα λειτουργίας με χρήση σχεδόν
αποκλειστικά ΑΠΕ, γεγονός που θα ελαχιστοποιήσει τα λειτουργικά του έξοδα αλλά
και θα το καταστήσει πιλοτικό έργο για τα ορεινά καταφύγια της Ελλάδας.
Οι ιδέες αυτές που θα αναπτυχθούν στη σημερινή ημερίδα δεν είναι μόνο
«ιδέες». Είναι τεκμηριωμένες με «χαρτί και μολύβι». Αναζητούν λύσεις καινοτόμες
και ρεαλιστικές, πέραν των στερεότυπων, αναιμικών και εν τέλει θνησιγενών
«συνταγών». Το Ε.Μ.Π. και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του «Περιβάλλον και
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» παραμένουν με προσήλωση στην υπόθεση της
έρευνας για τις ορεινές περιοχές και την προσπάθεια αναγέννησής τους. Η ειδική
συνεδρία που πραγματοποιείται σήμερα για τα Κεντρικά Τζουμέρκα αποτελεί τμήμα
της συστηματικής αυτής προσπάθειας. Φιλοδοξία μας να «ταράξουμε τα νερά» και
να αναβαθμίσουμε τις ελπίδες, τις προσδοκίες αλλά και τη διάθεση συμμετοχής της
τοπικής κοινωνίας στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.
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Δέκα χρόνια προκλήσεων στα Τζουμέρκα
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Περίληψη
Το έτος 2009 αποτέλεσε μια κομβική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ήπειρο και
τα Τζουμέρκα. Το 2009, ένα χρόνο πριν το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, ένα χρόνο
πριν την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 - Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), πληθώρα
πολιτικών και ερευνών έδιναν μια ελπιδοφόρα πνοή στην ανάπτυξη των Τζουμέρκων.
Τότε ο σχεδιασμός στηριζόταν στις αρχές της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης
ανάπτυξης και παράλληλα, ανακαλύφθηκε και σε κάθε πολιτική εντάχθηκε ο όρος
της πράσινης ανάπτυξης. Έννοιες όπως η καινοτομία, η κοινωνική συνοχή, η
ψηφιακή σύγκλιση, η ανταγωνιστικότητα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπική διακυβέρνηση, είχαν κυρίαρχο ρόλο στα εργαλεία
του χωρικού σχεδιασμού και κατέκλυζαν τους προεκλογικούς λόγους σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο.
Αποδείχθηκαν τελικά όμως έννοιες με νόημα; Έγιναν πράξη; Πόσο επηρέασαν
την πολιτική και τον σχεδιασμό έως σήμερα;
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, βιώνουμε μια διαδικασία αναθεωρήσεων στη σκέψη.

Abstract
The pivotal year for Greece, Epirus and Tzoumerka was the year 2009. One year
before the outbreak of the Greek crisis and a year before the implementation of the
Kallikratis Program (Law 3852/2010 - New Architecture of Self-Government and
Decentralized Administration), a variety of policies and researches gave a new
impetus for the development of Tzoumerka region.
At that time planning was based on the principles of integrated development, and
at the same time, the term green development was incorporated into every policy.
Terms such as innovation, social cohesion, digital convergence, competitiveness,
conservation of biodiversity and cultural heritage, local governance were found in
every policy related to spatial planning and also became an integral part of the
politicians speeches locally and nationally.
But are these terms so important nowdays? Have they been implemented? How
much have they influenced policies and planning?
Today, ten years later, we are experiencing a process of revision in our thoughts.
1. Εισαγωγή
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Το 2009 εκπονήθηκε για την απόκτηση του προπτυχιακού διπλώματος
Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης, η εργασία με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο
Χωρικής Ανάπτυξης του Ορεινού Όγκου των Τζουμέρκων». Μέσω της ανάλυσης
SWOT είχαν αναδειχθεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της περιοχής, καθώς
και οι ευκαιρίες και οι απειλές. Σε μια περίοδο που υπήρχαν πλήθος
χρηματοδοτούμενων εργαλείων, το να αναπτύξεις «το όραμα», να κάνεις προτάσεις
και κάποια στιγμή να τις έβλεπες να υλοποιούνται θεωρούνταν ρεαλιστικό. Επιπλέον,
υπήρχε το έδαφος για την εφαρμογή καθώς η περιοχή δεν είχε ποτέ ολοκληρωμένο
σχεδιασμό ούτε κατευθύνσεις ανάπτυξης. Οι προτάσεις τότε κινούνταν στο πλαίσιο
της «Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης, ο πιο αποδεκτός ορισμός της οποίας είναι
σύμφωνα με την αναφορά με τίτλο: «Το Κοινό μας Μέλλον», γνωστή ως «Brundtland
Report», που παραδόθηκε το 1987 στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών:
«…η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (Eurlex, 2019) και απεικ0νιζόταν στο τρίπτυχο Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.
Τον ίδιο χρόνο, κατά την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του
ΕΜΠ, «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», εισαχθήκαμε
παράλληλα και στην έννοια της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, δηλαδή «της
ταυτόχρονα και διαχρονικά, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και
τεχνικής/τεχνολογικής «ανάπτυξης», η οποία μπορεί να υπάρξει, μόνο όταν τελείται
σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό πάντα στον άνθρωπο τις προαιώνιες ευγενείς
του αξίες και το «όλο» φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, στο οποίο αυτός
εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά ως αναπόσπαστο και όχι κυρίαρχο μέρος του»
(Ρόκος, 2001). Μια έννοια που μέχρι σήμερα έχει υιοθετηθεί από την πολιτική της
Περιφέρειας Ηπείρου και σε κατά τόπους περιοχές.
Σήμερα, μιλάμε για «Πράσινη Ανάπτυξη». Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ: «Η Πράσινη
Ανάπτυξη αποτελεί μια νέα στρατηγική για την έξοδο από την επισιτιστική,
ενεργειακή, χρηματοπιστωτική και περιβαλλοντική κρίση επιδιώκοντας την
ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή
ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν
χωρίς επένδυση στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Η
ανάδειξη αυτού του νέου αναπτυξιακού προτύπου ανοίγει νέες δυνατότητες από τον
αγροτικό μέχρι τον τουριστικό τομέα, δημιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο
της μεταποίησης, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας.
Προτεραιότητες αποτελούν το κλίμα και η ενέργεια, η αναδιάρθρωση στους
παραγωγικούς τομείς και η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων».
Ο χωροταξικός σχεδιασμός ρυθμίζεται ακόμη στη χώρα μας από το Νόμο
2742/1999 - ΦΕΚ Α 207/07.10.1999 για τον «Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο
Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Σε εφαρμογή του Νόμου και σύμφωνα με την Υ.Α.
51949/2010 - ΦΕΚ 1925/Β/13.12.2010 για την «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της
εφαρμογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» συντάχθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο
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Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, του οποίου η αναθεώρηση
εγκρίθηκε το 2018 με το ΦΕΚ 286 ΑΑΠ /28.11.2018. Το ΠΠΧΣΑΑ προσδιορίζει
χωρικά τα Τζουμέρκα σε σχέση με το Μέτσοβο, θέλοντας να δημιουργήσει μια ενιαία
χωρική ενότητα στη Νότια Πίνδο με προσανατολισμό την τουριστική ανάπτυξη της
και συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Ο χώρος των Τζουμέρκων ο οποίος
αναπτύσσεται κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου Νότια του Μετσόβου, πρέπει να
ενισχυθεί ώστε να αξιοποιηθεί η παραγωγική του ταυτότητα στηριγμένη στα
αγροτικά προϊόντα (τυροκομικά και αμπελουργικά) και τους τουριστικούς πόρους.
Προτεραιότητα για την περιοχή αποτελεί η στοχευμένη βελτίωση του ορεινού
οδικού δικτύου ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα προς τους οικισμούς και τους
φυσικούς και τουριστικούς πόρους, η ένταξή της σε ευρύτερα πολυθεματικά
τουριστικά δίκτυα, η ενίσχυση του παραδοσιακού και ποιοτικού χαρακτήρα
της πρωτογενούς παραγωγής και γενικότερα η χωρική, ποιοτική και θεματική
διεύρυνση του προτύπου της περιοχής Μετσόβου στον υπόλοιπο ορεινό χώρο».
Εκμεταλλευόμενο επίσης τη γειτνίαση των Δήμων Μετσόβου και Βορείων
Τζουμέρκων, με τον οποίο επιδιώκεται συσχέτιση, στον σχεδιασμό «μπαίνουν» και
τα δύο μέγαλα οικιστικά κέντρα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων:
- «…τα Άγναντα και το Βουλγαρέλι αποτελούν πολύπολο σε συλλειτουργία με
τα Πράμαντα συγκροτώντας δυνητικά το κεντρικό οικιστικό πλέγμα μίας
ενιαίας αναπτυξιακής ενότητας στα Τζουμέρκα…»
- «Ολοκληρωμένη δράση βελτίωσης της ορεινής κινητικότητας μέσα από την
ανάπτυξη του άξονα Μέτσοβο - Ορεινή Άρτα (Εγνατία - Πράμαντα- Άγναντα
- Βουλγαρέλι)»
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ρυθμίζεται ακόμη και σήμερα με τον Ν. 2508/1997)
και σύμφωνα με αυτόν προβλέπεται η σύνταξη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδιών
(ΓΠΣ) ή Σχέδιων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)
προσδιορίζουν το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε ΟΤΑ. Δεν έχει υλοποιηθεί στο Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων.
Καταλήγοντας λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, και με την παραδοχή ότι η
πρόταση του 2009 (όπως αυτή αναπτύχθηκε στην διπλωματική εργασία) είναι ακόμη
επίκαιρη, αναπτύχθηκε η εν λόγω εργασία με περιοχή αναφοράς τον Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων.
2. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Το 2009, αναφερόμενοι στην εν λόγω περιοχή, θα μιλούσαμε για τέσσερις
διαφορετικές περιοχές: δύο δήμους και δύο κοινότητες: Δήμος Αγνάντων, Δήμος
Αθαμανίας, Κοινότητα Θεωδοριάνων και Κοινότητα Μελισσουργών. Η καθεμιά με τη
δική της διοίκηση, τον δικό της προγραμματισμό και τον δικό της προσανατολισμό.
Τον επόμενο χρόνο θεσπίζεται ο Νόμος 3852/2010 «Καλλικράτης» σύμφωνα με τον
οποίο, οι ανωτέρω περιοχές συνενώνονται και πλέον θα αποτελούν έναν ενιαίο δήμο,
τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Το εγχείρημα αυτό τότε θεωρούνταν ελπιδοφόρο.
Μια ενιαία γεωγραφική περιοχή, με κοινά χαρακτηριστικά και κοινούς στόχους υπό
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την διοίκηση ενός προσώπου, προβλεπόταν ότι θα λειτουργούσε καλύτερα, στη
διαχείριση των εθνικών πόρων, στη χρηματοδότηση των έργων της και στην διοίκηση
του νέου δήμου. Μάλιστα, η διαδημοτική συνεργασία και τα δίκτυα δήμων ήταν
έννοιες που τα προηγούμενα χρόνια είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και θεωρητικά
δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Δέκα
χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, αποδεικνύεται ότι δύο θέματα δεν υπολόγισε
ο νομοθέτης: 1) Την απόσταση και τον χρόνο που έπρεπε να καλύψει ένας Δήμαρχος
για να μεταβεί από την μια άκρη του νέου δήμου στην άλλη σε μια μέρα αν προέκυπτε
ανάγκη αλλά και ένας δημότης για να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι
οποίες έπρεπε να μεταφερθούν στην έδρα του 2) την οικονομική κρίση, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα την απαγόρευση των προσλήψεων και την αδυναμία τελικά της
στελέχωσης υποδομών εξυπηρέτησης δημοτών σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι
αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος σήμερα στην διοίκηση, λόγω της μεγάλης
έκτασης που καλύπτει, θέτουν, όπως και σε άλλους δήμους της χώρας, το θέμα νέας
διάσπασης. Όμως εάν οι δημότες διεκδικούσαν τα αιτήματά τους πιο συντονισμένα
και η Δημοτική Αρχή κατένειμε πιο δίκαια τους πόρους, ο νέος χωρικός διαχωρισμός
δεν θα ήταν απαραίτητος.
3. Η σχέση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με την ευρύτερη περιοχή
Ως ευρύτερη περιοχή ορίζεται ο νομός Άρτας, Ιωαννίνων και η Περιφέρεια
Ηπείρου γενικότερα καθώς και ο νομός Τρικάλων με τον οποίο συνορεύει.
Η περιοχή μελέτης είναι ακόμη και σήμερα εξαρτημένη διοικητικά και
λειτουργικά από τα γειτονικά αστικά κέντρα, Άρτα και Ιωάννινα. Οι απαραίτητες για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων υπηρεσίες όπως εφορία, τράπεζες, δικαστήρια κτλ
καθώς και οι υποδομές υγείας (νοσοκομείο, ιατρεία), πρόνοιας και ανώτερης
εκπαίδευσης βρίσκονται έξω από τα όρια της περιοχής μελέτης. Τα μεγαλύτερα
οικιστικά κέντρα που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης και που διαθέτουν σε
έναν σχετικά υψηλό βαθμό βασικές υπηρεσίες και υποδομές είναι τα Άγναντα και το
Βουργαρέλι.
Κομβικό σημείο της δεκαετίας είναι η υλοποίηση της Εγνατίας Οδού και της
Ιόνιας Οδού, με διαφορά μιας δεκαετίας μεταξύ τους καθώς επίσης και η κατασκευή
ενός σημαντικού τμήματος της Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων. Αν και δεν
βρίσκεται στα όρια της περιφέρειας Ηπείρου, καθοριστική ήταν και η κατασκευή της
Ολυμπίας Οδού, γιατί σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό, μείωσε την απόσταση και τον
χρόνο σύνδεσης της Αθήνας με τα Τζουμέρκα. Με αποτέλεσμα όσοι Τζουμερκιώτες
ζουν και εργάζονται στην Αθήνα να προτιμούν πλέον ως τουριστικό προορισμό τον
τόπο καταγωγής τους ή έχουν αυξήσει τις επισκέψεις τους, φαινόμενο που
παρουσιάστηκε έντονα το καλοκαίρι του 2019. Η υλοποίηση των δύο μεγάλων αυτών
οδικών αξόνων έδωσε μια νέα πνοή στην ανάπτυξη της περιοχής. Συνέβαλαν
ουσιαστικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας, όλο το χρόνο.
Δέκα χρόνια μετά την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού, απευθείας σύνδεση με τα
Τζουμέρκα, δεν επετεύχθη. Έχει όμως ξεκινήσει η σύνδεση με την Ιόνια Οδό. Πλέον
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σε αυτό τον μεγάλο οδικό άξονα υπάρχει σήμανση προς «Τζουμέρκα» και
συγκεκριμένα προς τα Τζουμέρκα του Ν. Άρτας.
4. Προστατευόμενες περιοχές
Έτη 2009 – 2019, μια δεκαετία που άλλαξε ριζικά την εικόνα των
προστατευόμενων περιοχών τόσο γεωγραφικά όσο και ως προς την διαχείρισή τους.
Έως το 2009 στην περιοχή μελέτης είχαν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και
συγκεκριμένα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση
των άγριων πτηνών», Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) για την ορνιθοπανίδα
στην Κοιλάδα του Αχελώου και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,
προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ-SCI) στα Όρη Αθαμάνων (GR
2110002) και στην κοιλάδα του Αχελώου (GR2110005). Το 2012 τα όρια των
περιοχών NATURA διευρύνθηκαν.
Στις 12 Φεβρουαρίου 2009 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα (Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 49, 12/02/2009) σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η
ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων μεταξύ των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας και
Τρικάλων χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο. Η πλήρης του ονομασία ήταν Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου μαζί με το Εθνικό Πάρκο
Πίνδου και Εθνικό Πάρκο Γράμμου συνιστούσαν τη μεγαλύτερη περιοχή
περιβαλλοντικής προστασίας στην Ελλάδα. Ο κύριος σκοπός ίδρυσης του Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου είναι η διατήρηση της
φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της άγριας ζωής, παράλληλα
με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης,
έτσι ώστε όλα τα γνωρίσματα, φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά της
προστατευόμενης περιοχής να διατηρηθούν ανεπηρέαστα για τις μελλοντικές γενιές.
Ο ρόλος του καθοριστικός όλα αυτά τα χρόνια καθώς σύμφωνα με το νόμο
γνωμοδοτεί πριν από την υλοποίηση έργων υποδομής, παρέχει υπηρεσίες φύλαξης
και έχει προσφέρει σημαντικό επιστημονικό έργο. Το 2018 πιστοποιείται ως
βιώσιμος τουριστικός προορισμός (έχει ενταχθεί στο δίκτυο EUROPARC –
Sustainable Tourism Protected Areas) προβάλλοντας την περιοχή και τις
τουριστικές της επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Στη δεκαετία το μόνο αρνητικό
στοιχείο που παρουσιάζεται είναι ότι ακόμη κατά ένα μεγάλο μέρος η τοπική
κοινωνία αγνοεί την σημασία της ύπαρξης του Φορέα και τον ρόλο που έχει στην
ανάπτυξη της περιοχής και είναι ακόμη επιφυλακτική. Δεν το έχει αποδεχθεί, πράγμα
στο οποίο έχει συμβάλλει η παραπληροφόρηση αλλά και η στάση των τοπικών αρχών
και φορέων από το 2014 έως σήμερα.
Τα όρια του ανωτέρω Φορέα έχουν διευρυνθεί και πλέον λειτουργεί ως Φ.Δ.
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχει καλύψει σε μεγάλο μέρος δράσεις ανάδειξης
και προβολής της περιοχής των Τζουμέρκων, σε σχέση με το έργο που έχουν παράξει
άλλοι φορείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
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5. Ο πληθυσμός
Ο μόνιμος πληθυσμός συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση την τελευταία δεκαετία.
Η απογραφή του πληθυσμού από το 2001 έως το 2011 δείχνει μείωση 26,20%. Ο
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων παρουσιάζεται πλέον ως ο πιο γηρασμένος Δήμος της
χώρας με μέσο όρο ηλικίας των κατοίκων του τα 57,9 χρόνια.
Εξετάζοντας την περιοχή παρατηρούμε τη σημασία της εγκατάστασης ενός
εργοστασίου σε μια περιοχή. Η ύπαρξη και η λειτουργία του εργοστασίου
εμφιάλωσης νερού είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία θέσεων εργασίας
αλλά και την εγκατάσταση νέων οικογενειών. Ακόμη, το γεγονός ότι ο δήμος μας
παρουσιάζεται ως ο πιο γηρασμένος αποτέλεσε την αφορμή να ενταχθεί σε
πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης μεγάλης ιδιωτικής επιχείρησης η οποία δίνει ως
κίνητρο την κάλυψη των εξόδων της γέννησης παιδιών των οποίων οι γονείς μένουν
μόνιμα στην περιοχή με απώτερο σκοπό την αύξηση των γεννήσεων και την
αντιστροφή της υπάρχουσας δυσμενούς κατάστασης. Όσον αφορά την δομή και την
σύνθεση του πληθυσμού δεν παρουσιάζονται μεταβολές.

6. Αμετάβλητοι τομείς
Οι τομείς της οικονομίας και του πολιτισμού δυστυχώς δεν έχουν μεταβληθεί
σημαντικά για να επιφέρουν αλλαγές στην ζωή των κατοίκων και των επιχειρηματιών
της περιοχής μελέτης. Αν εξαιρέσουμε κάποιες ατομικές προσπάθειες και ιδέες που
έχουν αποδώσει, στο σύνολό της, η περιοχή βαδίζει δίχως σχέδιο.
Ο πρωτογενής τομέας φθίνει, τόσο γιατί παύουν όλο και περισσότεροι να
απασχοληθούν στον τομέα αυτό αλλά και όσοι συνεχίζουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες
λόγω απουσίας υποδομών.
Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Στη δεκαετία
αυτή δημιουργήθηκε ένα ακόμη εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού το οποίο μέχρι
σήμερα έχει αποδώσει. Όμως μειώθηκαν τα κατασκευαστικά έργα. Παρά μόνο τον
τελευταίο χρόνο υπάρχει μια ανάκαμψη. Όσον αφορά την μεταποίηση δεν υπήρχε
και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
Όσον αφορά τον τριτογενή τομέα αυτός είναι συνώνυμος πλέον του τουρισμού.
Αύξηση στον αριθμό των ξενοδοχειακών μονάδων και των μονάδων εστίασης δεν
παρουσιάζεται. Όμως παρατηρείται βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Ως αρνητικό στοιχείο παρουσιάζεται ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον χαρακτήρα
της περιοχής. Σημαντική είναι και η ανυπαρξία οργανωμένων δράσεων τουριστικής
προβολής στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
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7. Υλοποίηση του οράματος και των προτεινόμενων δράσεων από το 2009
έως το 2019
Το 2009 είχαμε καταλήξει στο ότι έπρεπε η περιοχή να βρει το αναπτυξιακό της
πρότυπο, να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της και με τη συμβολή των μέσων που
τις παρέχονται (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΕΠΑΑ, ΓΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ) να γίνει ανταγωνιστική
και να αποκτήσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, στην περιφέρεια και
στον εθνικό χώρο. Μέχρι τότε δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη, κάποιο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους δήμους και τις κοινότητες της περιοχής, παρά
μόνο αποσπασματικά έργα. Οι κατευθύνσεις για την ανάπτυξή τους δόθηκαν, με τα
ΚΠΣ και την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER έγιναν κάποια έργα αναζωογόνησης
αλλά δεν αξιοποιήθηκαν όσο έπρεπε.
Για τους παραπάνω λόγους βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης, το οποίο θα λάμβανε
υπόψη του όλες τις συνιστώσες που είναι καθοριστικές για την ισόρροπη ανάπτυξη,
την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος της περιοχής.
Ο σχεδιασμός του αναπτυξιακού οράματος, των στρατηγικών προτεραιοτήτων
και των στόχων που θα το στηρίξουν βασίστηκε σε ένα πολυλειτουργικό πρότυπο
οικονομικής ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά
της περιοχής. Βασικό στοιχείο που εντάχθηκε στον σχεδιασμό ήταν το σχέδιο αυτό
να μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους κατοίκους και να μπορεί να υποστηριχτεί από
τους τοπικούς φορείς.
Το όραμα για το μέλλον της περιοχής βασιζόταν σε πέντε συνιστώσες:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
Η καινοτομία της στρατηγικής ήταν ότι θα εφαρμοζόταν σε μια ενιαία
γεωγραφική περιοχή αλλά που ανήκε σε δυο ξεχωριστές διοικητικές ενότητες,
αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεργασία σε περιοχές που παρουσιάζουν κοινά
γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα με τη διοικητική τους
υπαγωγή. Το εγχείρημα αυτό στηριζόταν στην διαδημοτική και διανομαρχιακή
συνεργασία των δήμων και κοινοτήτων που σήμερα αποτελούν τους Δήμους Βορείων
Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Αυτό όμως, πλέον, θεωρείται ότι δεν μπορεί
να υποστηριχθεί σε μόνιμη βάση, κυρίως για λειτουργικούς λόγους.
Επιπλέον, θεωρήθηκε «ολοκληρωμένη» γιατί λάμβανε υπόψη της όλους τους
τομείς που είναι καθοριστικοί για την ανάπτυξη της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες υπό την αρχή
της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκέντρωνε
όλα τα στοιχεία, της τότε εποχής, που θα δημιουργούσαν μια ανταγωνιστική και
πάνω από όλα βιώσιμη ορεινή περιοχή.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναπτύσσεται η προτεινόμενη
στρατηγική και ποιες από τις δράσεις έχουν υλοποιηθεί σήμερα και από ποιον φορέα.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση της διαχρονικότητας δράσεων και του βαθμού επίτευξής
τους.
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Πίνακας 1. Ανάπτυξη των προτεινόμενων πολιτικών και αξιολόγηση
υλοποίησής τους
Α/Α

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΔΡΑΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
1.1
1.2

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας
Δημιουργία

μονάδων

μεταποίησης

ΝΑΙ
και

τυποποίησης των προϊόντων ποιότητας

ΝΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ανάπτυξη του εμπορίου και ενίσχυσή του με
1.3

τη

δημιουργία

ενός

κέντρου

εμπορίου

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

αγροτικών προϊόντων ποιότητας.
Σύνδεση με τον τομέα του τουρισμού τόσο για την
1.4

άμεση προώθηση των προϊόντων όσο και για να

ΝΑΙ

αποτελέσουν αυτά πόλο έλξης τουριστών.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Συνεργασία όλων των τοπικών παραγωγών
της περιοχής μελέτης και σύσταση αγροτικού
1.5

συνεταιρισμού Τζουμέρκων, με το όνομα του

ΟΧΙ

οποίου θα διακινούνται τα προϊόντα στην

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

αγορά.
Σύσταση ενός τοπικού φορέα διαχείρισης,
ελέγχου και πιστοποίησης του τόπου, του
1.6

τρόπο παραγωγής και των παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων με απώτερο σκοπό τη

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

μεταποίηση και εμπορία πιστοποιημένων
προϊόντων ποιότητας.
2
2.1

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων για την
ανάπτυξη του αγροτουρισμού

ΟΧΙ

Η δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων και
2.2

μονάδων εστίασης – αναψυχής υψηλής ποιότητας

ΝΑΙ

υπηρεσιών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και των
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα υπάρχοντα
2.3

τουριστικά καταλύματα, τις μονάδες εστίασης –

ΝΑΙ

αναψυχής και άλλων επιχειρήσεων σχετικά με τον

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

τουρισμό
ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Η βελτίωση των ορεινών μονοπατιών και η
2.4

δημιουργία δικτύου ορεινών μονοπατιών και
διαδρομών

ΝΑΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ
2.5

Η αξιοποίηση των πολιτιστικών μνημείων και η

ΝΑΙ

προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Προβολή των θρησκευτικών εκδηλώσεων και
2.6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

αξιοποίηση των εκκλησιών - μοναστηριών της

ΝΑΙ

περιοχής για την ανάπτυξη του θρησκευτικού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

τουρισμού

ΦΟΡΕΙΣ

Η δημιουργία χώρων για την ενημέρωση των
επισκεπτών

ως

προς

τις

δυνατότητες

διαμονής και αναψυχής που μπορούν να
2.7

έχουν φτάνοντας στην περιοχή. Οι χώροι

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

αυτοί θα προμηθεύουν χάρτες και θα δίνουν
οδηγίες για τα αξιοθέατα και την ιστορία της
περιοχής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
1

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεπτομερής μελέτη και πρόταση για τη

1.1

σχεδίαση

ενός

νέου

βιώσιμου

και

πιο

ασφαλούς οδικού δικτύου.

ΟΧΙ ΣΤΟ

Συντήρηση των δρόμων και επισκευή των
1.2

ζημιών που προκαλούνται από τις καιρικές
συνθήκες και τις κατολισθήσεις.

1.3
2
2.1
2.2

2.3

ΟΧΙ ΣΤΟ

ΣΤΟΧΟΣ

2:

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

Κατασκευή νέων οδών και ολοκλήρωση
αυτών που είναι υπό κατασκευή

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΣΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Βελτίωση του οδικού δικτύοy ώστε να μειωθούν οι
αποστάσεις μεταξύ των οικισμών

ΟΧΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

Λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών ανά δημοτική
ενότητα

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΦΙΚΤΟ

Η χρήση νέων τεχνολογιών - Ανάπτυξη δικτύου
INTERNET

NAI

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Διεξαγωγή σεμιναρίων για την ενημέρωση
και

1.1

κατάρτιση

επιχειρηματικότητας,

σε

θέματα

μεταποίησης

και

τυποποίησης προϊόντων, περιβάλλοντος και
πολιτισμού
αξιόλογο

ώστε
και

να

υποστηριχθούν

εξειδικευμένο

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΣ/

ΕΦΙΚΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ

με

ανθρώπινο
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δυναμικό όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις
που αναφέρονται στην παρούσα πρόταση.
Διάδοση

επιστημονικής

γνώσης

και

καινοτόμων πρακτικών για τα άτομα που
1.2

απασχολούνται

στη

γεωργία,

την

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΣ/

ΕΦΙΚΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΣ/

ΕΦΙΚΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ

κτηνοτροφία και τον τουρισμό με απώτερο
σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και την
αύξηση της αποδοτικότητάς τους
Λήψη μέτρων στα πλαίσια της δια βίου
μάθησης

1.3

για

την

επιχειρηματικής

ενίσχυση

ικανότητας

της

και

των

προσόντων των γυναικών για την ανάληψη
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
2
2.1
2.2

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ενίσχυση

των

υποδομών

προσχολικής,

Δημιουργία

σχολών

επαγγελματικής

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΣ/

ΕΦΙΚΤΟ

ΚΡΑΤΟΣ

κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης

ΑΞΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΝΑΙ

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
1.1
2

ΣΤΟΧΟΣ

1:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΙ

Θεσμοθέτηση και λειτουργία φορέων προστασίας

ΝΑΙ

περιβάλλοντος
ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΩΝ

2:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ
ΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αποκατάσταση

2.1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

επιβαρυμένων

και

προστασία

τμημάτων

της

των

περιοχής

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

μελέτης και θέσπιση προληπτικών μέτρων
ΣΤΟΧΟΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ
Συλλογή

3.1

απορριμμάτων

εγκαταστάσεων
παραγωγή

και

ενέργειας

η

σταβλικών

χρήση

(βιομάζα)

τους

για

και

ως

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΟΧΙ

φυσικό λίπασμα.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

υποδομών. Αυτό προϋποθέτει τη θέσπιση
προδιαγραφών

/ΔΗΜΟΣ/
ΚΡΑΤΟΣ

Κίνητρα για τη βελτίωση των υφιστάμενων
3.2

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

στη

βελτίωση

των

υπαρχόντων και στην κατασκευή νέων και τη
σύνταξη ειδικής μελέτης χωροθέτησης και

ΌΧΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
/ΔΗΜΟΣ/
ΚΡΑΤΟΣ
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προδιαγραφών για εγκατάσταση στάβλων σε
οικισμούς.
4
4.1

ΣΤΟΧΟΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάπτυξη

και

χρήση

ανανεώσιμων

πηγών

ενέργειας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΝΑΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
1

1.1

ΣΤΟΧΟΣ

1:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Έρευνα, καταγραφή, συντήρηση και ανάδειξη των
πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής μελέτης

ΔΗΜΟΣ/
ΝΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Ενοποίηση των μνημείων με την οργάνωση
1.2

πολιτιστικών διαδρομών, ειδικών θεματικών
διαδρομών

(μοναστηριών,

εκκλησιών,

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣ

γεφυριών)
Δημιουργία,
1.3

ενίσχυση

κέντρων

παραδοσιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας

ΌΧΙ

και την αναβίωση παλιών επαγγελμάτων
2

2.1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ενίσχυση των υφιστάμενων πολιτιστικών δομών
και τοπικών συλλόγων

ΔΗΜΟΣ/
ΝΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
3

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΕΤΡΑ 3.2.2 ΚΑΙ 3.2.3 ΤΟΥ ΠΑΑ
2007-2013)

3.1

Βελτίωση και ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων
Αποκατάσταση

3.2

3.3

εξωτερικών

ΝΑΙ

όψεων

κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ/

ΌΧΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ

και ιστορικής αξίας

ΦΟΡΕΙΣ

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των

ΔΗΜΟΣ/

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής όπως

ΝΑΙ

γεφύρια, νερόμυλοι και βρύσες

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
1

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ.
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Εισαγωγή και χρήση

ΤΠΕ από επιχειρήσεις,

ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των κατοίκων
1.1

στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣ/

ΝΑΙ

ΚΡΑΤΟΣ

ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για
τους κατοίκους μόνιμους ή όχι της περιοχή
2

2.1

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ Ή ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και
βελτίωση των προϊόντων

ΌΧΙ

Ανάπτυξη δικτύων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
2.2

και εμπειριών και τη διεύρυνση των τεχνολογικών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΝΑΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

προοπτικών
3

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κινητοποίηση τοπικών φορέων και κοινωνιών για

3.1

τον έλεγχο και την ενθάρρυνση της τοπικής

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΝΑΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση
3.2

των

τοπικών

φορέων

και

των

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

επιχειρηματιών για τη λήψη συλλογικών δράσεων
που θα συμβάλλουν

στην

ΝΑΙ

εξωστρέφεια της

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/
ΔΗΜΟΣ

περιοχής κυρίως στον κλάδο του τουρισμού
3.3

3.4

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς

Εκμετάλλευση αναπτυξιακού νόμου

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

7:

ΤΟΠΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΝΑΙ

της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΝΑΙ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

(ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ)
1

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών στην

1.1

Άγναντα:

Δήμος

Αγνάντων

και

Κοινότητα

ΔΗΜΟΣ/
ΝΑΙ

Μελισσουργών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών στο
1.2

Βουργαρέλι: Δήμος Αθαμανίας και Κοινότητα

ΔΗΜΟΣ/
ΝΑΙ

Θεοδωριάνων
2
2.1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ
Εκπόνηση

αναπτυξιακών

μελετών

ΣΧΟΟΑΠ

και

ΟΧΙ

3

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3.1

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων

ΔΗΜΟΣ

ΝΑΙ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΒΑΘΜΟ)
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4

ΣΤΟΧΟΣ 4: ΈΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1
5

Ένταξη σε δίκτυα συνεργασίας

ΌΧΙ

ΔΗΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 5: ΊΔΡΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.1

Ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ περιοχής
μελέτης

ΝΑΙ
ΜΕ ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΗΜΟΣ

- ΙΔΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ)

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε τα εξής:
- Στον άξονα της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας καθοριστικό ρόλο στην
υλοποίηση των δράσεων έπαιξε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αντικειμενικά ένας
Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα και τα εργαλεία του να στηρίζει την
λειτουργία των επιχειρήσεων. Όμως μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη
των υποδομών υποστήριξής τους (προβολή και καλύτερη πρόσβαση).
- Η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην δημιουργία
υποστηρικτών δομών του τουρισμού: α) Καθαρισμός των παραδοσιακών
μονοπατιών (Rouista Tzoumerka - Terra Pindus) β) Κύτταρο Τέχνης
Τζουμέρκων γ) Κέντρο Άθλησης και Αναψυχής δ) ανάδειξη των «παραλιών»
των Τζουμέρκων. Δομές βέβαια που λειτουργούν όλο το χρόνο και
χρησιμοποιούνται πλέον και από τους μόνιμους κατοίκους.
- Μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει τα προηγούμενα χρόνια για την καλλιέργεια
και την προώθηση προϊόντων ποιότητας. Στην περιοχή μελέτης έχουν
καταγραφεί μεν οι διαθέσιμοι πόροι αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε κάποια
μεγάλη επένδυση, με εξαίρεση στον κλάδο της εμφιάλωσης νερού. Κάποιοι
έχουν επενδύσει στο μέλι, στο τυρί και σε εναλλακτικές καλλιέργειες
(υπερτροφές) και με ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει μια υποτυπώδης
σύνδεση με τον τομέα του τουρισμού.
- Στον άξονα της ανάπτυξης της προσβασιμότητας η περιοχή μελέτης
στερείται μεγάλων έργων οδικής σύνδεσης και έργων βελτίωσης της
ποιότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Ο Δήμος για να μπορέσει να
αντεπεξέλθει πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το κράτος διότι οι δικοί του
πόροι δεν επαρκούν. Επιπλέον, τα έργα μέχρι σήμερα γίνονταν κατά κύριο
λόγο για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της καθημερινότητας των κατοίκων.
Μεγάλα έργα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο αρχικής χάραξης ή μελετών.
Προσβασιμότητα όμως δεν είναι μόνο η οδική σύνδεση. Στον τομέα των
υποδομών σύνδεσης με το διαδίκτυο, ο Δήμος έχει αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία
που του δόθηκε, δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό στο σύνολο της
περιοχής μελέτης.
- Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ήταν μια πολιτική που δεν βρήκε
πρόσφορο έδαφος. Βασικός λόγος η απουσία ανθρώπινου δυναμικού. Οι
ηλικιακές ομάδες και το ενδιαφέρον απουσιάζουν. Επιπλέον, τέτοιου είδους
δράσεις κατά κύριο χρηματοδοτούνταν από την ΕΕ. Με την οικονομική
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-

-

-

-

-

κρίση και με την αλλαγή κατεύθυνσης χρηματοδοτήσεων αυτές οι δράσεις
έπαψαν να στηρίζονται.
Στον άξονα της προστασίας και της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
από την άλλη πλευρά, η θέσπιση από το κράτος των προστατευόμενων
περιοχών NATURA, η λειτουργία των φορέων διαχείρισης εθνικών πάρκων
και η στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό καθώς επίσης και η
πολιτική για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απέδωσε.
Επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές δεν υπήρχαν σε μεγάλο βαθμό.
Εξαίρεση αποτελεί το κλειστό λατομείο Γραικικού το οποίο χρήζει
αποκατάστασης. Η νοοτροπία των κατοίκων ως προς την διαχείριση των
απορριμμάτων τους άλλαξε σε μεγάλο βαθμό και δύσκολα θα βρεις πλέον
κάτοικο να πετά τα σκουπίδια του στο δρόμο ή στα ρέματα όπως παλιά.
Στον τομέα της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει
γίνει το σημαντικό βήμα της καταγραφής και της στοιχειώδους συντήρησης
των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Επίσης, στηρίχθηκαν όλες σχεδόν
οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις των φορέων της περιοχής τόσο από
το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς. Όμως, ο τομέας αυτός στερείται επίσης
σχεδίου. Όλες οι δράσεις είναι αποσπασματικές χωρίς να υπόκειται σε μια
ενιαία πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Τέλος, όσων αφορά την τοπική διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των
συνεργασιών, εκ των πραγμάτων αναπτύχθηκαν ως οικιστικά κέντρα η
Άγναντα και το Βουργαρέλι, διότι συγκέντρωναν τις δημόσιες υπηρεσίες
αλλά και συνεχίζουν να προσελκύουν την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών.
Όμως σημαντική είναι η απουσία ακόμη και σήμερα χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδίου.
Η συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων είναι αναγκαία από το
νόμο σε ορισμένα θέματα, κυρίως όσα σχετίζονται με το περιβάλλον και
περιορίζεται σε αυτά. Η λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων όπως έχει
οριστεί από το κράτος δεν απαγορεύει αλλά καθιστά δύσκολη την άμεση
επικοινωνία. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ως προς τις συνεργασίες με
άλλους δήμους έγινε εσωστρεφής τα τελευταία πέντε χρόνια. Αναπτυξιακή
εταιρεία ΟΤΑ υπάρχει με άλλη μορφή. Ως Κοινωφελής Επιχείρηση –
Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο, όμως το έργο τους σήμερα περιορίζεται
στο να υλοποιούν το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και στην λειτουργία
ΚΔΑΠ και στο να διοργανώνουν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις
αντίστοιχα. Δεν αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία που τους δόθηκαν από τον νόμο
ώστε οι άμεσα συμβαλλόμενοι μέσω του διαλόγου να δημιουργήσουν κοινό
σχέδιο δράσης στην περιοχή.
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8. Οι σκέψεις δέκα χρόνια μετά
Καταλήγοντας με τις σκέψεις δέκα χρόνια μετά και βιώνοντας όλο αυτό το
χρονικό διάστημα τις προσπάθειες και την πολιτική που τελικά ασκήθηκε η δεκαετία
χωρίζεται ουσιαστικά σε 5 χρόνια σχεδιασμού και 5 χρόνια αδράνειας, παρά μόνο
αποσπασματικές κινήσεις επιβίωσης. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο που
εμφανίστηκε σε όλη τη χώρα. Ακόμη, όταν υπήρχε η χρηματοδότηση δεν υπήρχε
σχεδιασμός. Τώρα πια που υπάρχει σχεδιασμός (αν και όχι ολοκληρωμένος, αλλά
γνωρίζουμε τις κατευθύνσεις που πρέπει να κινηθούμε) δεν υπάρχει η
χρηματοδότηση.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άσκηση της πολιτικής στην
περιοχή μελέτης. Ένας αρχικός σχεδιασμός που θα έδινε το αναπτυξιακό πλάνο στην
περιοχή δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον και μια σημαντική
πολιτιστική κληρονομιά, στα οποία κάποιοι ήθελαν να επενδύσουν. Έτσι λοιπόν
αναπτύχθηκαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού
κυρίως με αντίκτυπο στην προβολή όλης της περιοχής και κατά συνέπεια στην πίεση
για την υλοποίηση υποδομών υποστήριξής τους.
Σημαντικό ζήτημα προς επίλυση είναι η προσβασιμότητα στην περιοχή καθώς
απουσιάζουν τα μεγάλα έργα οδικής σύνδεσης με την περιοχή αλλά και των οικισμών
μεταξύ τους.
Μεγάλο πρόβλημα είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Πλέον όχι μόνο στις ορεινές
περιοχές, όχι μόνο στα Τζουμέρκα. Σε όλη τη χώρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι
συνταξιούχοι, οι οποίοι αρκούνται στο να τους εξασφαλίζονται οι βασικές παροχές
του νερού, του ηλεκτροφωτισμού και της προσβασιμότητας. Όμως, αν δεν υπάρξει
ενιαία πολιτική ενίσχυσης της μητρότητας και παροχής κινήτρων από το κράτος, η
κατάσταση δεν θα αντιστραφεί.
Τέλος, οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό οφείλουν να εφαρμόσουν το κριτήριο του
χώρου, καθορίζοντας τη χωρική ενότητα των Τζουμέρκων σύμφωνα με τη θέση που
βρίσκεται και όχι με τη θέση που θα ήθελε η πολιτική να βρίσκεται.
Δέκα χρόνια μετά το όραμα και η στρατηγική του 2009 παραμένουν δυστυχώς
ίδια. Τόσο η οικονομικό - πολιτική κατάσταση στη χώρα μας όσο και στα Τζουμέρκα
συνέβαλλε σε αυτό. Σήμερα, βρισκόμαστε στη θέση που ήμασταν 10 χρόνια πριν και
πάλι με την ελπίδα του ότι η «ανάπτυξη» θα έρθει…κλείνοντας την παρούσα εργασία
με το απόσπασμα που είχε ξεκινήσει η τότε εργασία και αποτέλεσε και αποτελεί
ακόμη και σήμερα έμπνευση για εμάς που ζούμε στα Τζουμέρκα:
Οι εποχές που πέρασαν…
και οι εποχές που έρχονται…
και εμείς, κάπου εκεί στη μέση,
προσπαθούμε να κρατήσουμε ό, τι είναι ρίζα μας,
να μείνουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε και να δημιουργούμε
χωρίς να ξεχνάμε…
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής σε κινητά. Η εφαρμογή
είναι ένας ηχοπερίπατος, μέσω του οποίου ενεργοποιούνται στους χρήστες ιστορίες
και ήχοι σε διάφορα σημεία της διαδρομής τους μέσα στο χωριό Βουργαρέλι. Η
ενεργοποίηση των ηχητικών σημείων γίνεται με τη βοήθεια του GPS. Ο χώρος, ο ήχος,
οι ιστορίες από κατοίκους και μη, συνδυάζονται από το περπάτημα των χρηστών, οι
οποίοι με της κίνησή τους φτιάχνουν έναν δικό τους μοναδικό χώρο, με ερεθίσματα
του ήδη υπάρχοντος περιβάλλοντος και των μέσων της εφαρμογής. Σκοπός της
εργασίας δεν είναι μόνο μία ξενάγηση στο χωριό και η ανάδειξη της ομορφιάς και της
πολιτισμικής κληρονομιάς του. Είναι η δημιουργία ενός υβριδικού χώρου μέσω των
ήχων της εφαρμογής, οι οποίοι μαζί με την ήδη υπάρχουσα ιστορία του τόπου και την
εισαγωγή διαφόρων ήχων δημιουργούνε στον και με τον περιπατητή και χρήστη την
εμπειρία μιας επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality).
Abstract
The creation of an application for mobile devices is depicted in this paper. The
app is a soundwalk, through which the users are able to listen to stories and sounds
at various points on their walk across the village of Vourgareli. The sound points are
played whenever activated by the specific geographic location of the user via GPS.
Space, sound and stories from residents or other, are combined with the walking
process of the users, creating a unique space for each individual, with stimulations
from the physical space around them and the media from the soundwalk. The aim of
the application is not just to be a tour guide through the village, nor to just bring out
its beauty and its cultural heritage. It is the creation of a hybrid space with the media
that is given. The already existing history of the area together with the import of
different sounds, create the experience of an augmented reality.
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1. Εισαγωγή
Η κίνηση και ο ήχος είναι αλληλένδετα. Αλλιώς ακούγεται το τρένο στον ακροατή
όταν τον προσπερνάει και αλλιώς όταν κινείται μαζί του. Παρόλα αυτά θα αναλυθεί
η έννοια του ηχοτοπίου αρχικά μόνη της, και έπειτα θα εισαχθεί ο όρος της
κινητικότητας.
Ως ηχοτοπίο ορίζονται όλοι οι ήχοι οι οποίοι ακούγονται και παράγονται μέσα σε
ένα περιβάλλον και μαζί με αυτό, το πώς προσλαμβάνει και αντιλαμβάνεται το
άτομο(ή κοινωνικό σύνολο) το ηχητικό αυτό περιβάλλον. Ο όρος αναφέρεται σε
περιβάλλοντα είτε πραγματικά (π.χ. πάρκο, σπίτι), είτε πιο αφηρημένα, όπως ο
„χώρος“ ενός βιντεοπαιχνιδιού ή μιας μουσικής σύνθεσης. O R. Murray Schafer
χωρίζει τα περιβάλλοντα αυτά σε hi-fi και lo-fi. Στα hi-fi συστήματα είναι δυνατόν
κανείς να ακούσει τους ήχους και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο, και τους
κοντινούς, και τους μακρινούς. Αντίθετα, στα lo-fi συστήματα τα σήματα χάνονται
από τους πολλούς έντονους ήχους και η αντίληψη χάνεται μέσα στο ευρύ φάσμα του
θορύβου. Συνηθίζεται το lo-fi να συναντάται συχνά στα αστικά περιβάλλοντα, ενώ το
hi-fi στα φυσικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό στοιχείο που προσθέτει η έννοια του
ηχοτοπίου στις σπουδές του ήχου, είναι η εξέταση του συνολικού ήχου, του έξω και
του μέσα, συμπεριλαμβάνει κοινωνικοπολιτισμικές κατασκευές και ιστορικούς
παράγοντες. Δεν ενδιαφέρουν μόνο οι ήχοι που ακούγονται από τα ακουστικά μιας
εφαρμογής για έναν ηχοπερίπατο. Η έννοια του ηχοτοπίου συμπεριλαμβάνει τον ήχο
τον φύλλων του φθινοπώρου που σπάνε κάτω από τα ορειβατικά παπούτσια της
περιηγήτριας, και το αυτοκίνητο που αχνοακούγεται από αρκετά μακριά. Είναι
δυναμικό, αλλάζει και διαμορφώνεται από τις καταστάσεις και τις αντιλήψεις.
Η κίνηση είναι σημαντικό κομμάτι του ήχου, και στο πως παράγεται, και στο πως
τον αντιλαμβανόμαστε. Στον ηχοπερίπατο αυτή η κίνηση εκφράζεται με το βάδισμα.
Ο χώρος δημιουργείται μέσα από την εμπειρία της κίνησης του περιπατητή
(Μπουμπάρης 2015), και παράλληλα και ο ηχητικός χώρος παράγει και παράγεται
μέσα από την κίνηση. Ένα πόδι μπροστά στο άλλο, σαν παιχνίδι. Δεν έχει
ανταγωνισμό όπως στο άθλημα, ούτε κανόνες. Το προτέρημα του περιπάτου στη
φύση, από αυτού στην πόλη, είναι ότι δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανείς
πεζοδρόμια. Δεν υπάρχουν στο δάσος. Πολλοί στοχαστές, όπως ο Ρεμπώ, ο Νίτσε, o
Θορώ, o Κάντ, κ.ά. υπήρξαν δεινοί περιπατητές, στοχαζόμενοι ενώ βάδιζαν, και το
γράψιμο ήταν απλά μία σύντομη παύση (Frederic Gros, 2015).
Με διαμεσολαβητή τεχνολογικά μέσα που βασίζονται σε Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών, η αντίληψη του χώρου αλλάζει και διαμορφώνεται. Τα μέσα αυτά, τα
οποία ενσωματώνουν τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, όπως το GPS σε κινητές
τεχνολογίες (κινητά, tablet), κάνουν δυνατή την εισαγωγή συγκεκριμένου
περιεχομένου για συγκεκριμένη τοποθεσία, προσθέτοντας έτσι μία ακόμη αντίληψη
του χώρου παράλληλα στο ήδη υπάρχον. Ειδικά οι ηχητικοί περίπατοι,
απομακρύνονται από την οπτική κυριαρχία των μέσων, και αναπλάθουν ένα ήδη
σημαντικό κομμάτι της αντίληψης ενός χώρου, που είναι ο ήχος. 1 Μέσα στον υβριδικό
1
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χώρο που δημιουργείται από τις ιστορίες, τις αναμνήσεις και τα λαογραφικά στοιχεία
που δίνονται από τον ηχοπερίπατο, οι χρήστες δεν αποκόβονται από το περιβάλλον
στο οποίο βρίσκονται, αλλά γίνονται ενεργοί παρατηρητές και εμπλέκονται άμεσα
στον γύρω χώρο.

2. Μεθοδολογία
Αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια της κίνησης, η οποία είναι βασικό στοιχείο ενός
ηχητικού περιπάτου. O Cresswell (2006) έχει προσεγγίσει την έννοια της κίνησης και
του χώρου, με τις έννοιες μεταφυσική της εδραίωσης και μεταφυσική του νομαδικού.
Στη μεταφυσική του νομαδικού, ο τόπος, και σημαντικότερα ο πλαισιωμένος τόπος,
κουβαλάει ταυτότητα, είναι ιεραρχημένος, ελεγχόμενος, προσφέρει ασφάλεια και
σύμφωνα με τον Έλιοτ είναι πολιτισμός. Αντίθετα, στη μεταφυσική του νομαδικού ο
χώρος αντιλαμβάνεται ως παγιωμένα νοήματα και αντιλήψεις, και για αυτό γιορτάζει
την κίνηση ως απελευθέρωση από αυτά τα σχήματα, τις αντιλήψεις „thinking inside
the box“, τους εντοπισμούς και την οριοθέτηση. Η κίνηση αντιλαμβάνεται ως
αντίσταση, δημιουργώντας αλλαγές και καινούριους χώρους έκφρασης. Παράλληλα
όμως το ένα εμπεριέχεται και προϋποθέτει το άλλο. Και η κίνηση δεν είναι για όλους
απελευθέρωση από τα δεσμά. Ο Raymond Williams π.χ., σε μια επιστολή για τις
απεργίες ανθρακωρύχων το 1985, μιλάει για την ανάδυση ενός νομαδικού
καπιταλισμού, ο οποίος εκμεταλλεύεται τόπους και ανθρώπους, και συνεχίζει να
κινείται όπως τον βολεύει.
Μέσα από αυτά που περιεγράφηκαν για την κίνηση, ο ηχοπερίπατος που
σχεδιάστηκε έχει σκοπό να εισάγει τους περιπατητές στην έννοια του βαδίσματος σε
μέρη που δεν έχουν επισκεφθεί, για τους τουρίστες, και σε μέρη που έχουν
επισκεφθεί, π.χ. οι ντόπιοι, αλλά θέλουν να τα βιώσουν σαν να τα περπατούν πρώτη
φορά. Ο Νίτσε και ο Ρουσσώ θεωρούσαν πως μέσω του βαδίσματος τους ερχότανε οι
ιδέες:
Δεν ανήκουμε σε αυτούς που σχηματίζουν σκέψεις μόνο όταν βρίσκονται
ανάμεσα σε βιβλία, όταν ωθούνται από βιβλία – εμείς συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε
έξω, στον καθαρό αέρα, καθώς περπατάμε, πηδούμε, σκαρφαλώνουμε, χορεύουμε,
κατά προτίμηση σε μοναχικά βουνά ή κοντά στη θάλασσα, όπου ακόμα κι οι δρόμοι
γίνονται στοχαστικοί.2

Εκτός όμως από τη γλυκιά αποστασιοποίηση από τις καθημερινές σκέψεις που
προσφέρει το περπάτημα από μόνο του, την παύση της ακατάπαυστης φλυαρίας του
κεφαλιού, την αρμονία, και σχεδόν ένα είδος διαλογισμού δικού του, το περπάτημα
με το audiowalk, τοποθετεί ιστορίες για τον τόπο, σε συγκεκριμένο σημείο,
οικειοποιώντας και εναρμονίζοντας ακριβώς τον ήχο της εφαρμογής με τη θέση του
χρήστη. Καλεί τον χρήστη να ανακαλύψει και το χωριό και τη φύση. Τα σημεία όπου
ενεργοποιείται η εφαρμογή είναι διάσπαρτα, και με αυτό τον τρόπο δίνεται στους
Friedrich Nietzsche, Η χαρούμενη επιστήμη, παρ. 366, Θεσσαλονίκη, Νησίδες,
2004, σελ. 244-245
2
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περιηγητές χρόνος για να επεξεργαστούν το χώρο και με το δικό τους τρόπο, να
αφήσουν το μυαλό να ταξιδέψει, να ανυπομονούν να ανακαλύψουν, και η εφαρμογή
στο background θα τρέχει, χωρίς να είναι αναγκαία η διάδραση με το κινητό, χωρίς
στην ουσία να αποσπά την προσοχή από το γύρω περιβάλλον.
Οι πληροφορίες που δίνονται στο audiowalk είναι λαογραφικές, ιστορικές,
περιβαλλοντικές, ένα μείγμα σκέψεων που καλούνε όποιον περπατάει να
επεξεργαστεί το χωριό με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά και να βιώσει τον τόπο μέσα
από τη “φωνή” μιας εφαρμογής σαν ένα καινούριο επίπεδο του χώρου και παράλληλα
να μπορεί να αφήνει και το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη διαδρομή. Αυτό
επιτυγχάνεται με την εισαγωγή σχολίων από τους χρήστες στα σημεία όπου ήδη
υπάρχει περιεχόμενο.
Η κίνηση, σε συνδυασμό με τον συγκεκριμένο τόπο, το χωριό Βουργαρέλι, τον
ήχο και τις ιστορίες, με τη βοήθεια των κινητών τεχνολογιών και υπηρεσιών
αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης, δίνουν στον χρήστη την εμπειρία μιας
augmented reality, μιας επαυξημένης πραγματικότητας, και δημιουργούν τελικά τον
ηχοπερίπατο. Τα βήματα της επιλογής του χώρου και του είδους της διαδρομής,
καθώς και τα τεχνολογικά μέσα και πως αυτά συνδυάζονται με το χώρο και το
ηχοτοπίο, αναλύονται στα παρακάτω κεφάλαια.
2.1. Ηχοπερίπατος
2.1.1 Μέσα και περιεχόμενο
Για να στηθεί ο ηχοπερίπατος, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με το
περιβάλλον, ήταν απαραίτητη η επιλογή αρχικά της τοποθεσίας πάνω στην οποία θα
στηθεί. Επιλέχθηκε το χωριό Βουργαρέλι Άρτας, και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του
Μοναστηριού, το ρέμα Λεπτοκαρυάς, ο κεντρικός δρόμος Βουργαρελίου, και το
μονοπάτι για το Νεραϊδογέφυρο, δηλαδή σχεδόν το πλαίσιο όλου του χωριού.
Κριτήριο γι’ αυτή την επιλογή δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι είναι η έδρα των
Κεντρικών Τζουμέρκων, αλλά πως συνδυάζει το χωριό με αρκετή ζωή και αξιόλογες
προσπάθειες, όπως είναι το Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων, τα οποία o χρήστης της
εφαρμογής μπορεί να γνωρίσει και να συναντάει κόσμο με τον οποίο μπορεί να
συζητήσει. Ο ηχοπερίπατος δεν αποκόβει από το περιβάλλον, είναι μέσο για
συναντήσεις και συζητήσεις. Το άλλο κριτήριο για την επιλογή του μέρους είναι πως
προσφέρει μονοπάτια εύκολα προσβάσιμα σε δάση και ρέματα, σχετικά ανέγγιχτα
με τον πολιτισμό, στα οποία οι περιηγητές μπορούν να ανακαλύψουν την πλούσια
χλωρίδα, ίσως και πανίδα του τόπου, αλλά παράλληλα τόσο κοντά ώστε μέσα από τα
μονοπάτια αυτά να βγαίνει σε μέρη γεμάτα ιστορία και πολιτισμό, όπως π.χ. το
μοναστήρι του Αη-Γιώργη.
Σημαντικό στοιχείο για την επιλογή του χαρακτήρα της εφαρμογής είναι το
γεγονός, πως ο χρήστης δεν έχει έναν ενιαίο ήχο. Ο ήχος ενεργοποιείται σε
προεπιλεγμένα σημεία, διάσπαρτα, ανάλογα με την ακριβή τοποθεσία που τους
έχουν οριστεί και μόλις ο χρήστης της εφαρμογής βρεθεί πάνω σε αυτό το
προκαθορισμένο σημείο. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος
ηχοπεριπάτου είναι κυρίως δύο. Ο ένας είναι πως με αυτόν τον τρόπο όποιοι
περπατήσουν τη διαδρομή, μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Προς όποια κατεύθυνση
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θελήσουν, όπου κάνει στον κάθε περιπατητή εντύπωση, πάντα μέσα στα όρια που
περιλαμβάνει η περιοχή μελέτης. Η ελεύθερη κίνηση είναι σημαντική καθώς δεν
επιβάλει στον χρήστη μια διαδρομή συγκεκριμένη, είναι μια βόλτα με τεχνολογική
προέκταση, δίνοντας του τον έλεγχο της κίνησης.
Το άλλο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των ηχητικών σημείων αντί ενός
ενιαίου ήχου είναι ο χρόνος. Επειδή το audiowalk είναι άμεσα συνυφασμένο με τον
χώρο, και ο ήχος ανταποκρίνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο χρήστης, ένας ενιαίος
ήχος επιβάλει την ταχύτητα του περιπατητή, καθώς θα πρέπει να τον ακολουθεί, για
να μπορεί να πορεύεται μαζί με τον ήχο. Εδώ τα σημεία σε διάσπαρτα μέρη
απαλλάσσουν τον χρήστη από το να ακολουθεί συγκεκριμένη ταχύτητα, τον αφήνουν
ελεύθερο να καθορίσει αυτός την ταχύτητά του. Ο Frederic Gros γράφει:
Ιδού ένα από τα μυστικά του βαδίσματος: η αργή κίνηση προς το τοπίο επιτρέπει
τη σταδιακή εξοικείωση με αυτό. […] Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για ένα βουνό, για
παράδειγμα: ο πεζοπόρος το έχει μπροστά του μια ολοκληρη μέρα, το ανακαλύπτει
κάτω από το φώς που αλλάζει και, ο όγκος του γίνεται στα μάτια του πιο απτός, πιο
συγκεκριμένος, Όταν κανείς βαδίζει, τίποτα δεν κινείται. Στην πραγματικότητα, οι
λόφοι έρχονται ανεπαίσθητα πιο κοντά μας..

Η διαδρομή λοιπόν είναι ελεύθερη και όχι δομημένη. Ούτε το περιεχόμενο είναι
δομημένο. Είναι ένα παιχνίδι αναζήτησης ιστοριών, πληροφοριών, και ήχων, όλα
συνυφασμένα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, που ενώνουν μαζί διάφορες
εποχές του χρόνου (φθινόπωρο, άνοιξη – τώρα με παρελθόν) μια ηχητική προέκταση
του χώρου, την οποία την ορίζει κυρίως ο χρήστης. Η μη-δομημένη διαδρομή δίνει
επίσης το πλεονέκτημα, και ταυτόχρονα μειονέκτημα, του ανολοκλήρωτου. Ο
χρήστης μπορεί να μην βρεί όλα τα ηχητικά κομμάτια, γιατί δεν κατάφερε να
περπατήσει όλη την διαδρομή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα στο να
επισκεφθεί ξανά το χωριό.
Τέλος, άλλο σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στον ελεύθερο χαρακτήρα του
περιπάτου είναι η επιλογή εισαγωγής σχολίων από τους χρήστες, το λιθαράκι που
μπορούν να εισάγουν, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σχόλια σε
μορφή εικόνας ή/και ήχου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει
το δικό του περιεχόμενο, από το απλά να ακολουθεί περιεχόμενο από τα πάνω,
φτιαγμένο από άλλους. Τα σχόλια δίνουν τη δυνατότητα της σύνδεσης του ανθρώπου
με την τοποθεσία, όχι μόνο τη σύνδεση του περιεχομένου της εφαρμογής με την
τοποθεσία.
2.1.2 Τεχνολογικά μέσα
Η βασική δομή της εφαρμογής χωρίζεται σε δύο κομμάτια: αρχικά, στην πλευρά
του διακομιστή όπου βρίσκονται η βάση δεδομένων και η εφαρμογή για την
πρόσθεση σχολίων από τους χρήστες και δεύτερον, η εφαρμογή για τις φορητές
συσκευές. Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή είναι τα
κινητά τηλέφωνα (smartphone) μέσω των οποίων δημιουργείται η σύνδεση με GPS,
δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης. Τα media τα οποία
είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή „Vουρ“, έχουν συνδυαστεί με συγκεκριμένες
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συντεταγμένες και με αυτό τον τρόπο η κίνηση παρέχει την πρόσβαση σε αυτά τα
σημεία ήχου. Δηλαδή τα media ενεργοποιούνται μόλις o χρήστης βρεθεί στις
συντεταγμένες που έχουν επιλεγεί για να ακουστεί το περιεχόμενο.
Ο ηχοπερίπατος συνδυάζεται με την ακριβή γεωγραφική θέση μέσω της
υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης (Location Based Services-LBS). Το
σύστημα LBS είναι από τις σημαντικότερες λειτουργίες για την επίτευξη του
ηχοπερίπατου. Τα Location Based Services αναφέρονται σε κινητές υπηρεσίες. Οι
συντεταγμένες που λαμβάνει π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο μέσω του συστήματος GPS
που έχει εγκατεστημένο, στέλνονται από το κινητό στις υπηρεσίες LBS, οι οποίες με
τη σειρά τους χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν για να δώσουν στο
χρήστη πιο συγκεκριμένες και ακριβής υπηρεσίες. Έτσι και ο ηχοπερίπατος μέσω των
LBS λαμβάνει χωρική πληροφορία και τη στέλνει στο χρήστη. Εάν η ακριβής
τοποθεσία δεν λαμβανόταν από τη συσκευή του χρήστη, ο χρήστης θα άκουγε το
περιεχόμενο της διαδρομής, αλλά εάν δεν ακολουθούσε την ταχύτητα του
περιεχομένου, δεν θα βρισκόταν στη φυσική θέση που περιέγραφε η διαδρομή. Το
περιεχόμενο που θα ακούγεται στον ηχοπερίπατο, όπως έχει προαναφερθεί, είναι
ένα μείγμα από ιστορίες λαογραφικές, ιστορικές, πληροφορίες για μερικά φυτά και
έντομα, ήχους πειραματικής μουσικής, αλλά και ήχους από διάφορα πουλιά, τα οποία
έχουν μονταριστεί σε κάτι ενιαίο, και σε κάθε τοποθεσία ακούγεται ένα αυτόνομο
ηχο-μήνυμα.
2.1.3 Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο ηχοτοπίο
Για τη λειτουργία της εφαρμογής „Vουρ“ από τους χρήστες, είναι απαραίτητη η
κατοχή ενός κινητού τηλεφώνου smartphone, η πρόσβαση σε internet, για το
κατέβασμα τις εφαρμογής και την εισαγωγή σχολίων, και η ενεργοποίηση του GPS
του κινητού για τη λειτουργία της εφαρμογής.
Το Download επιλέχθηκε να συμβεί μέσω QR code, τα οποία αναρτήθηκαν σε
διάφορα σημεία του χωριού. Η σύνδεση στο ίντερνετ, μετά το κατέβασμα της
εφαρμογής, δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της. Είναι όμως απαραίτητη εάν
ο χρήστης θελήσει να εισάγει κάποιο σχόλιο.
Η εφαρμογή, χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα της εφαρμογής και το άλλο του
διακομιστή. Η βασική δομή της εφαρμογής δίνεται στο Σχήμα 1. Στο κομμάτι της
εφαρμογής ο περιπατητής διαδρά με το χώρο ακούγοντας, δημιουργεί το δικό του
χώρο μέσα από ήχους και ιστορίες, του οξύνεται η προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία,
και ταυτόχρονα καλείται να σχολιάσει σε όποιο προϋπάρχον ηχητικό σημείο θέλει,
αφήνοντας το σχόλιό του για τον επόμενο χρήστη, ο οποίος θα είναι σε θέση να τα
επεξεργαστεί σε κάθε αντίστοιχο σημείο. Έτσι, η διαδρομή εμπλουτίζεται από τις
εμπειρίες και τις γνώσεις του κάθε χρήστη. Η διαδρομή δεν είναι στατική, μέσα από
τα σχόλια αποκτά δυναμισμό, αλλάζει ανάλογα με όσους την περπατούν. Τα σχόλια
μπορούν να είναι σε μορφή εικόνας, κειμένου, και σύντομου ηχητικού
αποσπάσματος. Θεωρείται αναγκαίος ο έλεγχος τον σχολίων, για την αποφυγή
κακόβουλου και ρατσιστικού περιεχομένου. Αυτό το ζήτημα λύθηκε με τη χρήση
αλγορίθμου που αναγνωρίζει τέτοιου είδους σχόλια, και σε περίπτωση που παρά τον
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αλγόριθμο ανέβουν τέτοια σχόλια στην εφαρμογή, υπάρχει η επιλογή της αναφοράς
τους από τους ίδιους τους χρήστες.

Σχήμα 1. Διάγραμμα της βασικής δομής της εφαρμογής
Μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή λειτουργεί με το άνοιγμά της,
ενεργοποιώντας και το GPS, που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της.
Ακούγεται ένα εισαγωγικό μήνυμα ήχου, το οποίο εισάγει τον περιπατητή στην ιδέα
της διαδρομής, και παράλληλα εμφανίζεται ένας χάρτης στην οθόνη του κινητού, ο
οποίος δείχνει τις 3 βασικές κατευθύνσεις του ηχοπεριπάτου, έτσι ώστε να
πλαισιωθεί ελάχιστα η διαδρομή, και να δώσει την αίσθηση του συνολικού χώρου σε
όποιον θέλει να την περπατήσει. Οι τρείς βασικές κατευθύνσεις είναι: α) το
νεραϊδογέφυρο, β) η μονή του Αγίου Γεωργίου, και γ) το ρέμα της Λεπτοκαρυάς.
Επίσης, οι χρήστες έχουν την επιλογή στην αρχή να διαλέξουν ανάμεσα σε αυτόματη
αναπαραγωγή των ηχητικών σημείων, ή την αναπαραγωγή μετά από ενημέρωση πως
κάποιο ηχητικό σημείο είναι διαθέσιμο. Οι εικόνες που εμφανίζονται στο κινητό του
χρήστη καθ‘ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, όπως θα έχει ήδη ανακοινωθεί στο
εισαγωγικό μήνυμα, αναγγέλλονται στους χρήστες μέσω της δόνησης. Εικόνες
υπάρχουν μερικές, αλλά όχι ιδιαίτερα πολλές ώστε να αποσπούν από την ηχητική
εμπειρία.
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3. Παραδείγματα διαδρομής
Η ένωση της τοποθεσίας, της ιστορίας, της λαογραφίας, ήχων και ανθρώπου με
την τεχνολογία, με όλα τα παραπάνω βήματα που αναφέρθηκαν, δημιουργούν ένα
νέο επίπεδο αντίληψης του τόπου για τον επισκέπτη. Ο χρήστης παίρνει το κινητό
του με την εφαρμογή και ξεκινάει να περπατάει προς όποια κατεύθυνση θελήσει,
έχοντας δοσμένα 3 βασικά σημεία προς τα οποία μπορεί να κινηθεί, από το χάρτη
που βλέπει στην εισαγωγή.
Οι προτεινόμενες διαδρομές είναι τρεις (Χάρτης 1). Έχουν δοθεί για διευκόλυνση
στους χρήστες, διότι εκεί πρόκειται να συναντήσουν τις περισσότερες ηχητικές
ιστορίες. Αλλά πέρα από αυτό η διαδρομή είναι ελεύθερη, και ήχοι της εφαρμογής
υπάρχουν και εκτός των τριών διαδρομών.

Χάρτης 1. Ενδεικτικές διαδρομές ηχοπερίπατου
Μπορεί κανείς να ξεκινήσει να περπατάει από την πλατεία του χωριού. Η μία
διαδρομή είναι για το Μοναστήρι του Άη Γιώργη. Ξεκινάει από ένα μονοπάτι δίπλα
σε ένα ρέμα κοντά στο κέντρο υγείας και καταλήγει στο Μοναστήρι. Δεύτερη
προτεινόμενη διαδρομή είναι το μονοπάτι στο ρέμα της Λεπτοκαρυάς, το οποίο
μπορεί κανείς να ακολουθήσει συνεχίζοντας από το Μοναστήρι του Άη Γιώργη πάλι
πίσω και στρίβοντας δεξιά σε μονοπάτι για την Λεπτοκαρυά. Περπατώντας το
μονοπάτι προς τα κάτω, καταλήγει στην είσοδο του χωριού, απ’ όπου μπορεί να
ακολουθηθεί η τρίτη διαδρομή. Τέλος, η τρίτη και τελευταία ενδεικτική διαδρομή
είναι το μονοπάτι στο Νεραϊδογέφυρο.
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Παραδείγματα ηχητικών ιστοριών των διαδρομών:
Ολόλευκες κατσίκες έχει η κυρία με το
ξεθωριασμένο ροζ μαντίλι και το εκπληκτικό
όνομα που της το έδωσε ο νονός της, αλλά στη
μάνα της δεν άρεσε. Έτσι την φωνάζουν
αλλιώς, που δεν μπορείς να φανταστείς από
πού βγαίνει. Την βρήκες να την ρωτήσεις?
Πρόσεχε όταν έχει καταιγίδα. Γιατί παρόλο που
έχει τη λέξη αίγα μέσα, αίγα δεν θα δείς.
Ο Άγιος Γεώργιος είναι άγιος των ποιμνίων και
των κοπαδιών, τον τιμούν οι βοσκοί και
παλαιότερα οι νομάδες Σαρακατσάνοι. Στην
ποιμενική αυτή λατρεία, που κορυφώνεται
στους Σαρακατσάνους, επειδή λένε πως
συνέπεσε με την εποχή όπου οι βοσκοί
αφήνουν τα χειμαδιά και ανεβαίνουν στα
βουνά με τα κοπάδια για να τυροκομήσουν και
να βοσκίσουν, καλούσαν οικογένεια και φίλους
στις στάνες, τους έδιναν εορταστικό γεύμα, με
την πίστη ότι ο άγιος θα προφυλάξει ζώα και βοσκό από τις μαγικές επιβουλές του
επερχόμενου Μάη (Μανόλης Γ. Βαρβούνης, 2018).
Η Κρικέλα, έτσι τη λεν οι ντόπιοι. Ένας κρίκος
ολομόναχος. Τράβηξε το. Χμμ, πατάρι δεν έχει
από κάτω. Λένε όμως πως εκεί έδεναν τους
τρελούς, τους σεληνιασμένους (δηλαδή
επιληπτικούς) και πειραγμένους.

Ίρις η ονυχοφόρος (Iris unguicularis)
Τα πέταλά της είναι διάδρομος προσγείωσης
για τους επικονιαστές, αλλά όχι όλα, μερικά
υπάρχουν για να συγκρατούν τη γύρη που
μπήκε. Η Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τον
βολβό της για να φτιάξουν οδοντόκρεμα!

4. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μία εφαρμογή ηχοπεριπάτου για
φορητές συσκευές. Με την εφαρμογή αυτή οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο
χωριό, ακούγοντας ιστορίες από τον τόπο και από μακριά, και ήχους τεχνητούς και
μη, τα οποία αλληλοπλεκόμενα, ανάγουν τους χρήστες σε μια επαυξημένη
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πραγματικότητα (augmented reality), δηλαδή μία πραγματικότητα εμπλουτισμένη
από πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω τεχνολογικών μέσων. Σημαντικό κομμάτι
γι’ αυτή την εμπειρία αποτέλεσε το GPS, το οποίο επέτρεψε να συνδυαστεί ο φυσικός
χώρος με το τεχνολογικό περιβάλλον που πρόσφερε η εφαρμογή, μέσα από την
κίνηση των χρηστών. Οι περιηγητές βιώνουν την επαυξημένη πραγματικότητα μέσα
στη φύση, κάτι το οποίο συναντάται συνήθως σε περιβάλλοντα αστικά, και επιπλέον
τους επιτρέπει να επαυξάνουν και οι ίδιοι, μέσω της πρόσθεσης σχολίων, τα οποία θα
είναι ορατά και για τους επόμενους χρήστες. Γίνονται δηλαδή δημιουργοί ενός
υβριδικού χώρου.
Αν και ο ηχοπερίπατος επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας, σκοπός είναι οι
χρήστες να βιώσουν το φυσικό περιβάλλον και να αλληλοεπιδράσουν μαζί του. Οι
υπηρεσίες LBS είναι το μέσο το οποίο κάνει το συγκεκριμένο audiowalk
πραγματοποιήσιμο, παρόλα αυτά, η χρήση τους εμπεριέχει και κινδύνους
κατάχρησης και παρακολούθησης από διάφορες πηγές, για το οποίο έχει δοθεί ο όρος
Geoslavery (Dobson, J.E. & Fisher, P.F., 2003), και συνίσταται η απενεργοποίηση
του GPS όπου δεν είναι απαραίτητο.
Το περπάτημα είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρμογής. Όσο
περπατάνε οι χρήστες της εφαρμογής στο χωριό, δημιουργούνε προσωπικές
συνδέσεις με τα σημεία του „Vουρ“, αλλά και της γύρω περιοχής, κάτι το οποίο μπορεί
να οδηγήσει και σε περαιτέρω συνδέσεις με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Κάτι
αντίστοιχο με τις μνήμες μας, τις οποίες τις θυμόμαστε πιο έντονα σε συγκεκριμένα
μέρη. Μέσω της αναζήτησης σημείων, οι χρήστες θα έχουν κίνητρο να επιστρέψουν
στην περιοχή και να βρούνε περισσότερες ιστορίες, κάτι το οποίο συμβάλλει στην
επισκεψιμότητα και τον τουρισμό της περιοχής. Ίσως η εφαρμογή „Vουρ“ τους
ωθήσει να ανακαλύψουν και άλλες ιστορίες ντόπιων, έξω από την εφαρμογή.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη ζωή της νέας γενιάς στο Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι νέοι διαμορφώνουν συμπεριφορές και προσδοκίες για
την προσωπική και κοινωνική τους ζωή μέσω των κοινωνικών σχέσεων που
αναπτύσσουν σε συγκεκριμένο ιστορικό, γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην περιγραφή της στάσης της
νεολαίας της περιοχής των Κεντρικών Τζουμέρκων σε σχέση με τις προσωπικές της
επιλογές και τις κοινωνικές της καταβολές. Οι δραστηριότητες που υπάρχουν στην
περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων, η σχέση των νέων με το φυσικό περιβάλλον και
σε γενικές γραμμές με τον τόπο τους αποτέλεσαν τους κύριους ερευνητικούς τομείς
για την ανάλυση των αντιλήψεων και των συμπεριφορών της νέας γενιάς του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων. Τέλος, διερευνήθηκαν οι αδυναμίες που προκύπτουν, έτσι
ώστε να αναληφθούν μελλοντικά τα κατάλληλα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την
ομαλότερη κοινωνική τους ένταξη. Η εργασία υλοποιήθηκε με τη διεξαγωγή
προφορικής συνέντευξης στους μαθητές του Γενικού λυκείου Βουργαρελίου, του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των
απαντήσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Abstract
This essay attempts to investigate the way of living of young people in the area of
Central Tzoumerka. Young people develop several patterns and expectations
regarding their personal and social life, through the creation of social networks,
taking also under consideration a specific historical, geographical, social and cultural
context. Based on this observation, the paper focuses mainly on the attitude of young
people living in the area of Central Tzoumerka in view of their lifestyle choices and
how these might be affected by the current social context. Main research axes
investigating the attitudes and behavior choices of the young people of Central
Tzoumerka were the available local activities in the area, the relationship of the young
people with the natural environment and, in general, with their birthplaces. The
arising shortcomings were also investigated in order for the necessary future social
policy to be established aiming at their even social incorporation. The paper was
based on fieldwork through personal interviews addressed at the pupils of the Lyceum
of Voulgareli, in the Municipality of Central Tzoumerka. Further statistical analysis
and evaluation of the interviews' results took place.

39

1. Εισαγωγή
Οι ορεινές περιοχές, είναι μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης, αξιοσημείωτη
αύξηση του κόστους λόγω υψομέτρου ή ανάγλυφου, χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού,
έντονη έξοδο και γήρανση αυτού, καθώς και από το στοιχείο της γεωγραφικής
απομόνωσης που γεννά το αίσθημα της μοναξιάς (Γεροδήμου, 2008).
H περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας, τα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι
κατεξοχήν ορεινή και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά αναπτυξιακά
προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Τα σημαντικότερα
από αυτά τα προβλήματα είναι η γήρανση του πληθυσμού, η ερήμωση του τόπου, η
εγκατάλειψη της πολιτισμικής ταυτότητας, η κακή κατάσταση των οδικών δικτύων
κ.ά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και μέσα από τη νεανική κουλτούρα, η οποία
αντικατοπτρίζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις της νέας γενιάς. Η
διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των νέων αποτελεί το πιο σημαντικό
στοιχείο για τη συνέχεια της κοινωνίας. Η νεανική ιδιοσυγκρασία διαμορφώνεται
μέσα από θεσμούς και φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, εκπαίδευση, εργασία
κ.ά.) που βοηθούν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των νέων και στην ανάληψη
ενεργών ρόλων ως συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών.
Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει και να αναλύσει
τις αντιλήψεις της νέας γενιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που συνιστά και
το αύριο των Τζουμέρκων και πιο συγκεκριμένα να κατανοήσει την σχέση που έχουν
οι νέοι με τον τόπο τους. Μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
που αφορούν σε θέματα της νέας γενιάς σε σχέση με την καθημερινότητα της, τους
προβληματισμούς της αλλά και τα όνειρα της, είναι δυνατό να σχεδιαστούν τα
κατάλληλα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων
στη κοινωνική δομή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στοιχείο ζωτικής σημασίας
για τις προοπτικές της περιοχής.

2. Περιοχή Μελέτης
Ως περιοχή μελέτης έχει επιλεχθεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ο οποίος
συγκροτείται από τις δημοτικές ενότητες Αγνάντων, Θεοδώριανων, Μελισσουργών
και Αθαμανίας. Η έκταση του ανέρχεται σε 515.900 στρέμματα και ο συνολικός
πληθυσμός του ανέρχεται σε 6.178 κατοίκους. Το σχολείο του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων στο οποίο έγινε η διεξαγωγή της προφορικής συνέντευξης είναι το
λύκειο του Βουργαρελίου. Στη συνέχεια αναφέρονται η έκταση και ο πληθυσμός των
δημοτικών ενοτήτων της περιοχής των Κεντρικών Τζουμέρκων καθώς και τα σχολεία
που υπάρχουν σε καθεμία από αυτές.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΓΝΑΝΤΩΝ
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124400

340000

36500

44390

Τα σχολεία που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Αγνάντων είναι ένα δημοτικό
σχολείο στη Ράμια και ένα λύκειο - γυμνάσιο στα Άγναντα. Στη δημοτική ενότητα
Αθαμανίας λειτουργούν ένα γυμνάσιο - λύκειο, ένα δημοτικό σχολείο και ένα
νηπιαγωγείο στο Βουργαρέλι και συνολικά στην υπόλοιπη ενότητα λειτουργούν 4
δημοτικά σχολεία και ένα νηπιαγωγείο. Στη δημοτική ενότητα Θεοδώριανων και
Μελισσουργών δεν υπάρχουν σχολεία.

3. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία μιας έρευνας αφορά στον τρόπο της επιστημονικής προσέγγισης,
στη σαφώς προσδιοριζόμενη κατεύθυνση της νοητικής διαδικασίας και στην εξέταση
κατά ορισμένους κανόνες. Αντίστοιχα, η μέθοδος ή τεχνική μίας έρευνας είναι απλά
το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται μία μεθοδολογία (Κουτσόπουλος, 2006). Η
παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας με την
διεξαγωγή συνέντευξης. Σκοπός της συνέντευξης είναι η οργάνωση μιας σχέσης
προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και τον ερωτώμενο, έτσι ώστε
να επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών από τον δεύτερο.
Με σκοπό λοιπόν τη γνωριμία με τους μαθητές, οι 13 φοιτητές του μεταπτυχιακού
προγράμματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου επισκέφτηκαν στις 31/1/2019 το γενικό λύκειο
Βουργαρελίου, όπου και πραγματοποίησαν μια ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές.
Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές έκαναν κυκλικά διάφορες ερωτήσεις, στις οποίες οι
μαθητές ήταν ελεύθεροι να απαντήσουν. Οι μαθητές ήταν στο σύνολο τους 22, 11
αγόρια και 11 κορίτσια.
Το σύνολο των ερωτήσεων της συνέντευξης είναι επτά και η ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού excel.

4. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αξιολόγηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους μαθητές και
οι απαντήσεις που έδωσαν.
Αρχικά, οι μαθητές ρωτήθηκαν τι είναι αυτό που τους αρέσει πιο πολύ στον τόπο
τους. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων που έδωσαν δίνονται στο Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 1. Τι είναι αυτό που σας αρέσει πιο πολύ στον τόπο σας;
Από το Διάγραμμα 1, γίνεται αντιληπτό ότι το πιο θετικό στοιχείο της περιοχής
για τους μαθητές στο σύνολο τους είναι το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθούν οι
δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρεται ο τόπος, όπως το κυνήγι, το ψάρεμα το
περπάτημα στη φύση, η ορειβασία και το rafting τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε πιο
χαμηλό ποσοστό, οι μαθητές απαντούν ότι τους αρέσουν τα πάντα - δηλαδή το
φυσικό περιβάλλον των Κεντρικών Τζουμέρκων αλλά και όλες οι δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στη φύση καθώς και όλη η καθημερινότητα των παιδιών εκεί.
Στη συνέχεια, αναφέρονται οι χαλαροί ρυθμοί ζωής και η ηρεμία και, σε πιο χαμηλό
ποσοστό, η καθημερινή δυνατότητα επαφής των παιδιών με τα αγαπημένα τους
πρόσωπα, το να βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και τους φίλους τους. Τέλος, ένα
μικρό ποσοστό των παιδιών λέει ότι δεν του αρέσει τίποτα στον τόπο που ζει.
Με περεταίρω επεξεργασία, διαπιστώνεται ότι οι επιθυμίες των μαθητών
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια εκτιμούν
περισσότερο την αξία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την εγγύτητα με τον
οικογενειακό και κοινωνικό τους κύκλο, σε αντίθεση με τα αγόρια τα οποία
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προτιμούν τις δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρεται ο τόπος τους και ιδιαίτερα
το κυνήγι ενώ τονίζουν ως θετικό το αίσθημα της ηρεμίας και τους χαλαρούς ρυθμούς
ζωής (Διάγραμμα 2). Ιδιαίτερη είναι η φράση ενός αγοριού "Η ηρεμία και η ησυχία
ξεχωρίζουν εδώ, τέτοια ησυχία δεν τη βρίσκεις πουθενά αλλού".
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Διάγραμμα 2. Τι είναι αυτό που σας αρέσει πιο πολύ στον τόπο σας;
(ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
Στη συνέχεια, μελετήθηκε τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο στους μαθητές
στον τόπο τους και τα αποτελέσματα δίνονται στο Διάγραμμα 3.
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Διάγραμμα 3. Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο στον τόπο σας;
Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές (41%), θεωρούν ότι δεν τους
λείπει τίποτα στον τόπο τους και επομένως αισθάνονται αρκετά ικανοποιημένοι από
την ζωή σε αυτόν.
Από την άλλη πλευρά, υποδηλώνεται ότι το κυριότερο αρνητικό στοιχείο της
περιοχής των Κεντρικών Τζουμέρκων είναι η απουσία συμπληρωματικών δομών
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εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει αρκετά την καθημερινότητα των
μαθητών καθώς αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται στην Άρτα.
Η έλλειψη δραστηριοτήτων αποτελεί επίσης ένα ακόμη σημαντικό αρνητικό
στοιχείο της περιοχής και στη συνέχεια σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η έλλειψη
υποδομών ψυχαγωγίας, εμπορικών καταστημάτων και ο στενός κοινωνικός κύκλος,
τα οποία αποτελούν σημαντικό γενικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ορεινών
περιοχών.
Η επόμενη ερώτηση στην οποία οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν είναι το τι
θα ήθελαν να κάνουν αμέσως μετά το λύκειο και οι απαντήσεις δίνονται στο
Διάγραμμα 4.
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Διάγραμμα 4. Τι θα θέλατε να κάνετε αμέσως μετά το λύκειο;
Στο συγκεκριμένο ερώτημα, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απάντησαν ότι
επιθυμούν να σπουδάσουν, ενώ λιγότεροι μαθητές ότι θα ήθελαν να δουλέψουν στον
τόπο τους. Αυτοί, πιθανά, να είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε
μια υφιστάμενη οικογενειακή επιχείρηση. Αρκετά λιγότεροι μαθητές δήλωσαν ότι θα
ήθελαν να δουλεύουν σε κάποια άλλη πόλη.
Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι οι επιθυμίες των μαθητών διαφοροποιούνται
ανάλογα με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, από το Διάγραμμα 5 γίνεται αντιληπτό ότι
τα κορίτσια τα οποία επιθυμούν να σπουδάσουν είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση
με τα αγόρια. Η πλειονότητα των αγοριών προτιμούν να μην συνεχίσουν τις σπουδές
τους και να αποκαταστηθούν επαγγελματικά στον τόπο τους αμέσως μετά το λύκειο.
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Διάγραμμα 5. Τι θα θέλατε να κάνετε αμέσως μετά το λύκειο; (ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
H επόμενη ερώτηση της συνέντευξης αφορούσε αποκλειστικά τους μαθητές οι
οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν. Η ερώτηση αυτή λοιπόν, είναι αν οι μαθητές θα
ήθελαν να επιστρέψουν στον τόπο τους μετά τις σπουδές τους. Τα αποτελέσματα
δίνονται στο Διάγραμμα 6.
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Διάγραμμα 6. Θα θέλατε να επιστρέψετε στον τόπο σας μετά τις σπουδές
σας;
Από το Διάγραμμα 6 γίνεται αντιληπτό ότι η πλειονότητα των παιδιών δεν
επιθυμεί να γυρίσει πίσω, γεγονός το οποίο υποδηλώνει μια τάση φυγής, στοιχείο
ιδιαίτερα αρνητικό για την μελλοντική ανάπτυξη των Κεντρικών Τζουμέρκων.
Η συνέντευξη έκλεισε με μια αρκετά σημαντική ερώτηση για την σταθερότητα
και την εξέλιξη της κοινωνικής οργάνωσης του τόπου, η οποία αφορά τα όνειρα και
τις προσδοκίες που έχουν οι μαθητές από τον εαυτό τους. Τα αποτελέσματα δίνονται
στο Διάγραμμα 7.

45

60%
40%
20%
0%

54,55%

40,90%
4,55%

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΗ
ΠΟΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διάγραμμα 7. Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια;
Τα παιδιά βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής του, από την
παιδικότητα στην ενήλικη ζωή, την οποία ταυτίζουν με τη δημιουργία οικογένειας και
την εύρεση εργασίας. Τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν ότι φαντάζονται τον εαυτό
τους να εργάζεται, κυρίως μετά από δέκα χρόνια και πολύ χαμηλότερο ποσοστό,
συγκριτικά, βάζει ως πρώτη προτεραιότητα την οικογένεια. Το πολύ ενθαρρυντικό
είναι το ότι πάνω από τα μισά παιδιά φαντάζονται (και επομένως επιθυμούν) στο
μέλλον να εργάζονται στον τόπο τους, στα Τζουμέρκα. Ωστόσο, πολλά επίσης
θεωρούν ότι το πιο πιθανό είναι να έχουν βρει εργασία μακριά από τον τόπο τους.

5. Συμπεράσματα
Οι σημερινοί μαθητές των σχολείων των Κεντρικών Τζουμέρκων αποτελούν το
μέλλον των ορεινών κοινωνιών για αυτό και η συγκεκριμένη έρευνα αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα. Η επεξεργασία των δεδομένων της συνέντευξης ανέδειξε σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με την επιθυμία της νέας γενιάς να συνεχίσει ή όχι τη ζωή της
στον τόπο της, τα στοιχεία που την προβληματίζουν ή την οδηγούν στη φυγή αλλά
και την όμορφη πλευρά της ορεινής ζωής.
Η σημασία του φυσικού πλούτου αντανακλάται στις απαντήσεις των μαθητών, οι
οποίοι εκφράζουν έναν ιδιαίτερο θαυμασμό για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο και
θεωρούν το μεγαλύτερο προτέρημα του τόπου τους. Αξιοσημείωτο όμως, είναι το
γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών όσον
αφορά τα θετικά στοιχεία του τόπου τους. Τα αγόρια θεωρούν ως μεγαλύτερο
προτέρημα τις δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρεται ο τόπος ενώ στα κορίτσια
υπερισχύει το φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο
φύλα οφείλεται κυρίως σε στερεοτυπικές αντιλήψεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι
δραστηριότητες για τις οποίες προσφέρεται η περιοχή όπως το κυνήγι, το ψάρεμα
κλπ. είναι κατά κύριο λόγο ανδρικής φύσεως και δεν απευθύνονται στα κορίτσια. Το
γεγονός ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις έχουν εισέλθει και στη νοοτροπία της νέας
γενιάς είναι ιδιαίτερα λυπηρό και σίγουρα δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη των
Κεντρικών Τζουμέρκων, αντιθέτως την εμποδίζει, αφού τα παιδιά κρατούνται δέσμια
ξεπερασμένων αντιλήψεων που δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν. Από τις
απαντήσεις λοιπόν των κοριτσιών, διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες τους για διασκέδαση
και ψυχαγωγία παραγκωνίζονται καθώς οι υπάρχουσες δραστηριότητες είναι αρκετά
περιορισμένες. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια μιας κοπέλας "Δεν υπάρχει τίποτα να
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κάνεις εδώ, στην πόλη έχεις να κάνεις τα πάντα". Είναι αναγκαία λοιπόν, η
δημιουργία δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση και των δύο φύλων εξίσου και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί και με την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων υποδομών και τη
μετατροπή τους σε χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας καθώς και με την ίδρυση
ορισμένων συλλόγων, όπως αθλητικών (πχ. ομάδα μπάσκετ, βόλεϊ, πολεμικές
τέχνες), καλλιτεχνικών (πχ. θεατρική ομάδα, κινηματογραφική λέσχη) και
πολιτιστικών (πχ. χορευτικό, εργαστήριο λαϊκής τέχνης κ.ά.).
Ως προς τις ελλείψεις του τόπου, οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι δεν τους
λείπει τίποτα και αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στα
Κεντρικά Τζουμέρκα. Από την άλλη πλευρά όμως, ένας αξιόλογος αριθμός μαθητών
δηλώνουν ότι ενοχλούνται από την απουσία συμπληρωματικών δομών εκπαίδευσης
στην περιοχή τους, γεγονός που τους αναγκάζει να μετακινούνται σε καθημερινή
σχεδόν βάση στην Άρτα καθώς και από τις περιορισμένες δραστηριότητες.
Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός αγοριού "Μου κακοφαίνεται που δεν υπάρχουν
εστιατόρια και μαγαζιά διασκέδασης όπως στις πόλεις". Από τις συγκεκριμένες
απαντήσεις λοιπόν, γίνεται ξανά αντιληπτή η ανάγκη της διεύρυνσης των
δραστηριοτήτων αλλά και της υποδομής συμπληρωματικών δομών εκπαίδευσης έτσι
ώστε τα παιδιά του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων να μην ταλαιπωρούνται
καθημερινά με τις μετακινήσεις και να νιώθουν ότι υστερούν σε σχέση με τα παιδιά
της πόλης, γεγονός που μπορεί και να τα οδηγήσει σε ανάπτυξη τάσεων φυγής.
Όσον αφορά τις σπουδές, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών επιθυμούν να
συνεχίσουν τις σπουδές μετά την αποφοίτηση τους από το λύκειο. Και στη
συγκεκριμένη ερώτηση, αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιο
συγκεκριμένα, η πλειονότητα των κοριτσιών θέλει να σπουδάσει ενώ αντιθέτως η
μειονότητα των αγοριών δηλώνει την αντίστοιχη επιθυμία. Τα περισσότερα αγόρια
αμέσως μετά το λύκειο επιθυμούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά στον τόπο
τους. Από την έρευνα λοιπόν, αποδεικνύεται πως τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή προς
τη φυγή είτε γιατί αισθάνονται πιο περιορισμένα από τον κοινωνικό περίγυρο είτε
γιατί η πόλη φαντάζει στα μάτια τους πιο ελκυστική. Η επαλήθευση μιας τέτοιας
τάσης θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι επίσης και το ότι η πλειονότητα του συνόλου των μαθητών που
επιθυμούν να σπουδάσουν δεν επιθυμούν να γυρίσουν πίσω μετά το τέλος των
σπουδών τους. Η άρνηση τους αυτή για επιστροφή οφείλεται κυρίως στην
επαγγελματική αποκατάσταση τους. Θεωρούν ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα
υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Χαρακτηριστικές είναι οι
φράσεις ενός κοριτσιού και αγοριού αντίστοιχα, "Θέλω να σπουδάσω σε μια μεγάλη
πόλη και να συνεχίσω μετά το τέλος των σπουδών μου να μένω εκεί, δεν υπάρχει
προοπτική εδώ", "Πέρα από την κτηνοτροφία, δεν υπάρχουν προοπτικές για κάτι
άλλο". Για την συγκράτηση λοιπόν της νέας γενιάς στα Κεντρικά Τζουμέρκα, είναι
σημαντικό οι νέοι να αισθανθούν χρήσιμοι στον τόπο τους και να πειστούν ότι είναι
προτιμότερο να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε αυτόν παρά να τον εγκαταλείψουν και να αναζητήσουν την τύχη
τους στις μεγαλουπόλεις. Πρέπει δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ότι η διαμονή και
προσφορά τους στα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αλλαγή
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της υφιστάμενης κατάστασης του τόπου τους προς το καλύτερο. Προς την ίδια
κατεύθυνση, είναι σημαντικό τα παιδιά να ενημερωθούν για τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της περιοχής και η εκπαίδευση τους να λειτουργήσει ως μέσο για να τους
εισάγει στην τοπική οικονομία. Επίσης, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θα ήταν η σύνδεση
ανάπτυξης δεξιοτήτων μετά το σχολείο με την οικονομία της περιοχής. Ενδεικτικά
αναφέρονται στην κατεύθυνση αυτή η λειτουργία σχολής οικοτουριστικών οδηγών
και οδηγών υπαίθριων δραστηριοτήτων για τον τόπο, η λειτουργία σχολής
μαγειρικής με έμφαση στην τοπική γαστρονομία, η λειτουργία τεχνικών σχολών
καθώς και σχολών περιβαλλοντικής και αγροτουριστικής εκπαίδευσης.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τα
όνειρα των παιδιών, η πλειονότητα των οποίων προσδοκεί σε δέκα χρόνια να
εργάζεται στα Κεντρικά Τζουμέρκα, παρόλο που όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω,
με τις υπάρχουσες επαγγελματικές ευκαιρίες αυτό φαντάζει κάπως ακατόρθωτο. Το
γεγονός αυτό φανερώνει την αγάπη και το δέσιμό των παιδιών με τον τόπο τους και
είναι αρκετά ενθαρρυντικό για το μέλλον των Κεντρικών Τζουμέρκων. Αξιοσημείωτα
είναι τα λόγια ενός κοριτσιού "Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να ζω εδώ, δεν το
αλλάζω αυτό το μέρος με κανένα". Δεν πρέπει να αμελούμε όμως, ότι είναι και
αρκετοί οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε άλλα μέρη.
Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός κοριτσιού "Με φαντάζομαι να μένω και να
εργάζομαι σε μια πόλη, θέλω να δω και άλλα πράγματα". Επομένως, οι συνθήκες οι
οποίες θα διαμορφωθούν στο μέλλον, θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της
θέλησης της νέας γενιάς να παραμείνει στον τόπο της.
Τέλος, ίσως μελλοντικά οι ορεινές περιοχές να καταφέρουν να κερδίσουν μια
μερίδα του πληθυσμού των πόλεων, απ’ όπου οι άνθρωποι απογοητευμένοι και
μπουχτισμένοι από τη ζωή τους σε αυτές, θα αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην
επιβλητική φύση των Κεντρικών Τζουμέρκων. Επομένως, ίσως έτσι η συνεχής τάση
συρρίκνωσης των ορεινών περιοχών να περιοριστεί. Το μόνο σίγουρο όμως, είναι ότι
το μέλλον των ορεινών περιοχών είναι στα χέρια της νέας γενιάς. Άρα, εάν η επιδίωξη
είναι να παραμείνουν οι νέοι με τη θέληση τους στον τόπο όπου γεννήθηκαν και
μεγαλώνουν, είναι απαραίτητο να ακουστούν οι επιθυμίες τους, οι σκέψεις τους, οι
προβληματισμοί τους καθώς και τα όνειρα τους.
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Περίληψη
Η γεωγραφική απομόνωση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των
ορεινών περιοχών της χώρας. Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων φαίνεται να αντιμετωπίζει
αρκετά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, καθώς ο πληθυσμός μειώνεται και οι
κάτοικοι αναγκάζονται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για βασικές υπηρεσίες. Η
απομόνωση του Δήμου επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, παρά τα μεγάλα έργα
υποδομών οδικού δικτύου που πραγματοποιήθηκαν (πχ. Εγνατία Οδός). Σε αυτό
βασικό ρόλο έχει η γεωγραφική θέση του Δήμου καθώς και οι μετακινήσεις του
πληθυσμού που έλαβαν χώρα στο διάστημα 1991-2011. Στην εργασία αυτή,
υπολογίζεται η μεταβολή της απομόνωσης του Δήμου τις τελευταίες δύο δεκαετίες
και η βελτίωση της απομόνωσης που θα αποδώσει η αναβάθμιση του τμήματος ΆρταΠύλη της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων.
Abstract
Geographical remoteness is one of the most important problems in the
mountainous regions of Greece. The municipality of Central Tzoumerka seems to face
a number of problems in this area, as the population is declining and residents are
forced to travel long distances for basic services. The remoteness of the Municipality
has worsened in recent years, despite some major road infrastructure projects (e.g.
Egnatia Motorway). The main reason are the geographic position of the Municipality
and the redistribution of the population that took place between 1991 and 2011. In
this paper, the change of the remoteness of the Municipality over the last two decades
and the improvement of the remoteness that will be attributed to the upgrading of
Arta-Pyli section of the national road Arta-Trikalon are calculated.
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1. Εισαγωγή
Η γεωγραφική απομόνωση ορίζεται ως η δυσκολία προσβασιμότητας σε
συγκεκριμένες τοποθεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες για τους πολίτες. Η
προσβασιμότητα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιοχές με κακή προσβασιμότητα σε κέντρα υπηρεσιών τείνουν να έχουν αυξημένα
κόστη βασικών προϊόντων και να χάνουν πληθυσμό (Panagiotopoulos and
Kaliampakos 2018). Οι περισσότερες ορεινές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε αυτό
το επίπεδο. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης εξαιτίας ενός
πλούσιου φυσικού και πολιτισμικού δυναμικού (Copus 2001), η σημαντική έλλειψη
ανθρώπινου δυναμικού, και κυρίως νεότερων ηλικιών, δυσχεραίνει την αξιοποίηση
αυτών και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο καθώς η απομάκρυνση του πληθυσμού
οδηγεί στο κλείσιμο βασικών υπηρεσιών όπως υγείας και παιδείας, το οποίο με τη
σειρά του αποτρέπει την επανεγκατάσταση πληθυσμού.
Ο συνήθης τρόπος μέτρησης της προσβασιμότητας, ειδικότερα για την
περίπτωση της περιφέρειας, είναι τα βαρυτικά μοντέλα (Geurs and Van Wee 2004;
Spiekermann and Neubauer 2002; Spiekermann and Wegener 2006). Με του
συγκεκριμένου τύπου μοντέλα, η προσβασιμότητας υπολογίζεται με μια συνάρτηση
δύο βασικών παραγόντων, το κόστος ταξιδιού και την ελκυστικότητα του
προορισμού. Η ελκυστικότητα μπορεί να υπολογιστεί με αρκετούς τρόπους, με έναν
από τους βασικότερους τον πληθυσμό. Έχει αποδειχθεί ότι, σε ποσοτικά μεγέθη,
μεγαλύτερος πληθυσμός ισοδυναμεί και με περισσότερες και ευρύτερες υπηρεσίες
για τους πολίτες (Panagiotopoulos and Kaliampakos 2018).
Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάζονται δύο βασικά θέματα του Δήμου Κ.
Τζουμέρκων όσον αφορά στην απομόνωση/ προσβασιμότητα. Πρώτον, γίνεται μια
διαχρονική ανάλυση της μεταβολής της προσβασιμότητας του Δήμου από τη
κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών του οδικού δικτύου. Δεύτερον, εξετάζεται η
μεταβολή της προσβασιμότητας του Δήμου Κ. Τζουμέρκων μέσω της βελτίωσης του
οδικού άξονα Άρτας-Τρικάλων που τον συνδέει με την Θεσσαλία.
2. Μεθοδολογία
Για τους υπολογισμούς της προσβασιμότητας σε επίπεδο οικισμού
χρησιμοποιείται ένα μοντέλο προσβασιμότητας για τον ελληνικό χώρο, ο ARI(gr)
(Panagiotopoulos and Kaliampakos 2018). Το μοντέλο είναι μια βελτιωμένη και
προσαρμοσμένη στην Ελλάδα έκδοση του ARIA (Glover and Tennant 2003; Trewin
2001), ενός μοντέλου προσβασιμότητας για την Αυστραλία. Το μοντέλο χρησιμοποιεί
τον πληθυσμό ως βαρύτητα του κριτηρίου της ελκυστικότητας του προορισμού και
για το κόστος ταξιδιού την απόσταση. Στην συγκεκριμένη εργασία, θα εξεταστεί η
προσβασιμότητα και με τον χρόνο ταξιδιού ως κόστος ταξιδιού, καθώς η περίπτωση
της βελτίωσης του οδικού δικτύου έχει ιδιαίτερη αξία αν μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού
για τον πολίτη.
Η γενική μορφή των δεικτών προσβασιμότητας είναι:

𝐴𝑖 = ∑ 𝑔(𝑊𝑗 ) 𝑓(𝑐𝑖𝑗 )
𝑗
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Όπου:
Α η προσβασιμότητα (accessibility) για τον οικισμό/ περιοχή i
𝑔(𝑊𝑗 ) η συνάρτηση δραστηριοτήτων για το κάθε κέντρο δραστηριοτήτων/
υπηρεσιών j
𝑓(𝑐𝑖𝑗 ) η συνάρτηση του κόστους ταξιδιού από i σε j
Μια πιο συγκεκριμένη περίπτωση της εξίσωσης είναι η εύρεση του κόστους ταξιδιού
για ένα συγκεκριμένο εύρος υπηρεσιών στο οποίο η συνάρτηση δραστηριοτήτων
γίνεται:
𝑊𝑗 | 1 if 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑚𝑖𝑛
0 if 𝑊𝑗 < 𝑊𝑚𝑖𝑛
Όπου 𝑊𝑚𝑖𝑛 ένα όριο δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση του ARI(gr) το 𝑊𝑚𝑖𝑛 είναι το όριο πληθυσμού για την κάθε
κατηγορία κέντρου υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η συνάρτηση δραστηριοτήτων παίρνει
τιμές 0 ή 1 ανάλογα για ποια κατηγορία κέντρου υπηρεσιών εξετάζεται και το μοντέλο
ανάγεται στο κόστος ταξιδιού, το οποίο είναι η σχετική απόσταση (κοντινότερη
απόσταση προς μέση).
Η γενική μορφή του ARI(gr) μπορεί να γραφτεί ως:
𝑚𝑖𝑛𝑆𝑖𝑐𝑥𝑗𝑐𝑦
𝐴𝑖𝑐𝑥 = ∑
, ∀ 𝑐𝑥 < 𝑐𝑦
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑚𝑖𝑛𝑆
𝑗𝑐
𝑐𝑦

𝑦

Όπου
𝐴𝑖𝑐𝑥 η απομόνωση του οικισμού i κατηγορίας 𝑐𝑥 ,
𝑐𝑥 η κατηγορία του οικισμού αφετηρία i,
𝑐𝑦 η κατηγορία του οικισμού προορισμού j,
𝑚𝑖𝑛𝑆𝑖𝑐𝑥𝑗𝑐𝑦 η ελάχιστη απόσταση του οικισμού i κατηγορίας 𝑐𝑥 προς κέντρα
υπηρεσιών κατηγορίας 𝑐𝑦 και
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑚𝑖𝑛𝑆𝑗𝑐𝑦 η μέση τιμή των ελαχίστων αποστάσεων όλων των οικισμών προς κέντρα
υπηρεσιών j κατηγορίας 𝑐𝑦 .
Επειδή το κόστος ταξιδιού εμφανίζεται ως λόγος στην εξίσωση, η χρήση του χρόνου
ταξιδιού αντί της απόστασης δεν μεταβάλει τον τρόπο μέτρησης καθώς ο δείκτης
αποτελεί αδιάστατο μέγεθος.
2.1. Χωρο-χρονική ανάλυση προσβασιμότητας
Για την ανάλυση προσβασιμότητας διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν 3 έτη
δημογραφικών στοιχείων (1991, 2001 και 2011) (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991, 2001, 2011) και,
αντίστοιχα για τα συγκεκριμένα έτη, το εθνικό οδικό δίκτυο με τις διαφοροποιήσεις
από την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών οδικού δικτύου (μεγάλοι
αυτοκινητόδρομοι) (Road Network Planning Administration 2015). Για την εξέταση
της χρονικής διαφοράς των μεταβολών των δύο παραγόντων, γίνεται η παραδοχή ότι
το δίκτυο έχει άμεση επίδραση στην προσβασιμότητα/ απομόνωση και ότι η
πληθυσμιακή μεταβολή συμβαίνει και επιδρά σταδιακά σε βάθος τουλάχιστον
δεκαετίας. Ως ακολούθως, το μοντέλο εφαρμόζεται για 6 συνολικά περιπτώσεις, δύο
για τη κάθε χρονική περίοδο (Πίνακας 1). Οι χωρο-χρονικές μεταβολές ελέγχθηκαν
για κόστος ταξιδιού εκφρασμένο σε χρόνο ταξιδιού καθώς και για απόσταση. Τέλος,
η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο για τους οικισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των νησιωτικών περιοχών δεν δέχονται πολύ
σημαντική επίδραση από τα μεγάλα έργα οδικού δικτύου, οι διαφοροποιήσεις εντός
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της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι πιο διακριτές απουσία των νησιωτικών οικισμών στην
εφαρμογή του μοντέλου.

Πίνακας 1. Περιπτώσεις εξέτασης της απομόνωσης διαχρονικά, ώστε να συμπεριληφθούν οι
μεταβολές σε οδικό δίκτυο και πληθυσμό.
Παράγοντας
Πληθυσμός
Ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο

1991

2001

2011

Πληθυσμός 1991

Πληθυσμός 2001

Πληθυσμός 2011

1991

2001

Πριν το 1991

1991

2001

2011

2.2. Εξέταση της απομόνωσης με βελτίωση τμήματος του οδικού άξονα
Άρτας-Τρικάλων
Για την εξέταση της προσβασιμότητας/ απομόνωσης κατόπιν της βελτίωσης του
οδικού άξονα Άρτας-Τρικάλων, το μοντέλο εφαρμόζεται με δύο διαφορετικές
εκδοχές του οδικού δικτύου πριν και μετά την βελτίωση. Η βασική παραδοχή είναι
ότι το συνολικό μήκος του οδικού άξονα δεν αλλάζει (ωστόσο μια βελτίωση του
οδικού άξονα θα οδηγούσε πιθανότατα και σε μείωση του μήκους του). Η βελτίωση
του οδικού άξονα συνοψίζεται στην αλλαγή κατηγορίας στο τμήμα Άρτα-Πύλη,
συνολικού μήκους 150 χλμ., ώστε να βρίσκεται στα επίπεδα του τμήματος ΠύληΤρικάλων, το οποίο χαρακτηρίζεται από λίγες στροφές, ικανοποιητικό πλάτος
δρόμου και ποιότητα οδοστρώματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει μεγαλύτερες
ταχύτητες ταξιδιού και επομένως μείωση του χρόνου ταξιδιού.
Σημειώνεται πως, στην προκειμένη περίπτωση, το κόστος ταξιδιού
χρησιμοποιείται μόνο ως χρόνος ταξιδιού και όχι ως απόσταση. Η μελέτη δεν θα
μπορούσε να εφαρμοστεί με την απόσταση καθώς αυτό θα απαιτούσε εκ νέου χάραξη
του οδικού άξονα.
3. Αποτελέσματα
3.1. Διαχρονική εξέλιξη της απομόνωσης του Δήμου
Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαχρονικής μεταβολής
του ARI(gr) για τις 2 περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου (κόστος ταξιδιού
εκφρασμένο σε κόστος ή απόσταση) της μέσης τιμής των οικισμών του Δήμου Κ.
Τζουμέρκων και συγκριτικά με τον πανελλήνιο μέσο όρο του δείκτη. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι από το 1991 ως το 2011, αν και υπάρχουν διακυμάνσεις,
η απομόνωση του Δήμου αυξήθηκε. Η αύξηση κυμαίνεται στο 10% και οφείλεται
κυρίως στη μείωση του πληθυσμού της περιφέρειας (η οποία οδηγεί στην μείωση των
ενδιάμεσων κέντρων υπηρεσιών) αλλά και στο γεγονός ότι τα μεγάλα έργα υποδομών
του οδικού δικτύου μέχρι το 2011 (Προ Ιόνιας Οδού) δεν είχαν άμεση σύνδεση και
εγγύτητα με τον Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές των πληθυσμών φαίνεται να
επηρέασαν ιδιαίτερα αρνητικά τον Δήμο την περίοδο 1991-2001 και αμυδρώς θετικά
την περίοδο 2001-2011 και για τις δύο περιπτώσεις κόστους ταξιδιού, χωρίς όμως να
επαναφέρουν την προσβασιμότητα στα προηγούμενα επίπεδα.
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Διάγραμμα 8. Διαχρονική μεταβολή μέσης τιμής του ARI(gr) για το σύνολο της Ελλάδας και
για τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων για τις δύο περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου (κόστος
ταξιδιού σε χρόνο ή απόσταση).

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα συγκριτικά αποτελέσματα της διαχρονικής μεταβολής
του ARI(gr) για τους Δήμους της Ηπείρου για τις δύο περιπτώσεις εφαρμογής του
μοντέλου. Ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αρνητικής
επίπτωσης στην απομόνωση και για τις δύο περιπτώσεις. Η Ήπειρος γενικότερα
ωφελήθηκε από τα μεγάλα έργα οδικού δικτύου μέχρι το 2011, ωστόσο η γεωγραφική
θέση του Δήμου, η οποία δεν επηρεάζεται άμεσα από τα έργα, καθώς και οι
μετακινήσεις του πληθυσμού αύξησαν σημαντικά την απομόνωσή του.
Η χρήση της απόστασης ως κόστος ταξιδιού δίνει γενικότερα μεγαλύτερες τιμές
αύξησης της απομόνωσης για όλους τους Δήμους (Πίνακας 2). Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η απόσταση δεν αλλάζει ιδιαίτερα ακόμα και με μεγάλα έργα υποδομών
του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα ο δείκτης να επηρεάζεται περισσότερο από τις
μεταβολές του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, οι αρνητικές μεταβολές του δείκτη
(μείωση της απομόνωσης) είναι πολύ μικρότερες σε απόλυτες τιμές, καθώς η
απόσταση και συνεπώς η απομόνωση δεν μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αντίθετα, το
κόστος ταξιδιού εκφρασμένο σε χρόνο ταξιδιού έχει μεγαλύτερη επιρροή στην
αρνητική μεταβολή δείκτη (μείωση της απομόνωσης), καθώς οι χρόνοι ταξιδιού
μπορούν να μειωθούν αισθητά με μεγάλους αυτοκινητόδρομους.
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Πίνακας 2. Συγκριτική κατάταξη των Δήμων της Ηπείρου βάσει της διαχρονικής μεταβολής
του ARI(gr) (1991-2011) για τις δύο περιπτώσεις κόστους ταξιδιού (χρόνος και απόσταση).
Διαχρονική μεταβολή ARI(gr) (1991-2011)
Δήμος

Χρόνος ταξιδιού

Απόσταση

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

14%

15%

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

13%

18%

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

12%

13%

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

9%

10%

ΖΙΤΣΑΣ

7%

8%

ΖΑΓΟΡΙΟΥ

3%

4%

ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

2%

2%

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

0%

1%

ΖΗΡΟΥ

-4%

3%

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

-6%

0%

ΠΑΡΓΑΣ

-7%

-2%

ΣΟΥΛΙΟΥ

-7%

-2%

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

-8%

-4%

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

-8%

-7%

ΑΡΤΑΙΩΝ

-10%

-2%

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

-11%

-3%

ΔΩΔΩΝΗΣ

-14%

-4%

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

-15%

-3%

3.2. Βελτίωση του οδικού άξονα Άρτας-Τρικάλων
Η βελτίωση του τμήματος Άρτα-Πύλη της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων θα έχει θετικό
αντίκτυπο στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Κ. Τζουμέρκων (Χάρτης 1). Στον Πίνακα
3 δίνονται οι οικισμοί με αρνητική μεταβολή του ARI(gr) (Μείωση της απομόνωσης)
για τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων με τη βελτίωση του οδικού άξονα. Η μεταβολή
κυμαίνεται από 1%-25% και συνολικά για τον Δήμο ανέρχεται στο 8%, αρκετή για να
αποζημιώσει την αύξηση που προκλήθηκε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες (10%). Η
θετική μεταβολή στην απομόνωση θα επηρεάσει πάνω από 60 οικισμούς με συνολικό
πληθυσμό 3200 (Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011), περίπου το 60% του Δήμου. Εκτός από
τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων θα ωφεληθούν σημαντικά οι Δήμοι Πύλης και Γ.
Καραϊσκάκη.
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Χάρτης 1. Μεταβολή του ARI(gr) σε επίπεδο τ. κοινοτήτων με την βελτίωση του τμήματος της
Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων.
Πίνακας 3. Οικισμοί με αρνητική μεταβολή του ARI(gr) (Μείωση της απομόνωσης) με την
βελτίωση του τμήματος της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ARI(gr)

Σκαρπάριον,το

10

-25%

Τερπνά,τα

20

-22%

Καρυά,η

48

-22%

Παναγία,η

17

-22%

Πλάτανος,ο

0

-22%

Αθαμάνιον,το

313

-21%

Θεοδώριανα,τα

163

-21%

Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Αθαμανίου)

39

-20%

Τελήσιον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου)

38

-20%

Κάψαλα,τα

24

-20%

Κορακάδα,η

51

-19%

Κουβέλιον,το

24

-19%

Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αθαμανίου)

45

-19%

Κάμπος,ο

47

-18%

301

-18%

Βουργαρέλι,το
Ομαλή,η

53

-17%

Γωνιά,η

48

-16%
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Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κάτω Αθαμανίου)
Φωταίικα,τα

81

-16%

35

-16%

100

-16%

Ταύλα,η

44

-16%

Αγγελαίικα,τα

14

-16%

Σκαλούλα,η

31

-16%

Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Βουργαρελίου)

68

-16%

Ζάλος,ο

15

-16%

Θανάσια,τα

64

-16%

Ποταμιά,η

67

-16%

Άγιος Χαράλαμπος,ο

Άγιος Στέφανος,ο

54

-16%

157

-16%

Μητσορούβα,η

34

-16%

Αμπέλια,τα (Τ.Κ.Παλαιοκατούνου)

40

-16%

Άγιος Μηνάς,ο

16

-16%

Κεράνιον,το

10

-15%

Τζαπάδα,η

38

-14%

Άγιος Κωνσταντίνος,ο

51

-13%

Γιαννίτσιον,το

29

-13%

Σκιαδάδες,οι

60

-12%

Λογαρού,η

37

-11%

Τετράκωμον,το

59

-9%

Πετράλωνον,το

66

-8%

Τελήσιον,το (Τ.Κ.Τετρακώμου)

40

-8%

Στενόν,το

36

-8%

134

-7%

Κάτω Χώρα,η

63

-7%

Πεύκος,ο

28

-7%

Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Κυψέλης)

49

-7%

Παλαιοκάτουνον,το

Μεσούντα,η

Ανεμορράχη,η

174

-6%

Δροσιά,η

8

-6%

Αριά,η

7

-6%

70

-5%

4

-5%

Δίστρατον,το
Λούτσα,η
Δαφνούλα,η

46

-5%

Τραπεζάκιον,το

44

-4%

Καλλονή,η

94

-4%

Νεβρόπολις,η

53

-4%

Πέρα Νεβρόπολις,η

56

-4%

Λαγκάδια,τα

35

-3%

Πτέρη,η

54

-3%

Πηγή,η

51

-3%

7

-2%

275

-1%

Ρουπακιά,η
Κυψέλη,η
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4. Συμπεράσματα
Η βελτίωση του οδικού δικτύου έχει πολλά πλεονεκτήματα στην
προσβασιμότητα των περιοχών, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπονται οι αρνητικές
τους συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες. Η μείωση του κόστους ταξιδιού προς κέντρα
υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει συγκέντρωση των υπηρεσιών στα μεγαλύτερα
κέντρα, καθώς η ζήτηση είναι μεγαλύτερη και οι κάτοικοι των πιο απομονωμένων
περιοχών μπορούν πλέον να μετακινούνται ευκολότερα ακόμα και σε ημερήσια βάση
προς αυτά. Η βελτίωση του οδικού δικτύου μπορεί να δυναμώσει την ελκτική δύναμη
των μεγάλων κέντρων υπηρεσιών και να απομυζήσει την δραστηριότητα από
μικρότερους οικισμούς.
Η ανάλυση στην παρούσα εργασία έδειξε πως από το 1991 ως το 2011 τα μεγάλα
έργα υποδομών βελτίωσης του οδικού δικτύου στην Ελλάδα αύξησαν σημαντικά την
απομόνωση του Δήμου Κ. Τζουμέρκων. Η αύξηση κυμαίνεται στο 10% και οφείλεται
σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, τα έργα που ολοκληρώθηκαν στο διάστημα 1991-2011
δεν είχαν άμεση επαφή με τον Δήμο με αποτέλεσμα να μην επωφεληθεί σημαντικά ο
Δήμος από την γενικότερη μείωση του κόστους ταξιδιού σε πανελλήνιο επίπεδο.
Δεύτερον, η μετακίνηση του πληθυσμού προς μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών
(μεγαλύτερους οικισμούς) αύξησε την απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι
κάτοικοι της περιοχής για να επισκεφτούν μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών για την
κάλυψη των αναγκών τους.
Τα μεγάλα έργα υποδομών οδικού δικτύου στοχεύουν στην γενικότερη βελτίωση
του κόστους ταξιδιού στην χώρα και συχνά περιοχές με μικρό πληθυσμό αγνοούνται
στην χάραξη των διαδρομών, καθώς οι μεγαλύτεροι οικισμοί έχουν προτεραιότητα
για την εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών. Μικρότερα έργα υποδομών είναι
απαραίτητα για την ομαλότερη και πιο διευρυμένη βελτίωση του οδικού δικτύου. Η
βελτίωση του τμήματος Άρτα-Πύλη της Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων θα έχει σημαντικό
όφελος στην προσβασιμότητα του Δήμου και θα αντιστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό
την αρνητική μεταβολή των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, η μείωση της
απομόνωσης για τον Δήμο υπολογίζεται στο 8%, πολύ κοντά στην αύξηση που
προκλήθηκε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες (9% με τον χρόνο ως κόστος ταξιδιού).
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Περίληψη
Τι χρήση μπορεί να έχει ένα Εθνικό Πάρκο, για την ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας, πέραν της μουσειακής διατήρησης της χλωρίδας και πανίδας;
Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηρίστηκα του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου που πλέον ονομάζεται Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων, και ιδιαίτερα το γεγονός
ότι είναι μια περιοχή ζωντανή, με πολλούς οικισμούς, αυτή η εργασία διερευνά την
αναπτυξιακή κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσε να προσανατολίσει τις δράσεις
του το Εθνικό Πάρκο.
Για την διαμόρφωση της πρότασης που παρουσιάζει αυτή η εργασία,
αναζητήθηκαν οι κοινωνικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις απειλές μιας
προστατευόμενης περιοχής. Στη μεθοδολογία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους
η στόχευση των δράσεων στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των κατοίκων και
επισκεπτών του πάρκου, αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για τη διατήρηση και
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Στη συνέχεια, αναδεικνύεται η
αναγκαιότητα συμπερίληψης των πολιτών στις δράσεις προστασίας του Εθνικού
Πάρκου και στην εναρμόνιση των πρακτικών διαβίωσης των κατοίκων, με την
περιβαλλοντική πολιτική της προστατευόμενης περιοχής. Ως απάντηση στην ευρέως
διαδεδομένη υφιστάμενη αντίληψη ανταγωνισμού φύσης και ανθρώπου, απειλητική
και για τους δύο, διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων που θα
μπορούσαν να αποτελέσουν εφόδια ενίσχυσης των κατοίκων στη διαδικασία
οικοδόμησης αρμονικής συνύπαρξης με το φυσικό περιβάλλον.
Abstract
How can a National Park be utilized for the development of the local
communities, and not just stand for preserving flora and fauna? Taking into
consideration the special features of the Tzoumerka, Peristeri and Arachthos’ Gorge
National Park (which is now called Tzoumerka, Acheloos Valley, Meteora and Agrafa
National Park) and especially the fact that it is a vivid area, containing a significant
number of residential areas, this paper aims to investigate the developmental
direction, which could be followed to navigate the National Park’s actions.
For the formation of this paper’s proposal certain social factors, which constitute
the menace of an area under protection, were thoroughly examined. The methodology
followed shows that aiming at a possible change in park visitors’ and citizens’
behaviour and mentality constitutes the most effective way to maintain and protect
the natural environment of the area. Subsequently, the necessity of citizens’
involvement in actions for the protection of the National Park, together with citizens’
living practices harmonization, through the environmental policy of protected zones,
are highlighted. As an answer to a common perception, which wants a rivalry existing
between man and nature, menacing for both, certain proposals are formed which
could constitute the paraphernalia to commune citizens with nature.
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1. Εισαγωγή
Η ανάγκη του να προστατευτούν περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας δεν
είναι μια αντίληψη που υπήρχε πάντα. Οι απαρχές της θεσμοθέτησης μιας περιοχής
ως προστατευμένης εντοπίζονται τον 18ο αιώνα μ.Χ. και έναν αιώνα μετά, το 1872, ο
όρος εθνικό πάρκο χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά, καθιερώνοντας το εθνικό πάρκο
του Yellowstone στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έκτοτε, ο 20ος αιώνας
υπήρξε καθοριστικός για την υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος,
καθώς μόλις τα τελευταία 100 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 2954 Εθνικά Πάρκα,
καλύπτοντας το 15% της επιφάνειας της γης (Chevat, 2018). Μέσα από αυτές τις
ενέργειες καταλαβαίνουμε πως η σχέση του ανθρώπου με την φύση και οι όροι
παρέμβασης μας σε αυτή αποτελούν σημαντικό ζήτημα του πολιτικού διαλόγου της
ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενης μπορεί να
πάρει διάφορες ονομασίες όπως Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Πάρκα, Αισθητικά Δάση,
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Περιοχές Προστασίας της
Φύσης, Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης κ.α. Η διαφοροποίηση έγκειται
στην κλίμακα αναγνώρισης μιας περιοχής ως προστατευόμενης (περιφερειακής,
εθνικής, παγκόσμιας) αλλά και σε ένα σύνολο ειδικών νομοθετήσεων – κανόνων
διαχείρισης τους. Η εισαγωγή του θεσμού των Εθνικών Πάρκων (δρυμών) έγινε το
1937 με τον νόμο 856/37, ιδρύοντας τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, πρώτα, και τον
Εθνικό Δρυμό Παρνασσού ένα χρόνο αργότερα, το 1938. Το Εθνικό Πάρκο
Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου μετράει μόλις μια δεκαετία
ύπαρξης καθώς με το προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009 καθορίστηκαν
ζώνες προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης .Το 2018 με το νόμο
4519/2018: ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 25/Α/2018) οι προστατευόμενες περιοχές των
Τζουμέρκων υπάγονται στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων.
Οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως Εθνικά Πάρκα, ακριβώς λόγω της
αναγνωρισμένης σπουδαιότητας που έχουν σε εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να
έχουν και την ηθική νομιμοποίηση των πολιτών ώστε να μπορέσουν να
πραγματώσουν το θεσμοθετημένο σκοπό τους. Η ελληνική κοινωνία μοιάζει να μην
είναι εξοικειωμένη ακόμα με τον όρο του Εθνικού Πάρκου καθώς και με τον ρόλο των
διαχειριστικών αρχών. Οι ορεινοί οικισμοί της Ηπείρου διαθέτουν μία παράδοση
αιώνων, των οποίων η επιβίωση ήταν συνυφασμένη με την χρήση των φυσικών
πόρων. Η απουσία αναπτυξιακών πολιτικών σε αυτές τις περιοχές από τα κέντρα
εξουσίας και η έμμεση ώθηση των πληθυσμών στην αστικοποίηση και ερημοποίηση
των οικισμών αυτών συνέβαλλαν στην διαμόρφωση αυτής της αντίληψης. Η ίδρυση
του Εθνικού Πάρκου κατοχυρώνει την αναγκαιότητα προστασίας της φύσης και των
ίδιων των οικισμών θέτοντας όμως ταυτόχρονα περιορίστηκα μέτρα στην
δραστηριοποίηση των ανθρώπων. Μέσα από την επίσκεψη μας στην περιοχή των
Kεντρικών Τζουμέρκων διαπιστώθηκε πως ο συνδυασμός των προαναφερθέντων
παραγόντων, καθιστά τους εναπομείναντες κατοίκους της περιοχής των Τζουμέρκων
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επιφυλακτικούς απέναντι στις νομοθετήσεις προστασίας της περιοχής, και πολλές
φορές θεωρεί την θεσμοθέτηση της προστασίας της φύσης της περιοχής ως εμπόδια
της κοινωνικής τους αναπαραγωγής με τους όρους που την διαφύλαξαν μέχρι
σήμερα.
Βασισμένη στους στόχους που διέπουν την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων, αυτή η
εργασία αναλύει την σημαντικότητα της συμπερίληψης των πολιτών στις δράσεις
προστασίας της περιοχής για την επίτευξη των στόχων του Φορέα καθώς και
ορισμένες ενδεικτικές δράσεις που θα εξυπηρετούσαν σε αυτό. Στην πορεία της
εργασίας παρουσιάζεται η μεθοδολογία σκέψης που ακολουθήθηκε για την
διαμόρφωση αναπτυξιακού προσανατολισμού, επί του οποίου κατευθύνονται οι
συγκεκριμένες προτάσεις.
2.Μεθοδολογία
Για την αποτύπωση των προτάσεων που σχηματίστηκαν από αυτή την εργασία,
εφαλτήριο αποτέλεσε ο άνθρωπος καθώς η περιοχή είναι διάστικτη από οικισμούς.
Διερευνήθηκε η σχέση του ανθρώπου με την φύση δίνοντας έμφαση στο σήμερα.
Είναι ίσως εύκολο να εντοπίσουμε και να ερμηνεύσουμε την προϊστορική σχέση του
ανθρώπου με την φύση, το πώς λατρεύονταν η φύση στην Αίγυπτο ως Ίσιδα, στην
Ελλάδα ως Δήμητρα καθώς η έλλειψη τεχνολογίας δημιουργούσε μια σχέση
σεβασμού και φόβου απέναντι στα στοιχεία της φύσης, από τα οποία πολλές φορές
απειλούνταν οι επιβίωση των προϊστορικών κοινωνιών. Σήμερα, αυτή η σχέση
αποτυπώνεται και διαμορφώνεται από διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες
παρουσιάζονται στη πορεία της εργασίας μέσα βασικούς διανοητές από τους οποίους
διαμορφώθηκαν οι στοχαστικές καταβολές που δημιούργησαν τις δικές μας
αντιλήψεις και στάσεις, τον σύγχρονο άνθρωπο. Ψηλαφώντας τον σύγχρονο
άνθρωπο στο μετανεωτερικό του υπόβαθρο, αναζητήθηκε ο ρόλος ενός Εθνικού
Πάρκου, συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα προαναφέρθηκαν ως μεταβλητές που πρέπει
να ληφθούν υπόψη. Τέλος, διερευνώντας πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο
εξωτερικό, αλλά χωρίς να γίνει εκτενείς αναφορά σε αυτές, διατυπώθηκαν ανησυχίες
ως προς την ταυτότητα που αυτοί οι χώροι ενδέχεται να αποκτήσουν εάν
αποτελέσουν μια πιστή μεταφορά του παραδείγματος που έχουμε από το εξωτερικό.
2.1 Σύγχρονη Δυτική αντίληψη για την σχέση του ανθρώπου με τη φύση
Ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου είναι το περιβάλλον της βιόσφαιρας του πλανήτη
γη. Κάποιες θεωρίες που εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, θέτουν τον
άνθρωπο απέναντι από την φύση, άλλες πάνω από αυτή ως κυρίαρχο της, και άλλες
ως κομμάτι της ολοκλήρωσης του. Αναγνώσεις που χρήζουν συζήτησης και
στοχασμού αδιαμφισβήτητα, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως η μήτρα του
ανθρώπου είναι το φυσικό περιβάλλον. Αποδεχόμενοι ή όχι τη δαρβινική θεωρία δεν
έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπος επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα χώρο στον
οποίο ζει, τις γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες, τα ζώα και τα φυτά.
Προσαρμόζει σε αυτά τη ζωή του, αντλεί την τροφή του, κατασκευάζει την κατοικία
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του. Γεγονός το οποίο γίνεται άμεσα αντιληπτό, παρατηρώντας τις προβιομηχανικές
κοινωνίες. Ο άνθρωπος παρατηρεί την φύση και μαθαίνει από τους μηχανισμούς και
τους νόμους της, μαθαίνει και εξελίσσεται. Εξελίσσεται στο χώρο τον οποίο ζει και
τον προσαρμόζει στις ανάγκες του, αποψιλώνει εκτάσεις για την δημιουργία αγρών
και οικισμών , εκτρέπει την ροή ποταμών, εξημέρωσε ζώα, εκτρέφει και καλλιεργεί
πλέον την τροφή του. Κομμάτι της φύσης οι ανθρώπινες κοινωνίες χρησιμοποιούν τη
φύση και τους πόρους της για την επιβίωση και την εξέλιξη τους. Πλέον, ο άνθρωπος
είναι σε θέση να γνωρίζει πως οι κοινωνίες που αναπτύσσονται πέραν της φέρουσας
ικανότητας του περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούν, υπερεκμεταλλεύομενες το
οικοσύστημα στο οποίο ανήκουν, μπορούν να καταστρέψουν τις βάσεις της ίδιας τους
της επιβίωσης (Μποτετζάγιας, 2008).
Η χρήση σήμερα λέξεων όπως προστασία και διαφύλαξη όταν αναφερόμαστε στο
φυσικό περιβάλλον μας προδιαθέτουν σε συγκεκριμένες αντιλήψεις του δυτικού
πολιτισμού ως προς την σχέση του ανθρώπου με την φύση. Στο δίπολο άνθρωπος και
φύση, καθώς και οι όροι της σχέσης τους σήμερα, αντιπροσωπεύονται μέσα σε δύο
κύρια φιλοσοφικά συστήματα του πρώιμου Διαφωτισμού που τοποθετούνται στα
πρόσωπα του Καρτέσιου και του Σπινόζα .
Στο πρόσωπο του Καρτέσιου τοποθετείται το πολιτισμικό ρεύμα της
επιστημονικής και τεχνολογικής κυριαρχίας πάνω στη φύση. Σε αυτή τη θεώρηση η
φύση πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεθοδικά και ορθολογικά από τον άνθρωπο. Για να
επιβιώσει και να ευημερήσει το ανθρώπινο είδος πρέπει να επιβληθεί στο
οικοσύστημα που το περιβάλλει. Να κατανοήσει το πως λειτουργούν οι μηχανισμοί
που το περιβάλλουν ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί από ό,τι έχει να του δώσει
αυτό, πόρους και τεχνογνωσία.
Το δεύτερο φιλοσοφικό σύστημα θεωρεί πως ο άνθρωπος οφείλει να διαφυλάξει
τη φύση και συνεργαστεί με τις δυνάμεις της. Ο Σπινόζα έχοντας μελετήσει τον
Καρτέσιο δεν απορρίπτει πως η προσέγγιση του ανθρώπου προς τη φύση πρέπει να
διέπεται από ορθολογισμό, μεθοδικότητα. Διαφοροποιείται, όμως, ως προς το πως
αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο σε σχέση με τη φύση. Εξισώνει το Θεό με τη έννοια της
φύσης ως μια ενιαία Ουσία, διαχωρίζοντας την Ουσία σε natura naturans, μια
δημιουργική φύση ενιαία, αιώνια, άπειρη, συνεχώς δραστήρια και σε δημιουργημένη
φύση natura naturata, η οποία είναι αυτή που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο,
διέπεται από φυσικούς νόμους, μελετάται και χρησιμοποιείται. Ο Σπινόζα προτείνει
τη διαφύλαξη της φύσης στα πλαίσια μιας ορθολογικής διαδικασίας αυτοσυντήρησης
για τον άνθρωπο, απαντώντας στη θεωρία του Καρτέσιου για ελεύθερη κυριαρχία
στη φύση, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ανθρώπου. Η Ουσία σαν σύνολο ενιαίο και
αδιαίρετο δεν νοιάζεται για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, ο σύμμαχος του
ανθρώπου στη βασική ορμή της αυτοσυντήρησης είναι ένας άλλος άνθρωπος που δρα
και αυτός ορθολογικά με γνώμονα το κοινό συλλογικό συμφέρον (Χαιντεραιχ,2013).
Σήμερα, μέσα από όλη την συζήτηση για την προστασία της φύσης, την ρύπανση
του πλανήτη, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την ουσία αυτής της θεωρίας. Πόσο
πολύ μπορεί να επηρεαστεί η υγεία ενός ανθρώπου και η επιβίωση του από πρακτικές
που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη κοντά ή μακριά από αυτόν. Καθώς όλοι συνδεόμαστε
στην Ουσία, αυτή θα διαφυλάξει την ύπαρξη της αδιαφορώντας για την δική μας
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επιβίωση. Ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να φροντίσει την διατήρηση της
αρμονίας στην Ουσία ώστε να μην διακινδυνεύσει την ύπαρξη του. Ο κίνδυνος των
περιβαλλοντικών καταστροφών καραδοκεί ανεξαρτήτως κοινωνικών τάξεων για
όλους τους ανθρώπους, παρόλο που τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά
που πρώτα θα βιώσουν τις επιπτώσεις.
2.2 Αναζητώντας τις απειλές μέσα μας
Η οριοθέτηση και θεσμοθέτηση μιας έκτασης ως προστατευόμενης συνοδεύεται
με την αποδοχή πως αυτή η περιοχή απειλείται από τις σύγχρονες και ευρέως
διαδεδομένες πρακτικές ανάπτυξης. Απειλείται, δηλαδή, από ένα μεγάλο κομμάτι της
δυτικής (και παγκοσμιοποιημένης πλέον) κοσμοθεώρησης (Dominant Western
Worldview), αξίες και ιδεολογίες που κατηύθυναν την ανάπτυξη του δυτικού κόσμου
(Μποτετζάγιας, 2008). Αυτές οι αναπτυξιακές πολιτικές ωστόσο δεν είναι
ετερόφωτες. Εφαρμόζονται καθώς απαντούν σε μια σειρά παραγωγικών πρακτικών
και καταναλωτικών προτύπων, τα οποία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο
χρηματοοικονομικό και αξιακό σύστημα.
Στόχος μας δεν είναι να εξαπολύσουμε αφορισμούς προσθέτοντας στο κάδρο
κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Στόχος είναι να εντοπιστεί η γενεσιουργός αιτία
των απειλών από τις οποίες κινδυνεύει η χλωρίδα και πανίδα μιας περιοχής και όχι
απλώς να απαριθμήσουμε τις απειλές. Αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές απειλές
αμυντικά, μη παρεμβαίνοντας στα γενεσιουργά αίτια των απειλών, θα οδηγήσει την
δραστηριοποίηση της αρμόδιας αρχής να μοιάζει με μάχη απέναντι στη λερναία
ύδρα.
Πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, για να προστατευτεί το περιβάλλον από την
ασυδοσία με την οποία το «καταναλώνει» ο σύγχρονος άνθρωπος θα πρέπει να
δοθούν αντιπροτάσεις. Για τις αντιπροτάσεις αυτές θα είναι χρήσιμο να
κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που οδηγούν τους ανθρώπους στην υιοθέτηση
συγκεκριμένων καταναλωτικών στάσεων. Στη νοηματοδότηση της καταναλωτικής
διαδικασίας εντοπίζεται η συσχέτιση και η δυναμική που ασκεί αυτή η διαδικασία
πάνω στη συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας. Η ατομική ταυτότητα δεν μπορεί να
υφίσταται χωρίς τη συλλογική της υπόσταση. Γι αυτό το σκοπό είναι πολύ σημαντική
η σύμπλευση της προσπάθειας με τις τοπικές δημοτικές αρχές και τις
συλλογικότητες/πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής καθώς αποτελούν
«σημαίνοντες άλλους» (Μελούτσι, 2002).
Για να μπορέσουν τα άτομα να «νομιμοποιήσουν» εσωτερικά την ατομική
ταυτότητα, έχουν την ανάγκη να εντάσσονται σε ένα συλλογικό πλαίσιο ταύτισης.
Κατά την συγκρότηση της ταυτότητας λοιπόν, το άτομο έχει ανάγκη τόσο να νιώθει
μοναδικό και ξεχωριστό, όσο όμως και να χαίρει της αναγνώρισης από την
συλλογικότητα στην οποία εντάσσεται, να χαίρει δηλαδή «διϋποκειμενικής και
σχεσιακής αναγνώρισης» (Ψημίτης, 2011). Αυτή την αναγνώριση το άτομο στην
νεωτερική εποχή την αντλούσε από συλλογικότητες όπως η οικογενειακή, η τοπική ή
εθνική του καταγωγή, η ταξική του θέση, ο ιδεολογικός του ή θρησκευτικός του
προσανατολισμός καθώς και μέσα από την συνδικαλιστική δράση. Τα μετανεωτερικά
άτομα, ωστόσο, όλο και περισσότερο φαίνεται να μην αναζητούν και να μην αντλούν
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την αναγνώριση από αυτά τα συλλογικά πλαίσια, αποκαθιστώντας τα έτσι με την
πάροδο του χρόνου παρωχημένα.
Ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτής της μεταστροφής είναι η φύση της
μετανεωτερικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικά αυτής είναι η ρευστότητα και η
συνεχιζόμενη δυναμική της για μεταβολή. Γι αυτό το λόγο τα άτομα έχουν ανάγκη να
εντάσσονται σε συλλογικότητες, οι οποίες παρότι θα τους προσφέρουν ότι πρόσφερε
έως τώρα η συλλογική τους ένταξη, παράλληλα θα μπορούν να ακολουθήσουν τις
νέες επιταγές των καιρών όπως καλούνται και αυτά να κάνουν. Για να εξυπηρετούν
τις ανάγκες των ατόμων και ως προς τη συγκρότηση της ταυτότητάς τους στις νέες
επιταγές των καιρών, οι συλλογικότητες θα πρέπει να μην το περιορίζουν, να μην τον
καθιστούν στάσιμο, να είναι ευέλικτες και να …???κάτι ξέχασες ώστε προάγουν την
εξατομικευμένη δράση συγκρότησης της ταυτότητάς. Οι νέες συλλογικές μορφές που
εμφανίζονται κατά τον Livosli χαρακτηρίζονται ως «μη τυπικές ή ιδεαλιστικές
ομάδες αναφοράς»(Ψημίτης,2011)
Κατανοώντας αυτές τις εσωτερικές λειτουργίες, αντιλαμβανόμαστε πόσο
εξαιρετικά απαιτητικό και πολυεπίπεδο μπορεί να χρειαστεί να γίνει το έργο της
αρμόδιας αρχής, η οποία έχει δεσμευτεί για την προστασία ενός οικοσυστήματος,
ώστε να προσελκύσει και να μεταλαμπαδεύσει το όραμα στους κατοίκους μιας
περιοχής. Η ενημέρωση και οι απαγορεύσεις, ενδεχομένως να μην είναι αρκετά ώστε
να προστατευτεί η περιοχή εάν δεν γίνει κοινό κτήμα μιας καινούριας φιλοσοφίας
στάσης ζωής, η οποία διαμορφώνεται από διαφορετικούς μηχανισμούς σε κάθε
κοινωνία και εποχή. Για την δική μας περιοχή μελέτης είναι απαραίτητη η
συμπερίληψη και υποστήριξη των ατόμων και των συλλογικοτήτων τους στην
διαμόρφωση αντιπροτάσεων στάσεων ζωής σε σχέση με την έως τώρα
διαμορφωμένη κοσμοθεώρηση της ανάπτυξης.
2.3 Ο ρόλος του «Μαέστρου» στον καταμερισμό της κοινωνικής σχεδίασης
Η έννοια του πάρκου είναι συνυφασμένη, κατά κανόνα, με την έννοια του
δημόσιου χώρου. Αναδρομώντας στην ιστορικότητα του όρου , οι δημόσιοι χώροι
κατέχουν ξεχωριστή σημασία για το κοινωνικό σύνολο καθώς αποτελούν χώρους
συνάντησης, , ελεύθερης έκφρασης, γένεσης και ανταλλαγής ιδεών, δράσης και
διεκδίκησης των πολιτών, όσο και χώροι αναψυχής (Καούνη, 2012). Κατανοώντας
αυτές τις λειτουργίες ενός πάρκου ως κομμάτι του δημόσιου χώρου, μια περιοχή
χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο οφείλει να ανοίξει μονοπάτια προσέλευσης των
πολιτών αλλά και των «κοινωνικών εταίρων» για να αποφύγει την ερημοποίηση της.
Ο σκοπός της ύπαρξης του Εθνικού Πάρκου, «η διατήρηση της φυσικής και της
πολιτιστικής κληρονομιάς», θα επιτελέσει τον απόηχο αυτής της συνάντησης. Ο
μαέστρος θα συγκεντρώσει τα όργανα της ορχήστρας, καλώντας σε κοινές δράσεις
τις ενεργές τοπικές συλλογικότητες. Το Εθνικό Πάρκο είναι αυτό που έχει στο στόχο,
την παρτιτούρα με τις νότες και το ρυθμό, θα δώσει αρμονία και πλαισίωση στις
μεμονωμένες προσπάθειες συλλογικοτήτων που γίνονται στη περιοχή αλλά και
παρακίνηση .
Η έκταση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία είναι και η περιοχή μελέτης
μας, εμπεριέχεται σχεδόν κατά το ήμισυ στα όρια του Εθνικού Πάρκου. Ως εκ τούτου
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οι αναπτυξιακές πολιτικές του Δήμου αλλά και συλλογικές και ιδιωτικές
πρωτοβουλίες της περιοχής είναι αναγκαίο να κατανοούν την σημαντικότητα της
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο κατοικούν ώστε να επιτευχθεί
εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.
2.4 Προς αποφυγή μιας προνομιακής ετεροτοπίας
Παρατηρώντας πρακτικές διαχείρισης των δημοφιλέστερων Εθνικών πάρκων
στο κόσμο όπως τα Great Smokey Mountains National Park, Grand Canyon, Rocky
Mountain National Park μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλές λειτουργικές
πρακτικές διαχείρισης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως
πολλές φορές οι κάτοικοι που κατοικούσαν σε περιοχές που κηρύχθηκαν
προστατευόμενες, χρειάστηκε να απομακρυνθούν καθιστώντας αυτές τις περιοχές
νεκρές ανθρώπινης ζωής αλλά πλούσιες σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Συνηθέστερες δράσεις που αναπτύσσονται στα Εθνικά Πάρκα είναι η τουριστική
αξιοποίηση τους, προσελκύοντας ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα
να κάνουν εκδρομές, εξερευνήσεις καθώς και διάφορες αθλητικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, οι οποίες κατά κανόνα είναι αρκετά δαπανηρές για τον χρήστη. Οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη
των αναγκών των επισκεπτών, αναπτύσσοντας έτσι μονοδιάστατα αυτές τις
περιοχές.
Το να δοθεί χώρος και να αναπτυχθούν δομές κατάλληλες να υποστηρίξουν
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό.
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων όμως προς μια κατεύθυνση, θα απομονώσει τον ίδιο
τον τόπο από την ταυτότητα και τις ειδικές ανάγκες των κοινοτήτων που κατοικούν
σε αυτό. Κάθε δράση που θέλει να πετύχει οφείλει να εξετάσει τα διάφορα
παραδείγματα υπό το πρίσμα του κοινωνικού αντίκτυπου που θα έχει στην κοινωνία
την οποία θα εφαρμοστεί, να ενσωματώσει χαρακτηριστικά του παραδείγματος που
της ταιριάζουν, να αποβάλει όσα δεν εξυπηρετούν τις δικές της ανάγκες και αν μπορεί
να καινοτομήσει.
Στον τίτλο της ενότητας έγινε αναφορά στην έννοια του χώρου μέσα από την
έννοια της ετεροτοπίας. Κατά τον Foucault, ο οποίος εισήγαγε τον όρο, ως
ετεροτοπία προσδιορίζονται κοινωνικοί χώροι στους οποίος εφαρμόζονται
διαφορετικές λειτουργίες και πρακτικές σε σχέση με άλλους συμβατικούς χώρους της
ευρύτερης κοινωνίας (Foucault, 1984). Οι δραστηριότητες εντός των ετεροτοπιών
συχνά αποτελούν δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπου το άτομο
επαναδιατυπώνει την ταυτότητα του ή έρχεται κοντά σε μια φαντασιακή
ολοκλήρωση της αφήγησης του εαυτού, έξω από τις δομές αλλοτρίωσης της
μοντέρνας κοινωνίας (Foucault, 1993).
Ο παραλληλισμός των Εθνικών Πάρκων με ετεροτοπίες, γεννάται από την κατ’
εξοχήν παραδοχή πως ένας χώρος οριοθετείται και διακατέχεται από ξεχωριστούς
κανόνες και πρακτικές σε σχέση με όσα επιτρέπονται και εφαρμόζονται στην
ευρύτερη κοινωνία. Σε αυτούς τους χώρους καταφεύγει το άτομο για να ζήσει
εμπειρίες (αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου) αλλά
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όχι για να ζήσει μέσα σε αυτόν όπως είναι τα Εθνικά Πάρκα σε δημοφιλή
παραδείγματα του εξωτερικού.
3. Κατεύθυνση προτάσεων δράσης
Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, οι προτάσεις για την επόμενη
ημέρα του Εθνικού Πάρκου εστιάζουν στην ενεργοποίηση και την υποστήριξη των
κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής στην υιοθέτηση ενός διαφοροποιημένου
μοντέλου αντίληψης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στάσης ζωής. Για την
ύπαρξη και τη λειτουργία του Φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου θεωρείται στόχος «Η διατήρηση και η ορθή
διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της
αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης». («ΗΠΕΙΡΟΣ» ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2006). Έχοντας αυτό ως γνώμονα, προτείνεται η δημιουργία δράσεων
που στοχεύουν στην κατανόηση της συνύπαρξης του ανθρώπου με την φύση, στην
ανάδειξη της ιστορικότητας που φέρει αυτή η σχέση μέσα από σημάδια της περιοχής
καθώς και στην ενίσχυση της αρμονίας που μπορεί να έχει αυτή η συμβίωση.
Δεδομένων των πολλών ανεκμετάλλευτων υποδομών της περιοχής, θα ήταν
εφικτή η ύπαρξη ενός άλλου Πάρκου μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Ένα ή και περισσότερα
Θεματικά Πάρκα τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη δράσεων τόσο αναψυχής
όσο και εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι πολύ βασικό κομμάτι για την ολοκλήρωση
του στόχου.
3.1 Εκπαιδευτικό Πάρκο
Το σχολείο θεωρείται φορέας κοινωνικής και ιδεολογικής αναπαραγωγής,
καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες από την ύλη των μαθημάτων, ενώ
ταυτόχρονα μαθαίνουν και από τον ίδιο τον τρόπο πραγμάτωσης του μαθήματος,
παραδείγματος χάρη η ιεραρχική δόμηση των σχέσεων ανάμεσα στους διδάσκοντες
και τους μαθητές. Βεβαίως, το σχολείο δεν είναι ο μόνος φορέας στον οποίο
κοινωνικοποιείται το άτομο και διαμορφώνει στάσεις.
Ένα Πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν θα έχει θρανία ούτε θα
απευθύνεται μόνο στα παιδιά. Η εκπαίδευση στη φύση μπορεί και οφείλει να είναι
μια διαδικασία διερεύνησης, ανακάλυψης και παιχνιδιού. Σε αυτή τη πρόταση η
φύση είναι ο παιδαγωγός, ένας παιδαγωγός που όμως για τα αντιληπτικά μας μέσα
στους περισσότερους φαντάζει κωφάλαλος. Ο Φορέας Διαχείρισης σε αυτή τη
περίπτωση είναι αυτός που θα γίνει ο διερμηνέας. Αυτός που μέσα από την
επιστημονική του κατάρτιση κατανοεί τη σπουδαιότητα της φύσης και τους
μηχανισμούς της, ενώ παράλληλα μέσα από δράσεις θα βοηθήσει τους ανθρώπους
που κατοικούν στη περιοχή, αλλά και τους επισκέπτες, να ακούσουν και να
κατανοήσουν αυτή τη γλώσσα. Όπως εξηγεί ο δασολόγος Peter Wohlleben στα βιβλία
του «Η Μυστική Ζωή των Δέντρων», και «Η Μυστική Ζωή των Ζώων», η επικοινωνία
δεν είναι μόνο δεξιότητα του ανθρώπινου είδους. Μόνο που ξεχάσαμε συλλογικά να
ακούμε ό,τι δεν λέγεται στη γλώσσα μας .
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Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκωδικοποίηση της
γλώσσας της φύσης μπορεί να είναι από το πιο απλό, όπως θεματικές ξεναγήσεις/
εξερεύνηση με ειδικά εκπαιδευμένους ξεναγούς – οδηγούς, αλλά και με την χρήση
τεχνολογίας. Οι ξεναγοί μέσα στη διαδρομή θα συστήνουν στον περιηγητή τόσο την
βιοποικιλότητα της περιοχής αλλά και το πώς μπορεί να γίνει η ανάγνωση των
σημαδιών που μας δίνει η φύση. Με την αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας, όπως κινητά
τηλέφωνα, ο επισκέπτης κατεβάζοντας κάποια εφαρμογή στην συσκευή του είτε
νοικιάζοντας συσκευές από ειδικά κέντρα μέσω της μεθόδου της επαυξημένης
πραγματικότητας θα έχει τη δυνατότητα να μάθει κάτι παραπάνω από αυτό που ο
ίδιος ξέρει να εντοπίζει και να κατανοεί για τη χλωρίδα και τη πανίδα, γενικότερα,
και ειδικότερα της περιοχής.
Η ύπαρξη ενός πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα απέδιδε προστιθέμενη
αξία, όχι χρηματική αλλά ποιοτική, σε ήδη υπάρχουσες δράσεις όπως περιπάτους σε
μονοπάτια καθώς αυτό από μόνο του αποτελεί την βίωση μιας εμπειρίας. Όπως
αναφέρουν οι Ίριδα Τσεβρένη και Γαβριήλ Ξανθόπουλος σε άρθρο τους, θέτοντας
βασικές παιδαγωγικές αρχές και ενδεικτικές πρακτικές ενδυνάμωσης της σχέσης του
ανθρώπου με τη φύση, η εμπειρία της επίσκεψης στον φυσικό χώρο πρέπει να
εντάσσεται σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο και να μην είναι αυτόνομη (Εικόνα 1).
Βασισμένοι στις αρχές της βιωματικής μάθησης θέτουν την εμπειρία ως ένα κομμάτι
ενός τριγώνου. Τα άλλα δύο μέρη αυτού του τριγώνου είναι ο αναστοχασμός πάνω
στην εμπειρία καθώς και η συνειδητοποίηση της αποξένωσης από την φύση που έχει
ο σύγχρονος άνθρωπος.

Εικόνα 1. Παιδαγωγικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της σχέσης του ανθρώπου με
τη φύση
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3.2 Αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομία
Μια άλλη θεματική δράσης θα μπορούσε να αποτελέσει η σύνδεση των 139
κηρυγμένων μνημείων των Κλασικών, Βυζαντινών και Νεότερων χρόνων, στην
ευρύτερη περιοχή, σε μια ενιαία αφήγηση. Για να κατανοηθεί κάτι, είναι πολύ
σημαντικό να τοποθετηθεί στο κατάλληλο πλαίσιο και σίγουρα μπορούν να γίνουν
πολλαπλές αναγνώσεις, ανάλογα της οπτικής γωνίας που το εξετάζει κανείς και
φυσικά το πλαίσιο στο οποίο το τοποθετείς. Σε ένα τόπο τόσο πλούσιο σε φυσικά
χαρακτηριστικά, αλλά και σε μνημεία θρησκευτικής λατρείας η κοινή αφήγηση θα
μπορούσε να είναι η φιλοσοφική σκέψη που εξετάζει τη σχέση Θεού, ανθρώπου και
φύσης, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα της ιστορικής περιόδου. Άλλωστε, η
ευρωπαϊκή κουλτούρα της αειφορίας της οποίας κομμάτι είναι και η πρακτική των
προστατευόμενων περιοχών, ξεκίνησε από τον Μεσαίωνα ως χριστιανική θεολογία
με μια σειρά θεωρητικών μοντέλων για τη σχέση ανθρώπου και φύσης.
Η τουριστική ανάδειξη αυτών των μνημείων σήμερα, περιορίζεται στην
τουριστική αξιοποίησή τους. Ο επισκέπτης έρχεται παρακινούμενος από την
αρχιτεκτονική αξία του μνημείου είτε λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στην
πρόταση αυτή, στόχος είναι η ενίσχυση αυτού του ενδιαφέροντος με γνώσεις οι
οποίες θα συνδέουν το μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο στο οποίο είναι
τοποθετημένο και θα δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να κατανοήσει πως μέσα
από την εξέλιξη των θρησκευτικών πεποιθήσεων διαμορφώθηκαν στη κάθε χρονική
περίοδο στάσεις του ανθρώπου προς τη φύση.
Η ύπαρξη ενός τόσο πλούσιου μνημειακού αποθέματος στην περιοχή δίνει
ευελιξία στον τρόπο παρουσίασης αυτής της αφήγησης. Η αφήγηση μπορεί να
ακολουθήσει γραμμική χρονική σειρά από την Κλασσική στη Βυζαντινή και
Νεωτερική περίοδο, διαμορφώνοντας διαφορετικές διαδρομές περιήγησης σε σχέση
με τον χρόνο που θέλει να διαθέσει ο επισκέπτης, καθώς και τις αποστάσεις που
επιθυμεί να διανύσει στο χώρο. Η δημιουργία μιας τέτοιας δράσης έχει πολυσήμαντη
διάσταση. Αρχικά, αναδεικνύει τόσο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής όσο
και την διαχρονικότητα αυτής αφού παρακινεί τον επισκέπτη να ακολουθήσει μια
σειρά μνημείων. Συμβάλει στην ισόποση τουριστική ανάπτυξη των οικισμών, καθώς
δίνει κίνητρο στους επισκέπτες να επισκεφτούν και άλλους οικισμούς πέραν των
δημοφιλών. Ενώ τέλος, συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των
επισκεπτών, καθώς αναδεικνύει την πλαστικότητα που χαρακτήρισε τη φιλοσοφία
της σχέσης ανθρώπου φύσης ανά τους αιώνες βάσει κοινωνικοπολιτισμικών
μεταβολών.
Συμπληρωματικά, ως μέθοδος αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός
τόπου και ανάδειξης αυτής, σε αντίστοιχη μελέτη αναπτυξιακών προοπτικών του
Δήμου Σουλίου προτείνεται η δημιουργία βιωματικού παιχνιδιού. Συγκεκριμένα ένα
παιχνίδι ρόλων με χαρακτήρες από την ιστορία του τόπου. Μέσα από αυτό το
παιχνίδι ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τόσο την ιστορία του τόπου
όσο και τον ίδιο το χώρο με μια ευχάριστη και διασκεδαστική διαδικασία (Κοκκάλας,
2015). Ανάλογες δράσεις θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και στο παράδειγμα των
περιοχών που περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο, τόσο για την ανάδειξη της
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πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από έναν διαδραστικό όπως αναφέρθηκε στην
παραπάνω ενότητα του εκπαιδευτικού πάρκου.
3.3 Εργαστήρια αναβίωσης και εκμάθησης περιβαλλοντικά φιλικών
πρακτικών διαβίωσης
Για την αποκατάσταση της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου φύσης, οι
πρακτικές δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν ή απειλούν το οικοσύστημα θα πρέπει
να αντικατασταθούν ή να διακοπούν. Καθώς όμως επιθυμούμε η περιοχή να μείνει
ζωντανή και ενεργή, ευστοχότερο θα ήταν να βρεθούν φιλικοί προς το περιβάλλον
τρόποι κάλυψης αναγκών των κατοίκων.
Απάντηση στην ανάγκη δημιουργίας μη ανταγωνιστικού τρόπου συμβίωσης
μπορεί να αποτελέσει η διαφύλαξη θετικών παραδειγμάτων με παρεμβάσεις
συντήρησης ή αναβίωσης πρακτικών που ξεχαστήκαν με το πέρασμα των χρόνων,
μέσα από τη δημιουργία εργαστηρίων αναβίωσης πρακτικών καθημερινής ζωής στις
οποίες η διατήρηση της αρμονίας μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης αποτελούσε
μέθοδο αυτοπροστασίας. Η αναβίωση πρακτικών δεν αποτελεί προσπάθεια
εξωραϊσμού του παρελθόντος παρά μόνο μία πρόταση αξιοποίησης της υπάρχουσας
γνώσης, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις έρευνες για στυλό που γράφει χωρίς
βαρύτητα ενώ έχουμε μολύβι.
Η διαφοροποίηση των αναγκών που έχουν οι άνθρωποι κάθε εποχής σίγουρα
δεν θα μπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου με πρακτικές παρελθόντων χρόνων.
Παρόλα αυτά σήμερα έχουμε και τις τεχνολογίες και τις γνώσεις ώστε η
αποκατάσταση της αρμονίας στη συμβίωση του ανθρώπου με την φύση να μην
μοιάζει ακατόρθωτο. Ο Φορέας Διαχείρισης εκτιμώ πως θα μπορούσε να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να συστήνει τέτοιες μεθόδους στους κατοίκους.
Παραδείγματος χάρη, μέσα από την επίσκεψη μας στη περιοχή εντοπίστηκαν
διάφορες γνώμες και οπτικές ως προς την ύπαρξη του Εθνικού Πάρκου. Ένα
επιχείρημα όσων το αντιμάχονταν ήταν οι απαγορεύσεις που υπάρχουν για την
ανθρώπινη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές, όπως η δημιουργία μεγάλης
ξενοδοχειακής μονάδας σε κάποια περιοχή από τις ζώνες προστασίας. Σε αυτή τη
περίπτωση ο φορέας διαχείρισης του εθνικού πάρκου θα μπορούσε να αντιπροτείνει
δομές φιλοξενίας από φυσική δόμηση βιοκλιματικής αρχιτεκτονική. Δραστηριότητα
που καλύπτει την ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση με μία πρακτική φιλική και
αρμονική ως προς το περιβάλλον.
Η βόσκηση είναι ένα παράδειγμα πρακτικής που εφαρμοζόταν στο παρελθόν και
λειτουργούσε κατά κανόνα υπέρ του περιβάλλοντος αλλά και του ανθρώπου. Η
βόσκηση ενίσχυε την βιοποικιλότητα της περιοχής , η οποία τώρα που αυτή έχει
μειωθεί αισθητά στην περιοχή, αυξήθηκαν τα δάση και μειώνεται η βιοποικιλότητα
της περιοχής καθώς κάτω από την πυκνή βλάστηση του δάσους , ειδικά ελάτων που
η περιοχή έχει πολλά, δεν επιβιώνει σχεδόν κανένα άλλο είδος βλάστησης πέρα από
ελάχιστα όπως μαρτυρούν κάτοικοι της περιοχής. Η βόσκηση, βέβαια, δεν εκλείπει
λόγω απαγορεύσεων αλλά λόγω πολιτικών πρακτικών που αποθαρρύνουν τους νέους
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα κάνοντας τον βιοπορισμό μικρομεσαίων
κτηνοτρόφων άθλο στον ανταγωνισμό των οικονομιών κλίμακας.
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3.4 Πολυεπίπεδη αξιοποίηση της τεχνολογίας
Η τεχνολογία ίσως φαντάζει αντίθετη από την φύση. Η χρήση τεχνολογίας στην
διασκέδαση όμως έχει αντικαταστήσει τις δράσεις που έκαναν οι άνθρωποι στη
φύση, γεγονός που μας αποδεικνύει ότι φύση και τεχνολογία είναι δύο εξίσου
συναρπαστικοί κόσμοι. Η χρήση τεχνολογίας και ιδιαίτερα μεθόδων εικονικής
πραγματικότητας αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν να
συνεισφέρουν τόσο στη διαδικασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσο και ως
μέσω διαβούλευσης αναπτυξιακών προτάσεων για την περιοχή.
Στη πορεία αυτής της εργασίας τονίσαμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής της
τοπικής κοινωνίας σε αυτό το όραμα. Οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με μια
πληθώρα προβλημάτων οικονομικής επιβίωσης, οι οποίες ηχούν ως σειρήνες στα
αυτιά τους. Θα μπορούσε, ίσως, ο προσομοιωτής εικονικής πραγματικότητας πέρα
από ένα διαδραστικό παιχνίδι μάθησης να είναι ένα εργαλείο «παράλληλης»
οικονομίας; Ζούμε στην εποχή της εικόνας και τον εντυπώσεων. Πολλές φορές, γι’
αυτό το λόγο σαν κοινωνία δεν προλαβαίνουμε καταστάσεις μέχρι να γίνουν
κραυγαλέα ορατές . Για τη φύση και τις περιβαλλοντικές καταστροφές τότε όμως
είναι αργά να δράσουμε, καθώς η αποκατάσταση των καταστροφών μπορεί να
διαρκέσει από δεκάδες έως χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια. Διάστημα το οποίο
για τον πλανήτη μας είναι αμελητέο για τον άνθρωπο, όμως, μπορεί να είναι
καταστροφικό, για αυτόν και τους απογόνους του.
Πλέον, είμαστε στο τεχνολογικό επίπεδο όπου πολλοί ποιοτικοί έλεγχοι
εμπορευμάτων συμβαίνουν με την χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης
πραγματικότητας για να δούνε πως αντιδράνε υλικά και προϊόντα σε διάφορες
συνθήκες. Αυτή αποτελεί μια ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα διαδικασία
τεχνικού ελέγχου. Ως προς τον έλεγχο, όμως, τόσο των επιπτώσεων όσο και των
κινδύνων που ενέχουν σε σχέση με το περιβάλλον και κατά συνέπεια της ποιότητας
ζωής μας ο άνθρωπος δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία και προνοητικότητα.
Σίγουρα ένα οικοσύστημα με την πληθώρα των μηχανισμών που εμπεριέχει δεν είναι
τόσο εύκολο να προβλεφθεί πως θα αντιδράσει όσο ένα υλικό με συγκεκριμένα
χαρακτηρίστηκα σε μία συνθήκη. Ωστόσο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,
παραδείγματος χάρη, πως η χρήση φυτοφαρμάκων σε περιοχές οπού ο υπόγειος
υδροφορέας τους συνδέεται με κάποιο επιφανειακό υδάτινο οικοσύστημα, θα
υπάρξει ευτροφισμός. Παραδείγματα σαν και αυτό θα μπορούσαν να αποδοθούν
εικονικά ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να μπορούν να δουν (στο συγκεκριμένο
παράδειγμα το πώς θα αλλοιωνόταν η όψη του οικοσυστήματος από τον ευτροφισμό)
πριν να είναι αργά.
Μία τέτοια μέθοδος αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία και παιχνίδι καθώς είναι
απολύτως ασφαλής και δεν απειλεί το περιβάλλον, ενώ μπορεί να προβλέψει
επιπτώσεις αποδίδοντας τες οπτικά να ενισχύσει το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης
απέναντι στη διατήρηση της φύσης.
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Επίλογος
Κάθε μία από τις προτάσεις που αναφέρθηκαν σε αυτή την εργασία θα μπορούσε
να αποτελέσει μια ξεχωριστή μελέτη, ώστε να αποτελέσει πρόταση έτοιμη προς
εφαρμογή. Εμπεριέχονται βασικές ιδέες δράσεων αλλά όχι τεχνικές λεπτομέρειες της
εφαρμογής αυτών. Αδιαμφισβήτητα, πρόβλημα στην υλοποίηση τους αποτελεί και η
έλλειψη πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον τεχνικό σχεδιασμό και την
υλοποίηση των περισσοτέρων αν όχι όλων των δράσεων. Παρόλα αυτά εκτιμώ πως
αποδόθηκε και σκιαγραφήθηκε ένα όραμα για το ρόλο του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Μετεώρων και Αγράφων το οποίο βασίζεται στην
ενδυνάμωση της σχέσης των ανθρώπων με τη φύση. Δημιουργώντας έναν κορμό
στρατηγικής δράσεων, η εύρεση πόρων για την υλοποίηση αποτελεί επιμέρους
διαχειρίσιμο ζήτημα. Εάν οι άνθρωποι διακατέχονται από ένα όραμα, πολλές φορές
είναι εκπληκτική η εφευρετικότητα που τους διακατέχει ώστε να το υλοποιήσουν, και
οι ορεινοί οικισμοί είναι γνωστοί για την εφευρετικότητα τους χάρη στην οποία
εξασφάλιζαν την επιβίωση τους διαχρονικά.
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Περίληψη
Τα σύγχρονα παραμύθια έχουν τις ρίζες τους στις προφορικές παραδόσεις κάθε
τόπου και σε μύθους που χάνονται στο χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά, όταν
πρωτοεμφανίστηκαν, είχαν τελείως διαφορετική μορφή από τη σημερινή. Ξεκίνησαν
ως ιστορίες τρόμου και βίας, ως αφηγήσεις φρικιαστικές με αίμα, φόνους και, συχνά,
άσχημο τέλος. Ωστόσο, η βιομηχανία της Disney, κυρίως, μετέτρεψε τις ιστορίες σε
ρομαντικά παραμύθια με αίσιο τέλος. Στόχος των ιστοριών τρόμου ήταν η διδαχή και
η νουθεσία των παιδιών, που μέσα από αυτές ενηλικιώνονταν έχοντας αποκτήσει
ικανά αντισώματα στις κακοτοπιές της πραγματικής ζωής. Το ενδιαφέρον, ωστόσο,
είναι ότι και ως ενήλικες αρεσκόμαστε να διαβάζουμε και να βλέπουμε βιβλία τρόμου
και ταινίες θρίλερ. Γιατί; Οι σχετικές έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία του φόβου
στην ανθρώπινη εξέλιξη, την επίδραση των βασικών φόβων στον πρωτόγονο
άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο οι φόβοι αυτοί έχουν καταγραφεί στο DNA και
έχουν, μέσα κυρίως από την αυθόρμητη διαδικασία του παιχνιδιού, μετατραπεί σε
πηγή ευχαρίστησης. Ο φόβος προστατεύει τον άνθρωπο, είναι ασπίδα επιβίωσης και,
παράλληλα, γεννά ευχαρίστηση όταν συμβαίνει σε ελεγχόμενες συνθήκες. Μας
αρέσει να φοβόμαστε και αναζητούμε διαρκώς την ικανοποίηση αυτή.

Abstract
Current fairytales originate in oral traditions of each place and in myths lost in time.
Most of them appeared in a completely different form than their current one. Initially,
they were scary, violent tales, freaky narratives with blood, murders and, often, bad
ending. However, mainly Disney, transformed these stories into romantic, happyending fairytales. The aim of scary tales was the teaching and advice of children, who,
through these, were becoming adults having appropriate antibodies in the dangers of
real life. It is interesting, however, that even as adults we like to read and watch horror
books and movies. Why? The relative literature reveals the importance of fear in
human evolution, the effect of primary fears on the primitive man and the way these
fears have been written on our DNA and have been, through the impulsive playing
activity, transformed into source of pleasure. Fear protects humans, is a survival
shield and, in addition, it generates pleasure when it happens in a controlled
environment. We like to be scared and we constantly seek for this satisfaction.
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1. Εισαγωγή
Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν την (ή τις) αρχικές εκδοχές πολλών, πολύ γνωστών
παραμυθιών; Αυτές που χάνονται στα χρόνια του Μεσαίωνα ακόμη, προέρχονται από
προφορικούς μύθους και έχουν παραλλαχθεί αρκετά, σε μεταγενέστερες εκδοχές
τους; Η λέξη παραμύθι μεταφέρει, συνειρμικά, ιστορίες με χαρούμενο τέλος, όπου
ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Γενικότερα, η έννοια παραμύθι είναι θετικά
φορτισμένη και συμβολίζει ομορφιά, γραφικότητα κι έναν άλλο κόσμο όπου ό,τι
υπάρχει και κι ό,τι συμβαίνει είναι πασπαλισμένο με χρυσόσκονη και τόσο ευχάριστο
που συναντιέται μόνο στα όνειρα. Κάθε τι παραμυθένιο είναι ιδανικό, ονειρικό,
τέλειο3. Αλλά, αυτή η εικόνα απέχει πολύ από εκείνη των παραμυθιών, όταν άρχισαν
να υπάρχουν. Πόσοι, αλήθεια, γνωρίζουν ότι ο κακός λύκος βίασε την
Κοκκινοσκουφίτσα πριν τη φάει, ότι το γοβάκι δεν τις στένευε αλλά ταίριαξε μια χαρά
στα πόδια των αδερφών της Σταχτοπούτας αφού είχαν πρώτα κόψει με μαχαίρι τα
δάχτυλά τους και ήταν το αίμα που έσταζε παντού που τις πρόδωσε, κι ακόμη ότι ο
Τζεπέτο μπήκε στη φυλακή κατηγορούμενος για κακοποίηση του μικρού Πινόκιο;
Πολλά γνωστά παραμύθια ξεκίνησαν ως ιστορίες, μύθοι τρόμου. Κι άλλα τόσα
παρέμειναν ως τέτοια, στις τοπικές παραδόσεις.
Στα Τζουμέρκα, στην Ήπειρο, ο μύθος λέει ότι το ιερό ζαρκάδι μεταμορφώθηκε σε
χέρια ανθρώπων όταν οι χωρικοί θέλησαν να το φάνε. Αυτή η μικρή, προφορική
ιστορία τρόμου ήταν το έναυσμα της εργασίας αυτής. Η αρχή για το ξαναδιάβασμα
των παραμυθιών, όταν αυτά ήταν ακόμη τρομακτικές ιστορίες φρίκης και βίας, πολύ
πριν η βιομηχανία της Disney τις μεταμορφώσει στην μη σκοτεινή και με χαρούμενο
τέλος εκδοχή τους. Περισσότερο ακόμη, η εργασία διερευνά το γιατί γεννήθηκαν τα
παραμύθια τρόμου, γιατί οι άνθρωποι έλεγαν τέτοιες ιστορίες στα παιδιά και, κυρίως,
γιατί ως ενήλικες συνεχίζουμε να αναζητούμε τον τρόμο σε βιβλία και ταινίες; Γιατί,
τελικά, μας αρέσει να φοβόμαστε; Σε τι μας είναι χρήσιμο και τι ρόλο παίζει η θεωρία
του Δαρβίνου σε όλο αυτό; Αυτά και άλλα ερωτήματα αποτελούν το αντικείμενο που
πραγματεύεται η εργασία αυτή.

2. Fairy-tales ή Scary-tales; Μύθοι και παραμύθια τρόμου και φρίκης
Η μικρή Κοκκινοσκουφίτσα περπατά μόνη στο δάσος. Ξεγελιέται από τον πονηρό
λύκο, παρακούει τις εντολές της μαμάς της και καθυστερεί να φτάσει στην άρρωστη
γιαγιά της. Όταν πια φτάνει, ο λύκος την έχει ήδη προλάβει, έχει κατασπαράξει τη
γιαγιά και λίγο μετά καταβροχθίζει και την Κοκκινοσκουφίτσα. Τον βαθύ ύπνο του
θα χαλάσει ο περαστικός κυνηγός που με μαχαίρι του σκίζει την κοιλιά, την οποία αφού βγάλει σώες γιαγιά και εγγονή- γεμίζει με πέτρες. Ανήμπορος να περπατήσει,
ο λύκος πεθαίνει (Grimm and Grimm, 2014).
Αυτή είναι η εκδοχή του πολύ γνωστού παραμυθιού, γραμμένου από τους αδερφούς
Grimm το 1812-1814, οι οποίοι βασίστηκαν σε προγενέστερους μύθους και θρύλους
3
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της λαϊκής παράδοσης. Το παραμύθι εμφανίστηκε σε πάρα πολλές παραλλαγές σε
όλη την Ευρώπη. Σε κάποιες, ο κυνηγός είναι ξυλοκόπος που ξεκοιλιάζει με τσεκούρι
τον λύκο ενώ στην εκδοχή του Charles Perrault (1697) (Μετάφραση: Andrew Lang
1889) δεν εμφανίζεται κανείς να σώσει γιαγιά και εγγονή και το παραμύθι τελειώνει
με το λύκο να κοιμάται χορτασμένος 4. Ωστόσο, οι παλαιότερες εκδοχές του
παραμυθιού που φτάνουν στον 10ο, 14ο και 17ο αι., είναι ακόμη πιο βίαιες. Ο λύκος
είναι άλλοτε δράκος, ή βαμπίρ ή λυκάνθρωπος. Και η Κοκκινοσκουφίτσα γίνεται
κόκκινη τον 17ο αι. Στους παλιότερους μύθους ήταν απλά ένα μικρό κορίτσι ή άλλοτε
η κουκούλα (η σκούφια) ήταν χρυσή. Ο λύκος σκοτώνει τη γιαγιά αλλά δεν τη τρώει,
την μαγειρεύει και κρατάει το αίμα της. Όταν έρχεται η Κοκκινοσκουφίτσα, της
σερβίρει το κρέας με το αίμα σε ποτήρι λέγοντάς της ότι είναι κρασί κι έτσι το
κοριτσάκι κανιβαλίζει τη γιαγιά της. Σε άλλες εκδοχές, ζητάει από την
Κοκκινοσκουφίτσα να γδυθεί κι αφού την αναγκάσει να κοιμηθεί μαζί του, την τρώει.
Και το παραμύθι τελειώνει εκεί (Carlton). Σε κάποιες άλλες εκδοχές, η
Κοκκινοσκουφίτσα με πονηριά καταφέρνει να το σκάσει από το λύκο και τρέχοντας
μόνη μέσα στο δάσος να σωθεί (Zipes, 1993, Beckett, 2002, 2008, Tatar, 2003). Σε
όλες, ωστόσο, τις εκδοχές, η κεντρική ιδέα παραμένει. Το μικρό κορίτσι έχει
παρακούσει τη μαμά του, έχει παρασυρθεί από την πονηριά ενός κακού ξένου και
έχει τιμωρηθεί βίαια γι' αυτό. Και εξαιτίας της έχει σκοτωθεί βάναυσα και η γιαγιά
της. Στις προγενέστερες εκδοχές, η ιστορία τελείωνε εκεί ενώ στις μεταγενέστερες,
και πιο εξευγενισμένες, το τέλος γινόταν αίσιο για τη μικρή και τη γιαγιά.
Στο παραμύθι των Hansel και Gretel των Grimm (1812-1814), οι γονείς
αποφασίζουν να παρατήσουν τα δύο μικρά παιδιά τους μέσα στο δάσος, για πάντα,
γιατί εξαιτίας της μεγάλης φτώχειας τους δεν μπορούν να τα θρέψουν. Τα μικρά,
ξάγρυπνα από την πείνα κρυφακούνε το σχέδιο της μαμάς τους (στο οποίο συμφωνεί
και ο μπαμπάς). Φοβισμένα και μόνα μέσα στο δάσος καταλήγουν περιπλανώμενα σε
ένα σπίτι φτιαγμένο από γλυκά. Αλλά η αρχική τους χαρά χάνεται, όταν
συνειδητοποιούν ότι στο σπίτι ζει μια κακιά μάγισσα που με δόλωμα τα γλυκά πιάνει
μικρά παιδιά και τα τρώει. Αιχμάλωτα της μάγισσας, η Gretel αναγκάζεται να κάνει
όλες τις βαριές δουλειές μέσα στο σπίτι και ο Hansel μένει κλεισμένος σε κλουβί μέχρι
να παχύνει αρκετά ώστε η μάγισσα να τον φάει. Με πονηριά ωστόσο, τα μικρά
καταφέρνουν να ξεγλιστρήσουν, να ψήσουν στο φούρνο τη μάγισσα, να αρπάξουν
ότι πολύτιμο έχει και να γυρίσουν ασφαλή στο σπίτι τους. Όπου η μαμά τους έχει
πεθάνει (τιμωρία για την κακία της) και ζει μόνο ο μπαμπάς τους (Grimm and Grimm,
2014).
Η πασίγνωστη ιστορία της Σταχτοπούτας των Grimm (1812-1814), ξεκινά με τη
μικρή δίπλα στο νεκροκρέβατο της μαμάς της που ξεψυχάει. Η κακιά μητριά και οι
δύο θετές αδερφές της την κάνουν υπηρέτρια, σκλάβα τους και η ζωή της γίνεται
κόλαση. Όταν ο πρίγκιπας την αναζητά δοκιμάζοντας σε διάφορα πόδια το γοβάκι,
οι δύο αδερφές κόβουν με μαχαίρι δάχτυλα και φτέρνα για να χωρέσει στο πόδι τους
Μάλιστα, στο τέλος του παραμυθιού υπάρχει ηθικό δίδαγμα: "Παιδιά, και ειδικά τα όμορφα
κορίτσια, δεν πρέπει ποτέ να μιλάνε σε ξένους γιατί αν το κάνουν θα καταλήξουν να γίνουν
τροφή για λύκο. Και με τη λέξη "λύκος" εννοώ ότι υπάρχουν πολλά είδη λύκων. Υπάρχουν,
επίσης, αυτοί που είναι ευγενικοί, ήσυχοι, γοητευτικοί, γλυκείς που ακολουθούν νεαρές
γυναίκες στο δρόμο. Και δυστυχώς αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι από όλους".
4
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αλλά το αίμα που στάζει τις προδίδει. Όταν τελικά η Σταχτοπούτα παντρεύεται τον
πρίγκιπα, στη διάρκεια της τελετής τα περιστέρια (οι φίλοι της) ορμούν και τρώνε τα
μάτια των δύο αδερφών. Η τύφλωσή τους είναι η τιμωρία τους.
Το παραμύθι συναντάται, μετέπειτα, στη λαϊκή παράδοση πολλών χωρών σε δεκάδες
παραλλαγές. Το χρυσό γοβάκι των Grimm είναι γυάλινο στην εκδοχή του Ch. Perrault
(1697) ή και από γούνα σκίουρου άλλοτε ενώ κάποιες φορές δεν είναι γοβάκι αλλά
δαχτυλίδι, ή βραχιόλι ή κόσμημα λαιμού ή και κόσμημα ποδιού. Ο πατέρας της
Σταχτοπούτας εμφανίζεται άλλοτε να παίζει ρόλο, να είναι κι αυτός κακός όπως η
μητριά, άλλοτε να είναι τελείως απών ή να πεθαίνει όπως και η μητέρα της (Grimm
and Grimm, 2014, Thorpe, 2015, Tatar, 2003, 2002).
Ακόμη πιο έντονα στοιχεία τρόμου και βίας υπάρχουν σε λιγότερο γνωστά
παραμύθια των Grimm (1812-1814), όπως σε δύο ιστορίες με τίτλο: ..."Πώς κάποια
παιδιά έπαιζαν με τη σφαγή". Στην πρώτη, μια παρέα αγοριών και κοριτσιών 5
και 6 ετών, παίζουν έχοντας κάθε ένα ρόλους - ο χασάπης, ο μάγειρας, ο βοηθός, το
γουρούνι. Πέφτουν πάνω στο παιδί που κάνει το γουρούνι, ο χασάπης του κόβει το
λαιμό με μαχαίρι και ο βοηθός μαζεύει το αίμα σε ένα μπολ (...). Στη δεύτερη, μια
μάνα κάνει μπάνιο το πιο μικρό παιδί της. Τα άλλα δύο της παιδιά παίζουν στην αυλή.
Το ένα κάνει το χασάπη, το άλλο το γουρούνι. Το πρώτο σφάζει το δεύτερο με
μαχαίρι. Η μάνα ακούει τις κραυγές του και τρέχει. Έντρομη με αυτό που βλέπει, από
το θυμό της παίρνει το μαχαίρι και το μπήγει στην καρδιά του άλλου της παιδιού.
Τρέχοντας γυρνάει στο τρίτο, αλλά την ώρα που έλειπε αυτό πνίγηκε στη μπανιέρα.
Η μάνα φοβισμένη και απελπισμένη για το πως θα αντικρύσει τους γείτονες
κρεμιέται κι αυτοκτονεί. Ο πατέρας γυρνά αργά από τα χωράφια και βλέπει με φρίκη
τι έχει συμβεί. Απελπισμένος, μετά από λίγο καιρό πεθαίνει (Grimm and Grimm,
2014).
Στην αρχική εκδοχή του παραμυθιού του Πινόκιο, του Carlo Collodi (1880), μόλις ο
Τζεπέτο έχει ολοκληρώσει το σκάλισμα του Πινόκιο, η μαριονέτα τρέχει μακριά του.
Ο Τζεπέτο τον κυνηγάει στους δρόμους κι όταν τον ξαναπιάνει του φωνάζει
θυμωμένος. Οι περαστικοί κι ένας αστυνομικός που βλέπουν τη σκηνή θεωρούν ότι ο
Τζεπέτο κακοποιεί τον Πινόκιο κι έτσι ο αστυνομικός τον κλείνει στη φυλακή.
Ελεύθερος πια ο Πινόκιο, γυρίζει σπίτι, όπου μετά από λογομαχία με το σοφό τριζόνι
που μιλάει, του πετάει ένα σφυρί στο κεφάλι και το σκοτώνει. Δεν νιώθει άσχημα
ωστόσο. Σε όλη την ιστορία, ο Πινόκιο εμφανίζεται κακομαθημένος, εγωιστής και
ανυπάκουος με αποτέλεσμα να υποφέρει συνεχώς -κάνει στάχτη τα πόδια του στη
φωτιά, μένει νηστικός κ.λπ., μέχρι που τον κρεμάνε από δέντρο και πεθαίνει.
Αρχικά, ο Collodi θέλησε να τελειώσει το παραμύθι με το θάνατο του Πινόκιο.
Ωστόσο, ο εκδότης του, τότε, τον προέτρεψε να συνεχίσει την ιστορία, όχι με το
θάνατο αλλά με ένα πιο αίσιο τέλος, προκειμένου να είναι πιο ευχάριστη για τα
παιδιά. Έτσι, ο Collodi εμφανίζει τη γαλάζια νεράιδα που σώζει τον Πινόκιο από το
θάνατο και, τελικά, μετά από πολλές περιπέτειες το παραμύθι τελειώνει με τον
Πινόκιο να ξαναβρίσκει τον Τζεπέτο, να μετανιώνει για τη συμπεριφορά του και από
ξύλινη μαριονέττα να γίνεται κανονικό αγόρι.
Εντούτοις, η αρχική πρόθεση του Collodi, ήταν να γράψει μια ιστορία για τις
δυσκολίες του να μεγαλώνει κανείς ένα ανυπάκουο και ατίθασο παιδί. Και, επιπλέον,
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να δείξει μέσα από τις κακουχίες που περνά ο Πινόκιο πως η ανυπακοή τιμωρείται
αυστηρά και, τελικά, φτάνει και στο θάνατο. Αυτή η ιστορία ήταν πολύ σκοτεινή όμως
για την Disney, που κατά την προσφιλή της συνήθεια, την άλλαξε προς το πολύ πιο
ελαφρύ και χαρούμενο, παρουσιάζοντας τον Πινόκιο ως ένα αγαθό, αφελές αγοράκι
που έκανε πάντα ότι του έλεγε ο Τζεπέτο (Chalakoski, 2017).
Στα σλαβικά παραμύθια, ο πιο διάσημος χαρακτήρας είναι η γριά Baba Yaga. Οι
γονείς φοβίζουν τα ανυπάκουα παιδιά τους με ιστορίες της γριάς, κακιάς δράκαινας
που παίρνει τα παιδιά στο παλιό ξύλινο σπίτι της μέσα στο δάσος, τα πετάει μέσα στο
φούρνο, τα μαγειρεύει και τα τρώει. Η Baba Yaga, εμφανίζεται και στην λαϊκή
παράδοση της Ρωσίας, σε διάφορες παραλλαγές του μύθου. Κοινό στοιχείο είναι ότι
έχει τη δύναμη να κάνει κακό ή καλό σε όποιον βρεθεί στο δρόμο της. Για να κάνει
καλό πρέπει ο περαστικός να περάσει μια σειρά από δοκιμασίες. Αν δεν τα
καταφέρει, τον μαγειρεύει και τον τρώει (Winters, 2019, site: Historic Mysteries). Η
Boginka είναι άλλη μια χαρακτηριστική μορφή των σλάβικων παραμυθιών. Είναι η
ψυχή μιας γυναίκας που σκότωσε το παιδί της ή που (η ίδια) πέθανε όταν ήταν μικρό
κορίτσι και μεταμορφώθηκε στην Boginka. Μια άσχημη, γυμνή, κουτσή γριά μάγισσα
που περπατάει ανάμεσα στα δάση, στα χωράφια και τις ρεματιές όταν έχει άσχημο
καιρό και τα μεσάνυχτα. Η Boginka είναι πολύ επικίνδυνη για τα παιδιά. Ανάλογα με
τη διάθεσή της, μπορεί να απαγορεύσει σε ένα παιδί να κοιμηθεί, να το αρρωστήσει,
να το τρομάξει ή και να το απαγάγει. Μερικές Boginka επίσης, τρομοκρατούσαν τα
κοπάδια, έκλεβαν και έμπλεκαν τα νήματα με τα οποία οι γυναίκες έπλεκαν και
χτυπούσαν τους ανθρώπους μέχρι να μελανιάσουν (Kravchenko, 2017).
Στην λαϊκή παράδοση της Θεσσαλίας, στα παραμύθια τρόμου (Κλιάφα, 1999)
υπάρχει το κορίτσι που ο πατέρας της κόβει τα χέρια γιατί αυτή δε θέλει να
παντρευτεί, η γριά που μαρμαρώνει ανθρώπους κι ο μόνος τρόπος για να
ξεμαρμαρώσουν είναι κάποιος να ξεκοιλιάσει τη γριά, να βγάλει τη χολή της κι αφού
την ανακατέψει με νερό να ραντίσει με αυτό τους πεθαμένους. Κι επίσης, η
πανέμορφη Ροδούλα που ζει φυλακισμένη στο γυάλινο πύργο με τους δράκους γονείς
κι αδέρφια της, που όταν καταφέρει να το σκάσει οι δράκοι της κλέβουν την ομορφιά,
αλλά και τα δύο αδέρφια που μπαίνουν μέσα στα φέρετρα των νεκρών και κάνουν
τους πεθαμένους να μιλάνε μέσα από τους τάφους. Παραμύθια σκοτεινά, με φόνους,
βία και φόβο.
Στα λαϊκά παραμύθια της Ηπείρου (Σέργη, 2008), επίσης συναντάται ο τρόμος.
Στην ιστορία της Ροδοκόκκινης, η μητριά της τη ζηλεύει και τη δίνει στους στρατιώτες
να την πάνε στο δάσος να τη σφάξουν και σε ένα ποτήρι να της φέρουν το αίμα της.
Η Ροδοκόκκινη γλιτώνει και περιπλανιέται μόνη στο δάσος. Την μαζεύουν τρία
αδέρφια στο σπίτι τους μα η μητριά της την ξαναβρίσκει. Τη σκοτώνει δύο φορές, τη
μία με μαγική ζώνη και την άλλη με μαγικά σταφύλια. Η Ροδοκόκκινη γλιτώνει ξανά
και ξανά περιπλανιέται μέχρι να την περιμαζέψει, τελικά, ένας ψαράς. Μα η γυναίκα
του τη ζηλεύει και με πιρούνι της βγάζει τα μάτια (...).
Στην περιοχή των Τζουμέρκων, μύθος λέει ότι ζούσε κάποτε ένα ζαρκάδι ιερό. Κάθε
χρόνο κατέβαινε από το βουνό και σίμωνε στις γιορτές των ανθρώπων. Και κανείς
δεν το πείραζε. Μα, κάποια φορά, οι άνθρωποι αποφάσισαν να το φάνε. Και το
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έβαλαν στην κατσαρόλα να βράσει. Κι όταν άρχισε να κοχλάζει, το ζαρκάδι
μεταμορφώθηκε σε ανθρώπινα χέρια.
Πολύ πριν ο Χριστιανισμός, αρχικά, αλλά κυρίως, η βιομηχανία της Disney,
αργότερα, ελαφρύνουν τα παραμύθια από τα σκοτεινά και τρομακτικά στοιχεία τους,
εξαλείψουν την έντονη βία αλλά και το σεξ που αποτελούσε, επίσης, σημαντικό
στοιχείο σε πολλά και τους δώσουν μια πιο ρομαντική χροιά και αίσιο τέλος, τα
παραμύθια, στην λαϊκή παράδοση, ήταν ιστορίες τρόμου. Ιστορίες φόβου, βίας,
εγκλήματος, αίματος, θανάτου. Ιστορίες φρίκης, τιμωρίας και κακού τέλους,
συνήθως. Γιατί όμως υπήρχαν οι ιστορίες τρόμου στις τοπικές παραδόσεις και τι ρόλο
έπαιζαν;

3. Ο φόβος και η βία, ως βασικά στοιχεία διδαχής
Ο φόβος, ως βασικό ανθρώπινο (και όχι μόνο) συναίσθημα, χαρακτηριστικό
ανέκαθεν όλων των κοινωνιών, αντανακλάται με διάφορες μορφές τρόμου μέσα
στους τοπικούς, λαϊκούς μύθους, τις παραδόσεις, τις αφηγήσεις, τα παραμύθια.
Ιστορίες με τέρατα που τρώνε παιδιά, γονείς που χτυπάνε τα παιδιά τους και
μάγισσες που κάνουν ξόρκια σε όμορφες παρθένες είναι λίγα μόνο από τα
παραδείγματα αγριότητας και βίας στα λαϊκά παραμύθια. Παντού, σε όλες τις
κοινωνίες, οι άνθρωποι στοιχειώνονται από δράκους, κανίβαλους, γίγαντες, τέρατα,
λυκάνθρωπους, βαμπίρ κ.α. (Gilmore, 2003, Asma, 2009).
Ορισμένα παραμύθια αναπαράγουν τις διάφορες μορφές πειθαρχίας που
επιβάλλονταν στα παιδιά, στο παρελθόν. Επιπλέον, μέσα από τα παραμύθια, τα
παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με υπαρξιακές προκλήσεις, τις οποίες θα συναντήσουν
αργότερα και στην ενήλικη ζωή τους: προδοσία, ίντριγκες, απάτες, φόβος, καυγάδες,
ζήλια. Έρχονται αντιμέτωπα με την άσχημη πλευρά της ζωής και της ανθρώπινης
ύπαρξης αλλά, μέσα από τη διδαχή της αφήγησης, μαθαίνουν να αναπτύσσουν
ικανότητες διαχείρισης αυτών των σκοτεινών δυνάμεων (Boudinot, 2005). Ωστόσο,
ο κύριος στόχος των τρομακτικών παραμυθιών ήταν να εμφυσήσουν την προσοχή
στα παιδιά και να τα προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο μέσω της επερχόμενης
τιμωρίας. Η αφήγηση τρομακτικών ιστοριών στα παιδιά έχει σκοπό να φοβίσει και
μέσω του φόβου να προειδοποιήσει τα παιδιά και να τα κρατήσει μακριά από
καταστάσεις επικίνδυνες γι' αυτά. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι η ανυπακοή προς τους
γονείς τιμωρείται, κι ενίοτε, πολύ αυστηρά, με βία και θάνατο. Μαθαίνουν ότι μόνο
όταν ακούν τους γονείς, θα είναι ασφαλή. Μέσα από την αλληγορία των φανταστικών
ιστοριών, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το κακό, την πονηριά, την απάτη.
Μαθαίνουν να σκέφτονται και να κρίνουν (Boudinot, 2005).
Το προειδοποιητικό παραμύθι υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. Οι Ισλανδοί
αφηγούνται παραμύθια για τρολλ και καλικάντζαρους που κατοικούν σε λόφους
και βράχια, για να αποθαρρύνουν τα παιδιά από το να περιπλανώνται μόνα τους σε
τέτοια μέρη και μακριά από κατοικημένους οικισμούς. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν να

82

φοβούνται και να σέβονται τις δυνάμεις της φύσης, προκειμένου να προστατεύονται
από κινδύνους που κρύβονται σ' αυτή (Thorvarðardóttir, 1999).
Στην Αμερικανική λαϊκή παράδοση τα παιδιά προειδοποιούνται για τον κίνδυνο της
απαγωγής μέσα από το παραμύθι της "Γυναίκας με το καλάθι". Μιας δράκαινας
που κρώζει και που πλησιάζει αθόρυβα τα παιδιά όταν αυτά κοιμούνται βαθιά.
Χτυπάει τα κεφάλια τους με ένα μπαστούνι, μαζεύει τα πτώματά τους στο καλάθι της
και αφού τα μεταφέρει στο σπίτι της, τα ρίχνει όλα μέσα σε ένα καζάνι με νερό που
βράζει και τα μαγειρεύει για δείπνο. Στο τέλος, συχνά, τα παιδιά με εξυπνάδα και
λίγη τύχη καταφέρνουν να γλιτώσουν από τη δράκαινα. Έτσι, μέσα από το φόβο του
τι μπορεί να πάθουν, τα παιδιά μαθαίνουν να μη μιλάνε ή να μη αφήνονται να
πιστέψουν και να παρασυρθούν από κάποιον που δεν γνωρίζουν (Livo, 1994).
Μια παραλλαγή της είναι και ο μπαμπούλας της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Ο
κακός γέρος ή δαίμονας ή καλικάντζαρος ή ό,τι άλλο πλάσει η φαντασία, που έρχεται
το βράδυ και αρπάζει τα παιδιά που δεν ακούνε τους γονείς τους, δεν κοιμούνται, δεν
κάθονται ήσυχα ή δεν τρώνε όλο το φαγητό τους. Το φόβητρο των παιδιών
προκειμένου να υπακούσουν τους γονείς.
Στη Νιγηρία, οι γονείς λένε στα παιδιά το παραμύθι της "Μαμάς του νερού
(Mommy water)", για να τα προφυλάξουν από πηγές νερού αφύλακτες - ποτάμια,
πηγάδια, κανάλια κ.λπ., όπου τα παιδιά μπορεί να πέσουν μέσα και να πνιγούν.
Σύμφωνα με το παραμύθι, στο βυθό, κάτω από το νερό ζει μια μαμά που κλαίει για το
χαμένο παιδί της. Αν πλησιάσεις πολύ κοντά στην επιφάνεια για να την ακούσεις,
βγάζει το χέρι της, σε αρπάζει από το πόδι και σε παίρνει μαζί της κάτω από το νερό
για πάντα (Livo, 1994).
Στο μυαλό των παιδιών, τα όρια ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό
μπερδεύονται και χάνονται και γι' αυτό τα παραμύθια γίνονται πιστευτά. Επιπλέον,
η εμπειρία του φόβου και του τρόμου βιώνεται μέσα στο γνώριμο και ασφαλές
περιβάλλον τους σπιτιού τους (Kohler, 2014). Αν δεν υπάρχει καθόλου βία ή πιθανό
τραγικό τέλος, τα παιδιά δεν πείθονται για τον κίνδυνο και για το ότι πρέπει να
προσέχουν ώστε να τον αποφύγουν. Γι' αυτό τα παραμύθια επιβάλλεται να είναι
τρομακτικά. Στα περισσότερα, η βία και το κακό, τελικά, ισορροπούνται από το καλό.
Ξεκινούν στήνοντας μια πιστευτή ιστορία, στη συνέχεια περνούν μέσα από διάφορα
επεισόδια φόβου και βίας για να περάσουν το επιθυμητό νόημα, τη διδαχή και
τελειώνουν με απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρίας, με το καλό να υπερνικά το κακό,
συνήθως. Τα παιδιά εκτίθενται στο κακό και το καλό και είναι σε θέση έτσι να
αναπτύξουν ανεξάρτητη κρίση (Kohler, 2014).
Στόχος των παραμυθιών είναι η διδασκαλία, μέσα από τον ευχάριστο δρόμο της
αφήγησης ιστοριών, που στα παιδιά αρέσει να ακούν. Μέσα στις ιστορίες κρύβονται
αλληγορικά μαθήματα για όλες τις πτυχές της ζωής, τα ανθρώπινα συναισθήματα και
τις κοινωνικές αξίες. Για τον φόβο, την τιμωρία, το μίσος, τον θυμό, την απάτη αλλά
και την αγάπη, τη φιλία, την περιέργεια και την ανακάλυψη, την όχι τυφλή
εμπιστοσύνη, τη μη κρίση των ανθρώπων με βάση την εμφάνιση κ.λπ. Και, επιπλέον,
μαθαίνεται στα παιδιά η επαφή με τη φύση και τα ζώα. Οι ιστορίες συμβαίνουν,
σχεδόν πάντα, μέσα σε δάση, στην εξοχή, ή στη θάλασσα. Και, σχεδόν πάντα, τα ζώα
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έχουν ανθρώπινη μιλιά και είναι κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων
(Turner, 2018).
4. Από τα παραμύθια, στα βιβλία και τις ταινίες τρόμου. Γιατί μας αρέσει
να φοβόμαστε;
Οι προφορικοί μύθοι που περνούν από γενιά σε γενιά, μετατρέπονται αργότερα στα
γραπτά κείμενα των λαϊκών παραμυθιών (ή και συνυπάρχουν με αυτά), για να γίνουν
μετέπειτα βιβλία τρόμου για ενήλικες αλλά και ταινίες τρόμου, οι οποίες μέσα από
την τεχνολογία της εικόνας, του ήχου και των εφέ απογειώνουν την εμπειρία του
θεατή. Όλα, στη βάση τους, είναι αφήγηση τρομακτικών ιστοριών. Μέσα από την
ίδια ασφάλεια, που η θαλπωρή του σπιτιού εξασφαλίζει στα παιδιά, οι ενήλικες
αποζητούν, μέσα από βιβλία και ταινίες, να βιώσουν εμπειρίες φόβου, βίας, τρόμου,
φρίκης, θανάτου. Με πλήρη επίγνωση (σε αντίθεση με τα παιδιά) ότι αυτές είναι μη
πραγματικές. Και σε αυτό, έγκειται η ενήλικη εκδοχή της ασφάλειας.
Αλλά, γιατί μας ελκύει ο φόβος; Ο Stephen King (1981) εξηγεί (Christie, 2018) ότι
αυτό συμβαίνει γιατί η βίωση του φόβου μέσα από ένα βιβλίο (ή ταινία) αποτελεί
έναν τρόπο πρόβας του δικού μας, πραγματικού, θανάτου. Αν ο φόβος του θανάτου
αποτελεί, την κυριότερη ίσως, συλλογική μορφή αγωνίας για το ανθρώπινο είδος,
τότε η λογοτεχνία του τρόμου μας δίνει μια δυνατότητα εμπειρίας του (εκ του
ασφαλούς), γεγονός που παρομοιάζει με ένα είδος κάθαρσης (King, 1978). Ο ίδιος
επισημαίνει, επίσης, ότι η περιέργεια και δη η περιέργεια γύρω από τον θάνατο
αποτελεί κινητήρια δύναμη του ανθρωπίνου είδους. Αυτή η ανικανοποίητη
περιέργεια, που εξελίσσεται σε υπαρξιακή αγωνία και άγχος για το άγνωστο είναι
αυτό ακριβώς που δίνει χώρο στο μυθιστόρημα τρόμου. Η δυνατότητα της εκ του
ασφαλούς εξερεύνησης αυτής της αγωνιώδους περιέργειας εμπεριέχει κάτι
θεραπευτικό.
Ο King (1981) προσθέτει και μια ακόμη ενδιαφέρουσα οπτική. Η ανάγνωση ενός
μυθιστορήματος τρόμου είναι ελκυστική γιατί επιτρέπει τη βίωση της εμπειρίας
συναισθημάτων τα οποία η κοινωνία επιβάλλει να παραμείνουν αθέατα, κρυφά. Ο
ψυχοπαθής ήρωας των μυθιστορημάτων ενσαρκώνει την προβολή της δυνατότητας
του αναγνώστη να εξερευνήσει τι θα συνέβαινε αν απέρριπτε, εκ του ασφαλούς, τις
κοινωνικές επιταγές. Περισσότερο ακόμη, ικανοποιεί εκείνο το κομμάτι του
εγκεφάλου του, που θέλει (αλλά δε μπορεί στην πραγματική ζωή) να καταργήσει τις
κοινωνικές νόρμες και να βιώσει πράξεις σκληρού βασανισμού, βίας και αγριότητας.
Οι άνθρωποι μαθαίνουν την κοινωνική διάκριση μεταξύ καλού και κακού και
αποτελούν μέλη της κοινωνίας αποδεχόμενοι κοινά αποφασισμένα όρια και
αποδεκτές συμπεριφορές. Ωστόσο, ίσως παραμένει υποσυνείδητα μια μικρή φωνή
που αναρωτιέται, Τι θα γινόταν αν;... αν αρνηθώ να παραμείνω στο δεδομένο
κοινωνικό μονοπάτι;... αν σπάσω τις αμοιβαία συμφωνημένες νόρμες;... Αυτή
ακριβώς την περιέργεια ικανοποιεί το αποστασιοποιημένο και ασφαλές περιβάλλον
στα μυθιστορήματα τρόμου (Christie, 2018).
Η ανάγνωση ενός μυθιστορήματος τρόμου είναι ένας τρόπος διαφυγής από την
πραγματικότητα (και τα προβλήματα της καθημερινότητας). Είναι το πέρασμα σε
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έναν άλλο κόσμο, όπου κυριαρχεί η ένταση και η αγωνία που κρατούν τον αναγνώστη
σε εγρήγορση και άμεσα, του προκαλούν ευχαρίστηση. Το μυθιστόρημα τρόμου
προσφέρει έναν τρόπο να φτάσει ο αναγνώστης κάποια συναισθήματά του -τον
φόβο, τον θυμό, τον τρόμο, την έκπληξη, την εμπάθεια...- στα όριά τους. Και αυτό,
φαίνεται ότι προσφέρει ικανοποίηση και εσωτερική ανακούφιση (site: Booktrack).
Ανάλογα συναισθήματα βιώνει και ο θεατής ταινιών τρόμου. Εξάλλου κάποια από τα
σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα τρόμου έγιναν ταινίες, όπως ο Frankenstein της
Mary Shelley, ο Δράκουλας του Bram Stoker ή ο Dr Jekyll and Mr Hyde του Robert
L. Stevenson. Ο φόβος που ξεπηδά από τις ιστορίες, μέσα από βιβλία και ταινίες,
αρέσει στους ανθρώπους. Τόσο, που αποζητούν ξανά και ξανά να τον βιώσουν. Γιατί;
Οι τρεις βασικές παράμετροι που καθιστούν τον τρόμο ελκυστικό είναι, η ένταση η
οποία γεννάται από την αγωνία, το μυστήριο, τον τρόμο, το σοκ, το αίμα, η συσχέτιση
ή και ταύτιση με τον ήρωα ή το θύμα (ατομική ή και συλλογική) και ο μη ρεαλισμός,
η επίγνωση δηλαδή ότι η ιστορία είναι φανταστική και δεν συμβαίνει πραγματικά
(Walters, 2004).
Ο Jung (1980) αποδίδει την ελκυστικότητα του τρόμου (αναφερόμενος σε ταινίες)
στο ότι πατούν σε ορισμένα αρχέτυπα φόβου, όπως η σκιά ή η μητέρα, που είναι
βαθιά ριζωμένα στο συλλογικό ασυνείδητο. Ο Skaare (2017), αναφερόμενος στις
ταινίες τρόμου επίσης, εξηγεί ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους μας
ελκύουν: μας διασκεδάζουν, αποτελούν ένα τρόπο αποδόμησης του κακού και έχουν
θεραπευτική επίδραση. Μας αρέσει να βλέπουμε ταινίες τρόμου γιατί, πολύ απλά,
μας διασκεδάζουν, είναι ένα μέσο να διώξουμε την ανία. Συνήθως, οι άνθρωποι που
βαριούνται εύκολα αναζητούν ολοένα και πιο έντονες μορφές διασκέδασης. Μια
διαδικασία που καλείται ως sensation seeking (Clasen et al., 2018). Άλλοι επιλέγουν
να διασκεδάσουν με το rollercoaster, άλλοι πηδούν με αλεξίπτωτο, άλλοι βλέπουν
ταινίες τρόμου. Πολύ συχνά, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αντλούν ευχαρίστηση από
όλα αυτά μαζί. Επιπλέον, οι ταινίες τρόμου αποτελούν έναν τρόπο κατανόησης και
αποδόμησης του κακού. Επανεξετάζεται, κατά μία έννοια, αυτό που η ως τώρα
θρησκευτική οπτική ορίζει τι είναι κακό, από μια διαφορετική πιο κοντινή σε
επιστημονικά ή ψυχοθεραπευτικά μοντέλα ερμηνείας του τι είναι κακό. Συχνά, η
θέαση ταινιών τρόμου ικανοποιεί την περιέργεια γύρω από το κακό όταν η
θρησκευτική οπτική αδυνατεί ή έχει ξεπεραστεί. Το κακό, στις ταινίες,
αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές, ανεξάρτητο φαινόμενο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Οι ταινίες και τα βιβλία ερμηνεύουν πολύ ικανοποιητικότερα, για παράδειγμα, τις
έννοιες της υπεροψίας στις ανθρώπινες δυνάμεις (Frankenstein) ή της συνύπαρξης
στον ίδιο άνθρωπο του καλού και του κακού (Dr Jekyl and Mr Hyde). Τέλος, οι ταινίες
τρόμου προσφέρουν ένα μέσο διαχείρισης του άγχους και της αγωνίας. Αποτελούν
ένα μέσο ελέγχου των συλλογικών ορίων και αντοχών, πάντα μέσα σε ένα ασφαλές
περιβάλλον. Ο θεατής έχει τον έλεγχο τόσο της εμπειρίας της θέασης όσο και του
φόβου του. Κι όταν ο φόβος κορυφώνεται, μπορεί κανείς πάντα να κλείσει τα μάτια
και να επιστρέψει στην ασφάλεια.
Όταν ο ανθρώπινος οργανισμός φοβάται εκλύει τέσσερις βασικές ορμόνες:
αδρεναλίνη, σεροτονίνη, ντοπαμίνη και οξυτονίνη. Η έκκληση των ορμονών αυτών,
με την προϋπόθεση συγκεκριμένων συνθηκών, προκαλεί στον οργανισμό
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ευχαρίστηση, ευφορία, "ανέβασμα". Και γι' αυτό τις ζητά και επιστρέφει ξανά και
ξανά σε ό,τι, μέσω του τρόμου, τροφοδοτεί τις ορμόνες αυτές (Javanbakht and Saab,
2017). Επιπλέον, η ένταση που δημιουργείται από τον τρόμο είναι μια ευχάριστη
μορφή εκτόνωσης που ισορροπεί το άγχος και το στρες της καθημερινότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άτομο να βιώσει τον φόβο σε συνθήκες ασφάλειας,
είτε αυτός απορρέει από βιβλίο, ταινία, παιχνίδι κ.λπ. Η έκθεση σε κίνδυνο και τρόμο
πρέπει να βιώνεται μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει αφενός μέσω
των ασφαλών συνθηκών στις οποίες εξασφαλίζει να βρίσκεται αυτός που πρόκειται
να εκτεθεί σε συνθήκες τρόμου (ταινία από τη ζεστασιά του σπιτιού, μιας αίθουσας ή
με παρέα, συνθήκες ασφάλειας σε επικίνδυνα σπορ κ.λπ). Αφετέρου, και κυρίως,
μέσω της μη πραγματικής διάστασης όλων όσων προκαλούν τρόμο. Ο
θεατής/αναγνώστης ξέρει ότι αυτό που θα δει/διαβάσει είναι προϊόν της φαντασίας.
Ωστόσο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδρά όπως ακριβώς θα αντιδρούσε αν το
φανταστικό ήταν πραγματικό. Με άλλα λόγια, το συνειδητό ξέρει ότι είναι
φανταστικό και γι' αυτό μπαίνει στη διαδικασία να το βιώσει ενώ το υποσυνείδητο
αντιδρά και λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε πραγματικές συνθήκες (Kerr, 2015).
Μια αιτία που κάνει τις ταινίες τρόμου ελκυστικές είναι τα συναισθήματα που
προκαλούνται, στον θεατή, αφού δει την ταινία. Για ορισμένο διάστημα μετά το
πέρας της, η ψυχολογική ένταση που προκαλείται κατά τη διάρκειά της (ιδρώτας,
ταχυκαρδία, αρτηριακή πίεση) εξακολουθεί να διατηρείται. Ταυτόχρονα, ο θεατής
δεν μένει στον τρόμο που ένιωσε βλέποντας την ταινία αλλά επικεντρώνει, ή
εξακολουθεί μετά το τέλος να βιώνει, τα θετικά συναισθήματα που έχουν προκληθεί
λόγω της έκκλησης των ορμονών (που προαναφέρθηκαν). Σε αυτά θέλει να
επιστρέφει ξανά (Neuendorf and Sparks, 1988).
Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να φοβούνται και να εκθέτουν, συχνά, τον εαυτό τους
σε ταινίες ή βιβλία τρόμου, γιατί αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν
τα αρνητικά συναισθήματα που τους προκαλεί αυτή η διαδικασία και να τα
διαχειριστούν. Με άλλα λόγια, μαθαίνουν τι σημαίνει, πραγματικά, να φοβάσαι και
αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης του φόβου, οι οποίες αποδεικνύονται
ιδιαίτερα χρήσιμες, τελικά, στην πραγματική ζωή. Συνήθως, ο θεατής ή αναγνώστης
μπαίνει στη θέση του ήρωα (θύματος) και βιώνει τον ίδιο φόβο και την ίδια ένταση
με αυτόν. Μέσα από τις δικές του αντιδράσεις στον τρόμο, ο θεατής/αναγνώστης
μαθαίνει τον εαυτό του. Σαν μια μορφή ενδοσκόπησης στις πλέον σκοτεινές πλευρές
της ζωής, η οποία μακροπρόθεσμα, θωρακίζει τον θεατή/αναγνώστη με δεξιότητες
αντιμετώπισης φοβικών καταστάσεων στην πραγματική ζωή. Ακόμη και το απλά να
καταφέρει να δει κάποιος μια ταινία (ή να διαβάσει ένα βιβλίο) τρόμου μέχρι τέλους,
μοιάζει με επίτευγμα και γεννά την ικανοποίηση ότι έφερε σε πέρας μια δοκιμασία.
Με άλλα λόγια, το φανταστικό λειτουργεί ως προσομοιωτής συναισθημάτων που
εκπαιδεύει τις αντιδράσεις του θεατή/αναγνώστη, σε ό,τι είναι τρομακτικό και
προκαλεί φόβο (Johnston, 1995, Griffiths, 2015, Fink, 2009, Bengley, 2011).
Μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές,
αποδίδει την ελκυστικότητα του τρόμου, στην Αριστοτελική έννοια της κάθαρσης. Η
έκθεση σε τρόμο και βία αποτελεί ένα μέσο απαλλαγής και καθαρισμού από αρνητικά
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συναισθήματα, έναν τρόπο εσωτερικής ανακούφισης του οργανισμού από τα
επιθετικά συναισθήματα (Hanich, 2010, Ananth, 2014).
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει μελέτη των Clasen, Kjeldgaard-Christiansen and
Johnson (2018), που δείχνει τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών των ανθρώπων με
την επιθυμία τους να παρακολουθούν ταινίες τρόμου. Αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων,
ότι, ελκύονται πολύ περισσότερο από ταινίες τρόμου άνθρωποι έξυπνοι,
καλλιεργημένοι, με φαντασία, δημιουργικοί και σοφιστικέ (κουλτουριάρηδες).
Επιπλέον, άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική σταθερότητα (High Emotional
Stability) τείνουν να φοβούνται από τις ταινίες τρόμου λιγότερο εύκολα και τείνουν
να μένουν λιγότερο φοβισμένοι μετά το τέλος της ταινίας.
Ωστόσο, δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στον τρόμο. Σε κάποιους,
η ένταση και η αύξηση της αδρεναλίνης προκαλούν δυσφορία. Νιώθουν δυσάρεστα
στη θέα του τρόμου και επιλέγουν να μην υποβάλλουν τον εαυτό τους σε ανάλογη
διαδικασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ένταση και τα αρνητικά συναισθήματα που
προκαλούνται απομακρύνονται δύσκολα από το συνειδητό και, πολύ περισσότερο,
συνδέονται με τόπους ή καταστάσεις και μετατρέπονται, τελικά, σε φοβίες. Για
παράδειγμα, μετά την προβολή της ταινίας "Jaws", πολλοί σταμάτησαν να
κολυμπούν σε ωκεανούς ή άρχισαν να νιώθουν ανατριχίλα κάθε φορά που
βρίσκονται σε λίμνη ή πισίνα (O’Connor, 2013).

5. Ο φόβος ως βασικό στοιχείο της ανθρώπινης εξέλιξης
Ο φόβος μαζί με τη χαρά, τη λύπη και το θυμό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά
συναισθήματα που βιώνει ο άνθρωπος. Ο φόβος, ειδικά, είναι το αρχαιότερο και το
πιο ισχυρό συναίσθημα στο ανθρώπινο είδος. Είναι πρωταρχικό συναίσθημα (Kerr,
2015, Ekman, 1999). Γι' αυτό και οι αφηγήσεις τρόμου είναι τόσο παλιές, όσο η
ανθρώπινη σκέψη και ομιλία.
Ο φόβος είναι το συναίσθημα που κρατά τον ανθρώπινο οργανισμό σε εγρήγορση, σε
ετοιμότητα και επαγρύπνηση με σκοπό να τον προφυλάξει από πιθανούς κινδύνους.
Είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα έμβια όντα. Είναι μια απόλυτα φυσιολογική
λειτουργία του οργανισμού, βασικός μηχανισμός επιβίωσης (ο φόβος μας κρατάει
ζωντανούς) και θεμελιώδες στοιχείο στη διαδικασία της εξέλιξης του ανθρώπινου
είδους. Ο φόβος λειτουργεί ως σύστημα προειδοποίησης του οργανισμού όταν αυτός
εντοπίζει μια απειλή στο περιβάλλον του. Η ενεργοποίηση του φόβου θέτει άμεσα
τον οργανισμό στην κατάσταση που είναι γνωστή ως flight-or-flee ή fight-or-flight.
Με άλλα λόγια, όταν κάποιος νιώσει κίνδυνο ή ενδεχόμενη απειλή, ενεργοποιείται
αυτόματα το αίσθημα του φόβου και το άτομο εισέρχεται αυτόματα σε μια
διαδικασία είτε να παραμείνει και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο (fight) είτε να τραπεί
σε φυγή για να γλιτώσει (flee, flight) (Clasen, 2012, Tooby and Cosmides, 2000, site:
Penn Medicine, 2017). Όλοι οι οργανισμοί είναι εφοδιασμένοι, γονιδιακά, ώστε να
νιώθουν φόβο ως αντίδραση σε απειλή5. Ενίοτε, μπορεί να είναι λανθασμένος
Εξαιρέσεις ανθρώπων που έχουν καταγραφεί ως μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που δεν
είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμούς παραγωγής φόβου σε επικίνδυνες καταστάσεις,
5
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συναγερμός (false alarm) αλλά είναι πάντα πιο ασφαλής η αντίδραση από τη μη
αντίδραση (Marks and Nesse, 1994). Ακριβώς επειδή συμβάλλει καθοριστικά στην
επιβίωση, ο ίδιος ο φόβος επιβιώνει αλλά και εξελίσσεται.
Ο πρωτόγονος άνθρωπος της Αφρικής είναι συνέχεια εκτεθειμένος σε κινδύνους της
φύσης. Άγρια ζώα κυνηγοί (ανώτερα αρπακτικά), ερπετά και έντομα τον απειλούν
και βάζουν τη ζωή του, διαρκώς, σε κίνδυνο. Πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να
αντιληφθεί τον κίνδυνο, να τον εντοπίσει μέσα στο περιβάλλον του και να
ανταποκριθεί σ' αυτόν, προκειμένου να επιβιώσει. Αυτή ακριβώς τη διαδικασία
εξασφαλίζει ο φόβος (Clasen, 2012, 2014). Ως αποτέλεσμα, δεν είναι τυχαίο ότι
κάποιοι φόβοι ή φοβίες είναι παγκόσμια κοινοί μεταξύ των ανθρώπων: τα φίδια, οι
αράχνες, τα σαρκοφάγα ζώα, το σκοτάδι, το αίμα, τα βαθιά νερά, τα μεγάλα ύψη, οι
καταιγίδες (Clasen, 2014). Αλλά και καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί
κάποιος, όπως ο περιορισμός, ο εγκλεισμός και ο ισχυρός κοινωνικός έλεγχος είναι
κοινοί ανθρώπινοι φόβοι. Το ξένο και το άγνωστο είναι επίσης πηγές φόβου. Στη θέα
τους ενεργοποιείται η λειτουργία του οργανισμού που κάνει τον εγκέφαλο να
αναρωτιέται αν το άγνωστο αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο και απειλή, ως απόρροια,
επίσης, της εξελικτικής διαδικασίας (Clasen, 2014).
Οι πρωτόγονοι κυνηγοί-συλλέκτες έπρεπε να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση και
ετοιμότητα για πιθανό κίνδυνο από θηρευτές. Ήταν αναγκασμένοι να εκπαιδεύσουν
τους εαυτούς τους να αντιδρούν σε δύσκολες και στρεσογόνες συνθήκες. Σταδιακά,
η από ανάγκη επιθυμία τους να το κάνουν αποθηκεύτηκε στο DNA τους. Οι πρόγονοι
του ανθρώπου είχαν μάθει να φοβούνται τα κοφτερά δόντια, ως μέσο προστασίας
από τα αρπακτικά σαρκοφάγα ζώα (λιοντάρι, τίγρης κ.λπ) αλλά και να νιώθουν αηδία
στη θέα της σαπίλας, ως μέσο αποφυγής κατανάλωσης σάπιου κρέατος που θα
επέφερε το θάνατό τους. Έτσι, επιβίωναν και, σταδιακά, οι δύο αυτοί φόβοι
γράφτηκαν στο γενετικό τους υλικό (Clasen, 2012, 2014, 2018).
Σε όλους τους διαφορετικούς πρωταρχικούς φόβους πρέπει να αναζητηθούν οι
παγκόσμια κοινές φοβίες αλλά και σε αυτούς βασίζεται η δημιουργία των πιο κοινών,
μετέπειτα, τεράτων των παραμυθιών, της λογοτεχνίας, των ταινιών. Τα βαμπίρ
ενσαρκώνουν τον γενετικό ανθρώπινο φόβο για τα κοφτερά δόντια ενώ τα ζόμπι τον
αντίστοιχο για τη σαπίλα. Οι κανίβαλοι, οι γίγαντες, οι δράκοι, οι λυκάνθρωποι και
ό,τι άλλο τερατώδες στοιχειώνει τη φαντασία απορρέουν, ως μορφές, από τους
πρωταρχικούς φόβους (τα αρχέτυπα) του πρωτόγονου ανθρώπου που γενετικά έχουν
μεταφερθεί στον σύγχρονο άνθρωπο. Κοινά χαρακτηριστικά των τεράτων, το μεγάλο
μέγεθος (ο όγκος και η δύναμη ως απειλή), το μεγάλο στόμα με τα κοφτερά δόντια
που προεξέχει έντονα του υπόλοιπου προσώπου (ο τονισμός αυτού του
χαρακτηριστικού) και η επιθυμία κατασπάραξης ανθρώπινης σάρκας και αίματος.
Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι η πρώτη επίγνωση του
ανθρώπου ήταν ότι είναι κρέας, ο ίδιος, και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να γίνει
τροφή κάποιου άλλου πλάσματος (Roach, 2001, Clasen, 2007, 2014).

αναφέρονται ως φέροντες πάθηση, ανωμαλία του οργανισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
πειράματα σχετικά με αντιδράσεις τους σε ενδεχόμενες απειλές (Feinstein, Adolphs, Damasio
and Tranel, 2011).
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Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι από σχετικά πειράματα αποδεικνύεται ότι ο
άνθρωπος εντοπίζει πολύ πιο γρήγορα και εύκολα ένα φίδι ανάμεσα σε πολλά
λουλούδια, παρά ένα λουλούδι ανάμεσα σε πολλά φίδια (Öhman et al., 2001). Αυτό
συμβαίνει εξαιτίας της επικινδυνότητας του δαγκώματος του φιδιού και, όπως εξηγεί
η Öhman (2000), το σύστημα φόβου στον άνθρωπο μεροληπτεί, είναι
προκατειλημμένο προς τον εντοπισμό του κινδύνου. Οι άνθρωποι είναι εφοδιασμένοι
με ένα μοντέλο παραγωγής φόβου, που κατευθύνει την προσοχή σε ενδεχόμενες
απειλές, δημιουργεί στάδια συναισθημάτων και παράγει συμπεριφορές που είναι
(στατιστικά) προσαρμοστικές. Οι άνθρωποι (αλλά και τα ζώα) γεννιούνται με
προγραμματισμένες οδηγίες ως προς τι είδος κινδύνων μπορεί να υπάρχουν στο
περιβάλλον και η εμπειρία συμπληρώνει την εικόνα. Είναι απαραίτητη η
επανισορρόπηση του τι αποτελεί κίνδυνο, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται κάποιος (Boyer and Bergstrom, 2011, Boyer and Lie´nard, 2006, Eilam, et
al., 2011, Lienard, 2011, Neuberg et al., 2011, Woody and Szechtman, 2011, Clasen,
2012).
Ο σύγχρονος άνθρωπος, ειδικά της πόλης, έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά
παραγόντων που αποτελούν άμεσους ή έμμεσους κινδύνους και απειλούν τη ζωή του.
Τα τροχαία δυστυχήματα, οι διατροφικές διαταραχές ή τα οικονομικά προβλήματα
είναι κάποιοι μόνο από αυτούς. Εντούτοις, οι φόβοι αυτοί δεν είναι ικανοί να
κινητοποιήσουν το κοινό, συλλογικό αίσθημα του φόβου και να προκαλέσουν τρόμο,
ανάλογο με εκείνο των πρωταρχικών φόβων. Η κατανομή των φόβων, το τι δηλαδή
προκαλεί τρόμο στον άνθρωπο, δεν είναι τυχαίο, ακριβώς λόγω του τρόπου
επιβίωσης που έχει γραφεί στον ανθρώπινο γενετικό κώδικα (Marks and Nesse,
1994). Παρά δηλαδή την ριζική αλλαγή στο μοντέλο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου,
στην εκλογίκευση ή και την αντιμετώπιση πια κινδύνων του παρελθόντος και στην
πληθώρα νέων πηγών φόβου, οι άνθρωποι τρομάζουν πολύ άμεσα και ισχυρότατα
από βαμπίρ, ζόμπι, φίδια και αράχνες, παρά από κορεσμένα λιπαρά και αυτοκίνητα,
παρότι είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από αυτά παρά από κάποιο μεγάλο ζώο.
Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι ορισμένα σημαντικά γεγονότα (αεροπορικό δυστύχημα)
είναι ικανά να δημιουργήσουν σταθερούς φόβους ή φοβίες (χρήση αεροπλάνου)
(tvxs, 2018).
Το ενδιαφέρον ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς έφτασε ο άνθρωπος εξελικτικά από το
να ενεργοποιείται ο φόβος ως σύστημα επιβίωσης, στο να του αρέσει ο φόβος και να
επιδιώκει συνθήκες που προκαλούν φόβο ακριβώς γιατί αντλεί ικανοποίηση και
ευχαρίστηση από αυτό. Έρευνες (Haidt et al., 1994) δείχνουν ότι, η πλειονότητα των
ανθρώπων δεν θα άντεχε να δει πραγματικές εικόνες τρόμου, βίας, αίματος και
βασανισμού προς άλλους ανθρώπους ή ζώα. Εντούτοις οι ίδιοι άνθρωποι είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν προκειμένου να δουν μια ταινία τρόμου, η οποία μπορεί
να περιέχει χειρότερες ακόμη σκηνές φρίκης, βίας και αίματος. Γιατί;
Ο McCauley (1998) εξηγεί ότι η απάντηση βρίσκεται στο ότι οι θεατές γνωρίζουν ότι
αυτό που βλέπουν στην ταινία δεν συμβαίνει πραγματικά. Αυτό εξασφαλίζει την
αναγκαία ψυχολογική απόσταση ανάμεσα στους θεατές και στα όσα
διαδραματίζονται στην οθόνη. Οι θεατές αισθάνονται μακριά από τον τρόμο. Αυτή η
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επίγνωση καθιστά, καταρχήν, ικανούς τους θεατές να δουν την ταινία (ή να
διαβάσουν ένα βιβλίο). Και εδώ έγκειται και η διαφοροποίηση μεταξύ ενηλίκων και
παιδιών. Ο άνθρωπος μεγαλώνοντας είναι σε θέση να διακρίνει σαφώς μεταξύ
φανταστικού και πραγματικού. Αυτή η ικανότητα αμβλύνεται στις μικρότερες ηλικίες
με αποτέλεσμα ο τρόμος να έχει ισχυρότερη επίδραση στα παιδιά (που εν μέρει
πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν ή διαβάζουν εμπεριέχει το στοιχείο του
πραγματικού) (Hoekstra et al., 1999). Αυτή ακριβώς η απόσταση ασφαλείας που
αυτόματα τοποθετείται μεταξύ θεατή και οθόνης είναι που μετατρέπει τον τρόμο,
τελικά, σε κάτι εξαιρετικά διασκεδαστικό, σημειώνει η Kerr (2015).
Ο Clasen (2007, 2011, 2012, 2014) εξηγεί πως πρέπει να αναζητηθεί η ρίζα του φόβου
ως πηγή ευχαρίστησης στην ίδια την ανθρώπινη φύση και στη διαδικασία της
εξέλιξης. Όπως σημειώνει, η γνωστική λειτουργία του ανθρώπου έχει διαμορφωθεί
από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους του
περιβάλλοντος και η μυθιστοριογραφία τρόμου εξαρτάται καθοριστικά από αυτό το
νοητικό μηχανισμό. Οι άνθρωποι μαθαίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε
διαφορετικό φυσικό περιβάλλον. Άλλες απειλές θα συναντήσει ένα παιδί στην υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα, σε σχέση με ένα παιδί Ινουίτ. Και σε κάθε
περίπτωση θα μάθει να αντιδρά στην απειλή. Το κλειδί, σημειώνει ο Clasen, από την
οπτική της φυσικής επιλογής είναι αυτή η διαδικασία μάθησης να γίνει ευχάριστη. Η
άντληση ευχαρίστησης έμμεσα, μέσω της εμπειρίας μάθησης των απειλών είναι
διαδικασία προσαρμοστική. Ο τρόπος εξέλιξης των ανθρώπων τους έχει επιτρέψει να
αντλούν ευχαρίστηση από καταστάσεις που τους προκαλούν αρνητικά
συναισθήματα, με την προϋπόθεση να βρίσκονται μέσα σε ελεγχόμενο και ασφαλές
περιβάλλον. Αυτό, εξηγεί ο Clasen (2007, 2012), συμβαίνει και στα παιχνίδια των
παιδιών. Για παράδειγμα το κρυφτό προσομοιάζει με μια κατάσταση
αλληλεπίδρασης μεταξύ θηρευτή και θηράματος. Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο του
παιχνιδιού, και άρα του απαραίτητου ασφαλούς κελύφου, το παιδί μετατρέπει τον
"τρόμο" σε χαρά και, επιπλέον, μαθαίνει να αναπτύσσει τεχνικές ελιγμού και
αποφυγής του κινδύνου. Οι Steen και Owens (2001) υποστηρίζουν ότι το κυνηγητό,
ειδικά, είναι προσαρμοστικό γιατί βοηθάει τα παιδιά να εντοπίζουν τον "θηρευτή"
και να αναπτύσσουν ικανότητες διαφυγής. Όταν η διαδικασία της μάθησης γίνεται
σε συνθήκες που προσφέρουν ευχαρίστηση, αναφέρει ο Clasen, τότε η διαδικασία
της εξέλιξης κινητοποιεί την ανάπτυξη αυτού που καλείται ως προσαρμοστική
συμπεριφορά (adaptive behavior). Η φυσική επιλογή έκανε το παιχνίδι να προσφέρει
ικανοποίηση και επιβεβαίωση απλά και μόνο γιατί το παιχνίδι είναι προσαρμοστικό.
Τα βρέφη/παιδιά (αλλά και όλα τα μικρά των θηλαστικών) επιδεικνύουν
αξιοσημείωτη κλίση στο αυθόρμητο παιχνίδι και την εξερεύνηση. Αυτή η διαδικασίασυμπεριφορά δημιουργεί ικανότητες που είναι καθοριστικής σημασίας στην
μετέπειτα ενήλικη ζωή τους (Clasen, 2012, Spinka et al., 2001).
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο φόβος σε όλες τις εκφράσεις του (πάγωμα, ταχυπαλμία,
εγρήγορση, μεταβολές πίεσης κ.λπ) προκαλεί, έμμεσα, ευχαρίστηση (σε συνθήκες
ασφάλειας) και, τελικά, μια μορφή προσαρμοστικής συμπεριφοράς του οργανισμού.
Όπως το παιχνίδι, η λογοτεχνία/φιλμογραφία του τρόμου αποτελούν ένα είδος
νοητικής προσομοίωσης που παρέχει ένα υποκατάστατο πραγματικής εμπειρίας,
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χωρίς κίνδυνο και σε χαμηλό κόστος (Oatley, 1999, Caroll, 1999, 2011, Sugiyama,
2006, Clasen, 2012). Ο άνθρωπος μαθαίνει να ευχαριστιέται από τον τρόμο και να
τον αναζητά. Η πρωτόγονη επιθυμία αυτο-εκπαίδευσης του οργανισμού σε
στρεσογόνες καταστάσεις, η οποία παραμένει αποθηκευμένη στο ανθρώπινο DNA,
ικανοποιείται από τον σύγχρονο άνθρωπο (ελλείψει ανάλογων πραγματικών) μέσα
από τεχνητά κατασκευασμένους φόβους. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που κάποιος
βλέπει ή διαβάζει μια ταινία ή ένα βιβλίο τρόμου εκπαιδεύει την ετοιμότητά του
απέναντι σε ενδεχόμενο κίνδυνο και απειλή (Clasen, 2007, 2018).
Ορισμένες μελέτες (DiSalvo, 2018) συνδέουν την έκθεση στον τρόμο με αρκετά
οφέλη για τον οργανισμό, με την έννοια ότι προκαλείται αυτό που ονομάζεται ως
καλό και ωφέλιμο άγχος. Το άγχος, σε διαχειρίσιμες ποσότητες, κινητοποιεί
ορισμένες ανοσοποιητικές διεργασίες στον ανθρώπινο οργανισμό που έχουν ως
αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού του συστήματος απέναντι σε
μεγαλύτερους κινδύνους. Σαν μικρές ενέσεις στρες, καταλυτικές για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του οργανισμού.
Οι ταινίες τρόμου μπορούν να είναι ωφέλιμες με τρεις τρόπους (Clasen, 2010):
1. Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση. Η κατανόηση του πώς το ανθρώπινο σώμα αντιδρά
στον φόβο βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του φόβου. Κάποιος που βάζει τον εαυτό
του στη διαδικασία του να φοβηθεί κατανοεί, σταδιακά, όλη τη διαδρομή που
ακολουθεί ο οργανισμός του καθώς φοβάται. Έτσι, το άτομο αποκτά αυτογνωσία του
φόβου. Ο φόβος παύει να είναι ξένος και γίνεται γνώριμο συναίσθημα. Κατά
συνέπεια μειώνεται ο φόβος απέναντι στον ίδιο το φόβο και το άτομο χτίζει αντοχή
στο φόβο και, τελικά, αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Έτσι, όταν βρεθεί σε ανάλογες
συνθήκες που προκαλούν φόβο, στην πραγματική ζωή, ξέρει ήδη τι σημαίνει φόβος
και μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Έχει φοβηθεί ξανά, ξέρει τις αντιδράσεις του και
δεν φοβάται πια τον φόβο.
2. Προκαλούν ευχαρίστηση. Ο οργανισμός μπαίνει σε κατάσταση προσομοίωσης
κινδύνου και τρόμου μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, γεγονός που οδηγεί στην έκκληση
των ορμονών που τελικά προκαλούν ευχαρίστηση. Ο τρόμος προκαλεί ενθουσιασμό,
διώχνει την ανία και γίνεται πηγή διασκέδασης.
3. Προκαλούν ανακούφιση και κατευνάζουν το άγχος. Η έκθεση σε τρόμο μοιάζει να
ξανα-καλιμπράρει, να επανισορροπεί τον οργανισμό σχετικά με το τι είναι
στρεσογόνο και τι όχι. Όταν τα επίπεδα του στρες έχουν αυξηθεί στον οργανισμό
(μετά από τη θέαση μια ταινίας τρόμου π.χ.), τότε οτιδήποτε άλλο της πραγματικής
ζωής μοιάζει λιγότερο σημαντικό. Σαν μια μορφή, προσωρινής, ανακούφισης του
οργανισμού που αποτραβιέται ή ξεχνά, για λίγο, τα προβλήματα της
καθημερινότητάς του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και η περίπτωση του (κορυφαίου στο
είδος), Alfred Hitchcock. Στο ερώτημα τι είναι αυτό που καθιστά τις ταινίες του
εξαιρετικά πετυχημένες στο να προκαλούν τρόμο, η απάντηση βρίσκεται στο ότι
επιλέγει να υπονοήσει πολύ περισσότερα από όσα δείχνει στην οθόνη. Ο ίδιος
αναφέρει σχετικά ότι, είναι πιο σημαντικό να υπονοείται κάτι, ο θεατής να
αμφιβάλλει αν το είδε ή όχι, να μη το έχει δει και η φαντασία του να αναλαμβάνει να
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του "δείχνει" αυτό που δεν προβάλλεται στην οθόνη. Ο Hitchcock βασιζόταν πολύ
στη φαντασία του θεατή, από την οποία θεωρούσε ότι πηγάζει η αγωνία και η ένταση,
στις ταινίες του. Θεωρούσε πολύ καλύτερη την αγωνία που δημιουργεί η φαντασία,
παρά την απογοήτευση που μπορεί να έφερνε μια όχι καλή, τρομακτική σκηνή. Έτσι,
έδινε λίγες, σκόρπιες λεπτομέρειες και άφηνε τη φαντασία του θεατή να γεμίσει τα
ενδιάμεσα κενά (Palmer, 2009).
Ενδιαφέρον, τέλος, έχουν έρευνες σχετικά με κοινωνικά στερεότυπα και
συμπεριφορές που αναπαράγονται και στο πεδίο των ταινιών (κυρίως) τρόμου.
Αναδεικνύεται ότι είναι, αναλογικά, περισσότεροι οι άντρες συγκριτικά με τις
γυναίκες που παρακολουθούν ταινίες τρόμου. Προς επιβεβαίωση του στερεότυπου
συμπεριφοράς που θέλει τους άντρες να είναι πιο ατρόμητοι (και άρα δεν φοβούνται
να δουν μια ταινία τρόμου) σε σχέση με τις γυναίκες που τείνουν να φοβούνται
περισσότερο (και άρα δε θα καταφέρουν, το ίδιο εύκολα, να δουν μια ταινία τρόμου).
Επιπλέον, άντρες που παρακολούθησαν ταινία τρόμου δήλωσαν ότι την απόλαυσαν
περισσότερο όταν είχαν συντροφιά μια γυναίκα που φοβόταν και ένιωθαν ότι την
προστατεύουν (κατά τη διάρκεια της ταινίας) ενώ γυναίκες, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι
απόλαυσαν περισσότερο μια ταινία τρόμου στο πλευρό ενός άντρα που ένιωθαν ότι
τους προστατεύει (Griffiths, 2015).
Είναι δεδομένο ότι ανάλογα στερεότυπα αναφορικά με διακρίσεις μεταξύ αντρών γυναικών και ως απόρροια της πατριαρχικής, σε μεγάλο βαθμό ακόμη, κοινωνίας που
ορίζει ρόλους και αποδεκτές συμπεριφορές για τα δύο φύλα δεν μπορεί παρά να
αναπαράγονται και στο πεδίο του τρόμου. Ειδικά, δεδομένου ότι οι έννοιες όπως
θάρρος, φόβος, ασφάλεια, προστασία κ.λπ. είναι πολύ στενά δεμένες με τις
κοινωνικά κατασκευασμένες νόρμες συμπεριφοράς των δύο φύλων. Παρά τη
σημασία της, η σε βάθος ανάλυση των φαινομένων αυτών ξεφεύγει από τους στόχους
της εργασίας. Γι' αυτό και μένει ως σύντομο σχόλιο.

5. Επίλογος
"Ο φόβος φυλάει τα έρμα", λέει η παροιμία και πράγματι, ο φόβος είναι ο αμυντικός
μηχανισμός όλων των έμβιων όντων απέναντι στους κινδύνους και τις απειλές που εν
δυνάμει υπάρχουν στο περιβάλλον. Ο πρωτόγονος άνθρωπος επιβίωσε χάρη στο
φόβο, που τον κρατούσε σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Σταδιακά, έμαθε να θέλει να
εκπαιδεύει τον φόβο του και μέσω της εξελικτικής διαδικασίας η ικανότητα αυτή
γράφτηκε στον γενετικό κώδικα. Αποδεικνύεται ότι, οι πρωταρχικές, αρχέγονες
φοβίες είναι τόσο ισχυρά γραμμένες στο ανθρώπινο DNA που μέχρι σήμερα η
λογοτεχνία και η φιλμογραφία του τρόμου αντλούν έμπνευση από αυτές. Σταδιακά,
η ανάγκη ικανοποίησης του βασικού ενστίκτου αυτοσυντήρησης οδήγησε στην
κατασκευή τεχνητών συνθηκών δημιουργίας τρόμου, στις οποίες ο άνθρωπος
μπορούσε πια ελεύθερα να εκτεθεί αφού προηγουμένως είχε εξασφαλίσει τις
αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας μέσω της επίγνωσης της μη πραγματικής διάστασης
των όσων τεχνηέντως προκαλούν τρόμο. Έτσι, μετέτρεψε τον τρόμο σε ενήλικο
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παιχνίδι που μέσα από την έκκληση συγκεκριμένων ορμονών προκαλεί, τελικά,
ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Κι ακριβώς γι' αυτό συντηρεί μια ιδιαίτερα σημαντική
(και οικονομικά) δραστηριότητα, την οποία οι άνθρωποι αναζητούν ξανά και ξανά.
Παρά τη σημασία του φόβου στην ανθρώπινη επιβίωση και όχι μόνο, η σύγχρονη
κοινωνία εμφανίζεται αρκετά δυσλειτουργική σε σχέση μ' αυτόν. Σταδιακά, τον ωθεί
στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν επιτρέπεται να φοβάσαι. Ο φόβος είναι ένδειξη
αδυναμίας, είναι λόγος ντροπής, είναι κάτι που πρέπει να αποβληθεί. Αυτό περιορίζει
σημαντικά την, κατά βούληση, εξερεύνησή του. Λαμβάνοντας υπόψη κάποιος τις
κοινωνικές επιταγές αρχίζει να φοβάται να δείξει φόβο. Αρχίζει να αυτοπεριορίζεται
στην έκφραση ενός από τα πιο βασικά συναισθήματα. Σ' αυτόν τον περιορισμό
βρίσκει, επίσης, χώρο η βιομηχανία του φόβου (βιβλία και ταινίες). Μοιάζει να
προσφέρουν ένα κοινωνικό άλλοθι, όπου επιτρέπεται ελεύθερα ο καθένας να πει
Φοβάμαι! και δίχως ντροπή να αφεθεί να νιώσει φόβο και να μιλήσει γι' αυτόν.
Μοιάζει, σαν η κοινωνία ηθελημένα να σπρώχνει τον φόβο στο περιθώριο και, στη
συνέχεια, να κατασκευάζει Disneyland τρόμου όπου ο καθένας (που μπορεί να έχει
πρόσβαση σ' αυτές) μπορεί ελεύθερα πια να παίξει και να διασκεδάσει με τους
φόβους του.
Πολλά ζητήματα μένουν ακόμη ανοιχτά στη διερεύνηση του αόρατου νήματος που
συνδέει τον πρωτόγονο φόβο για τα φίδια, με τη μικρή Κοκκινοσκουφίτσα που τρώει
ο λύκος και το δολοφονικό βλέμμα του Jack στη σχισμή της πόρτας. Η εργασία αυτή
επιχείρησε μια πρώτη προσέγγιση και ερμηνεία.
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Περίληψη
Οι ενεργειακές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας έχουν αυξηθεί σημαντικά,
καθιστώντας επιτακτική τη χρήση ολοένα και περισσότερων πόρων. Ο Δήμος
Κεντρικών Τζουμέρκων δεν αποτελεί εξαίρεση, με τους δημότες να χρειάζεται να
δαπανούν μεγάλο τμήμα του οικογενειακού προϋπολογισμού στην κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών, κυρίως της θέρμανσης. Η παρούσα εργασία διερευνά τις
δυνατότητες δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας στον εν λόγω Δήμο, η οποία
θα διαχειρίζεται ένα Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ), αξιοποιώντας το πλούσιο
υδατικό δυναμικό της περιοχής. Η οικονομική βιωσιμότητα του έργου εξετάζεται με
ευρέως αποδεκτά κριτήρια και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά,
αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των δημοτών στην έκβαση της
προσπάθειας. Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν εξετάζει μόνο τις τεχνικές και
οικονομικές πτυχές του έργου αλλά στοχεύει στην ανάδειξη μιας νέας οπτικής στην
παραγωγή ενέργειας, η οποία έχει ως βάση την αξιοποίηση των δημόσιων αγαθών
από και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Abstract
The ever increasing energy needs of the modern society have led to the rising use
of more energy resources. The Municipality of Central Tzoumerka is no exception; its
citizens have to spend a large part of the family budget on meeting their energy needs,
especially heating. This paper explores the possibility of creating an Energy
Community in the above-mentioned Municipality, which will manage a Small
Hydroelectric Plant, utilizing the rich water potential of the area. The economic
viability of the project is examined with widely accepted criteria and the results are
encouraging, highlighting the importance of involving the public in the outcome of
this effort. The proposal, however, does not only address the technical and economic
aspects of the project, but also aims at triggering a new perspective on energy
production, which is based on the use of public goods by and for the benefit of the
society, as a whole.
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1. Εισαγωγή
1.1 Γενικά στοιχεία-Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου και
συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στο
Βουργαρέλι και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο συνολικός πληθυσμός
ανέρχεται στα 6.945 άτομα. Γεωγραφικά βρίσκεται στα Βόρεια-Βορειοδυτικά του
νομού Άρτας και ορίζεται:
• Από την κορυφογραμμή του όρους Κρυάκουρα στα βόρεια,
• από τον ποταμό Αχελώο στα ανατολικά,
• από τον ποταμό Άραχθο στα δυτικά και
• από την τεχνητή λίμνη Πουρναρίου στα νότια-νοτιοδυτικά.
Ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ορεινός και το υψόμετρό του κυμαίνεται μεταξύ 89
m και 2.330 m. Στα όριά του περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο των Αθαμανικών Ορέων
(Τζουμέρκα) με αρκετές κορυφές πάνω από τα 2000 μέτρα. Λόγω του έντονου
αναγλύφου το κλίμα χαρακτηρίζεται ορεινό, με βαρείς χειμώνες και δροσερό
καλοκαίρι. Ο αριθμός των ημερών βροχής του έτους κυμαίνεται μεταξύ 70 και 120.
Το μέσο συνολικό ετήσιο ύψος βροχής είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα (2750 mm)
και τα μέσα μηνιαία ύψη κυμαίνονται από 450 mm το Φεβρουάριο, τον Οκτώβριο και
το Νοέμβριο, έως 6 mm τον Αύγουστο,.
Η περιοχή ανήκει από κοινού στα Υδατικά Διαμερίσματα Ηπείρου και Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο.
Υπάρχουν πολλές πηγές, χείμαρροι, καθώς και καταρράκτες, οι οποίοι δεν είναι
πλήρως καταγεγραμμένοι. Σημαντικά υδατορέμματα είναι αυτά του Καταρράκτη,
της Κρυοπηγής, του Μουζακίου, της Κυψέλης, των Λεπιανών, της Σγάρας, του
Ραφτανίτη και του Αγναντίτη, και σημαντικές πηγές αυτές τις Κωστηλάτας και
Κρυοπηγής (1η ΑΣΔ, 2017).
Οι κλιματικές συνθήκες και το ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο του Δήμου
δημιουργούν κατάλληλες προϋποθέσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας. Ήδη στην στο Δήμο λειτουργεί ένα μεγάλο ΥΗΕ και αρκετά Μικρά
Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), ως ακολούθως:
1. Στην Κοινότητα Θεοδωριάνων, στη θέση Άνω Γκούρα, ισχύος 4,00 MW
(ΗΛΥΣΙΟΝ)
2. Στο ρέμμα Καταρράκτη, στη θέση Σγάρα, ισχύος 2,4 MW (ΝΑΝΚΟ)
3. Στο ρέμμα Καταρράκτη, στη θέση Φράστα, ισχύος 1,3 MW (YΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ)
4. Στην Κρυοπηγή Καταρράκτη, στη θέση Σμίξη, ισχύος 0,25 MW (NANKO)
5. Στην Κρυοπηγή, κοντά στην Αγία Αικατερίνη, ισχύος 0,27 ΜW (ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη το υδροηλεκτρικό δυναμικό της
περιοχής, εξετάζει τις δυνατότητες δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας στον
εν λόγω Δήμο, η οποία θα διαχειρίζεται ένα ΜΥΗΕ. Στην Ευρώπη οι συνεργασίες
πολιτών και τοπικών φορέων έχουν εδώ και αρκετό καιρό επεκταθεί και στην
παραγωγή και διανομή ενέργειας μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων (είναι
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χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί περίπου 2.400 τοπικά
συνεταιριστικά σχήματα κυρίως στην Γερμανία, την Ολλανδία, την Δανία, το Βέλγιο,
την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Στην Ελλάδα, ο θεσμός βρίσκεται
σε πρώιμο στάδιο αλλά πλέον το νομοθετικό πλαίσιο εμπλουτίστηκε (N.4513/18)
ώστε να οριστεί η δομή και λειτουργία τέτοιων συμπράξεων και να διευκολυνθεί η
επίτευξη του στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της
ενεργής συμμετοχής των τελικών καταναλωτών.
2.Μικρά υδροηλεκτρικά έργα-Ηλεκτροπαραγωγή
Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τη μετατροπή της δυναμικής
ενέργειας του νερού σε κινητική μέσω του υδροστροβίλου και στη συνέχεια σε
ηλεκτρική μέσω της γεννήτριας και αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ)
(Χρυσοβέργης, 2016). Αυτό επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση της ροής του νερού
σε υδάτινο αγωγό με φυσική κλίση, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη για
την αποθήκευση του νερού ώστε να αυξηθεί το υδραυλικό ύψος. Για την αξιοποίηση
της παραπάνω ενέργειας κατασκευάζονται και λειτουργούν Υδροηλεκτρικές
Μονάδες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε όλο τον κόσμο ήδη από τα τέλη του
19ου αιώνα.
2.1 Κατηγοριοποίηση υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ)
Τα ΥΗΕ κατηγοριοποιούνται βάσει διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών
παραμέτρων, όπως η εγκατεστημένη ισχύς, η χωρητικότητα του ταμιευτήρα, η
διαθέσιμη υδραυλική πτώση και η σκοπιμότητα του έργου κατά προτεραιότητα.
Σε ό,τι αφορά την ισχύ (P), διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες (Χρυσοβέργης,
2016):
• Μεγάλα, για P > 15 ΜW
• Μικρά, για P <= 15 ΜW
• Mini, για P < 1 MW
• Micro, για P < 100 kW
• Pico, για P < 5 kW
Ως προς τη διαθέσιμη υδραυλική πτώση (H), τα ΥΗΕ κατηγοριοποιούνται σε
(Χρυσοβέργης, 2016):
• Μεγάλου ύψους, για Η > 150 m
• Μέσου ύψους, για 20 m < Η < 150 m και
• Μικρού ύψους, για Η < 20 m
Η κατηγοριοποίηση των υδροηλεκτρικών σταθμών δεν είναι μόνο θέμα
μεγέθους. Σχετίζεται παραδείγματος χάριν με τη διαμόρφωση ή τον εξοπλισμό, τον
τόπο εγκατάστασης, τη χρήση της παραγόμενης ισχύος και άλλους παράγοντες. Μία
πολύ χαρακτηριστική διαφορά των μικρότερων υδροηλεκτρικών έργων (ιδίως αυτών
με ισχύ μικρότερη του 1MW) εντοπίζεται στην υδροληψία. Σε αυτήν την κατηγορία
υδροηλεκτρικών σταθμών, ένα μέρος της ροής του ποταμού εκτρέπεται και
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς δεν είναι
απαραίτητη η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων για αποθήκευση του νερού. Λόγω της
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ιδιότητας αυτής, οι συγκεκριμένοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ονομάζονται σταθμοί
εκτροπής ή ροής ποταμού (run of the river schemes) σε αντίθεση με αυτούς που
χρησιμοποιούν μεγάλα φράγματα και ονομάζονται σταθμοί αποθήκευσης (storage
schemes) (Παντελάκης & Τάτσιος, 2017). Η ενέργεια που παράγουν τα ΜΗΥΕ
απορροφάται κατά προτεραιότητα από το δίκτυο, ενώ τα μεγάλα ΥΗΕ καλύπτουν
συνήθως φορτία αιχμής. Επιπλέον, τα ΜΥΗΕ ακολουθούν διαφορετική διαδικασία
αδειοδότησης και αποζημιώνονται με διαφορετικά τιμολόγια για την παραγόμενη
ενέργεια.
2.2 Επιμέρους τμήματα ΜΥΗΕ
Τα βασικά μέρη που συναποτελούν τα ΜΥΗΕ (Χρυσοβέργης, 2016, Παντελάκης
& Τάτσιος, 2017, Ζήκος, 2012) παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω:
• Ένα απλό φράγμα-υδατοφράχτη.
Στόχος της κατασκευής είναι να επιβραδύνει τη ροή του νερού του ποταμού και
να αυξήσει τη συγκέντρωσή του στο σημείο υδροληψίας, διευκολύνοντας την
εκτροπή του και επιτρέποντας την αξιοποίηση πολύ χαμηλών τιμών ροής.
• Το σύστημα υδροληψίας.
Για να κατευθυνθεί το νερό στον αγωγό πτώσης ή στο κανάλι προσαγωγής, υπό
ελεγχόμενες συνθήκες χρησιμοποιείται το στόμιο εισόδου, το οποίο λειτουργεί ως
μετάβαση μεταξύ ενός ρεύματος, και μίας ελεγχόμενης ως προς την ποιότητα και
ποσότητα ροής νερού.
• Το σύστημα προσαγωγής (ανοικτός ή κλειστός αγωγός).
Το νερό μεταφέρεται στον αγωγό πτώσης από το στόμιο εισόδου, είτε με τη
βοήθεια ενός σωλήνα κατάθλιψης, είτε με ένα κανάλι. Η παροχή σε ένα κανάλι, είναι
συνάρτηση της κλίσης, της ταχύτητας αλλά και της κατατομής της εγκάρσιας
διατομής του.
• Τον αγωγό πτώσης.
Το νερό μεταφέρεται μέσω ενός σωλήνα κατάθλιψης ή ενός αγωγού πτώσης από
την περιοχή υδροληψίας στο στρόβιλο. Η εγκατάσταση των αγωγών πτώσης μπορεί
να γίνει επάνω ή κάτω από το έδαφος, ανάλογα με τη φύση του εδάφους, το υλικό
του αγωγού, την θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις.
• Τον κύριο σταθμό παραγωγής.
Η πιο βασική μονάδα του εξοπλισμού είναι ο υδροστρόβιλος. Ως υδροστρόβιλος
ορίζεται μία περιστρεφόμενη μηχανή, η οποία μετατρέπει τη δυναμική ενέργεια του
νερού, σε μηχανική ενέργεια. Οι περισσότεροι στρόβιλοι μπορούν να ταξινομηθούν
ως εξής :
1. Στρόβιλοι τύπου Kaplan και έλικας,
2. Στρόβιλοι τύπου Francis,
3. Στρόβιλοι τύπου Pelton και άλλοι στρόβιλοι δράσης.
• Μια ηλεκτρογεννήτρια.
Ο ρόλος των γεννητριών είναι η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε
ηλεκτρική. Χρησιμοποιούνται σήμερα πλέον μόνο τριφασικές γεννήτριες
εναλλασσόμενου ρεύματος.
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•

Ένα κατάλληλο σύστημα ρυθμίσεως - ελέγχου-προστασίας-παρακολούθησης.
Βασικό τμήμα του Η/Μ εξοπλισμού είναι ο ρυθμιστής στροφών, ο οποίος
ανιχνεύει την απόκλιση της ταχύτητας και την μετατρέπει σε μία μεταβολή της θέσης
του σερβοκινητήρα. Απαραίτητος για τον έλεγχο των γεννητριών και για τη σύζευξή
τους με απομονωμένο φορτίο ή με το δίκτυο είναι ο εξοπλισμός διανομής, ο οποίος
παρέχει επίσης προστασία στον κύριο και τον υπηρεσιακό μετασχηματιστή του
σταθμού, αλλά και στις γεννήτριες. Ο πίνακας οργάνων του προαναφερθέντoς
εξοπλισμού, περιλαμβάνει συνήθως μετασχηματιστές ρεύματος και δυναμικού,
διακόπτη για τη γεννήτρια καθώς και τις διατάξεις ελέγχου αυτής.
• Τη διώρυγα φυγής από το σταθμό παραγωγής.
Μετά την διέλευσή του στον στρόβιλο, το νερό επιστρέφει στον ποταμό μέσω
ενός μικρού σχετικά καναλιού, το οποίο ονομάζεται αυλάκι απαγωγής.
2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ΜΥΗΕ
Η μικρότερη στοχαστικότητα και η αξιοπιστία που παρουσιάζουν τα ΜΥΗΕ τα
καθιστούν αποδοτικότερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με
τις υπόλοιπες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα των
ΜΥΗΕ συνοψίζονται ως εξής (Δημολίκας, 2018):
• Παρουσιάζουν μεγάλη απόδοση (70-90%).
• Έχουν υψηλό συντελεστή δυναμικού (συνήθως>50%).
• Είναι ευκολότερη η εκτίμηση της παραγόμενης ενέργειας, διότι είναι ανάλογη με
τον ετήσιο ρυθμό βροχόπτωσης.
• Έχουν χαμηλό ρυθμό μεταβλητότητας, καθώς η παραγόμενη ισχύς μεταβάλλεται
μόνο σταδιακά από μέρα σε μέρα.
• Αποτελούν μια ώριμη τεχνολογία, με μεγάλη διάρκεια ζωής (τα συστήματα
μπορούν να έχουν διάρκεια ζωής για 50 χρόνια ή και περισσότερο).
• Είναι φιλικά στο περιβάλλον διότι τα πιο πολλά ΜΥΗΕ είναι κατά το ρου και δεν
διαθέτουν φράγμα για την αποθήκευση νερού με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή
αλλοίωση του περιβάλλοντος σε σχέση με μεγάλα υδροηλεκτρικά που απαιτείται
η αποθήκευση νερού.
Ωστόσο, τα ΜΥΗΕ παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα όπως:
• Οι μελέτες για την συλλογή-επεξεργασία υδρολογικών και γεωλογικών στοιχείων
είναι χρονοβόρες.
• Η ετήσια παραγωγή υφίσταται μεταβολές που σχετίζονται με την υδραυλικότητα
του έτους, δηλαδή την ποσότητα των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τη
διάρκεια του έτους.
• Απαιτούν σχετικά υψηλά χρηματοδοτικά κεφάλαια, διότι το κόστος κατασκευής
είναι πολύ υψηλό (της τάξεως 2000-4000 €/kW).
• Η κατασκευή του έργου γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει επαρκές πλήθος
υδατοπτώσεων και το έδαφος είναι ευνοϊκό για την κατασκευή μικρού
φράγματος. Συνήθως οι περιοχές αυτές είναι μακριά από το δίκτυο και
απαιτούνται πρόσθετα έργα για τη μεταφορά του παραγόμενου ηλεκτρικού
ρεύματος, με συνέπεια την αύξηση του κόστους κατασκευής.
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3. Ενεργειακές Κοινότητες
Με τη Συμφωνία του Παρισιού, στις 12 Δεκεμβρίου του 2015, η Ευρωπαϊκή
Ένωση παρουσίασε τις προτάσεις της για την επίτευξη μιας ασφαλούς και βιώσιμης
Ενεργειακής Ένωσης και τη μετάβαση προς ένα σύστημα καθαρής ενέργειας. Στόχος
είναι η «καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» και στην κατεύθυνση αυτή
προωθείται η συλλογική και ατομική δράση στις ενεργειακές αγορές του μέλλοντος.
Ένα από τα βασικά εργαλεία αυτής της προσπάθειας είναι η εγκατάσταση ΑΠΕ και
η αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας (Κατσουλάκος κ.ά., 2010).
Τα οφέλη που δημιουργούνται από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ
παρατίθενται παρακάτω (Δούλος, 2016):
Α. Περιβαλλοντικά Οφέλη.
• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
• Μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, σωματιδιακών ρύπων και
διοξειδίου του θείου
• Μείωση του νερού που δεσμεύεται για τις ανάγκες ψύξης των θερμικών μονάδων
Β. Οφέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού.
• Μείωση των απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος
• Μείωση των απαιτήσεων ανάπτυξης υποδομών για την μεταφορά της ηλεκτρικής
ενέργειας
• Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
• Μείωση της έκθεσης των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής και του ηλεκτρικού
συστήματος στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των ορυκτών καυσίμων
Γ. Οφέλη σχετικά με την οικονομία.
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Αποφυγή χρήσης εισαγόμενων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας
Παράλληλα με τα οφέλη υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα της διεσπαρμένης
παραγωγής:
• Ανάγκη εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων διανομής, ώστε αφενός να
είναι σε θέση να υποδεχθούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, αφετέρου να
επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή της
• Υψηλό κόστος επένδυσης ανά kW εγκατεστημένης ισχύος, συγκριτικά με τις
μεγάλες, συγκεντροποιημένες μονάδες παραγωγής
• Μείωση του επιπέδου διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος από την
αυξανόμενη, χωρίς σχεδιασμό, συμμετοχή της διεσπαρμένης παραγωγής.
Η σταδιακή μετάβαση προς την διεσπαρμένη παραγωγή ενέργειας χρήζει
υποστήριξης με διάφορους μηχανισμούς, ένας εκ των οποίων είναι οι Ενεργειακές
Κοινότητες (Εν.Κοιν.). Οι Εν.Κοιν. είναι αστικοί συνεταιρισμοί, κερδοσκοπικού και
μη χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση
της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την
παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την
ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και
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τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Για τις Εν.Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο ελάχιστος αριθμός μελών είναι:
• 5 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός
των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
• 2 στην περίπτωση Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών, με πληθυσμό κάτω
από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή
• 3 στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α.
Οι Εν.Κοιν. δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα κατ’ εξαίρεση και μόνο
σε περίπτωση που συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
• τα μέλη της Εν.Κοιν. είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
• δέκα (10) προκειμένου για Εν.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο
• καθώς και εάν το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα.
4. Πρόταση εφαρμογής επένδυσης ΜΥΗΣ στα Κεντρικά Τζουμέρκα μέσω
δημιουργίας Εν. Κοινότητας
Λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων
σε έναν αμιγώς ορεινό Δήμο, τη σημασία της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό
μίγμα, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς, το υψηλό υδατικό δυναμικό του Δήμου
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και τα οφέλη
που έχει η εφαρμογή ενός μοντέλου δημοτικής επένδυσης στις ΑΠΕ μέσω της
σύμπραξης και των δημοτών και τοπικών επιχειρήσεων της περιοχής, η παρούσα
εργασία διερευνά την οικονομοτεχνική εφικτότητα ενός ΜΥΗΕ σε έναν από τα
κεντρικά υδατικά ρεύματα της περιοχής, στη λογική των Εν. Κοιν. Στο πλαίσιο αυτό,
γίνεται έλεγχος βιωσιμότητας, ανάλυση ευαισθησίας και στοχαστική ανάλυση για
τρεις διαφορετικής ισχύος και μορφής έργα:
• ΜΥΗΕ 0,94MW με Εν. Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφαρμογή
ενεργειακού συμψηφισμού) (Σενάριο 1).
• ΜΥΗΕ 2,7MW με Εν. Κοιν. κερδοσκοπικής μορφής (Σενάριο 2).
• ΜΥΗΕ 4MW με Εν. Κοιν. κερδοσκοπικής μορφής (Σενάριο 3).
Προϋπόθεση για την επένδυση είναι προφανώς η δημιουργία, με πρωτοβουλία
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Εν. Κοινότητας, η οποία θα έχει κατά
περίπτωση διαφορετική σύνθεση ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό της λειτουργίας της.

4.1 Εναλλακτικές μορφές Εν. Κοινότητας
Σενάριο 1
Για την περίπτωση του ΜΥΗΕ 0,94 MW με στόχο τον εικονικό ενεργειακό
συμψηφισμό προτείνεται η δημιουργία της Εν. Κοινότητας Κεντρικών Τζουμέρκων
με την σύμπραξη του Δήμου ως βασικού συνεταίρου και φυσικών προσώπων,
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δημοτών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Τα ποσοστά συμμετοχής θα είναι 40%
για τον Δήμο και 60% για τους ιδιώτες. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου
μπορεί να στηριχθεί στον αναπτυξιακό νόμο κατά ένα ποσοστό της τάξης του 40%
και σε τραπεζικό δανεισμό κατά 40% επίσης. Επομένως, το κεφάλαιο (20%) κατά το
οποίο θα κληθούν να συμμετέχουν δημότες και Δήμος αντιστοιχεί σε 282.000€. Με
βάση την αναμενόμενη ενέργεια που θα παράγει η μονάδα, ο ενεργειακός
συμψηφισμός μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 860 νοικοκυριών. Άρα το
παραπάνω κεφάλαιο μπορεί να χωριστεί σε 860 συνεταιριστικές μερίδες των 328€
τις οποίες θα λάβουν οι συνέταιροι στα ποσοστά που τους αναλογούν.
Σενάρια 2 και 3
Για τις περιπτώσεις των δύο κερδοσκοπικών επενδύσεων θα χρειαστεί όπως
προηγούμενα η ίδρυση μιας Εν. Κοινότητας. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση μπορεί
να την έχει όπως παραπάνω ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Η χρηματοδότηση της
επένδυσης μπορεί επίσης να στηριχθεί στον αναπτυξιακό νόμο αλλά και να
αξιοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός (συνολικά σε ποσοστό 80%). Για το υπολειπόμενο
κεφάλαιο κατά το οποίο θα χρειαστεί να συμμετέχει η Εν. Κοινότητα (20%)
προτείνεται να καλυφθεί κατά 40% από το Δήμο και κατά 60% από δημότες που
επιθυμούν την συμμετοχή τους αγοράζοντας συνεταιριστικές μερίδες. Για την
μονάδα των 2,7 MW το κεφάλαιο που απαιτείται είναι 810.000€ ενώ για την
περίπτωση της μονάδας 4,0 MW θα είναι 1.200.000€. Για την περίπτωση των
κερδοσκοπικών επενδύσεων οι μερίδες μπορούν να είναι της τάξης των 1.000€ και
ο κάθε συνέταιρος (ιδιώτης ή επιχείρηση του Δήμου) να συμμετέχει στο ποσοστό που
επιθυμεί. Στη συγκεκριμένη, περίπτωση τα κέρδη από την πώληση του ηλεκτρικού
ρεύματος μπορούν να διατίθενται ετησίως σε ποσοστό 10% για τον σχηματισμό
αποθεματικού, σε ποσοστό 30% για την επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των
τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος των φτωχών νοικοκυριών του δήμου και σε
ποσοστό 60% θα διανέμονται κατ’ αναλογία στα μέλη του συνεταιρισμού.
4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση
4.2.1 Κριτήρια οικονομικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση της προτεινόμενης εγκατάστασης πραγματοποιείται με τη μέθοδο
προεξοφλημένων ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας δύο οικονομικά κριτήρια, ήτοι
την Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (ΕΒΑ)
(Ζήκος, 2012).
Η ΚΠΑ ορίζεται ως η διαφορά της παρούσας αξίας των ετήσιων εισοδημάτων
μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων. Στην πράξη κι εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταμειακών
ροών, η ΚΠΑ υπολογίζεται ως η διαφορά των χρηματικών εισροών (καθαρών
ταμειακών ροών μετά φόρων) μείον το κόστος των επενδύσεων (Καλιαμπάκος &
Δαμίγος, 2008).
Ο ΕΒΑ του κεφαλαίου ορίζεται ως το επιτόκιο προεξόφλησης που μηδενίζει την
ΚΠΑ, δηλαδή εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την αρχική επένδυση με την παρούσα
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αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που
δίνεται από τον ΕΒΑ και του επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο γεγονός ότι
το πρώτο προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταμειακών ροών
(για το λόγο αυτό καλείται και εσωτερική απόδοση) ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης
καθορίζεται εξωγενώς από τον επενδυτικό φορέα (Καλιαμπάκος & Δαμίγος, 2008).
Για να θεωρηθεί μια επένδυση βιώσιμη πρέπει η ΚΠΑ να είναι θετική και ο ΕΒΑ
μεγαλύτερος του επιτοκίου προεξόφλησης.
4.2.2 Τεχνοοικονομικές παραδοχές ανάλυσης
Οι τεχνικές και οικονομικές παραδοχές της ανάλυσης αντλήθηκαν από την
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για τα ΜΥΗΕ. Αρχικά για τον υπολογισμό της
παραγόμενης ενέργειας ανά έτος λήφθηκε συντελεστής χρησιμοποίησης του ΜΥΗΕ
ίσος με 42%. Στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ο συντελεστής αυτός για τα
ΜΥΗΕ στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης κυμαίνεται από 30% έως 50% με
πιθανότερες τιμές 40-43%. Με βάση τον παραπάνω συντελεστή αξιοποίησης
υπολογίστηκε η εκτιμωμένη ετήσια παραγωγή ενέργειας των μονάδων (Πίν. 1).
Πίνακας 3: Παραγόμενη ετήσια ενέργεια

Ισχύς (ΜW)
Παραγόμενη ενέργεια (MWh/y)

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

0.94
3443,4

2,7
9890,6

4,0
14652,8

Οι ετήσιες ανάγκες ενός νοικοκυριού σε ηλεκτρική ενέργεια θεωρήθηκαν 4
MWh. Οι ανάγκες αυτές είναι υψηλότερες συγκριτικά με το μέση κατανάλωση ενός
νοικοκυριού σε επίπεδο χώρας. Εκτιμάται ωστόσο ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα
συμμετάσχουν, κατά βάση, νοικοκυριά με υψηλές αναλογικά ενεργειακές
καταναλώσεις. Το κόστος κατασκευής του έργου (CAPEX - CAPital EXpenses),
υπολογίστηκε σε ευρώ ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος (€/kW) και βάσει της
σχετικής βιβλιογραφίας, κυμαίνεται για έργα τέτοιας κλίμακας και χαρακτηριστικών
από 1500 €/kW έως 3000 €/kW. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ανάλυσης
βιωσιμότητας επιλέχθηκε CAPEX είναι ίσο με 1500 €/kW, καθώς είναι η
περισσότερο αντιπροσωπευτική τιμή για την επιλεγμένη κλίμακα. Τα ετήσια
λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX - OPerating EXpenses), εκφράστηκαν ως
ποσοστό % του CAPEX. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι τιμές κυμαίνονται από 1% έως
4% με πιθανότερη τιμή για ΜΥΗΕ το 3%, που αποτελεί και την τιμή που επιλέχθηκε
για την ανάλυση της βιωσιμότητας της επένδυσης. Στο κομμάτι των εσόδων της
μονάδας εξίσου σημαντικά είναι τα κέρδη από την πώληση της παραγόμενης
ενέργειας που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και τα μοναδικά έσοδα. Βάσει της
κείμενης νομοθεσίας (N. 4414/2016) η αγορά της παραγόμενης ενέργειας από μικρά
υδροηλεκτρικά γίνεται με τιμή 100 €/MWh για μονάδες ισχύος μέχρι 3 MW και
97 €/MWh για μονάδες ισχύος 3-15 MW.
Η τιμή χρέωσης των οικιακών τιμολογίων της ΔΕΗ κατηγορίας (Γ1) είναι 187
€/MWh. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η αντίστοιχη τιμή
χρέωσης είναι 107,4 €/MWh. Επομένως, το υπολειπόμενο κόστος ανά MWh είναι
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79,6 €. Έτσι, στην περίπτωση του Σεναρίου 1, κατά την οποία η παραγωγή
συμψηφίζεται με την κατανάλωση των αυτοπαραγωγών νοικοκυριών, το ετήσιο
όφελος προκύπτει από τη μείωση που επιτυγχάνεται στο κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας (αποφευχθέντα κόστη).
4.3 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης
Όσον αφορά στο Σενάριο 1, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΜΥΗΕ ανά μερίδα
(η οποία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε ένα νοικοκυριό) ανέρχεται σε 101,8€.
Επιπλέον, με βάση την κατανάλωση των 4 MWh, το κόστος που πρέπει να
καταβληθεί για τον ηλεκτρισμό, ανέρχεται σε 318,4€. Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο
κόστος ανά νοικοκυριό εκτιμάται σε 420,2€. Δεδομένου ότι το ετήσιο κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 748€, το ετήσιο όφελος για κάθε νοικοκυριό
εκτιμάται σε 327,8€. Λαμβάνοντας υπόψη την 20ετή περίοδο ανάλυσης, το όφελος
ενός νοικοκυριού σε όρους παρούσας αξίας, λόγω της μείωσης του κόστους του
ηλεκτρισμού, ανέρχεται σε 3.750€ περίπου.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη των
Σεναρίων 2 και 3 και τα αποτελέσματα των δεικτών αξιολόγησης της επένδυσης.
Πίνακας 4: Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Σεναρίων 2 και 3

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων

Σενάριο 2
810.000€

Σενάριο 3
1.200.000€

Έσοδα/έτος
Λειτουργικά έξοδα/έτος

989.062€
151.172€

1.421.318€
222.640€

ΚΠΑ
ΕΒΑ

5.622.069
64,5%

7.951.710
62,0%

Παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις της κερδοσκοπικής Εν.Κοιν. η ΚΠΑ
είναι θετική και ο ΕΒΑ μεγαλύτερος του επιτοκίου προεξόφλησης. Επομένως, η
επένδυση θεωρείται επωφελής.
Στην παραπάνω διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης των κερδοσκοπικών
Εν.Κοιν., οι μεταβλητές εισόδου είναι δυνατόν να μεταβληθούν σημαντικά, όπως
αναφέρθηκε στις παραδοχές, επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα και την εικόνα της
συνολικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Για τη διαχείριση της αβεβαιότητας των
τιμών των κύριων μεταβλητών και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων εφαρμόστηκαν ειδικές τεχνικές και πιο
συγκεκριμένα η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) και η στοχαστική
ανάλυση (probabilistic analysis). Λόγω της ομοιότητας των δύο σεναρίων όσον
αφορά στις μεταβλητές εισόδου, στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
διαχείρισης αβεβαιότητας μόνο για το Σενάριο 2. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης
είναι αντίστοιχα και για το Σενάριο 3. Για την υλοποίηση των αναλύσεων
χρησιμοποιήθηκε ειδικό πρόσθετο λογισμικό σε συνδυασμό με το λογιστικό φύλλο
Microsoft Excel. Ως μεταβλητές εισόδου επιλέχθηκαν: (α) η τιμή πώλησης του
ρεύματος, (β) ο συντελεστής χρησιμοποίησης του ΜΗΥΕ, (γ) το αρχικό κόστος
επένδυσης και (δ) τα ετήσια κόστη λειτουργίας.
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Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας οι επιλεχθείσες μεταβλητές
έλαβαν τιμές σε ένα διάστημα μεταβολής ±20% της τιμής «βάσης» και υπολογίστηκε,
για κάθε τιμή και μεταβλητή, η επίδραση στην ΚΠΑ και στον ΕΒΑ της επένδυσης.
Ανάλυση Ευαισθησίας
Στους Πίνακες 3 και 4 καθώς και στα Διαγράμματα 1 και 2 που ακολουθούν,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας, σε σχέση με τη
μεταβολή της ΚΠΑ και του ΕΒΑ.
Πίνακας 5: Ανάλυση ευαισθησίας για την ΚΠΑ Σεναρίου 2

Τιμή
Αναφοράς
(€/MWh)
Συντελ. Χρησιμοπ.
(%)
Τεκμαρτό
CAPEX
(€/kW)
OPEX (% CAPEX)

-20,0%

-10,0%

ΚΠΑ (€)
0,0%

10,0%

20,0%

3.924.301

4.773.185

5.622.069

6.470.954

7.319.838

3.924.301

4.773.185

5.622.069

6.470.954

7.319.838

5.837.080

5.729.575

5.622.069

5.514.564

5.407.059

5.749.259

5.685.664

5.622.069

5.558.475

5.494.880

Πίνακας 6: Ανάλυση ευαισθησίας για τον ΕΒΑ Σεναρίου 2
ΕΒΑ (%)
Μεταβλητή
Τιμή Αναφοράς (€/MWh)

-20,0%
47,6%

-10,0%
56,1%

0,0%
64,5%

10,0%
72,9%

20,0%
81,3%

Συντελ. Χρησιμοπ. (%)
Τεκμαρτό CAPEX (€/kW)

47,6%
66,6%

56,1%
65,6%

64,5%
64,5%

72,9%
63,4%

81,3%
62,4%

OPEX (% CAPEX)

65,8%

65,1%

64,5%

63,9%

63,2%
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8.000.000

ΚΠΑ
7.000.000
6.000.000
5.000.000

Τιμή Αναφοράς (€/MWh)
Συντελ. Χρησιμοπ. (%)

4.000.000

OPEX (% CAPEX)

3.000.000
-20,0%

Τεκμαρτό CAPEX (€/kW)
-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Ποσοστό απόκλισης απο την τιμή βάσης

Διάγραμμα 9: Αραχνοειδές διάγραμμα ευαισθησίας για την ΚΠΑ
ΕΒΑ
90,0%
80,0%
70,0%
Συντελ. Χρησιμοπ. (%)

60,0%

Τιμή Αναφοράς (€/MWh)
OPEX (% CAPEX)

50,0%

Τεκμαρτό CAPEX (€/kW)
40,0%
-20,0%

-10,0%
0,0%
10,0%
Ποσοστό απόκλισης
απο την τιμή βάσης

20,0%

Διάγραμμα 10: Αραχνοειδές διάγραμμα ευαισθησίας για τον ΕΒΑ
Στοχαστική ανάλυση
Για την πραγματοποίηση της στοχαστικής ανάλυσης οι βασικές μεταβλητές
πρέπει να εκφραστούν με τη μορφή κατανομής πιθανότητας. Επιλέχθηκε για το
σκοπό αυτό η τριγωνική κατανομή, για την οποία ορίζεται η ελάχιστη, η πιθανότερη
και η μέγιστη τιμή της μεταβλητής εισόδου. Η μεταβολή των δεδομένων εισόδου
δόθηκαν στο λογισμικό όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 5.
Πίνακας 7: Δεδομένα εισόδου στοχαστικής ανάλυσης
Τιμή
Αναφοράς
(€/MWh)

Συντελ.
Χρησιμοπ.
(%)

Τεκμαρτό
CAPEX
(€/kW)

OPEX (%
CAPEX)

Ελάχιστη
Πιθανότερη

90
100

35
41,8

1500
1500

1,0
3,0

Μέγιστη

110

50

3000

4,0

110

Τα αποτελέσματα της στοχαστικής εκτίμησης της ΚΠΑ και του ΕΒΑ, όπως
προέκυψαν από την προσομοίωση Monte Carlo, παρουσιάζονται στους ακόλουθους
Πίνακες 6 και 7.
Πίνακας 8: Στατιστικά μεγέθη εκτίμησης της ΚΠΑ και ΕΒΑ του Σεναρίου 2
Στατιστικό μέγεθος
Μέση τιμή

ΚΠΑ (€)
5.661.178

ΕΒΑ (%)
64,9%

Διάμεσος
Τυπική απόκλιση

5.620.130
838.262

64,5%
8,3%

Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή

3.402.764
8.216.322

42,4%
90,2%

Πίνακας 9: Πιθανότητα ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους, σε σχέση με την εκάστοτε
τιμή για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ του Σεναρίου 2
Πιθανότητα

ΚΠΑ (€)

ΕΒΑ (%)

0%
10%

3.402.764
4.600.964

42,4%
54,3%

20%
30%

4.947.848
5.157.985

57,8%
59,9%

40%
50%

5.394.218
5.616.667

62,2%
64,4%

60%
70%

5.880.635
6.103.411

67,1%
69,3%

80%
90%

6.405.603
6.789.413

72,3%
76,1%

100%

8.216.322

90,2%

Τα αποτελέσματα της στοχαστικής ανάλυσης δείχνουν ότι οι πιθανότητες να
έχουμε αρνητικά οικονομικά μεγέθη είναι πολύ μικρές. Για την ΚΠΑ η πιθανότητα
να είναι αρνητική είναι κατά πολύ κάτω από 10% και το ίδιο ισχύει για τον ΕΒΑ που
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαμορφωθεί σε τιμή μεγαλύτερη του επιτοκίου
προεξόφλησης.
5. Συμπεράσματα
Η αξιοποίηση των ΑΠΕ και εν προκειμένω της υδροηλεκτρικής ενέργειας
αποτελεί μια βιώσιμη δραστηριότητα, ειδικά όταν συνοδεύεται από αυστηρούς
περιβαλλοντικούς όρους και εξυπηρετεί την κοινωνική βάση. Η συνειδητοποίηση της
δυνατότητας αυτοδιαχείρισης των δημόσιων αγαθών από τις τοπικές κοινωνίες είναι
ένα από τα βήματα για την αντιμετώπιση της ένδειας σε όλους τους τομείς και την
συνολική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Οι δυνατότητες που παρέχει η
συνέργεια των ενεργών πολιτών σε δομές όπως οι Εν. Κοινότητα μπορεί να
αποτελέσουν την εναλλακτική σε μια οικονομική πραγματικότητα όπου το ιδιωτικό
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κεφάλαιο επενδύει με βασικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η οικονομική
ανάλυση που προηγήθηκε μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω σημεία:
• Η οικονομική ανάλυση αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της επένδυσης για μια Εν.
Κοινότητα τόσο κερδοσκοπικού όσο και μη κερδοσκοπικού σκοπού,
επιτυγχάνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τους οικονομικούς
δείκτες της ΚΠΑ και του ΕΒΑ.
• Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει ότι οι σημαντικότερες μεταβλητές για την
έκβαση της επένδυσης είναι η τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας και το
αρχικό κόστος του έργου (CAPEX).
• Η στοχαστική ανάλυση δείχνει ότι το ρίσκο (πιθανότητα) για αρνητική ΚΠΑ και
ΕΒΑ μικρότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης είναι πρακτικά μηδενικό.
• Η λογική της συνεργασίας που προκρίνει η δημιουργία των Εν. Κοινοτήτων
επιτρέπει και την δημιουργία διαδημοτικών προσπαθειών (Βόρεια ΤζουμέρκαΚεντρικά Τζουμέρκα), γεφυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τις αναπτυξιακές
σχέσεις των γειτονικών Δήμων.
• Η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση των υποψήφιων συνέταιρων από τον Δήμο
μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την θετική έκβαση της δημιουργίας της
Εν. Κοινότητας.
• Σε μελλοντικό χρόνο οι πρωτοβουλίες ίδρυσης Εν. Κοινοτήτων μπορούν να
λαμβάνονται και από μη αιρετούς φορείς όπως αγροτικοί ή δασικοί
Συνεταιρισμοί της περιοχής. Επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιας πρωτοβουλίας
αποτελεί ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού που λειτουργεί πλέον την δικιά του
υδροηλεκτρική μονάδα, επιδοτώντας την άρδευση των τοπικών παραγωγών
ροδάκινου.
Συμπερασματικά, η εν λόγω επένδυση, εάν λειτουργήσει με περιβαλλοντική
συνέπεια και τα οικονομικά δεδομένα δεν μεταβληθούν δραματικά, μπορεί να
λειτουργήσει ως αμιγώς αναπτυξιακό έργο. Ωστόσο, από τη διαδικασία μελέτης
συμπεραίνεται ότι υπάρχουν ακόμα νομοθετικά κενά που αφορούν στις λεπτομέρειες
λειτουργίας και τα οικονομικά μεγέθη των Εν. Κοινοτήτων αλλά αυτά προβλέπεται
να καλυφθούν με σχετικές Υπ. Αποφάσεις.
Βιβλιογραφία
1η ΑΣΔ (2017). 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05). Αθήνα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Χρυσοβέργης, Μ. (2016). Τεχνο-Οικονομική Ανάλυση Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων και Αξιολόγηση από την Ιδιωτική και Κοινωνική Σκοπιά. Διπλωματική
Εργασία. ΔΠΜΣ «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», Αθήνα, Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο.
Ζήκος, Ι. (2012). Βέλτιστη οικονομοτεχνική σχεδίαση ΜΥΗE στο ποταμό Αγραφιώτη.
Διπλωματική Εργασία. Τμήμα Μηχ. Μηχανικών, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβειο
Πολυτεχνείο.
Δημολίκας, Π. (2018). Μελέτη υδροηλεκτρικής εγκατάστασης μικρής ισχύος με ΥΣ
τύπου Pelton. Διπλωματική Εργασία. ΠΜΣ «Διαχείριση και Ενεργειακή

112

Βελτιστοποίηση Συστημάτων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
μηχανικών, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Κατσουλάκος, Ν., Δούλος, Η., Γουλιάμου, Α., Τσάτσης, Δ., (2010). Η συμβολή της
περιβαλλοντικής οικονομίας στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό.
Συνέδριο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα –
Σχεδιασμός – Προοπτικές» Αθήνα, 2010.
Καλιαμπάκος Δ., Δαμίγος Δ. (2008). Περιβαλλοντική Οικονομία. Σημειώσεις
μαθήματος «Περιβαλλοντική Οικονομία», ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη
των Ορεινών περιοχών» Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Παντελάκης, Ε., Τάτσιος, Ι. (2017). Μελέτη Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου-Θέση
Καταρράκτης Άραχθου ποταμού. Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Μηχ. Μηχανικών
Τ.Ε., Πάτρα, Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.
Δούλος, Η. (2016). Οι ενεργειακές κοινότητες ως όχημα αντιμετώπισης της
ενεργειακής φτώχειας. Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του
Δήμου Φιλιατών. Αθήνα, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

113

Πρόταση αποκατάστασης/ανάδειξης
τριών πέτρινων γεφυριών και του
περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή
του Αθαμανίου
Λευκοθέα Παπαδά
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Restoration/ upgrade proposal for
three stone bridges and their
surroundings in the area
of Athamanio

Lefkothea Papada
Civil Engineer
Aristotle University of Thessaloniki

114

Περίληψη
Τα πέτρινα γεφύρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, αλλά και της
πολιτισμικής κληρονομιάς του ελληνικού χώρου, πόσο μάλιστα του ελληνικού
ορεινού χώρου. Χτισμένα αιώνες πριν, μαρτυρούν, πέραν της αρχιτεκτονικής τους
φυσιογνωμίας, τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων και την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση του τόπου. Αξιόλογα δείγματα πέτρινων γεφυριών υπάρχουν σε
ολόκληρη τη χώρα, με αυξημένη συγκέντρωση, όμως, στην Ήπειρο, λόγω της
ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του εδάφους. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα
σύμπλεγμα τριών πέτρινων γεφυριών και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του
Αθαμανίου, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, το οποίο ενώνει μία όμορφη, γραφική
διαδρομή μέσα στο ορεινό τοπίο, αλλά το οποίο δυστυχώς, σήμερα, παρουσιάζει μια
εικόνα εγκατάλειψης, με έντονη ανάπτυξη φυτικών οργανισμών, εμφάνιση φθορών
στο σώμα των γεφυριών, νεότερες κακότεχνες επεμβάσεις, κ.λ.π. Πιο συγκεκριμένα,
γίνεται αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των γεφυριών αλλά και του
περιβάλλοντος χώρου και παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση
αποκατάστασης των φθορών και αισθητικής ανάδειξης των γεφυριών και της
ευρύτερης περιοχής. Στόχος, είναι, μέσω της αποκατάστασης των παραδοσιακών
αυτών κτισμάτων, να αναδειχθεί η ιστορική, πολιτισμική και αρχιτεκτονική τους
αξία, αλλά και ο φυσικός πλούτος της περιοχής. Η συγκεκριμένη πρόταση, αν
εφαρμοστεί με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να τονώσει τις προοπτικές ανάπτυξης
και επισκεψιμότητας της περιοχής, η οποία εμφανίζει έντονη υστέρηση σε επίπεδο
σχεδιασμού και ανάπτυξης.
Abstract
Stone bridges are an integral part of history and of cultural heritage of Greece,
especially of the Greek mountainous space. As built centuries ago, apart from their
architectural physiognomy, they reflect the way people communicated, as well as the
socio-economic status of the area. Remarkable examples of stone bridges are found
in the whole country, while most of them are found in Epirus, due to the special soil
geomorphology of the area. In the present study, a complex of three stone bridges
along with the surroundings in Athamanio, Central Tzoumerka Municipality, is
examined, which joins a beautiful, scenic route in the mountainous landscape, but
which, unfortunately, presents a picture of abandonment today, with an intense
growth of plants, damages on the body of bridges, newer clumsy interventions, etc.
More specifically, the present situation of the bridges and of the surroundings is given
in detail and an integrated proposal of restoration of damages and of aesthetic
upgrade of the bridges and the wider region is presented. The aim, through the
restoration of these traditional bridges, is to highlight their historical, cultural and
architectural value, as well as the natural beauty of the region. The particular
proposal, if implemented in the right way, can enhance development and tourism
prospects of the region, which is lagging behind in design and development.
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1. Εισαγωγή
Οι ορεινές περιοχές, συχνά αποκαλούμενες «μειονεκτικές», είναι περιοχές με
έντονο ανάγλυφο, συνδυασμό μεγάλου υψομέτρου και απότομων κλίσεων, δυσμενείς
κλιματικές συνθήκες και, συχνά, δύσκολη πρόσβαση (Papada & Kaliampakos, 2017;
Katsoulakos & Kaliampakos, 2014; Katsoulakos et al., 2014). Αποτελούσαν και
εξακολουθούν να αποτελούν ένα παραμελημένο πεδίο ενδιαφέροντος, σχεδιασμού
και δραστηριοτήτων. Στην πλειονότητα των ορεινών περιοχών του κόσμου, μέχρι και
σήμερα, αναπτυξιακά προγράμματα εφαρμόζονται μόνο αποσπασματικά και μερικά.
Σε λίγες μόνο περιπτώσεις χωρών, οι ορεινές περιοχές γίνονται αντικείμενο μελέτης
και εφαρμογής ολοκληρωμένης πολιτικής (Papada & Kaliampakos, 2017). Οι
κοινωνίες των περιοχών αυτών εξακολουθούν να βιώνουν τη γήρανση και τη
δραματική μείωση του ντόπιου πληθυσμού, την υποβάθμιση της γης και των
παραδοσιακών επαγγελμάτων (Καλιαμπάκος et al., 2009). Τα ορεινά χωριά έχουν
σχεδόν συγκεντρωθεί στις πόλεις. Ο αγροτικός πολιτισμός ανήκει πια στο παρελθόν,
τα αγροτικά τοπία έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται, οι γραφικοί επαρχιακοί δρόμοι
και τα στενά μονοπάτια παραχώρησαν τη θέση τους στην άσφαλτο και το τσιμέντο,
τα λαϊκά σπίτια, οι πέτρινοι νερόμυλοι και τα πέτρινα γεφύρια, που αποτελούν μια
ιστορία αιώνων, έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί (Καλιαμπάκος et al., 2009).
Τα πέτρινα γεφύρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με το ορεινό τοπίο και την «άγρια»
γεωμορφολογική φυσιογνωμία, έχουν τη δική τους ιστορία, η οποία εκφράζει την
επικοινωνιακή ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί, να γιορτάσει, να εκτεθεί σε άλλες
κουλτούρες, να ανταλλάξει τα προϊόντα του (Δημητράκης, 2002). Είναι, ίσως, η
καλύτερη «χρονομηχανή», η οποία ταξιδεύει τον άνθρωπο πίσω στο χρόνο και
αποκαλύπτει πτυχές της καθημερινότητας τόσο των εμπειροτεχνών μαστόρων που
τα έχτισαν, όσο και του πλήθους των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούσαν. Αποτελούν
σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις
μνήμες των κατοίκων (Πετρονώτης, 2001). Αξιόλογα δείγματα γεφυριών υπάρχουν
σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, με αυξημένη συγκέντρωση, όμως, στην Ήπειρο,
λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους (Μαντάς, 1985; Μασσαλάς, 2006). Τα
πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου διακρίνονται για την ιδιαίτερη τεχνική κατασκευής
τους και κατατάσσονται ως τα σημαντικότερα στην Ελλάδα (Μαντάς, 1997;
Σταματοπούλου, 1995; Μπεληγιάννη, 2007). Αποτελούν αληθινά αρχιτεκτονικά
κομψοτεχνήματα, προκαλώντας ακόμη και σήμερα δέος για το άψογο αποτέλεσμα
κατασκευής τους. Χτισμένα, συνήθως, σε ορεινούς όγκους, είναι λιτά και απέριττα,
χωρίς υπερβολικές διακοσμήσεις, και δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν φυσική
προέκταση των βράχων (Σταματοπούλου, 1995).
Η μορφή του πέτρινου γεφυριού προέκυπτε ως προσπάθεια προσαρμογής στο
φυσικό περιβάλλον, με κριτήρια τη στατική συμπεριφορά της θεμελίωσης και της
ανωδομής, την υδραυλική συμπεριφορά στις πιέσεις του νερού και των επιπλεόντων
φερτών υλικών, σε συνδυασμό με την οικονομική σκοπιά της κατασκευής. Όπως
είναι φυσικό, τα κυκλοφοριακά μέσα της εποχής έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη μορφή
και, κατ’ επέκταση, στην αισθητική των γεφυριών. Ωστόσο, κανένα γεφύρι δεν είναι
ολόιδιο με κάποιο άλλο· το καθένα έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά.
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1.1 Περιοχή Μελέτης – Περιγραφή του έργου
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι ορεινός δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου
και εκτείνεται σε όλο το μήκος της οροσειράς των Τζουμέρκων. Σύμφωνα με τη
διοικητική διαίρεση του Καλλικράτη, αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές Ενότητες
(Αγνάντων, Αθαμανίας, Θεοδώριανων και Μελισσουργών) και μικρότερες Τοπικές
Κοινότητες. Το Αθαμάνιο (Άνω Αθαμάνιο) αποτελεί έναν από τους οικισμούς της
Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίου, της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας Αθαμανίας.
Μέσα στον οικισμό του Αθαμανίου και, σε μικρή απόσταση από την πλατεία του
χωριού, βρίσκονται τρία πέτρινα γεφύρια, τα οποία γεφυρώνουν τρία μικρά ρέματα:
Κοντογιώργου, Κοφρίτας και Τσαγκαράκι, με παροδική αλλά έντονη ροή, ιδιαίτερα
τους χειμερινούς μήνες (Εικόνα 1). Τα τρία γεφύρια αποτελούν χαρακτηριστικά
δείγματα της αρχιτεκτονικής των ηπειρώτικων γεφυριών, χωρίς να υπάρχουν ακριβή
στοιχεία για τη χρονολογία κατασκευής τους και τους κτήτορες. Ωστόσο, από
πληροφορίες και συγκριτικά στοιχεία, εκτιμάται ότι χτίστηκαν στις αρχές του 20 ου
αιώνα και, μάλιστα, τη δεκαετία του 1960 χρησιμοποιήθηκαν και για διέλευση
αυτοκινήτων αφού πραγματοποιήθηκε τσιμεντόστρωση στο οδόστρωμα. Τα τρία
γεφύρια έχουν υποστεί πολλαπλές φθορές από την εγκατάλειψη και τις νεότερες
επεμβάσεις. Εντούτοις, η μορφολογία, η δομή και το φυσικό περιβάλλον τα
καθιστούν αξιόλογα.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αισθητική αναβάθμιση και η ανάδειξη
των τριών πέτρινων γεφυριών, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτήν η αποκατάσταση
της στατικής τους επάρκειας. Σημειώνεται ότι η έντονη ανάπτυξη φυτικών
οργανισμών δυσκόλεψε αρκετά τη φωτογράφιση και τη λεπτομερή εξέταση και
αποτύπωση κάποιων δομικών στοιχείων.
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Εικόνα 1. Θέση τριών πέτρινων γεφυριών, Αθαμάνιο, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

2. Τεχνική περιγραφή του έργου
2.1 Γενική περιγραφή
Πρόκειται για τρία απλά μονότοξα γεφύρια σε μέτρια έως κακή κατάσταση,
χωρίς έντονα στατικά προβλήματα στη δομή τους, κατασκευασμένα από πέτρα της
ευρύτερης περιοχής. Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τέλειο ημικυκλικό σχήμα
των τόξων, τα οποία (τόξα) είναι κτισμένα από πελεκητή πέτρα της ευρύτερης
περιοχής. Παρά το γεγονός ότι τα γεφύρια είναι μέσα στον οικισμό, ο περιβάλλων
χώρος έχει καλυφθεί σε έντονο βαθμό από την άναρχη βλάστηση, με αποτέλεσμα να
έχει καταστεί -κατά τόπους- σκουπιδότοπος και εστία μολύνσεων. Η εγκατάλειψη, οι
καιρικές συνθήκες, η φυσική γήρανση των υλικών κατασκευής, η απώλεια συνοχής
των διαφόρων τμημάτων της τοιχοποιίας, αλλά και οι διάφορες νεότερες επεμβάσεις
(τσιμεντόστρωση κλπ.) αποτελούν τις κύριες αιτίες της σημερινής, κακής
κατάστασης των γεφυριών.
Η ολική απόσταση μεταξύ των τριών γεφυριών είναι 530 m, με επιμέρους
αποστάσεις: γεφύρι ρέμα Κοντογιώργου – γεφύρι ρέμα Κοφρίτας 250 m με δρόμο
τσιμεντροστρωμένο, και γεφύρι ρέμα Κοφρίτας – γεφύρι ρέμα Τσαγκαράκι 280 m
με χωματόδρομο χαλικοστρωμένο. Η μεταξύ τους σύνδεση γίνεται με
αυτοκινητόδρομο μέσου πλάτους 4 m.
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2.2 Αναλυτική τεχνική περιγραφή ανά δομικό στοιχείο
•

Θεμέλια
Τα θεμέλια παρουσιάζουν τοπικές αφαιρέσεις λίθων και μερική αποσάθρωση και
στα τρία πέτρινα γεφύρια (Εικόνα 2). Στη βόρεια πλευρά κάθε γεφυριού (ανάντι της
γέφυρας) έχουν κατασκευασθεί
αντηρίδες (τοίχοι αντιστήριξης) από
ημικατέργαστους τοπικούς λίθους για την προστασία της θεμελίωσης, οι οποίοι όμως
έχουν παρασυρθεί σε μεγάλο βαθμό από την έντονη ροή του νερού. Ειδικά για το
γεφύρι «Κοντογιώργου», το αριστερό ακρόβαθρο έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό
από την ορμή του νερού.

Εικόνα 2. Ενδεικτική περίπτωση διάβρωσης αριστερού ακρόβαθρου θεμελίωσης (γεφύρι ρέμα Κοντογιώργου)

•

Τοιχοποιίες - Λιθοδομή
Η πλήρωση των τμημάτων μεταξύ του καταστρώματος και του τόξου γίνεται με
ημικατέργαστους λίθους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με ασβεστοκονίαμα, και
στα τρία πέτρινα γεφύρια. Οι λιθοδομές, τόσο δύο όψεις, όσο και κοντά στην περιοχή
θεμελίωσης, παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα ρηγματώσεων, με κατά τόπους
αποκολλήσεις και παραμορφώσεις, αλλά και έντονη ανάπτυξη φυτικών οργανισμών.
Οι λιθοδομές που συγκρατούν τα πρανή στη συνέχεια των γεφυριών (πχ. γεφύρι
- ρέμα Τσαγκαράκι) παρουσιάζουν μικροκαταρρεύσεις σε αρκετά σημεία, όπως και
έντονη ανάπτυξη φυτικών οργανισμών (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3. Ενδεικτική περίπτωση με κατά τόπους αποκολλήσεις λίθων και τοπική
κατάρρευση τοιχοποιίας - προβόλου (γεφύρι -ρέμα Τσαγκαράκι)

•

Τόξο - εσωράχιο
Τα ημικυκλικά τόξα των τριών γεφυριών είναι κατασκευασμένα από
λαξευμένους λίθινους θολίτες τοπικής προέλευσης. Είναι, γενικά, σε μέτρια
κατάσταση, με κατά τόπους έντονα προβλήματα, που οφείλονται στην απόπλυση του
κονιάματος δομής των λίθων, στην έντονη ανάπτυξη φυτικών οργανισμών και στη
χρόνια έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, παρατηρούνται τοπικές αφαιρέσεις
λίθων και μία έντονη ρηγμάτωση πάχους 5-7 cm σε καθένα από τα τρία γεφύρια, η
οποία οφείλεται στην κατερχόμενη υγρασία, σε κακότεχνες επεμβάσεις και,
πιθανότατα, σε μεγάλα φορτία λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων (Εικόνα 4).

120

Εικόνα 4. Ενδεικτική περίπτωση ρωγμής στο εσωράχιο του τόξου (γεφύρι -ρέμα
Τσαγκαράκι)

•

Κατάστρωμα - Οδόστρωμα
Ήδη, από τη δεκαετία του 1960, τα τρία γεφύρια χρησιμοποιήθηκαν για διέλευση
αυτοκινήτων, αφού έγινε τσιμεντόστρωση στο εξωράχιο (κατάστρωμα - οδόστρωμα)
κάθε γεφυριού, με προέκταση μικρού προβόλου πλάτους 20 cm εκατέρωθεν, και
μικρού στηθαίου προστασίας. Συγκεκριμένα για τα γεφύρια ρέμα-Κοφρίτας και
ρέμα-Κοντογιώργου, τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά κάγκελα
πάνω από τα στηθαία προστασίας για την προστασία των πεζών.
•

Αρμολογήματα
Τα αρχικά αρμολογήματα είναι κατασκευασμένα από ασβεστοκονίαμα, τα οποία
όμως σήμερα έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλήματα εντοπίζονται
κυρίως στην αποσάθρωση και στην απόπλυσή τους λόγω της χρόνιας διαβροχής, της
κατερχόμενης υγρασίας, των φυτικών οργανισμών, ενώ σε πολλά σημεία υπάρχουν
και νεότερες, κακότεχνες επεμβάσεις με τσιμέντο.
•

Περιβάλλων χώρος
Αν και τα γεφύρια βρίσκονται εντός του οικισμού, ο περιβάλλων χώρος είναι
δύσβατος, λόγω της έντονης ανάπτυξης φυτικών οργανισμών. Ειδικά για τα γεφύρια
ρέμα-Κοφρίτας και ρέμα-Κοντογιώργου, ο περιβάλλων χώρος έχει καταστεί
σκουπιδότοπος και είναι σχεδόν απροσπέλαστος από τη βλάστηση και τις
εναποθέσεις μπαζών.
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3. Πρόταση αναβάθμισης - ανάδειξης
3.1 Γενική περιγραφή της επέμβασης
H πρόταση προβλέπει τη συντήρηση και ανάδειξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ανακτηθούν οι δομικές ιδιότητες των τριών πέτρινων γεφυριών, να αποκατασταθεί η
αρχική τους εικόνα, να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία τους και,
τέλος, να αποτελέσουν τα ίδια τα γεφύρια πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και
τους επισκέπτες.
Με βάση τα παραπάνω, γενικά, προτείνεται η αποκατάσταση των γεφυριών,
αφενός με την επιδιόρθωση των δομικών και οικοδομικών τους αστοχιών και,
αφετέρου, με την επαναφορά ορισμένων δομικών στοιχείων στην παραδοσιακή τους
μορφή, όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση καλντεριμιού στο κατάστρωμα
(οδόστρωμα) όπου έγινε τσιμεντόστρωση και η τοποθέτηση ξύλινων κάγκελων στη
θέση των μεταλλικών που υπάρχουν σήμερα.
Οι βασικότερες από τις αρχές της επέμβασης είναι:
• Η διατήρηση της αυθεντικότητας των κατασκευών μέσω της διατήρησης /
επαναφοράς όσο το δυνατόν περισσότερων από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά
τους στοιχεία.
• Η χρήση, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών υλικών και βελτιωμένων τρόπων
δομής, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Όπου τα παραδοσιακά υλικά ή/και οι τρόποι
δομής κρίνονται ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
δοκιμασμένα νέα υλικά και σύγχρονες μέθοδοι.
• Η κατά το δυνατόν αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων.
• Η ένταξη, με διάκριση, των νέων κατασκευών από τις παλιές.
3.2 Αναλυτική τεχνική περιγραφή της επέμβασης ανά δομικό στοιχείο
Μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου, χρειάζεται να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας, κυρίως όσον αφορά στην τοποθέτηση μεταλλικών
ικριωμάτων για εργασίες στο τόξο και στις δύο όψεις των γεφυριών.
Σε πρώτη φάση, προτείνεται η απομάκρυνση όλων των φυτικών οργανισμών,
τόσο από τις λιθοδομές όσο και από το άμεσο περιβάλλον των τριών γεφυριών, σε
απόσταση τουλάχιστον 10 m εκατέρωθεν του καθενός. Ο καθαρισμός όλων των
επιφανειών θα πρέπει να γίνει με χρήση μηχανικών μέσων (πριόνι, σπάτουλα, κοπίδι,
κλπ.), αλλά και ειδικού υγρού για την εξολόθρευση των μικροοργανισμών και τη σε
βάθος απομάκρυνση των ριζικών συστημάτων από το σώμα των γεφυριών. Εν
συνεχεία και, πριν από κάθε άλλη οικοδομική εργασία, χρειάζεται να γίνει
λεπτομερής διερεύνηση της κατάστασης των θεμελίων.
•

Θεμέλια
Παρά το γεγονός ότι η θεμελίωση των τριών πέτρινων γεφυριών δεν
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, η πλήρης διάγνωση της κατάστασης θα γίνει με
την απομάκρυνση των φυτικών οργανισμών και τις πιθανές διερευνητικές τομές, εάν
και εφόσον χρειαστούν, κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των θεμελίων (τοπικές αφαιρέσεις
λίθων και μερική αποσάθρωση), προτείνονται τοπικές επισκευές λιθοδομών με
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αποξήλωση όλων των ετοιμόρροπων λίθων, απομάκρυνση των χαλαρών κονιαμάτων,
καθαρισμό των επιφανειών των λίθων, απομάκρυνση της σκόνης, προσεκτική
διαβροχή τους και ανάκτηση με χρησιμοποίηση υπαρχόντων αργών λίθων και
λίθινων τσιβικιών ή σφήνωση και τεχνική σύνδεση του νέου τμήματος με το
διατηρούμενο. Εν συνεχεία, προτείνεται αρμολόγημα όλων των λιθοδομών των
θεμελίων (βλέπε εργασία αρμολογημάτων).
•

Τοιχοποιίες - Λιθοδομές
Προτείνεται η διατήρηση και αισθητική αποκατάσταση όλων των λιθοδομών των
τριών πέτρινων γεφυριών με τους ακόλουθους τρόπους:
✓ Καθαρισμός του προσώπου και του σώματος των τοιχοποιιών -κατά το δυνατόναπό τους φυτικούς οργανισμούς.
✓ Καθαρισμός του προσώπου των τοιχοποιιών από τα προϊόντα υγρασίας με
υδροβολή ή υδραμμοβολή. Στο νερό της υδροβολής μπορεί να προστεθεί και
βιολογικό οξύ για τον -σε βάθος- καθαρισμό των ριζικών συστημάτων. Η
υδροβολή χρειάζεται να γίνει δοκιμαστικά στην αρχή, σε μικρό τμήμα της
λιθοδομής, για τον καθορισμό της πίεσης, η οποία πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να μην απομακρύνει τα υγιή κονιάματα και να μην αλλοιώνει τους λίθους.
✓ Καθαρισμός σε βάθος (τουλάχιστον 5-6 cm) των σαθρών αρμολογημάτων. Οι
περιοχές καθαιρέσεων των αρμολογημάτων θα υποδειχθούν κατά το στάδιο της
επίβλεψης. Τα υπόλοιπα αρμολογήματα θα διατηρηθούν και θα συμπληρωθούν.
✓ Καθαρισμός σε βάθος των αρμών από σκόνες και μικροσωματίδια, με
απορροφητικά μέσα.
✓ Ανακατασκευή των αρμολογημάτων με κονίαμα που θα μοιάζει με το αρχικό,
τόσο ως προς τη σύσταση, όσο και ως προς την τελική εμφάνιση.
✓ Προσεκτική καθαίρεση των τοιχοποιιών που παρουσιάζουν αποσάθρωση,
καθώς και των διαφόρων λιθοσωμάτων που εμφανίζουν αποκολλήσεις, και
ανάκτηση όπως περιγράφεται στην Ενότητα των Θεμελίων.
✓ Συμπλήρωση ή ανακατασκευή των τοιχοποιιών στη συνέχεια των γεφυριών,
καθώς και των τοίχων αντιστήριξης των πρανών στον περιβάλλοντα χώρο των
γεφυριών. Προτείνεται η χειρωνακτική καθαίρεση των τμημάτων που έχουν
διαβρωθεί, καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν τοπική κατάρρευση, και η
ανακατασκευή τους με λίθους όμοιας μορφής, σχήματος και τεχνικής με τους
ήδη υπάρχοντες. Περαιτέρω, προτείνεται η ενίσχυση του βάθρου στο γεφύρι ρέμα Κοντογιώργου, καθώς έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό και η κατασκευή
νέων τοίχων αντιστήριξης των πρανών στον περιβάλλοντα χώρο του γεφυριού ρέμα Κοφρίτας (κατασκευή 4 νέων τοιχοποιιών, μήκους περίπου 15 m, πάχους
0,50 m και ύψους περίπου 1,20 έως 1,50 m η κάθε μία).
✓ Απομάκρυνση των σωληνώσεων που υπάρχουν στις κύριες όψεις των γεφυριών
και μεταφορά τους στην πίσω όψη, όπου δεν θα είναι ορατές.

•

Τόξα - εσωράχια
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Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τόξων - εσωραχίων των τριών
πέτρινων γεφυριών, προτείνεται να ακολουθηθούν τα βήματα 1-6 που περιγράφηκαν
στην Ενότητα «Τοιχοποιίες – Λιθοδομές».
•

Αρμολογήματα
Προτείνεται η διατήρηση, συντήρηση και συμπλήρωση των αρχικών
αρμολογημάτων, όπου αυτά διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Όπου τα αρχικά
αρμολογήματα έχουν διαβρωθεί ή καταρρεύσει, προτείνεται να αντικατασταθούν με
νέα κονιάματα που θα μοιάζουν με τα αρχικά τόσο ως προς τη σύσταση, όσο και ως
προς την τελική εμφάνιση. Αναλυτικότερα, οι εργασίες έχουν ως εξής:
✓ Καθαρισμός σε βάθος (τουλάχιστον 5-6 cm) των αρμών από τα υπάρχοντα
σαθρά κονιάματα ή των νεότερων αρμολογημάτων με τσιμέντο,
χρησιμοποιώντας μεταλλικά άγκιστρα, βελόνια και ελαφριά σφυριά, και
καθαρισμός με σκούπα και πεπιεσμένο αέρα για την απομάκρυνση της σκόνης.
✓ Διαβροχή των αρμών και των επιφανειών προς αρμολόγημα (με αρκετό νερό),
ώστε να αποφευχθεί η απότομη ξήρανση του κονιάματος (απαγορεύεται η
χρήση θαλασσινού νερού).
✓ Τα αδρανή πρέπει να είναι απολύτως καθαρά από γαιώδεις προσμίξεις (π.χ.
ποταμίσια άμμος ή χαλαζιακή, τριμμένο κεραμίδι, ρυζάκι μαρμάρου κλπ.- σε
καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης).
✓ Η απόχρωση και η κοκκομετρία των αδρανών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις
απαιτήσεις της αρμόδιας επιβλέπουσας Αρχής. Η υφή, το χρώμα και ο τρόπος
κατασκευής της συνολικής επιφάνειας του αρμολογήματος θα επιλεγεί από την
επίβλεψη επί τόπου του έργου και θα είναι όμοια με αυτή του αρχικού.
✓ Το κονίαμα πρέπει να είναι αρκετά αραιό κατά τη διάρκεια της εργασίας, ώστε
να δύναται να εισχωρήσει και να γεμίσει τα κενά που υπάρχουν στη λιθοδομή,
χωρίς να υπάρχει διατάραξη στον καταπονημένο οργανισμό.
Η εφαρμογή του κονιάματος θα πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις, όπως γίνεται στα
συνήθη αρμολογήματα. Αρχικά, θα γίνει πλήρωση των κενών με το χέρι,
σπρώχνοντας και πιέζοντας το κονίαμα ώστε να εισχωρήσει όσο το δυνατόν πιο
βαθιά στη λιθοδομή. Στη φάση αυτή, για την εισχώρηση του κονιάματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κορνέ (χοάνη με σακούλα). Στη δεύτερη φάση θα γίνει το τελικό
αρμολόγημα, αρχικά πατητό με το χέρι και εν συνεχεία χρησιμοποιώντας πολύ λεπτό
μυστράκι. Σε όλες τις φάσεις εργασίας και, τουλάχιστον για τις επόμενες 14 ημέρες,
οι επιφάνειες των αρμολογημάτων θα πρέπει να διατηρούνται νωπές, με διαβροχή ή
με συνεχώς πλενόμενο πινέλο. Το αρμολόγημα πρέπει να εφαρμόζεται σε ώρες που
δεν έχει πολύ ζέστη.
Οι αναλογίες, η απόχρωση και η κοκκομετρία του κονιάματος των
αρμολογημάτων μπορούν να καθοριστούν από την επίβλεψη, κατόπιν λήψης
εξέτασης δοκιμίων, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών, τα τεχνικά μέσα, τις
καιρικές συνθήκες και τη διαφορετική χρήση του κονιάματος, στα επί μέρους σημεία
των γεφυριών.
•

Κατάστρωμα - Οδόστρωμα
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Προτείνεται να διατηρηθεί ως έχει ο μικρός τσιμεντένιος πρόβολος, έτσι ώστε,
αφενός, να φαίνεται διαχρονικά η χρήση των γεφυριών και, αφετέρου, να μη
διαταραχθεί η συνοχή με την απομάκρυνσή τους. Προτείνονται οι εξής εργασίες:
✓ Καθαίρεση των μεταλλικών προστατευτικών στηθαίων και κατασκευή ξύλινων
στη θέση τους (δρυς ή καστανιά Α΄ποιότητας).
✓ Κατασκευή νέου καλντεριμιού στο υπάρχον τσιμεντένιο κατάστρωμα των
γεφυριών, με λίθους μέσου πάχους 10-15 cm και ύψους περίπου 10 cm, σε
υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα. Ενδιάμεσα, κατά πλάτος στο καλντερίμι και
ανά 60 cm, προτείνεται να τοποθετηθούν πέτρες πάχους 3 cm και ύψους
περίπου 11 cm, οι οποίες θα εξέχουν πάνω από το καλντερίμι έως 2 περίπου cm,
ώστε να σχηματίζονται στο κατάστρωμα ‘ούβιες’.
✓ Στη συνέχεια των γεφυριών και, σε απόσταση 5 m εκατέρωθεν του καθενός,
προτείνεται να κατασκευασθεί επίσης ίδιο καλντερίμι με ενδιάμεσο
πλακόστρωτο, όπως περιγράφεται στην επόμενη Ενότητα (Περιβάλλων Χώρος).
✓ Στο γεφύρι -ρέμα Κοφρίτας και, συγκεκριμένα, στη στροφή του δρόμου η οποία
οδηγεί σε σπίτια, προτείνεται να γίνει μικρή διαπλάτυνση με τσιμέντο, σύμφωνα
με τις οδηγίες της επίβλεψης.
•
✓

✓

✓
✓

✓

Περιβάλλων χώρος - δρόμος που συνδέει τα γεφύρια
Προτείνονται οι εξής εργασίες:
Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από τους φυτικούς οργανισμούς, τα
σκουπίδια και τα μπάζα, σε απόσταση τουλάχιστον 10 m εκατέρωθεν των
γεφυριών.
Συμπλήρωση, τοπικές επισκευές ή ανακατασκευή των τοιχοποιιών στη συνέχεια
των γεφυριών που συγκρατούν τα πρανή, καθώς και των αντηρίδων που
προστατεύουν τα θεμέλια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα «Τοιχοποίες –
Λιθοδομές».
Καθαρισμός / βελτίωση του δρόμου που συνδέει το γεφύρι -ρέμα Τσαγκαράκι με
το γεφύρι -ρέμα Κοφρίτας, με χαλίκι 3Α της υπάρχουσας χαλικόστρωσης.
Κατασκευή νέου καλντεριμιού στο δρόμο που συνδέει το γεφύρι -ρέμα Κοφρίτας
με το γεφύρι -ρέμα Κοντογιώργου, καθώς και στον ενδιάμεσο δρόμο που οδηγεί
στην πλατεία. Το καλντερίμι θα κατασκευαστεί στη συνέχεια του καλντεριμιού
του καταστρώματος των γεφυριών, στο υπάρχον τσιμεντένιο κατάστρωμα, με
λίθους μέσου πάχους 10-15 cm και ύψους περίπου 10 cm, σε υπόστρωμα από
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντο. Ενδιάμεσα, κατά μήκος του καλντεριμιού,
θα κατασκευαστεί πλακόστρωτο πλάτους 60 cm, σε εσοχή βάθους μέχρι 4 cm
από την επιφάνεια του καλντεριμιού, με πλάκες ακανόνιστες πάχους 5 cm. Το
καλντερίμι θα έχει μεταβλητό πλάτος, ανάλογα με το πλάτος του δρόμου, το δε
ενδιάμεσο -σε εσοχή- πλακόστρωτο θα είναι σταθερό, με πλάτος 60 cm καθ’ όλο
το μήκος του δρόμου.
Οι σχάρες που υπάρχουν στο δρόμο για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων θα
παραμείνουν στις θέσεις τους, με την επισήμανση ότι θα ανέβει η στάθμη τους
στο επίπεδο του πλακόστρωτου που θα διαμορφωθεί.
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✓

✓

✓

✓

✓

Τα τσιμεντένια αυλάκια που υπάρχουν δίπλα από το δρόμο και συλλέγουν το
βρόχινο νερό θα παραμείνουν ως έχουν, αφού δεχθούν συντήρηση και
μικροβελτιώσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στις κλίσεις του καλντεριμιού και του
ενδιάμεσου πλακόστρωτου, ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται μέσω του
πλακόστρωτου αυτού στο αυλάκι. Επίσης, κατά το στάδιο της κατασκευής του
καλντεριμιού, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα σημεία του δρόμου που
έρχονται σε επαφή με σπίτια. Στις περιπτώσεις αυτές θα δοθούν επί τόπου λύσεις
κατά την επίβλεψη, όπως για παράδειγμα τοποθέτηση ειδικής μόνωσης για την
αποφυγή υγρασίας στα σπίτια, ή διαμόρφωση πλακόστρωτου σε εσοχή από το
καλντερίμι.
Πλησίον κάθε γεφυριού και, σε θέση που δε θα επηρεάζεται η αισθητική και ο
περιβάλλον χώρος, μπορεί να τοποθετηθεί φωτοβολταϊκός στύλος για τον
αυτόνομο φωτισμό κάθε γεφυριού.
Σήμανση των πέτρινων γεφυριών με πινακίδες κατεύθυνσης και ενημέρωσης.
Προτείνεται να τοποθετηθούν 6 πινακίδες κατεύθυνσης στην Επαρχιακή οδό
Άρτας – Βουργαρελίου - Άνω Αθαμάνιο - Τρίκαλα, εκ των οποίων 2 θα
τοποθετηθούν στο κτίριο του Κυνηγετικού Συλλόγου, 2 στην είσοδο του χωριού
και 2 στο δρόμο προς το ρέμα Κοντογιώργου, καθώς επίσης 4 πινακίδες
ενημέρωσης, μία δίπλα σε κάθε γεφύρι και μία στη διασταύρωση του δρόμου από
την πλατεία προς τα γεφύρια -ρέμα Κοντογιώργου και ρέμα -Κοφρίτας.
Λόγω των σχετικών προβλημάτων στατικής επάρκειας του γεφυριού -ρέμα
Τσαγκαράκι, προτείνεται να τοποθετηθούν 2 πινακίδες απαγόρευσης διέλευσης
οχημάτων άνω του 1,5 t εκατέρωθεν του καταστρώματος.

4. Συμπεράσματα - Συμβολή της πρότασης στην υπό μελέτη περιοχή
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ένας τεράστιος σε έκταση δήμος, αποτελεί έναν
φτωχό, ορεινό Δήμο της Περιφέρειας Ηπείρου, της φτωχότερης Περιφέρειας της
Ελλάδας και μιας από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρόκος, 2007).
Εντούτοις, η περιοχή έχει πολλές και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες
μέχρι και σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί, ή έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα. Βασικός
άξονας των δραστηριοτήτων ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελέσει, αναμφισβήτητα, ο
φυσικός πλούτος της περιοχής και η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς του τόπου.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα κομμάτι της ανάδειξης του πλούτου
αυτού της περιοχής. Ειδικότερα, μελετάται ένα σύμπλεγμα τριών πέτρινων γεφυριών
και του περιβάλλοντος χώρου αυτών στην περιοχή του Αθαμανίου, το οποίο, ενώ θα
μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης από ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής
άποψης, καθώς και σημείο ενδιαφέροντος περιπατητικού τουρισμού, σήμερα
εμφανίζει μια εικόνα εγκατάλειψης, με την πρόσβαση να έχει καταστεί δύσκολη λόγω
της έντονης βλάστησης, την εμφάνιση πολλαπλών φθορών στο σώμα των γεφυριών,
τις νεότερες κακότεχνες επεμβάσεις, κ.λ.π. Μετά την αναλυτική καταγραφή των
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προβλημάτων που εντοπίστηκαν, παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση
αποκατάστασης / ανάδειξης των γεφυριών και της ευρύτερης περιοχής, με στόχο την
ανάδειξη τόσο της σπουδαιότητας των ιστορικών αυτών κτισμάτων και της
αρχιτεκτονικής τους ιδιομορφίας, αλλά και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής, η
οποία, αν αναδειχτεί με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης πολλών και διαφορετικών ειδών- επισκεπτών και να τονώσει τις προοπτικές
ανάπτυξης του τόπου.
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Περίληψη
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων εμφανίζει συρρίκνωση και γήρανση του
πληθυσμούτου, παρόλοπου είναι πλούσιος σε φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα.
Αναπτυξιακές δράσεις στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Οι οικισμοί του
αναπτύσσονται κυρίως περιμετρικά της δυσπρόσιτης οροσειράς Τζουμέρκων και ο
χρόνος των μετακινήσεων είναι μεγάλος. Τα Θεοδώριανα είναι το τελευταίο χωριό
στα ανατολικά και οι Μελισσουργοί το τελευταίο στα βόρεια. Η μεταξύ τους
απόσταση σε ευθεία γραμμή στο χάρτη είναι 10 χιλιόμετρα, αλλά οδικά απέχουν 80
χιλιόμετρα και 2,5 ώρες διαδρομής.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δώσει το έναυσμα για να ανοίξει η συζήτηση
για την υλοποίηση της απευθείας οδικής σύνδεσης Θεοδωριάνων-Μελισσουργών,
ενός έργου που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Αρχικά
παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση της οδικής μετακίνησης περιμετρικά της
οροσειράς και αναλύεται η σκοπιμότητα της απευθείας σύνδεσης. Εξετάζονται οι
πιθανές εναλλακτικές λύσεις και αναλύεται η προκρινόμενη λύση που περιλαμβάνει
τη διάβαση του άξονα «Αυτί-Τούρλα» με σήραγγα.
Abstract
The Municipality of Central Tzoumerka shows shrinking and aging of the
population, although it is rich in natural and cultural resources. Development actions
in the past have not worked as expected. The villages are scattered along the
Tzoumerka Mountains and the time is large. The villages of Theodoriana and
Melissourgi are the most distant ones in the East and the North of Tzoumerka
Mountains, respectively. The straight-line distance between them is 10 kilometers but
by car it is 80 kilometers and 2.5 hours journey.
The purpose of this paper is to trigger a debate on the construction of a direct
road link between Theodoriana and Melissourgi, a project that could assist in the
development of the region. Initially, the existing situation in the road network around
the Tzoumerka Mountains is presented and the necessity of a direct connection
between the two villages is analyzed. Following, the paper examines potential
alternative solutions and proposes the preferred solution, which involves the
construction of a tunnel at the “Afti-Turla” crossing.
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1. Εισαγωγή
Πριν από 15 χρόνια, η λειτουργία της Εγνατίας οδού άλλαξε τα δεδομένα για την
Ήπειρο αφού την έβγαλε από την απομόνωση και αύξησε κατακόρυφα τις
μετακινήσεις επισκεπτών και τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τη Βόρεια
Ελλάδα. Η προσπάθεια που έγινε τότε από τη Νομαρχία Ιωαννίνων για τη σύνδεση
της Εγνατίας με την περιοχή των Τζουμέρκων, με την κατασκευή οδού από τον κόμβο
Ζαγορίου της Εγνατίας οδού έως τα Πράμαντα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Σύμφωνα με τη μελέτη που είχε εκπονηθεί, το κόστος κατασκευής προϋπολογίστηκε
σε 150.000.000 ευρώ και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.
Σήμερα, όμως, η κατασκευή και λειτουργία της Ιόνιας οδού δημιουργεί νέες
συνθήκες για την Ήπειρο, αφού κατακλύζεται από επισκέπτες και από τη Νότια
Ελλάδα. Η τουριστική κίνηση προς τα Τζουμέρκα έχει αυξηθεί σημαντικά. Η νέα υπό
κατασκευή επαρχιακή οδός που συνδέει την Ιόνια οδό με την επαρχιακή οδό
Ιωάννινα-Πράμαντα στα Πηγάδια και θα αποτελέσει την πύλη εισόδου προς τα
Τζουμέρκα,αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό ενδιαφέρον.
Το μερίδιο του λέοντος θα πάρει ο Δήμος Β. Τζουμέρκων, ενώ λίγοι οικισμοί του
Δήμου Κ. Τζουμέρκων που βρίσκονται στην περιοχή, όπως ο Καταρράκτης, τα
Άγναντα, οι Μελισσουργοί, αναμένεται να ωφεληθούν. Ο επισκέπτης που θα
προσέλθει στην περιοχή και θα θελήσει να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το
χώρο και τον ορεινό όγκο, δύσκολα θα φτάσει μέχρι το Βουλγαρέλι, το Αθαμάνιο και
τον Αχελώο ή τα απομονωμένα Θεοδώριανα, όταν γνωρίζει ότι για να επιστρέψει θα
χρειαστεί πάνω από δύο ώρες με το αυτοκίνητό του.
Ένας ασφαλής δρόμος που θα συνέδεε απευθείας τα Θεοδώριανα με τους
Μελισσουργούς θα ολοκλήρωνε την ταξιδιωτική εμπειρία και θα δημιουργούσε μια
ονειρεμένη διαδρομή μέσα σε μοναδικά τοπία του ορεινού όγκου που μέχρι σήμερα
μόνο ντόπιοι, μυημένοι ορειβάτες, περιπατητές και φυσιολάτρες γνωρίζουν και
απολαμβάνουν. Ένας δρόμος που κλείνει τον κύκλο ενώνοντας την απομονωμένη
ανατολική πλευρά με τη βόρεια πλευρά της οροσειράς και δημιουργεί το «δακτυλίδι
των Τζουμέρκων».
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της απευθείας οδικής
σύνδεσης Θεοδωριάνων-Μελισσουργών. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται η παρούσα
κατάσταση, εξετάζεται η σκοπιμότητα ενός τέτοιου έργου, μελετώνται εναλλακτικές
λύσεις και προτείνεται η βέλτιστη εξ αυτών. Η φιλοδοξία της εργασίας είναι να δώσει
το έναυσμα για μια ευρεία συζήτηση για το έργο, το οποίο μπορείνα βοηθήσει
σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.
2. Υφιστάμενη Κατάσταση
Η μετακίνηση από τα Θεοδώριανα προς τους Μελισσουργούς, δηλαδή από τα
Ανατολικά στα Βόρεια Τζουμέρκα και αντίστροφα, γίνεται μέσω ασφαλτοστρωμένης
οδού που διέρχεται από το Αθαμάνιο, το Βουλγαρέλι, την Κυψέλη, τα Άγναντα, τα
Πράμαντα και χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες στροφές, πολλές από αυτές
κλειστές και δύσκολες. Το τμήμα Αθαμάνιο-Βουλγαρέλι είναι τμήμα της εθνικής οδού
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Άρτας-Τρικάλων και το υπόλοιπο είναι επαρχιακό. Τα περίπου 80 χιλιόμετρα της
διαδρομής διανύονται σε διάστημα τουλάχιστον δυόμιση ωρών.
Εκτός από το πρωτεύον οδικό δίκτυο υπάρχει και δευτερεύον χωμάτινο δίκτυο
που απευθύνεται σε αυτοκίνητα με τετρακίνηση. Πρόκειται για μια κακοτράχαλη οδό
με μεγάλες κλίσεις, μήκους 24 χιλιομέτρων, πλάτους 4-6 μέτρων, με τμήματα αρκετά
επικίνδυνα, για την κατασκευή της οποίας έχει ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η
προσαρμογή στο ορεινό ανάγλυφο. Η δαιδαλώδης διαδρομή, από τα Θεοδώριανα
και το υψόμετρο των 1.100 μ. διέρχεται σε υψόμετρο 1.900 μέτρα από τον αυχένα
«Αυτί» που σχηματίζεται ανάμεσα στις κορυφές «Τούρλα» στα ΒΑ (υψ. 1.926μ.) και
«Κομμένο» στα Δ (υψ. 2.240μ.) και στη συνέχεια κατηφορίζει στους Μελισσουργούς
σε υψόμετρο 850μ. Λόγω του μεγάλου υψομέτρου, ο δρόμος αυτός παραμένει
κλειστός από τα χιόνια σε όλο το διάστημα της χειμερινής και της εαρινής περιόδου.

Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής με τον υπάρχοντα δρόμο
Αξίζει να επισημανθεί ότι η υφιστάμενη κατάσταση του οδικού επαρχιακού
δικτύου της περιοχής, δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις σχεδιασμού επαρχιακών
οδών σε ορεινό ανάγλυφο των νέων κανονισμών. Αντίθετα, υπάρχουν τμήματα του
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οδικού δικτύου επικίνδυνα λόγω προφανούς έλλειψης ή αναχρονιστικού σχεδιασμού
(τυχαία και ακατάλληλη αλληλουχία καμπυλών-ευθυγραμμιών, καμπυλών μεταξύ
τους, ακτίνες που αντιστοιχούν σε ταχύτητες αγροτικών δρόμων, έλλειψη
ορατότητας, ακατάλληλες επικλίσεις, κλπ.), για την κατασκευή των οποίων έχει
ληφθεί υπόψη αποκλειστικά και μόνο η προσαρμογή στο ανάγλυφο.
3. Η σκοπιμότητα της σύνδεσης Θεοδωριάνων – Μελισσουργών
Στο Σταυρό Θεοδωριάνων στη θέση Λιβάδι και σε υψόμετρο 1.400μ ξεκίνησε
πριν από αρκετά χρόνια η λειτουργίαενόςμικρού πάρκου χειμερινών
δραστηριοτήτων, εγκαταστάθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία ένα μικρό lift μεταφοράς
χιονοδρόμων και δόθηκε η δυνατότητα για χειμερινά σπορ. Το 2009
κατασκευάστηκε και ένα μικρό ξύλινο σαλέ για να παρέχει φαγητό στους επισκέπτες.
Ήταν η πρώτη προσπάθεια για να γίνει στα Τζουμέρκα χιονοδρομικό κέντρο,
καθώςεπιστημονική μελέτη είχε κρίνει την περιοχή κατάλληλη για άσκηση
χιονοδρομίας λόγω της μεγάλης διάρκειας της χιονοκάλυψης και του πάχους του
χιονιού και μάλιστα καταλληλότερη από τους Μελισσουργούς (ΑΠΘ,1990). Τα
επόμενα χρόνια, λόγω της οικονομικής συγκυρίας που βρέθηκε η χώρα, ο εσωτερικός
τουρισμός μειώθηκε αισθητά και το πάρκο σταμάτησε να λειτουργεί. Τα περιθώρια
για την υλοποίηση πολυέξοδων αναπτυξιακών έργων ήταν μικρά.
Η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί και ο κόσμος άρχισε πάλι να επισκέπτεται
τους ορεινούς προορισμούς. Η περιοχή είναι γνωστή στους φυσιολάτρες και τους
ορειβάτες και αποτελεί πεδίο δραστηριότητας πολλών ορειβατικών συλλόγων όπως
Άρτας, Τρικάλων και Ιωαννίνων που διοργανώνουν εκδρομές. Αρωγός στέκεται ο
σύλλογος Θεοδωριανιτών Άρτας «Οι ορεινοί», που με εθελοντική εργασία
κατέγραψε, καθάρισε, σηματοδότησε και ανέδειξε τα περιπατητικά μονοπάτια του
τόπου του. Στα Θεοδώριανα λειτουργούν τρείς μικροί ξενώνες, κυρίως από Μάιο έως
Οκτώβριο.
Δύο είναι τα νέα δεδομένα που αναμένεται να αλλάξουν την αναπτυξιακή
προοπτική και να δώσουν ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
των Κεντρικών Τζουμέρκων:
• Η πρόσφατη δημοπράτηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του
έργου για τη βελτίωση και άρση της επικινδυνότητας της οδού ΑθαμάνιοΘεοδώριανα μήκους 14,8 χιλιομέτρων, προϋπολογισμού 8.849.000 ευρώ, που
περιλαμβάνει και την παράκαμψη του Αθαμάνιου και την κατασκευή νέου
ισόπεδου κόμβου στη συμβολή με την εθνική οδό Άρτας- Τρικάλων.
• Η πρόθεση του Δήμου Κ. Τζουμέρκων για τη δημιουργία Πάρκου Ορεινών
Δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο πίστες
χιονοδρομίας, πεδίο εξασκήσεως ιππασίας, τοξοβολία, αναρρίχηση, paintball,
μαζί με αγορά κατάλληλου εξοπλισμού για την διεξαγωγή διάφορων ορεινών
δραστηριοτήτων (ορειβασία, ποδηλασία, σκι) καθώς και δημιουργία πολυτελούς
σαλέ με σχετικό παρατηρητήριο του περιβάλλοντος χώρου, προϋπολογισμού
5.000.000 ευρώ (Απολογισμός Δήμου, 2017). Για το θέμα αυτό αναμένεται να
υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Υποδομών

132

και Μεταφορών για την εκτέλεση του έργου από το δεύτερο, καθώς η τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή.
Η απευθείας οδική σύνδεση Θεοδωριάνων- Μελισσουργών με την προτεινόμενη
χάραξη εκτιμάται πως είναι το αμέσως επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό βήμα που έχει
ως στόχο:
• να ενώσει τους οικισμούς των Δήμων Κεντρικών και τα Βορείων Τζουμέρκων, ως
ενιαίο σύνολο,
• να συμβάλλει στην άρση της απομόνωσης της περιοχής και να προσδώσει νέα
αναπτυξιακή δυναμική,
• να αναδείξει τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές
και τα ιστορικά μνημεία που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό,
• να δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη που διαμένει στους οικισμούς της δυτικής
πλευράς να απολαύσει τη φύση της ανατολικής ή τις δραστηριότητες του νέου
χιονοδρομικού κέντρου διανύοντας μικρή απόσταση,
• να υπηρετήσει τη ισόρροπη και αξιοβίωτη ανάπτυξη όλης της περιοχής.
4. Εναλλακτικές Λύσεις
Η υπάρχουσα χωμάτινη οδός ξεκινά από τα πάνω μέρος του οικισμού των
Θεοδωριάνων σε υψόμετρο 1.100μ και ακολουθώντας βόρεια-βορειοανατολική
πορεία, διέρχεται με γέφυρα από το ρέμα «Άσπρη Γκούρα» και ακολούθως το ρέμα
«Βλάχας» (Εικ.2) και στη συνέχεια ανέρχεται την απότομη ανατολική πλαγιά των
Τζουμέρκων με μεγάλες κλίσεις και συνεχείς ελιγμούς. Περνά ανάμεσα από τις
κορυφές «Κομμένο» και «Αυτί» σε υψόμετρο 1.900μ και ακολούθως κατηφορίζει με
συνεχείς ελιγμούς και μεγάλη κλίση προς το ρέμα «Κρανιάς» σε υψόμετρο 1.400μ
κάτω από τη «Τούρλα» (Εικ.3). Διερχόμενη ανάντη αυτού συνεχίζει να κατέρχεται
με ηπιότερη κλίση, περνά από τα ρέματα «Λυγκόρεμα» και «Κοφερίτα» και φτάνει
στους Μελισσουργούς. Το μήκος της οδού είναι 24 χλμ, το πλάτος της 4-5μ και η
κατάστασή της είναι κακή με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι
προσαρμοσμένη στο έντονο ορεινό ανάγλυφο.
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Εικόνα 2: Η θέα των Ανατολικών Τζουμέρκων από τον Κρυάκουρα.

Εικόνα 3: Η θέα από το Σταυρό προς Τούρλα, Αυτί & Κομμένο (πλευρά
Μελισσουργών).
Οποιαδήποτε λύση, είτε αφορά βελτίωση της υπάρχουσας οδού είτε νέα χάραξη,
θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη:
• Τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής και τις επισφάλειες.
• Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Την κατασκευασιμότητα και το κόστος.
Βελτίωση και διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού δείχνει εξαιρετικά δύσκολη όσο
και περιβαλλοντικά επιζήμια, καθώς λόγω της ανόδου σε μεγάλο υψόμετρο και
εξαιτίας της έντονης κλίσης του φυσικού εδάφους θα απαιτούνταν πολύ μεγάλα ύψη
ορυγμάτων, ενώ λόγω της γεωμορφολογίας οι κατά μήκος κλίσεις δεν είναι δυνατό
να μειωθούν.
Στη βάση των παραπάνω, εκτιμάται πως η διέλευση του ορεινού όγκου «ΑυτίΤούρλα» με σήραγγα αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Με κριτήρια το μικρότερο
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δυνατό μήκος της σήραγγας, την κατά μήκος κλίση της που πρέπει να είναι μικρή
καθόσον μεγάλες κλίσεις εμφανίζουν μειονεκτήματα (π.χ. υψηλότερες εκπομπές
ρύπων από τα οχήματα, μεγαλύτερη πιθανότητα ατυχημάτων, διασπορά εύφλεκτων
υλικών με μεγάλη ταχύτητα, κλπ.), το μικρότερο δυνατό υψόμετρο και την
καταλληλότητα των θέσεων των στομίων εισόδου και εξόδου ως προς την ευστάθεια
των πρανών, επιλέχθηκε η σήραγγα να διέρχεται κάτω από την Τούρλα σε υψόμετρο
1.350-1.380μ.
Η χάραξη γενικά σε όλο το μήκος, από γεωλογικής πλευράς, κρίνεται ότι μπορεί
τοπικά να παρουσιάσει μικροπροβλήματα ευστάθειας πρανών. Διέρχεται κυρίως από
λιθώνες παγετώνων και παλαιά και σύγχρονα κορήματα πάνω από φλύσχη
ψαμμιτομαργών στην περιοχή των Θεοδωριάνων και από σύγχρονα κορήματα και
φλύσχη ψαμμιτομαργών στην περιοχή των Μελισσουργών. Η σήραγγα διέρχεται από
φλύσχη
κυρίως
ψαμμιτικής
σύστασης
που
βρίσκεται
κάτω
από
πτυχωμένουςασβεστόλιθους κρητιδικού και κερατόλιθους ιουρασικού.
Η σεισμικότητα της περιοχής είναι μέση και ανήκει στη ζώνη ΙΙ σεισμικής
επικινδυνότητας.

5. Η Προκρινόμενη Λύση
Προδιαγραφές μελέτης οδού
Η κατηγοριοποίηση της οδού γίνεται βάσει των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ. Η οδός
κατατάσσεται στην ομάδα «Α»(«οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου
(υπεραστικές) με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με περιορισμούς στην
εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών»). Σχετικά με κατάταξη σε λειτουργική βαθμίδα,
η οδόςμπορεί να είναι να καταταχθεί στις βαθμίδες «IV»και «V». Λαμβάνοντας
υπόψη τη λειτουργία της οδού με οικόπεδα και εκτάσεις, τη διέλευση μέσα από τους
οικισμούς, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και το γεγονός ότι η πλήρης εφαρμογή
των ΟΜΟΕ-Χ για οδούς λειτουργικής κατάταξης «IV» θα οδηγούσε σε υπερβολική
δαπάνη, η οδός κατατάσσεται λειτουργικά στη βαθμίδα «V».
Η ταχύτητα μελέτης που εφαρμόστηκε είναι 40-50 χλμ./ώρα, οπότε τα
προβλεπόμενα οριακά γεωμετρικά χαρακτηριστικά βάσει των ΟΜΟΕ-Χ για ορεινό
εδαφικό ανάγλυφο είναι:ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης 95μ., ελάχιστη
παράμετρος κλωθοειδούς 30μ., ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κυρτής καμπύλης
800μ., ελάχιστη ακτίνα κατακόρυφης κοίλης καμπύλης 1.350μ., μέγιστη κατά μήκος
κλίση 10%, μέγιστη επίκλιση 7%.
Τυπική διατομή οδού
Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται στη μελετώμενη οδό είναι η «ε2» (Σχ. 1),
σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/18-11-2005 της ΔΜΕΟ/ΥΠΕΧΩΔΕκαι την ΟΜΟΕ-Δ για
την κατηγορία οδών ΑV. Διαθέτει συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50μ., ενιαία
επιφάνεια κυκλοφορίας με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ. και
εξωτερικές λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,25μ. η κάθε μία. Η διατομή
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κατασκευάζεται ως αμφικλινής, με επίκλιση στην ευθυγραμμία 2,5%, ενώ στις
καμπύλες έχει μέγιστη τιμή 7%.

Σχήμα 1: Τυπική διατομή οδού
Στις θέσεις των ορυγμάτων προβλέπεται επενδεδυμένη αβαθής τριγωνική
τάφρος πλάτους 1,55μ. Στις θέσεις των επιχωμάτων θα υπάρχει έρεισμα 1,00-1,50μ.,
ανάλογα με τον τύπου του στηθαίου ασφαλείας.
Οι πλευρικές διαμορφώσεις στις θέσεις των ορυγμάτων και επιχωμάτων θα
κατασκευαστούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των πρανών, η
ασφάλεια των διερχομένων από πτώσεις λίθων, η αποχέτευση των υδάτων και η
απαιτούμενη ορατότητα.
Το οδόστρωμα που θα κατασκευαστεί συνολικού πάχους 50 εκατ. αποτελείται
από:
• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατ.
• Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 εκατ.
• Στρώση βάσης πάχους 10 εκατ.
• Στρώση υπόβασης 10 εκατ.
• Στρώση έδρασης οδοστρώματος (ΣΕΟ) πάχους 0,20μ (με επίλεκτα υλικά Ε4
λατομείου) πάνω από το χωματουργικό.
Τυπική διατομή στη σήραγγα.
Η τυπική διατομή στη σήραγγα είναι επίσης η «ε2» σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΤΟΣ,
καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος (ΕΜΦΗΚ) δεν προβλέπεται να ξεπερνά τα 1.700
οχήματα με μικρή κυκλοφορία φορτηγών. Πρόκειται για σήραγγα διπλής
κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50μ., ενιαία επιφάνεια
κυκλοφορίας με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ. και εξωτερικές λωρίδες
καθοδήγησης πλάτους 0,25μ. η κάθε μία. Τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος 1,00μ. και
ύψος κρασπέδου 0,07μ.
Περιγραφή της χάραξης της οδού.
Καθοριστικό ρόλο στη μορφή της χάραξης ήταν το υψόμετρο και η θέση της
σήραγγας. Στόχος είναι το μικρότερο δυνατό υψόμετρο, το μικρότερο δυνατό μήκος
σήραγγας, καθώς και η ομαλότερη ανάβαση της ορεινής περιοχής με όσο το δυνατό
μικρότερες χωματουργικές εργασίες. Λόγω του ορεινού ανάγλυφου οι ευθυγραμμίες
είναι μικρές, αλλά αυτό βοηθάει στην καλύτερη εκτίμηση ταχυτήτων και αποστάσεων
από τους οδηγούς.
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Η προκρινόμενη λύση χάραξης της οδού συνολικού μήκους 17,46
χλμ.παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη (Εικ. 4) και αποτελείται από τρία τμήματα.
Το τμήμα των Θεοδωριάνων, την σήραγγα Τούρλας και το τμήμα των Μελισσουργών.
Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 7+980 (Θεοδώριανα)
Η αρχή της χάραξης τοποθετείται στην περιοχή του ρέματος «Μουζακίου» και
συγκεκριμένα στη γέφυρα πριν τον οικισμό των Θεοδωριάνων, όπου θα
δημιουργηθεί ισόπεδος κόμβος. Το νέο πρώτο τμήμα παρακάμπτει τον οικισμό και
οδηγεί στη βόρεια ανάντη αυτού έξοδο προς Μελισσουργούς. Πρόκειται για τμήμα
1.460μ. με κατά μήκος κλίση 7%, το οποίο κρίνεται αναγκαίο καθώς οι δρόμοι
εσωτερικά του οικισμού είναι στενοί, με μεγάλη κλίση και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
Στη συνέχεια, η χάραξη ακολουθεί την κατεύθυνση της υφιστάμενης οδού με
παραλλαγές και βελτιώσεις οριζοντιογραφικά και υψομετρικά και τις απαιτούμενες
διαπλατύνσεις στις στροφές και στις θέσεις των δύο ανακαμπτόντων ελιγμών. Με την
προσθήκη μικρού νέου τμήματος μήκους 1.750μ. ενώνεται με υφιστάμενη αγροτική
οδό την οποία επίσης βελτιώνει και αφού περάσει το ρέμα «Χίστρας» με κιβωτοειδή
οχετό, φτάνει στη θέση του νότιου στομίου της σήραγγας σε υψόμετρο 1.350μ.,
εφαρμόζοντας μέγιστη κατά μήκος κλίση 8-9 % και κατά τμήματα ηπιότερη.
Τμήμα από Χ.Θ. 7+980 έως 9+510 (σήραγγα Τούρλας)
Η σήραγγα διέρχεται κάτω από τον αυχένα «Αυτί-Τούρλα»και σχεδιάστηκε ώστε
να είναι σύμφωνη με την ΟΜΟΕ-ΤΟΣ. Είναι παρόμοια με τη σήραγγα «Γκρόπας» επί
της Επαρχιακής Οδού Πύλης- Στουρναρέικα-Μεσοχώρας του Ν. Τρικάλων.
Το στόμιο εισόδου έχει υψόμετρο ερυθράς 1.350μ., ενώ το στόμιο εξόδου έχει
υψόμετρο 1.380μ. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εδάφους-ερυθράς (ύψος
υπερκειμένων) είναι 250μ.Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 1.530 μ. με
διεύθυνση άξονα ΝΑ – ΒΔ. Βρίσκεται οριζοντιογραφικά σε ευθυγραμμία και έχει
κατά μήκος κλίση 1,9% (ανωφέρεια). Είναι μονοκλινής προς τα δεξιά κατά τη φορά
ανόδου με επίκλιση 2,5%.Η διατομή της είναι πεταλοειδής. Το ελάχιστο απαιτούμενο
ελεύθερο ύψος του περιτυπώματος της σήραγγας είναι ίσο με 4.50μ.
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Εικόνα 4: Η προτεινόμενη χάραξη (υπόβαθρο GoogleEarth)
Στη μέση της σήραγγας διαμορφώνεται διαπλάτυνση σε μήκος 40μ. για τη
χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης έκτακτης ανάγκης αντικριστά η μία στην άλλη,
ώστε να είναι δυνατή η αναστροφή οχημάτων. Θα φέρουν σήμανση και θα έχουν
τηλέφωνο και πυροσβεστικό κρουνό.
Η κατασκευή της σήραγγας περιλαμβάνει:
• Εργασίες διάνοιξης με τη μέθοδο ΝΑΤΜ (xρήση μηχανικών μέσων και
εκρηκτικών και άμεσης υποστήριξης).
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• Εργασίες τελικής επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένης
της υδατοστεγάνωσης και εργασίες προστασίας-επένδυσης των μετώπων εισόδου
και εξόδου.
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός της σήραγγας
(εγκαταστάσεις
φωτισμού-οδοφωτισμού,
πυρανίχνευσης,
πυρόσβεσης,
αερισμού, σύστημα κεντρικού ελέγχου SCADA κλπ.).
• Κατασκευή κτιρίου ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Τμήμα από Χ.Θ.9+510 έως 17+460 (Μελισσουργοί)
Από την έξοδο της σήραγγας η οδός διέρχεται το ρέμα «Κρανιάς» με κιβωτοειδή
οχετό και στη συνέχεια προσαρμόζεται στην υφιστάμενη οδό και κατέρχεται,
διερχόμενη από τα ρέματα «Λυγκόρεμα» και «Κοφερίτα», προς τους Μελισσουργούς
και τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό προς Πράμαντα, με βελτιώσεις
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Στις θέσεις με έντονες εγκάρσιες κλίσεις για να
επιτευχθεί η απαιτούμενη διαπλάτυνση η χάραξη μετατοπίζεται κατά κανόνα προς
το όρυγμα ενώ στις θέσεις με ήπιο εδαφικό ανάγλυφο μετατοπίζεται προς το
επίχωμα. Στις περισσότερες θέσεις τα ύψη των υφιστάμενων πρανών αυξάνονται 23μ. Η κάθοδος μήκους 7.950μ. γίνεται με μέγιστη κλίση 9%.
6. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Η οδός κατασκευάζεται εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου (Εικ. 5). Διέρχεται από τη ζώνη ΙΙΙ (τμήματα πλησίον
Μελισσουργών και Θεοδωριάνων) και τη ζώνη ΙΙα (ενδιάμεσο τμήμα).

Ζώνη ΙΙΙ

Ζώνη ΙΙα

Εικόνα 5: Οι ζώνες του Εθνικού Πάρκου στην περιοχή μελέτης
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Σύμφωνα με το Π.Δ. του Εθνικού Πάρκου (ΦΕΚ49Δ/12-2-2009), στη ζώνη ΙΙΙ
επιτρέπονται έργα βελτίωσης, επέκτασης και συντήρησης του υφιστάμενου οδικού
δικτύου (επαρχιακοί, δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι) στα τμήματα που συνδέουν
οικισμούς ή εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα από το Π.Δ. έργα και
δραστηριότητες, εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους μετά από
γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, ενώ
στη ζώνη ΙΙα επιτρέπονται νέες διανοίξεις και ασφαλτόστρωση μόνο για το
επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Επιπλέον η οδός διέρχεται με σήραγγα από τον αυχένα
«Αυτί-Τούρλα» που αποτελεί τμήμα καταφυγίου άγριας ζωής και συνεπώς δεν το
επηρεάζει. Επομένως, η προτεινόμενη οδός που στο μεγαλύτερο μέρος της βελτιώνει
την υφιστάμενη οδό, είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του
Εθνικού Πάρκου.
Η προκαταρτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή
του έργου σε κάθε τομέα έχει ως εξής:
Ατμόσφαιρα:Οι επιπτώσεις από τη επιβάρυνση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας κατά τη φάση της λειτουργίας εκτιμώνται ως ασήμαντες λόγω των
γενικά μικρών αναμενόμενων φόρτων της κυκλοφορίας, του ανοικτού χώρου της
περιοχής και της απουσίας άλλων πηγών αέριας ρύπανσης. Οι επιπτώσεις κατά την
κατασκευή από τη λειτουργία των εργοταξίων και τις χωματουργικές εργασίες θα
είναι μικρής έκτασης και αναστρέψιμες.
Έδαφος: Αναμένονται επιπτώσεις στο ανάγλυφο και στη μορφολογία της
περιοχής λόγω της κατασκευής ορυγμάτων και επιχωμάτων. Εντούτοις θα είναι
περιορισμένες αφού ουσιαστικά πρόκειται για βελτίωση υπάρχουσας χωμάτινης
οδού. Τα υλικά των επιχωμάτων που απαιτούνται θα ληφθούν από το πλεόνασμα των
κατάλληλων υλικών των εκσκαφών. Για τα υλικά που θα προκύψουν από την
εκσκαφή της σήραγγας και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την οδοστρωσία της οδού ή
τα σκυροδέματα των τεχνικών έργων θα πρέπει να δημιουργηθούν
αποθεσιοθάλαμοι. Οι χώροι αυτοί προτείνεται να δημιουργηθούν κατάντη του
ανατολικού και του δυτικού στομίου της σήραγγας. Γενικά απαιτείται η λήψη μέτρων
αποκατάστασης με φύτευση. Επιπτώσεις στην ευστάθεια των εδαφών αναμένονται
να είναι μικρές εφόσον ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά την κατασκευή.
Υδάτινο περιβάλλον: Κατά τη φάση κατασκευής ενδέχεται να εμφανιστούν
μικροπροβλήματα από τυχόν διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών από τα μηχανήματα
του εργοταξίου, αλλά η επίπτωση θα είναι μικρής έντασης, παροδική και
αντιμετωπίσιμη. Δεν θα γίνει απόθεση έστω και προσωρινή αδρανών εντός της
κοίτης των ρεμάτων. Σκουπίδια, άχρηστα υλικά και ορυκτέλαια θα συλλέγονται και
θα μεταφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τη φάση λειτουργίας οι οχετοί που προτείνεται να κατασκευαστούν θα
οδηγούν τις όμβριες απορροές από τα ανάντη του έργου προς τα κατάντη. Δεν θα
υπάρξει καμία μεταβολή στην ποσότητα και την ποιότητα του υπάρχοντος ύδατος
των ρεμάτων της περιοχής. Οι επιπτώσεις από την απορροή των ομβρίων του
καταστρώματος της οδού και των υπολειμμάτων από την κυκλοφορία των
αυτοκινήτων, όπως μέταλλα και πετρελαιοειδή είναι μικρές και δεν αποτελούν
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απειλή. Γενικά ο πολύ μικρός κυκλοφοριακός φόρτος δεν καθιστά αναγκαία τη λήψη
μέτρων αντιμετώπισης.
Χλωρίδα και πανίδα: Κατά τη φάση κατασκευής αναμένονται επιπτώσεις
μικρής έντασης λόγω της αποψίλωσης της βλάστησης σε ορισμένες θέσεις κατά
μήκος του δρόμου, ενώ επιπτώσεις στα φυτά από την αέρια ρύπανση δεν θα
υπάρξουν. Η εκπομπή σκόνης, αέριων ρύπων και θορύβου από τα μηχανήματα
κατασκευής και τα βαρέα οχήματα θα ενοχλήσει και ενδεχόμενα θα απομακρύνει
προσωρινά ζώα και πτηνά από τη ζώνη κατασκευής των έργων. Κατά τη φάση
λειτουργίας η όχληση της παρόδιας βλάστησης και της πανίδας θα είναι η ύπαρξη
θορύβου και ατμοσφαιρικών ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων που
αναμένεται να είναι μικρή. Επιπλέον, η επιλογή κατασκευής σήραγγας είναι το
κατεξοχήν μέτρο κατά της αποκοπής του οικοσυστήματος και της διατήρησης της
ισορροπίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αφού διέρχεται κάτω από το καταφύγιο
άγριας ζωής χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργία του.
Ακουστικό περιβάλλον: Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στο
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής εκτιμάται ως μη σημαντική, αφού δεν
αναμένεται υπέρβαση του ορίου των 65 db(A) στο πλησιέστερο σημείο των οικισμών
από το έργο. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επίσης επιπτώσεις στο
ακουστικό περιβάλλον, αφού η στάθμη θορύβου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα
θεσμοθετημένα όρια.
Αισθητική τοπίου: Ιδιαίτερα μέτρα για την αισθητική αποκατάσταση του
τοπίου δεν απαιτούνται και αυτό γιατί πρόκειται για βελτίωση- ασφαλτόστρωση
υφιστάμενου δρόμου. Επίσης, όπως είναι αυτονόητο, σημαντικές είναι οι μόνιμες
επιπτώσεις από το έργο και όχι οι προσωρινές που εμφανίζονται κατά την
κατασκευή, δεδομένου ότι αυτές θα αποκατασταθούν με την ολοκλήρωση του έργου
και την απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Η σήραγγα αφήνει
το τοπίο αναλλοίωτο και συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας του
περιβάλλοντος, καθώς θεωρείται το κατεξοχήν μέτρο εναντίον της αποκοπής του
οικοσυστήματος. Σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως οι καταρράκτες της
περιοχής, δεν θίγονται.
Ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον: Στη θέση βελτίωσης της υπάρχουσας
οδού δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι ιστορικοί ή χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί
χώροι.
Ανθρωπογενές περιβάλλον: Εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνολικά θετική
επίδραση στο ανθρωπογενές περιβάλλον λόγω της βελτίωσης της συγκοινωνιακής
υποδομής. Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν ταχύτερη
και ασφαλέστερη μετακίνηση προς το Δήμο Β. Τζουμέρκων, την Ιόνια και Εγνατία
οδό και τα Ιωάννινα, με συνέπεια τη διευκόλυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων και
του ήπιου τουρισμού. Δεν αναμένεται να υπάρξει πρόσθετη ενόχληση στις
δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών από τη λειτουργία του έργου
αναφορικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των οχημάτων και το
θόρυβο. Η χωροθέτηση της οδού και η επιλογή κατασκευής σήραγγας αφήνει
ανεπηρέαστες τις δραστηριότητες στον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων (πεζοπορία,
ορειβασία, κτηνοτροφία, κλπ.).
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7. Κόστος έργου – χρημαδότηση
Το σημαντικότερο στοιχείο του έργου είναι η σήραγγα που αποτελεί μια
δαπανηρή κατασκευή. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης της σήραγγας
αποτελεί η διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη. Από μελέτες που έχουν γίνει για τις
σήραγγες της Εγνατίας οδού έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος της διάνοιξης και
προσωρινής υποστήριξης είναι κατά μέσο όρο το 62% του συνολικού κόστους
κατασκευής της σήραγγας, με το υπόλοιπο να κατανέμεται στην τελική επένδυση
(17%), στα στόμια (3%) και τέλος σε φρεάτια, οδοστρωσία, ασφαλτικά και κτίριο
ελέγχου (4%) (Μαραβάς & Κωνσταντινίδης, 2003).
Το κόστος διάτρησης των σηράγγων εξαρτάται από τις γεωλογικές και
γεωτεχνικές συνθήκες, δηλαδή την ποιότητα της βραχόμαζας που συναντάται. Ο
γεωλογικός δείκτης βραχόμαζας (GSI) δίνει με αριθμητικό τρόπο τα γεωλογικά
χαρακτηριστικά της βραχόμαζας (λιθολογική σύσταση, δομή και ποιότητα
ασυνεχειών) στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς (Μαρίνος & Hoek, 2004).
Μελέτες που έγιναν για την Εγνατία οδό συγκέντρωσαν απολογιστικά στοιχεία για
τις σήραγγες και συσχέτισαν το κόστος διάνοιξης με τις κατηγορίες της βραχόμαζας
και τις κατηγορίες προσωρινής υποστήριξης.
Όπως αναφέρθηκε, η σήραγγα διέρχεται από διαταραγμένη βραχόμαζα φλύσχη
με εναλλαγές ψαμμίτη και ιλυόλιθου, που βρίσκεται κάτω από πτυχωμένη
ασβεστολιθική βραχόμαζα, με εκτιμώμενο δείκτη γεωλογικής αντοχής GSI μεταξύ
35-55. Το κόστος εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης ανά μ3εκτιμάται μεταξύ 60
έως 80 €, με μια μέση τιμή κόστους 68,0€/μ3 (Παρασκευοπούλου & Μπενάρδος,
2013). Η διατομή εκσκαφής είναι 76μ2,οπότε για το μήκος των 1.530μ. της σήραγγας
πρέπει να εκσκαφτούν 76Χ1.530=116.280 μ3βραχόμαζας. Η δαπάνη εκσκαφής και
προσωρινής υποστήριξης επομένως είναι 116.280Χ68= 7.900.000€. Η μέση
συνολική δαπάνη κατασκευής της σήραγγας σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να
εκτιμηθεί σε 7.900.000/0,65=12.100.000 € (περίπου) χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις προμετρήσεις το συνολικό κόστος κατασκευής της οδού (χωρίς
τη σήραγγα) ανέχεται σε 9.600.000 € χωρίς ΦΠΑ.
Το κόστος των απαραίτητων μελετών για γεωλογικές-γεωτεχνικές μελέτες και
έρευνες και τη μελέτη της σήραγγας, καθώς και τεχνικού συμβούλου για την
υποβοήθηση των υπηρεσιών στη σύνταξη των υπόλοιπων οριστικών μελετών
(τοπογραφική, οδοποιίας, κλπ.) εκτιμάται σε 300.000 €, χωρίς ΦΠΑ.
Η υπό μελέτη οδός κατασκευάζεται εντός δημοσίων εκτάσεων και μόνο σε μικρό
τμήμα για την παράκαμψη των Θεοδωριάνων διέρχεται από αγροτική γη, η οποία
πρέπει να απαλλοτριωθεί. Η δαπάνη της απαλλοτρίωσης δεν θα ξεπεράσει τις
20.000 €.
Επομένως το συνολικό κόστος του έργου συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Κόστος έργου οδικής σύνδεσης Θεοδωριάνων-Μελισσουργών
Κατασκευή σήραγγας (1,53 χλμ.)
12.100.000 €
Κατασκευή οδοποιίας (15,93 χλμ.)
9.600.000 €
Μελέτες (γεωλογική-γεωτεχνική, σήραγγας) και
αμοιβή συμβούλου.
300.000 €
Σύνολο
22.000.000€
ΦΠΑ 24%
5.280.000€
Σύνολο με ΦΠΑ
25.280.000€
Απαλλοτριώσεις
20.000 €
Συνολική δαπάνη έργου
25.300.000€

Η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να γίνει από Εθνικούς πόρους ή με
συγχρηματοδότηση με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επιλογές
αυτοχρηματοδότησης ή ΣΔΙΤ πρέπει να αποκλειστούν λόγω της μικρής
αναμενόμενης κυκλοφορίας, ενώ επιβολή διοδίων πρέπει να αποκλειστεί.
8. Συμπεράσματα
Η προτεινόμενη οδός Θεοδώριανα- Μελισσουργοί ενσωματώνεται αρμονικά στο
τοπίο χωρίς να το διακόπτει. Η χάραξη που έχει επιλεγεί διέρχεται από την «Τούρλα»
με σήραγγα και αποφεύγει τα μεγάλα υψόμετρα, ώστε με τα συνήθη μέσα
αποχιονισμού να είναι λειτουργική σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν αποκόπτει
μονοπάτια και δεν επηρεάζει αρνητικά ορεινές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η
μετακίνηση γίνεται σε 25-30 λεπτά αντί για 2,5 ώρες που είναι σήμερα.
Η πρόταση αυτή της απευθείας οδικής σύνδεσης έχει ως βασική επιδίωξη να
βγάλει από τη γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική απομόνωση την ανατολική
πλευρά των Τζουμέρκων και να ξαναζωντανέψει την περιοχή των Θεοδωριάνων και
του Αθαμανίου.
Κάποιοι μπορεί να χαρακτηρίσουν το έργο αυτό μεγαλεπήβολο ή ανέφικτο και
να θεωρήσουν το κόστος υπερβολικό. Με δεδομένο όμως ότι αφήνουμε την κρίση
πίσω μας, πιστεύουμε ότι η κατασκευή αυτής της οδού και της σήραγγας σε
συνδυασμό με το υπό υλοποίηση κέντρο ορεινών δραστηριοτήτων στο Σταυρό
Θεοδωριάνων, θα δώσει μεγάλη ώθηση συνολικά στην περιοχή των Τζουμέρκων και
θα την κάνει ανερχόμενο τουριστικό προορισμό.
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Περίληψη
Η παρουσία του υδάτινου στοιχείου σε οποιαδήποτε περιοχή, ορεινή ή πεδινή,
δίνει πάντοτε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και πολλές φορές σηματοδοτεί την
ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, τα λιμναία περιβάλλοντα
προσδίδουν επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά λόγω της ορνιθοπανίδας που
συνήθως φιλοξενούν, δίνουν το έναυσμα για ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
με μια πλειάδα δραστηριοτήτων αλλά και πολλά από αυτά βρίσκονται στην υπηρεσία
του ανθρώπου λειτουργώντας ως ταμιευτήρες ενέργειας. Μια τέτοια λίμνη έχει
σχηματιστεί νοτιοδυτικά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η λίμνη του
Πουρναρίου, η οποία σχηματίστηκε μετά τη δημιουργία φράγματος για παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της λίμνης είχε επίδραση στον τομέα των
μετακινήσεων των κατοίκων. Η διαδρομή προς τα πλησιέστερα μεγάλα αστικά
κέντρα επιμηκύνθηκε κατά αρκετά χιλιόμετρα και χρόνο οδήγησης. Η λίμνη μέχρι
τώρα φαίνεται να τέμνει την περιοχή, να χωρίζει και να απομονώνει, ενώ κάλλιστα
μπορεί να γίνει κοινός παράγοντας που θα ενώνει και θα διευκολύνει την
προσβασιμότητα και την κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόσο των μόνιμων
κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Ο στόχος είναι διπλός: η λίμνη από εμπόδιο να
γίνει δίαυλος επικοινωνίας με τα κατάλληλα έργα υποδομής καθώς και να
αποτελέσει το εφαλτήριο για να προωθηθεί η ήπια τουριστική ανάπτυξη από τις
επιλογές και τις δραστηριότητες που θα προσελκύσουν τους φυσιολάτρες
επισκέπτες.

Abstract
The presence of the water element in any area, mountainous or lowland, gives
always a distinct character and often signifies the identity of the wider region. In
particular, the lagoon environments provide additional features. They can trigger
mild tourist development with a multitude of activities, while at the same time many
of them operate as reservoirs of water and energy. In the southwest part of the
Municipality of Central Tzoumerka, the lake of Pournari was formed after the creation
of a dam to fullfill the energy needs of the wider region, in conjunction with the
hydroelectric power plant. The creation of the lake had significant impact on the
inhabitants’ transportations. The route to the nearest large urban centers was
extended by several kilometers and driving time. The lake has so far seems to intersect
the area. However, it can become a factor that will unite the area and facilitate
accessibility and mobility. The goal is twofold: the barrier to become a channel for
communication with the appropriate infrastructure, as well as a springboard for
triggering mild tourist development.
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1. Εισαγωγή
Η τεχνητή λίμνη Πουρναρίου δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του
φράγματος Πουρνάρι Ι, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα στην Ελλάδα
μετά το φράγμα του Μόρνου και το δεύτερο στα Βαλκάνια σε όγκο, και βρίσκεται στα
4,5 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της πόλης της Άρτας. Η λίμνη
καταλαμβάνει έκταση 18,233 τ.χλμ και βρίσκεται σε υψόμετρο 140 μέτρων. Με τη
δημιουργία του φράγματος μεγάλο μέρος του χωριού Κάτω Καλεντίνη βυθίστηκε στα
νερά της λίμνης, με αποτέλεσμα ένα απόκοσμο και σπάνιο θέαμα κατά τις περιόδους
που η στάθμη της λίμνης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως το φθινόπωρο.
Αναδύονται τα πέτρινα ερείπια που κάποτε στέγαζαν τους κατοίκους και δίνουν έτσι
μια αίσθηση ότι το παρελθόν και το παρόν μπερδεύονται και είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα. Παράλληλα γίνεται συνειδητό το αντίτιμο για την εξέλιξη και την
ανάπτυξη: πώς ένα μέρος πρέπει να μείνει πίσω και να μετουσιωθεί σε κάτι
καινούργιο που θα συμβαδίζει με τις κάθε φορά νέες ανάγκες του ανθρώπου.
H λίμνη είναι πλούσια σε ιχθυοπανίδα με χαρακτηριστικά είδη τα εξής: κυπρίνος,
στρωσίδι, πινδοβίνος, σκυλόψαρο, μπριάνα, λιάρα, μουστακάτο, άγρια πέστροφα,
χέλι. Αλλά και η ορνιθοπανίδα είναι σημαντική, περιλαμβάνοντας: νυχτοκόρακες,
πρασινοκεφαλόπαπιες,
αλκυόνες,
φαλαρίδες,
καστανοκεφαλόγλαροι
και
ποταμοσφυριχτές.
Στον ποταμό Άραχθο συναντάμε το μεγάλο φράγμα του Πουρναρίου Ι καθώς και
το μικρότερο του Πουρναρίου ΙΙ που ρυθμίζει τη ροή του ποταμού ώστε να είναι
μόνιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού μετά την κατασκευή του μεγάλου
φράγματος ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας σημείωσε πτώση υπήρξε μείωση των
υπόγειων υδάτων και το υδρολογικό υπόστρωμα από την έξοδο του φράγματος μέχρι
και τον Αμβρακικό κόλπο, όπου εκβάλλει ο ποταμός, άλλαξε ριζικά. Βασικός σκοπός
που εξυπηρετεί το έργο είναι η λειτουργία Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Δευτερευόντως το φράγμα έχει ως στόχο την ανάσχεση
πλημμυρών καθώς και την αποθήκευση νερού για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών
αναγκών του κάμπου.
Πίνακας 1. Τεχνικά στοιχεία των φραγμάτων Πουρναρίου
Ωφέλιμο
Ύψος
περιεχόμενο
φράγματος
ταμιευτήρα
Εγκατεστημένη
(m)
(mi m3)
ισχύς (MW)
ΥΗΣ
Πουρναρίου Ι
87
303
300
ΥΗΣ
Πουρναρίου ΙΙ
15
4
33,6
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2. Σημερινή κατάσταση
Η λίμνη του Πουρναρίου μέχρι και σήμερα παραμένει εντελώς αναξιοποίητη
στον τομέα του τουρισμού, λόγω έλλειψης υποδομών, δραστηριοτήτων και δυσκολίας
στην πρόσβαση, με αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη εγκατάλειψη των
παραλίμνιων οικισμών στο βορειοανατολικό τμήμα της, όπου συναντούμε τα χωριά
Κάτω Καλεντίνη, Άγιος Κωνσταντίνος, Δαφνούλα, Πλακίδια, Δίστρατο, Ανεμορράχη,
Τραπεζάκι, οικισμούς υπαγόμενους στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Η εικόνα
αλλάζει αν κινηθεί κανείς στη δυτική πλευρά της λίμνης, όπου βρίσκονται τα χωριά
που υπάγονται στο Δήμο Άρτας, όπως Ροδαυγή, Περδικάρι, Πιστιανά, Αμμότοπος,
Κορφοβούνι, Έλατος, Δρυώνας. Στην περιοχή αυτή ο μόνιμος πληθυσμός
παρουσιάζει μικρότερη τάση μείωσης και υπάρχουν αρκετές υποδομές φιλοξενίας
επισκεπτών δίνοντας μια εικόνα αντίθεσης ανάμεσα στις δύο όχθες. Η μεγαλύτερη
ανάπτυξη της δυτικής πλευράς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες με βασικότερο
αυτών την άνετη και σύντομη πρόσβαση στην Άρτα αλλά και στην Ιονία Οδό μέσω
της εξόδου του Αμμότοπου. Η Ιονία Οδός αδιαμφισβήτητα έχει επιφέρει μεγάλες
αλλαγές και αναδιατάξεις στις περιοχές που διασχίζει αφού είναι ο κεντρικός δίαυλος
σύνδεσης της Δυτικής Ελλάδας. Το προνόμιο αυτό φαίνεται να μη μπορεί να
εκμεταλλευτεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, παρά τη χιλιομετρική εγγύτητα,
αφού την απευθείας σύνδεση με τον νευραλγικής σημασίας σύγχρονο
αυτοκινητόδρομο διακόπτει η παρουσία της λίμνης, κρατώντας απομονωμένη όχι
μόνο χωρικά, αλλά και οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά την βορειοανατολική
παραλίμνια περιοχή.
Εκτός από τα σπίτια που βυθίστηκαν, η μεγάλη αλλαγή που έφερε η κατασκευή
του φράγματος στη ζωή των κατοίκων των γύρω χωριών αλλά και ολόκληρου του
πληθυσμού που ζει εργάζεται και δραστηριοποιείται στα Κεντρικά Τζουμέρκα είναι
η αλλαγή της διαδρομής προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής που είναι
η πόλη της Άρτας. Πριν τη δημιουργία του φράγματος και κατά προέκταση της λίμνης
ο δρόμος από το Βουργαρέλι προς την Άρτα περνούσε μέσα από την περιοχή που
σήμερα καταλαμβάνεται από τη λίμνη, ακολουθώντας μια πολύ πιο σύντομη
διαδρομή σε σχέση με τη σημερινή.

3. Προτεινόμενες δράσεις
Η ενδελεχής εξέταση της σημερινής κατάστασης στην περιοχή οδηγεί στο
συμπέρασμα πως είναι αναγκαίες δραστικές επεμβάσεις στην περιοχή ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις που έφερε η δημιουργία της λίμνης στην
καθημερινότητα των κατοίκων. Επίσης ο παράγοντας φυσικό κάλλος που
αδιαμφισβήτητα κυριαρχεί στην περιοχή, αφού είναι μια από τις ομορφότερες σε όλη
την Ελλάδα με τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων να πρωταγωνιστεί, τα ποτάμια, τα
φαράγγια, τους καταρράκτες, τα σπήλαια, τα μοναστήρια κρυμμένα σε βράχους, το
παραδοσιακό χρώμα των οικισμών, τα λαογραφικά στοιχεία που μένουν αναλλοίωτα,
τις αυθεντικές γεύσεις ,το Εθνικό Πάρκο αποτελούν κληρονομιά για οποιονδήποτε
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επισκέπτη εντός ή εκτός Ελλάδος. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι περιοχές με τόσα
έντονα χαρακτηριστικά ανήκουν σε όλους όσους ενδιαφέρονται να τα ανακαλύψουν
κι έχοντας διανύσει τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα με την τεχνολογική
ανάπτυξη και τα μέσα που διαθέτει πλέον η ανθρωπότητα δε μπορούμε πλέον να
μιλάμε για «αδικημένες» και απομονωμένες περιοχές με τους μεν μόνιμους
κατοίκους να αντιμετωπίζουν καθημερινά πρόβλημα για να καλύψουν τις βασικές
ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς, τους δε εποχιακούς επισκέπτες να χάνουν την
ευκαιρία να ανακαλύψουν όσα η φύση και οι προηγούμενες γενιές άφησαν ως
κληρονομιά σε όλους αφού η οδική σύνδεση αποτελεί βασική τροχοπέδη για όποιον
θελήσει να εξερευνήσει τον τόπο.
Για την άμεση σύνδεση του νότιου τμήματος και κατά συνέπεια όλου του Δήμου
με την Ιονία οδό προτείνονται τα εξής (όπως φαίνεται στο χάρτη – Εικόνα 1):
- διάνοιξη νέας οδού από το σημείο Σ1 έως το σημείο Σ2 μήκους 430m
- κατασκευή γέφυρας που θα ενώνει τα σημεία Σ2 και Σ3 μήκους 450 m
- διάνοιξη νέας οδού από το σημείο Σ3 έως το σημείο Σ4 μήκους 260m
-ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενης χωμάτινης οδού από το σημείο Σ5
ως το σημείο Σ6 μήκους 1.150m.

Εικόνα 1: Περιοχή μελέτης και σημεία δράσεων
3.1 Οδικό δίκτυο
Για τη διάνοιξη νέων οδών από το σημείο Σ1 (39°16'47.17" , 21° 1'3.44"Α) έως το
σημείο Σ2 (39°16'36.97"Β, 21° 0'53.58"Α) μήκους 430 m και από το σημείο Σ3
(39°16'27.70"Β, 21° 0'42.57"Α ) έως το σημείο Σ4 (39°16'20.47"Β, 21° 0'38.74"Α)
μήκους 260 m προβλέπεται:
• Διάνοιξη
• Εξυγίανση
• Χαλικόστρωση με 3Α
•
Ασφαλτόστρωση δρόμου με πλάτος 7,5 m.
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Το εκτιμώμενο κόστος σύμφωνα με τις παρούσες τιμές δημοσίου ανέρχεται για το
τμήμα Σ1-Σ2 στις 200.000 € ενώ για το τμήμα Σ3-Σ4 προϋπολογίζεται στις 110.000
€
Για την ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υπάρχουσας οδού από το σημείο Σ5
(39.2797139, 21.0207018) ως το σημείο Σ6 (39°16'17.38"Β, 21° 0'37.09"Α) μήκους
1.150m και πλάτους 7,50m το προϋπολογισθέν κόστος είναι 293.000 €. Ως προς τα
τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Η οδός που συνδέει το δυτικό άκρο της λίμνης με τον οικισμό Δρυώνα
παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος της τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών
εκτός σχεδίου πόλης και ορίου οικισμού, είναι χωματόδρομος με μέσο πλάτος
τα 7,50 μέτρα
•
Οδός τύπου AV (δευτερεύουσα οδός-οδός σε περιοχές εκτός σχεδίου) με
ταχύτητα μελέτης V=40 km/h
• Διατομή τύπου Ε2, ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας, μία λωρίδα ανά
κατεύθυνση, με πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,00 m και πλάτος λωρίδας
καθοδήγησης 0,25 m.
• Στις καμπύλες εφαρμόζεται κυκλικό τόξο με καμπύλες συναρμογής.
• Κατά μήκος κλίση ίδια με του εδάφους με παράλληλο σχεδιασμό για την
απορροή των ομβρίων. Εγκάρσια κλίση (επίκλιση) στις ευθυγραμμίες –2,5%
από τον άξονα προς τις οριογραμμές (δικλινής διατομή), περιστροφή γύρω
από τον άξονα της οδού. Κλίση πρανών των ορυγμάτων 2:1 (υ:β) και
επιχωμάτων 2:3.
• Κατά μήκος των ορυγμάτων προβλέπονται επενδεδυμένοι τάφροι
τριγωνικής διατομής, πλάτους 1,10 m από άοπλο σκυρόδεμα, για την
αποφυγή διάβρωσης του πυθμένα καθώς και του υπεδάφους του
οδοστρώματος.
• Η τυπική διατομή οδοστρώματος είναι συνολικού πάχους 0.25 m με
υπόβαση 0,10 m, βάση 0,10 m, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας 0,05 m με ασφαλτόμιγμα ανοιχτής σύνθεσης (Π.Τ.Π. Α245).
• Κατασκευή οχετών διαμέτρου 1,00 m για την απομάκρυνση των ομβρίων.
• Αρμοί διαστολής- συστολής ανά 6,00 m που πληρούνται με άσφαλτο ειδικού
τύπου (προδιαγραφές Α.Α.S.Η.Ο.).
• Θα γίνει εκσκαφή χαλαρών εδαφών, αφαίρεση θάμνων κλπ, κατασκευή
επιχωμάτων με κατάλληλα δάνεια υλικών.
• Για τη στρώση υπόβασης και βάσης θα χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά
ασβεστολιθικού λατομείου (ΕΤΕΠ 05-03-03-00).

Εικόνα 2: Προτεινόμενη τυπική διατομή οδοστρώματος
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Πίνακας 2: Προϋπολογισμός μελέτης για την ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση της
υφιστάμενης χωμάτινης οδού
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3.2 Κατασκευή γέφυρας
Για τη σύζευξη ανατολικής και δυτικής πλευράς της λίμνης προτείνεται
κατασκευή γέφυρας. Για λόγους οικονομίας αλλά και δυνατότητας εφαρμογής
επιλέχθηκε η περιοχή όπου η λίμνη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη στενότητα ανάμεσα
στις δύο ακτές αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με το οδικό δίκτυο μετά τις κατάλληλες
παρεμβάσεις όπως παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα. Η γέφυρα θα ενώνει τα
σημεία Σ2 (39°16'36.97"Β, 21° 0'53.58"Α) και Σ3 (39°16'27.70"Β, 21° 0'42.57"Α).
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•

Συνολικό μήκος γέφυρας περίπου 450 m συμπεριλαμβανομένων και των
ακροβάθρων.
• Μέθοδος κατασκευής: προβολοδόμηση. Λόγω μήκους συνίσταται από
οικονομικής άποψης η κλασική μέθοδος προβολοδόμησης: (ανοίγματα από
70m έως 200m και για συνολικό μήκος γέφυρας μεγαλύτερο από 200 m)
τριών (3) ανοιγμάτων.
• Συνολικό πλάτος γέφυρας είναι τα 10,00m. Λαμβάνοντας υπόψη τις
παραμέτρους: κανονική κυκλοφορία αυτοκινήτων, κατηγορία οδού ΑV,
πλάτος πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων, πλάτος πλευρικού χώρου
ασφαλείας.
• Φορτία μελέτης κλάσεως 60 tn.
Το κόστος για μια γέφυρα με τα δεδομένα χαρακτηριστικά εκτιμάται από τον
εμπειρικό τύπο στον οποίο το κόστος ισούται με την επιφάνεια πολλαπλασιασμένη
με την ενδεικτική τιμή των 1.330 € .
Συνεπώς, το εκτιμώμενο κόστος είναι ίσο με 450 m * 10 m * 1.33ο € = 5.985.000 €

Εικόνα 3: Ενδεικτικό κόστος κατασκευής γεφυρών ανά τεχνική κατασκευής (Πηγή:
Δ. Κωνσταντινίδης, ΤΕΙ Θεσσ/κης)
Γεωλογικά, η περιοχή μελέτης υπάγεται εξ’ ολοκλήρου στην Ιόνιο γεωτεκτονική
ζώνη με κυρίαρχο σχηματισμό το φλύσχη με τυπική ψαμμιτοπηλιτική μορφή, ο
οποίος θεωρείται γενικά στεγανός, στα υπόγεια έργα απαιτεί άμεση υποστήριξη ενώ
ως προς την ευστάθεια των πρανών ευθύνεται για ολισθήσεις μεταθετικές και
περιστροφικές κατά το μήκος των στρώσεων. Η μεγάλη ετερογένεια που εμφανίζει
δημιουργεί συνήθως προβλήματα διαφορικών καθιζήσεων.
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Εικόνα 4: Χάρτης γεωλογικού υποβάθρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Πηγή:
ΙΓΜΕ)

4. Εκτίμηση αποτελεσμάτων προτεινόμενων επεμβάσεων
Οι προτεινόμενες δράσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της απόστασης των
παραλίμνιων οικισμών που μελετήθηκαν αλλά και του Βουργαρελίου από τα μεγάλα
αστικά κέντρα της περιοχής, Άρτα και Ιωάννινα, αλλά και από την Ιονία Οδό, ενώ ο
αντίστοιχος χρόνος διαδρομής παρουσιάζει στις περισσότερες των περιπτώσεων
σχετικά μικρότερη μείωση και μικρό ποσοστό αύξησης για το Βουργαρέλι.
Συγκεκριμένα , όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες :
▪ Η χιλιομετρική απόσταση από τα παραλίμνια χωριά με την Άρτα μειώνεται
κατά 53%, με τα Ιωάννινα κατά 37% ενώ οι αποστάσεις Βουργαρέλι – Άρτα
και Βουργαρέλι-Ιωάννινα μειώνονται κατά 20% και 17,5% αντίστοιχα.
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▪

Ο εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής παραλίμνιων χωριών-Άρτα μειώνεται
κατά 33,6% , με τα Ιωάννινα κατά 9,2%, ο χρόνος Βουργαρέλι – Άρτα
αυξάνεται κατά 8% και Βουργαρέλι – Ιωάννινα κατά 5%

Πίνακας 3: Σύγκριση χιλιομετρικής απόστασης κι εκτιμώμενου χρόνου διαδρομής
πριν και μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις-μεταξύ περιοχής μελέτης και Άρτας
Άρτα
Υφιστάμενη κατάσταση

Δίστρατο
Κάτω
Καλεντίνη
Πλακίδια

57

Εκτιμ.
χρόνος
διαδρομής
1h 03m

55

Μετά τις προτ. επεμβάσεις

27,4

Εκτιμ.
χρόνος
διαδρομής
47m

59m

33,4

59m

59,2

1h 04m

24,5

40m

Δαφνούλα

62

1h 13m

21,7

31m

Ανεμορράχη

62

1h 06m

32,3

53m

Βουργαρέλι

71,8

1h 13m

57,8

1h 19m

Απόσταση (km)

Απόσταση (km)

Πίνακας 4: Σύγκριση χιλιομετρικής απόστασης κι εκτιμώμενου χρόνου διαδρομής
πριν και μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις-μεταξύ περιοχής μελέτης και Ιωαννίνων
Ιωάννινα
Υφιστάμενη κατάσταση
Εκτιμ.
Απόσταση (km) χρόνος
διαδρομής
107
1h 35m

Μετά τις προτ. επεμβάσεις
Εκτιμ.
Απόσταση (km) χρόνος
διαδρομής
69,1
1h 32m

105

1h 36m

74,1

1h 46m

109

1h 41m

66,2

1h 25m

Δαφνούλα

112

1h 50m

63,4

1h 16m

Ανεμορράχη

112

1h 44m

73,9

1h 38m

Βουργαρέλι

122

1h 50m

99,5

1h 56m

Δίστρατο
Κάτω
Καλεντίνη
Πλακίδια
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Πίνακας 5: Συνολική οικονομική αποτίμηση των προτεινόμενων επεμβάσεων
Δράση
Διάνοιξη νέας οδού μήκους 430m
Κατασκευή γέφυρας

Κόστος (€)
200.000
5.985.000

Διάνοιξη νέας οδού μήκους 260m

110.000

Ασφαλτόστρωση και διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού

293.000

Σύνολο

6.588.000

Το συνολικό κόστος των δράσεων ανέρχεται σε 6.588.000 €. Το κόστος αυτό
είναι σημαντικό αλλά προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις και δυνατότητες. Οι
κάτοικοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αλλά και των γειτονικών περιοχών
καθώς και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα για οικονομικότερη μετακίνηση, θα
απολαμβάνουν μειωμένους χρόνους διαδρομής, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο η
βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής δύναται να επιφέρει θετικές επιδράσει
σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση κλπ. Η χρηματοδότηση για τα έργα αυτά είναι
φανερό πως δε δύναται να γίνει από ιδίους πόρους ενός δήμου αλλά μέσω
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αν κατατεθούν ολοκληρωμένες και ορθά
τεκμηριωμένες μελέτες στον κατάλληλο χρόνο ώστε να γίνει η απορρόφηση των
κονδυλίων.
Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν ένα μόνο μέρος του συνόλου των δράσεων ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου διασύνδεσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων το οποίο
αποτελείται από προτάσεις για τη σύνδεση από Βορρά μεταξύ Θεοδώριανων και
Μελισσουργών κι από Νότο μεταξύ Δίστρατου – Αμμότοπου με απώτερο σκοπό την
άρση του αισθήματος της απομόνωσης των κατοίκων και την αναδημιουργία των
πόλων ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια που πάσχει από κακή κυκλοφορία αφού
το οδικό δίκτυο, που είναι το νευρικό σύστημα μιας χώρας, πάσχει από θρόμβους στα
αστικά κέντρα και από περιφέρειες που δεν αιματώνονται, διαμορφώνοντας
ολιγάριθμες
υπερδιογκωμένες πόλεις σε βάρος της ολοένα και πιο
αραιοκατοικημένης περιφέρειας.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα δώσουν σαφώς μια σημαντική ώθηση στην
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων κι αποβλέπουν στο να
βάλουν την περιοχή στο χάρτη με τα σημαντικά κέντρα της χώρας μας, καθώς
αποτελεί σημαντικότατο σημείο αναφοράς πρωτίστως για το φυσικό περιβάλλον της
χώρας αλλά και τον πολιτισμό.
Βιβλιογραφία
Γενική Γραμματεία Υποδομών, Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)
www.dei.gr
www.dhmosktzoumerkwn.gr
www.igme.gr
www.korfovouni.eu
www.library.tee.gr
www.tzoumerka-park.gr
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι δυνατότητες βελτιστοποίησης της χρήσης
ενέργειας στο ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.
Το καταφύγιο αποτυπώθηκε, εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός για τις
ηλεκτρικές του καταναλώσεις και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά του σε συνεργασία
με το διαχειριστή του. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα μιας αναλυτικής προμελέτης, όσον
αφορά στην δυνατότητα μεγιστοποίησης χρήσης των ΑΠΕ και μείωσης των θερμικών
καταναλώσεων. Προέκυψε ότι η «εξάρτηση» του καταφυγίου από το
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειωθεί στο επίπεδο του
10%, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρξει σημαντική μείωσης της χρήσης πετρελαίου
για θέρμανση. Οι απαιτούμενες επενδύσεις δεν έχουν απαγορευτικό κόστος, όμως η
υλοποίησή τους απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, τόσο για την οριστικοποίηση των
τεχνικών λύσεων, όσο και για την εξασφάλιση πόρων. Η προώθηση του εγχειρήματος
θα έχει αναμφίβολα ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για τα Κεντρικά Τζουμέρκα, αφού θα
οδηγήσει για πρώτη φορά στη λειτουργία ενός ορεινού καταφυγίου στην Ελλάδα, με
ενεργειακά πρότυπο τρόπο.
Abstract
The present paper explores the possibilities of optimizing energy use in the
mountainous refugee of Melissourgoi, in the Municipality of Kentrika Tzoumerka,
Greece. The buildings of the refugee were, firstly, imprinted. Then, metering
equipment for the electrical consumption was installed and through collaboration
with the refugee’s manager, a lot of specialized information was retrieved. In this way,
it was possible to conduct an analytical preliminary study regarding the maximization
of RES use in the refugee, as well as the reduction in thermal loads. The main result
is that the refugee can use up to 90% RES for electricity and reduce the quantity of
diesel oil used for heating. The necessary investments have a reasonable cost.
However, their realization demands good coordination, in order to finalize the
technical studies and raise funding. Promoting the energy optimization of the
Melissourgoi refugee will have positive impacts for the broader area of Tzoumerka,
since it will lead to the operation, for the first time, of a mountain refugee in Greece,
in an energy sustainable way.
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1. Εισαγωγή
Τα ορειβατικά καταφύγια αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία υποστήριξης του
ορειβατικού και φυσιολατρικού τουρισμού αφού προσφέρουν στους επισκέπτες τη
δυνατότητα να ξεκουραστούν, να διανυκτερεύσουν και να φάνε. Επιπλέον, είναι
σημαντικά για την ασφάλεια των ορειβατών, ειδικά σε περιόδους με έντονα καιρικά
φαινόμενα. Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 60 καταφύγια. Ορισμένα από αυτά,
τα πλέον «πολυσύχναστα» σε βουνά με ιδιαίτερο ορειβατικό και περιηγητικό
ενδιαφέρον, όπως ο Όλυμπος ή η Τύμφη, λειτουργούν σε μόνιμη βάση με
διαχειριστές – φύλακες είτε όλο το χρόνο είτε το διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο
που οι καιρικές συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές (ΕΟΟΑ, 2019, Sportsmag, 2019).
Στους Μελισσουργούς, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων λειτουργεί ένα ορεινό,
όπως χαρακτηρίζεται, καταφύγιο, το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση
του τουρισμού στην περιοχή. Μπορεί να ειπωθεί ότι η διαφορά ενός ορεινού από ένα
ορειβατικό καταφύγιο είναι ότι το δεύτερο είναι πιο στενά προσανατολισμένο στους
ορειβάτες – αθλητές, ενώ το πρώτο λειτουργεί ως χώρος εστίασης και ξεκούρασης
ευρύτερα. Ειδικά το ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών που έχει και οδική πρόσβαση
(έστω με χωματόδρομο) προσελκύει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των
Τζουμέρκων, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του, σε ένα τοπίο ιδιαίτερου κάλλους και της
δυνατότητας που προσφέρει για φαγητό/ καφέ.
Το καταφύγιο Μελισσουργών είναι ενταγμένο στην ομάδα «ξενώνων νέων» στην
Ελλάδα/ Greek Youth Hostels Association, μέλος του διεθνούς δικτύου Hostelling
International. Οι ξενώνες αυτοί προσφέρουν τη δυνατότητα διαμονής με χαμηλό
κόστος, με έμφαση στους νέους, και παράλληλα δίνουν στους επισκέπτες τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αθλητικές δραστηριότητες, να επισκεφθούν
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να συμμετάσχουν σε αγροτικές εργασίες
(HIGreece, 2019).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο ενεργειακός ανασχεδιασμός του ορεινού
καταφυγίου Μελισσουργών, προκειμένου αυτό να γίνει ενεργειακά αυτόνομο,
δηλαδή πρακτικά να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών
του αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός, τα ειδικότερα αντικείμενα της εργασίας είναι:
▪ Αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καταγραφή συσκευών και
ενεργειακών καταναλώσεων με βάση τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία του
διαχειριστή του καταφυγίου.
▪

Εκτίμηση θερμικών καταναλώσεων βάσει μοντέλων και ηλεκτρικών
καταναλώσεων με πρωτογενή στοιχεία από μετρητικά συστήματα.

▪

Διαμόρφωση και κοστολόγηση ενεργειακών επεμβάσεων για τη
μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την
κάλυψη των ενεργειακών φορτίων του καταφυγίου.

Αυτού του είδους η ενεργειακή αναβάθμιση του ορεινού καταφυγίου
Μελισσουργών, εφ’ όσον υλοποιηθεί θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο, πέρα από
την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία του καταφυγίου και τη μείωση του
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ενεργειακού του κόστους. Θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ορεινή Ελλάδα,
διότι το καταφύγιο θα αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της αξιοποίησης των φιλικών
προς το περιβάλλον ενεργειακών τεχνολογιών. Επιπλέον, ο χαρακτήρας του
καταφυγίου ως τουριστικής μονάδας εναλλακτικού τουρισμού, ξενώνα νέων και
αφετηρίας για αθλητικές δραστηριότητες στο βουνό είναι απόλυτα συμβατός με την

ενεργειακή του αναβάθμιση και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.
Εικόνα 1. Γενική άποψη του ορεινού καταφυγίου Μελισσουργών το καλοκαίρι
2. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται παρουσιάζεται συνοπτικά στην Εικόνα 2.
Αρχικά συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με το καταφύγιο από δευτερογενείς πηγές
καθώς και παλαιότερες εργασίες σχετικές με την ενεργειακή του κατανάλωση
(έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το 2014). Τον Αύγουστο του 2018
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο καταφύγιο. Έγινε αναλυτική αποτύπωση του
καταφυγίου και σχεδιάστηκαν εκ νέου οι κατόψεις του κτιρίου. Επιπλέον,
καταγράφηκαν:
▪ Τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται
▪ Οι ενεργειακές καταναλώσεις βάσει στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο του
καταφυγίου
▪ Τα προβλήματα στο κτίριο του καταφυγίου και οι προτάσεις που έγιναν το
2017 για την επισκευή τους
Επίσης, έγινε αναλυτική συζήτηση με το διαχειριστή του καταφυγίου και
καταγράφηκαν οι δικές του εκτιμήσεις για τη γενικότερη κατάσταση του κτιρίου, τις
καταναλώσεις καυσίμων, την πληρότητα και τη λειτουργία του χώρου.
Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2019 έγινε μια δεύτερη επίσκεψη στο
καταφύγιο και εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή του χειμώνα.
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Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (τύπου
engager της εταιρίας Efergy).
Με βάση τα παραπάνω, δόθηκε η δυνατότητα:
▪ Υπολογισμού ενός εύρους ζήτησης και κατανάλωσης θερμικής ενέργειας με
χρήση, επιπλέον, της μεθόδου των βαθμοημερών και του λογισμικού EpaCAD της εταιρίας Ti-Soft που κάνει προσομοίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων με βάση τον αναθεωρημένο το 2017 Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
▪ Υπολογισμού προφίλ ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας για τη
διάρκεια του έτους, τα οποία προσομοιάζουν με μεγάλη ακρίβεια στις
συνθήκες λειτουργίας του καταφυγίου.
Έχοντας διαθέσιμα τα στοιχεία της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου δόθηκε
η δυνατότητα διατύπωσης προτάσεων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν
επεμβάσεις μείωσης της ζήτησης θερμικής ενέργειας και αντικατάστασης του λέβητα
πετρελαίου.
Όσον αφορά στο ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας (που αποδεικνύεται ιδιαίτερα
σημαντικό λόγω της χρήσης συσκευών μεγάλης ισχύος στο κτίριο), βάσει των προφίλ
ζήτησης ισχύος και ενέργειας διαμορφώθηκαν σενάρια κάλυψης των ηλεκτρικών
αναγκών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστοιχίες συσσωρευτών.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό HOMER που επεξεργάζεται δεδομένα
καταναλώσεων και δυναμικού σε ωριαία βάση και προτείνει σετ βέλτιστων λύσεων
με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Η χρήση ενός λογισμικού και όχι ο
απλώς προσδιορισμός μεγεθών τεχνολογικών παραγωγής ενέργειας κρίθηκε
απαραίτητος λόγω του μεγέθους των ηλεκτρικών φορτίων και της κατανομής του στο
χρόνο που απαιτεί ακριβή διαστασιολόγηση. Σε διαφορετική περίπτωση, η λογική
του «δυσμενούς σεναρίου» θα οδηγούσε σε αρκετά πιο δαπανηρές λύσεις.
Με τη διαδικασία που περιγράφηκε κατέστη δυνατός ο σχεδιασμός του ορεινού
καταφυγίου Μελισσουργών ως μιας ενεργειακά ανεξάρτητης μονάδας, με
ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας από συμβατικά καύσιμα και από το
διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
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Εικόνα 2. Μεθοδολογική προσέγγιση ενεργειακής αναβάθμισης του ορεινού
καταφυγίου Μελισσουργών
3. Παρουσίαση
Μελισσουργών

των

χαρακτηριστικών

του

ορεινού

καταφυγίου

3.1 Θέση καταφυγίου, γενικά χαρακτηριστικά κτιρίου και δυναμικότητα
Το ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών βρίσκεται στις πλαγιές των Τζουμέρκων
πάνω από το ομώνυμο χωριό της Π.Ε. Άρτας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1.023 m Αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων, ο οποίος και το εκμισθώνει, κατόπιν διαγωνισμού, σε διαχειριστή/
διαχειριστές. Η αρχική κατασκευή έγινε βάσει της 267/99 Οικοδομικής Άδειας,
κατόπιν μελέτης της Δ.Τ.Υ.Ν. Άρτας και τα εμβαδά των χώρων αποτυπώνονται στον
Πίνακα 1. Στην Εικόνα 1 φαίνεται η θέση του καταφυγίου, ενώ στις Εικόνες 3,4 και 5
εμφανίζονται οι κατόψεις των χώρων του καταφυγίου, όπως αποτυπώθηκαν κατά
την επίσκεψη σε αυτό. Ο προσανατολισμός του καταφυγίου, αν και συμβάλει στη θέα
προς εντυπωσιακές βουνοπλαγιές, γενικώς επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση θερμικής
ενέργειας, διότι είναι Βόρειος – Βορειοανατολικός.
Πίνακας 1. Ωφέλιμη επιφάνεια ορεινού καταφυγίου Μελισσουργών
Κτιριακή ενότητα
Ισόγειο ξενώνα
Όροφος ξενώνα
Καθιστικό και
Παρασκευαστήριο
ΣΥΝΟΛΟ

Εμβαδόν (m2)
108,90
64,97
95,13
269
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Εικόνα 2. Απόσπασμα θέσης καταφυγίου Μελισσουργών από την Κτηματολόγιο
Α.Ε.
Το ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών μπορεί, κατά το μέγιστο, να φιλοξενήσει 35
άτομα σε 5 δωμάτια/ κοιτώνες. Κατά την επίσκεψη και αυτοψία, έγινε συζήτηση με
το διαχειριστή του καταφυγίου, ο οποίος εκτίμησε ότι κατά μέσο όρο το καταφύγιο
είναι πλήρες για 1,5 ΣΚ/μήνα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα σύνολο 105 διανυκτερεύσεων
ανά μήνα. Η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρατηρείται κατά τις αργίες καθώς και
τον Αύγουστο. Σχεδόν στο σύνολο του έτους, στο καταφύγιο διαμένουν δύο άτομα
(χρησιμοποιείται δηλαδή ως κατοικία ο ένας από τους δύο κοιτώνες του ισογείου) και
γίνονται επισκέψεις από ντόπιους και επισκέπτες μόνο για φαγητό ή καφέ. Έτσι,
υπάρχει ένα χαμηλό, ετήσιας διάρκειας «φορτίο βάσης» και σημαντικές αιχμές της
ζήτησης ενέργειας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
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Εικόνα 3. Αποτύπωση κάτοψης ισογείου ξενώνα καταφυγίου Μελισσουργών
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Εικόνα 4. Αποτύπωση κάτοψης ορόφου ξενώνα καταφυγίου Μελισσουργών
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Εικόνα 5. Αποτύπωση κάτοψης ισογείου σάλας/ εστιατορίου καταφυγίου Μελισσουργών

3.2 Χαρακτηριστικά και προβλήματα κτιριακού κελύφους
Το κτιριακό κέλυφος είναι κατασκευασμένο από τοίχους πλήρωσης με
οπτόπλινθους και φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπάρχει
θερμομόνωση στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αλλά δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί ο τύπος και το πάχος των μονωτικών υλικών. Όσον αφορά στα
διαφανή δομικά στοιχεία, διαθέτουν μεταλλικά πλαίσια, χωρίς θερμοδιακοπή και
διπλούς υαλοπίνακες μεγάλου διακένου (12 mm).
Η κατάσταση του κτιρίου, εν γένει, παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται
κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και σε πλημμελή κατασκευή. Γενικώς,
τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ρηγματώσεις επιχρισμάτων και εισχώρηση
νερού, καταστροφή επιστρώσεων και θραύση κεραμιδιών στις στέγες.
Αναλυτικότερα, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται είναι τα ακόλουθα:
▪ Στο δώμα του κτιρίου σάλας/ εστιατορίου, το περιμετρικό στηθαίο φέρει
έντονες ρηγματώσεις και σταδιακά αποσαθρώνεται. Από τις ρηγματώσεις
εισχωρεί νερό και η υγρασία μεταφέρεται στην οροφή της σάλας.
▪ Οι κεραμοσκεπές των στεγάστρων του ισογείου και του ορόφου έχουν
θρυμματιστεί και εάν δεν επισκευαστούν είναι ζήτημα χρόνου να υπάρξει μη
αναστρέψιμη διάβρωση του ξύλινου σκελετού των στεγάστρων.
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▪ Η πλακόστρωση περιμετρικά του καταφυγίου εμφανίζει φθορές σε πολλά
τμήματα κυρίως λόγω του παγετού
Το 2017 κλήθηκε από το διαχειριστή του καταφυγίου Πολιτικός Μηχανικός για
να διενεργήσει αυτοψία και προμέτρηση – προϋπολογισμό των απαραίτητων
εργασιών επισκευών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, η πλήρης αποκατάσταση των
ζημιών συνεπάγεται σημαντικό κόστος, της τάξης των 21.000 ευρώ.

Εικόνα 6. Αντίγραφο πίνακα προμέτρησης – προϋπολογισμού για εργασίες
συντήρησης στο ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών.
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Το καλοκαίρι του 2019 ο διαχειριστής του καταφυγίου προχώρησε στην αλλαγή
των σπασμένων κεραμιδιών στα στέγαστρα του καταφυγίου, γεγονός σημαντικό για
την αντιμετώπιση εισχώρησης υδάτων εντός των στεγάστρων αλλά και για την
αισθητική αναβάθμιση του καταφυγίου.
3.3 Εγκατεστημένα συστήματα παραγωγής ενέργειας, συσκευές και
φωτισμός
Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών,
προέκυψαν τα δεδομένα που συνοψίζονται στον Πίνακα 2, αναφορικά με τα
συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας.
Πίνακας 2. Ωφέλιμη επιφάνεια ορεινού καταφυγίου Μελισσουργών
Περιγραφή συστήματος

Ισχύς και Παρατηρήσεις

Σόμπα καυσόξυλων
συνδεδεμένη με σύστημα
κεντρικής θέρμανσης και boiler
παραγωγής ZNX. Όταν
λειτουργεί μπορεί να
τροφοδοτήσει με θερμότητα το
ισόγειο (όχι πλήρως τις πολύ
κρύες μέρες) και να θερμάνει το
νερό στο boiler.

Κατ’ εκτίμηση 20 kW
Τροφοδοτείται με ξύλα απευθείας
στο θάλαμο καύσης και μέσω
ακτινοβολίας θερμαίνει το χώρο
της σάλας/ καθιστικού.

Λέβητας πετρελαίου
που δε χρησιμοποιείται συχνά και
επαρκεί για τη θέρμανση των
χώρων και τη θέρμανση του νερού
στο boiler

116 kW
Είναι υπερδιαστασιολογημένος.
Με βάση τη σχέση 4.1 του ΚΕΝΑΚ,
η ονομαστική ισχύς του λέβητα θα
έπρεπε να είναι περίπου
50 kW.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα αυτοματισμού για τη λειτουργία
των συστημάτων θέρμανσης ούτε δυνατότητα απομόνωσης χώρων κατά τη
λειτουργία του λέβητα πετρελαίου.
Στους Πίνακες 3 και 4 αποτυπώνονται οι συσκευές που υποστηρίζουν τη
λειτουργία του καταφυγίου καθώς και οι βοηθητικές συσκευές και η εγκατεστημένη
ισχύς φωτισμού.
Πίνακας 3. Ηλεκτρικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του εστιατορίου
Ηλεκτρικές συσκευές υποστήριξης λειτουργίας
εστιατορίου

Μέγιστη Ισχύς
(W)

Εξωτερικό επαγγελματικό ψυγείο

405

Επαγγελματική καφετιέρα
Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων
Επαγγελματικό ψυγείο λαχανικών

3.000
4.500
405
168

Επαγγελματικό ψυγείο πάγκος
Οικιακό πλυντήριο ρούχων
Καταψύκτης

335
2.300
160

Καταψύκτης
Οικιακό Ψυγείο
Οικιακό Ψυγείο
Ηλεκτρική κουζίνα με τέσσερις εστίες και φούρνο
Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας κουζίνας

160
150
150
6.000
4.000

Πίνακας 4. Φωτισμός και βοηθητικές ηλεκτρικές συσκευές
Φωτισμός
συσκευές

και

βοηθητικές

Εσωτερικός και εξωτερικός
φωτισμός

Μέγιστη Ισχύς (W)
1.320

Ηχοσύστημα

40

Υπολογιστής

100

Τηλεόραση

250

Λοιπά (φορτιστές, συσκευές
επισκεπτών, απρόβλεπτα κλπ.)

35 άτομα x 10 W
8% x ισχύς
500

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Πινάκων, η εγκατεστημένη ηλεκτρική
ισχύς στο ορεινό καταφύγιο είναι αρκετά μεγάλη. Συνολικά, η μέγιστη
εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά τα 23,5 kW. Βέβαια, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει
ταυτόχρονη ζήτηση τόσο μεγάλης ισχύος. Αλλά, όπως θα φανεί και σε επόμενη
ενότητα, η μέγιστη ζήτηση ισχύος ξεπερνά το μισό της εγκατεστημένης όταν το
καταφύγιο λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητά του.
3.4 Ενεργειακές καταναλώσεις βάσει εκτιμήσεων και στοιχείων του
διαχειριστή του καταφυγίου
Κατά την επίσκεψη και αυτοψία, έγινε αναλυτική συζήτηση με το διαχειριστή του
καταφυγίου, σχετικά με τις καταναλώσεις καυσίμων/ λογαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας. Όσον αφορά στη σόμπα καυσόξυλων, χρειάζεται να τροφοδοτηθεί με 1 m3
ξύλων (αντιστοιχεί, γενικώς, σε 0,5 tn ξύλων) ανά τέσσερις ημέρες για να κρατήσει
ζεστούς τους χώρους του ισογείου και το boiler. Όταν υπάρχει πληρότητα στο
καταφύγιο, πρέπει να χρησιμοποιείται και ο λέβητας πετρελαίου. Κατά την έναρξη
λειτουργίας και μέχρι να πιάσουν θερμοκρασία οι χώροι, καταναλώνονται 40 lit/
ημέρα. Και χρειάζεται, εν γένει, η λειτουργία του συστήματος για μία μέρα, ώστε να
ζεσταθεί το καταφύγιο. Στη συνέχεια, η κατανάλωση πετρελαίου ανέρχεται σε 15 lit/
ημέρα. Τονίζεται ότι το χειμώνα, η θέρμανση του νερού επιβαρύνει σημαντικά τα
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ενεργειακά κόστη, διότι το καταφύγιο τροφοδοτείται με πηγαίο νερό του οποίου η
θερμοκρασία μπορεί να πέφτει ως και τους 7 o C. Με βάση τους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας που υπήρχαν στο καταφύγιο, εκτιμήθηκε ότι η ετήσια
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 92.500 kWh. To μέγεθος αυτό είναι
αρκετά μεγάλο και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα των μετρητών
ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαταστάθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 στο καταφύγιο,
τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.
4. Υπολογισμός ζήτησης και κατανάλωσης θερμικής ενέργειας στο ορεινό
καταφύγιο Μελισσουργών και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.
Για να υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση όσον αφορά στα θερμικά φορτία,
προκρίθηκε η λύση του υπολογισμού ενός εύρους ζήτησης και κατανάλωσης θερμικής
ενέργειας στο ορεινό καταφύγιο. Για να βρεθεί το εύρος αυτό, συνδυάζονται τα
ακόλουθα δεδομένα:
▪ Στοιχεία από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που
εκδόθηκε το 2014
▪ Στοιχεία από τη μοντελοποίηση του κτιρίου βάσει του αναθεωρημένου
ΚΕΝΑΚ με τη βοήθεια του λογισμικού EPA-Cad
▪ Στοιχεία από τη μοντελοποίηση του κτιρίου βάσει της μεθόδου των
βαθμοημερών
Στοιχεία από το Π.Ε.Α. του 2014
Το 2014, κατόπιν ανάθεσης από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, εκδόθηκε
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του ορεινού καταφυγίου για την
ολοκλήρωση της μίσθωσης. Η ενεργειακή κατάταξη σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία
(Γ) σχετίζεται με τη χρήση του κτιρίου και τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ που οδηγούν σε
υψηλή ενεργειακή κατάταξη τα κτίρια του τριτογενούς τομέα. Γι’ αυτό και η εν λόγω
ενεργειακή κατάταξη δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση.
Επιπλέον, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές
θερμοπερατότητας που αναφέρονταν στη μελέτη θερμομόνωσης. Λόγω φθορών και
κάποιων κατασκευαστικών ατελειών, οι συντελεστές θα πρέπει να αναθεωρηθούν
προς τα πάνω. Με βάση το ενεργειακό πιστοποιητικό, η κατάσταση έχει ως εξής:
•

Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση (καύσιμο πετρέλαιο): 155
kWh/m2*έτος

•

Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού – ΖΝΧ –
(καύσιμο πετρέλαιο): 72,5 kWh/m2*έτος

Ο συντελεστής μετατροπής τελικής κατανάλωσης σε πρωτογενή με καύσιμο το
πετρέλαιο είναι 1,10
Συνεπώς, η τελική ενεργειακή κατανάλωση είναι:
•

Για θέρμανση: 140,91 kWh/m2*έτος ή 37.178 kWh/έτος
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•

Για ΖΝΧ: 65,91 kWh/m2*έτος ή 17.390 kWh/έτος

•

ΣΥΝΟΛΟ: 54.568 kWh/έτος

Εάν υποτεθεί μια μέση απόδοση του συστήματος λέβητα-καυστήρα ίση με 90%,
τότε η ζήτηση ενέργειας
•

Για θέρμανση: 33.460 kWh/έτος

•

Για ΖΝΧ: 15.651 kWh/έτος

•

ΣΥΝΟΛΟ: 49.111 kWh/έτος

Τα ανωτέρω μεγέθη ενεργειακής κατανάλωσης (ανεξαρτήτως ενεργειακής
κλάσης) είναι μεγάλα.
Στοιχεία από τη μοντελοποίηση του κτιρίου βάσει του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ
Από τη μοντελοποίηση του κτιρίου με βάση τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ και με
όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου στην πραγματικότητα, με τη
βοήθεια του λογισμικού EPA-Cad της Ti-Soft, η ενεργειακή κλάση παραμένει στην
κατηγορία Γ. Όσον αφορά στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, προκύπτουν τα
ακόλουθα αποτελέσματα
•

Για θέρμανση: 95.092 kWh/έτος

•

Για ΖΝΧ: 36.987 kWh/έτος

•

ΣΥΝΟΛΟ: 132.079 kWh/έτος

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της εκτίμησης του πρώτου Π.Ε.Α. και της
νεότερης μοντελοποίησης. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις εκτίμησης της
ενεργειακής κατανάλωσης, ειδικά όταν οι αρχικές παραδοχές έχουν σημαντικές
διαφορές. Θεωρείται ότι η νεότερη προσέγγιση είναι καλύτερη, λόγω της
ενσωμάτωσης στο μοντέλο στοιχείων πλησιέστερων στην πραγματικότητα.
Στοιχεία από τη μοντελοποίηση του κτιρίου βάσει της μεθόδου των βαθμοημερών
Η μέθοδος των βαθμοημερών, αν και απλούστερη και «πιο χονδροειδής» από τη
μεθοδολογία στην οποία βασίζεται ο ΚΕΝΑΚ, ενίοτε και ειδικά σε κτίρια απλής
γεωμετρίας χωρίς μεγάλα ανοίγματα οδηγεί σε ακριβέστερα αποτελέσματα
(Μόσχου, 2011, Κατσουλάκος, 2013). Βάσει της μοντελοποίσης στο EPA-Cad,
προκύπτει ότι ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (ΣAixUi) των
δομικών στοιχείων του κτιρίου, λόγω αγωγής θερμότητας, είναι 695,84 W/K. Όσον
αφορά στο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας λόγω αερισμού, υπολογίστηκε στα
187,12 W/K. Όσον αφορά στις βαθμοημέρες, συνολικά, λόγω ομοιότητας
γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών θα ληφθούν ίσες με αυτές της περιοχής του
Μετσόβου, δηλαδή περίπου 3.000 oC*days. Η μέση αποδοτικότητα του συστήματος
θέρμανσης έχει θεωρηθεί ίση με 0,655. Συνεπώς, προκύπτει ότι η κατανάλωση για
θέρμανση είναι: 97.058 kWh/ έτος. Η εκτίμηση αυτή είναι παρεμφερής με αυτήν από
τη δεύτερη μοντελοποίηση με βάση τον ΚΕΝΑΚ.
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Εικόνα 7. Screenshot από το λογισμικό Epa-CAD, στο οποίο φαίνεται το μοντέλο του
κτιρίου, όπως έχει σχεδιαστεί στο σχεδιογράφο του προγράμματος.
Συνεπώς, η κατανάλωση θερμικής ενέργειας στο καταφύγιο Μελισσουργών
προτείνεται να εκτιμηθεί ότι είναι:
▪

96 MWh/έτος για θέρμανση χώρων

▪

27 MWh/έτος για θέρμανση νερού χρήσης

5. Πρωτογενή δεδομένα ηλεκτρικών καταναλώσεων στο ορεινό καταφύγιο
Μελισσουργών
Για την καλύτερη προσέγγιση των ηλεκτρικών φορτίων του καταφυγίου που
οδηγεί σε καλύτερη διαστασιολόγηση εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων, στο
ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών εγκαταστάθηκαν μετρητές ηλεκτρικών
καταναλώσεων. Αξιοποιήθηκαν δεδομένα περίπου πέντε μηνών. Θεωρούμε ότι εντός
της περιόδου μέτρησης περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι καταστάσεις λειτουργίας
του καταφυγίου: διαμονή μόνο διαχειριστή, λειτουργία με πληρότητα 100%,
λειτουργία με πληρότητα μικρότερη του 100% κλπ. Στην Εικόνα 8, αποτυπώνεται η
ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος στο ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών κατά τη διάρκεια
μιας ημέρας με πληρότητα 100%, ενώ στην Εικόνα 9, παρουσιάζεται η αντίστοιχη
ζήτηση ισχύος μιας τυπικής ημέρας χωρίς – ουσιαστικά – την παρουσία επισκεπτών.
Η Πρωτομαγιά του 2019 μπορεί να θεωρηθεί αποτελεί το χαρακτηριστικό
παράδειγμα μέρας λειτουργίας του καταφυγίου με πληρότητα, καθώς τότε το
καταφύγιο πέραν των επισκεπτών φιλοξενούσε και ειδικές εκδηλώσεις της
συλλογικότητας «Μπουλούκι». Αυτό συνεπάγεται συνεχή λειτουργία της κουζίνας.
Παρατηρούμε μια μεγάλη αιχμή ζήτησης, που ξεπέρασε το μεσημέρι (ώρα 14.25) τα
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13 kW. Η ελάχιστη ζήτηση ανήλθε σε 0,69 kW. Η Τετάρτη 3 Απρίλη 2019 θεωρείται
παράδειγμα μιας μέρας χωρίς κόσμο. Ουσιαστικά η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
σχετίζεται με τη λειτουργία των ψυγείων. Το μέγιστο της ζήτησης ανήλθε σε 2,27 kW,
ενώ η ελάχιστη ζήτηση ήταν 0,25 kW. Φαίνεται ότι τα 0,25 kW είναι, εν γένει, το
ελάχιστο φορτίο και αντιπροσωπεύει κάποια ελάχιστη ροή ενέργειας που υπάρχει
στην εγκατάσταση.

Εικόνα
8. Προφίλ ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος μιας μέρας λειτουργίας του καταφυγίου
Μελισσουργών με πληρότητα 100%.

Εικόνα 9. Προφίλ ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος μιας μέρας χωρίς επισκεψιμότητα στο
καταφύγιο Μελισσουργών
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Παρατηρώντας και αναλύοντας τα προφίλ ζήτησης διαφόρων ημερών,
σχηματίστηκαν πίνακες με ωριαία ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος, ώστε να τροφοδοτηθεί
το λογισμικό βελτιστοποίησης ηλεκτρικών συστημάτων, ώστε να προκύψουν
εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγής της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας στο
ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών.
6. Δομή και χαρακτηριστικά εναλλακτικών σεναρίων κάλυψης ηλεκτρικών
φορτίων ορεινού καταφυγίου Μελισσουργών
Το λογισμικό HOMER χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των βέλτιστων λύσεων
κάλυψης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο καταφύγιο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τα μεγέθη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μία σειρά τεχνικών
περιορισμών, καταλήγει σε ομάδες βέλτιστων λύσεων κάλυψης της ζήτησης
ενέργειας. Οι λύσεις αυτές προκύπτουν με στόχο την ελαχιστοποίηση του ετήσιου
ισοδύναμου κόστους των απαραίτητων επενδύσεων. Τα οικονομικά μεγέθη
προκύπτουν τόσο από – περιοδικά ανανεούμενες – βιβλιοθήκες του HOMER, όσο
και από στοιχεία της ελληνικής αγοράς που προέκυψαν από έρευνα των
συγγραφέων. Κανονικά το HOMER χρησιμοποιείται για αποκεντρωμένο ενεργειακό
σχεδιασμό οικισμών αλλά με τις κατάλληλες παραδοχές μπορεί να εξυπηρετήσει τους
σκοπούς της παρούσας εργασίας. Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται η δομή του
ενεργειακού συστήματος του καταφυγίου (με την ισχύ των νέων συστημάτων), εάν
εγκατασταθούν νέα ενεργειακά συστήματα, με στόχο τη μεγιστοποίηση χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πίνακας 5. Δομή εναλλακτικών σεναρίων κάλυψης ηλεκτρικών φορτίων
καταφυγίου
ΣΕΝΑΡΙΑ
Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Σενάριο 4

Σενάριο 5

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φωτοβολταϊκά: 19,3 kW
Μικρή ανεμογεννήτρια: 3 kW
Συσσωρευτές Li-Ion: 42 kWh
Γεννήτρια εφεδρείας: 30 kW
Converter (μετατροπέας): 26,6 kW
Φωτοβολταϊκά: 1,86 kW
Mini υδροστρόβιλος: 5 kW
Συσσωρευτές Li-Ion: 14 kWh
Γεννήτρια εφεδρείας: 30 kW
Converter (μετατροπέας): 12,7 kW
Φωτοβολταϊκά: 6,53 kW
Converter (μετατροπέας): 3,97 kW
Χρήση διασυνδεδεμένου δικτύου
Mini υδροστρόβιλος: 5 kW
Converter (μετατροπέας): 4,44 kW
Χρήση διασυνδεδεμένου δικτύου
Φωτοβολταϊκά με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering): 72,4 kW
Χρήση διασυνδεδεμένου δικτύου
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Πίνακας 6. Οικονομικά στοιχεία και ποσοστό χρήσης ΑΠΕ εναλλακτικών σεναρίων
κάλυψης ηλεκτρικών φορτίων καταφυγίου
Κόστος
επένδυσης (€)

Ετήσιο κόστος
ηλεκτρικής
ενέργειας
(€/έτος)

Ποσοστό ΑΠΕ
(%)

-

10.220

19%6

Σενάριο 1

82.230

3.005

72,4

Σενάριο 2

60.687

1.566

89,0

Σενάριο 3

4.574

3.292

38,4

Σενάριο 4

13.609

1.539

87,0

Σενάριο 5

60.899

3.619

90,8%

ΣΕΝΑΡΙΑ

Υφιστάμενη
Κατάσταση

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν
για τα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του καταφυγίου καθώς και το ποσοστό
χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η παρουσία του
mini υδροστροβίλου είναι κομβικής σημασίας για τη μείωση του λειτουργικού
κόστους. Αυτό δεν αποτελεί κάτι εξεζητημένο, καθώς στην περιοχή του καταφυγίου
υπάρχουν πηγές νερού και μπορεί με πολύ ήπιο τρόπο να αξιοποιηθεί η ροή του προς
το καταφύγιο και το χωριό των Μελισσουργών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα ύψη των απαιτούμενων επενδύσεων είναι υπολογίσιμα αλλά, λαμβάνοντας υπ’
όψιν και τον πιλοτικό/ επιδεικτικό χαρακτήρα ενός τέτοιου έργου δεν μπορεί να
ειπωθεί ότι είναι απαγορευτικά. Το Σενάριο 5 βλέπουμε ότι οδηγεί σε μεγιστοποίηση
της διείσδυσης ΑΠΕ, έστω «λογιστικά», αλλά για να εφαρμοστεί δεν είναι αρκετή μια
ιδιωτική επένδυση καθώς υπάρχουν περιορισμοί στη σχετική νομοθεσία (Ν.
4416/2016), με τη μέγιστη ισχύ net metering να ανέρχεται σε 42,5 kW στο
διασυνδεδεμένο σύστημα.
7. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση
Στις ορεινές περιοχές, το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών θέρμανσης έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των ψυχρών κλιματικών συνθηκών και το σχετικό κόστος
επιβαρύνει σημαντικά τις ορεινές κοινωνίες (Katsoulakos, 2014). Στην περίπτωση
του καταφυγίου Μελισσουργών, θα ήταν καλό να υπάρξει υψηλότερη ενεργειακή
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία του Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τα οποία από την
ηλεκτροπαραγωγή στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 11% προήλθε από σταθμούς ΑΠΕ
και το 8% από μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΑΔΜΗΕ, 2019)
6
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αποδοτικότητα και μείωση θερμικών φορτίων. Παρ’ όλα αυτά, η υφιστάμενη
κατάσταση όσον αφορά στα θερμικά φορτία είναι ευνοϊκότερη από την αντίστοιχη
όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, λόγω της χρήσης του κτιρίου.
Ως προς τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, η εκτεταμένη χρήση βιομάζας στο
καταφύγιο συμβάλει στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για θέρμανση και
είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, στην οποία παράγεται δασική
βιομάζα. Επιπλέον, ο διαχειριστής αξιοποιεί υπολείμματα υλοτομίας, κλαδέματα κλπ.
και έτσι η χρήση ξύλου έχει φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα. Η βασική
παρέμβαση που μπορεί να γίνει είναι η χρήση ηλιακών συστημάτων για την
παραγωγή ζεστού νερού. Με την εγκατάσταση 10 m2 επιλεκτικών ηλιακών
συλλεκτών (αξιοποιώντας το υφιστάμενο μεγάλου όγκου boiler) υπάρχει η
δυνατότητα εξοικονόμησης περίπου 2.000 €/έτος, με αρχικό κόστος επένδυσης
10.000 €. Μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να παρέχει και θερμό νερό στο κύκλωμα
θέρμανσης, μειώνοντας περαιτέρω τη χρήση πετρελαίου.
Όσον αφορά στο κέλυφος, η επιπλέον θερμομόνωση των τοίχων του καταφυγίου
θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Όχι μόνο στη μείωση των θερμικών φορτίων αλλά
και στη βελτίωση της εικόνας αναφορικά με τα προβλήματα υγρασίας και φθοράς
των τοίχων. Για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, το απαιτούμενο κόστος
είναι της τάξης των 12.000 ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί
εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους περίπου 1.300 €, σε ετήσια βάση.
Συνολικά, οι πλέον αποδοτικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας,
έχουν κόστους 22.000 ευρώ και οδηγούν σε εξοικονόμηση 3.300 €/έτος. Τυχόν
εφαρμογή τους θα αναβαθμίσει σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα του
ορεινού καταφυγίου, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση οικοδομικών προβλημάτων και
σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε ΑΠΕ για την ηλεκτρική τροφοδοσία θα οδηγήσει
στην περαιτέρω «ενεργειακή ανεξαρτησία» του κτιρίου.
8. Συμπεράσματα
Το εγχείρημα της βελτιστοποίησης της χρήσης ενέργειας στο ορεινό καταφύγιο
Μελισσουργών δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές πτυχές και χρειάζεται προσεκτική
μελέτη, προκειμένου το καταφύγιο εφοδιασμένο με νέα ενεργειακά συστήματα να
είναι λειτουργικό, με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό αρχικό κόστος επένδυσης. Από την
παρούσα εργασία, η οποία βασίστηκε σε μια όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση
βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων και περιορισμού που υπήρχαν, προκύπτει ότι το
καταφύγιο έχει σημαντικό δυναμικό αναβάθμισης της ενεργειακής του
συμπεριφοράς. Μπορεί να καλυφθεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ηλεκτρικών
φορτίων με συστήματα ΑΠΕ (πάνω από τα 3/4), μπορούν να μειωθούν σημαντικά τα
θερμικά φορτία και έτσι το ορεινό καταφύγιο να αποτελέσει πρότυπο για τον
ελληνικό, ορεινό, εναλλακτικό τουρισμό.
Όμως, για να προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση του καταφυγίου θα πρέπει
το έναυσμα που δίνεται από την παρούσα εργασία, να ακολουθήσουν οι ακόλουθες
ενέργειες:
▪ Οριστική ενεργειακή μελέτη, με επιπλέον μετρήσεις παροχής νερού για τον
ακριβή προσδιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης mini υδροστροβίλου. Στην
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οριστική μελέτη θα πρέπει να γίνει μια ακόμη καλύτερη προσομοίωση της
επισκεψιμότητας/ πληρότητας του καταφυγίου.
▪ Τεχνικές μελέτες ενεργειακών έργων και τελική κοστολόγηση παρεμβάσεων.
▪ Επιλογή λύσης και προώθηση της κατασκευής από το Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων και τους διαχειριστές του καταφυγίου.
Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λύση του ενεργειακού συμψηφισμού για
το καταφύγιο αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση και παρέχει τη δυνατότητα για ένα
συλλογικό έργο στην τοπική κοινωνία των Μελισσουργών. Αναλυτικότερα, με άξονα
το καταφύγιο και το στόχο για την ενεργειακή του αναβάθμιση, μπορεί να
δημιουργηθεί στο χωριό μια ενεργειακή κοινότητα. Έτσι, θα ξεπεραστεί το εμπόδιο
που τίθεται, όσον αφορά στη μέγιστη ισχύ των συστημάτων που προορίζονται για
συμψηφισμό και θα μπορεί τόσο το καταφύγιο όσο και το χωριό συνολικότερα να
μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Η χρήση των ΑΠΕ στις ορεινές περιοχές αποτελεί σημαντικό παράγοντα
ανάπτυξης. Όμως, τα έργα μεγάλης ισχύος, για την παροχή ενέργειας στο
διασυνδεδεμένο σύστημα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
πυροδοτούν κοινωνικές αντιδράσεις, ειδικά σε περιοχές ιδιαίτερου κάλλους και
προστατευόμενες, όπως π.χ. τα Κεντρικά Τζουμέρκα. Αποκεντρωμένες εφαρμογές
μικρότερης ισχύος μάλλον αποτελούν το μέλλον της ανάπτυξης στον ενεργειακό
τομέα, ειδικά στις απομονωμένες περιοχές. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να
αποτελέσει η ενεργειακή βελτιστοποίηση του ορεινού καταφυγίου Μελισσουργών.
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Περίληψη
Η γαλακτοκομική δραστηριότητα που βασίζεται στην αιγοπροβατοτροφία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τυροκομική παραγωγή της Ελλάδας κι έχει
ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων. Στην
παρούσα μελέτη εξετάζεται η οικονομική βιωσιμότητα μιας τυροκομικής μονάδας
εντός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με βάση τις παραγόμενες ποσότητες
γάλακτος και την ευρύτερη κατάσταση της αγοράς. Τα αποτελέσματα που
προκύπτουν δείχνουν ότι η συγκεκριμένη επένδυση κρίνεται οικονομικά επωφελής
υπό τις παραδοχές της ανάλυσης, αν και παρουσιάζει ευαισθησία ως προς τις
μεταβολές στην τιμή της φέτας. Αξίζει ωστόσο να διερευνηθεί λεπτομερέστερα ως
μία αναπτυξιακή δυνατότητα προς την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της
περιοχής.
Abstract
Sheep and goat dairy farming plays an important role in the cheese-making
industry in Greece and is of particular economic importance for the Central
Tzoumerka region. The present study examines the economic viability of a cheese
dairy in the Municipality of Central Tzoumerka, based on the milk production and the
market conditions. The results show that the investment, under the assumptions of
the analysis, proves to be economically viable, although the sensitivity analysis shows
that the return of the project is sensitive to the price of feta cheese. However, it is
worth to be explored in more detail, as a development opportunity so as further to
strengthen the primary sector of the region.
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1. Εισαγωγή
Το τυρί αποτελεί ένα εκ των βασικότερων προϊόντων της γαλακτοκομικής
παραγωγικής δραστηριότητας. Η παραγωγή τυριού πραγματοποιείται με διεργασίες,
οι οποίες καταλήγουν στην πήξη του γάλακτος και την παραγωγή τυροπήγματος. Τα
τυριά διακρίνονται σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά. Κατά τη διαδικασία
τυροκόμησης πραγματοποιείται απομάκρυνση του τυρογάλακτος, το οποίο αποτελεί
παραπροϊόν με επίσης σημαντική οικονομική σημασία, αφού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γαλακτοκομικών παραπροϊόντων (Καμιναρίδης
και Μοάτσου, 2009).
Ιδιαίτερα σημαντικός για την γαλακτοκομική δραστηριότητα, αλλά και τη
γενικότερη κτηνοτροφική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο είναι ο κλάδος της
αιγοπροβατοτροφίας. Η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, με το σχετικό μερίδιο
να ανέρχεται στο 30%. Το κυριότερο παραγόμενο τυρί της αιγοπροβατοτροφίας σε
ποσότητα αλλά και σε εξαγωγική και γενικότερη οικονομική σημασία είναι η φέτα, η
διακύμανση των τιμών της οποίας έχει άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα με έκθεση της ICAP (2018), η κατηγορία
«φέτα, τελεμές, μαλακά τυριά» καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας
κατανάλωσης ελληνικών τυριών και γενικότερα οικονομικών προϊόντων. Η
εξαγωγική της σημασία είναι βαρύνουσα, καλύπτοντας το 76,8% των εξαγωγών για
το έτος 2017. Ωστόσο σε περιόδους που η διακίνηση και απορρόφηση της φέτας
συναντά προβλήματα, όπως στην πρόσφατη παραγωγική περίοδο 2017-2018,
διαπιστώνονται φαινόμενα όπως η δυσκολία κάλυψης του κόστους παραγωγής
αιγοπρόβειου γάλακτος, με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων του συγκεκριμένου κλάδου να τίθεται υπό αμφισβήτηση (Ζέρβας,
2018).
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαβίωσης των κατοίκων των ορεινών περιοχών
της Ηπείρου, η οποία συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των παραγωγικών όρων
της περιοχής, το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) έχει εξετάσει
τη βιωσιμότητα τυροκομικών μονάδων σε άλλους ορεινούς Δήμους (Κιούρας, 2016).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πραγματοποίηση αντίστοιχης
οικονομοτεχνικής μελέτης για την εγκατάσταση ενός τυροκομείου στο Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην εξασφάλιση ενός
υψηλότερου εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση.
2. Ο κλάδος της γαλακτοκομίας στα Κεντρικά Τζουμέρκα
Η γαλακτοκομική δραστηριότητα στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων εστιάζει
αποκλειστικά στην αιγοπροβατοτροφία. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ο αριθμός των
γαλακτοπαραγωγών προβάτων ανέρχεται σε 24.500 περίπου, εκ των οποίων τα
10.000 περίπου είναι μετακινούμενα, εκτρεφόμενα κυρίως στην πεδιάδα της Άρτας
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κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ το 1/5 περίπου εξ’ αυτών μετακινείται την περίοδο
αυτή προς την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Τα πρόβατα της περιοχής αποτελούν
διασταυρώσεις διαφόρων ειδών, στις οποίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το
Βλάχικο, το οποίο σύμφωνα με τον Ρογδάκη (2006) αποτελεί φυλή εξέχουσας
σημασίας για ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία. Η ετήσια
γαλακτοπαραγωγή του Βλάχικου προβάτου ανέρχεται σε 70 kg το χρόνο, ωστόσο, ως
αποτέλεσμα των διασταυρώσεων, πολλά πρόβατα αναμένεται να παρουσιάζουν
υψηλότερες αποδόσεις. Οι γαλακτοπαραγωγές αίγες της περιοχής υπολογίζεται ότι
είναι περίπου 8.650. Οι εγχώριοι πληθυσμοί αιγών εμφανίζουν ποικιλομορφία ως
προς τα μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους, ενώ για τις ορεινές
περιοχές της χώρας, η ετήσια γαλακτοπαραγωγή ανά αίγα εκτιμάται σε 50-100 kg
(Ρογδάκης, 2006).
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος πωλείται από τους
κτηνοτρόφους σε τυροκομεία που εμφανίζουν μεταποιητική δραστηριότητα στην
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Σύμφωνα με επιτόπια έρευνα, το πρόβειο γάλα
πωλείται στα τυροκομεία αυτά έναντι 0,75 €/kg, ενώ για το κατσικίσιο γάλα η τιμή
είναι 0,35 €/kg. Εντός του Δήμου λειτουργούν επίσης δύο οικογενειακά τυροκομεία,
στους οικισμούς Βουργαρελίου και Μεσούντας, διαθέτοντας άδεια παραγωγής 15
τόνων γάλακτος ετησίως. Τα τυροκομεία αυτά παράγουν κυρίως φέτα και γιαούρτι,
ενώ στο τυροκομείο της Μεσούντας παράγεται επίσης μυζήθρα. Συνολικά, η
ποσότητα γάλακτος που παράγεται εντός του Δήμου και χρησιμοποιείται από τους
παραπάνω μεταποιητές εκτιμάται σε 780 τόνους ανά έτος, και αφορά την περίοδο
μεταξύ αρχών Οκτωβρίου και μέσων Ιουλίου. Μικρές ποσότητες γάλακτος
διατίθενται επίσης για άλλες ανάγκες παραγωγής τροφίμων, όπως συμβαίνει για
παράδειγμα για τη λειτουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής στον οικισμό του
Αθαμανίου. Επίσης, κατά το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου
σημαντικές ποσότητες γάλακτος χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
τσαλαφουτιού. Το τσαλαφούτι είναι λευκό, μη συμπαγές τυρί με χαμηλά λιπαρά, η
παραγωγή του οποίου ευνοείται από την διατροφή των βοσκούμενων ζώων κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι μέρος της γαλακτοπαραγωγής
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες οικιακής κατανάλωσης των παραγωγών, με τις
σχετικές ποσότητες να εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του εκάστοτε
νοικοκυριού.
3. Μεθοδολογία
3.1 Μέθοδοι αξιολόγησης επένδυσης
Για να διερευνηθεί η βιωσιμότητα της προτεινόμενης τυροκομικής μονάδας
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Discounted
Cash Flow Method) και υπολογίστηκαν τα πλέον αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης,
ήτοι η Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value-NPV) και o Εσωτερικός
Συντελεστής Αποδοτικότητας (Internal Rate of Return-IRR).
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Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ορίζεται ως η διαφορά της παρούσας αξίας των
ετήσιων εισοδημάτων μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων, όπως, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:


 = 
t =1

t
− K0
(1 + r ) t

όπου: ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου, ΚΤΡ t= η Καθαρή Ταμειακή
Ροή το έτος t, K0 = η αρχική επένδυση το χρόνο t=0 και ν = η διάρκεια ζωής του
επενδυτικού σχεδίου.
Ο Εσωτερικός Συντελεστής Αποδοτικότητας αποτελεί ουσιαστικά το επιτόκιο
προεξόφλησης, κατά το οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης
εκμηδενίζεται, ως ακολούθως:


t 
0 = 
− K0
t 
 t =1 (1 + EBA) 
όπου: ΚΤΡt = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος t, K0 = η αρχική επένδυση το χρόνο
t=0, ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου και EBA = το επιτόκιο
προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ = 0
Η σημασία του ΕΣΑ στην αξιολόγηση μιας επένδυσης έγκειται στη σύγκριση του
με κάποιο επιτόκιο που προσδιορίζει το ελάχιστο όριο απόδοσης της επένδυσης
αυτής σχετικό με το χρηματοδοτικό κόστος και την ανάληψη κινδύνου σε σχέση με
την επένδυση αυτή. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η επένδυση, ο ΕΣΑ πρέπει να
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ελάχιστο αυτό όριο απόδοσης, που ονομάζεται και
Συντελεστής Απόρριψης (Gropelli και Nikbakht, 2012).
Δεδομένου ότι ορισμένες κρίσιμες μεταβλητές εισόδου χαρακτηρίζονται από
μεταβλητότητα εξαιτίας προβλέψιμων και μη προβλέψιμων κινδύνων (π.χ. μεταβολή
της ζητούμενης ποσότητας και τιμής των προϊόντων, μεταβολές στα κόστη των
συντελεστών παραγωγής, κλπ.), πραγματοποιήθηκε ανάλυση αβεβαιότητας της
προτεινόμενης επένδυσης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων,
χρησιμοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας και στοχαστική ανάλυση με βάση τις πλέον
κρίσιμες μεταβολές.
Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιείται μεταβάλλοντας ceteris paribus την
τιμή κάθε μεταβλητής ενδιαφέροντος σε προκαθορισμένο εύρος. Η ανάλυση
ευαισθησίας προσφέρει, με αυτόν τον τρόπο, χρήσιμες πληροφορίες για τη βαρύτητα
των διαφόρων μεταβλητών εισόδου στο τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν μπορεί να
εξετάσει την επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μεταβολής δύο ή
περισσοτέρων παραμέτρων. Η επιπρόσθετη αυτή πληροφορία καθίσταται εφικτή με
τη στοχαστική ανάλυση, στη βάση της οποίας οι μεταβλητές λαμβάνουν τιμές από
ένα εύρος πιθανών τιμών, σε κάθε σημείο του οποίου αντιστοιχεί μια πιθανότητα.
Έτσι, οι μεταβλητές εισάγονται με τη μορφή κατανομής πιθανότητας και τα κριτήρια
της ΚΠΑ και του ΕΣΑ υπολογίζονται επίσης με τη μορφή κατανομής πιθανότητας.
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3.2 Οικονομοτεχνικές παραδοχές της ανάλυσης
Η σχεδιαζόμενη μονάδα χρησιμοποιεί αποκλειστικά πρόβειο γάλα. Τα
προϊόντα παραγωγής που επιλέχθηκαν για τη μονάδα είναι η φέτα και η μυζήθρα,
λαμβάνοντας υπόψιν τις υφιστάμενες δυνατότητες της γαλακτοπαραγωγής στην
περιοχή. Η φέτα αποτελεί προϊόν ιδιαίτερης βαρύτητας για τις τυροκομικές μονάδες
στον ελλαδικό χώρο λόγω της οικονομικής και εξαγωγικής της σημασίας. Η μυζήθρα
αποτελεί παραπροϊόν της τυροκομικής διαδικασίας, προκύπτοντας από επεξεργασία
του εξαγόμενου τυρογάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο προϊόντα
παράγονται ήδη από γάλα της περιοχής, παρουσιάζοντας έτσι μειωμένο ρίσκο
αποδοχής από τους καταναλωτές. Στα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας δεν
συμπεριλήφθηκαν άλλα τυριά (π.χ. ημίσκληρα-σκληρά), προκειμένου να διατηρηθεί
το κόστος της αρχικής επένδυσης σε χαμηλά επίπεδα.
Η λειτουργία του τυροκομείου βασίζεται σε γαλακτοπαραγωγή 542 τόνων
ετησίως, ποσότητα που αποφέρει 1936 kg σε ημερήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψιν
280 μέρες παραγωγικής διαδικασίας ανά έτος. Με βάση τους αριθμούς αυτούς, και
δεδομένου ότι απαιτούνται 4,5 kg γάλακτος για την παραγωγή 1 kg φέτας,
αναμένεται να παράγονται ημερησίως, 430 kg φέτας, ενώ από την επεξεργασία
προκύπτουν, ως παραπροϊόν, 70 kg μυζήθρας ημερησίως. Σημειώνεται ότι η
παραγωγή αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τα ζώα που διαχειμάζουν στην περιοχή,
ανταποκρίνεται δηλαδή στους μόνιμους τοπικούς πληθυσμούς προβάτων και αιγών,
καλύπτοντας ωστόσο και μια περίοδο που ανέρχεται σε 1,5-2 μήνες για τα
μετακινούμενα ζώα. Η πώληση του γάλακτος από τους παραγωγούς στο τυροκομείο
κρίθηκε σκόπιμο να κοστολογηθεί στο 0,9 €//kg γάλακτος, ώστε να αποφέρει η
επένδυση υψηλότερο εισόδημα στους παραγωγούς της περιοχής. Από τα ευρήματα
της πραγματοποιούμενης έρευνας αγοράς, η τιμή πώλησης για τη φέτα υπολογίστηκε
στα 6 €/kg, και για τη μυζήθρα στα 2,1 €/kg.
Αναγκαίο καθίσταται επίσης να προσδιοριστούν οι αναγκαίες υποδομές
λειτουργίας της μονάδας για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος τυροκομείου.
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις που υπολογίζονται για την εγκατάσταση της
μονάδας αφορούν στον αναγκαίο εξοπλισμό για τις διαδικασίες τυροκόμησης, στις
κτηριακές εγκαταστάσεις, στον βιολογικό καθαρισμό και σε λοιπές δαπάνες
εγκατάστασης της μονάδας. Επίσης, στο κόστος περιλαμβάνεται ένα αρχικό
κεφάλαιο κίνησης.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις για την παραγωγή περιλαμβάνουν χώρους
παραλαβής του γάλακτος, χημείο για την ανάλυση της ποιότητας του γάλακτος,
εργαστήριο όπου θα διεξάγονται και διεργασίες παστερίωσης, δεξαμενές άλμης,
ψυγείο και αποθήκη για τη συντήρηση της φέτας και της μυζήθρας, αποθήκη για τα
υλικά μεταποίησης και τα υλικά καθαρισμού-απολύμανσης. Περιλαμβάνουν επίσης
την κατασκευή διοικητικών γραφείων, κυλικείου και τουαλετών-αποδυτηρίων.
Ο εξοπλισμός τυροκόμησης, αποτελείται από ζυγαριά γάλακτος, φίλτρα
γάλακτος, κορυφολόγο, παστεριωτήρα, τυρολέβητες, δεξαμενές άλμης και
τυροκομικό καζάνι, παγολεκάνες και τυροτράπεζες. Οι λοιπές ανάγκες της μονάδας
απαιτούν επίσης ψυκτικό εξοπλισμό, ατμολέβητα, υποδομές θέρμανσης, εξοπλισμό
χημείου, καθώς και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό. Προκειμένου να γίνεται ορθή, φιλική
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προς το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων, απαραίτητος κρίνεται επίσης ο
βιολογικός καθαρισμός.
Βασικό ως προς τα λειτουργικά έξοδα είναι να ληφθεί υπόψιν η αγορά της
πρώτης ύλης, δηλαδή το προς μεταποίηση γάλα, αλλά και η πυτιά που απαιτείται για
την τυροκόμηση του. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνεται και το κόστος
καταβολής μισθών για 5 εργαζόμενους, συγκεκριμένα 3 απασχολούμενων στην
παραγωγική διαδικασία, 1 χημικού και 1 επαγγελματία οδηγού. Επίσης, στα
λειτουργικά έξοδα ανήκουν οι δαπάνες για τη συντήρηση του βιολογικού
καθαρισμού, για τη μεταφορά των πρώτων υλών στο τυροκομείο, καθώς και για την
προώθηση των προϊόντων. Με βάση τις παραγόμενες ποσότητες προϊόντων από το
τυροκομείο, κρίθηκε ότι η προώθηση των προϊόντων εκτός της περιοχής στην
συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να περιοριστεί σε λειτουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος.
Το απαιτούμενο ποσό επένδυσης για τη μονάδα ανέρχεται σε 388 χιλ. € (Πίνακας
1). Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της
επένδυσης είναι 6% και ο συντελεστής φορολόγησης 29%. Επιπλέον, οι συντελεστές
απόσβεσης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι 10% για τον εξοπλισμό, 4% για τα
κτήρια και 12% για τα μεταφορικά μέσα. Τέλος, η αξιολόγηση πραγματοποιείται για
διάστημα 10 ετών.
Πίνακας 10: Επενδύσεις εγκατάστασης μονάδας
Είδος
Θέρμανση

Κόστος
2.000

Ατμολέβητας
Φιλτράρισμα

20.000
10.000

Κορυφολόγος
Ζυγαριά

10.000
2.000

Παστεριωτήρας
Τυρολέβητες

5.000
10.000

Τυροτράπεζες
Δεξαμενές άλμης

2.000
6.000

Λοιπά βοηθητικά/αναλώσιμα
Ψυκτικός εξοπλισμός

1.000
18.000

Παγολεκάνες
Βιολογικός καθαρισμός

3.000
40.000

Οργάνωση χημείου
Σύνολο εξοπλισμού
Κτήριο
Μεταφορές
Κεφ. Κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ

35.000
164.000
70.000
34.800
120.000
388.000
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4. Αποτελέσματα
4.1 Χρηματοοικονομική ανάλυση βασικού σεναρίου
Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή του λογιστικού φύλλου.
Τα ετήσια λειτουργικά έσοδα και έξοδα της τυροκομικής μονάδας παρουσιάζονται
στους ακόλουθους Πίνακες 2 και 3.
Πίνακας 11: Λειτουργικά έσοδα μονάδας ανά έτος
Φέτα
Μυζήθρα

722.667
41.160

ΣΥΝΟΛΟ

763.827

Πίνακας 12: Έξοδα μονάδας ανά έτος
Γάλα
Πυτιά

487.800
5.420

Εργασία
Βιολογικός καθαρισμός

120.000
2.000

Λοιπά έξοδα παραγωγής
Μάρκετινγκ-τροφοδοσία

2.500
1.000

Μεταφορές
ΣΥΝΟΛΟ

10.000
628.720

Από τα παραπάνω οικονομικών δεδομένα υπολογίζονται οι Καθαρές Ταμειακές
Ροές (ΚΤΡ) του επενδυτικού σχεδίου για τα 10 έτη και, ακολούθως, οι τιμές των
δεικτών ΚΠΑ και ΕΣΑ (Πίνακας 4).
Πίνακας 13: Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Επενδύσεις εγκατάστασης

388.000 €

Κ.Τ.Ρ. Έτους 1-8
K.T.Ρ. Έτους 9

102.705 €
101.897 €

Κ.Τ.Ρ. Έτους 10
ΚΠΑ

251.314 €
449.621 €

ΕΣΑ

24,50%

4.2 Ανάλυση
ευαισθησίας
Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν μεταβολές
της τάξης του 20% στις χρησιμοποιούμενες τιμές του βασικού σεναρίου. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακες 5-6, Διαγράμματα 1-2).
Πίνακας 14: Ανάλυση ευαισθησίας της ΚΠΑ
Μεταβλητή
Kg γάλακτος

-20,0%
1.393.724

-10,0%
869.222

0,0%
449.621

10,0%
106.311

20,0%
-179.781

Φέτα
Γάλα

-305.662
959.436

71.980
704.528

449.621
449.621

827.262
194.713

1.204.903
-60.195

Μυζήθρα

406.603

428.112

449.621

471.129

492.638
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Πίνακας 15: Ανάλυση ευαισθησίας του ΕΣΑ
Μεταβλητή
kg γάλακτος

-20,0%
59,05%

-10,0%
40,20%

0,0%
24,50%

10,0%
10,65%

20,0%
-2,51%

Φέτα
Γάλα

-9,18%
43,48%

9,17%
34,14%

24,50%
24,50%

38,66%
14,36%

52,32%
3,26%

Μυζήθρα

22,84%

23,67%

24,50%

25,33%

26,16%

ΚΠΑ
€1.500.000,00
kg γάλακτος/kg φέτας
Φέτα
Γάλα
Μυζήθρα

€1.000.000,00

€500.000,00

€0,00

(€500.000,00)
-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Ποσοστιαία απόκλιση από το βασικό σενάριο

Διάγραμμα 11: Αραχνοειδές διάγραμμα ΚΠΑ
ΕΣΑ

60,00%

40,00%

20,00%
kg γάλακτος/kg φέτας
Φέτα
Γάλα
Μυζήθρα

0,00%

-20,00%
-20,0%

-10,0%
0,0%
10,0%
Ποσοστιαία απόκλιση από το βασικό σενάριο

20,0%

Διάγραμμα 2: Αραχνοειδές διάγραμμα ΕΣΑ

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η ΚΠΑ μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές
λόγω μείωσης της τιμής της φέτας πάνω από 10%, ή αύξησης στην τιμή του γάλακτος
και στην ποσότητα γάλακτος για την παραγωγή φέτας. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες
παράμετροι είναι οι πλέον κρίσιμες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.
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Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση ευαισθησίας του ΕΣΑ.
Τα κύρια μεγέθη που ευθύνονται για τη μεταβολή του ταυτίζονται με αυτά που
επιδρούν στην ΚΠΑ.
4.3 Στοχαστική ανάλυση
Στη στοχαστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε η τριγωνική
κατανομή, ώστε να εξεταστούν οι αλλαγές σε ΚΠΑ και ΕΣΑ ανάλογα με τη μέγιστη,
την ελάχιστη και την πιθανότερη τιμή των εξεταζόμενων μεταβλητών. Τα δεδομένα
εισόδου της ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 7).
Πίνακας 16: Εισαγωγικά δεδομένα στοχαστικής ανάλυσης

Ελάχιστη
Πιθανότερη
Μέγιστη

Τιμή φέτας

Τιμή μυζήθρας

Τιμή γάλακτος

kg γάλακτος/

(€/kg)

(€/kg)

(€/kg)

kg φέτας

5,5

1,9

0,85

4

6
7

2,1
2,7

0,9
1,1

4,5
5

Στους Πίνακες 8 και 9 που ακολουθούν, παρατίθενται τα αποτελέσματα της
στοχαστικής ανάλυσης για την ΚΠΑ και τον ΕΣΑ.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ως προς την ΚΠΑ,
διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή ανέρχεται σε 437 χιλ. € περίπου και η διάμεσος σε 425
χιλ. €. Η πιθανότητα να εμφανιστεί αρνητική ΚΠΑ είναι μικρότερη από 10%. Επίσης
υπάρχει 10% πιθανότητα η ΚΠΑ να υπερβεί τα 824 χιλ. €.
Αντίστοιχα, η μέση τιμή του ΕΣΑ είναι 23,65% και η διάμεσος 23,58%. Η
πιθανότητα εμφάνισης ΕΣΑ χαμηλότερου από τον Συντελεστή Απόρριψης, είναι 10%,
ενώ υπάρχει πιθανότητα 10% ο ΕΣΑ να είναι μεγαλύτερος από 38,52%.
Πίνακας 17: Στατιστικά μεγέθη ΚΠΑ και ΕΣΑ
Στατιστικό μέγεθος
Μέση τιμή

ΚΠΑ (€)
437.452,92

ΕΣΑ (%)
23,65%

Διάμεσος
Τυπική απόκλιση

425.717,19
296.829,34

23,58%
11,71%

-367.037,77)
1.366.946,74

-12,73%
58,10%

Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
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Πίνακας 18: Πιθανότητα ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους, σε σχέση με την εκάστοτε τιμή
για την ΚΠΑ και τον ΕΣΑ
Ποσοστό
0%

ΚΠΑ (€)
-367.037,77

ΕΣΑ(%)
-12,73%

10%
20%

63.022,06
190.555,51

8,78%
14,18%

30%
40%

266.440,26
354.167,70

17,28%
20,78%

50%
60%

424.597,58
517.748,69

23,54%
27,12%

70%
80%

591.890,44
681.232,46

29,93%
33,27%

90%
100%

823.263,97
1.366.946,74

38,52%
58,10%

5. Συζήτηση και συμπεράσματα
Η περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων διαθέτει ένα σημαντικό ζωικό
κεφάλαιο. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος
πωλείται από τους κτηνοτρόφους σε τυροκομεία στην ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα παραπάνω δεδομένα και αφετέρου ότι η
τυροκομία μπορεί να προσφέρει κίνητρα για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην
περιοχή και να συμβάλλει στην ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων, η παρούσα
εργασία είχε ως αντικείμενο τη μελέτη βιωσιμότητας ενός τυροκομείου στην περιοχή,
με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του εισοδήματος των τοπικών κτηνοτρόφων.
Σύμφωνα με τα δύο κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν (ΚΠΑ και
ΕΣΑ), η υπό εξέταση επένδυση είναι βιώσιμη από οικονομικής πλευράς. Επίσης, η
ανάλυση ευαισθησίας και η στοχαστική ανάλυση έδειξαν ότι η μονάδα μπορεί να
ανταποκριθεί σε τυχόν δυσμενείς μεταβολές των τιμών και των ποσοτήτων του
γάλακτος και των προϊόντων που παράγει. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη επένδυση
θεωρείται επωφελής για την περιοχή, αν και παρουσιάζει ευαισθησία ως προς τις
κάποιες παραμέτρους της αγοράς. Στην συγκεκριμένη εργασία δεν εξετάστηκε η
βιωσιμότητα της επένδυσης υπό το πρίσμα της επιδότησης του τυροκομείου, από
εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση
επιδότησης, η επένδυση θα εμφανίσει πολύ πιο ελκυστικούς οικονομικούς δείκτες
και, επιπλέον, θα είναι αρκετά πιο ασφαλής σε τυχόν μεταβολές των συνθηκών της
αγοράς. Επισημαίνεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη εργασία δεν διερευνήθηκαν
ζητήματα χωροθέτησης του τυροκομείου, όπως και μορφές αναφορικά με το
ιδιοκτησιακό του καθεστώς.
Η βαρύνουσα σημασία της γαλακτοπαραγωγής για την περιοχή, καθιστά
επιτακτική τη διερεύνηση περαιτέρω δυνατοτήτων και προοπτικών. Στο πλαίσιο
αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εκτιμώμενες ποσότητες γάλακτος που
αναφέρονται στις παραδοχές της ανάλυσης δεν ανταποκρίνονται στην συνολική
ετήσια παραγωγή, αλλά στην περίοδο 9 μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Ιουνίου. Τους
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υπόλοιπους 3 μήνες η κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή βασίζεται στην
ελεύθερη βοσκή και οι αποδόσεις παραγωγής γάλακτος παρουσιάζουν
μεταβλητότητα, ανάλογα με τις ποσότητες χλωράς νομής στους βοσκοτόπους
(Μανίκα, 2010). Ο προσδιορισμός της παραγωγής γάλακτος για την περίοδο αυτή θα
μπορούσε να προσφέρει καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες της περιοχής,
περιλαμβάνοντας και την παραγωγή τσαλαφουτιού, στη συγκεκριμένη περίοδο.
Ενισχυτικό ρόλο σε περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να έχει και ο
προσδιορισμός της γαλακτοπαραγωγής των μετακινούμενων ζώων, ιδίως αυτών που
διαχειμάζουν στην πεδιάδα της Άρτας. Η αξία της διερεύνησης αυτής έγκειται στο
γεγονός ότι η πώληση του γάλακτος στην τιμή που χρησιμοποιείται ως παραδοχή της
ανάλυσης κατά τις περιόδους διαχείμασης πιθανόν να είναι συμφέρουσα επίσης για
τους εμπλεκόμενους μετακινούμενους παραγωγούς. Ένας από τους σκοπούς της
συγκεκριμένης ενέργειας θα ήταν να διερευνηθεί η πιθανότητα εγκατάστασης
τυροκομικής μονάδας με δυνατότητα παραγωγής περισσότερων προϊόντων, που
μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει χρήσιμες πληροφορίες ως προς
την περαιτέρω διερεύνηση του κλάδου της γαλακτοπαραγωής εντός του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων. Η μελέτη βιωσιμότητας της τυροκομικής μονάδας επέδειξε
θετικά αποτελέσματα, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να απορροφήσει σημαντικό
τμήμα της παραγωγής γάλακτος της περιοχής σε τιμή κατά 20% υψηλότερη σε σχέση
με τη σημερινή κατάσταση.
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Περίληψη
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αρχικά οριοθετήθηκε η περιοχή μελέτης και
καταγράφηκαν οι υπάρχουσες τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε
αυτή. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν τεκμηριωμένες και ήπιες τουριστικές
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μελέτης καθιστώντας
την έναν τουριστικό πόλο εναλλακτικού τουρισμού (rafting, αθλητική αλιεία,
πεζοπορικές διαδρομές, αναψυχή, κολύμπι, αγροτουρισμός). Προσεγγίστηκε,
επίσης, η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, φιλικών προς το περιβάλλον με
φυσική δόμηση, οι οποίες εξυπηρετούν τη διαμονή των επισκεπτών. Ακόμη,
προτάθηκε η δημιουργία μιας επιχείρησης για την διαχείριση των επισκεπτών, των
τουριστικών δραστηριοτήτων και της διαμονής των επισκεπτών, με σκοπό την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, διενεργήθηκε η οικονομική ανάλυση της
κατασκευής
των
κτιριακών
υποδομών
και
της
λειτουργίας
τους
συμπεριλαμβανομένου του κόστους των τουριστικών δραστηριοτήτων που
προτείνονται. Το συμπέρασμα είναι ότι με ορίζοντα 10ετίας είναι βιώσιμες οι
περισσότερες περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων είτε με είτε χωρίς επιχορήγηση
για την κατασκευή τους. Η περίπτωση κατασκευής και λειτουργίας ξύλινου
καταφυγίου μπορεί έχει θετική οικονομική απόδοση, εάν η αρχική επένδυση γίνει
από το Δήμο με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την αύξηση της επισκεψιμότητας
στην περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων.

Abstract
In the context of this work, the study area was originally delineated and the
existing tourist activities taking place in it, were recorded. Then the verified and mild
tourist activities, which can be established in the study area were documented. Their
ideal goal is to turn the area into a ultimate tourist destination for alternative tourism
(rafting, sport fishing, hiking, recreational walks, swimming, agrotourism). The
development of environmentally friendly constructions with natural build and
materials, where visitor could stay, was also approached. The idea of a management
business establishment was included in the study with the purposes of guest, tourist
activities and the overall stay management, which additionally would lead to new job
positions for the locals. Finally, the economic analysis of the building’s construction,
infrastructure and its operation, including the cost of the tourist activities proposed,
was estimated and included as well. The conclusion is that over a 10 year period, most
of the buildings facilities will be viable, with or without subsidies for their
construction. The construction and operation of a wooden shelter could have a
positive economic return, if the initial investment is made by the Municipality, which
would lead in a significant increase in the number of visitors in the Central
Tzoumerka area that would also benefit the municipality’s financial return.
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Εισαγωγή – Αντικείμενο εργασίας
Έως σήμερα οι πιο πολλές προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης, τόσο σε ορεινές
όσο και σε λοιπές περιοχές, έχουν συνδεθεί με την υποβάθμιση του φυσικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι ορεινές περιοχές έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τον πλανήτη, διότι είναι εστίες βιοποικιλότητας, δεξαμενές νερού,
αποθήκες φυσικών πόρων και ενέργειας (Καλιαμπάκος, 2018). Συνεπώς, οι νέες
προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να γίνονται με γνώμονα την προστασία
του περιβάλλοντος της εκάστοτε περιοχής και τα πρότυπα που ακολουθούνται να μην
είναι επιθετικά αλλά ήπια αξιοποιώντας με σύνεση τους διαθέσιμους πόρους της
περιοχής. Με την προσέγγιση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τις ορεινές
περιοχές, η οποία προϋποθέτει και απαιτεί, σε κάθε πεδίο της, απόλυτο και
δημιουργικό σεβασμό στην ποιότητα και τα "μεγέθη" του μοναδικού φυσικού και
πολιτισμικού της περιβάλλοντος, των παραδοσιακών τεχνών, δεξιοτήτων και
τεχνικών (Ρόκος, 1998) είναι δυνατή η σύνταξη ενός σχεδίου ανάπτυξης μιας
περιοχής χωρίς την υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
χωρίς δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται να
προσεγγιστεί η ήπια τουριστική αξιοποίηση της περιοχής του ποταμού Αχελώου,
ώστε να συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,
εν γένει. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη της περιοχής του Αχελώου
εφαρμόζοντας ήπιας μορφής παρεμβάσεις τουριστικής ανάπτυξης, με σεβασμό
πρωτίστως προς το περιβάλλον και δευτερευόντως προς τους επισκέπτες και τους
κατοίκους.
Περιγραφή περιοχής μελέτης
Η περιοχή μελέτης προς τουριστική αξιοποίηση ανήκει στον Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων, επί των ανατολικών – νοτιανατολικών διοικητικών του ορίων, και
αποτελείται από τον Αχελώο, το παραποτάμιο κομμάτι του Αχελώου, ενδιαφέρουσες
διαδρομές περιήγησης γύρω από αυτό, κοντινά μέρη πολιτιστικού και φυσικού
ενδιαφέροντος και τα χωριά πέριξ του ποταμού.
Ο Αχελώος ποταμός είναι ο πλουσιότερος σε παροχή ποταμός της Ελλάδας και
δεύτερος μεγαλύτερος σε μήκος (220 χιλιόμετρα), μετά τον Αλιάκμονα. Πηγάζει από
τα δυτικά της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων σε υψόμετρο 2200 μέτρων, από το
Όρος Λάκμος (Περιστέρι) και τον ορεινό όγκο Τριγγία. Ο άνω ρους του Αχελώου
ονομάζεται Ασπροπόταμος λόγω των αφρών που δημιουργούνται σε πολλά σημεία
εξαιτίας της απότομης κλίσης αλλά και λόγω των άσπρων πετρών που απαρτίζουν τις
όχθες του. Εμπλουτίζεται κατά την νότια πορεία του από διάφορους παραποτάμους,
διασχίζει τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας,
Αιτωλοακαρνανίας και εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος στην περιφερειακή ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας. Σημαντικός παραπόταμος που εμπλουτίζει τον Αχελώο εντός του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων είναι ο ποταμός Άσπρη Γκούρα που πηγάζει άνω των
Θεοδώριανων. Στην πορεία του έχουν κατασκευαστεί 4 υδροηλεκτρικά φράγματα, 3
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σε λειτουργία (Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου) και 1 εν αναμονή δικαστικής
απόφασης προς λειτουργία (Μεσοχώρας).
Τα χωριά της ευρύτερης περιοχής του παραποτάμιου κομματιού του Αχελώου
είναι:
▪ Εντός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων: Θεοδώριανα, Τερπνά, Στενό,
Τετράκωμο και Μεσούντα.
▪ Εκτός Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων: Καλή Κώμη, Μυρόφυλλο, Γλύστρα,
Κορυφή, Λαφίνα, Σκλήθρα, Νεράιδα και λίγο πιο μακριά τα χωριά
Μεσοχώρα, Αρματολικό, Παχτούρι και Αετός.
Κατά μήκος του Αχελώου εντός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων υπάρχουν
τέσσερις γέφυρες για διέλευση αυτοκινήτων.
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura2000
με κωδικό GR2130013 και ονομασία «Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Όρεων» και
ανατολικά του Αχελώου υπάρχει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Πολυνερίου –
Μυρόφυλλου.

Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής μελέτης
Υπάρχουσες τουριστικές δραστηριότητες
Η κυριότερη τουριστική δραστηριότητα στον ποταμό Αχελώο είναι η
προσέλκυση επισκεπτών, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, από την ευρύτερη περιοχή
αλλά και γύρω νομών για μπάνιο στα καθαρά και αρκετά δροσερά νερά του Αχελώου,
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λασπόλουτρα και φυσικό υδρομασάζ σε κατάλληλα σημεία που το νερό διέρχεται με
ορμή.
Γνωστά σημεία ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο κομμάτι του Αχελώου είναι η
Ιερά Μονή Σέλτσου και η ξύλινη κρεμαστή πεζογέφυρα Γλύστρα-Γκολφάρι,
κατασκευασμένη την δεκαετία του 60, σε σημείο όπου υπάρχει και παραλία επί του
ποταμού. Το πρόβλημα είναι ότι η εύρεση του σημείου της παραλίας και της
πεζογέφυρας είναι δύσκολη λόγω της απουσίας οποιασδήποτε σήμανσης ή ταμπέλας
για το σημείο. Το δάσος εκατέρωθεν του ποταμού και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής
Πολυνερίου – Μυρόφυλλου ανατολικά του Αχελώου προσφέρονται για πεζοπορικές
διαδρομές μέτριας δυσκολίας και για αναψυχή. Λίγο μακρύτερα από την περιοχής
μελέτης και συγκεκριμένα 4,5 χιλιόμετρα από τον οικισμό Θεοδώριανα βρίσκονται οι
εντυπωσιακοί καταρράκτες της Σούδας, που είναι από τους υψηλότερους
καταρράκτες στην Ελλάδα ύψους 25 περίπου μέτρων.
Πλησίον της περιοχής μελέτης διενεργούνται αθλητικές δραστηριότητες rafting.
Συγκεκριμένα:
Διαδρομή στον Αχελώο από την εταιρία Escapeway, η οποία έχει έδρα στη
Λάρισα, με διανυκτέρευση στο ενδιάμεσο. Η διαδρομή ξεκινάει από το χωριό
Κορυφή και τελειώνει στο φράγμα της Συκιάς. Ο βαθμός δυσκολίας στον
συγκεκριμένο κομμάτι είναι 2ου και σε μερικά σημεία 3ου με την κλίμακα να ξεκινάει
από το 1 (εύκολη διαδρομή) και να φτάνει στο 5 (πολύ απαιτητική διαδρομή). Η
συνολική διάρκεια κατάβασης είναι 7 ώρες και το μήκος περί τα 30 χιλιόμετρα. Στο
ύψος της Μεσούντας και του Μυρόφυλλου γίνεται η μεγάλη στάση για
διανυκτέρευση στο δάσος με σκηνές. Την επόμενη μέρα ξεκινάει η συνέχεια της
διαδρομής (πιο εύκολη από την πρώτη μέρα) με ωραία περάσματα όπως το φαράγγι
του Φάγκου (μέρος που σκοτώθηκε ο Άρης Βελουχιώτης) και το φαράγγι του
Κωστιανού και τέλος μετά την Ιερά Μονή Σέλτσου είναι το φράγμα της Συκιάς όπου
τελειώνει η διαδρομή.
Η TrekkingHellas, η οποία έχει έδρα στην Ατιική και franchise σε όλη την
Ελλάδα, διοργανώνει 2 διαδρομές rafting στον Ασπροπόταμο (άνω ρους Αχελώου),
μία από την περιοχή 3 ποτάμια (σμίξη Κρανιώτικου και Χαλικιώτικου ποταμού) έως
την Γέφυρα Αλεξίου και η δεύτερη πλησίον της περιοχής μελέτης στο τμήμα
Μεσοχώρα – Κορυφή. Η δεύτερη διαδρομή είναι 2ου βαθμού με περάσματα 3ου
βαθμού έχει διάρκεια 4 ώρες με χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα λόγω των μικρών
λιμνών που βρίσκονται μετά από κάθε πέρασμα, καθώς και οι δεντροσκέπαστες
απόκρημνες όχθες που δημιουργούν ένα περιβάλλον εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.
Τις ίδιες ακριβώς διαδρομές rafting με τις 2 παραπάνω εταιρίες διοργανώνει και
η εταιρία Olympos Trek, με έδρα την Λάρισα.
Ένα σημαντικό έργο προς υλοποίηση που έχει δρομολογηθεί στην ευρύτερης
περιοχή μελέτης και βοηθάει στην προσβασιμότητα μεταξύ των οικισμών της
κοιλάδας του Αχελώου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων είναι η βελτίωση του
οδικού άξονα Αθαμάνιο- Τετράκωμο- Καστανιά- Ελάτη- Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας. Η
ολοκλήρωση του τοποθετείται στα τέλη του 2020. Με το συγκεκριμένο έργο είναι
δυνατή η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από τα νοτιοανατολικά του Δήμου προς τα
ανατολικά δηλαδή την πορεία του Αχελώου, και επομένως εξυπηρετεί την τουριστική
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ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης. Αναφέρεται ότι στην ευρύτερη περιοχή
υλοποιούνται και έχουν δρομολογηθεί και επιπλέον έργα βελτίωσης μεταφορικών
υποδομών τα οποία συμβάλουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή
και την άρση της απομόνωσης της.(Νίκος Καραγιάννης, 2019)
Τα υπάρχοντα καταλύματα στα οποία διαμένουν οι επισκέπτες κοντά στην
περιοχή μελέτης είναι ένας ξενώνας στο χωριό Νεράιδα, δύο ξενώνες στα
Θεοδώριανα, και δύο ενοικιαζόμενα δωμάτια (airbnb). Όλα τα υπόλοιπα καταλύματα
βρίσκονται στο κέντρο του Δήμου δηλαδή Αθαμάνιο και Βουργαρέλι. Είναι φανερό
ότι οι υποδομές φιλοξενίας στην περιοχή είναι λιγοστές και χωρίς ιδιαίτερη
οργάνωση.

Προτεινόμενες τουριστικές επιχειρηματικές δράσεις
Λόγω της έντονης ιδιαιτερότητας της φύσης στην περιοχή μελέτης, για μία
πρόταση τουριστικής ανάπτυξης, είναι επιτακτική η ανάγκη να συμπεριληφθεί και η
μεταβλητή του περιβάλλοντος πριν την διατύπωση των προτεινόμενων δράσεων.
Έτσι, οι προτάσεις περιέχουν ήπιας μορφής τουριστικές δραστηριότητες με
ελαχιστοποιημένο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
1η τουριστική δραστηριότητα:
Rafting στον Αχελώο:
Rafting στο τμήμα Μεσοχωρα-Κορυφή- Μυροφυλο- Μεσούντα. Το τμήμα
Μεσοχώρα – Κορυφή είναι 2ου βαθμού με περάσματα 3ου(Διαδρομή 1, Χάρτης 1) ενώ
το τμήμα Κορυφή – Μεσούντα (Διαδρομή 2, Χάρτης 1) έχει ήπια κλίση και
προσφέρεται για οικογένειες και αρχάριους. Εκτός της μεγάλης ομορφιάς της
περιοχής το ιδιαίτερο της διαδρομής είναι ότι τα περισσότερα σημεία είναι
απροσπέλαστα οδικώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τοπία που ποτέ δεν έχει δει και
επισκεφτεί κάποιος.
Η ήπια προσέγγιση της υλοποίησης αυτής της δραστηριότητας είναι οι ήδη
υπάρχουσες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλλά με μικρή
συχνότητα, να εντατικοποιήσουν τη δράση στον συγκεκριμένο κομμάτι του Αχελώου,
έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών. Όπως έχει περιγραφεί σε
προηγούμενο κεφάλαιο καμία εταιρία δεν έχει έδρα στην περιοχή. Έτσι η ουσιαστική
πρόταση είναι η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης μέσω μίας ιδιωτικής επένδυσης
για την διαχείριση και ανάπτυξη του rafting.
Η βιωσιμότητα μίας τέτοιας επένδυσης δικαιολογείται αν ληφθεί σαν
παράδειγμα η ανεπτυγμένη δράση τέτοιων εταιριών στον ποταμό Άραχθο στα δυτικά
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
2η τουριστική δραστηριότητα:
Αθλητική αλιεία στον Αχελώο:
Η αθλητική αλιεία σε γλυκά νερά είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα με πανελλήνιο
σύλλογο και πανελλήνια πρωταθλήματα σε Αώο, Παμβώτιδα, Υλίκη και άλλες λίμνες
για κυπρίνο κυρίως. Δεν είναι καθόλου διαδεδομένη και οργανωμένη όμως σε
ποταμούς στην Ελλάδα. Μία τέτοια αθλητική δραστηριότητα, είναι δυνατόν, να
αποτελέσει έναν επιπλέον λόγο επίσκεψης της περιοχής ερασιτεχνών και
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επαγγελματιών ψαράδων. Ο Αχελώος είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη της
αθλητικής αλιείας λόγω των πλούσιων σε ψάρια νερών, των μεγάλων οχθών και της
μοναδικής στην Ελλάδα άγριας πέστροφας. Όποια δραστηριότητα, πρέπει να
συμβαδίζει με τους κανονισμούς που εκδίδει το αρμόδιο δασαρχείο για τους όρους
και τρόπους αλίευσης πέστροφας. Επιπροσθέτως κατόπιν ειδικής μελέτης είναι
δυνατή η θεσμοθέτηση ενός πανελλήνιου αγώνα αλιείας πέστροφας, τον πρώτο
αγώνα γλυκού νερού σε ποταμούς στην Ελλάδα.
3η τουριστική δραστηριότητα:
Πεζοπορικές διαδρομές γύρω από τον Αχελώο:
Συνδυάζοντας είτε το rafting, είτε την αθλητική αλιεία, η δασική έκταση πέριξ
του Αχελώου προσφέρεται για ήπιες πεζοπορικές διαδρομές αναψυχής. Προτείνεται
λοιπόν η διάνοιξη – σήμανση κάποιον μικρών κυκλικών μονοπατιών, με σεβασμό στη
φύση χωρίς μεγάλες επεμβάσεις, από ειδικούς και ορειβάτες, ώστε η πεζοπορία να
είναι ασφαλής για κάθε είδους επισκεπτών με αποτέλεσμα την αύξηση του
ενδιαφέροντος για την πεζοπορία στο δάσος. Επιπλέον προτείνεται και η
εγκατάσταση κιοσκιών και παγκακιών κατά το μήκος της διαδρομής σε σημεία
ενδιαφέροντος, μικρά ξέφωτα μέσα στο δάσος, που προσφέρονται για ξεκούραση και
αναψυχή. Το κόστος της αγοράς και εγκατάστασης 10 παγκακιών και 4 κιοσκιών με
στέγη ανέρχεται στα 8.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της εργασίας
εγκατάστασης.
4η τουριστική δραστηριότητα:
Αγροτουριστικές επισκέψεις:
Η εταιρία που διαχειρίζεται τις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορεί να
συνάψει συνεργασίες και σχέσεις με ντόπιους κτηνοτρόφους και γεωργούς, ώστε
ενδιαφερόμενοι επισκέπτες να μπορούν να δουν από κοντά και να βοηθήσουν και
αυτοί σε αγροτικές εργασίες με σκοπό την εκμάθηση του τρόπου ζωής αυτών των
ανθρώπων, των συνθηκών εργασίας και την γνωριμία με την παραδοσιακή ζωή των
ορεσίβιων αγροτών.
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Εικόνα 2: Χάρτης προτεινόμενων τουριστικών δραστηριοτήτων
Η προσέλευση των τουριστών στις προτεινόμενες τουριστικές δραστηριότητες
μπορεί να γίνεται:
▪ Από Τρίκαλα- Καρδίτσα μέσω της Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας, περνώντας
από σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος όπως η Πύλη, η Μεσοχώρα και
παραποτάμια διαδρομή έως τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και την
περιοχή μελέτης. Η διαδρομή είναι περίπου 3 ώρες.
▪ Από Μέτσοβο- Ιωάννινα μέσω της Επαρχιακής οδού ΆρταςΙωαννίνων (1 ώρα και 40 λεπτά) ή από την Ιόνια οδό και στην συνέχεια την
Ε.Ο. Άρτας- Τρικάλων (περίπου 2 ώρες)
▪ Από Άρτα μέσω Ε.Ο. Άρτας- Τρικάλων (1 ώρα και 25 λεπτά περίπου)
▪ Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η διαδρομή από την περιοχή του
Ασπροποτάμου Τρικάλων μέσω του περάσματος του Μπάρου (εκεί που
συναντάται η Κακαρδίτσα των Τζουμέρκων με το Περιστέρι ή Λάκμο) με το
υψόμετρο στον αυχένα να ξεπερνά τα 1800 μέτρα, από τους πιο ψηλούς
δρόμους στην Ελλάδα αλλά και από τους πιο επικίνδυνους μιας και το χιόνι
υπάρχει ακόμα έως και τον Ιούνη σε διάφορα σημεία. Μετά το πέρασμα στα
Τζουμέρκα, πρώτο χωριό είναι οι Καλλαρύτες, μετά οι Κτιστάδες και έπειτα
ξεκινάει ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Η διαδρομή από τον Ασπροπόταμο
στην περιοχή μελέτης διαρκεί περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά.
Όπως έχει αναφερθεί, τα καταλύματα πλησίον της περιοχής μελέτης είναι
ελάχιστα μιας και οι περισσότερες τουριστικές υποδομές είναι στα Νότια και στα
Βόρεια του Δήμου. Η βασική ιδέα είναι για την διαμονή των τουριστών στην περιοχή
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του Αχελώου είναι μία εναλλακτική μορφή κτιρίων, εναρμονισμένων και ενταγμένων
στο περιβάλλον, με φυσικά υλικά και όχι μέσα σε έναν οικισμό όπως συνηθίζεται.
Η φυσική δόμηση είναι ένας αρκετά νέος όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει μια δομική προσέγγιση προσανατολισμένη στη χρήση φυσικών, τοπικών,
προσεκτικά επιλεγμένων ή και ανακυκλωμένων υλικών, απλών εργαλείων και
τεχνικών.
Σε όλους σχεδόν τους τόπους η φύση εξασφαλίζει τα δομικά υλικά που
χρειαζόμαστε. Επειδή τα υλικά αυτά χρειάζονται μεταφορά, τα οικονομικά και
περιβαλλοντικά κόστη είναι χαμηλά. Μερικά από αυτά τα υλικά είναι ανανεώσιμα
(όπως τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως οι πέτρα και το χώμα)
υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα.
Αντίθετα από τα οικολογικά δομικά υλικά, τα φυσικά εμπεριέχουν καθόλου ή
ελάχιστη επεξεργασία. Η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην καταστροφή των δασών,
την κατασπατάληση των ορυκτών πόρων, την μόλυνση και ούτε εξαρτάται από
βιομηχανικά υλικά και βαριά μηχανήματα.
Έτσι εξετάζονται οι 3 παρακάτω περιπτώσεις καταλυμάτων.
Πρόταση 1η:
Ξύλινο καταφύγιο σε δασική περιοχή με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά,
χαμηλές ενεργειακές ανάγκες και ενεργειακή αυτονομία.
Πρόταση 2η:
Μικρά πέτρινα κτίσματα μέσα στο δάσος με ανάγκη βιομάζας για μαγείρεμα και
θέρμανση και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ηλεκτρικές ανάγκες. (εικόνα 3)
Πρόταση 3η:
Μικρές ξύλινες κατασκευές μέσα στο δάσος με απαιτήσεις βιομάζας για
θέρμανση, μαγείρεμα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ηλεκτρικές ανάγκες.
(εικόνα 4 )

Εικόνα 3: πέτρινο ιγκλού

Εικόνα 4: ξύλινο σπιτάκι

Συμπερασματικά, για την ανάπτυξη των τριών τουριστικών δραστηριοτήτων
αλλά και για την διαμονή των επισκεπτών στην περιοχή, είναι αναγκαία η δημιουργία
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μίας επιχείρησης με έδρα στην περιοχή του Αχελώου για την ορθολογική και εύρυθμη
διαχείριση και λειτουργία αυτών.
Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας κτιρίων διαμονής
Η δυναμικότητα της κάθε πρότασης διαμονής των επισκεπτών κυμαίνεται
μεταξύ 25-30 ατόμων. Συνεπώς, για κάθε μία από τις προτάσεις αναφέρεται
παρακάτω ο αριθμός των κατασκευών που χρειάζονται και η κοστολόγηση τους.
Ξύλινο καταφύγιο:
Ένα ξύλινο καταφύγιο δύο ορόφων με συνολική επιφάνεια 260τ.μ. όπου στο
ισόγειο βρίσκεται το σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο και στον πρώτο όροφο 2 δωμάτια
χωρητικότητας 13-15 ατόμων το καθένα, είναι αρκετό για την κάλυψη των 30
ατόμων. Το καταφύγιο θερμαίνεται και παρέχει ζεστό νερό μέσω ξυλολέβητα και
καλύπτει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ανάγκες (φόρτιση κινητού, φωτισμός,
ψυγείο, μαγείρεμα) με αυτόνομο ηλιακό πάνελ στη στέγη και μία μπαταρία. Η
κοστολόγηση όλης της κατασκευής αναλύεται παρακάτω.
Σύμφωνα με έρευνα αγοράς η κατασκευή ενός τέτοιου ξύλινου κτιρίου,
ενεργειακής κλάσης Α στοιχίζει κατά μέσο όρο 700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο κεντρικός ξυλολέβητας που ζεσταίνει όλο το χώρο και παρέχει ζεστό νερό
κοστίζει περίπου 1200 ευρώ.
Το ηλιακό πάνελ παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα για τις απαραίτητες ανάγκες
λειτουργίας του καταφυγίου και διαμονής των επισκεπτών και το κόστος του
ανέρχεται στα 6500 ευρώ.
Πέτρινα κτίσματα:
Για την στέγαση 30 περίπου ατόμων χρειάζονται περίπου 8 μικρά σπιτάκια των
20τ.μ τα οποία έχουν 3-4 κλίνες το καθένα. Τα σπιτάκια θερμαίνονται με μία μικρή
ξυλόσομπα στο εσωτερικό τους, παρέχεται ζεστό νερό και στα 8 κτίρια από κεντρικό
ξυλολέβητα και καλύπτει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ανάγκες (φόρτιση κινητού,
φωτισμός, ψυγείο) με μικρά ηλιακά πάνελ στις στέγες και μπαταρίες.
Σύμφωνα με έρευνα αγοράς σε δύο εταιρίες κατασκευής πέτρινων κτισμάτων ο
μέσος όρος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο (συμπεριλαμβανόμενης της
τοιχοποιίας και της στέγης) είναι 1000 ευρώ.Η σόμπα που περιλαμβάνεται σε κάθε
κτίριο κοστίζει περίπου 120 ευρώ.
Το κόστος των μικρών πάνελ που τοποθετούνται στις σκεπές του κάθε κτιρίου
ανέρχεται στα 1250 ευρώ το σετ.
Ο κεντρικός ξυλολέβητας για την παροχή ζεστού νερού σε όλα τα κτίσματα
ανέρχεται στα 600 ευρώ
Ξύλινο σπιτάκι:
Για την στέγαση 30 περίπου ατόμων χρειάζονται περίπου 8 μικρά σπιτάκια των
20τ.μ τα οποία έχουν 3-4 κλίνες το καθένα. Τα σπιτάκια θερμαίνονται με μία μικρή
ξυλόσομπα στο εσωτερικό τους, παρέχεται ζεστό νερό και στα 8 κτίρια από κεντρικό
ξυλολέβητα και καλύπτει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές ανάγκες (φόρτιση κινητού,
φωτισμός, ψυγείο) με ηλιακά πάνελ στις στέγες και μπαταρίες.
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Σύμφωνα με έρευνα αγοράς σε μία εταιρία κατασκευής ξύλινων κτιρίων το
κόστος κατασκευής ενός κτιρίου με διπλή τοιχοποιία ξύλου και μόνωση στο
ενδιάμεσο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η σόμπα που περιλαμβάνεται σε κάθε κτίριο κοστίζει περίπου 120 ευρώ.
Το κόστος των μικρών πάνελ που τοποθετούνται στις σκεπές του κάθε κτιρίου
ανέρχεται στα 1.250 ευρώ το σετ.
Ο κεντρικός ξυλολέβητας για την παροχή ζεστού νερού σε όλα τα κτίσματα
ανέρχεται στα 600 ευρώ
Οπότε το συνολικό κόστος κατασκευής των 3 προτεινόμενων υποδομών φαίνεται
στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Κόστος κατασκευής προτεινόμενων υποδομών
Ξύλινο καταφύγιο
Πέτρινα Σπιτάκια
Ξύλινα σπιτάκια
Κατασκευή
700(€/τ.μ.)
1000(€/τ.μ.)
1000(€/τ.μ.)
Ξυλολέβητας
1200€
600€
600€
Ξυλόσομπα
120 (€/κτίσμα)
120 (€/κτίσμα)
Ηλιακό πάνελ
6500€
1250 (€/κτίσμα)
1250 (€/κτίσμα)
Σύνολο
189700
178280€
178280€
Για κάθε πρόταση διενεργήθηκε μια πρώτη ανάλυση βιωσιμότητας.
Αρχικές παραδοχές
Ξύλινο Καταφύγιο: Για τον αριθμό επισκεπτών που διαμένουν τον χρόνο στο
καταφύγιο λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από το καταφύγιο Μελισσουργών το οποίο
κατά μέσο όρο έχει 4 μέρες το μήνα με πληρότητα 100%. Ο μέγιστος αριθμός που
μπορούν να φιλοξενηθούν ένα βράδυ είναι 27 άτομα. Το κόστος διανυκτέρευσης ανά
άτομο είναι 15 ευρώ (όπως στα περισσότερα καταφύγια στην Ελλάδα). Επίσης
υπολογίστηκε ότι ο καθένας από αυτούς πίνει έναν καφέ και οι μισοί από τους
επισκέπτες τρώνε ένα γεύμα. Στα έξοδα συμπεριλήφθηκαν 3.000 ευρώ ενοίκιο από
αυτόν που διαχειρίζεται το καταφύγιο προς τον Δήμο ο οποίος προτείνεται να κάνει
την επένδυση, 3.000 ευρώ ενεργειακά κόστη και συντηρήσεις, επιπλέον 3.000 ευρώ
διάφορα υλικά, αμοιβή διαχειριστή και βοηθού υπαλλήλου 16.000 ευρώ συνολικά
μαζί με τις εισφορές τους. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης καταφυγίου
Έσοδα
28.512€
Έξοδα
25.010€
Φόρος
770,352€
Φορολογητέο εισόδημα
3.501,3€
Καθαρή ταμειακή ροή
2.731€
Το πλεόνασμα της καθαρής ταμειακής ροής σημαίνει ότι το καταφύγιο μπορεί να
λειτουργήσει με τις παραδοχές που έγιναν. Όμως, η επένδυση δεν είναι βιώσιμη εάν
πρέπει τα κόστη κατασκευής του καταφυγίου να καλυφθούν από τον επενδυτή –
διαχειριστή. Γι’ αυτό και προτείνεται μια τέτοια επένδυση να γίνει από το Δήμο.
Για τα πέτρινα κτίσματα και τα ξύλινα σπιτάκια τα οποία διαθέτουν τους ίδιους
εξοπλισμούς, έχουν το ίδιο κόστος κατασκευής και λειτουργούν παρόμοια γίνεται
200

από κοινού η ανάλυση βιωσιμότητας. Οι αρχικές παραδοχές είναι ότι έχουν 100%
πληρότητα 4 μέρες το μήνα, ο μέγιστος αριθμός που μπορούν να φιλοξενήσουν είναι
27 άτομα και το κόστος διανυκτέρευσης ανά άτομο είναι 30 ευρώ (έναντι 40 ευρώ σε
αντίστοιχες περιπτώσεις). Επίσης υπολογίστηκε ότι οι μισοί από αυτούς κάνουν τις
υπαίθριες δραστηριότητες που προσφέρονται με κόστος 30 ευρώ ανά άτομο. Στα
έξοδα συνυπολογίστηκαν τα ενεργειακά κόστη 3.600 ευρώ το χρόνο, η συντήρηση
1.600 ευρώ, διάφορα υλικά 2.000 ευρώ, αμοιβή υπαλλήλου 14.000, οι αποσβέσεις
και οι φόροι. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα:
Πίνακας 3: Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης ξύλινων – πέτρινων κατασκευών
Έσοδα
58.320€
Έξοδα
21.200€
Καθαρή ταμειακή ροή
30.911€
Επιτόκιο προεξόφλησης 8%
NPV
29.419€
IRR
12%
Συμπεράσματα
Το ξύλινο καταφύγιο είναι μία βιώσιμη επένδυση κατά τη λειτουργία της, την
οποία πρέπει να επιδοτήσει ο Δήμος, ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει κάποια
αναπτυξιακά προγράμματα που προσφέρουν χρηματοδοτικά εργαλεία και λαμβάνει
εκτός του ενοικίου και έμμεσα κέρδη από την αύξηση των επισκεπτών. Παράλληλα,
δημιουργεί τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας και κάποιες έμμεσες θέσεις
εργασίας. Τα ξύλινα και τα πέτρινα σπιτάκια έχουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα
μεταξύ τους στην οικονομική μελέτη και μπορούν να διακριθούν δύο περιπτώσεις. Η
πρώτη αφορά την επένδυση από τον Δήμο όπως και με το καταφύγιο αλλά αυτή τη
φορά σε βάθος 10ετίας έχει αποπληρωθεί το κόστος της επένδυσης. Η δεύτερη
περίπτωση είναι η επένδυση να είναι ιδιωτική με τα ίδια χαρακτηριστικά που
προαναφέρθηκαν.
Όλες οι προτάσεις που διατυπώθηκαν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα για τον
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, κινούνται στα πλαίσια της προστασίας του
περιβάλλοντος και του τοπίου εφόσον δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις, μπορούν
να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τα έσοδα του Δήμου, να δώσουν μία νέα
ταυτότητα στην περιοχή και, έτσι, να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του
Δήμου.
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Περίληψη
Αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης των ορεινών περιοχών όπως του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων αποτελεί η υπαίθρια δραστηριότητα της θήρας. Το έντονο
ανάγλυφο καθώς και η ισχυρή ύπαρξη του υδάτινου στοιχείου συμβάλλουν στη
δημιουργία διαφορετικών βιοτόπων, όπου φιλοξενούνται πολλά είδη πανίδας,
προστατευόμενα και μη, τα οποία αποτελούν κίνητρο για τους κυνηγούς της
περιοχής. Παρόλο που το κυνήγι στον Δήμο ασκείται ελεύθερα με τον παραδοσιακό
τρόπο, με «κυνηγούς-καταναλωτές», των οποίων οι προτιμήσεις και οι τάσεις τους
είναι γνωστές, η δυνατότητα ύπαρξης μίας ήπιας μορφής κυνηγετικού τουρισμού
εξαρτάται από την φέρουσα κυνηγετική ικανότητα της περιοχής και από την ορθή
οργάνωση και διαχείριση της θήρας. Στην παρούσα εργασία, γίνεται ανάπτυξη
σχεδίου για την οργάνωση και ανάδειξη της κυνηγετικής δραστηριότητας των
Κεντρικών Τζουμέρκων, ως μοχλός ανάπτυξης που θα στηρίζει τον κυνηγετικό
τουρισμό της περιοχής και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ορθολογικά ως προς τη
διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.
Abstract
An essential part of the local traditions in mountain areas, such as the municipality
of Central Tzoumerka, is the outdoor activity of hunting. The high-level relief and the
strong existence of the water element contribute to the creation of different habitats,
where many species of wildlife, protected and non-protected, are housed These
environments are ideal places for hunting activities. Although traditionally, hunting
in Central Tzoumerka is free, with ‘hunters’ whose preferences and trends are known,
the possibility of having a mild form of hunting tourism depends on the region’s
carrying hunting capacity and on the proper organization and management of
hunting. In this work, a plan is being developed for the organization and emergence
of the hunting activities of Central Tzoumerka as a development lever to support
hunting tourism in the region and, at the same time, to aid in the management and
conservation of biodiversity in the wider area of the National Park of Tzoumerka,
Valley of Acheloos, Agrafa and Meteora.
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1. Εισαγωγή
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έκταση 515,9 τ.χλμ. και πληθυσμό 6.945
σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) έχει χαρακτηρισθεί ως
ορεινός εξαιτίας των μεγάλων υψομετρικών διαφορών (144μ.-2.429μ.) και του
έντονου αναγλύφου. Οι απότομες κλίσεις, οι διάσπαρτοι οικισμοί, οι
εγκαταλελειμμένες δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες προκαλούν δυσχέρειες στην
περιοχή και εμποδίζουν τη χρήση των εκτάσεων για γεωργική και κτηνοτροφική
εκμετάλλευση, έτσι μεγάλο μέρος των αγροτεμαχίων σταμάτησε να καλλιεργείται και
να διαχειρίζεται από τους κατοίκους. Αυτό συνέβαλλε στην δάσωση μεγάλου μέρους
της περιοχής και στην ελεύθερη κίνηση και εξάπλωση πολλών ειδών άγριας πανίδας,
τα οποία επισκέπτονται τους οικισμούς προς εύρεση τροφής. Σε αυτή την κατάσταση
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, στο πλαίσιο της οποίας διαμορφώθηκαν πέντε
(5) Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), για εντατική προστασία της βιοποικιλότητας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η ενασχόληση μιας μερίδας κατοίκων
με την υπαίθρια δραστηριότητα της θήρας, θέτοντάς την ως μία από τις
συνηθέστερες δραστηριότητες της υπαίθρου στον Δήμο. Ο αριθμός των κυνηγών
πανελλαδικά φτάνει τους 200.000, σε κάθε κυνηγετική περίοδο, από τους οποίους
στην περιφέρεια Ηπείρου ασχολούνται οι 20.000 και περίπου 240 στον ορεινό Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων.
Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της θήρας αποτελεί το γεγονός πως στην
περιοχή αναπτύσσεται πλούσια βι0ποικιλότητα με σημαντικά ενδιαιτήματα
θηρεύσιμων ειδών όπως αγριόχοιροι (Sus scrofa), λαγοί (Lepus europaeus) καθώς και
ενδιαφέρουσα πτηνοπανίδα π.χ. ορεινή πέρδικα (Alectoris graeca), μπεκάτσα
(Scolopax rusticola) και φασιανό (Phasianus colchicus). Συν τοις άλλοις, υπάρχουν
θεσμοθετημένες ζώνες απόλυτης προστασίας για τα προστατευόμενα είδη άγριας
πανίδας κυρίως μεγάλων θηλαστικών όπως καφέ αρκούδας (Ursus arctos),
ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) και λύκου (Canis lupus) καθώς και σημαντικοί
πυρήνες εξάπλωσης αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra) και βίδρας (Lutra lutra).
1.2 Κυνηγετική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης
Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το οποίο προέκυψε από το ερωτηματολόγιο
του Προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Εικόνα 1), τα
θηράματα για τα οποία κάνουν περισσότερες εξορμήσεις κάθε Τετάρτη-ΣάββατοΚυριακή οι κυνηγοί είναι η μπεκάτσα 19,28%, ο λαγός με 19,40%, ο αγριόχοιρος με
15,71% κ.α.
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Εικόνα 1. Ποσοστιαία κατανομή των κυνηγετικών εξορμήσεων των κυνηγών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Άρτεμις κατά θηραματικό είδος 2014-2015 (www.ihunt.gr).

Όσον αφορά όμως τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, και μετά από επικοινωνία με
τον θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου του Δήμου, οι κύριες προτιμήσεις των
τοπικών κυνηγών είναι ο αγριόχοιρος και έπειτα ο λαγός, ο φασιανός και η
πετροπέρδικα.
Στην Ελλάδα, παρόλο που δεν είναι γνωστός ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, υπάρχει
εκτίμηση της συνολικής κάρπωσης που φτάνει τα 20.000 άτομα ετησίως
(Χριστοδούλου, 2006). Ωστόσο, απόλυτες μετρήσεις του μεγέθους ενός πληθυσμού
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη φύση, παρά μόνο εκτιμήσεις του
μεγέθους αυτού (Krebs, 1999). Κατά προσέγγιση, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων,
σε κάθε κυνηγετική περίοδο η κάρπωση αγριόχοιρων φτάνει περίπου τα 130
θηράματα.

Εικόνα 2. Εξέλιξη της θηραματικής προτίμησης και της μέσης κάρπωσης ανά κυνηγό και έτος
για τον αγριόχοιρο, 2000-2014 (www.ihunt.gr).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη σύμφωνα με την οποία κοινό χαρακτηριστικό των
κυνηγών αγριόχοιρου είναι η καταγωγή τους από ορεινές περιοχές, σε αντίθεση με
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τους κυνηγούς λαγών, πέρδικας και φασιανού που προέρχονται από αστικά κέντρα
(Hasanagas & Sokos, 2008).
Δικαιολογημένα λοιπόν, προκύπτει πως το 70% των κυνηγών στον Δήμο δείχνουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο κυνήγι αγριόχοιρων σε σχέση με τα υπόλοιπα θηρεύσιμα
είδη. Θηράματα όπως λαγοί, πέρδικες και φασιανοί θηρεύονται σπανιότερα στην
περιοχή αφού το κυνήγι τους, παρότι εξευγενισμένο, είναι πιο απαιτητικό λόγω των
μεγαλύτερων ενδιαιτημάτων και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης του θηράματος
άρα μεγαλύτερη δυσκολία και μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης των κυνηγών.
2. Μέθοδοι και Υλικά
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη στη νομοθεσία περί θήρας καθώς
και στον ρόλο του κυνηγιού ως διαχειριστικό μέτρο της βιοποικιλότητας και μοχλό
ανάπτυξης σε περιοχές ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ύστερα από επικοινωνία με
ανθρώπους των Κεντρικών Τζουμέρκων σχετικούς με το κυνήγι και μη, έγινε συλλογή
δεδομένων σχετικά με την κυνηγετική δραστηριότητα στον Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό,
εξετάζονται τα οφέλη και οι ανάγκες της περιοχής μελέτης (κοινωνία-περιβάλλον),
που προκύπτουν από τις δυο μορφές θήρευσης, ελεύθερο κυνήγι και ελεγχόμενο.
2.1 Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο Θήρας
Οι βασικότερες και θεμελιώδεις διατάξεις για τη θήρα περιέχονται στη Δασική
Νομοθεσία και ειδικότερα στο Ν.Δ 86/89 «Περί Δασικού Κώδικα» (άρθρα 251, 258,
259 και 262) και δίνονται στον Πίνακα 1. Σημαντικές είναι και οι Κ.Υ.Α. και οι
Διεθνείς Συμβάσεις μέσω των οποίων η Ελλάδα ενσωματώνεται στις ευρωπαϊκές και
διεθνείς διατάξεις για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
όπως:
• Ο Κανονισμός ΕΟΚ 3626/82 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή στην
κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας
που απειλούνται με εξαφάνιση» (Σύμβαση CITES).
• Η Οδηγία 94/24ΕΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Παραρτήματος
ΙΙ της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περιελήφθησαν στο Παράρτημα ΙΙ/2 ορισμένα
είδη των οποίων το κυνήγι απαγορευόταν μέχρι τώρα.
• Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και χλωρίδας». (ΦΥΣΗ 2000).
Πίνακας 1. Νομοθεσία που διέπει τη θήρα στην Ελλάδα.
Νόμοι – Νομοθετικά Διατάγματα
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ.
Κ.Υ.Α. με αριθ. 414985/1985 «Μέτρα
Α΄ 7/18-1-1969) άρθρα 251 έως 267 και 287 διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»
έως 289
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 757/1985)
Α. Ν. 525/1968 «Περί θήρας» (Φ.Ε.Κ.
Α΄198/9-9-1968)
Ν. 3208/2003 (Φ.Ε.Κ 303/Α/24-12-03),
«Προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις»

Κ.Υ.Α. με αριθ. 87578/703 (Φ.Ε.Κ. Β΄
581/2007) της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π.
37338/1807/Ε. 103 «Καθορισμός των
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση
της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων …..» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1495/2010)
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Κάθε χρόνο, κατά την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, κάθε κυνηγός οφείλει να
καταβάλλει ένα ποσό χρημάτων (Πίνακας 2) στον Κυνηγετικό Σύλλογο του τόπου
κατοικίας του σύμφωνα με το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» Βιβλίο 6 (Φ.Ε.Κ. Α΄
7/18-1-1969) με σκοπό την απόκτηση άδειας θήρας και ετήσιας συνδρομής στον
Κυνηγετικό Σύλλογο όπου ανήκει.
Πίνακας 2. Τιμή άδειας θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019.
Τόπος μόνιμης κατοικίας
Τιμή Άδειας θήρας
Τοπική (Νομός)
10,00€
Περιφερειακή (Μια εκ των επτά κυνηγετικών
30,00€
περιφερειών)
Γενική (ολόκληρη την χώρα)
60,00€
Ετήσια Συνδρομή Κυνηγετικού Συλλόγου
60,00€

Όσον αφορά τις «Απαγορεύσεις θήρας – Προστασία θηραμάτων και
Απαγορευμένοι για τη θήρα χώροι», του άρθρου 6 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός
Κώδικας» Βιβλίο 6 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 7/18-1-1969) απαγορεύεται η θήρα:
α) εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από
κατοικίες,
β) εντός εθνικών δρυμών και Καταφυγίων Άγριας Ζωής και
γ) χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη εντός ιδιωτικής έκτασης και ενός και μισού
μέτρου (1,50μ.) από φράχτη ιδιωτικής έκτασης
Ωστόσο, η ελεύθερη θήρευση προϋποθέτει την γνώση της περιοχής, για αυτό η
δραστηριότητα αυτή εξυπηρετεί κυρίως του κυνηγούς που διαμένουν στους
οικισμούς του Δήμου και λιγότερο τους κυνηγούς-τουρίστες.
2.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής
Για την ίδρυση και λειτουργία μιας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ),
Ιδιωτικής ή Δημόσιας, είναι αναγκαίο να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες με βάση
τους νόμους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις
άσκησης της θήρας μέσα σε αυτή. Στον Πίνακα 3 αναφέρονται οι πιο στοιχειώδεις
νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ΕΚΠ και στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι διακρίσεις
και τα τέλη έκδοσης ειδικών αδειών για θήρα σε Δημόσια και Ιδιωτική Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή της χώρας μας.
Πίνακας 3. Θεσμικό πλαίσιο Ιδιωτικής και Δημόσιας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής.
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΕΚΠ)
Ιδιωτική ΕΚΠ
Ν.177/75 όπως
τροποποιήθηκε με Ν.
1650/86 «Για την
προστασία του
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
160/Α/16-10-86)

Διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3
του Π.δ. 453/1977
“Περί ελεγχόμενων
κυνηγετικών περιοχών και των
όρων και προϋποθέσεων
άσκησης θήρας σ΄ αυτές”.

Άρθρο 12 Ν. 4164/2013
«Για σύνταξη Μελέτης
βοσκοϊκανότητας ανά 3
έτη» (ΦΕΚ. Α 156/2013).

Τις διατάξεις των άρθρων
253, 254 και 255 παρ. 10
του Ν.δ. 86/69

Η με αριθμό 101729/2252/105-2004 απόφαση Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τιμές
Θηραμάτων–εισόδων στην
ΕΚΠ

Άρθρο 6 Π.Δ. 453/1977
«Καταβάλλεται Ετήσια
Διαχειριστική Μελέτη της
Ι.Ε.Κ.Π. και εποπτεία
αυστηρά από την Δασική
Υπηρεσία»
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Σεβόμενοι το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές, οι κυνηγοί, η κοινωνία και η Δασική Υπηρεσία οφείλουν να τηρούν τα
ακόλουθα κριτήρια για την ορθή λειτουργία της ΕΚΠ και άσκησης της θήρας μέσα
σε αυτήν. Έτσι λοιπόν, η λειτουργία Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής
προϋποθέτει:
α) αποψιλωτικές υλοτομίες μέσα στην περιοχή με αναστολή του κυνηγιού την
περίοδο των υλοτομιών,
β) συρμάτινη περίφραξη,
γ) απαγόρευση βολής στα 100 μέτρα έξω από την ΕΚΠ,
δ) χρήση σιδερένιων, επινικελωμένων ή επιχαλκωμένων σκαγιών για την
αποφυγή μόλυνσης του εδαφικού ορίζοντα,
ε) εποπτεία από την Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με τη παράγραφο 10 του άρθρου
6 του Π.Δ. 453/1977.
στ) συγκρότηση ομάδας τοπικών κυνηγών με προνόμιο την μόνιμη θήρα στην
ΕΚΠ κοντά στην περιοχή κατοικίας τους.
Πίνακας 4. Διακρίσεις και τέλη έκδοσης ειδικών αδειών Ελεγχόμενων Κυνηγετικών
Περιοχών.
Τιμή Ειδικής
Ε.Κ.Π. ΚΟΖΙΑΚΑ
Ι.Ε.Κ.Π. ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗ
Κυνηγετικής Άδειας
(ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
(ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
(€/είσοδο)
Ανά τόπο κατοικίας του
2013-2014
2018-2019
κυνηγού
Ανά ημέρα
Ανά ημέρα
Κάτοικοι Τοπικών
Κοινοτήτων
Μόνιμοι κάτοικοι Νομού
Έλληνες και υπήκοοι ξένων
κρατών που διαμένουν
πάνω από 15 χρόνια στην
Ελλάδα & υπήκοοι χωρών
της Ε.Ε.
Υπήκοοι ξένων κρατών πλην
Ε.Ε.

17,00€

13,15€

25,40€
38,20€

27,00€

47,46€

53,00€

2.3 Ρυθμίσεις θήρας σε τοπικό επίπεδο
Σε τοπικό επίπεδο, η θήρα στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων συντονίζεται από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου μέσω Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας για κάθε
Κυνηγετική Περίοδο. Την εποπτεία της περιοχής έχει ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Ανατολικών Τζουμέρκων, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ε’ Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας Ηπείρου και αυτή με την σειρά της στην Κυνηγετική Ομοσπονδία
Ελλάδος.
Στο πλαίσιο λοιπόν της ορθής διαχείρισης του ελεύθερου κυνηγιού, κάθε
Κυνηγετικός Σύλλογος σε συνεργασία με την αρμόδια Κυνηγετική Ομοσπονδία,
οφείλει α) να μοιράζει ερωτηματολόγια τύπου ΑΡΤΕΜΙΣ στους κυνηγούς πριν την
εξόρμησή τους, β) να συντάσσει ετήσια περιβαλλοντική μελέτη στο τέλος κάθε
κυνηγετικής περιόδου και γ) να κάνει βελτιωτικές επεμβάσεις στους βιοτόπους των
θηραματικών ειδών για την προστασία και διατήρησή τους. Με τις δράσεις αυτές,
συλλέγονται στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των θηραματικών πληθυσμών, την
209

κάρπωση, την πυκνότητα και την εμφάνισή τους με σκοπό την κατανόηση της
επίδρασης της θήρας στους πληθυσμούς των ειδών. Επίσης, σε συνάρτηση με την
ετήσια περιβαλλοντική μελέτη, κρίνεται σε ποιους βιοτόπους είναι απαραίτητος ο
εμπλουτισμός με θηράματα από δημόσια εκτροφεία.
2.4 Φέρουσα Κυνηγετική Ικανότητα Κεντρικών Τζουμέρκων
Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας εφαρμόζεται διεθνώς, σε κάθε περίπτωση
σχεδιασμού αναψυχής και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές (Καραμέρης,
2013). Με τον όρο «φέρουσα ικανότητα» εννοούμε την αντοχή ενός αντικειμένου σε
κάποιας μορφής φόρτιση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο όρος υποδηλώνει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του
θέλγητρου (είδη άγριας πανίδας/πυκνότητα) και του βαθμού χρήσης του
(θηραματική κάρπωση). Η κυνηγετική πίεση είναι από μόνη της εξαρτώμενη από την
πυκνότητα του πληθυσμού και από άλλους κοινωνικούς παράγοντες όπως ο
διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος των κυνηγών, το βιοτικό τους επίπεδο κ.α. (Potts, 1980,
Hill & Robertson, 1988, Θωμαϊδης κ.α., 2010).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστημονική μελέτη που εξετάζει τη δυναμικότητα του
πληθυσμού αγριόχοιρου σε περιοχή του Νομού Κοζάνης. Με στοιχεία που
συλλέχθηκαν από τις τέσσερεις ομάδες κυνηγών που δρουν στην περιοχή,
διαπιστώνεται πως ο συνολικός αριθμός θηρευμένων ζώων δεν επηρεάζει την αύξηση
του επόμενου έτους (Πίνακας 5). Αυτό πιθανά συμβαίνει λόγω α) θνησιμότητας από
άλλες αιτίες (π.χ. λύκοι, λαθροθήρα, τραυματισμοί) και β) διαφοροποίησης της
αναπαραγωγικής ικανότητας (π.χ. λόγω των διαφορετικών διαθέσιμων τροφής)
(Μπίρτσας, 2007).
Πίνακας 5. Μέσοι όροι του πληθυσμού πριν και μετά την κυνηγετική περίοδο, της
κυνηγετικής κάρπωσης και του αριθμού γεννηθέντων στη Κοινότητα Βλάστης του Ν.
Κοζάνης, 1996-2005. (Μπίρτσας Π. Σώκος Χ., Σταμκόπουλος Χ., 2007).
Κυνηγετικές
Πληθυσμός πριν
Θηρευθέντα
Πληθυσμός
Γεννηθέντα*
Περίοδοι
την έναρξη της
μετά το
1996 - 2005
κυνηγετικής
τέλος της
περιόδου
κυνηγετικές
περιόδου
Μ.Ο.
74.22
30.44
43.78
33.5
Εύρος
49-104
14-59
22-61
18-59
*συνεκτιμήθηκαν και απώλειες (περίπου 10%) από λύκους, τραυματισμούς, ασθένειες κ.λπ.

Παρόμοια εκτίμηση διακύμανσης πληθυσμού από τους Τασούλα Ε. (2011) δείχνει
πως η μείωση πυκνότητας του πληθυσμού Ορεινής Πέρδικας (Alectoris graeca) στην
Ήπειρο οφείλεται κυρίως σε φυσικούς παράγοντες όπως αρπακτικότητα, αρρώστιες,
δυσμενείς συνθήκες βιοτόπων και καιρικές συνθήκες και καθόλου στην θηρευτική
δραστηριότητα.
2.5 Ανάγκες και οφέλη των Κεντρικών Τζουμέρκων από την κυνηγετική
δραστηριότητα.
Η «απόρριψη» της θήρας ή, σε κάποιες περιπτώσεις, η αδυναμία αξιοποίησής της
είναι ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα στην Ελλάδα (Σώκος κ.α., 2002). Η ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος και του ανθρώπου έστρεψαν την αγροτική πολιτική
μακριά από την παραγωγή προϊόντων και καλλιεργειών. Με μια δυναμική τεχνική
της προστασίας του περιβάλλοντος όπως είναι η συνετή χρησιμοποίηση της
μοναδικότητας ενός είδους για την παραγωγή τροφής, μπορούν ακατάλληλες για την
παραδοσιακή κτηνοτροφία περιοχές να γίνουν παραγωγικές και το μέλλον σπάνιων
ειδών να εξασφαλιστεί με τη συνετή μεταχείριση. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να
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τηρείται το καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στον Δήμο καθώς
περιλαμβάνεται μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και χαρακτηρίζεται από προστατευόμενα είδη τα
οποία αποτελούν θέλγητρο για λαθροθηρία.
Ωστόσο, η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της θήρας στα Κεντρικά
Τζουμέρκα, είναι σημαντική ευκαιρία για τους τοπικούς κυνηγούς και
επιχειρηματίες. Τις τελευταίες δεκαετίες η ζήτηση της θήρας αυξήθηκε ενώ η μείωση
της έκτασης και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των θηραμάτων περιόρισαν τη
διαθεσιμότητα και τη ποιότητα της θήρας ως «προϊόν». Για να καλυφθεί το κενό αυτό
οι κυνηγοί αύξησαν τις εισφορές τους προς τις κυνηγετικές οργανώσεις (Τσαχαλίδης
2003, Μπίρτσας 2006), με αποτέλεσμα το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των
χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, από την έκδοση των αδειών θήρας μα
καταλήγει στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (περίπου 80% και πλέον).
Σύμφωνα όμως με έρευνα που έχει πραγματοποιήθεί από την Συνομοσπονδία
Κυνηγετικών Οργανώσεων (FACE) εκτιμάται πως δημιουργείται 1 θέση εργασίας
ανά 65 κυνηγούς, που σημαίνει 4.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και
πολλές ακόμα που βασίζονται αποκλειστικά στο κυνήγι (Σκορδάς Ε.Κ., 2008).
Για την χώρα και για τους ορεινούς της πληθυσμούς, η δραστηριότητα αυτής της
μορφής μπορεί να ωφελήσει ως προς:
1. Την διαχείριση των οικοσυστημάτων.
2. Την αντικατάσταση πιθανά βλαβερών χρήσεων γης με διαχείριση της
βιοποικιλότητας ως φιλικά προς το περιβάλλον μορφή χρήσης γης.
3. Τα έσοδα και θέσεις εργασίας σε μειονεκτικές περιοχές.
4. Την οικονομική και συνετή χρήση βιοτόπων που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για γεωργικές καλλιέργειες και συμβατικό τουρισμό.
5. Την επιμόρφωση και αναδιαμόρφωση των συμπεριφορών των τοπικών
κυνηγών σχετικά με την αξία τη άγριας ζωής (CIC, 2008).
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις όπως οι ελεγχόμενες
κυνηγετικές περιοχές και τα εκτροφεία, , εκτός από τα βασικά (θηράματα) που
προσφέρουν, επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, παρέχοντας πρόσθετα προϊόντα
και υπηρεσίες. όπως είναι τα αυγά, το κρέας, οι νεοσσοί, τα διακοσμητικά ζώων (για
παράδειγμα τα φτερά φασιανών) και η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής
μέσα στην έκταση των εκτροφείων και των ΕΚΠ.
3. Αποτελέσματα
Μέχρι στιγμής, στα Κεντρικά Τζουμέρκα δρουν περίπου τέσσερις (4) ομάδες
κυνηγών των πέντε (5) ατόμων στις τοπικές κοινότητες Αγνάντων, Λεπιανών,
Αθαμανίου και Βουλγαρελίου, περιμετρικά του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων. Οι
κυριότερες καρπώσεις τους είναι αγριόχοιροι, πέρδικες και λαγοί αφού οι πληθυσμοί
των συγκεκριμένων ειδών είναι αρκετά αυξημένοι λόγω φυσικών παραγόντων. Η
υφιστάμενη δυναμική των συγκεκριμένων θηραματικών ειδών λόγω της
αναπαραγωγής τους αλλά και του εμπλουτισμού των βιοτόπων από το εκτροφείο
Πραμάντων αποτελεί προνόμιο για μελλοντικές εξορμήσεις από περισσότερους
κυνηγούς. Σε αυτό το σημείο φαίνεται πως η θήρα σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάει
ως ρυθμιστικό μέσα διαχείρισης των πληθυσμών με μεγαλύτερη δυναμική
εξάπλωσης.
Η ανάπτυξη ενός ήπιου κυνηγετικού τουρισμό στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
έχει ως στόχο την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων στον Δήμο
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Κεντρικών Τζουμέρκων μέσω της ελεγχόμενης θήρας με ταυτόχρονη προστασία των
απειλούμενων και καταπολέμηση των ανεπιθύμητων ειδών άγριας πανίδας της
περιοχής.
Για την ίδρυση ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής απαιτείται αξιολόγηση της
ευρύτερης περιοχής με βάση την καταλληλότητα και τους περιορισμούς που την
διέπουν. Βάσει της καταλληλότητας για την περιοχή εγκατάστασης, τα κριτήρια που
ορίστηκαν είναι α) ο τύπος οικοσυστήματος (ανάγλυφο, βλάστηση), β) εγγύτητα σε:
οδικό δίκτυο (εθνικό,τοπικό), ποτάμι, αστικά κέντρα, δάσος, υποδομές διαμονής, γ)
έκταση: μεγαλύτερη των 2.500 στρεμμάτων. Βασικοί περιορισμοί που τίθενται από
την νομοθεσία αλλά και από την κοινωνία είναι η ΕΚΠ να είναι εκτός περιοχής
NATURA και Καταφυγών Άγριας Ζωής, μακρύα από οικισμούς (περίπου 200 μέτρα)
και να χαρακτηρίζεται από ήπιο σχετικά ανάγλυφο καθώς και από ευέλικτο
ιδιοκτησιακό καθεστώς με στόχο την ενοικίαση ή αγορά. Στην Εικόνα 3 φαίνονται οι
καταλληλότερες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές που προέκυψαν από την
χωροθέτηση με βάση τα παραπάνω κριτήρια καταλληλότητας και περιορισμών.

Εικόνα 3. Προτεινόμενες περιοχές ίδρυσης ΕΚΠ.
3.1 Ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, δημόσιας ή ιδιωτικής
στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.
Η έκταση της υπό μελέτης ΕΚΠ είναι 3.140 στρέμματα δασική, χορτολιβαδική και
ακαλλιέργητη αφού τα τελευταία 30 χρόνια είναι εγκαταλελειμμένη. Ανήκει σε
ποσοστό 75% στους οικισμούς Γραβιά και Άνω Γραικικό και η υπόλοιπη στους
οικισμούς Ανατολής, Σγάρας και Μηλιάς Καταρράκτη (Εικόνα 4).
Το υψομετρικό εύρος της προτεινόμενης ΕΚΠ κυμαίνεται από 300 έως 650 μέτρα και
χαρακτηρίζεται από αραιή βλάστηση με φυλλοβόλα στα υψηλότερα και
σκληρόφυλλα πλατύφυλλα στα χαμηλότερα υψόμετρα.
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Ως προς το καθεστώς προστασίας, η περιοχή είναι εκτός ΝΑTURA 2000 και
Κατηγορίας IVα στις Ζώνες Προστασίας του Εθνικού (Περιφερειακή Ζώνη
Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων). Σε μεγάλο μέρος η περιοχή είναι δημόσια δάση και
λιγότερο ιδιωτικά, τα οποία θα αναγνωρισθούν με την ολοκλήρωση του
Κτηματολογίου.
Η κυνηγετική περιοχή μπορεί να εμπλουτιστεί σε όλη την έκταση με θηραματικά είδη
όπως ζαρκάδια, λαγούς, μπεκάτσες, φασιανούς, ορεινές πέρδικές κ.α. Στο πλαίσιο
της ικανοποίησης των κυνηγών από την κάρπωση των θηραματικών ειδών,
σημαντικό ρόλο παίζει ο άμεσος και ορθός εμπλουτισμός της περιοχής με είδη από τα
κοντινότερα εκτροφεία θηραματικών ειδών (π.χ. Πραμάντων, Καρπενησίου,
Γρεβενών κ.α.) καθώς και η βελτίωση των ενδιαιτημάτων των θηραμάτων με
κατάλληλες υλοτομίες και φυτοτεχνικές διευθετήσεις για την προστασία τους.

Εικόνα 4. Προτεινόμενη Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΕΚΠ), δημόσια ή ιδιωτική στον
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Το ποσό πληρωμής που θα καταβάλλει ο κάθε κυνηγός κατά την είσοδό του στην
κυνηγετική περιοχή υποδεικνύεται στον Πίνακα 4.
Με βάση τη φέρουσα ικανότητα, η ΕΚΠ δύναται να φιλοξενήσει από δέκα (10) έως
και δεκαπέντε (15) κυνηγούς ανά ημέρα, ανάλογα με το θηραματικό είδος που έχουν
επιλέξει να κυνηγήσουν κατά την είσοδό τους στην Ε.Κ.Π. Οπότε, κατά προσέγγιση
ο Δήμος μπορεί να αναμένει σε κάθε κυνηγετική περίοδο 6 μηνών 1.500 κυνηγούς.
Επιπλέον, στον Πίνακα 6 έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση τα μεγέθη των εισροών
και εκροών της επένδυσης της Ε.Κ.Π. για μια κυνηγετική χρονική περίοδο. Από την
αρχική επένδυση που θα γίνει για την ίδρυση και λειτουργία της κυνηγετικής
περιοχής εκτιμώνται τα έσοδα και οι εισπράξεις που θα προκύψουν από την έκδοση
των ειδικών κυνηγετικών αδειών και την κάρπωση των κυνηγών σε θηράματα για την
συγκεκριμένη κυνηγετική περίοδο. Ακολούθως, στο σύνολο των εξόδων της
επένδυσης πρέπει να συνυπολογιστούν τα ποσά που θα δοθούν για την αγορά νέων
θηραμάτων καθώς και για την μίσθωση ή αγορά των αγροτεμαχίων που θα
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χρησιμοποιηθούν για κυνηγετικές εκτάσεις, ως «πληρωμή για οικοσυστημικές
υπηρεσίες» (Payment for ecosystem services-PES) (Redfοrd and Adams, 2009). Το
μέτρο αυτό δύναται να συμβάλλει τόσο στην διαχείριση και προστασία της
κυνηγετικής περιοχής όσο και στη μείωση της αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας ως
προς τον κυνηγετικό τουρισμό.
Τέλος, είναι αναγκαίο να χρηματοδοτείται η συντήρηση των κλουβιών όπως και το
τάϊσμα των θηραμάτων από το κράτος ή και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Πίνακας 6. Οικονομική εκτίμηση της επένδυσης για την προτεινόμενη Ελεγχόμενη
Κυνηγετική Περιοχή.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ποσό

ΕΣΟΔΑ
Έκδοση
κυνηγετικής
άδειας
Αγορά
θανατωμένων
θηραμάτων
Χρηματοδότηση
ΣΥΝΟΛΟ

Αρχική αγορά
θηραμάτων
Κατασκευή (4)
παρατηρητηρίων
Συρμάτινη
περίφραξη
ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό
30,000.0 €
100,000.0 €
15,000.0 €
145,000.0 €

200,000.0 €
10,000.0 €
90,000.0 €
300,000.0 €
ΕΞΟΔΑ
Αγορά
θηράματων*

Ποσό
100,000.0 €

Συντήρηση και
τροφές

20,000.0 €

Μίσθωση
αγροτεμαχίων**
ΣΥΝΟΛΟ

10,000.0 €
130,000.0 €

*Το ποσό μεταβάλλεται ετησίως ανάλογα με την θηρευτική κάρπωση και την
αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων.
**Το ποσό μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαχείριση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς
της περιοχής.
Έχοντας υπ’ όψη πως στην Ελλάδα ένας κυνηγός μπορεί να δαπανήσει ετησίως στις
κυνηγετικές του εξορμήσεις 558€ (PEVEKE, 2011) σε διαμονή και εστίαση,
εκτιμούμε πως το εξωτερικό όφελος της συμβολής των κυνηγών στην τοπική
κοινωνία των Κεντρικών Τζουμέρκων, για μια κυνηγετική χρονιά και με την
επισκεψιμότητα των 1.000-1.500 κυνηγών μπορεί να φτάσει κατά μέσο όρο τα
500.000€.
3.2 Συνδυαστικές δράσεις διαχείρισης της υφιστάμενης κατάστασης
Κατά την περίοδο άρσης της θήρας ή μη επισκεψιμότητας, ο χώρος της ελεγχόμενης
κυνηγετικής περιοχής μπορεί να χρησιμοποιείται και ως χώρος αναψυχής με
διαμορφωμένα μονοπάτια για πεζοπορία αλλά και διοργάνωσης σκοπευτικών
αγώνων και σεμιναρίων καθώς και περιόδους εκγύμνασης σκύλων. Ακόμη, είναι
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απαραίτητη η ενημέρωση των κυνηγών και κατοίκων για θέματα προστασίας και
διαχείρισης που αφορούν την πανίδα της περιοχής (ασθένειες κ.λπ.) αλλά και
ζητημάτων που μπορούν να διευκολύνουν και να συμβάλλουν στη βέλτιστη
θηρευτική δραστηριότητα στις ελεγχόμενες και μη κυνηγετικές περιοχές, όπως
χρηματοδοτήσεις για εμπλουτισμό και εγκατάσταση ποτίστρων και περιφράξεων.
Τέλος, δύναται στο κυνηγετικό πάρκο να λαμβάνουν χώρα επιστημονικές μελέτες
από Δασικές Υπηρεσίες κ.α. ως προς τον πληθυσμό και την εξάπλωση των
θηραματικών ειδών.
4. Συζήτηση
Πλέον με κύριο γνώμονα το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Χαράδρας Αράχθου,
Αχελώου και Μετεώρων στις ορεινές περιοχές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
προσφέρονται λίγες ευκαιρίες για εκμετάλλευση της γης και για την παραγωγή
γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση προς τον οικοτουρισμό και
λιγότερο στη θήρα.
Οι ρυθμιστικές διατάξεις που δημοσιεύονται ετησίως σχετικά με τις κυνηγετικές
περιόδους και τα θηρευόμενα είδη και τον επιτρεπόμενο αριθμό τους είναι το
πρωταρχικό στάδιο για την άσκηση του κυνηγιού πανελλαδικά αλλά και στον Δήμο
Κ. Τζουμέρκων. Έτσι ακολουθούν οι εξορμήσεις των τοπικών κυνηγών, με κυριότερη
την κάρπωση αγριόχοιρων και σπανιότερα λαγών, πέρδικας, μπεκάτσας και
φασιανού. Η μεγάλη συχνότητα κάρπωσης αγριόχοιρων έχει συμβάλλει θετικά στην
βελτίωση της θηρευτικής ικανότητας των τοπικών κυνηγών, ωστόσο η θήρευσή τους
δεν αποτελεί παράγοντα απομάκρυνσης των ζώων αυτών από τους
αραιοκατοικημένους οικισμούς του Δήμου. Η άσκηση της θήρας σε κοντινές
αποστάσεις από τους οικισμούς, όπου εισβάλλουν οι αγριόχοιροι, αποτελεί
ρυθμιστικό μέσο απομάκρυνσης του πληθυσμού από κατοικημένες περιοχές.
Πρακτικά όμως, η άσκηση του ελεύθερου κυνηγιού προκαλεί αρκετές αντιδράσεις
στην τοπική κοινωνία ακόμα και στις ορεινές περιοχές όπου η δραστηριότητα
ασκείται συχνότερα από ότι στις πεδινές. Το ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι δεν
προσδίδει κάποιο οικονομικό όφελος στην τοπική κοινωνία και για αυτό προτείνεται
η ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής με στόχο την συμβολή στην ανάπτυξη
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Μέσω της ελεγχόμενης θήρας, οι ορεινοί
πληθυσμοί τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διατήρηση των ειδών και
να συμβάλλουν στη διατήρηση αυτή με την καλύτερη διαχείριση των βιοτόπων και
την αποκατάστασή τους.
Με εφόδιο το φυσικό κάλλος της οροσειράς Τζουμέρκων, τον εντυπωσιακό
καταρράκτη, τους καταπράσινους ορίζοντες και στο βάθος τον παραπόταμο του
Αράχθου, η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Γραβιά-Μηλία-Καταρράκτη-ΣγάραΣκοτωμένο δύναται να αναδείξει μέσω της θηρευτικής της δραστηριότητας την στενή
σχέση μεταξύ πολιτισμού και φύσης που διέπει την κοινωνία και να προσκαλέσει
ξένους τουρίστες και κυνηγούς, οι οποίο θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα
Τζουμέρκα και να καρπωθούν την ενδημική πανίδα της περιοχής.
Οι τοπικοί κυνηγοί μπορούν να θηρεύουν με το ελάχιστο αντίτιμο στην ΕΚΠ
θηραματικά είδη, τα οποία σπάνια συναντούν στο φυσικό τους περιβάλλον, και
επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις νέες θέσεις εργασίας που
θα δημιουργηθούν από την ίδρυση της ΕΚΠ με σκοπό την διατήρηση των βιοτόπων
των θηραμάτων αλλά και την προστασία τους με σκοπό την κάρπωση της επόμενης
χρονιάς.
Φυσικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το όφελος της περιοχής σε οικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, θα προκύψει μόνο με εφαρμογή και αυστηρή
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τήρηση των κριτηρίων που θεσπίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και Εθνικό
Νομοθετικό Πλαίσιο καθώς και συμμόρφωση των κυνηγών ως προς την απόλυτη
προστασία προστατευόμενων ειδών όπως αγριόγιδο και ζαρκάδι μέσω συνεργασίας
με το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Χαράδρας Αράχθου, Αχελώου και Μετεώρων.
Καταληκτικά, το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας και, προκειμένου να επιτευχθεί η
ακριβής αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, επιβάλλεται η αυτοψία, η
δημιουργία ερωτηματολογίων και η συνεργασία των υπευθύνων. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορεί να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης, των προβλημάτων
και των πραγματικών ωφελειών της θήρας ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
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Περίληψη
Η ορεινή περιοχή των Κεντρικών Τζουμέρκων έχει ανάγκη από δράσεις οι οποίες
θα αναδείξουν την ταυτότητα της και θα την κρατήσουν ζωντανή σε μία περίοδο
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στη παρούσα εργασία γίνεται μία προσέγγιση
της περιοχής και πιο συγκεκριμένα του συνιδιόκτητου δάσους του ΑθαμανίουΚ.Αθαμανίου. Για να γίνει αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη η ιστορική αναδρομή
της κατάστασης που επικρατούσε στο παρελθόν αλλά και η ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης στο παρόν. Αφού μελετηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, προκύπτει ότι η
αξιοποίηση του συνιδιόκτητου δάσους είναι ελάχιστη και περιορισμένη στη
μονοκαλλιέργεια του ξύλου. Στη συνέχεια ακολουθεί μία σειρά προτάσεων-δράσεων,
οι οποίες συμβαδίζουν με το φυσικό περιβάλλον και με κατάλληλους μηχανισμούς
μπορεί να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ανάπτυξης στην περιοχή. Ωστόσο εκτός από
τις δράσεις που προτείνονται, είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των
πολιτών σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και σεβασμού προς τον τόπο.
Abstract
The mountainous region of Kentrika. Tzoumerka needs actions that will highlight
its identity and keep it alive in a period of economic and social crisis. In this present
study, there is an approach of the region of K. Tzoumerka and more specifically of the
co-owned forest of Athamanio-K.Athamanio. In order to make this approach it is
necessary to take into account the past situation as well as to analyze the existing
situation in the present. After considering the existing situation, it appears that the
exploitation of the co-owned forest is minimal and limited to the monoculture of the
wood. Then follows a series of proposals-actions that keep up with the natural
environment and with the appropriate mechanisms can be achieved the result of the
development in the area. However, in addition to the actions proposed, it is necessary
to involve and mobilize citizens in a context of cooperation and respect for the place.
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1. Εισαγωγή
Η δασική επιφάνεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει το 64% της συνολικής
επιφάνειας της χώρας εκ του οποίου το 19% αποτελεί δάσος. To 74,1% της δασικής
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι δημόσια («Πρώτη Εθνική Απογραφή Δασών»,
ΓΓΔ&ΦΠ, Υπουργείο Γεωργίας 1992), και αυτό οφείλεται στην εθνικοποίηση της
ελληνικής γης με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και στην απαλλοτρίωση
των μεγαλοϊδιοκτησιών στη συνέχεια, κάτι το οποίο δεν ισχύει στη δυτική κυρίως
Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών είναι ιδιωτικό (Καπετάνιος Α.,
2015). Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του
συνιδιόκτητου δάσους Αθαμανίου-Κ.Αθαμανίου, του δήμου Κ.Τζουμέρκων. Οι
δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού συστήματος είναι πολύ περισσότερες και με
την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ελέγχου και προστασίας μπορεί να ευνοηθεί η
ευρύτερη περιοχή τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε μία περιοχή,
ορεινή και γεωγραφικά απομονωμένη, είναι απαραίτητο η οποιαδήποτε δράση
αξιοποίησης να συνοδεύεται από κατάλληλη διαχείριση και προστασία. Τέλος
σκοπός των δράσεων είναι η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού και της τοπικής κοινωνίας σε ένα πλαίσιο συμμετοχής και ανάληψης
πρωτοβουλιών.
2. Περιοχή μελέτης
2.1 Γενικά στοιχεία
Το Αθαμάνιο, το οποίο παλιότερα ονομαζόταν Λουψίστα, είναι χωριό του νομού
Άρτας και Διαμέρισμα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Έχει
πληθυσμό 313 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Κατά τους θερινούς μήνες
παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού λόγω της μετακίνησης των κτηνοτρόφων από
τις πεδινές περιοχές του νομού. Το χωριό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στις παρυφές
των Τζουμέρκων (Αθαμανικά Όρη). Περιβάλλεται από δάσος κυρίως ελάτης, με λίγες
αγροτικές εκτάσεις λόγω του μειωμένου μόνιμου πληθυσμού.
Το συνιδιόκτητο δάσος του Αθαμανίου-Κ.Αθαμανίου αναπτύσσεται μεταξύ
440μ. έως 1932μ. υψόμετρο και βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά των Αθαμανικών
ορέων. Το ανάγλυφο είναι έντονο με πολλά ρέματα και φαινόμενα διαβρώσεων.
Όσον αφορά τη δασική χλωρίδα, κυρίαρχο είδος αποτελεί η κεφαλληνιακή ελάτη ενώ
σε μικρότερα ποσοστά εντοπίζεται η υβριδιογενής ελάτη. Χαρακτηριστικά είδη
αείφυλλων πλατύφυλλων της περιοχής είναι το πουρνάρι, η αριά, το φιλίκι και η
κουμαριά, καθώς επίσης διάσπαρτα άτομα πλατύφυλλου δρυός και πιο σπάνια
χνωόδους. Η παραποτάμια περιοχή αποτελείται κυρίως από πλάτανο, φτελιά και
ιτιά. Στον χλωροτάπητα εντοπίζονται διαφορετικά είδη ψυχανθών, αγρωστωδών,
χειλανθών, συνθέτων κλπ. (Λιναρδάτος, 2015). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η πλούσια πανίδα στην περιοχή με πολλά προστατευόμενα είδη. Κυριαρχούν το
ζαρκάδι, ο αγριόγατος, η βίδρα, ο λύκος, η αλεπού, το αγριογούρουνο, ο σκίουρος, ο
δεντρομυωξός, ο τυφλοπόντικας και στα ψηλά βουνά περιστασιακά η αρκούδα
(dhmosktzoumerkwn.gr).
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2.2 Εξέλιξη ιδιοκτησιακού καθεστώτος Αθαμανίου
Μετά την Επανάσταση του 1821, η Ήπειρος παρέμεινε τμήμα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας μέχρι το 1881, οπότε κι έγινε η προσάρτηση της περιοχής της
Ηπείρου στο υπόλοιπο ελληνικό κράτος. Όμως, οι Τούρκοι που είχαν στην ιδιοκτησία
τους αυτές τις περιοχές και τα χωριά είχαν πουλήσει τις εκτάσεις αυτές σε πλούσιους
Έλληνες. Αγοραστές των χωριών της Άρτας και των Τζουμέρκων ήταν ο Χρηστάκης
Ζωγράφος και ο Κωνσταντίνος Καραπάνος. Τα χωριά όπως και το Αθαμάνιο και πάλι
υπέφεραν από την καταπίεση και τη βαριά φορολογία των νέων ιδιοκτητών. Για το
λόγο αυτό οι κάτοικοι αποφάσισαν να αγοράσουν οι ίδιοι το χωριό τους, πρόταση την
οποία αποδέχτηκε ο Καραπάνος φοβούμενος των απαλλοτριώσεων από το κράτος.
Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας συντάχθηκε στις 16 Ιουνίου 1883 (αρ. 1486) και το
συμφωνηθέν ποσό ήταν 4.500 χρυσές λίρες, εξοφλητέο μέχρι το 1891. Ωστόσο, παρά
τις προσπάθειες για εξόφληση του τελικού ποσού, το συμβόλαιο διαλύθηκε και τα
δικαιώματα χάθηκαν. Οι αρχικοί ιδιοκτήτες δέχτηκαν και πάλι να πουλήσουν το
Αθαμάνιο στους κατοίκους του με εγγυητή τον Αναγνώστη Αλυμάρα (26 Σεπτεμβρίου
1898) και εξόφληση σε 33 χρόνια και οχτώ μήνες. Τη δασική έκταση η οποία ήταν
περίπου 45,000 στρέμματα εξακολουθούσε να εκμεταλλεύεται η οικογένεια
Καραπάνου μέχρι το 1923, οπότε αναγκάστηκε να την παραχωρήσει στους
εξαγοραστές Αθαμανιώτες, όμως εντελώς αποψιλωμένη. Στη συνέχεια, δόθηκε
εντολή στους Αθαμανιώτες σχετικά με το δάσος το 1924 να ιδρυθεί Αναγκαστικός
Συνεταιρισμός Δάσους και χορτονομής Λουψίστας (Αθαμανίου και Κάτω Αθαμανίου)
Άρτας, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους για σύσταση Αναγκαστικών Δασικών
Συνεταιρισμών, μετά από έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας στις 24 Μαρτίου 1925
μετά τη θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Βουλγαρελίου (Ψωράκης, 2012).
2.3 Νομικό καθεστώς
Το νομοθέτημα με το οποίο πρωταρχικά, κύρια και ουσιαστικά ρυθμίστηκαν οι
σχέσεις της ιδιοκτησιακής κατάστασης των ελληνικών δασών με τους πολίτες, και
που αυτό αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση της μετέπειτα ιδιοκτησιακής
κατάστασης των δασών μας, ήταν το Διάταγμα 17/11-1/12/1836 «Περί ιδιωτικών
δασών» (ΦΕΚ 69/1.12.1836) (Καπετάνιος 2014). Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 του
παραπάνω άρθρου αναφέρει: «Ιδιωτικά δάση, μεταξύ των δασών του Βασιλείου,
θεωρούνται μόνον εκείνα όσα δι` εγγράφων, εκδιδομένων κατά τους νομίμους
τύπους από τας αρμοδίας τουρκικάς αρχάς, αποδειχθώσιν, ότι υπήρχον και πριν της
αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος ιδιοκτησίαι πλήρεις ιδιωτών.»
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 998/1979, η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4280/2014, διευθετήθηκε
το ζήτημα της ιδιοκτησίας των δασών, των δασικών εδαφών και των λιβαδίων, σε
σχέση με τη διεκδίκησή τους, και των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί αυτών,
ιδιαίτερα στις περιοχές της χώρας με ειδικό καθεστώς, στις οποίες δεν ισχύει το
τεκμήριο του Δημόσιου. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι εκτάσεις που
προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θεωρούνται δημόσιες,
εκτός κι αν υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του νόμου
3208/2003.
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Βάσει της διάταξης 3208/2003, όλα τα δάση κ.λπ. ανά την Ελλάδα θεωρούνται
δημόσια εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων. Με τη διατάξη αυτή περιορίζονται
πλέον διενέξεις κι αμφισβητήσεις ως προς τα δικαιώματα του Δημοσίου επί δασών,
δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να
προστατεύει ανεμπόδιστα τη δασική ιδιωτική του περιουσία (Καπετάνιος, 2014).
Με τον νόμο 4280/2014, δίνεται η δυνατότητα άνω των 80 δυνάμενων χρήσεων
στα δασικά εδάφη. Πλέον το δάσος παύει να είναι άβατο. Ωστόσο είναι σημαντικό η
κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του
περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε αναπτυξιακή παρέμβαση παύει να είναι βιώσιμη όταν
κινδυνεύει η διατήρηση της ισορροπίας μέσα στο περιβάλλον.
2.4 Θέση - Όρια δάσους

Εικόνα 1. Χάρτης ορίων συνιδιόκτητου δάσους Αθαμανίου – Κ.Αθαμανίου
Το Συνιδιόκτητο δάσος Αθαμανίου – Κάτω Αθαμανίου Άρτας αποτελείται από
δύο ορεογραφικές μονάδες, του Αθαμανίου και του Κάτω Αθαμανίου αλλά παραμένει
ένας ενιαίος Αναγκαστικός Συνεταιρισμός. Εκτείνεται στις νοτιοδυτικές πλευρές των
Αθαμανικών ορέων (Τζουμέρκων). Πιο συγκεκριμένα τα όρια της ορεογραφικής
μονάδας Αθαµανίου είναι βόρεια με δημόσιο δάσος Θεοδωριάνων, ανατολικά με
συνδιακατεχόµενο δάσος Τετρακώµου – Καψάλων, νότια με συνδιακατεχόµενο
δάσος Βουργαρελίου και συνδιακατεχόµενο δάσος Τετρακώµου – Καψάλων και
δυτικά με συνδιακατεχόµενο δάσος Βουργαρελίου. Τα όρια της ορεογραφικής
µονάδας Κάτω Αθαµανίου, είναι βόρεια με συνδιακατεχόµενο δάσος Βουργαρελίου,
ανατολικά με συνδιακατεχόµενο δάσος Άνω Καλεντίνης και ∆ηµόσιο δάσος
Μελατών, νότια με συνδιακατεχόµενο δάσος Κάτω Καλεντίνης και το ∆ηµόσιο δάσος
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Μελατών και δυτικά με συνιδιόκτητο δάσος Ανεµορράχης, ∆ηµόσιο δάσος ∆ιστράτου
και συνδιακατεχόµενο δάσος Κάτω Καλεντίνης. (Λιναρδάτος, 2015) (Εικόνα 1).
2.4 Διαχείριση δάσους
Σύμφωνα με τη διεύθυνση δασών Άρτας μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί 8
συνολικά διαχειριστικές μελέτες (με την πρώτη να συντάσσεται το 1953). Τα ποσά
που έχουν αποληφθεί έως σήμερα ανέρχονται σε 5.654 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης
και 149 τόνων Ερεικόριζας (Λιναρδάτος, 2015). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
τα τελευταία χρόνια το δάσος έχει υλοτομηθεί ελάχιστα με τα μέλη του
συνεταιρισμού να προβαίνουν σε Πλειοδοτική Δημοπρασία Δασικών Προϊόντων από
το έτος 2016 και μετά.
Πίνακας 1. Κατανομή εδαφοπονικής εκμετάλλευσης δασοκτήματος (Πηγή:
Λιναρδάτος 2015)
Μορφή
έκταση σε Ha
ποσοστό%
Δασοσκεπής έκταση
3.422,71
59,5%
Μερικώς δασοσκεπής
427,23
7,4%
έκταση
Αγροί-δενδροκομικές
892,17
15,5%
καλλιέργειες
Γυμνή, Άγονη έκταση
186,03
3,2%
Βοσκότοποι
827,56
14,4%
3. Δυνατότητες αξιοποίησης του δάσους
Η δασική διαχείριση όπως προκύπτει μέχρι σήμερα για το δάσος του Αθαμανίου
εστιάζει αποκλειστικά στην απόληψη ξύλου και αυτή σε αρκετά περιορισμένο βαθμό.
Σαφώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή ώστε να
επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη στην περιοχή. Για την αποτελεσματική και διαχρονική
αξιοποίηση του δάσους είναι σημαντική η συνεργασία του δασικού συνεταιρισμού με
μεμονωμένους παραγωγούς της περιοχής όπως κτηνοτρόφους, γεωργούς
διαφορετικών καλλιεργειών, μελισσοκόμους ώστε να αξιοποιηθεί το ολικό δυναμικό
της περιοχής. Σε συνδυασμό με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
πραγματοποιείται διασύνδεση των τριών τομέων παραγωγής (πρωτογενής,
δευτερογενής, τριτογενής) προσδίδοντας δυναμική με οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη στους κατοίκους.
3.1 Γεωργία
Σύμφωνα με το αρθ.47 παρ.1 του Ν.4280/2014 «Εκχέρσωση δασών προς
απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή
φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς
έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εμβαδού έως 30 στρέμματα
όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ή
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για φύτευση σε ανάμειξη αγρίων και οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για
φύτευση δασικών ειδών για την απόδοση προϊόντων, ιδίως, κάστανων, καρυδιών και
τρούφας, ή για δημιουργία αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών φυτών.»
3.1.1 Α/Φ φυτά – Μελισσοκομία
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία στροφή του ανθρώπου σε έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ καταγράφεται μια
συνολική τάση αλλαγής της διατροφής των καταναλωτών. Το 56% του κοινού
επιλέγει τροφές με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία και το 57% ψάχνει
λεπτομερειακά πληροφορίες σχετικές με τις τροφές (ielka.gr, 2018). Η νέα αυτή τάση
δεν επηρέασε μόνο τη διατροφή αλλά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
θεραπευτικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν η ζήτηση αρωματικών–φαρμακευτικών φυτών
αυξάνεται όλο και περισσότερο.
Η πλούσια παρουσία Α/Φ φυτών στην περιοχή του δάσους του Αθαμανίου ευνοεί
τη συλλογή τους από τα μέλη του δασικού συνεταιρισμού για εμπορικούς σκοπούς σε
ποσότητες ωστόσο που να μην επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του κάθε είδους. Η
συγκομιδή πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που προβλέπει η
Δασική Υπηρεσία.
Ακολουθεί πίνακας με τις ενδεικτικές τιμές χονδρικής πώλησης ορισμένων από
τα Φ/Α φυτά:
Πίνακας 2. Ενδεικτικές τιμές χονδρικής πώλησης Φ/Α φυτών
(Πηγή:
Πολυσίου, 2016)
Φυτικό
Απόδοση
Έσοδα μεικτά
Φυτό
Ευρώ/kg
μέρος
kg/στρέμμα ευρώ/στρέμμα
Μελισσόχορτο
10
Φύλλο
400
4000
Ρίγανη
5
Φύλλο
300
1500
Μέντα
10
Φύλλο
300
3000
Τσάι του
8
Φύλλο
120
960
βουνού
Θυμάρι
7,5
Φύλλο
400
3000
Θρούμπι
6,5
Φύλλο
200
1400
Μία ενδεχόμενη συνεργασία με του συνεταιρισμού με μικρούς παραγωγούς
μελισσοκομίας μπορεί να επιφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή. Η περιοχή του
Αθαμανίου, απομονωμένη και σε μεγάλη απόσταση από βιομηχανίες, αστικά κέντρα,
αυτοκινητοδρόμους προσφέρεται για παραγωγή βιολογικού μελιού.
Κατά το αρθ.47Α, παρ.1 του Ν.4280/2014 «Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε
δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις […] εντός
δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012
(Α΄ 52), μελισσοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και
επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση
αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και
παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των
προϊόντων του».
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3.1.2 Καλλιέργεια τρούφας
Στο δάσος του Αθαμανίου ευδοκιμούν είδη άγριας τρούφας. Αυτό σημαίνει ότι
ευνοείται η καλλιέργεια τρούφας η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικές δασικές
συστάδες αλλά και σε νέες αναδασώσεις. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της
συγκεκριμένης δράσης είναι ότι χρειάζονται μικρές εκτάσεις (έως 8 στρέμματα),
απαιτείται μικρό κεφάλαιο έναρξης (το οποίο αφορά την αγορά δενδρυλλίων, την
περίφραξη και το πότισμα), δεν είναι αναγκαία η καθημερινή παρουσία στο χώρο
ενώ λόγω της μεγάλης ζήτησης και της μικρής προσφοράς δεν παρουσιάζεται
πρόβλημα διάθεσης. Τέλος πρόκειται για μία καλλιέργεια που δε μολύνει το
περιβάλλον γιατί δε γίνεται χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
(agriamanitaria.gr, 2019). Ωστόσο πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας
απαιτείται ανάλυση του εδάφους το οποίο απαιτείται να έχει ph αλκαλικό και
πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο (ypaithros.gr, 2019).
Πίνακας 3. Ενδεικτικές τιμές εσόδων – εξόδων εγκατάστασης τρούφας (Πηγή:
superfruits.gr ,2016, ιδία επεξεργασία)
με εκπαιδευόμενο σκυλί (αγορά
Συγκομιδή
1000 ευρώ)
Τιμή της τρούφας (παραγωγού) 600-700€ το κιλό
Κόστος εγκατάστασης
1000-1100€ ανά στρέμμα
Παραγωγή
5-10 κιλά ανά στρέμμα
Ακαθάριστα έσοδα
3000-7000€ ανά στρέμμα
Καθαρό κέρδος
1500-3500€ ανά στρέμμα
Στον παραπάνω πίνακα (πίνακας 3) δίνεται το εύρος των τιμών των εσόδων της
συγκεκριμένης δράσης, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το πόσο πετυχημένες
αποδειχθούν οι καλλιέργειες αλλά και από το είδος της τρούφας που επιλέγεται για
καλλιέργεια. Η εκπόνηση κατάλληλης μελέτης πριν την εγκατάσταση της τρούφας
είναι απαραίτητη.
3.2 Τουρισμός
Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον και ο σύγχρονος
τρόπος ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, τον οδήγησε σε μια κρίση της ταυτότητας
και της ύπαρξής του. Έτσι τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνεται η ζήτηση δασικής
αναψυχής για τη φυσική και πνευματική αναζωογόνηση. Το δάσος του Αθαμανίου
μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες αναψυχής ως μια περιοχή που ακόμα
παραμένει παρθένα από ανθρώπινη παρέμβαση.
3.2.1 Εγκαταστάσεις εντός του δάσους
Σύμφωνα με τον Ν.4280/08-08-2014 «Τουριστικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα
δασικού χαρακτήρα του Ελληνικού Δημοσίου ή του ΕΟΤ, που έχουν οποτεδήποτε
παραχωρηθεί σε αυτόν για τουριστική αξιοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο και
ανεγέρθηκαν από τον ΕΟΤ ή την ΕΤΑΔ ή τρίτο, στον οποίο παραχωρήθηκαν τα
δικαιώματα τουριστικής αξιοποίησης, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες.»
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Οποιαδήποτε εγκατάσταση επιλεγεί για την περιοχή του δάσους, είναι
απαραίτητο να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να
διαταράσσει τις ισορροπίες του περιβάλλοντος. Η επιλογή των δομικών υλικών
πρέπει να γίνει με οικολογικά κριτήρια και η συλλογή τους να γίνει από το φυσικό
περιβάλλον.
Το ξύλο είναι βιολογικό υλικό, προϊόν αειφορικής διαχείρισης των δασών και τα
προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές διαθέτουν αισθητική υπεροχή
ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν αποτελεσματικές μονωτικές ιδιότητες, μεγάλη μηχανική
αντοχή σε σχέση με το βάρος τους και υψηλό βαθμό ελαστικότητας (Κακαράς, 2017).
Επιπλέον οι ξύλινες κατασκευές είναι αναστρέψιμες που σημαίνει ότι δεν απαιτείται
ιδιαίτερη παρέμβαση στο χώρο εγκατάστασής τους.
Ένα παράδειγμα ξύλινης κατασκευής για την περιοχή του δάσους είναι τα
ονομαζόμενα «τζουμερκιώτικα» δεντρόσπιτα τα οποία αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου
από ξύλινα στοιχεία χρησιμοποιώντας παραδοσιακές εντορμίες και υλικό από το
δάσος (boulouki.org, 2019). Η κατασκευή έχει ήδη υλοποιηθεί στο καταφύγιο
Πραμάντων κατόπιν οργάνωσης ειδικού workshop από τη διεπιστημονική
συλλογικότητα Μπουλούκι. Πρόκειται για μία υπερυψωμένη «καλύβα» η οποία
μπορεί να έχει πολλαπλές χρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες (ακόμα και κατοικήσιμη).
Κατόπιν επικοινωνίας με μέλος της συλλογικότητας Μπουλούκι προκύπτουν
χονδρικά τα έξοδα όπως παρατίθενται στον πίνακα:
Πίνακας 4. Ενδεικτικά κόστη κατασκευής δενδρόσπιτου
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος
Εργατικό δυναμικό (επιβλέπων
€1000 για 10 ημέρες εργασίας
μάστορας-ξυλουργός)
Μελέτη σχεδιασμού - Κατάθεση
φακέλου αδειοδότησης - Μελέτη
€2000
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
€1000 (κόστος ξυλείας ανά m³
Ξυλεία περίπου 5m³
€200)
Επιπλέον υλικά προστασίας ξύλου,
€1000
μεντεσέδες κτλ.
Σύνολο
€5000
Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και το ποσό των €5000 μπορεί να μειωθεί με
χαμηλότερο κόστος στα εργατικά, με συμμετοχή εθελοντών της περιοχής ή
μαθητευόμενων καθώς πρόκειται για μία κατασκευή απλή που δεν απαιτεί ιδιαίτερη
τεχνική. Επιπλέον το κόστος μελέτης μπορεί να μειωθεί μέσω κρατικών
προγραμμάτων
επιχορήγησης.
Σε
περίπτωση
κατασκευής
πολλαπλών
εγκαταστάσεων δεν απαιτείται επανάληψη της μελέτης. Τέλος η δαπάνη της ξυλείας
μπορεί επίσης να μειωθεί αν προέλθει από το ίδιο το δάσος.
Πρόκειται για μία κατασκευή απολύτως φιλική προς το φυσικό περιβάλλον του
δάσους, με χρήση εγχώριας και μη εμποτισμένης ξυλείας, με επικάλυψη για
προστασία από λινέλαιο και κατράμι (παραδοσιακή τεχνική) ενώ σε περίπτωση που
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γίνει κατοικήσιμο η εσωτερική μόνωση γίνεται με μαλλί από πρόβατο και ροκανίδια.
Η απόσβεση μπορεί να επιτευχθεί σε μικρό βάθος χρόνου ανάλογα με τη χρήση της
εγκατάστασης.
3.2.2 Διαδρομές εντός του δάσους
Η περιοχή του δάσους του Αθαμανίου αποτελείται από πολυάριθμα μονοπάτια
τα οποία μπορούν, με ορθή αξιοποίηση, να προσελκύσουν πολλές και διαφορετικές
ομάδες επισκεπτών.
Εκτός από τον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση και τον καθαρισμό των
πολυάριθμων μονοπατιών, κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις μπορούν να μετατρέψουν
την εμπειρία του επισκέπτη σε κάτι μοναδικό. Φυσικά οποιαδήποτε παρέμβαση εντός
του δάσους πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και με υλικά
φιλικά προς αυτό.

Εικόνα 2. Προτεινόμενη επέμβαση: suspension bridges (Πηγή: capbridge.com,
2019)
Η δημιουργία κρεμαστών μονοπατιών ανάμεσα στα δέντρα είναι μια ιδέα
φρέσκια η οποία με σωστή μελέτη μπορεί να αποδειχθεί . Αξιοποιώντας τους ψηλούς
κορμούς των πολυετών ελάτων μπορεί να γίνει εγκατάσταση ξύλινου μονοπατιού
σχεδόν αιωρούμενου. Οι επισκέπτες οι οποίοι μπορεί να είναι κάθε ηλικίας με τον
τρόπο αυτό ενσωματώνονται στο δάσος και μέρος του συνόλου. Ταυτόχρονα γίνεται
πιο άμεση η παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας προσφέροντας μια μοναδική
εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάται σε δάσος του Βανκούβερ του
Καναδά. Η πλατφόρμα – μονοπάτι είναι κατασκευασμένη σε οχτώ έλατα μεγάλης
ηλικίας χωρίς ωστόσο να διεισδύουν καρφιά ή μπουλόνια στο εσωτερικό των
δέντρων. Η καινοτομία της κατασκευής επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των δέντρων
καθώς δεν ασκείται καμία πίεση στους κορμούς.
3.3 Προοπτική αναδασμού στην ευρύτερη περιοχή
Σύμφωνα με τον Ν.674/01-09-1977 ως αναδασμός ορίζεται «Η διαμόρφωση,
διάταξη, συγκέντρωση της εγγείου ιδιοκτησίας φυσικών ή νομικών προσώπων σε
ελάσσονα τον αριθμό και μείζονα σε έκταση αγροτεμάχια ή τουλάχιστον σε
αγροτεμάχια των οποίων το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων επιτρέπουν την
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καλύτερη παραγωγική αυτής αξιοποίηση και εκμετάλλευση». Για την εφαρμογή του
έργου του αναδασμού σε μία περιοχή απαιτούνται τοπογραφικές εργασίες αλλά και
κατασκευή έργων εγγείου βελτιώσεων και κοινής ωφελείας σύμφωνη με τα φυσικά,
τεχνικά και λοιπά δεδομένα ανάπτυξης μιας περιοχής ανεξάρτητη από οποιοδήποτε
γαιοκτητικό καθεστώς.
Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ιδιαίτερα έντονο και με μεγάλες κλίσεις.
Επιπλέον, μετά από φωτοερμηνεία δορυφορικής εικόνας της περιοχής μελέτης
εντοπίστηκαν αρκετές κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται εντός των
καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ως επί των πλείστων
δεν είναι παραπήγματα αλλά κατοικίες. Τα παραπάνω στοιχεία εμποδίζουν την
κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας και αρδευτικών, απαραίτητα για την
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του αναδασμού. Συμπληρωματικά
στοιχεία της περιοχής που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ολοκλήρωση του
έργου του αναδασμού είναι η έλλειψη τίτλων (πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται έντονα
σε ορεινές περιοχές) αλλά και η έντονη δάσωση. Όλα τα παραπάνω καθιστούν
αδύνατη τη συνένωση των διασκορπισμένων και μικρής έκτασης γεωτεμαχίων, για
τη δημιουργία νέων μεγαλύτερης έκτασης στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού
αναδασμού.
3.4 Παραγωγή pellets
Σύμφωνα με το αρθ.51, παρ.1 του Ν.4280/2014 «επιτρέπεται η εγκατάσταση
βιομηχανιών κοπής και επεξεργασίας ξύλου ή βιομηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη
το ξύλο ή άλλα προϊόντα του δάσους, ως και η κατασκευή εργοστασίων άντλησης και
εμφιάλωσης νερού μετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους».
Η χρήση pellets (βιομάζας7) γίνεται όλο και περισσότερο διαδεδομένη ως
καύσιμο θέρμανσης τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγή τους γίνεται από διάφορα
κατάλοιπα αγροτικών καλλιεργειών (κλαδέματα), υπολείμματα υλοτομιών, ξύλο,
πριονίδι κλπ.
Στο συνιδιόκτητο δάσος του Αθαμανίου – Κάτω Αθαμανίου παράγονται
αποκλειστικά καυσόξυλα και μάλιστα προς προσωπική μόνο χρήση των ιδιοκτητών.
Η μεταποίηση των παραγόμενων καυσόξυλων σε ποιοτικότερο καύσιμο μπορεί να
προκαλέσει αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασικών προϊόντων της περιοχής
αλλά και αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Πίνακας 5. Θερμική ενέργεια ξύλου – pellets (Πηγή: Ιωάννου 2016)
Ενεργειακή
Ενεργειακή
Πυκνότητα
Καύσιμο
πυκνότητα
πυκνότητα
(kg/lt)
μάζας (MJ/Kg)
όγκου (MJ/lt)
Ξύλο
0,19
20
3,8
Pellets
0,68
20
13,6
7 Με τον όρο βιομάζα νοείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως

είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά
απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κλπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
παραγωγής ενέργειας (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα)
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Εκτός από τα οικονομικά οφέλη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η
δράση έχει και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς διαθέτει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η απομάκρυνση των υπολειμμάτων των υλοτομιών
συμβάλλει στη βιωσιμότητα του δάσους. (Καμπερίδου και Μπαρμούτης 2011).
3.4.1 Χρηματοοικονομική ανάλυση μονάδας παραγωγής πέλλετ
Για την χρηματοοικονομική ανάλυση της μονάδας πέλλετ επιλέχθηκαν δύο
διαφορετικά σενάρια:
• 1ο Σενάριο : Διάθεση του προϊόντος σε τιμή πώλησης 200€ και αγορά πρώτης
ύλης με 50€ τον τόνο.
• 2ο Σενάριο : Διάθεση του προϊόντος σε τιμή πώλησης 180€ και αγορά πρώτης
ύλης με 90€ τον τόνο.
3.4.2 Κόστος επένδυσης
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την επένδυση αποτελούνται από το
μηχανολογικό εξοπλισμό πελλετοποίησης, τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως επίσης
και το μηχανοκίνητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη μετακίνηση των ξύλων και των
pellets. Από τις δαπάνες αφαιρείται το κόστος για την αγορά οικοπέδου καθώς η
εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε θέση εντός του συνιδιόκτητου δάσους. Στον
πίνακα 5 έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά τα ποσά καθώς και το γενικό σύνολο του
κόστους της επένδυσης.
Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το κόστος υπολογίστηκε βάσει της
τιμής του τετραγωνικού ενός μεταλλικού κτιρίου 100€/m² και τα απαιτούμενα
τετραγωνικά ανέρχονται στα 650m².
Για το κόστος του μηχανοκίνητου εξοπλισμού συνυπολογίστηκαν η αγορά
καταστροφέα κλαδιών περίπου 4.000€, φορτηγού για τη μεταφορά της πρώτης ύλης
αλλά και του παραγόμενου προϊόντος περίπου 40.000€ καθώς και ένα κλαρκ για τη
μετακίνηση του παραγόμενου προϊόντος από το σημείο παραγωγής, στο χώρο
αποθήκευσης με κόστος 20.000€. Επομένως το συνολικό κόστος του μηχανοκίνητου
εξοπλισμού υπολογίζεται στα 65.000€ κόστος (Μαραβάλιας, 2012).
Πίνακας 6. Κόστος ανά κατηγορία δαπάνης της επένδυσης
(Πηγή:
Ιωάννου 2016)
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος
Μηχανολογικός εξοπλισμός
480.000
Κτηριακές εγκαταστάσεις
70.000
Μηχανοκίνητος εξοπλισμός
65.000
Γενικό σύνολο
615.000
3.4.3 Λειτουργικά έξοδα μονάδας
Σενάριο 1ο
Τα λειτουργικά έξοδα περιέχουν τις δαπάνες για το προσωπικό, τις ενεργειακές
δαπάνες καθώς και τις δαπάνες για προμήθεια πρώτης ύλης. Ως προς το προσωπικό,
αποτελείται από τρία άτομα με ετήσιο κόστος ανά άτομο 15.660€ και στο σύνολο
47.000€. Το ενεργειακό κόστος σύμφωνα με το βιομηχανικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
προσεγγίζει τα 50.000€. Το κόστος του ξύλου για το πρώτο σενάριο υπολογίστηκε
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στα 37.500€ με τιμή αγοράς 50€/tn για ποσότητα 750tn ενώ η υπόλοιπη ποσότητα
των 750tn προκύπτει από το ίδιο το δάσος όπως υπολογίστηκε από τη διαχειριστική
μελέτη. Πιο αναλυτικά με απόληψη του δάσους προκύπτουν οι ποσότητες 400m³
δρυ, 500m³ ελάτη και 200m³ για ατομικές ανάγκες και από υπολείμματα δηλαδή
στο σύνολο περίπου 750tn.
Σενάριο 2ο
Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο τα κόστη που αφορούν το προσωπικό και τις
ενεργειακές δαπάνες παραμένουν ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι το κόστος του ξύλου
για το οποίο έγινε η υπόθεση αγοράς στα 90€/tn για ποσότητα 750tn δηλαδή ενώ η
υπόλοιπη ποσότητα των 750tn προκύπτει από το δάσος.
Πίνακας 7. Έξοδα λειτουργίας μονάδας
Έξοδα λειτουργίας
Εργατικά
Ενέργεια
Πρώτη ύλη
Γενικό σύνολο

1ο Σενάριο
47.000€
50.000€
37.500€
134.500€

2ο Σενάριο
47.000€
50.000€
67.500€
164.500€

3.4.4 Έσοδα μονάδας
1ο Σενάριο
Τα έσοδα της μονάδας για το πρώτο σενάριο υπολογίστηκαν με βάση την τιμή
πώλησης πέλλετ στα 200€/tn με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 1500tn. Επομένως
τα κέρδη για κάθε χρόνο ανέρχονται στα 300.000€ για το πρώτο σενάριο.
2ο Σενάριο
Τα έσοδα της μονάδας για το δεύτερο σενάριο υπολογίστηκαν με βάση την τιμή
πώλησης πέλλετ στα 180€/tn με μέση ετήσια παραγωγή περίπου 1500tn και
συνολικό κέρδος ανά έτος στα 270.000€.
3.4.5 Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης
Για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης τέθηκαν κάποιες βασικές
παραδοχές, δηλαδή ως διάρκεια ζωής της επένδυσης ορίστηκαν τα δέκα έτη, ως
επιτόκιο προεξόφλησης 8% και για τους συντελεστές απόσβεσης ορίστηκαν οι τιμές
10% για το μηχανολογικό εξοπλισμό, 12% για τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό και 4%
για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Μετά τη εφαρμογή του πίνακα ταμειακών ροών, υπολογίστηκαν δύο οικονομικοί
δείκτες, η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ).
Η ΚΠΑ εκφράζει το καθαρό όφελος ή κόστος στη χρονική στιγμή που λαμβάνεται
η απόφαση. Αν η ΚΠΑ είναι θετική τότε η απόδοση της επένδυσης είναι μεγαλύτερη
από το επιτόκιο προεξόφλησης και θεωρείται βιώσιμη. Όσο μεγαλύτερη του μηδενός
είναι η ΚΠΑ τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση (Δαμίγος και Καλιαμπάκος,
2008). Για το σενάριο 1 η ΚΠΑ υπολογίστηκε ίση με 266.203€, ενώ για το σενάριο 2
υπολογίστηκε ίση με 1.527,57€, ποσό αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτό του πρώτου
σεναρίου. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση στο δεύτερο σενάριο με τιμή αγοράς της
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πρώτης ύλης σε 90€ είναι οριακή (break even point). Επομένως τα 90€ είναι η
μέγιστη τιμή αγοράς της πρώτης ύλης.
Ο ΕΒΑ εκφράζει το επιτόκιο προεξόφλησης στο οποίο η ΚΠΑ μηδενίζεται. Όταν
ο ΕΒΑ είναι μεγαλύτερος από το επιτόκιο προεξόφλησης, τότε η επένδυση θεωρείται
αποδεκτή (Δαμίγος και Καλιαμπάκος, 2008). Στην προκειμένη περίπτωση ο ΕΒΑ
είναι 18% για το σενάριο 1 δηλαδή πολύ μεγαλύτερος από το επιτόκιο προεξόφλησης
(8%) που σημαίνει ότι η επένδυση είναι αρκετά ελκυστική, ενώ για το σενάριο 2 ο
ΕΒΑ είναι 8% δηλαδή ίσος με το επιτόκιο προεξόφλησης (8%) που σημαίνει ότι η
επένδυση είναι οριακή.
4. Επίλογος
Στην Ελλάδα η δασική διαχείριση εστιάζεται αποκλειστικά στην απόληψη ξύλου
με αποτέλεσμα τη μονοκαλλιέργεια, τη συρρίκνωση του πληθυσμού των ορεινών
περιοχών και την τελική ερήμωσή τους. Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης, ακόμα
και η μονοκαλλιέργεια της υλοτομίας ασκείται σε περιορισμένο βαθμό. Αυτό που
παρατηρήθηκε έντονα στην περιοχή είναι μία αδράνεια και αδυναμία των πολιτών
που οδηγεί νομοτελειακά στη σταδιακή ερήμωση της περιοχής. Οι λόγοι της
παθητικότητας συνδέονται άμεσα με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τον υψηλό
μέσο όρο ηλικίας των πολιτών, τη γεωγραφική απομόνωση, τις κλιματικές συνθήκες
της περιοχής καθώς και τη μονοκαλλιέργεια της δασοκομίας. Κρίνεται λοιπόν
απαραίτητη η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού (οι περισσότεροι από τους
οποίους είναι ιδιοκτήτες του δάσους) καθώς και η καλλιέργεια συμμετοχικού
πνεύματος. Οι περισσότερες δράσεις που προτάθηκαν στην παρούσα μελέτη
βασίζονται στη διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών, την εξωστρέφεια αλλά και την
ύπαρξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Ο δασικός χώρος προσφέρεται για μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης της περιοχής, με δράσεις οι οποίες αφορούν
τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τον τουρισμό, προσαρμοσμένες στο φυσικό
περιβάλλον χωρίς να διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οι δράσεις
είναι πολλές αλλά η επιλογή είναι απαραίτητο να γίνει κατόπιν μελέτης και έρευνας
ώστε να επιφέρει το αποτέλεσμα της ανάπτυξης στην περιοχή.
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Περίληψη
Η διαχείριση των αποβλήτων (στερεών και υγρών), αποτελεί σημαντικό ζήτημα
για την προστασία του περιβάλλοντος. Στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως σε
απομονωμένες περιοχές όπως είναι τα νησιά και οι ορεινές περιοχές, η διαχείριση
των αποβλήτων αποτελεί τα τελευταία χρόνια μείζον ζήτημα, όχι μόνο για την
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τη σωστή και υγιεινή διαβίωση των
κατοίκων αυτών των περιοχών.
Η εν λόγω εργασία, αφορά στην περίπτωση του Αθαμανίου Άρτας, το οποίο
ανήκει διοικητικά στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, και διερευνά το θέμα της
διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου
συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων στην
περιοχή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω αναλύονται, η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης
αποβλήτων και απορριμμάτων στο Αθαμάνιο και τα σχέδια που προτείνονται για τη
διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων. Τέλος, επιλέγεται το βέλτιστο
σχέδιο διαχειριστικού συστήματος αποβλήτων για την περιοχή του Αθαμανίου.
Abstract
Waste management is an important issue regarding environmental protection.
The last few years in Greece and especially in territories such islands and mountains,
waste management has become a major problem, not only for the environmental
conservation but also for the hygiene of inhabitants of those territories.
The present study refers to the case of Athamanio, a village in the regional unit of
Arta within the Municipality of Central Tzoumerka, and the problem of the waste
management in this area. The study aims at proposing a pattern compact system for
waste management.
According to the facts and specific data of Athamanio’s territory, the study
analyzes different and innovative systems on waste management. Finally the
optimum compact system is chosen as a suggestion for the waste management in
Athamanio’s community.
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1. Εισαγωγή
Το Αθαμάνιο, είναι ένα χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, το οποίο
διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Απαρτίζεται από μεταβλητό
(ανάλογα με την εποχή) πληθυσμό, δηλαδή το χειμώνα αριθμεί περίπου 313
κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), ενώ το καλοκαίρι ο
αριθμός τους τριπλασιάζεται.
Η τοπική κοινότητα της περιοχής, δομείται μέσω των οικισμών του Αθαμανίου,
Σκαλούλας, Κορακάδας, Τελησίου, Αμπελιών, Παλαιοχωρίου και Πλατάνου και
αριθμεί περίπου στο σύνολό της 518 κατοίκους ως μόνιμου πληθυσμού. Επίσης το
Αθαμάνιο είναι κτισμένο σε αμφιθεατρική διάταξη στις παρυφές των Αθαμανικών
Ορών (Τζουμέρκα) και το κέντρο του βρίσκεται σε υψόμετρο 756m. Η μεγαλύτερη
κορυφή των Τζουμέρκων, βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χωριό και έχει υψόμετρο
2393m. Τέλος έχει την τύχη να βρίσκεται κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια
της Ελλάδας, τον Αχελώο.
Η βασική ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι η κτηνοτροφία με
απώτερο σκοπό την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και, οι κατασκευές που
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την πέτρα. Τα τελευταία χρόνια η κοινότητα κινείται
προς μια αγροτουριστική κατεύθυνση, υπό την αιγίδα περιφερειακών αναπτυξιακών
προγραμμάτων και επενδυτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.1 Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Η περιβαλλοντική νομοθεσία, παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική προστασίας
του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος
ευαισθητοποιείται στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα πλαίσια-νόμους, οι οποίοι έχουν το ρόλο του
ρυθμιστή της περιβαλλοντικής πολιτικής των χωρών της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά
στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στη διαχείριση των λυμάτων, των αποβλήτων και
των υδάτων οι βασικές Οδηγίες είναι οι παρακάτω:
Ξεκινώντας από τη διαχείριση των αποβλήτων, η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ορίζει τον
ελάχιστο βαθμό επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος προκύπτει από το συνυπολογισμό
της δυναμικής του πληθυσμού και των χαρακτηριστικών των φυσικών αποδεκτών της
εκάστοτε περιοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνονται πέντε (5) κατηγορίες
οικισμών ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων. Στην
κατηγορία Α, περιλαμβάνονται οικισμοί των οποίων ο πληθυσμός αριθμεί 10000 και
άνω κατοίκους. Ο αριθμός των κατοίκων αυτών των οικισμών, απαιτεί αντίστοιχα
αυστηρότερα μέτρα επεξεργασίας λυμάτων συνήθως άνω της δευτεροβάθμιας. Στη
συνέχεια ακολουθούν οι κατηγορίες Β και Γ, για τις οποίες η νομοθεσία προβλέπει
σύστημα αποχέτευσης κι επεξεργασία λυμάτων μέχρι και το δεύτερο βαθμό. Η
κατηγορία Δ, με απαιτήσεις επεξεργασίας μικρότερες της δευτεροβάθμιας. Τέλος η
κατηγορία Μ, που συμπεριλαμβάνει οικισμούς που ο πληθυσμός τους ισοδυναμεί με
2000 κατοίκους και κάτω και, οικισμούς κτισμένους σε υψόμετρο 1500m και άνω,
ανεξαρτήτως αριθμού πληθυσμού. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται, πως βάσει των
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άρθρων 4 και 5 της παραπάνω οδηγίας (91/271/ΕΟΚ), οι εγκαταστάσεις διαχείρισης
και επεξεργασίας λυμάτων, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα όρια συγκεντρώσεων
των εκροών τους. Συγκεκριμένα, το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο της πέμπτης
μέρας (BOD5),πρέπει να είναι ίσο με 25mg/L, το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
ίσο με 125mg/L και το σύνολο των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (SS) ίσο με
35mg/L. Επίσης για τα αιωρούμενα στερεά, που παράγονται από επεξεργασία
λυμάτων σε ορεινές περιοχές και, οικισμούς κτισμένους σε υψηλό υψόμετρο των
οποίων ο αριθμός των κατοίκων είναι μικρότερος των 10000, το παραπάνω όριο
μεταβάλλεται και ισούται με 60mg/L (Λαγούδη, 2012).
Συμπληρωματικά στην παραπάνω οδηγία και ταυτόχρονα ανεξάρτητα αυτής,
θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60. Η οδηγία αυτή
προβλέπει την ορθή διαχείριση και προστασία των υδάτων, προκειμένου να
αποφεύγονται φαινόμενα υδατικής ρύπανσης.
1.2 Συστήματα αποχέτευσης
Τα δύο βασικά συστήματα αποχέτευσης είναι το παντορροϊκό και το
χωριστικό. Ως παντορροϊκό σύστημα αποχέτευσης, αναφέρεται το σύστημα
αγωγών στους υπονόμους, μέσω των οποίων τα όμβρια ύδατα και τα λύματα ή
ακαθάριστα μιας περιοχής, συλλέγονται και μεταφέρονται χωρίς να διαχωρίζονται
σε κοντινούς υδάτινους αποδέκτες. Σε αντιδιαστολή με το παντορροϊκό σύστημα
αποχέτευσης έρχεται το χωριστικό σύστημα. Το τελευταίο χρησιμοποιεί
συγκεκριμένα συστήματα αγωγών, οι οποίοι μεταφέρουν ξεχωριστά τα όμβρια και τα
ακαθάριστα (λύματα) της εκάστοτε περιοχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δύο
συστήματα βρίσκουν ταυτόχρονη συνύπαρξη και εφαρμογή, αλλά σε διαφορετικά
σημεία της ίδιας περιοχής. Το παντορροϊκό σύστημα εφαρμόζεται συνήθως στο
παλαιότερο και το χωριστικό στο νεότερο μέρος της περιοχής (Σιδηρόπουλος, 2017).
2. Μεθοδολογίες επεξεργασίας αποβλήτων και σύγχρονες τάσεις
2.1 Βασικές μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων
Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων-λυμάτων, αποτελεί βασική και απαραίτητη
διαχειριστική αρχή για την εκάστοτε κοινότητα. Ξεκινώντας από το βιολογικό
καθαρισμό, μπορούν να αναφερθούν τρεις βασικές μέθοδοι-τεχνικές επεξεργασίας
λυμάτων.
Η πρωτοβάθμια επεξεργασία, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους εσχάρωσης,
κοσκινίσματος, και διαχωρισμού μέσω άμμου και ελαίων, αρχικά για το διαχωρισμό
ογκωδών σωμάτων από τα λύματα (πχ λίπη). Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα η
διαδικασία διαχωρισμού του οργανικού υλικού (~1/3) και των αιωρούμενων
σωματιδίων (~2/3). Το επόμενο στάδιο αφορά στην κύρια επεξεργασία, η οποία
ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο ανάπτυξης της μονάδας, παρουσιάζει δύο
βασικές τεχνικές. Η τεχνική της χημικής επεξεργασίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω
της προσθήκης διαφόρων χημικών ενώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η
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εξουδετέρωσή τους. Η δεύτερη τεχνική είναι φυσική μέθοδος και ονομάζεται
καθίζηση. Κατά την καθίζηση, τα λύματα συγκεντρώνονται σε μια δεξαμενή
(πρωτοβάθμιας καθίζησης) εντός της οποίας υπόκεινται σε μια χαμηλής ταχύτητας
ανάδευση. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίζονται η πρωτοβάθμια ιλύς και τα
καθιζάνοντα στερεά. Τα προϊόντα της τελευταίας επεξεργασίας, συλλέγονται
ξεχωριστά μέσω αντλιών και απομακρύνονται. Το υπόλοιπο κλάσμα, αποτελεί έναν
τύπο εκροής, ο οποίος εφόσον υπάρχει δευτεροβάθμια επεξεργασία μπορεί να
συνεχίσει να υπόκειται σε επεξεργασία.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί, πως κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία,
επιτυγχάνεται ποσοστό καθαρισμού το οποίο φτάνει περίπου το 40% σε βιοχημικά
απαιτούμενο οξυγόνο (BOD).
Η δευτεροβάθμια επεξεργασία, αποτελεί μια βιοχημική μέθοδο
επεξεργασίας των λυμάτων. Μέσω των μικροοργανισμών, τα λύματα υπόκεινται σε
μια διεργασία βιοαποδόμησης τους, προκειμένου να αφαιρεθούν οι διαλυμένες
οργανικές ενώσεις σε αυτά και να παραχθεί BOD. Η δευτεροβάθμια επεξεργασία,
λαμβάνει χώρα σε αερόβιες συνθήκες. Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων
στερεών, χρησιμοποιούνται δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης και ενώσεις
αζώτου και φωσφόρου. Μέσω της παραπάνω κατεργασίας, παράγονται
παραπροϊόντα, όπως κυτταρική βιομάζα και μη βιοδιασπώμενες ενώσεις.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται, πως η δευτεροβάθμια επεξεργασία, αποτελεί ίσως το
σημαντικότερο στάδιο επεξεργασίας λυμάτων και αυτό συμβαίνει επειδή,
επιτυγχάνεται ποσοστό καθαρισμού, το οποίο αγγίζει περίπου το 95% των μονάδων
σε BOD.
Τέλος, υπάρχει το στάδιο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Μέσω του
τελευταίου σταδίου, επιδιώκεται καθαρισμός του κλάσματος των λυμάτων, τα οποία
λόγω των προηγούμενων διεργασιών, είναι φορτισμένα με μεγάλα ποσά ενώσεων
αζώτου και φωσφόρου, τα οποία είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν. Ο βασικός λόγος
ύπαρξης αυτού του σταδίου επεξεργασίας, είναι ίσως και ο πιο σημαντικός για το
οικοσύστημα, καθώς εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η αποφυγή διάθεσης
θρεπτικών και ρυπογόνων ενώσεων των εκροών, στους υδάτινους αποδέκτες. Τέλος,
αποτρέπεται η φόρτιση των υδάτων από θρεπτικά, ενώσεις και βαρέα μέταλλα και
επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η αποφυγή του ρίσκου εκδήλωσης φαινομένων
υδατικής ρύπανσης (πχ. Ευτροφισμός).
2.2 Αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων
Στην Ελλάδα, διαχείριση των υγρών αποβλήτων γίνεται κυρίως μέσω των
εγκαταστάσεων εκτεταμένων δικτύων συλλογής λυμάτων. Τα λύματα καταλήγουν
σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ), στις οποίες υφίστανται ειδική
επεξεργασία. Εντός αυτών των μονάδων, τα λύματα υπόκεινται κατά κύριο λόγο σε
δύο ειδών επεξεργασία. Η πρώτη και πιο διαδεδομένη μέθοδος, είναι αυτή της
ενεργού ιλύος και η δεύτερη, ο παρατεταμένος αερισμός.
Παρόλα αυτά, οι προαναφερθείσες μέθοδοι, φαίνεται πως εγκαταλείπουν το
σκηνικό της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, δίνοντας τη θέση τους
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σε εγκαταστάσεις μικρών αποκεντρωμένων συστημάτων. Τα μικρά αποκεντρωμένα
συστήματα διαχείρισης λυμάτων, βασίζονται στη λογική της ιδιωτικής κατά κύριο
λόγο διαχείρισης. Επίσης, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε απομονωμένους οικισμούς
και κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες
βιομηχανίες και εμπορικές εγκαταστάσεις. Τα αποκεντρωμένα συστήματα,
χρησιμοποιούν συνδυασμούς διαχειριστικών μεθόδων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στις φυσικές τεχνικές (πχ αερισμός) και στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των προϊόντων και των υλικών, της εκάστοτε τελικής εκροής (Λαγούδη, 2012).
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αναφέρονται συνοπτικά
παρακάτω:
1. Ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής των εγκαταστάσεων η οποία προσδίδει
ευελιξία στην ένταξη οικισμών εκτός αρχικού σχεδίου σε αυτές.
2. Ύπαρξη ενός φορέα διαχείρισης ή και επιχείρησης.
3. Ελάχιστο κόστος κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης, το οποίο
προκύπτει από το γεγονός μη ύπαρξης εκτεταμένου δικτύου συλλογής.
4. Μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας
5. Δυνατότητα χρήσης προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων και μονάδων.
6. Επίτευξη υψηλού έως και μέγιστου καθαρισμού των αποβλήτων
7. Αποφυγή αντιδράσεων σχετικά με τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, που έχει
ως επακόλουθο τη μείωση των αντιδράσεων και κοινωνικής αποδοχής.
2.3 Σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα
Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται συνοπτικά δύο είδη σύγχρονων
τεχνολογιών, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε συνδυασμό με δίκτυα
αποχέτευσης, όσο και χωρίς. Επισημαίνεται πως τα παρακάτω συστήματα βρίσκουν
ευρεία εφαρμογή και έχουν προμελετηθεί για εφαρμογή σε οικισμούς με πληθυσμό
των 100 έως και 20000 κατοίκων ή μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ).
Επιπροσθέτως, συμπεραίνεται ότι τα τεχνητά συστήματα προτιμώνται τόσο για
εφαρμογή όσο και αποδοχή, συγκριτικά με τα φυσικά συστήματα.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, διακρίνονται δύο κατηγορίες συστημάτωντεχνολογιών διαχείρισης λυμάτων:
1. Συστήματα σε συνδυασμό με δίκτυο αποχέτευσης
2. Συστήματα χωρίς δίκτυο αποχέτευσης
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συστήματα, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε
συνδυασμό με τον εκάστοτε τύπο δικτύου αποχέτευσης. Τέτοιου είδους συστήματα
είναι τα παρακάτω:
•
Συστήματα ενεργού ιλύος ή προσκολλημένης βιομάζας.
•
Παρατεταμένος αερισμός με τη χρήση οξειδωτικής τάφρου (Κωτσοβίνος,2005).
•
Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου με περιοδική λειτουργία ή τυποποιημένο
σύστημα compact (SBR).
•
Αντιδραστήρας τυποποιημένης κλίνης.
•
Περιστρεφόμενος βιολογικός δίσκος (RBC).
•
Τεχνητή λίμνη (Αεριζόμενη, επαμφοτερίζουσα, αερόβια, αναερόβια).
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•

Εδαφικά συστήματα επεξεργασίας (Ταχείας/βραδείας διήθησης, επιφανειακή
ροή, διυλιστήριο άμμου κλπ).
•
Σηπτική δεξαμενή ή απορροφητική τάφρος.
•
Βιοαντιδραστήρας μεμβρανών (MBR).
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει συστήματα των οποίων η εφαρμογή δεν
προϋποθέτει τη σύνδεσή ή το συνδυασμό τους με δίκτυο αποχέτευσης.
•
Απορροφητικός βόθρος-Σηπτική δεξαμενή.
•
Σηπτική δεξαμενή-Απορροφητική τάφρος.
•
Σηπτική
δεξαμενή-Βυθισμένο
χαλικοδιυλιστήριο-αμμοδιυλιστήριο
–
Απορροφητική τάφρος.
•
Σηπτική δεξαμενή με ενσωματωμένο φίλτρο εκροής.
•
Σηπτική δεξαμενή με ενσωματωμένο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας.
Στη συνέχεια κρίνεται σημαντικό να αξιολογηθούν οι παραπάνω μέθοδοι και τα
συστήματα, τόσο σε ό,τι αφορά στο κόστος κατασκευής, όσο και στο λειτουργικό. Για
να συμβεί αυτό, πρέπει αρχικά να τεθούν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης
προκειμένου αργότερα να μπορεί να επιλεγεί το βέλτιστο-καταλληλότερο σύστημα.
Τα κριτήρια που τίθενται προς αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος, έχουν κυρίως
κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ορισμένα από
τα βασικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων,
αναφέρονται παρακάτω:
•
Βαθμός επεξεργασίας λυμάτων (Ά,΄Β και ΄Γ επεξεργασία)
•
Απαιτούμενη έκταση για την ανέγερση του έργου σε σύγκριση με το μέγεθος του
οικισμού
•
Κόστος (λειτουργικό και κατασκευαστικό)
•
Ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής
•
Ευελιξία διακυμάνσεων παροχών και φορτίων
•
Διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία
•
Εξοπλισμός και αυτοματισμός
•
Απαιτήσεις σε χημικά
•
Περιβαλλοντικές οχλήσεις
•
Κοινωνική αποδοχή (κοινωνικές αντιδράσεις)
Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένα για την περιοχή του
Αθαμανίου, το βέλτιστο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων που επιλέχθηκε, είναι το
εναλλακτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων Compact (SBR), το οποίο φαίνεται
ιδανικό για την περιοχή, καθώς η λειτουργία του αναφέρεται συχνά σε οικισμούς με
μικρούς και ταυτόχρονα μεταβαλλόμενους πληθυσμούς.
3. Συστήματα Compact, βασικές αρχές και λειτουργία
Τα συστήματα compact, ανήκουν στα εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας
λυμάτων και αποτελούν εξέλιξη της μεθόδου της ενεργού ιλύος. Επίσης τα τελευταία
χρόνια, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα περισσότερο διαδεδομένα
συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην ελληνική
αγορά. Βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν τα συστήματα compact διαδεδομένα
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και αρκετά αποδεκτά ως προς την εφαρμογή τους από την κοινωνία, ειδικά σε
οικισμούς μικρών πληθυσμών, είναι το προσιτό κατασκευαστικό τους κόστος, η μικρή
απαιτούμενη έκταση εγκατάστασης, ο υψηλός βαθμός καθαρισμού (>95% σε
μονάδες BOD5) και οι μηδενικές περιβαλλοντικές και μη οχλήσεις κι επιπτώσεις.
Επίσης, αποτελούν συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε
τύπο δικτύου αποχέτευσης. Παρουσιάζουν απλότητα στη λειτουργία τους, καθώς δεν
χρειάζεται να χρησιμοποιούν δεξαμενές καθίζησης και αγωγούς διακίνησης
λυμάτων. Τέλος, φαίνεται πως ανταποκρίνονται θετικά σε ό,τι αφορά στις
διακυμάνσεις των φορτίων και των παροχών, ενώ παράλληλα δεν παρουσιάζουν
προβλήματα στη διαχείριση και τη διόγκωση της ιλύος.
Η βασική τους λειτουργία, είναι ένας συνδυασμός βιολογικού αντιδραστήρα
ενεργού ιλύος, αναερόβιων και ανοξικών συνθηκών και δεξαμενής δευτεροβάθμιας
καθίζησης, σε τρεις εναλλασσόμενες φάσεις. Σημαντικό πρέπει να θεωρηθεί το
γεγονός, μη χρήσης δεξαμενής καθίζησης για τον διαχωρισμό της λυματολάσπης και
η απουσία απαίτησης αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας. Το τελευταίο, κατατάσσει το
σύστημα compact αρκετά ελκυστικό, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά
το τεχνολογικό του κόστος.
Σε ό,τι αφορά στις φάσεις λειτουργίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, κάθε
φάση/κύκλος, έχει διάρκεια 3-24 hr. Εκτός αυτού, σύμφωνα με έρευνες, έχει
παρατηρηθεί πως στην έξοδό τους, οι συγκεντρώσεις αζώτου που μπορεί να
καταλήγουν μέσω των τελικών εκροών σε κάποιον υδάτινο αποδέκτη, είναι
μικρότερες από 5 mg/L (Metcalf & Eddy, 2003, Λαγούδη, 2012).
Παρακάτω παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των βημάτων-φάσεων
επεξεργασίας λυμάτων, μέσω συστημάτων compact:
1. Τροφοδοσία συστήματος με λύματα
2. Αναμόχλευση με ταυτόχρονη παροχή οξυγόνου
3. Δευτεροβάθμια επεξεργασία και καθίζηση ιλύος
4. Συλλογή επεξεργασμένου ύδατος
5. Απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος η οποία παράχθηκε μέσω των
προηγούμενων διεργασιών λόγω σχηματισμού βιομάζας.
Τα παραπάνω βήματα, αποτελούν τα 5 στάδια καθαρισμού κι επεξεργασίας των
λυμάτων. Κατά τη διάρκειά τους, το σύστημα κλείνει το κύκλωμά του, γεγονός που
σημαίνει πως πριν τη λήξη της παραπάνω διεργασίες, δεν εισέρχονται σε αυτό νέα
λύματα. Η ιλύς καθιζάνει σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ οι συγκεντρώσεις των
στερεών φτάνουν ~10000 mg/L. Για την είσοδο του αέρα, προκειμένου να
εκτελεστούν οι αερόβιες επεξεργασίες των λυμάτων, χρησιμοποιούνται ειδικά
πνευματικά μέσα, κυρίως διαχυτές αέρα ή αεριστήρες, οι οποίοι δημιουργούν
τεχνητό αερισμό. Τέλος, για την αποφυγή εισόδου ή σχηματισμού αφρών στο
σύστημα εκκένωσης, το στόμιο ή και ο υπερχειλιστής της εκάστοτε μονάδας,
χρησιμοποιούν ειδικά φίλτρα-διαφράγματα, τα οποία συλλέγουν τα ανεπιθύμητα
υλικά προς απομάκρυνση.
Τα συστήματα compact, κυκλοφορούν στην αγορά σε δύο βασικές μορφές:
•
Ως μονάδες διθάλαμης δεξαμενής, συγκροτούμενη με θαλάμους
προεπεξεργασίας και βιοαντιδραστήρα
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•

Ως μονάδες 2 ή περισσότερων δεξαμενών, με εξωτερική δεξαμενή επεξεργασίας.

4.Προκαταρκτικός σχεδιασμός του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης
υγρών αποβλήτων στο Αθαμάνιο
Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, το Αθαμάνιο είναι
μια ορεινή περιοχή του νομού Άρτας και ανήκει διοικητικά στο δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων. Στην περιοχή δεν υφίσταται μέχρι στιγμής σύστημα διαχείρισης
λυμάτων και στην ουσία το παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής, διακινεί
τα λύματα μέσω υπονόμων στους κοντινότερους υδάτινους αποδέκτες. Το
προτεινόμενο για την περιοχή σύστημα διαχείρισης κι επεξεργασίας λυμάτων
compact, με την εφαρμογή του στην περιοχή, παρέχει επεξεργασία λυμάτων σε
βαθμό άνω της δευτεροβάθμιας, ενώ παράλληλα αποφεύγονται τυχούσες οχλήσεις
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαχείριση των λυμάτων της περιοχής του
Αθαμανίου μέσω της εφαρμογής του παραπάνω συστήματος, επιδιώκει την
αναβάθμιση και την καλυτέρευση της υγιεινής τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο
και των εποχικών επισκεπτών της. Εκτός των τελευταίων, μειώνονται οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις προερχόμενες από την ανεξέλεγκτη διάθεση των
λυμάτων σε αγρούς και πολύ περισσότερο, αναβαθμίζεται η ποιότητα των υδάτων
της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, μέσω του συστήματος διαχείρισης λυμάτων,
προσδοκάται η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής και
κατ’επέκταση η οικονομία των οικισμών της.
4.1 Συλλογή στατιστικών δεδομένων
Μέσω των διαθέσιμων στοιχείων για την περιοχή του Αθαμανίου, τα οποία
ελήφθησαν από την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) και από πληροφορίες που
αντλήθηκαν μέσω συνομιλιών με κατοίκους και τον πρόεδρο της κοινότητας έπειτα
από επιτόπια έρευνα, αριθμεί περίπου 300 μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι ο
πληθυσμός σχεδόν τριπλασιάζεται λόγω του τουρισμού ή κατοίκων που επιστρέφουν
από τα αστικά κέντρα στο Αθαμάνιο για διακοπές (~1500).
4.2 Εκτίμηση μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής πληθυσμού
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, από την απογραφή του 2001 μέχρι και την
τελευταία του έτους 2011, η μείωση των κατοίκων στο σύνολο της περιοχής ανήρθε
στα 21 άτομα (313 άτομα στο Αθαμάνιο). Για λόγους όμως ασφαλείας στο πλαίσιο του
σχεδιασμού και της διαστασιολόγησης του έργου, ο ρυθμός μεταβολής πληθυσμού,
θα θεωρηθεί μηδενικός.
4.3 Εκτίμηση του μελλοντικού μόνιμου πληθυσμού
Το πεδίο αυτό υπολογίζεται μέσω της παρακάτω μαθηματικής σχέσης:
Πt = Πο * (1+n)t . Όπου Πt, είναι ο μελλοντικός πληθυσμός σε αντίστοιχη χρονική
περίοδο Πο ο αρχικός μόνιμος πληθυσμός της περιοχής, n το ποσοστό μεταβολής ανά
έτος (θεωρείται 0) και t, ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί για το σχεδιασμό του
έργου.Με την προϋπόθεση πως το έργο θα λειτουργήσει για χρονική περίοδο 30 ετών
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η παραπάνω σχέση έχει την παρακάτω μορφή: Π30 = Πο * (1+n)30Τοποθετώντας
στη σχέση τις τιμές που υπάρχουν ως δεδομένα για την περιοχή, εξάγεται το
παρακάτω αποτέλεσμα: Π30 = 500* (1+0)30
Άρα Π30 = 500 κάτοικοι γι ολόκληρη την περιοχή.
4.4 Εκτίμηση του εποχιακού πληθυσμού
Μέσω στοιχείων που λήφθηκαν από τον ΕΟΤ, δύναται να προσδιοριστεί ο
αριθμός των εγκαταστάσεων που υποδέχονται άτομα στην περιοχή ως τουρίστες. Με
βάση αυτά τα στοιχεία, εξάγεται η παραδοχή πως σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 4
τουρίστες. Παρόλα αυτά για λόγους ασφαλείας των υπολογισμών, ο αριθμός θα
θεωρηθεί σταθερός.
4.5 Υπολογισμός-εκτίμηση παροχών σχεδιασμού εγκατάστασης
Η διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα γίνει μέσω
υπολογισμού της μέσης ωριαίας παροχής, καθώς δεν αναμένονται μεγάλες
διακυμάνσεις στην τιμή της για το έτος σχεδιασμού. Επίσης ο πραγματικός
πληθυσμός είναι μικρότερος από τον υπολογιζόμενο μελλοντικό κι εποχιακό, οι
οποίοι βασίζονται σε μη πρόσφατα απογραφικά στοιχεία και όχι απαραίτητα σε
πραγματικά.
4.5.1 Υπολογισμός ημερήσιας παροχής (QΗ)
Το Αθαμάνιο χρησιμοποιεί παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης, στους αγωγούς του
οποίου δε χρησιμοποιούνται υδρόμετρα για την καταγραφή της ημερήσιας
κατανάλωσης νερού και κατ’ επέκταση για τον υπολογισμό της παροχής. Κατά
συνέπεια του τελευταίου, η ημερήσια παροχή θα υπολογισθεί μέσω στοιχείων του
ΥΠΕΣΔΑ για τις αστικές και ημιαστικές περιοχές.
Βάσει των στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ, εκτιμάται πως στην Ελλάδα η μέση ημερήσια
κατανάλωση είναι ~ 150L/κάτοικο/ημέρα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές.
Θεωρείται επίσης λογικό πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παραπάνω τιμή
ημερήσιας παροχής αυξάνεται, λόγω της αύξησης των κατοίκων και των αναγκών για
ύδρευση και άρδευση. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΣΔΑ έχει θέσει ως στόχο ημερήσιας
κατανάλωσης στο έτος, την τιμή 200-250L/κάτοικο/ημέρα. Ο παραπάνω
φορέας, εκτιμά επίσης πως η κατανάλωση για άρδευση είναι ~100L/κάτοικο/ημέρα
εντός ορίων οικισμού. Συμπεραίνεται πως για λόγους ασφαλείας, η μελλοντική μέση
ημερήσια
κατανάλωση
στην
κοινότητα
του
Αθαμανίου,
είναι
250L/κάτοικο/ημέρα.
Σε ό, τι αφορά στις βιομηχανικές, δημοτικές και δημόσιες υδατικές
καταναλώσεις, επισημαίνεται πως ο υπολογισμός τους γίνεται ξεχωριστά και
προστίθενται στην οικιακή κατανάλωση ως ειδικές καταναλώσεις. Σύμφωνα με τις
Ελληνικές προδιαγραφές (ΠΔ 696/1979), εκτιμάται πως οι δημόσιες και δημοτικές
καταναλώσεις (υπηρεσίες, σχολεία, πότισμα κλπ), λαμβάνουν τυπικές τιμές
κυμαινόμενες μεταξύ 10 και 50 λίτρων/κάτοικο/ημέρα. Επίσης λόγω των απωλειών,
εκτιμάται πως το ποσοστό των καταναλώσεων που καταλήγει στο αποχετευτικό
δίκτυο, κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80% της συνολικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω,
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εκτιμάται πως η μελλοντική μέση ημερήσια παροχή, η οποία θα καταλήγει στο
δίκτυο,
υπολογίζεται
με
βάση
τον
παρακάτω
τύπο
Q0=80%*Qύδρευσης=80%*250L/κάτοικο/ημέρα= 200L/κάτοικο/ημέρα.
4.5.2 Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής (QHmax)
Η μέγιστη ημερήσια παροχή προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής της
μέσης ημερήσιας παροχής και του συντελεστή ημερήσιας αιχμής, ο οποίος λαμβάνει
τιμές μεταξύ 1,1 και 2, εξάγοντας τη σχέση QHmax=λΗ *Q0. Θέτοντας για την περιοχή
του Αθαμανίου, το συντελεστή λΗ= 1,5, εκτιμάται πως η μέγιστη ημερήσια παροχή
υπολογίζεται ως QHmax= 1.5*200L/κάτοικο/ημέρα= 300L/ κάτοικο/ ημέρα.
4.5.3 Υπολογισμός ελάχιστης ημερήσιας παροχής (QHmin)
Ο υπολογισμός της ελάχιστης ημερήσιας παροχής προκύπτει από τη σχέση
QHmin=Q0/λΗ=200/1,5=~133L/κάτοικο/ημέρα.
4.5.4 Υπολογισμός μέγιστης ωριαίας παροχής ή παροχής αιχμής (QA)
Οι ώρες αιχμής για μια κοινότητα σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές οι
οποίες χρησιμοποιούνται ως παραδοχές για τον υπολογισμό της παροχής αιχμής
είναι 10:00, 12:00 και 21:00 με ανισοκατανομή. Η μέγιστη ωριαία παροχή
υπολογίζεται από τη σχέση QA=Ρ*QHmax. Στην προκειμένη περίπτωση Ρ ορίζεται ο
συντελεστής στιγμιαίας αιχμής ως στατιστικό μέγεθος και για τις Ελληνικές
προδιαγραφές
(ΠΔ
696/74)
υπολογίζεται
από
τη
σχέση
Ρ=
1,5+2,5/(QHmax)*1/2για το Αθαμάνιο και εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη Ρ≤3.
Έτσι προκύπτει Ρ= 1,5+(2,5/300)*1/2=1,5 και 1,5≤3 ικανοποιείται, άρα
QA=1,5*300=450L/κάτοικο/ημέρα.
4.5.5 Υπολογισμός μέσης ωριαίας παροχής (QM)
Η μέση ημερήσια παροχή υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
QM=
Q0*
Αριθμός
κατοίκων
στο
έτος
σχεδιασμού=
200*
500=100000L/ημέρα, άρα αντίστοιχα η μέση ωριαία παροχή υπολογίζεται ως
QM(hr)= 100000L/24hr=~4167L/hr ή ~4,2 m3/hr.
4.5.6. Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού (QΣ)
Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού, χρειάστηκε να υπολογιστούν οι
πρόσθετες εισροές. Ως πρόσθετες εισροές ομβρίων και υπογείων υδάτων, ορίζονται
οι παρασιτικές εισροές, οι οποίες προκύπτουν λόγω έκλυπσης αρμών και
κατασκευαστικών ατελειών (παράνομες συνδέσεις) σε αποχετευτικά δίκτυα. Μέσω
στοιχείων που λήφθηκαν από την ΕΥΔΑΠ για την περιοχή της Αθήνας, οι πρόσθετες
εισροές αποτελούν περίπου το 20-30% της παροχής αιχμής και αναλύονται ως εξής:
1. 0,3 λίτρα/κάτοικο/δευτερόλεπτο για περιοχές υψηλού υπογείου ορίζοντα
και,
2. 0,25 λίτρα/κάτοικο/δευτερόλεπτο για περιοχές χαμηλού υπογείου ορίζοντα.
Για τον υπολογισμό της παροχής των πρόσθετων εισροών στην υπό μελέτη
περίπτωση (Αθαμάνιο), χρησιμοποιήθηκε η σχέση Qπρόσθετο=30%QA=30%
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*450L/κάτοικο/ημέρα= 135L/κάτοικο/ημέρα. Κατά συνέπεια του τελευταίου
υπολογίστηκε η παροχή σχεδιασμού βάσει της παρακάτω σχέσης:
QΣ=QM(hr)+Qπρόσθετο*Μελλοντικός μόνιμος πληθυσμός/24*1000m3/hr
QΣ=4,2+(135*500)/(24*1000)m3/hr= 7,0125= 7 m3/hr.
4.5.7 Εκτίμηση φορτίων σχεδιασμού
Σύμφωνα με τον ισοδύναμο πληθυσμό, οι ειδικές φορτίσεις ανά κάτοικο,
λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές:
• Οργανικό φορτίο ως BOD5=60gr/κάτοικο
• Σύνολο αιωρούμενων στερεών TSS=75gr/κάτοικο
• Ολικό Άζωτο ΤΝ=12gr/κάτοικο
• Ολικός Φωσφόρος ΤΡ=3gr/κάτοικο
Βάσει των παραπάνω δεδομένων και αν συνυπολογιστεί πως ο μελλοντικός
πηθυσμός ανέρχεται σε 500 περίπου κατοίκους για την υπό μελέτη περιοχή, τότε τα
αντίστοιχα φορτία υπολογίζονται ως εξής:
• BOD5=60*500=30000gr/ημέρα=30kg/ημέρα
• TSS=75*500=37500gr/ημέρα=37,5kg/ημέρα
• ΤΝ=12*500=6kg/ημέρα
• ΤΡ=3*500=1.5kg/ημέρα
Τέλος, με δεδομένο ότι η απόδοση των compact συστημάτων είναι μεγαλύτερη
από 95%, υπολογίστηκαν οι ελάχιστες τιμές εκροών των παραπάνω φορτίων, οι
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:
• BOD5< 10mg/L
• TSS< 10mg/L
• TN< 5-8mg/L
• TP< 1-2mg/L (Λαγούδη, 2012).
Επισημαίνεται πως οι παραπάνω τιμές των φορτίων, ικανοποιούν πλήρως τις
συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Οδηγία
91/271) και βάσει αυτών, γίνεται αντιληπτό, πως οι εκροές των παραπάνω
συστημάτων θα διατίθενται στο περιβάλλον, χωρίς να το υποβαθμίζουν.
4.5.8 Οικονομική διάσταση της μονάδας
Σύμφωνα, με τα στοιχεία των παραπάνω υπολογισμών και σε συνδυασμό με τα
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των compact συστημάτων στην Ελληνική
αγορά, υπολογίζεται πως το συνολικό κόστος ανέγερσης και εγκατάστασης της
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Αθαμάνιο Άρτας, ανέρχεται σε περίπου
470.000€.
5. Προκαταρκτικός σχεδιασμός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων για το Αθαμάνιο: Το πρόγραμμα ‘Διαλογή στην πηγή’
5.1 Διαλογή στην πηγή
Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής καθώς τα
περισσότερα από αυτά καταλήγουν να εναποτίθενται ανεξέλεγχτα στην ύπαιθρο
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μετατρέπωντας τους χώρους αυτούς σε χωματερές. Για το λόγο αυτό, θεωρείται
σημαντική η πρόταση για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Διαλογή στην πηγή’ στο
Αθαμάνιο.
Η διαλογή στην πηγή, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια καινοτομία στο χώρο της
διαχείρισης των απορριμμάτων και αξιοποίησης τους μέσω επαναχρησιμοποίησης
λόγω της ανακύκλωσης, αλλά και της κομποστοποίησης του προδιαλεγμένου υλικού
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού (high quality compost). Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται στη διαχείριση ενός βασικού κλάσματος των
βιοαποδομήσιμων (Biowaste) απορριμμάτων, δηλαδή τα απορρίμματα που
προέρχονται λόγω των πράσινων π.χ. κλαδεμάτων (Greenwaste) των υπολειμμάτων
φαγητού π.χ. τσόφλια (Foodwaste) και του χαρτιού, δηλαδή διαχείριση περίπου του
65% των συνολικών αστικών απορριμμάτων εντός της οικίας. Το κλάσμα των
βιοαποδομήσιμων αποτελεί το 40% των στερεών αποβλήτων. Τα υπόλοιπα ρεύματα
κατανέμονται ως εξής: χαρτί 20-25%, πλαστικό 10-15%, μέταλλα 5%, γυαλί 5% και
υπόλοιπα υλικά 10%. Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως ο στόχος που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση υλικών, είναι το
50% των παραγώμενων αποβλήτων.
Η διαλογή στην πηγή, συγχρόνως στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
στο ζήτημα της ανακύκλωσης και παρατείνει το χρόνο λειτουργίας των Χώρων
Υγειονομικής Ταφής, μειώνοντας τα υλικά προς ταφή μέσω της
επαναχρησιμοποίησης. Στο λειτουργικό της κομμάτι η διαλογή στην πηγή,
χρησιμοποιεί έναν επιπλέον κάδο καφέ χρώματος, ο οποίος ως έχει αναφερθεί
παραπάνω υποδέχεται μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά και χαρτί. Αυτό εξυπηρετεί σε
μεγάλο βαθμό την ανακύκλωση καθώς το υπολειπόμενο κλάσμα διαχωρίζεται
ευκολότερα. Στη συνέχεια ειδικό απορριμματοφόρο συλλέγει το υλικό μόνο από τον
καφέ κάδο ενώ άλλο απορριμματοφόρο συλλέγει τα σύμμεικτα. Το προδιαλεγμένο
υλικό κατευθύνεται για ειδική επεξεργασία συμήθως κομποστοποίηση με προϊόν
υψηλής ποιότητας κομπόστ, τα σύμμεικτα επεξεργάζονται αναλόγως μετά από
διαχωρισμό όπως και τα ανακυκλώσιμα υλικά του μπλε κάδου.
5.2 Προοπτική για το Αθαμάνιο
Η μέση ποσότητα οικιακών απορριμμάτων που παράγεται σε καθημερινή βάση
εκτιμάται ως 1kg/κάτοικο/ημέρα. Με την παραδοχή πως ο μόνιμος πληθυσμός της
κοινότητας του Αθαμανίου θα ισούται μελλοντικά με Π30=500, τότε υπολογίζεται
πως η ποσότητα απορριμμάτων για την κοινότητα θα ισούται με
q=500*1kg/ημέρα=500kg/ημέρα. Το τελευταίο συνεπάγεται πως σε περιόδους
αιχμής (καλοκαίρι) η μέση ποσότητα θα ισούται περίπου με 1500kg/ημέρα ή
1,5tn/ημέρα. Βάσει των τεέυταίων στοιχείων υπολογίζεται πως ετησίως η
παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ισούται με 182500kg/έτος ή 182,5tn/έτος
για μόνιμο πληθυσμό 500 κατοίκων και τριπλάσιο αριθμό 547,5tn/έτος το
καλοκαίρι.
Επίσης για τα βιοαποδομήσιμα υλικά η αντίστοιχη ποσότητα εκτιμάται σε
0,5kg/κάτοικο/ημέρα δηλαδή περίπου 250kg/ημέρα για το μόνιμο μελλοντικό
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πληθυσμό και 750kg/ημέρα για τον εποχιακό. Αντίστοιχα, ~91tn/yr και
~274tn/yr.
Η προτεινόμενη προοπτική βάσει των παραπάνω στοιχείων για την υπό μελέτη
περιοχή, είναι η εφαρμογή του συστήματος διαλογή στην πηγή και χρήση δημόσιων
κομποστοιητών οι οποίοι θα υποδέχονται μόνο το προδιαλεγμένο υλικό (καφέ κάδο)
και θα το μετατρέπουν σε κομπόστ για την περιοχή. Οι κομποστοποιητές είναι
εφοδιασμένοι με αναδευτήρα ο οποίος αναδεύει τα υλικά υπό συγκεκριμένες
συνθήκες που εξυπηρετούν τη διεργασία της κομποστοποίησης. Επίσης ο μέσος
χρόνος παραμονής του υλικού στον κομποστοποιητή για την παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού είναι 3 μήνες. Το τελευταίο σημαίνει πως η περιοχή θα παράγει
δικό της κομπόστ περίπου 4 φορές/έτος από κάθε εγκαστημένο κομποστοποιητή
Υπολογίζοντας με ασφάλεια για την περιοχή προτείνεται κομποστοποιητής
χωρητικότητας 700-1000 λίτρων ο οποίος θα έχει δυνατότητα να εφοδιάζεται με
υλικό ανά πάσα στιγμή είτε μέσω απορριμματοφόρου προδιαλεγμένου υλικού, είτε
ατομικά ανά κάτοικο.
Τέλος, εκτιμάται πως οι κάδοι προδιαλεγμένου υλικού για το Αθαμάνιο, θα
αντιστοιχούν περίπου στα 2/3 των συμμείκτων και περίπου ανάλογοι θα είναι και
οι κομποστοποιητές. Επίσης προτείνεται
ως καταλληλότερος
κάδος
κομποστοποίησης ο κάδος HORTO της Fil-eco, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τη
βασική μέθοδο της φυσικής κομποστοποίησης και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Κατασκευή από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο με
σταθεροποιητή ακτίνω ν UV ανθεκτικοί στα χημικά
• Πάνελ με σύστημα αερισμού και ταυτόχρονα σύστημα παρεμπόδισης του
νερού να εισρέει εντός του κάδου
• Εργαλείο ανάδευσης κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα σε
σπειροειδή μορφή
• Χωρητικότητες 200, 300, 400, 700 και 1000 λίτρα
• Πρόσβαση από όλες τις πλευρές και ευρύ ανοιγόμενο καπάκι
(http://www.fil-eco.gr/).
6. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, η διαχείριση των αποβλήτων στερεών και υγρών, είναι μείζον
ζήτημα για την υγιεινή διαβίωση και την ευημερία των κατοίκων των ορεινών και όχι
μόνο περιοχών.
Σε κάθε περιοχή, πρέπει η εκάστοτε διοικητική αρχή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη διαχείριση των αποβλητων. Η σωστή διαχείριση των λυμάτων και απορριμμάτων
των περιοχών, έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη των
περιοχών. Επίσης συμβάλλει θετικά στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ακόμα και την
ενεργειακή αυτάρκεια των περιοχών. Σημαντικότερο όλων, αποτελεί το γεγονός ότι
η ανέγερση και η σωστή λειτουργία ενός έργου διαχείρισης αποβλήτων, συνεισφέρει
στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής ρύπανσης, τόσο στα χερσαία
οικοσυστήματα, όσο και στα υδάτινα και τους εκάστοτε οργανισμούς.
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Τα συστήματα compact, τα οποία αναφέρθηκαν στην εν λόγω εργασία,
αποτελούν βέλτιστη διαχειριστική προοπτική, για τα λύματα μικρών, αλλά και
μεγάλων οικισμών και κοινοτήτων. Έχουν την ικανότητα διαχείρισης μεγάλων όγκων
λυμάτων, σε μικρό χρονικό διάστημα εντός του οποίου εξασφαλίζεται μέχρι 95%
επεξεργασία αποβλήτων. Σημαντικό γνώρισμά τους αποτελεί η ευελιξία εφαρμογής
τους, καθώς συνδυάζονται τόσο με παντορροϊκό όσο και χωριστικό δίκτυο
αποχέτευσης. Διατίθενται στην ελληνική αγορά εναλλακτικών συστημάτων
επεξεργασίας λυμάτων, με το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασής τους να κρίνεται
κατάλληλο για την Ελλάδα και αρκετά ελκιστικό συσγκριτικά με άλλα παρεμφερή
συστήματα.
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων των ορεινών περιοχών, η
εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή, αποτελεί μια καινοτόμα λύση ειδικά
για την Ελληνική κοινωνία, η οποία με τη σειρά της χρειάζεται να ενημερωθεί, να
μυηθεί και επιτέλους να ευαισθητοποιηθεί, σχετικά με τις μορφές ανακύκλωσης κι
επαναχτησιμοποίησης απορριμμάτων και υλικών. Επίσης, η διαλογή στην πηγή, έχει
βρει εφαρμογή ήδη στην περιοχή του Χαλανδρίου στην Αθήνα με αρκετά θετικά
αποτελέσματα και αποτελεί το βασικό παράδειγμα για την εφαρμογή της διαλογής
στην πηγή στην Ελλάδα.
Τέλος, ο συνδυασμός του παραπάνω συστήματος με την εγκατάσταση δημόσιων
κάδων κομποστοποίησης, μπορεί να ενεργοποιήσει τους κατοίκους να ακολουθήσουν
τη μέθοδο αυτή, καθώς εκτός του κινήτρου που δημιουργείται για την αποφυγή
εκδήλωσης φαινομένων ρύπανσης και ασθενειών, δίνεται το κίνητρο παραγωγής
εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας, από και για την ίδια περιοχή.
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