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Επί τύμβω 

Βαγγέλης Δ. Πανταζής  

(1947-2017) 

Του Χ.Ε. Μαραβέλια 

 

Δυστυχώς κατέληξε την 1η Ιουνίου 2017 ο Βαγγέλης μετά από το εγκεφαλικό 

ανεύρυσμα που τον βρήκε τη νύχτα της 22 προς 23 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ 

δύσκολη η θέση μου να γράφω αυτό το επί τύμβω σημείωμα για τον ξεχωριστό φίλο. 

Ιδίως μάλιστα όταν μαζί συνηθίζαμε να λέμε πως αν η κοινωνία μας είναι γεμάτη από 

«υποδείγματα οικογενειάρχη πατριώτη, πολίτη, διανοουμένου» κ.λπ. (τα τετριμμένα 

δηλαδή των επικηδείων), πώς είναι δυνατό –λέγαμε− να βρισκόμαστε σ’ αυτό το 

χάλι. Και νά που τώρα πρέπει να γράψω εγώ για εκείνον ότι όντως ήταν υπόδειγμα 

οικογενειάρχη, επιστήμονα, και πολλά άλλα.  

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε στο Μονιλίθι (Κατσανοχώρια) Ιωαννίνων και 

μεγάλωσε στα Πλαίσια, παιδί πολυμελούς οικογένειας. Μέχρι τα δεκαεφτά του 

ασχολιόταν με αγροτο-κτηνοτροφικές δουλειές, παράλληλα με τις σπουδές του στο 

γυμνάσιο. Από μικρός έδειξε μια ιδιαίτερη δίψα για γράμματα. Μαθητής του 

δημοτικού είχε διακριθεί και για τις εξαιρετικές ζωγραφικές του επιδόσεις. Ο 

μεγαλύτερος αδελφός του Σταύρος βρήκε κάπου μια κακοπαθημένη Ηθική του 

Σπινόζα και την έδωσε στο Βαγγελάκη· για να γίνει καλός χριστιανός. Ο φίλος μας 

διάβασε απνευστί  το βιβλίο, αποκομίζοντας μύριες αμφιβολίες για τις 

απαρασάλευτες θρησκευτικές αλήθειες. Πολλά χρόνια μετά, του χάρισα μια 

επανέκδοση εκείνου του καθοριστικού βιβλίου, με μια αφιέρωση που έλεγε ότι 

κάποτε του χάρισαν το συγκεκριμένο βιβλίο για να γίνει καλός χριστιανός· και ιδού 

τα αποτελέσματα! 

Μετά το γυμνάσιο ο Βαγγέλης ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Νομική. 

Βρισκόμαστε κάπου από τα «Ιουλιανά» στην πορεία προς τη Χούντα. Παράλληλα 

εργαζόταν με τα μεγαλύτερα αδέρφια του σε σκληρές οικοδομικές εργασίες. Πολλά 

«βαρέα» ένσημα κοσμούν το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Άνοιξε δικηγορικό γραφείο 

στην Αθήνα το 1975, ενώ αργότερα (1985) προσλήφθηκε στη Νομική Υπηρεσία της 

τότε Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης. Στο εκεί γραφείο του είχε 

αναρτημένη τη φωτογραφία ενός ξόανου της Πολυνησίας με πεταχτούς υπερμεγέθεις 

οφθαλμούς. «Άλλος ένας ιθαγενής που η Λαϊκή Επιμόρφωση του άνοιξε τα μάτια!» 

έγραψε από κάτω με μαρκαδόρο ο κ. Νομικός Σύμβουλος.  
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Ο Βαγγέλης είχε την έμφυτη ευγένεια, εργατικότητα και φιλομάθεια του 

Ηπειρώτη. Διάβαζε τα πάντα. Κάποτε αποφάσισε να περιορίσει τον ύπνο ώστε να 

μπορεί να διαβάζει και να γράφει περισσότερο, χωρίς όμως να τον στερείται η 

οικογένειά του. Σύντομα έπαθε υπερκόπωση. Μελέτες, προβληματισμός, 

ακατάπαυστα ερωτήματα, προσήνεια ‒ακόμη και απέναντι σε ανθρώπους 

κακεντρεχείς‒, και ένα ασίγαστα πηγαίο χιούμορ, ήταν τα κύρια γνωρίσματά του. Στο 

νοσοκομείο, όταν η πορεία προς τον ου τόπον του επέκεινα είχε προδιαγραφεί, η 

γυναίκα του Τασούλα τον ρώτησε αν ήθελε τίποτε. Πέρα από την εγγονούλα του που 

λάτρευε (η Ερατώ, της Ερατούς έλεγε) ζήτησε να του φέρουν ένα πρόσφατο βιβλίο 

για το ευαπάτητο του σύγχρονου ανθρώπου, όπως και τον ανεκδιήγητα Καλό 

στρατιώτη Τσβέικ. Μιαν άλλη φορά −όπως εκ των υστέρων έμαθα− ζήτησε και τον 

γράφοντα∙ ο οποίος αισθάνθηκε πολύ άσχημα που δεν ήταν εκεί. 

Ο Βαγγέλης ήταν φιλικός με όλο τον κόσμο και δοτικός· αλλά ποτέ ενδοτικός. 

Έλεγε και έγραφε θαρραλέα τη γνώμη του. Στη μόνιμη στήλη του  στο περιοδικό 

Διαβάζω έγραψε ένα σκληρό άρθρο για τους τυχοδιώκτες που είχαν αρχίσει να 

αλληθωρίζουν προς τη νέα τότε κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή του Ακάματου. Οι 

τυχοδιώκτες, έγραψε, είναι σταθεροί. Είναι πάντα κυβερνητικοί. Τι φταίνε αυτοί αν οι 

κυβερνήσεις αλλάζουν; 

Ξεκινώντας από τον Σπινόζα ο Βαγγέλης βρήκε πολύ νωρίς τον 

προσανατολισμό του: Αριστερός, αλλά προοδευτικός. Αριστερός, αλλά δημοκράτης.  

Ριζοσπάστης, αλλά αβρός και διαλεκτικός. Διάβαζε σχεδόν ό,τι γραφόταν 

οπουδήποτε. Κάποτε η χάρη του έφτασε μέχρι την Οξφόρδη όπου μίλησε  στους εκεί 

φοιτητές. Οι επισκέψεις του στις μεγάλες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες της Αθήνας  

ήταν σχεδόν καθημερινές. Πάντα ο Βαγγέλης είχε έγκαιρα στα χέρια του ό,τι 

καινούργιο κυκλοφορούσε, κυρίως στο εξωτερικό, στα ουκ ολίγα θέματα που 

απλώνονταν τα ενδιαφέροντά του. Πόσες  φορές δεν μου έφερε φωτοτυπίες άρθρων 

που έκρινε ότι θα με ενδιέφεραν.   

 

Πολύ νωρίς τον απασχόλησε το Ομηρικό ζήτημα. Όχι τόσο οι φιλολογικές ή 

αισθητικές αναλύσεις των Επών, αλλά η γενεαλογία του σχηματισμού τους, και τα 

δεδομένα της ομηρικής κοινωνίας. Ξεκινούσε πάντα από τον Όμηρο, τον οποίο 

γνώριζε απ’ έξω και στο πρωτότυπο. (Όμηρον εξ Ομήρου σαφηνίζειν). Το ενδιαφέρον 

του τράβηξε ειδικότερα το πρόβλημα του προσανατολισμού. Λες και έψαχνε τον δικό 

του προσανατολισμό. Καρπός των σχετικών μελετών του ήταν η διδακτορική 
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διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τίτλο Ο προσανατολισμός των αρχαίων Ελλήνων 

(1997). Όταν κάποτε του ζήτησα τη διατριβή να την φωτοτυπήσω για δική μου χρήση 

(δεν είχε φροντίσει να την εκδώσει), του επέστρεψα το σχεδόν διαλυμένο 

θερμοκόλλητο φωτο-αντίτυπό του, καλαίσθητα δεμένο με δέρμα. «ΜΕΓΑΛΑΙ 

ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ» είπα στον βιβλιοδέτη να γράψει πάνω πάνω στη ράχη του τόμου, ως 

τίτλο της σειράς στην οποία δήθεν  ανήκε. Όταν το είδε χάρηκε σαν παιδί· έστω κι αν 

ο ίδιος ασφαλώς ήταν hors-série. Είχε προηγηθεί το ρηξικέλευθο βιβλίο Χάρτες και 

Ιδεολογίες (‘Κάλβος’ 1989), όπου εξηγεί γιατί οι άνθρωποι εκτιμούν το Βορά, γιατί 

τον τοποθετούν «επάνω», και πόσο αυτό συμβάλλει στην υπανάπτυξη του Νότου. 

Αυτό το βιβλίο δούλευε για μια δεύτερη έκδοση, όταν σκυμμένο πάνω στον 

υπολογιστή τον βρήκε το ανεύρυσμα.  

Η ειδίκευση του Βαγγέλη ήταν η ομηρική γεωγραφία. Δηλαδή το πώς 

παρουσιάζει τη γεωγραφία της Ελλάδας και του Αιγαίου ο Ποιητής. Για το σκοπό 

αυτόν έφτιαξε ένα λευκό χάρτη-περίγραμμα της Ελλάδας, όπου τοποθετούσε ένα 

προς ένα τα διάφορα τοπωνύμια και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που 

συναντούσε στα Έπη. Εξαιρούσε βέβαια τους ποιητικούς μυθικούς τόπους. Πίστευε 

ότι, άσχετα προς τον μύθο, οι τόποι είναι πάντα αληθινοί. Έτσι απαντούσε στους 

κριτικούς του ότι «παίρνει τα Έπη κατά γράμμα».  

Ο Βαγγέλης ασχολήθηκε με τη γεωγραφική θέση της Ιθάκης (το γνωστό 

ζήτημα που έθεσε πρώτος ο Νταίρπφελντ) πέρα από τη διατριβή του, και στο βιβλίο 

του Η Ομηρική Ζάκυνθος (‘Περίπλους’ 2002). Ισχυρίστηκε με οξύνοια ότι έστω και 

ένα από τα ομηρικά Επτάνησα να μην έχει ταυτιστεί σωστά, τότε προκαλείται ένα 

μπιλιάρδο, με όλα τα υπόλοιπα νησιά να πρέπει να μετακινηθούν ανάλογα. Είναι 

γνωστός ο τοπικιστικός εθνικισμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για το 

ζήτημα.  

Είχε προηγηθεί το βιβλίο του Ομηρική Γεωγραφία και Ομηρική Εποχή. Ο 

εξομηρισμός της αρχαίας Ελλάδας και το πρόβλημα των Μυκηνών (‘Καστανιώτης’ 

1996). Αμφισβήτησε τη θέση των ομηρικών Μυκηνών, τοποθετώντας τις σύμφωνα 

με τη δική του ανάγνωση των Επών. Με τη «διεκδίκηση» πολλών ένδοξων ομηρικών 

τοπωνυμίων από την αρχαϊκή εποχή και μετά, εξηγούσε το φαινόμενο των πολλών 

ίδιων τοπωνυμίων που συναντάμε στη μεθομηρική Ελλάδα.  Επίσης προχώρησε και 

σε εκτενείς έρευνες σχετικά με την ομηρικά Τροία. Στην Τροία μάλιστα, όταν πήγαμε 

μαζί (το 2002), ‒για πρώτη φορά αμφότεροι‒  ήξερε κάθε γωνιά της φημισμένης και 

ταπεινωμένης πια ακρόπολης. Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνιση: Ο πολύς κόσμος 
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−και μαζί ουκ ολίγοι ομηριστές− νομίζει ότι τα ομηρικά έπη περιγράφουν τη 

μυκηναϊκή εποχή. Λάθος! Τα έπη περιγράφουν την μεταμυκηναϊκή Ελλάδα, κυρίως 

εκείνη των Σκοτεινών και των αρχαϊκών χρόνων. Ελάχιστα είναι τα μυκηναϊκά 

στοιχεία μέσα στα έπη. 

 

Δεδομένου ότι όλοι σχεδόν οι ειδικοί ομοφωνούν πως η γλώσσα  του Ομήρου 

δεν μιλήθηκε ποτέ πραγματικά και από κανέναν (Kunstsprache), υποστήριξε ότι το 

Urtext των επών θα πρέπει να διατηρήθηκε γραμμένο σε κάποιο είδος γραφής μεταξύ 

Γραμμικής Β και πρώιμου αλφαβήτου· και ότι από αυτή τη γραφή μεταγράφηκε στο 

αλφάβητο. Εκεί αποδίδει πολλά λάθη και ασυνέπειες (παραναγνώσεις, 

παρετυμολογήσεις και παρακούσματα) του σημερινού ομηρικού κειμένου. Ανέβασε 

έτσι τον υποτιθέμενο χρόνο δημιουργίας των ομηρικών ποιημάτων κατά δύο με τρεις 

αιώνες σε σχέση με τη γενικώς κρατούσα άποψη περί 8ου αιώνα.  

Καρπός της ενασχόλησής του με τα Τρωικά ήταν ο ογκώδης τόμος Όμηρος 

και Τροία. Ερμηνεύοντας τα νέα ευρήματα (‘Καρδαμίτσα’ 2006, με Πρόλογο του 

καθηγητή Χρ. Ντούμα). Σ’ αυτό ο Πανταζής εξετάζει το ζήτημα της Wilusa των 

χετιτικών κειμένων, καθώς και του νέου φωτός που αυτά μπορούν να ρίξουν στα 

Τρωικά. Ενώ πολλοί ειδικοί σχεδόν ταυτίζουν την Τροία με τη Wilusa (πβ. ₣ίλιον, με 

δίγαμμα) ο Πανταζής την τοποθέτησε στην ενδοχώρα και στον άνω ρου του 

Μαιάνδρου, στηριζόμενος στις χετιτικές και άλλες μεταγενέστερες μαρτυρίες. Είναι 

ίσως ο πρώτος ομηριστής στη χώρα μας που συσχέτισε σαρωτικά τα χετιτικά κείμενα 

με όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα της τρωικής ομηρικής αρχαιολογίας. Και ενώ  οι 

Έλληνες ειδικοί παρέμειναν αμήχανοι, έξω οι απόψεις του Βαγγέλη έτυχαν 

περισσότερης προσοχής. Το άρθρο του στο έγκυρο γερμανικό περιοδικό Klio 

«Wilusa: Reconsidering the Evidence» (Δεκ. 2009) διαβάζεται με ενδιαφέρον μέχρι 

σήμερα.   

Τα τελευταία χρόνια δημοσίευε τακτικά στο περιοδικό Books’ Journal μικρές 

μελέτες πάνω σε προβληματικές ομηρικές λέξεις και έννοιες. Κάτι σαν Lexilogus zu 

Homer. Εκεί υποστήριξε συχνά απόψεις τολμηρά αποκλίνουσες από τις κρατούσες. 

Για παράδειγμα, προσπαθώντας να βρει διέξοδο στον γρίφο του περίπυστου οίνοπα 

πόντου ο Βαγγέλης υπέθεσε ότι ίσως εδώ να μην πρόκειται για χρώμα, αλλά για 

παρομοίωση εικόνας: όπως αφρίζει το κρασί, έτσι και η θάλασσα. Όσο για τους 

διαβόητους ξανθούς Αχαιούς, θεώρησε το ξανθός όχι χρώμα, αλλά είδος μαλλιών (πβ. 

ξαντός). Έφτιαξε μάλιστα ένα πολύ ωραίο κείμενο αντιπαραθέτοντας τους ξανθούς 
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Αχαιούς προς τη Μαύρη Αθηνά. A propos: Τον Μάρτιν Μπερνάλ αξιοποίησε 

δεόντως· κυρίως στα γλωσσικά. Σ’ ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του Μπερνάλ από 

τους ημέτερους ελλην-Άριους ως «νέου Φαλμεράιερ», ο Βαγγέλης δημοσίευσε (στο 

Διαβάζω) ένα τολμηρό κείμενο με τον δηλωτικό τίτλο: «Η Μαύρη Αθηνά και η 

μαύρη αλήθεια». Ο Βαγγέλης δεν δίσταζε να προτείνει εντελώς καινούργιες λύσεις σε 

παλαιά ομηρικά (και όχι μόνο) προβλήματα, χύνοντας νέο κρασί σε νέους ασκούς. Οι 

διάφορες απόψεις του συνήθως δεν υστερούν σε επιχειρηματολογία από τις 

κρατούσες. Απλώς οι τελευταίες τυχαίνει να είναι …κρατούσες. Ο Βαγγέλης δεν 

ήταν ερασιτέχνης (ντιλετάντης), όπως τον θέλησε ένας κριτικός. Αν υπήρξε 

ερασιτέχνης ήταν τέτοιος στην κυριολεξία του όρου. Εξ άλλου ο προκείμενος 

ερευνητής πάντοτε εβίωσε κατ’ επιστήμην ‒  και όχι στο περιθώριό της. 

Στα έτη 2002-2005 ο Πανταζής δίδαξε ιστορία των γεωγραφικών ιδεών στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) με εντολή διδασκαλίας του Π.Δ. 407/1980. Οι 

συνάδελφοί του και οι παλιοί φοιτητές του έδειξαν συγκινητικό ενδιαφέρον για το 

αναπάντεχο πρόβλημα της υγείας του. Εδώ να πούμε ότι ο Βαγγέλης είχε μια 

ιδιαίτερα θερμή επαφή με τη νέα γενιά στην οποία απέθετε πολλές ελπίδες. Επίσης 

συμμετέσχε σε έναν μεγάλο αριθμό συνεδρίων και ημερίδων με ανακοινώσεις που 

πάντα είχαν κάτι νέο να συνεισφέρουν. Κατά καιρούς αρθρογράφησε σε πάρα πολλά 

έντυπα και εφημερίδες πάνω σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Αμφιβάλλω αν τα έχει 

κρατήσει όλα στο αρχείο του. Πρόσφατα δημιούργησε τον ιστότοπο «Περισσότερο 

φως στους Σκοτεινούς Χρόνους». 

 

Με τον Βαγγέλη έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις επί παντός σχεδόν του 

επιστητού. Τον ενδιέφερε ‒αποζητούσε θάλεγες‒, η κριτική των απόψεών του· ιδίως 

η αρνητική. Διότι, έτσι πίστευε ότι θα μπορέσει να ενισχύσει (ή να αναθεωρήσει) την 

επιχειρηματολογία του. Μετά τη συνταξιοδότησή του από τη δικηγορία (2011) είχε 

το χρόνο να δουλέψει τα θέματα που τον απασχολούσαν μια ζωή. Ήδη είχε εφτά (!) 

βιβλία, σχεδόν έτοιμα προς έκδοση. Σκόπευε να τα αυτο-εκδώσει, όπως το 

«Βασιλείς» από τη θάλασσα; Από τους qa-si-re-we της Γραμμικής Β στους pa-si-le-se 

της Κύπρου (Αθήνα 2009). Κάθε Τετάρτη και Σάββατο πρωί είχε Stammtisch με μια 

μικρή ομάδα εκλεκτών φίλων: Όχι κάτω του αριθμού των Χαρίτων και όχι άνω του 

αριθμού των Μουσών, κατά τη γνωστή συμβουλή του Καντ. Μαζί εξέδωσαν το 

βιβλίο Ετρούσκοι, Σίντιες, Πελασγοί και Έλληνες (‘Καρδαμίτσα’ 2015). Εκεί 

υποστηρίζεται η άποψη περί των Ετρούσκων ως περιπλανώμενων ομάδων ή 
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συντεχνιών μεταλλουργών σε μια εποχή μετάβασης από την Εποχή του χαλκού στην 

Εποχή του σιδήρου. Ασεβώς ίσως για ορισμένους, επικαλέστηκαν το παράλληλο των 

«γύφτων» (σιδεράδων) της εποχής μας.   

Λίγες ώρες πριν του συμβεί το μοιραίο ανεύρυσμα, ο Βαγγέλης είχε περάσει 

από το γραφείο μου, χαρίζοντάς μου το δυσμενές προνόμιο να είμαι ο τελευταίος από 

τους φίλους του που συνάντησε πριν από το γεγονός. Μου έφερε κάποια βιβλία, 

μεταξύ των οποίων και το (δανεισμένο) Kavgam του Χίτλερ. Ο αγών μου στα 

τουρκικά. Άκου καυγάς ο Αγών του! (Και όμως αυτή είναι η σωστή τουρκική 

μετάφραση τού Kampf). Επίσης ένα βιβλίο κάποιου συνεπωνύμου μου, απελεύθερου 

του φύλου του, με την παιγνιώδη αφιέρωση: «Ο ξάδερφός σου, η Αμάντα». 

Λογαριάζαμε, τώρα που μπαίνει η άνοιξη,  να ξαναρχίσουμε να πηγαίνουμε στην 

παραλία του Σχοινιά, όπου είχαμε κάνει παντοίες συζητήσεις· της εκστρατείας του 

Ξέρξη μη εξαιρουμένης. Όμως λίγες ώρες αργότερα τον βρήκε το ανεύρυσμα.  

 

Στην αρχαϊκή Ελλάδα, ελλείψει γραφής, σήμαιναν τα μνήματα (σήματα) με 

κάποια αναγνωριστικά σημάδια. Ενίοτε σχημάτιζαν και ένα μικρό τύμβο. Στην 

περίπτωση του Βαγγέλη αντί τύμβου θα μπορούσαμε να αποθέσουμε ευλαβικά ως 

τίμια κτερίσματα ή πολύτιμη παρακαταθήκη στους εσόμενους, τα πάμπολλα γραφτά 

του, δημοσιευμένα κι αδημοσίευτα. Κάποιος ποιητής θα μπορούσε ίσως να γράψει: 

«Ανδρός μεν τόδε σήμα πάλαι κατατεθνηώτος,/ όν ποτ’ αριστεύοντα κατέκτανε 

βάσκανος δαίμων» (Ιλ. Η 89). Με τα γραπτά οι τετελευτηκότες τοις ζώσι 

διαμνημονεύονται. Μ’ αυτά ο φίλος που αναπάντεχα έφυγε από ανάμεσά μας, 

πολέμησε τη λήθη και μας κατέλιπε τη δική του α-λήθεια. Διακριτό σημάδι του 

περάσματός του απ’ αυτό τον –διόλου μάταιο– κόσμο. Έτσι, ακριβέ φίλε Βαγγέλη, 

δεν θα κλείσω κοινότοπα ότι «άφησες δυσαναπλήρωτο κενό». Φρόντισες και δεν 

εξεδήμησες ατέκμαρτος παρά δήμον  Ομήρων. Απλώς θα πω ότι, άθελά σου, ‒εσύ, ο 

τόσο καλός‒, μας γέμισες με απέραντη θλίψη. Μας έκανες να νιώσουμε πως ο 

ουρανός μας ξαφνικά σκοτείνιασε. Και, μέσα στη σκοτοδύνη, να χάσουμε το βήμα 

και τον προσανατολισμό μας.   
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Πρόλογος 

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Βαγγέλη Πανταζή: 

Καθηγητή, Ερευνητή και Διακεκριμένο Νομικό 

 

Ο Βαγγέλης Πανταζής (1947-2017) γεννήθηκε στο Μονολίθι Ιωαννίνων.  

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1998 αναγορεύθηκε 

διδάκτωρ Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα διδακτορικής διατριβής «Ο 

προσανατολισμός στους αρχαίους Έλληνες» και με άριστη βαθμολογία. Για τρία 

χρόνια δίδαξε Ιστορία των Γεωγραφικών Ιδεών και Ιστορική Γεωγραφία της 

Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πολλά άρθρα του δημοσιεύθηκαν σε 

εφημερίδες και περιοδικά για θέματα επιστημονικά, πολιτικά και κοινωνικά, και σε 

σταθερές στήλες που διατηρούσε κατά διαστήματα στα περιοδικά ‘Διαβάζω’ και ‘The 

Books' Journal’.  

Ο Βαγγέλης Πανταζής δημοσίευσε πλήθος από άρθρα, βιβλία και 

επιστημονικές εργασίες με επίκεντρο τις θεματικές ενότητες της ιστορικής 

γεωγραφίας. Ιδιαίτερα σημαντικής θεώρησης και συνεισφοράς στην επιστήμη της 

ιστορικής γεωγραφίας αποτελούν τα βιβλία του: Χάρτες και ιδεολογίες (1989 εκδ. 

Κάλβος), Ομηρική Γεωγραφία και Ομηρική Εποχή, Ι. ο εξομηρισμός της αρχαίας 

Ελλάδας και το πρόβλημα των Μυκηνών (1996, εκδ. Καστανιώτη), Η ομηρική 

Ζάκυνθος, οι "ιερές" Εχίνες και το μυστήριο του χαμένου Δουλιχίου (2002, εκδ. 

Περίπλους), Όμηρος και Τροία. Ερμηνεύοντας τα νέα ευρήματα" (2006 εκδ. 

Ινστιτούτου του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα), Βασιλείς από την θάλασσα. Από τους qa-

si-re-we της Γραμμικής Β στους pa-si-le-se της Κύπρου (2009), και άλλα σημαντικά 

έργα.  

Το συγκεκριμένο βιβλίο αφιερώνεται στον Βαγγέλη Πανταζή και αποτελεί 

μια συλλογή από είκοσι-τρεις επιστημονικές εργασίες με σαράντα-οκτώ 

συμμετέχοντες καθηγητές, ερευνητές και επιστήμονες από δεκαπέντε επιστημονικά 

και ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά τμήματα στις θεματικές ενότητες της γεωγραφίας, 

ανθρωπογεωγραφίας, χωροταξικού-πολεοδομικού σχεδιασμού και τοπικής 

ανάπτυξης. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σύγχρονα θέματα της ιστορικής 

γεωγραφίας, ως το πεδίο και το κεφάλαιο εκείνο της ανθρωπογεωγραφίας που άμεσα 

σχετίζεται με την γεωγραφία του παρελθόντος, αλλά και την σχέση τους με το παρόν 

και, σε συνδυασμό με τον χωρικό σχεδιασμό, στοχεύει στην ανασύσταση μιας 

συγκεκριμένη περιοχής και ενός συγκεκριμένου τόπου.  

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται εννέα άρθρα-κεφάλαια από 

θεματικές ενότητες που έχουν ως επίκεντρο και αφορούν την γεωγραφία, τον 

σχεδιασμό και την πολιτισμική διάσταση στο πλαίσιο των κοινωνικών-επιστημών 

τόσο την θεωρία, όπως και τις πολιτικές και τις διάφορες εφαρμογές τους-, και πιο 

συγκεκριμένα:  

 Η Γεωγραφία της Μεταποιητικής Βιομηχανίας στην Ευρύτερη Περιοχή 

Πρωτεύουσας κατά τη Δεκαετία του 1980 και οι Πολιτικές Χωρικής οργάνωσης της 

 Αόρατες πόλεις, ‘Απαλές’ πόλεις: από τον Calvino και τον Raban στη σημερινή 

κρίση 

 «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά» 

: δημόσιος χώρος, και πολιτιστικές επιρροές στην τέχνη του δρόμου. Παραδείγματα 

από την Αθήνα, το Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Νέα Υόρκη.  

 Οι εξελίξεις στην ημερήσια και την διαμονητική αστική κινητικότητα: 

Αλληλεπίδραση και ρόλος στις σύγχρονες αστικές περιοχές 

 Πολιτιστικός Σχεδιασμός, Τοπικές Κοινότητες, Συμμετοχικές Διαδικασίες 

Λήψης Αποφάσεων και Crowdsourcing. Η εμπειρία των ελληνικών πόλεων  
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 Οι πολιτισμικές διαστάσεις της τοπικής ανάπτυξης 

 Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πολεοδομικός Στόχος 

 Φυσική Ιστορία και Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες των ευρημάτων 

στο Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδικής. 

 Συγκριτικό Δίκαιο και Γεωγραφία 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται έξι άρθρα-κεφάλαια στα 

θεματικά πεδία που έχουν ως επίκεντρο και αφορούν την ανθρωπογεωγραφία, την 

εκπαίδευση και την πολιτισμική διάσταση στο πλαίσιο των κοινωνικών-επιστημών, 

και πιο συγκεκριμένα:  

 Η συμβολή της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού 

 Αλλοτρίωση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

 Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων:  Μια Προσέγγιση Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  

 Οι αναπαραστάσεις των ψυχιατρικά ασθενών και η  επανένταξη τους στην 

κοινωνία 

 Γεωγραφία, Φιλοσοφία και Θεολογία στο έργο του Κοσμά Ινδικοπλεύστη: 

«Χριστιανική Τοπογραφία» 

 Εφαρμογές Στατιστικής στην Γεωγραφία: Χωρική Ανάλυση 

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου φιλοξενούνται οκτώ αντιπροσωπευτικές εργασίες 

που αφορούν τα πεδία της ανθρωπογεωγραφίας και της γεωγραφίας στο πλαίσιο της 

τοπικής, περιβαλλοντικής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς επίσης και εργασίες 

που έχουν εκπονηθεί και παρουσιασθεί στο Θερινό Σχολείο Νάξου και αφορούν τις 

μελέτες περιπτώσεων αναφορικά με τον χωρικό σχεδιασμό και την τοπική ανάπτυξη 

και πιο συγκεκριμένα:   

 Συνεργατική δράση και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα: ο ρόλος του 

κοινωνικού κεφαλαίου  

 Arne Naess και Βαθιά Οικολογία 

 Βελανιδιές και χρήση τους στην εποχή του χαλκού στην Ελλάδα 

 Απόψεις πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων και του ΧΥΤΑ 

Παλαιόκαστρου: Η περίπτωση του δήμου Σερρών  

 Θεωρία & Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης: Μια Μελέτη για τις Ελληνικές 

Περιφέρειες 

 Βασικές Υποδομές, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Η περίπτωση 

Μεταφορών στην Νάξο Αεροδρομίου και Λιμανιού στην Νάξο 

 Εκπαίδευση, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Συνέργειες και δυνατότητες 

ανάπτυξης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νάξο 

 Πολιτιστική Διαχείριση, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Ένα οδοιπορικό 

στον πολιτιστικό χάρτη της Νάξου 

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους 

φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στα θέματα της θεωρίας, των πολιτικών και 

των εφαρμογών του σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης.  

 

Καθηγητής Νικόλαος Σουλακέλλης 

Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

      Μυτιλήνη: Νοέμβριος 2019 
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Κεφάλαιο 1: 
 

 

 

 

Η Γεωγραφία της Μεταποιητικής Βιομηχανίας στην Ευρύτερη 

Περιοχή Πρωτεύουσας κατά τη Δεκαετία του 1980 και οι Πολιτικές 

Χωρικής Οργάνωσης της 
 

 

Ηλίας Α. Κουρλιούρος1 

 

 

Περίληψη: 

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η ιστορική γεωγραφία της μεταποιητικής βιομηχανίας 

στην ευρύτερη περιοχή πρωτεύουσας και οι αποτυχημένες πολιτικές χωρικής 

οργάνωσής της κατά τη δεκαετία του 1980. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται 

ορισμένες βασικές θεωρητικές υποθέσεις σχετικές με τη χωροθέτηση της βιομηχανίας 

και στη συνέχεια επισκοπούνται οι επικρατούσες κατά την εξεταζόμενη δεκαετία 

οικονομικές τάσεις και οι επιπτώσεις τους στον αθηναϊκό βιομηχανικό χώρο 

(αποβιομηχάνιση). Επίσης εξετάζονται τα χωροταξικά προβλήματα της μεταποίησης 

στην Αθήνα στην περίπτωση τόσο των κεντρικών όσο και των προαστιακών 

βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Τέλος, αναλύονται οι αποτυχημένες πολιτικές 

χωρικού σχεδιασμού της μεταποίησης κατά την εν λόγω δεκαετία και επιχειρείται μια 

κοινωνικο-πολιτισμική ερμηνεία του παραπάνω φαινομένου.   

 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιομηχανία, Αθήνα, χωροθέτηση, σχεδιασμός, αντιβιομηχανική 

κουλτούρα 
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1. Εισαγωγή 

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο της Ιστορικής Γεωγραφίας καθώς 

πραγματεύεται γεωγραφικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα πριν σχεδόν μισό αιώνα.2 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τη χωρική διάρθρωση και τις πολιτικές χωροθέτησης της 

μεταποιητικής βιομηχανίας  στην ευρύτερη περιοχή πρωτεύουσας (ΕΠΠ) κατά τη 

δεκαετία του 1980 -μια δεκαετία κατά την οποία η διεθνής καπιταλιστική κρίση που 

εκδηλώθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας επέφερε σημαντικές επιπτώσεις 

στην ελληνική βιομηχανία γενικά, και στην αθηναϊκή βιομηχανία ειδικότερα που 

αποτελούσε τον βασικό κορμό της. Κατά την προαναφερθείσα περίοδο, η ΕΠΠ 

γνώρισε ένα κύμα αποβιομηχάνισης που εκφράστηκε κυρίως με απώλεια θέσεων 

εργασίας στη μεταποίηση. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η αποβιομηχάνιση 

διαφοροποιήθηκε στο χώρο διαμορφώνοντας ένα γεωγραφικό τοπίο ανισότητας: από 

τη μια μεριά παρακμάζουσες μεταποιητικές βιομηχανίες στις κεντρικές περιοχές της 

ΕΠΠ και από την άλλη αναπτυσσόμενες βιομηχανίες σε ορισμένες προαστιακές 

περιοχές της.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της επόμενης 

εκδηλώθηκαν ορισμένες προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού της αθηναϊκής 

μεταποίησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα περιβαλλοντικά και 

πολεοδομικά προβλήματα -προβλήματα που σχετίζονταν με την απρογραμμάτιστη 

χωροθέτηση των μεταποιητικών μονάδων στον αστικό ιστό. Ωστόσο, παρότι ο 

κρατικός μηχανισμός σχεδιασμού ετέθη σε κίνηση και θεσμοθετήθηκαν 

συγκεκριμένες χωρικές πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, οι όποιες προσπάθειες 

απέτυχαν και εγκαταλείφθηκαν στην πράξη. Η προκείμενη μελέτη εξετάζει τις 

ιστορικές γεωγραφικές συνδηλώσεις αυτών των προβλημάτων, των κύριων 

προσπαθειών σχεδιασμού της βιομηχανικής χωροθέτησης στην ΕΠΠ και των 

βασικών αιτίων της αποτυχίας τους. Προηγούμενο ερευνητικό έργο (βλ. Leontidou 

1983, 1990: ch. 5, PERPA 1985) έχει ρίξει φως στα χαρακτηριστικά της 

αποβιομηχάνισης της ΕΠΠ κατά τη δεκαετία της δεκαετίας του 1980 συσχετίζοντάς 

τα με ευρύτερες διαδικασίες οικονομικής κρίσης και αναδιάρθρωσης. Η μελέτη αυτή 

εμπλουτίζει τις υφιστάμενες αναλύσεις αξιοποιώντας πρόσθετα ερευνητικά δεδομένα 

με σκοπό να δείξει ότι τα προβλήματα του βιομηχανικού χώρου της ΕΠΠ κατά την εν 

λόγω περίοδο δεν ήταν απλά και μόνο το αποτέλεσμα οικονομικών 

(αναδιαρθρωτικών) αλλαγών, αλλά το συνδυασμένο αποτέλεσμα οικονομικών, 

κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων στην αλληλεξάρτησή τους. 

Υιοθετεί με άλλα λόγια την προσέγγιση της «πολιτιστικής στροφής» (cultural turn) 

στην Ανθρωπογεωγραφία  σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά φαινόμενα δεν 

αποτελούν αυτόνομα μεγέθη αλλά ενθηκεύονται σε ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές 

και πολιτισμικές δυναμικές μέσω των οποίων νοηματοδοτούνται και αποκτούν τη 

συγκεκριμένη έκφρασή τους (βλ. Λεοντίδου 2011: 235-261, Κουρλιούρος 2017: 79-

83). Στην προκείμενη περίπτωση η παρούσα μελέτη τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 

έπαιξε στη βιομηχανική γεωγραφία της ΕΠΠ μια αντιβιομηχανική κουλτούρα και 

συμπεριφορά διάχυτη σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, πολιτικούς σχηματισμούς και 

                                                      
2 Στο άρθρο αυτό αντλώ ελεύθερα από μελέτη μου που είχε δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα 

(Kourliouros 1997). Αφιερώνεται στον αείμνηστο αγαπητό φίλο και συνάδελφο Βαγγέλη Πανταζή που 

δίδαξε το μάθημα της Ιστορικής Γεωγραφίας ως διδάσκων του ΠΔ 407/80 κατά τα πρώτα δύσκολα 

χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη. Παρόλη τη βαθιά του επιστημονική 

κατάρτιση και το υψηλό ακαδημαϊκό του ήθος, δεν κατάφερε να εκλεγεί σε θέση ΔΕΠ στο εν λόγω 

Τμήμα λόγω αρνητικών, ως προς την υποψηφιότητά του, συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την 

περίοδο.    
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συγκροτήματα τύπου, «μεταμφιεσμένη» μάλιστα κάτω από το προσωπείο της 

περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΠΠ από τη βιομηχανική ρύπανση. Πιο 

συγκεκριμένα, η μελέτη υποστηρίζει ότι αυτή η αντιβιομηχανική κουλτούρα 

απετέλεσε τον πλέον κρίσιμο παράγοντα ανάσχεσης κάθε προσπάθειας ορθολογικού 

χωρικού σχεδιασμού της μεταποίησης στην ΕΠΠ κατά την εξεταζόμενη δεκαετία.  

Η διάρθρωση του άρθρου είναι η εξής: Στην επόμενη ενότητα (ενότητα 2) 

παρατίθενται ορισμένες βασικές θεωρητικές παραδοχές σχετικές με τη χωροθέτηση 

της βιομηχανίας. Στην ενότητα 3 επισκοπούνται οι επικρατούσες κατά την 

εξεταζόμενη δεκαετία οικονομικές τάσεις και οι επιπτώσεις τους στον αθηναϊκό 

βιομηχανικό χώρο, ενώ στην ενότητα 4 εξετάζονται τα χωροταξικά προβλήματα της 

μεταποίησης στην ΕΠΠ στην περίπτωση τόσο των κεντρικών όσο και των 

προαστιακών βιομηχανικών ζωνών. Στην ενότητα 5 αναλύονται οι προσπάθειες 

σχεδιασμού της βιομηχανικής χωροθέτησης κατά την εν λόγω δεκαετία σε 

αντιπαραβολή με την πραγματικότητα των αντιφάσεων της κρατικής πολιτικής 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης μιας αντιβιομηχανικής κουλτούρας που έθετε 

ισχυρούς φραγμούς και προσκόμματα στις όποιες σχεδιαστικές προσπάθειες. Τέλος, 

στην ενότητα 6 επιχειρείται μια συνολικότερη εξήγηση των παραπάνω φαινομένων. 

Το άρθρο κλείνει με ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις (ενότητα 7).   

 

 

2. Χωροθέτηση της βιομηχανίας: Βασικές θεωρητικές υποθέσεις 

Η χωροθέτηση της μεταποιητικής βιομηχανίας έχει αποτελέσει επί μακρόν 

αντικείμενο τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών αναλύσεων στις ανεπτυγμένες 

βιομηχανικές χώρες (βλ. ενδεικτικά Weber 1909, Townroe 1976, Webber 1984, Bale 

1988, Chapman & Walker 1987, Hamilton, ed. 1986, Harrington & Warf 1995). Οι 

κύριες συμβολές έχουν κατανεμηθεί σε τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης: Η πρώτη 

σχολή αντλεί από τα νεοκλασικά οικονομικά και βασίζεται σε μια μικρο-σκοπική 

οπτική που δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι αλλαγές στο σύστημα 

εισροών-εκροών των μεμονωμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τη 

χωροθέτησή τους (προσεγγίσεις χωροθετικών παραγόντων). Υποστηρίζεται ότι οι 

επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις χωροθέτησης υπό συνθήκες πλήρους 

πληροφόρησης και οικονομικού ορθολογισμού (economic rationality) που 

εκφράζεται με την επιδίωξη μεγιστοποίησης των κερδών ή ελαχιστοποίησης του 

κόστους τους. Η δεύτερη σχολή αντλεί από τη «Θεωρία των Οργανώσεων» και 

εστιάζει στη μελέτη της χωροθετικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε συνθήκες 

περιορισμένης πληροφόρησης (συμπεριφορικές προσεγγίσεις). Η τρίτη, τέλος, σχολή 

σκέψης αντλεί από την παράδοση της Πολιτικής Οικονομίας και υιοθετώντας μια 

μακρο-σκοπική οπτική «απομακρύνεται» από το επίπεδο των μεμονωμένων 

επιχειρήσεων και εστιάζει στις ευρύτερες χωρικές επιπτώσεις της καπιταλιστικής 

αναδιάρθρωσης στις βιομηχανίες των αστικών κέντρων (προσέγγιση πολιτικής 

οικονομίας ή αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου). 

Και οι τρεις σχολές σκέψης, παρά τις σημαντικές εννοιολογικές και 

μεθοδολογικές διαφορές τους, έχουν βασιστεί σε δυο βασικές θεωρητικές υποθέσεις: 

Πρώτον την υπόθεση ότι οι χωροθέτηση του βιομηχανικού κεφαλαίου καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τη συνολική διάρθρωση των κοινωνικο-οικονομικών συμφερόντων 

στο χώρο. Δεύτερον την υπόθεση της ύπαρξης μιας εγγενούς ορθολογικότητας στη 

διάρθρωση των ανεπτυγμένων βιομηχανικών κοινωνιών η οποία κατευθύνει τόσο τη 

χωροθέτηση των μεμονωμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων (προσέγγιση 

χωροθετικών παραγόντων), όσο και τις χωρικές δυναμικές της συσσώρευσης του 
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κεφαλαίου και της αναπαραγωγής του συστήματος συνολικότερα (προσεγγίσεις 

αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου).  

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η υπόθεση ότι στις 

ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες η οικονομική σφαίρα κυριαρχεί πάνω σε όλες 

τις άλλες σφαίρες δραστηριοτήτων και καθορίζει τις κύριες τροχιές χωρικής-

βιομηχανικής αλλαγής. Αντίθετα, η παρούσα μελέτη βασίζεται μεν στη σχολή 

αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου αλλά σε μια τροποποιημένη υπόθεση σύμφωνα με την 

οποία σε περιφερειακές κοινωνίες όπως η Ελλάδα, η έμφαση στην οικονομική 

σφαίρα και μόνο αδυνατεί να προσφέρει ικανοποιητικές ερμηνείες των χωρο-

βιομηχανικών διαδικασιών, και ότι αυτό που απαιτείται είναι η υιοθέτηση μιας 

περισσότερο ολιστικής οπτικής. Μιας οπτικής κατά την οποία οι σφαίρες της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της πολιτικής οργάνωσης, της διαμόρφωσης ιδεολογιών 

και πολιτισμικών αξιών και στάσεων, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την 

οικονομία και την παραγωγή στην οργάνωση και κατανομή της βιομηχανίας στον 

γεωγραφικό χώρο. Την προαναφερθείσα υπόθεση θα προσπαθήσουμε να 

επιβεβαιώσουμε με βάση την ανάλυση που ακολουθεί. 

 

3. Οικονομικές τάσεις κατά τη δεκαετία του 1980 και επιπτώσεις στον αθηναϊκό 

βιομηχανικό χώρο 

Η διεθνής καπιταλιστική κρίση που όπως προαναφέρθηκε ξέσπασε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά ενεργειακά σοκ (1973/74 και 

1978/79), σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στη πορεία της μεταπολεμικής 

εκβιομηχάνισης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειακών χωρών, 

περιλαμβανομένης και της Ελλάδας (Hamilton, ed., 1986). Οι προηγούμενες 

αδυναμίες του ελληνικού μοντέλου εκβιομηχάνισης -ενός μοντέλου βασισμένου στη 

φθηνή εργασία, στην εισαγωγή τεχνολογίας και στον ισχυρό κρατικό 

προστατευτισμό- μεγεθύνθηκαν απότομα κατά την επόμενη δεκαετία εντεινόμενου 

διεθνούς ανταγωνισμού (Giannitsis 1985, 1986, Vaitsos & Giannitsis 1987). Λόγω 

αυτών των αδυναμιών το ελληνικό παραγωγικό σύστημα στάθηκε ανίκανο να 

προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις συνθήκες της κρίσης με την προώθηση 

τεχνολογικών, εκσυγχρονιστικών και αναδιαρθρωτικών αλλαγών προς περισσότερο 

προηγμένες και ανταγωνιστικές παραγωγικές δομές. Κατά την μετά το 1973 περίοδο 

ύφεσης, οι ρυθμοί μεγέθυνσης μερικών κύριων παραγωγικών τομέων μειώθηκαν 

δραστικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσίασαν ακόμα και απόλυτη πτώση 

(πίνακες 1 και 2).  

Η μεταποιητική βιομηχανία δοκιμάστηκε συνολικά από την ύφεση, αλλά πιο 

έντονα δοκιμάστηκαν οι δυναμικοί κλάδοι ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών 

που στήριξαν την εξαγωγικά προσανατολισμένη εκβιομηχάνιση της χώρας κατά τη 

δεκαετία του 1960. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο μεταξύ 1973 και 1989 η 

συμμετοχή των κλάδων αυτών στις συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

μειώθηκε, ενώ αντίθετα αυξήθηκε η συμμετοχή των παραδοσιακών καταναλωτικών 

κλάδων (πίνακας 3). Η ύφεση της μεταποίησης εκδηλώθηκε ιδιαίτερα έντονα στις 

μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν απόλυτη μείωση τόσο στον αριθμό τους 

όσο και στην απασχόληση (κλείσιμο επιχειρήσεων) (πίνακας 4). Αντίθετα οι 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) λόγω του χαμηλού τεχνολογικού 

και κεφαλαιουχικού τους εξοπλισμού, του χαμηλού βαθμού εξάρτησής τους από 

μεγάλες υλικές και εργασιακές εισροές καθώς και μεγάλες αγορές, όχι μόνο 

κατάφεραν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και να αυξήσουν το 

ποσοστό απασχόλησης σε αυτές.  
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Πίνακας 1. Μέσος ετήσιος ρυθμός αλλαγής (%) παραγωγικών μεγεθών κατά τις 

περιόδους βιομηχανικής μεγέθυνσης και ύφεσης 

 ΒΙΟΜ. 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΥΦΕΣΗ 

 1960-73 1973-81 1981-91 

ΑΕΠ (συνολικά) 7,5 3,0 1,8 

   Αγροτικός τομέας 4,7 2,2 0,5 

   Βιομηχανία 9,9 2,1 1,2 

       Ορυχεία/Μεταλλεία 9,6 1,7 4,6 

       Ενέργεια/Ύδρευση 14,9 7,3 5,7 

       Μεταποίηση 10,7 3,2 0,2 

           -Καταναλωτικά αγαθά 9,3 3,3 0,0 

           -Ενδιάμεσα αγαθά 13,2 5,0 1,1 

           -Διαρκή κεφαλαιουχικά 

αγαθά 

12,9 1,6 -0,2 

       Κατασκευές 8,1 -2,4 0,7 

       Υπηρεσίες (συνολικά) 7,3 4,1 2,5 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από (α) Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος (διάφορα 

έτη) και (β) Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (τεύχη Δεκ. 1895, 

Ιαν. 1988, και Ιούνιος-Ιούλιος 1992).  

 

Πίνακας 2. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) βιομηχανικών μεγεθών κατά τις 

περιόδους βιομηχανικής μεγέθυνσης και ύφεσης 

 ΒΙΟΜ. 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΥΦΕΣΗ 

 1960-68 1968-73 1973-79 1979-88 

Πραγματική προστιθέμενη αξία 

στη βιομηχανία 

8,8 11,8 3,3 0,3 

Παραγωγικότητα στη βιομηχανία 6,0 7,4 1,2 0,3 

Πραγματική προστιθέμενη αξία 

στη μεταποίηση 

9,2 13,2 4,3 0,3 

Παραγωγικότητα στη μεταποίηση 7,1 7,8 2,7 -0,8 

Πηγή: Με βάση OECD (1990) Historical Statistics. Paris, pp. 48-52. 

 

Πίνακας 3. Ποσοστιαία (%) κατανομή επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 

βιομηχανική ομάδα, 1973, 1989. 

Βιομηχανική ομάδα 1973 1989 

Μη-διαρκή καταναλωτικά αγαθά 35,7 48,5 

Ενδιάμεσα αγαθά 34,8 22,4 

Διαρκή και κεφαλαιουχικά αγαθά 29,3 29,2 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (διάφορα 

έτη). Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
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Πίνακας 4. Οι διαφοροποιημένες επιπτώσεις της κρίσης (1978-88) στις ΜΜΕ και τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις (ποσοστιαίες μεταβολές) 

 % 1978-88 

ΜΜΕ (1-49 εργαζόμενοι)  

    -Αριθμός ΜΜΕ +12,51 

    -Απασχολούμενοι σε ΜΜΕ +19,10 

Μεγαλύτερες επιχειρήσεις (50+ εργαζόμενοι)  

    -Αριθμός μεγαλύτερων επιχειρήσεων -14,27 

    -Απασχολούμενοι σε μεγαλύτερες 

     επιχειρήσεις 

-15,74 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από: (α) ΕΣΥΕ, Απογραφές βιομηχανίας-βιοτεχνίας (τεύχη 

1978, 1988). Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (β) ΕΣΥΕ, Στατιστική 

Επετηρίς της Ελλάδος 1990-91. Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

 

Πίνακας 5. Μεταποιητικές μονάδες και απασχόληση στην ΕΠΠ 1978-88. 

 1978 1988 % 1978-88 

Μεταποιητικές μονάδες 47.332 48.656 2,8 

Μεταποιητική απασχόληση 281.821 246.880 -12,4 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδας, (1986 and 1990-

91). Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

 

Πίνακας 6. Μεταβολή μεταποιητικής απασχόλησης στην ΕΠΠ κατά κλάδο, 1978-88. 

Κλάδοι Μεταβολή 1978-88 % 1978-88 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά -12.726 -8,0 

   Τρόφιμα 2.152 9,6 

   Ποτά -971 -20,9 

   Καπνός -577 -21,2 

   Κλωστοϋφαντουργικά -11.232 -34,0 

   Ρούχα-παπούτσια 1.259 3,0 

   Ξύλο-φελλός -2.743 -30,2 

   Έπιπλα -2.797 -18,9 

   Χαρτί -672 -11,6 

   Εκδόσεις-εκτυπώσεις 2.009 14,6 

   Δερμάτινα-γούνες -475 -13,8 

   Άλλα 1321 18,4 

Ενδιάμεσα αγαθά -6798 -17,8 

   Ελαστικά-πλαστικά -3.872 -33,7 

   Χημικά και συναφή -742 -4,9 

   Προϊόντα πετρελαίου και άνθρακα 909 112,4 

   Μη μεταλλικά ορυκτά -3.093 -28,5 

Διαρκή και κεφαλαιουχικά αγαθά -15.416 -18,1 

   Βασικά μέταλλα -181 -15,4 

   Μεταλλικά προϊόντα -6.647 -28,3 

   Μη ηλεκτρικά μηχανήματα -1.839 -20,4 

   Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός -3.636 -21,3 

   Μεταφορικός εξοπλισμός -3.113 -9,0 

Σύνολο -34.941 -12,4 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      20 
 

 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (τεύχη 1986 και 

1990-910. Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 

Η παρακμή της μεταποιητικής βιομηχανίας έλαβε χώρα κυρίως στην ΕΠΠ η 

οποία κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν -και εξακολουθεί και σήμερα να είναι- το 

κύριο αστικοβιομηχανικό κέντρο της χώρας. Αν και ανάμεσα στο 1978 και το 1988 ο 

αριθμός των μεταποιητικών μονάδων αυξήθηκε ελαφρώς (2.8%), η απασχόληση 

μειώθηκε κατά 34.941 θέσεις εργασίας (-12.4%) (πίνακας 5). Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 6, η μεγάλη πλειοψηφία των μεταποιητικών κλάδων της ΕΠΠ παρουσίασε 

εργασιακές απώλειες εκτεινόμενες από -34% κατά μέγιστο (κλωστοϋφαντουργία) έως 

-4.9% κατ’ ελάχιστο (χημικά προϊόντα). Περισσότερο σκληρά επλήγησαν οι κλάδοι 

ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών: συνολικά απώλεσαν 22.214 θέσεις 

εργασίας από τις 34.941 (δηλαδή το 63.6% των συνολικών απωλειών). Στους 

κλάδους αυτούς κυριαρχούσαν οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν αυτές που 

γνώρισαν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιακών απωλειών (πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Η παρακμή των μεγάλων επιχειρήσεων (50+ εργαζόμενοι) στην ΕΠΠ, 

1975-88. 

 1975 1988 % 1975-88 

Αριθμός επιχειρήσεων 578 417 -27,85 

Απασχολούμενοι 102.112 73.566 -27,96 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (τεύχη 

1978 και 1990-910. Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
 

Πίνακας 8. Ποσοστιαία μεταβολή μεταποιητικών μονάδων και απασχόλησης στις 

ελληνικές περιφέρειες 

Περιφέρειες % μεταβολή αριθμού 

μεταποιητικών μονάδων 

1978-88 

% μεταβολή 

απασχόλησης % 1978-

88 

Σύνολο χώρας 12,2 5,2 

Αττική 6,5 -10,8 

     -ΕΠΠ 2,8 -12,4 

     -Υπόλοιπο Αττικής 38,5 11,8 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 

4,1 47,2 

Κεντρική Μακεδονία 30,7 31,9 

Δυτική Μακεδονία 21,3 13,0 

Ήπειρος 12,8 15,9 

Θεσσαλία 12,4 9,8 

Στερεά 12,6 10,4 

Δυτική Ελλάδα 9,2 0,3 

Πελοπόννησος 9,3 -0,7 

Ιόνια νησιά -4,5 0,4 

Βόρειο Αιγαίο -4,5 -2,0 

Νότιο Αιγαίο 9,7 16,9 

Κρήτη 22,1 10,3 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (τεύχη 

1986 and 1990-91). Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
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Η παρακμή της μεταποιητικής απασχόλησης στην ΕΠΠ θα πρέπει να ιδωθεί 

ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα αφενός της παύσης λειτουργίας εργοστασίων (ειδικά 

μεγάλου μεγέθους) και αφετέρου της μετεγκατάστασης άλλων σε περιφέρειες 

χαμηλότερου κόστους και αυξημένης κρατικής ενίσχυσης με αναπτυξιακά κίνητρα. 

Από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 1973 και τουλάχιστον μέχρι το 

1988 (χρονιά της τελευταίας δημοσιευμένης απογραφής βιομηχανιών) οι 

περισσότερες περιφέρειες της χώρας αύξησαν τόσο τον αριθμό των βιομηχανικών 

τους μονάδων όσο και τον αριθμό των απασχολούμενων σ’ αυτές (πίνακας 8).  

Υπήρξαν ορισμένες ερευνητικές ενδείξεις ότι η τάση περιφερειοποίησης της 

μεταποίησης συνδυάστηκε με την εισαγωγή σε πολλές περιπτώσεις κλάδων και 

επιχειρήσεων διάφορων άτυπων και ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως π.χ. part-time 

και εποχιακή απασχόληση, υπεργολαβίες, δουλειά με το κομμάτι κατ’ ανάθεση στο 

σπίτι –φασόν, κ.λπ. (Hadjimichalis & Vaiou 1987, 1990, Leontidou 1990: 184-188, 

Labrianidis 1992). Αυτή η τάση είχε δυο πτυχές: από τη μια μεριά σχετίστηκε με 

προϋπάρχουσες τοπικές συγκεντρώσεις ειδικών παραδοσιακών κλάδων όπως π.χ. του 

κλάδου γούνας στην Καστοριά, και από την άλλη με μια διαδικασία «διάχυτης 

εκβιομηχάνισης» βασισμένης στη δημιουργία νέων  μικρών επιχειρήσεων σε 

αγροτικές περιοχές (όπως π.χ. στη ζώνη Μεσολογγίου-Αγρινίου). Οι επιχειρήσεις 

αυτές δεν ήταν αυτόνομες αλλά λειτουργούσαν ως υπεργολάβοι μεγαλύτερων στους 

κλάδους ηλεκτρικού εξοπλισμού και ρουχισμού που ήταν εγκατεστημένες σε άλλες 

περιοχές (Hadjimichalis & Vaiou 1987). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βιομηχανική αλλαγή στην ΕΠΠ διαφοροποιήθηκε 

γεωγραφικά ανάμεσα στις παρακμάζουσες βιομηχανικές ζώνες του κέντρου και σε 

ορισμένες αναπτυσσόμενες προαστιακές βιομηχανικές περιοχές της ΕΠΠ 

(Μεταμόρφωσης, Κορωπίου-Βάρης, κ.α.), διαμορφώνοντας έτσι ένα τοπίο άνισης 

ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής και της απασχόλησης. Μέχρι το 1984 η 

τάση αυτή είχε αποκρυσταλλωθεί (Leontidou 1990: 191-197). Τα στατιστικά στοιχεία 

της βιομηχανικής απογραφής του 1988 επιβεβαίωσαν αυτή την τάση, όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στον πίνακα 9 και το σχήμα 1.  

 

Πίνακας 9. Η άνιση γεωγραφία της μεταποιητικής απασχόλησης στην ΕΠΠ, 1973, 

1988. 

 1973 % 1988 % Μεταβολή 1973-88 

Κεντρικές 

περιοχές(1) 

176.825 63,2 134.385 54,4 -42.440 

Προάστια 102.997 36,8 112.494 45,6 +9.497 

Σύνολο 279.822 100,0 246.879 100,0 -32.943 

(1) Περιλαμβάνουν τους Δήμου Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Πειραιά, Μοσχάτου, 

Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Αθήνας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας 

Ιωνίας και Ηρακλείου. 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από αδημοσίευτα στοιχεία (computer printouts) των 

απογραφών βιομηχανίας-βιοτεχνίας 1973 και 1988 της ΕΣΥΕ. 
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Σχήμα 1. Μεταβολές της μεταποιητικής απασχόλησης στους Δήμους της ΕΠΠ, 1973-

1988 

ΠΗΓΗ: Kourliouros (1995: 194 & 198).  

 

Πιο συγκεκριμένα, το 1973 οι κεντρικές περιοχές της ΕΠΠ συγκέντρωναν το 

63.2% της συνολικής μεταποιητικής απασχόλησης στην ΕΠΠ, ενώ το 1988 το 

ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 54.4%. Από την άλλη μεριά, τα προάστια αύξησαν τη 

συμμετοχή τους από 36.8% το 1973 στο 45.6% το 1988. Σε απόλυτα μεγέθη το 

κέντρο παρουσίασε μείωση της μεταποιητικής απασχόλησης (-42.440 θέσεις 

εργασίας), ενώ τα προάστια αύξηση (+9.497 θέσεις). 

Η απώλεια θέσεων εργασίας στη μεταποίηση των κεντρικών περιοχών της ΕΠΠ 

παρατηρήθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία των κλάδων (πίν. 10). Ο κλάδος που επλήγη 

περισσότερο ήταν η κλωστοϋφαντουργία (-8.228 θέσεις) ενώ και άλλοι παραδοσιακοί 

καταναλωτικοί κλάδοι (ρουχισμός-υποδήματα και έπιπλα) παρουσίασαν επίσης 

σοβαρές απώλειες (-3.201 και -2.556 θέσεις εργασίας αντιστοίχως). Αυτοί οι τρεις 

κλάδοι, συνολικά, αντιπροσώπευαν το 54.6% του συνόλου των απωλειών στις 

κεντρικές περιοχές κατά την περίοδο 1973-88. Δεν ήταν όμως μόνο οι παραδοσιακές 

καταναλωτικές βιομηχανίες που επλήγησαν αλλά και σύγχρονοι κλάδοι ενδιάμεσων 

και κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως τα μη ηλεκτρικά και ηλεκτρικά μηχανήματα (-

4.820 και -2.353 θέσεις αντίστοιχα), τα μεταλλικά προϊόντα (-2.306 θέσεις) και τα μη 

μεταλλικά ορυκτά (-2.373 θέσεις). 
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Πίνακας 10. Μεταβολή απασχόλησης στη μεταποιητική βιομηχανία των κεντρικών 

περιοχών της ΕΠΠ κατά κλάδο, 1973-88. 

Κλάδοι Απόλυτη μεταβολή 1973-

88 

% 1973-88 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά -14.467 -15,0 

   Τρόφιμα 856 6,8 

   Ποτά -780 -51,1 

   Καπνός -1.104 -34,8 

   Κλωστοϋφαντουργικά -8.228 -40,1 

   Ρούχα-παπούτσια -3.201 -12,1 

   Ξύλο-φελλός -1.377 -38,7 

   Έπιπλα -2.565 -32,4 

   Χαρτί 215 5,9 

   Εκδόσεις-εκτυπώσεις 1.564 17,1 

   Δερμάτινα-γούνες -456 -17,5 

   Άλλα 609 11,4 

Ενδιάμεσα αγαθά -1.829 -9,7 

   Ελαστικά-πλαστικά 177 4,2 

   Χημικά και συναφή 178 2,2 

   Προϊόντα πετρελαίου και άνθρακα 189 26,4 

   Μη μεταλλικά ορυκτά -2.373 -40,4 

Διαρκή και κεφαλαιουχικά αγαθά -9.350 -20,9 

   Βασικά μέταλλα 358 86,9 

   Μεταλλικά προϊόντα -2.306 -22,3 

   Μη ηλεκτρικά μηχανήματα -4.820 -50,5 

   Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός -2.353 -24,0 

   Μεταφορικός εξοπλισμός -229 -1,6 

Σύνολο -25.646 -16,0 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από αδημοσίευτα στοιχεία (computer printouts) των 

απογραφών βιομηχανίας-βιοτεχνίας 1973 και 1988 της ΕΣΥΕ. 

 

Η ύφεση των μεταποιητικών βιομηχανιών του κέντρου ήταν αποτέλεσμα του 

συνδυασμού τριών ομάδων παραγόντων: (α) της ευρύτερης διαρθρωτικής κρίσης που 

προκάλεσε παύση λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων (ειδικότερα μεγάλου 

μεγέθους σε παραδοσιακούς κλάδους), (β) των πολεοδομικών προβλημάτων και 

άλλων αρνητικών εξωτερικοτήτων στις κεντρικές περιοχές (βλ. ενότητα 4) που 

εξανάγκασαν τις εγκατεστημένες εκεί επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

καταλληλότερους τόπους εγκατάστασης σε άλλες περιοχές, (γ) των περιορισμών, 

ανακολουθιών και αντιφάσεων των κρατικών ρυθμιστικών πολιτικών καθώς και μιας 

διάχυτης αντιβιομηχανικής κουλτούρας και των συναρτημένων με αυτή κοινωνικο-

πολιτικών συμπεριφορών (βλ. ενότητα 5) που συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση 

της βιομηχανικής ύφεσης. Εκτενής έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις (ERG 1992) που έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στον 

Ελαιώνα, μια κεντρική βιομηχανική περιοχή σε παρακμή, έδειξε ότι τα κύρια 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής ήταν τα 

εξής (Kourliouros 1995: 306):  

 συρρίκνωση της ζήτησης για τα προϊόντα τους 

 ανταγωνισμός τιμών από εισαγόμενα αγαθά 
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 υψηλό κόστος χρήματος (τραπεζικού δανεισμού) 

 αδυναμία εκσυγχρονισμού της παραγωγής και της ανάγκης επέκτασης των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 διφορούμενη και ασυνεπής αστική-βιομηχανική πολιτική 

 υποβαθμισμένες υλικοτεχνικές υποδομές και κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 

Μερικές επιχειρήσεις ανέφεραν ότι θα προέβαιναν σε μετεγκατάσταση των 

παραγωγικές τους μονάδων σε άλλες περιοχές εκτός κέντρου υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 εάν δεν είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά του κέντρου και το 

λιμάνι του Πειραιά 

 εάν δεν ήταν τόσο υψηλό το κόστος μετεγκατάστασής τους 

 εάν λάμβαναν κρατική επιδότηση για την κάλυψη μέρους του κόστους 

μετεγκατάστασης 

 εάν υπήρχε κατάλληλη «δεξαμενή εργασίας» μακριά από τις κεντρικές περιοχές 

της ΕΠΠ 

 εάν υπήρχαν χωρικοί υποδοχείς σε άλλες περιοχές που να διέθεταν κατάλληλες 

υλικοτεχνικές υποδομές και να βρίσκονται σε λογικές αποστάσεις από τις 

υπηρεσίες του κέντρου. 

 

Η ανάπτυξη της μεταποιητικής δραστηριότητας στα προάστια της ΕΠΠ, 

προκλήθηκε τόσο από την εγκατάσταση νέων εργοστασίων όσο και από 

μετεγκαταστάσεις παλαιών. Μια έρευνα πεδίου που έλαβε χώρα κατά τη διετία 1987-

88 σε μια προαστιακή περιοχή συγκέντρωσης βιομηχανιών, στη Μεταμόρφωση 

(σχήμα 2 -περιοχή Β) (βλ. Kourliouros 1995: chap. 5), έδειξε ότι το 55.1% του 

συνολικού αριθμού των παραγωγικών μονάδων της περιοχής αφορούσε σε 

δημιουργία νέων και το υπόλοιπο μετεγκαταστάσεις από άλλες περιοχές. Πάνω από 

το 71% των περιπτώσεων μετεγκατάστασης στην εν λόγω περιοχή προέρχονταν από 

κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Η προαναφερθείσα έρευνα έδειξε ότι 

οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι μετεγκατεστημένες επιχειρήσεις επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη περιοχή ήταν, κατά σειρά προτεραιότητας, οι εξής (ό.π.: 214):  

 έλλειψη και υψηλό κόστος ελεύθερης γης στο κέντρο που ήταν αναγκαία για την 

επέκταση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων (κτήρια, αποθήκες κ.λπ.)  

 αποφυγή κοινωνικών πιέσεων για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας στις 

περιοχές του κέντρου  

 καλή μεταφορική σύνδεση της περιοχής με το κέντρο και τις υπηρεσίες του 

 χαμηλό κόστος βιομηχανικού οικοπέδου ή έτοιμου βιομηχανικού χώρου στη νέα 

τοποθεσία  

 ύπαρξη θεσμοθετημένης βιομηχανικής ζώνης στην εν λόγω περιοχή.  
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Σχήμα 2. Η χωροθέτηση βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην ΕΠΠ: (Α) Κορωπί-

Βάρη, (Β) Μεταμόρφωση, (C) Ελαιώνας 

Πηγή: Ρυθμιστικό σχέδιο πρωτεύουσας (ΦΕΚ 18 Α/18-2-1985) 

  

Η εγκατάσταση (ή μετεγκατάσταση) εργοστασίων στην περιοχή της 

Μεταμόρφωσης, έγινε απρογραμμάτιστα, πράγμα που οδήγησε σε μια βιομηχανική 

μορφολογία χαρακτηριζόμενη από μεγάλη ετερογένεια ανάμεσα στους διαφορετικούς 

κλάδους και επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, οι κυρίαρχοι κλάδοι ως 

προς τον αριθμό εργοστασίων ήταν: ρουχισμός/υποδήματα, μεταλλικά προϊόντα, 

χημικά και ελαστικά/πλαστικά, οι οποίοι αντιπροσώπευαν πάνω από το 50% του 

συνολικού αριθμού εργοστασίων της περιοχής. Οι κυρίαρχοι κλάδοι ως προς τον 

αριθμό απασχολούμενων ήταν: χημικά, ρουχισμός/υποδήματα και ποτά, οι οποίοι 

αντιπροσώπευαν πάνω από το 50% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων. Ως 

προς την εγκατεστημένη βιομηχανική ισχύ (ιπποδύναμη -ΗΡ) οι κυρίαρχοι κλάδοι 

ήταν: ρουχισμός/υποδήματα, τρόφιμα, χημικά, ποτά και μη μεταλλικά ορυκτά, οι 

οποίοι αντιπροσώπευαν πάνω από 64% της συνολικής εγκατεστημένης βιομηχανικής 

ισχύος στην περιοχή. Ως προς το μέγεθος των μονάδων κυριαρχούσαν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σχεδόν σε όλους τους τομείς. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα 12, οι ΜΜΕ αντιπροσώπευαν το 91% του συνόλου των μονάδων της 

περιοχής, το 50.6% της εγκατεστημένης ισχύος, το 63.1% της βιομηχανικής γης και 

το 59.1% του συνολικού βιομηχανικού χώρου. Ωστόσο, με όρους απασχόλησης οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν με ποσοστό 58.5% επί του συνόλου. 
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Πίνακας 11. Συνολικά χαρακτηριστικά της μεταποίησης κατά κλάδο στην 

προαστιακή βιομηχανική ζώνη της Μεταμόρφωσης, 1988. 

Κλάδοι Αριθμός 

μονάδων 

% Απασχο-

λούμενοι 

% Εγκατεσ

τημένη 

ισχύς 

(ιπποδύ-

ναμη- 

HP) 

% 

Μη διαρκή καταναλωτικά 

αγαθά 

84 44,7 2.846 54,4 20.166 52,8 

   Τρόφιμα 11 5,9 503 9,6 4.938 12,9 

   Ποτά 4 2,1 756 14,4 4.025 10,5 

   Καπνός - - - - - - 

   Κλωστοϋφαντουργικά 14 7,4 179 3,4 1.474 3,9 

   Ρούχα-παπούτσια 31 16,5 843 16,1 6.792 17,8 

   Ξύλο-φελλός 2 1,1 24 0,5 155 0,4 

   Έπιπλα 12 6,4 355 6,8 1.941 5,1 

   Χαρτί 3 1,6 63 1,2 472 1,2 

   Εκδόσεις-εκτυπώσεις 3 1,6 50 1,0 216 0,6 

   Δερμάτινα-γούνες 1 0,5 23 0,4 28 0,1 

   Άλλα 3 1,6 50 1,0 125 0,3 

Ενδιάμεσα αγαθά 52 27,7 1.560 29,8 12.094 31,6 

   Ελαστικά-πλαστικά 21 11,2 347 6,6 3.343 8,7 

   Χημικά και συναφή 22 11,7 1.070 20,4 4.735 12,4 

   Προϊόντα πετρελαίου και 

   άνθρακα 

- - - - - - 

   Μη μεταλλικά ορυκτά 9 4,8 143 2,7 4.016 10,5 

Διαρκή και κεφαλαιουχικά 

αγαθά 

52 27,7 827 15,8 5.968 15,6 

   Βασικά μέταλλα 3 1,6 69 1,3 938 2,5 

   Μεταλλικά προϊόντα 25 13,3 183 3,5 2.065 5,4 

   Μη ηλεκτρικά μηχανήματα 12 6,4 151 2,9 1.283 3,4 

   Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 

11 5,9 419 8,0 1.585 4,1 

   Μεταφορικός εξοπλισμός 1 0,5 5 0,1 97 0,3 

Σύνολο 188 100,0 5.233 100,0 38.228 100,0 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ερωτηματολόγια (έρευνας πεδίου). 

 

Τα μεγέθη των βιομηχανικών οικοπέδων διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον 

κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων, από 500 τ.μ. (κατ’ ελάχιστο) μέχρι 55.000 

τ.μ. (κατά μέγιστο) και εξαρτιόνταν από την ικανότητα κάθε επιχείρησης να 

καταβάλλει το αντίστοιχο κόστος απόκτησης οικοπέδου (μέσω αγοράς ή ενοικίασης). 

Ο θεσμικός χαρακτηρισμός της περιοχής ως «βιομηχανικής ζώνης» συγκράτησε τις 

τιμές γης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα: κατά τον χρόνο της επιτόπιας έρευνας (1987) η 

τιμή ανά τ.μ. ήταν 3.000 δρχ., ενώ σε έναν γειτονικό μη βιομηχανικό Δήμο, την Κάτω 

Κηφισιά, δεκαπλάσια.3 Οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν την τάση να κατέχουν 

περισσότερη γη από αυτή που υπαγόρευαν οι λειτουργικές τους ανάγκες, δηλαδή η 

                                                      
3 Διασταύρωση πληροφοριών από μεσιτικά γραφεία των Βόρειων Προαστίων 
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κλίμακα της παραγωγής τους. Αυτό το κατεχόμενο «απόθεμα γης» οδήγησε σταδιακά 

σε στενότητα διαθέσιμων οικοπέδων αναγκαίων για επεκτάσεις των ΜΜΕ καθώς και 

σε μονοπωλιακές καταστάσεις ελέγχου της αγοράς γης.  
 

Πίνακας 12. Διάφορα παραγωγικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ζώνης της 

Μεταμόρφωσης κατά μέγεθος εργοστασίων, 1988. 

Μέγεθος εργοστασίων % του 

αριθμού 

εργοστα

-σίων 

% της 

εγκατε-

στημένη

ς ιππο-

δύναμης 

% της 

βιομηχα

νι-κής 

γης 

% του 

βιομηχανι

-κού 

χώρου  

% της 

απασχόλη

-σης 

ΜΜΕ (1-49 

εργαζόμενοι) 

91,0 50,6 63,1 59,1 41,5 

Μεγάλες μονάδες (50+ 

εργαζόμενοι) 

9,0 49,4 36,9 40,9 58,5 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: Δικοί μας υπολογισμοί από ερωτηματολόγια (έρευνας πεδίου). 

 

Η απρογραμμάτιστη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής Μεταμόρφωσης είχε 

ως συνέπεια την υποβάθμιση και τη δυσλειτουργικότητα των υλικοτεχνικών της 

υποδομών. Όπως έδειξε η έρευνα πεδίου, η μεγάλη πλειοψηφία των εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα σχετικά με τα δίκτυα μεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης/αποχέτευσης και παροχής ενέργειας. Η ανεξέλεγκτη 

χωροταξική διασπορά των βιομηχανικών μονάδων οδήγησε σε συγκρούσεις χρήσεων 

γης ανάμεσα στη βιομηχανία και τις άλλες αστικές χρήσεις (κατοικία, εμπόριο, 

αναψυχή, κ.λπ.) καθώς και σε σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων της περιοχής ήταν ανεξάρτητες μονο-

εργοστασιακές μονάδες (single-plant units) ενώ τα εργοστάσια-παραρτήματα 

(branch-plants) αντιπροσώπευαν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ο ενδο-εργοστασιακός 

καταμερισμός της εργασίας που κυριαρχούσε ήταν παραδοσιακού 

«καθετοποιημένου» τύπου (διοίκηση-παραγωγή-αποθήκευση-διανομή κάτω από την 

ίδια εργοστασιακή «στέγη») και οι διασυνδέσεις/συναλλαγές των μονάδων με το 

περιβάλλον τους (για προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών, υπηρεσιών, 

εργατικού δυναμικού και διοχέτευσης των προϊόντων τους στην τοπική αγορά) ήταν 

εξαιρετικά περιορισμένες. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εν λόγω βιομηχανικής 

ζώνης ήταν η συνύπαρξη μοντέρνων και παραδοσιακών επιχειρήσεων: μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες όπως η «Coca-Cola» και η «Sandoz pharmaceuticals» 

συνυπήρχαν με μικρές παραδοσιακές μονάδες σε ένα αντιφατικό βιομηχανικό τοπίο: 

Πολυτελή και αστραφτερά βιομηχανικά κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής σε 

συνύπαρξη με χαμηλής ποιότητας κατασκευές από την άλλη. 

 

4. Χωρικά προβλήματα της μεταποίησης στην ΕΠΠ 

Θα πρέπει παρενθετικά να σημειωθεί ότι ο όρος «χωρικά προβλήματα» δεν είναι 

επιστημονικά σωστός, δεδομένου ότι, όπως έχει επαρκώς συζητηθεί στη σχετική 

βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν «χωρικά προβλήματα» καθαυτά αλλά κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα εκφραζόμενα στο χώρο και μέσω του χώρου (βλ. Massey 

1984, Soja 1985). Θα χρησιμοποιήσουμε ωστόσο εδώ αυτόν τον όρο για λόγους 

απλούστευσης και μόνο.  

Τα χωρικά προβλήματα της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ΕΠΠ κατά την 

εξεταζόμενη δεκαετία υπήρξαν πολυδιάστατα και διαφοροποιήθηκαν τόσο στο 
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επίπεδο κάθε συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου, όσο και στο επίπεδο κάθε 

συγκεκριμένης χωρικής ενότητας εντός της ΕΠΠ. Κάθε κλάδος, ανάλογα με τα 

συγκεκριμένα παραγωγικά του χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις εισροών-εκροών, τις 

διασυνδέσεις/συναλλαγές με την ευρύτερη χωρική οικονομία κ.λπ., παρουσίαζε 

διαφορετικές απαιτήσεις για χώρο εγκατάστασης, επιχειρηματικές υπηρεσίες και 

υλικοτεχνικές αστικές υποδομές και συνεπώς συσχετίστηκε με ειδικά χωρικά 

προβλήματα. Με βάση τις προαναφερθείσες έρευνες, τα προβλήματα αυτά ήταν τα 

εξής: 

 

Προβλήματα μεταποίησης στις κεντρικές περιοχές της ΕΠΠ (Ελαιώνας) 

1. Στενότητα και υψηλό κόστος απόκτησης γης από δυναμικές βιομηχανικές 

μονάδες που επιθυμούσαν να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τον όγκο 

παραγωγής τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυξανόμενες εσωτερικές 

οικονομίες κλίμακας.  

2. Κατοχή πολύτιμης γης από μεγάλο αριθμό διάσπαρτων ΜΜΕ σε εξαιρετικά 

ρυπογόνες δραστηριότητες όπως χυτήρια, μεταλλουργεία και βυρσοδεψεία. 

3. Κατοχή μεγάλων εκτάσεων πολύτιμης γης από εκτατικές δραστηριότητες όπως 

τουβλοποιίες, κεραμοποιίες και εταιρίες παραγωγής μπετόν, οι οποίες προσέφεραν 

ελάχιστες θέσεις εργασίας και δημιουργούσαν βαριές κυκλοφοριακές ροές. 

4. Ανάμιξη ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων γης (βιομηχανίες, κατοικίες, σχολεία, 

στρατόπεδα, κ.α.) που δημιουργούσαν ένα χαοτικό αστικό περιβάλλον και 

πυροδοτούσαν αντιβιομηχανικά  αντανακλαστικά και συμπεριφορές σε ευρύτερα 

αστικά στρώματα (βλ. ενότητα 5). 

5. Αισθητική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος λόγω διάσπαρτων 

εγκαταλειμμένων και ετοιμόρροπων εργοστασίων, καθώς και ανοιχτών χώρων 

εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων. 

6. Υποβάθμιση ιστορικών τοποθεσιών υψηλής πολιτισμικής αξίας λόγω γειτνίασης 

με ρυπαίνουσες δραστηριότητες. 

7. Υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης προκαλούμενης κυρίως από τη λειτουργία 

διάσπαρτων χυτηρίων, μεταλλουργείων και βυρσοδεψείων, καθώς και από την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής. 

8. Ανεπαρκή και ακατάλληλα δίκτυα υποδομών. 

9. Ανυπαρξία δημόσιων ανοιχτών και πράσινων χώρων λόγω εντατικής 

εκμετάλλευσης της γης για βιομηχανικές και άλλες αγοραίες χρήσεις. 

 

Προβλήματα μεταποίησης σε προαστιακές περιοχές της ΕΠΠ (Μεταμόρφωση) 

1. Υπερβολική σπατάλη γης από μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν μελλοντικές ανάγκες επέκτασης της κλίμακας δραστηριοτήτων τους 

και αντίστοιχη στενότητα για την κάλυψη αναγκών επέκτασης των ΜΜΕ.  

2. Λόγω ανυπαρξίας κρατικής πολιτικής οργανωμένης χωροθέτησης της 

βιομηχανίας, διασπορά των μεταποιητικών μονάδων εντός των περιοχών κατοικίας 

και άλλων αστικών λειτουργιών, με αποτέλεσμα πραγματικές και δυνητικές 

συγκρούσεις χρήσεων γης. 

3. Ανεπαρκείς περιβαλλοντικοί έλεγχοι της λειτουργίας των εργοστασίων. 

4. Ανεπαρκή δίκτυα υποδομών και συνακόλουθα κυκλοφοριακά προβλήματα. 

5. Η απρογραμμάτιστη επιμειξία εργοστασίων ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους, 

βαθμού ρύπανσης, απαιτούμενων εισροών, υποδομών και επιχειρηματικών 

υπηρεσιών, κοκ, δημιουργούσε αρνητικές εξωτερικότητες που αποστερούσαν από 

την περιοχή τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα υψώνοντας ανασχετικούς φραγμούς 

στην περαιτέρω εκβιομηχάνισή της. 
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Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα είχαν κατά περιόδους αποτελέσει 

αντικείμενο συζητήσεων στον τύπο, σε διάφορα επίσημα ντοκουμέντα και σε 

δημόσιες ομιλίες, συνέδρια, ημερίδες κοκ. Ρητορικού χαρακτήρα προθέσεις 

αντιμετώπισής τους είχαν διατυπωθεί ουκ ολίγες στα πολυάριθμα Ρυθμιστικά Σχέδια 

και προγράμματα που είχαν συνταχθεί μεταπολεμικά για την ΕΠΠ, αλλά που 

ουδέποτε θεσμοθετήθηκαν έτσι ώστε να αποτελέσουν μια πραγματική πλατφόρμα 

δράσης στην πράξη. Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1980, η τότε κυβέρνηση και πιο 

συγκεκριμένα ο Υπουργός Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αντώνης 

Τρίτσης (πολεοδόμος-χωροτάκτης ο ίδιος) εκδήλωσαν προσπάθειες αντιμετώπισης 

του προβλήματος της χωροθέτησης της βιομηχανίας της Αθήνας, οι οποίες όμως, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη.   

 

5. Οι προσπάθειες σχεδιασμού της βιομηχανικής χωροθέτησης στην ΕΠΠ κατά 

τη δεκαετία του 1980 

Το πλέον χαρακτηριστικό αλλά και επαρκώς μελετημένο στοιχείο της πολιτικής 

σφαίρας στην σύγχρονη Ελλάδα ήταν -και εξακολουθεί, δυστυχώς, να είναι- η 

διχοτομία ανάμεσα σε επίσημες κρατικές προθέσεις/διακηρύξεις από τη μια μεριά, 

και στην πραγματικότητα από την άλλη (βλ. π.χ. Tsoucalas 1986, Haralabis 1989, 

Mouzelis 1993). Κατά τη δεκαετία του 1980 η διχοτομία αυτή εκφράστηκε ιδιαίτερα 

έντονα στο θέμα των προσπαθειών σχεδιασμού της χωροθέτησης της βιομηχανίας 

στην ΕΠΠ. Όπως είχε επισημανθεί σε μια σχετική μελέτη το 1984: 

 

«Η ικανότητα της κυβέρνησης να σχεδιάζει και έπειτα να εφαρμόζει τις αλλαγές έχει 

παραμείνει αμφισβητούμενη, ακόμα και τα τελευταία χρόνια, παρά το διαρκώς 

αυξανόμενο οπλοστάσιο νομοθετικών και θεσμικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή 

του ο κρατικός μηχανισμός. Η δυσπιστία που δείχνει ευρέως η ελληνική κοινωνία 

απέναντι στους κρατικούς θεσμούς είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε την 

αδυναμία αυτή, και η συνεχιζόμενη λειτουργία του πελατειακού συστήματος, αν και 

λιγότερο έντονη από ότι τον προηγούμενο αιώνα, χαρακτηρίζει κατά πολλούς 

τρόπους τις σχέσεις μεταξύ κράτους και πολίτη στην Ελλάδα. Η απουσία ενός 

«κοινοτικού πνεύματος», δηλαδή της ετοιμότητας για συλλογική αντιμετώπιση των 

διάφορων ζητημάτων, και η προτίμηση σε προσωπικές, γραμμικές σχέσεις με φίλους 

και προστάτες κοντά στα κέντρα εξουσίας, αποστερεί την κοινότητα από τα ηθικά 

και κοινωνικά προαπαιτούμενα της συλλογικής δράσης για κοινωνικές και 

οικονομικές αλλαγές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο αστικός σχεδιασμός είναι μια 

ακόμα κυβερνητική λειτουργία η οποία υποσκάπτεται μέσω οικογενειακών, 

συγγενικών και πολιτικών δικτύων και η οποία γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης 

για προσωπικά και πολιτικά οφέλη» (Wassenhoven 1984: 7). 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε λεπτομερώς τις βασικές κατευθύνσεις 

σχεδιαστικών προσπαθειών που αναλήφθηκαν κατά την εξεταζόμενη δεκαετία για τη 

χωροθέτηση της βιομηχανίας στην ΕΠΠ και στη συνέχεια θα μετατοπίσουμε την 

ανάλυση από τη σφαίρα των προθέσεων και προσπαθειών σε αυτή της 

πραγματικότητας. Βασικός στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η ενδογενής αδυναμία του 

ελληνικού κράτους να εφαρμόσει μια λειτουργική, μακροπρόθεσμη και συγκεκριμένη 

χωρική-βιομηχανική στρατηγική κατά την εξεταζόμενη περίοδο και να αναζητηθούν 

οι αιτίες της αδυναμίας αυτής.  
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5.1. Προσπάθειες σχεδιασμού της χωροθέτησης της βιομηχανίας της ΕΠΠ κατά 

τη δεκαετία του 1980 

Η άνοδος ενός σοσιαλιστικού κόμματος στην εξουσία το 1981 μετά από μια μακρά 

μεταπολεμική περίοδο συντηρητικής (και δικτατορικής κατά την περίοδο 1967-73) 

διακυβέρνησης της χώρας, επέφερε μια γενικευμένη ατμόσφαιρα αισιοδοξίας σε όλες 

τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και αστικής ζωής -παρότι η οικονομική 

ύφεση και αποβιομηχάνιση ήταν ακόμα στο ζενίθ της. Οι έννοιες της «λαϊκής 

συμμετοχής» και του «δημοκρατικού προγραμματισμού» που διακηρύχτηκαν 

επίσημα στο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-87 

(MNE 1983) καθώς και στην σοσιαλιστική ρητορική της εποχής, διαμόρφωσαν ένα 

νέο πλαίσιο διακυβέρνησης σε όλες τις σφαίρες δραστηριοτήτων, περιλαμβανόμενης 

και της οργάνωσης της παραγωγής στο γεωγραφικό χώρο.  

Αναφορικά με την γενικότερη ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, το 

πενταετές πρόγραμμα προέβλεπε τους ακόλουθους άξονες δράσης (MNE 1983: 274): 

 

1. Την αναβάθμιση της μεταποιητικής βάσης της χώρας προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αποβιομηχάνισης και της απώλειας θέσεων 

εργασίας. 

2. Την υποστήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και της 

κάθετης ολοκλήρωσης των κλάδων ειδικά ανάμεσα στην αγροτική παραγωγή και 

τη μεταποιητική βιομηχανία.  

3. Την ενθάρρυνση και ενίσχυση της ανάπτυξης κλάδων υψηλής τεχνολογίας 

(ηλεκτρονικά, πληροφορική, βιοτεχνολογία, αυτοματισμοί/ρομποτική, κ.λπ.). 

4. Την ενθάρρυνση συνεταιριστικών, δημόσιων και κοινωνικοποιημένων 

μεταποιητικών εγχειρημάτων. 

5. Την περισσότερο ισόρροπη κατανομή της μεταποιητικής βιομηχανίας στον 

ελληνικό χώρο. 

6. Την ενθάρρυνση και ενίσχυση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ).  

 

Αναφορικά με τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΠΠ το 5ετές τόνισε ότι λόγω 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της η πρωτεύουσα θα μπορούσε να προσελκύσει 

βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας που απαιτούσαν υψηλά εξειδικευμένο 

εργατοτεχνικό και ερευνητικό-επιστημονικό προσωπικό, προηγμένες τεχνικές 

υποδομές και εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (ό.π.: 421). Θα έπρεπε ακόμα 

να ενθαρρυνθούν καταναλωτικές βιομηχανίες για την επαρκή κάλυψη των αναγκών 

του πληθυσμού της πρωτεύουσας σε είδη διατροφής, ενέργεια και στέγαση (ό.π.: 

423), ενώ το πρότυπο εγκατάστασης της βιομηχανίας θα έπρεπε να αναδιοργανωθεί 

εκ βάθρων και να αναχωροθετηθεί σε ειδικά σχεδιασμένους χωρικούς υποδοχείς 

(ό.π.: 422). 

Μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ψήφιση 

από την Βουλή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ΕΠΠ (εν συντομία ΡΣΑ4) στα μέσα της 

εξεταζόμενης δεκαετίας (Νόμος 1515/85). Πολλά ρυθμιστικά σχέδια για την Αθήνα 

είχαν βέβαια καταρτιστεί κατά το παρελθόν, αλλά κανένα δεν είχε θεσμοθετηθεί με 

νόμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στη μεταποιητική βιομηχανία: Μια 

προπαρασκευαστική μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Hadjisocratis 1983) 

προσδιόριζε τα βασικά προβλήματα της αθηναϊκής βιομηχανίας, υπολόγιζε τις 

μελλοντικές ανάγκες σε βιομηχανικούς χώρους και πρότεινε τη δημιουργία ενός 

                                                      
4 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
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χωρικά ισόρροπου συστήματος βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων (εν συντομία 

ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) μέσα και πέριξ του πολεοδομικού ιστού της ΕΠΠ για την 

οργανωμένη χωροθέτηση νέων βιομηχανικών μονάδων και τη μετεγκατάσταση 

υφιστάμενων. Η λογική πίσω από την πρόταση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. ήταν ότι η 

δημιουργία οργανωμένων χωρικών υποδοχέων της βιομηχανικής δραστηριότητας σε 

κατάλληλες τοποθεσίες, θα ήταν σε θέση: (α) Να ενθαρρύνει την εισροή νέων 

βιομηχανικών επενδύσεων που θα απάλυναν τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης,  και 

(β) να τροχοδρομήσει μια ορθολογική αναδιοργάνωση του αθηναϊκού βιομηχανικού 

χώρου που θα συνέβαλλε στη μείωση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης, στην 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την περισσότερο ισόρροπη κατανομή 

της παραγωγής και απασχόλησης στον ενδοαστικό και περιαστικό χώρο.  

Σχετικά με τον φορέα διαχείρισης των ΒΙ.ΠΑ.και ΒΙΟ.ΠΑ. η μελέτη πρότεινε τη 

δημιουργία μιας ΣΔΙΤ (Συμμαχίας Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) στην οποίο βασικό 

ρόλο θα έπαιζε η ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) η οποία είχε 

ήδη σημαντική εμπειρία διαχείρισης των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) που είχαν 

ιδρυθεί παλιότερα και λειτουργούσαν σε όλους σχεδόν τους νομούς της χώρας 

(Hadjisocratis 1983: 38).  

Οι προτάσεις της προαναφερθείσας μελέτης ενσωματώθηκαν στο κείμενο του 

ΡΣΑ. Έτσι, το άρθρο 15 του Ν. 1515/85 έθετε τους ακόλουθους βασικούς στόχους 

για την οργανωμένη ανάπτυξη και χωροθέτηση της μεταποιητικής βιομηχανίας της 

ΕΠΠ:  

 

1. Τη δημιουργία ενός συστήματος ΒΙΟ.ΠΑ. και πολυόροφων βιοτεχνικών κτιρίων 

σε κατάλληλες τοποθεσίες εντός του πολεοδομικού ιστού που θα προσέφεραν χώρους 

εγκατάστασης και υπηρεσίες υποστήριξης σε νέες ή/και  μεθεγκαθιστάμενες ελαφριές 

μεταποιητικές μονάδες, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους και 

αφετέρου να κατανέμεται ισόρροπα η προσφορά θέσεων απασχόλησης σε όλο το 

πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας. 

2. Οι υφιστάμενες βιομηχανικές συγκεντρώσεις θα έπρεπε να ανανεωθούν και να 

αναδιοργανωθούν με τη μορφή ΒΙ.ΠΑ. Αυτά θα παρείχαν σε υφιστάμενες ή νέες 

επιχειρήσεις τους απαιτούμενους χώρους, τεχνικές υποδομές και υπηρεσίες, ενώ ο 

σχεδιασμός τους θα διασφάλιζε την αποτελεσματική προστασία των γειτονικών 

περιοχών κατοικίας, εμπορίου, κ.λπ. από τον θόρυβο και τη ρύπανση.  

3. Τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ. μακριά από περιοχές 

κατοικίας, στην περίμετρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, τα οποία θα 

λειτουργούσαν ως χωρικοί υποδοχείς για τη μετεγκατάσταση κεντρικών 

βιομηχανικών μονάδων υψηλής όχλησης (όπως π.χ. βυρσοδεψεία, χυτήρια, 

μεταλλουργεία, κεραμοποιεία-τουβλοποιεία, μονάδες παραγωγής μπετόν και 

ασφάλτου, κ.α.). 

4. Τη δημιουργία ειδικών ζωνών για την εγκατάσταση και ανάπτυξη ελαφρών 

αγροτοβιομηχανικών μονάδων. 

 

Κοινές υπουργικές αποφάσεις θα προσδιόριζαν: (α) τα επιτρεπόμενα όρια 

βιομηχανικών ρυπαντών, (β) τους βιομηχανικούς κλάδους η λειτουργία των οποίων 

προκαλούσε ρύπανση (εδάφους, υδροφόρου ορίζοντα και αέρα) και (γ) οι 

υποχρεώσεις τους ανάληψης μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας (άρθρο 11 του Ν. 

1515/85). Τέτοια μέτρα περιλάμβαναν: Την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών παραγωγής, αλλαγές στον τύπο καυσίμων και πρώτων υλών έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιείται η εκπομπή ρύπων και η εγκατάσταση στα εργοστάσια 

εξοπλισμού μέτρησης της ρύπανσης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα 
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έπρεπε να καταρτίζονται και να εγκρίνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε 

κάθε περίπτωση παραγωγικής δραστηριότητας ή έργου στην Αθήνα που θα μπορούσε 

να έχει περιβαλλοντικές συνέπειες. Ένας δημόσιος φορέας ελεγκτών περιβάλλοντος 

(KEΠΠΕ) θα είχε αρμοδιότητες μέτρησης των βιομηχανικών εκπομπών ρύπων και 

επιβολής προστίμων και άλλων κυρώσεων σε βιομηχανίες που δεν θα 

συμμορφώνονταν με τα σχετικά μέτρα προστασίας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των ΒΙ.ΠΑ., το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

ανέθεσε στο Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ένα ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την 

επιστημονική μελέτη του όλου θέματος και την προετοιμασία ενός πιλοτικού 

προγράμματος για την οργάνωση και το σχεδιασμό των ΒΙ.ΠΑ. Κορωπίου-Βάρης και 

Μεταμόρφωσης (NTUA 1988) (βλ. προηγούμενο σχήμα 2 -περιοχές Α και Β 

αντιστοίχως). Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ μελέτησε και αξιολόγησε τη διεθνή 

σχετική βιβλιογραφία, επισκεύτηκε πολλά βρετανικά ΒΙ.ΠΑ., μελέτησε εξονυχιστικά 

τις υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες στις προαναφερθείσες περιοχές με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με διευθυντικά στελέχη των εταιριών 

και προετοίμασε μια επτάτομη έκθεση με τα πορίσματα και τις προτάσεις της 

έρευνας. Η έκθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από το Υπουργείο ως 

«οδηγός» για τις αναθέσεις του σχεδιασμού των λοιπών ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. σε 

ιδιωτικές μελετητικές εταιρίες. Είναι προφανές, ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

ο κρατικός μηχανισμός σχεδιασμού είχε τεθεί σε πλήρη κίνηση. 

 

5.2. Κριτικές παρατηρήσεις 

Υπάρχει, ωστόσο, και μια «σκοτεινή πλευρά» που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί: ούτε το 

ΡΣΑ ως γενικό πλαίσιο άσκησης πολεοδομικής πολιτικής αλλά ούτε και η 

πρωτοβουλία των ΒΙ.ΠΑ. ως επιμέρους πλαίσιο βιομηχανικής χωροθέτησης, διέθεταν 

μια συνολική και συγκεκριμένη στρατηγική για την οργάνωση και ανάπτυξη της 

αθηναϊκής βιομηχανίας (Kourliouros 1995: chap. 6). Το κείμενο του ΡΣΑ ήταν 

διασπασμένο σε επιμέρους ζητήματα χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους χωρίς 

μετρήσιμη (εμπειρική) τεκμηρίωση. Τα προβλήματα της μεταποιητικής βιομηχανίας 

δεν προσδιορίζονταν ικανοποιητικά και δεν διαφαινόταν με σαφήνεια η οργανική 

σχέση ανάμεσα στην χωρική και βιομηχανική ανάπτυξη της ΕΠΠ. Επίσης δεν 

προσδιοριζόταν ποιος θα ήταν ο ρόλος της αθηναϊκής βιομηχανίας στην εθνική και 

περιφερειακή διάρθρωση της οικονομίας. Σε γενικές γραμμές, δεν ήταν σαφώς 

προσδιορισμένη η σύνδεση ανάμεσα στον οικονομικό και φυσικό σχεδιασμό της 

ΕΠΠ. Δεν υπήρξε ούτε καν ένας στοιχειώδης προσδιορισμός των βιομηχανικών 

κλάδων  που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν (ή να μετεγκατασταθούν) στα 

ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ. Το πρόβλημα των ρυπογόνων βιομηχανιών του κέντρου δεν 

τίθετο με ουσιαστικό και πρακτικά εφαρμόσιμο τρόπο: πέρα από μερικές γενικόλογες 

διακηρύξεις ότι αυτές θα έπρεπε να μετεγκατασταθούν σε ΒΙ.ΠΑ. χωροθετημένα 

στην περιφέρεια της ΕΠΠ, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, 

χρονοδιαγράμματα, κόστη, φορείς ελέγχου κ.λπ. που θα διασφάλιζαν την υλοποίηση 

των μετεγκαταστάσεων στην πράξη. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά 

με τον οργανωτικό και διαχειριστικό φορέα των ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ., ούτε εκτίμηση 

του κόστους κατασκευής και λειτουργίας τους ή του σχήματος χρηματοδότησής τους. 

Δεν προσδιοριζόταν ούτε καν το «πακέτο» βασικών υπηρεσιών που θα έπρεπε να 

παρέχουν τα πάρκα στις εγκατεστημένες σ’ αυτά επιχειρήσεις, παρότι υπήρχε η 

εμπειρία των περιφερειακών βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ. Δεν υπήρχε ακόμα 

μια ξεκάθαρη διατύπωση σχετικά με το πώς το υφιστάμενο «χαοτικό» χωροθετικό 

πρότυπο της αθηναϊκής βιομηχανίας και βιοτεχνίας θα «μεταμορφωνόταν» σε ένα 
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οργανωμένο σύστημα βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων. Τέλος, δεν υπήρχε 

καμιά αναφορά στο ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την 

αποτελεσματική διαχείριση της χωρικής-βιομηχανικής αλλαγής στην ΕΠΠ. Εν 

κατακλείδι, η πρωτοβουλία του ΡΣΑ για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα 

έμοιαζε πολύ περισσότερο με γενικόλογη διακήρυξη φιλόδοξων προθέσεων, παρά με 

ένα συγκεκριμένο «εργαλείο» εφαρμόσιμης χωρικής-βιομηχανικής πολιτικής επί του 

εδάφους. Κατά αυτή την έννοια, λειτούργησε ως μέσο πολιτικής και ιδεολογικής 

ρητορικής του κυβερνώντος κόμματος, και όχι ως πρακτικό μέσο επίλυσης των 

συσσωρευμένων χωρικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της αθηναϊκής 

βιομηχανίας.  

 

5.3. Οι πραγματικότητες 

Αν και η πρωτοβουλία των βιομηχανικών πάρκων δεν διέθετε, όπως προαναφέρθηκε, 

έναν συγκεκριμένο και πρακτικά εφαρμόσιμο προσανατολισμό, περιλάμβανε ένα 

σύνολο θετικών σημείων που θα μπορούσαν, δυνητικά, να αποτελέσουν βάση 

έναρξης κοινωνικού διαλόγου, οικοδόμησης συναινέσεων και συνεργειών μεταξύ 

δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών φορέων σε τοπικό επίπεδο, στρατηγικών 

συμμαχιών σε κεντρικό επίπεδο και νέων οριζόντιων και κάθετων συντονιστικών 

σχέσεων στο επίπεδο εφαρμογής των πολιτικών. Ωστόσο, η επιδιωκόμενη βάση 

κοινωνικής συναίνεσης ουδέποτε δημιουργήθηκε καθώς τα πράγματα ακολούθησαν 

τελείως διαφορετικές τροχιές. Στις ακόλουθες υποενότητες θα εξετάσουμε 

συγκεκριμένα: Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική Βουλή αντιμετώπισε τα 

προβλήματα του αθηναϊκού βιομηχανικού χώρου κατά τις κοινοβουλευτικές 

συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψήφισης του Ν. 1515/85 για το ΡΣΑ. Δεύτερον, 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία των βιομηχανικών πάρκων 

από διάφορες οργανώσεις και συγκροτήματα του τύπου. Τρίτον, τον εγγενώς 

αντιφατικό και μη συνεκτικό χαρακτήρα της προϋφιστάμενης του ΡΣΑ νομοθεσίας 

για τη χωροθέτηση της βιομηχανίας στην ΕΠΠ (ΠΔ 84/84) καθώς και τις ανεπιτυχείς 

προσπάθειες αναμόρφωσής της. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσουμε να 

σκιαγραφήσουμε τις συνδηλώσεις μιας ρητής ή υπόρρητης κοινωνικά διάχυτης 

αντιβιομηχανικής κουλτούρας και πρακτικής καλυμμένης με το επίπλαστο δίλημμα 

«περιβαλλοντική προστασία ή βιομηχανική ανάπτυξη» -ένα δίλημμα που 

καλλιεργήθηκε συνειδητά ή ασυνείδητα μέσα από την πολιτική εκμετάλλευση του 

περιβαλλοντικού προβλήματος της πρωτεύουσας.  

 

5.3.1. Κοινοβουλευτικές συζητήσεις 

Η πρωτοβουλία της δημιουργίας βιομηχανικών πάρκων στην ΕΠΠ αντιμετωπίστηκε 

από τον πολιτικό κόσμο της χώρας με σχετική αδιαφορία. Κατά τη διάρκεια των 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων που προηγήθηκαν της ψήφισης του Ν. 1515/85 για το 

ΡΣΑ, δεν δόθηκε η δέουσα έμφαση στο φλέγον ζήτημα της χωροθέτησης και 

ανάπτυξης της αθηναϊκής βιομηχανίας (βλ. Πρακτικά της Βουλής 1985). Ήταν ως 

εάν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να ήθελαν να αποφύγουν να τοποθετηθούν επί 

της ουσίας στο ζήτημα αυτό. Έτσι, κατά την παρουσίαση των βασικών κατευθύνσεων 

του νομοσχεδίου του ΡΣΑ από τον εισηγητή του κυβερνώντος σοσιαλιστικού 

κόμματος (ό.π.: 3469-3471) δεν έγινε ούτε καν μια αναφορά στην αθηναϊκή 

βιομηχανία και τα βιομηχανικά πάρκα, ενώ η κριτική του αντιπολιτευόμενου 

συντηρητικού κόμματος (Νέα Δημοκρατία) περιορίστηκε στην παρατήρηση ότι το 

κυβερνών κόμμα «βάφτισε» τις υπάρχουσες χαοτικές βιομηχανικές συγκεντρώσεις 

της ΕΠΠ ως «βιομηχανικά πάρκα» χωρίς να έχει προετοιμάσει ένα συγκεκριμένο 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      34 
 

 

θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία τους (ό.π.: 3473). Το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μέσω του ΡΣΑ 

ενθάρρυνε την περαιτέρω συγκέντρωση βιομηχανιών στο ήδη επιβαρυμένο 

πολεοδομικό συγκρότημα με το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού τους (ό.π.: 3477). 

Υποστηρίχτηκε ακόμα ότι ο στόχος της δημιουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

πάρκων δεν ήταν ρεαλιστικός, δεδομένου του ότι οι μονάδες που υποτίθεται θα 

μετεγκαθίσταντο σε αυτά (κύρια ΜΜΕ) δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα 

κόστη μετεγκατάστασης. Μόνο οι μεγάλες και οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από το εγχείρημα των πάρκων, πράγμα που θα 

οδηγούσε σε ένταση των χωρικών βιομηχανικών ανισοτήτων και των εξ’ αυτών 

προβλημάτων στην ΕΠΠ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, στην απάντησή του, 

υποστήριξε ότι τα βιομηχανικά πάρκα θα έθεταν επί του εδάφους τους «κανόνες του 

παιχνιδιού» για την ορθολογική χωροθέτηση της αθηναϊκής βιομηχανίας (ό.π.: 3481). 

Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι κανόνες ή με ποιους 

συγκεκριμένους τρόπους θα υλοποιούνταν στην πράξη.  

 

5.3.2. Κοινωνικές αντιδράσεις 

Κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις καθώς και ορισμένα συγκροτήματα τύπου 

τήρησαν αμφιλεγόμενη -και σε ορισμένες περιπτώσεις εχθρική- στάση απέναντι στην 

προοπτική των βιομηχανικών πάρκων, πράγμα που δημιουργούσε αισθήματα 

ανασφάλειας τόσο στις υφιστάμενες βιομηχανίες όσο και σε πιθανούς νέους 

επενδυτές. Σε πολλές περιπτώσεις ένα κύμα αντιβιομηχανικής υστερίας και 

περιβαλλοντικού λαϊκισμού ενορχηστρωμένου από ορισμένα συγκροτήματα τύπου 

μετατρεπόταν σε προσωπικές επιθέσεις ενάντια στους υποστηρικτές της πολιτικής 

των βιομηχανικών πάρκων. Ας παρουσιάσουμε εδώ ορισμένα αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα: Όταν το Ε.Μ. Πολυτεχνείο ανέλαβε την πιλοτική έρευνα για τα 

ΒΙ.ΠΑ. Κορωπίου-Βάρης και Μεταμόρφωσης, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος (25-4-

1986) κατηγόρησε την τότε Υπουργό Περιβάλλοντος Βάσω Παπανδρέου για 

«αντιδημοκρατική συμπεριφορά». Το επιχείρημα ήταν ότι η Υπουργός αποφάσισε 

αυθαίρετα να «εκβιομηχανίσει» ορισμένες περιοχές της ΕΠΠ «βαπτίζοντάς» τες 

«βιομηχανικά πάρκα» χωρίς να λάβει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και των 

φορέων των γειτονικών Δήμων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΒΙ.ΠΑ. στις 

περιοχές τους. Ωστόσο, η εν λόγω εφημερίδα παρέλειψε να σημειώσει ότι οι περιοχές 

αυτές ήταν ήδη βεβαρυμένες με ρυπογόνες βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Στην ίδια 

λογική, ένα προηγούμενο άρθρο στην εφημερίδα τα Νέα  (10-11-1984) συνέδεσε το 

εγχείρημα των βιομηχανικών πάρκων με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της 

πρωτεύουσας παρουσιάζοντάς τα ως «πάρκα ρύπανσης». 

Αρνητική ήταν και η στάση του κύριου, εκείνη την εποχή, πολιτικού φορέα της 

Αριστεράς, του ΚΚΕ. Η κομματική οργάνωση Αθήνας (KOA) με μεγάλη επιρροή 

στα εργατικά συνδικάτα και σε αρκετούς ΟΤΑ της πρωτεύουσας, θεώρησε τα ΒΙ.ΠΑ. 

ως «εργαλεία» που στόχο είχαν την προσαρμογή της χώρας στα νέα δεδομένα της 

καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και την επιβολή μιας νέας χωρικής οργάνωσης της 

βιομηχανίας σε όφελος και μόνο του κεφαλαίου (KOA 1990: 10). Άλλες 

ριζοσπαστικές οργανώσεις και ομάδες έκφρασης γνώμης (βλ. π.χ. Problems of Local 

Government, 17/18, 1987: 39-43), αναγνώριζαν μεν τις δυνητικά θετικές επιπτώσεις 

των βιομηχανικών πάρκων στη χωροθέτηση της αθηναϊκής βιομηχανίας, αλλά 

παράλληλα αμφισβητούσαν τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Το 

επιχείρημα ήταν ότι η πολιτική των πάρκων δεν ήταν συνδεδεμένη με άλλα 

υποστηρικτικά μέτρα και πολιτικές, όπως π.χ. τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου 

διαχείρισης και λειτουργίας τους, ή τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου που θα 
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ρύθμιζε θέματα γεωκτησίας και συγκρούσεων χρήσεων γης στην ΕΠΠ. Άλλες ομάδες 

(βλ. π.χ. Local Government and Society, 4, 1988: 40-42) αμφισβητούσαν την 

πρακτικότητα του εγχειρήματος στη βάση του αποσπασματικού χαρακτήρα των 

κρατικών χωρικών πολιτικών και τη στενή τους σχέση με οργανωμένα βιομηχανικά 

συμφέροντα. Τέλος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Technical Annals, 4, 1990: 

47-56) με ισχυρή επιρροή στον τεχνικό και κατασκευαστικό κόσμο της χώρας, 

κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι οι γενικόλογοι και ασαφείς στόχοι των 

βιομηχανικών πάρκων θα μπορούσαν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε «εργαλεία» 

των βιομηχάνων για να παρακάμπτουν τους νομοθετικούς περιορισμούς που 

επέβαλλε στις βιομηχανίες το Προεδρικό Διάταγμα 84/84 (βλ. παρακάτω 5.3.3). Η 

προοπτική μετεγκατάστασης των κεντρικών βιομηχανιών σε περιμετρικά 

βιομηχανικά πάρκα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετωπίστηκε από 

το ΤΕΕ με σκεπτικισμό ως μέσο περαιτέρω αποδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης 

του κέντρου και μετατροπής του σε κέντρο παροχής υπηρεσιών (Information Bulletin 

of the Technical Chamber of Greece, 1, 1990: 9). Το Επιμελητήριο πρότεινε τη 

δημιουργία μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα μελετούσε τις οργανωτικές 

δομές και λειτουργίες των κεντρικών ρυπογόνων βιομηχανιών, θα πρότεινε 

συγκεκριμένα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και θα επόπτευε την εφαρμογή των 

σχεδίων μετεγκατάστασής τους. Σε μια άλλη δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε 

από το ΤΕΕ, η προοπτική μετεγκατάστασης συσχετίστηκε με κοινωνικά προβλήματα 

και εργατικές αντιδράσεις που θα προκαλούσε αναπόφευκτα η απομάκρυνση των 

βιομηχανιών από το κέντρο (απώλειες θέσεων εργασίας) (Bulletin of the Technical 

Chamber of Greece, 1647: 9). 

 

5.3.3. Θεσμικές αντιφάσεις και μεταρρυθμιστικά προβλήματα 

Το «θολό» τοπίο των προοπτικών μετεγκατάστασης και χωροθέτησης της 

βιομηχανίας της ΕΠΠ, «θόλωσε» ακόμα περισσότερο λόγω του αντιφατικού 

χαρακτήρα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 84/84). Το διάταγμα αυτό το 

οποίο θεσμοθετήθηκε το 1984 (ΦΕΚ 33A/21-3-1984) προέβλεπε μια σειρά 

κανονιστικές διατάξεις για τη δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό και 

μετεγκατάσταση των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά τύπο περιοχής εντός των 

διοικητικών ορίων του νομού Αττικής. Οι τύποι περιοχών ήταν οι εξής:  

 

1. Περιοχές κατοικίας στις οποίες περιλαμβάνονταν αφενός περιοχές αμιγούς 

κατοικίας και αφετέρου περιοχές γενικής κατοικίας.  

2. Περιοχές βιομηχανίας στις οποίες περιλαμβάνονταν αφενός περιοχές μη 

οχλουσών και αφετέρου περιοχές οχλουσών βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 

3. Αστικά κέντρα. 

4. Περιοχές ειδικών χρήσεων (αναψυχής, τουρισμού κ.λπ.). 

5. Περιοχές μικτών χρήσεων. 

 

Το εν λόγω ΠΔ παρείχε ένα κατάλογο βιομηχανικών κλάδων που θα μπορούσαν 

να δημιουργηθούν, επεκταθούν, εκσυγχρονιστούν και μετεγκατασταθούν στις 

προαναφερθείσες περιοχές κάτω από αυστηρούς περιορισμούς σχετικούς με τη 

μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύ κατά τύπο περιοχής. Με μια μάλλον 

απλοϊκή λογική το ΠΔ 84/84 συσχέτιζε αναλογικά την περιβαλλοντική ρύπανση με 

την εγκατεστημένη ισχύ των εργοστασίων. Έτσι, σε περιοχές εντός του πολεοδομικού 

ιστού (περιοχές γενικής κατοικίας) τα επιτρεπόμενα όρια εγκατεστημένης ισχύος 

ήταν πολύ χαμηλά με την τάση να αυξάνουν στις πιο απόμακρες περιοχές.  
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Η ανάλυση του ΠΔ 84/84 οδηγεί στις ακόλουθες κριτικές παρατηρήσεις: 

Πρώτον, η αναλογική συσχέτιση μεταξύ εγκατεστημένης βιομηχανικής ισχύος και 

επιπέδου ρύπανσης περιβάλλοντος ήταν επιστημονικά αβάσιμη. Οι κίνδυνοι 

περιβαλλοντικής ρύπανσης είχαν πολύ περισσότερο σχέση με τις τεχνολογίες 

παραγωγής των εργοστασίων και λιγότερο με την εγκατεστημένη τους ισχύ. Ένα 

μεγάλο σύγχρονο εργοστάσιο με προηγμένες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες 

παραγωγής ήταν πολύ λιγότερο πιθανόν να ρυπαίνει το περιβάλλον από ό,τι ένα 

μικρότερο εργοστάσιο με απηρχαιωμένες τεχνολογίες παραγωγής, ακόμα και εάν η 

εγκατεστημένη  ιπποδύναμη του πρώτου ήταν πολλαπλάσια αυτής του δεύτερου. 

Ειδικές μετρήσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο πλαίσιο της μελέτης του 

Ελαιώνα (ERG 1992) έδειξαν ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την αέρια 

ρύπανση στην περιοχή είχαν τα μικρά και τεχνολογικά απηρχαιωμένα εργοστάσια και 

όχι τα σύγχρονα μεγάλα. Η βασική παραδοχή, συνεπώς, του ΠΔ 84/84 ήταν 

επιστημονικά έωλη. 

Δεύτερον, η λογική του ΠΔ 84/84 αντέφασκε με τις κατευθύνσεις τόσο του 

5ετούς προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 1983-87 όσο και του 

ΡΣΑ που είχαν δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικά 

προηγμένων βιομηχανιών για την οικονομική αναζωογόνηση της παρακμάζουσας 

αθηναϊκής βιομηχανίας. Αντίθετα, οι βιομηχανικοί κλάδοι που επέτρεπε το ΠΔ 84/84 

να αναπτυχθούν στην ΕΠΠ ήταν οι παραδοσιακοί καταναλωτικοί κλάδοι χαμηλής 

έως ενδιάμεσης τεχνολογίας. Οι σύγχρονοι κλάδοι ενδιάμεσων και διαρκών 

κεφαλαιουχικών αγαθών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη βάση για 

την αναζωογόνηση του παραγωγικού ιστού της πρωτεύουσας, όπως συνέβη σε άλλες 

ευρωπαϊκές μητροπόλεις  (EIUA 1992), έμειναν εκτός των ρυθμίσεων του ΠΔ. Όπως 

διαπιστώθηκε σε μια έρευνα πεδίου στην Αθήνα με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις 

με στελέχη εταιριών (Kourliouros 1995), δυναμικοί κλάδοι και επιχειρήσεις με 

ουσιαστική συμβολή στην βιομηχανική απασχόληση δεν μπορούσαν να επεκτείνουν 

τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις λόγω των περιορισμών του ΠΔ 84/84. Στην ίδια 

έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε δυνατό να υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις σε 

βιομηχανικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας στην Αθήνα λόγω των ίδιων 

περιορισμών  

Τρίτον, ιδιαίτερα ρυπογόνοι βιομηχανικοί κλάδοι όπως χύτευση/μετάλλευση, 

κεραμοποιεία/τουβλοποιεία, βυρσοδεψεία κ.λπ., που ήταν διάσπαρτα εγκατεστημένοι 

στον πολεοδομικό ιστό κεντρικών περιοχών της πρωτεύουσας (κύρια στην περιοχή 

του Ελαιώνα), δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο κλάδων του ΠΔ 84/84. Συνέπεια 

τούτου ήταν ότι ακόμα και αν οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών επιθυμούσαν να 

μετεγκατασταθούν σε περιμετρικές τοποθεσίες της ΕΠΠ ή να εκσυγχρονίσουν την 

παραγωγή τους, ήταν θεσμικά αδύνατο να το πράξουν. Έτσι,   παρά τις διακηρύξεις 

του 5ετούς προγράμματος και του ΡΣΑ περί αναβάθμισης και προστασίας του 

περιβάλλοντος της πρωτεύουσας, στην πράξη το ΠΔ 84/84 «θεσμοθετούσε» την 

παραμονή των προαναφερθέντων ρυπογόνων κλάδων στις κεντρικές περιοχές της 

Αθήνας. 

Τέταρτον, οι χωρικές αναφορές στο εν λόγω ΠΔ ήταν αποσπασματικές, ασαφείς, 

χωρίς σύνδεση με ευρύτερους χωροταξικούς, οικονομικούς και διαχειριστικούς 

στόχους. Για παράδειγμα, οι ζώνες στις οποίες επιτρεπόταν η εγκατάσταση, επέκταση 

ή μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων ήταν απλώς σχεδιασμένοι σε χάρτες χωρίς 

συσχέτιση με τις περιοχές που το ΡΣΑ προέβλεπε για τη δημιουργία βιομηχανικών 

και βιοτεχνικών πάρκων. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμιά αποσαφήνιση κρίσιμων 

ερωτημάτων όπως:  
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1. Ποιος θα ήταν ο φορέας διαχείρισης των ζωνών αυτών, ποιοι οργανισμοί 

(ιδιωτικοί, δημόσιοι ή μικτοί) θα συμμετείχαν σ’ αυτόν, και ποια θα ήταν η σχέση του 

με άλλους δημόσιους φορείς και ειδικά με τον «Οργανισμό Αθήνας» που ήταν ο 

αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του ΡΣΑ; 

2. Ποια θα ήταν τα αναγκαία δίκτυα υποδομής για τη λειτουργία των ζωνών αυτών 

και μέσω ποιων χρηματοδοτικών μηχανισμών θα κατασκευάζονταν; 

3. Ποιες θα ήταν οι υπηρεσίες υποστήριξης των βιομηχανιών ανάλογα με τον κλάδο 

και τη ζώνη, ποιος θα τις παρείχε και με τι κόστος; 

4. Με ποιους τρόπους θα διασφαλιζόταν η αρμονική συνύπαρξη της βιομηχανίας με 

τις άλλες γειτονικές αστικές χρήσεις; 

 

Τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, οι τύποι περιοχών του ΠΔ 84/84 ήταν 

γενικόλογα προσδιορισμένοι, χωρίς συσχέτιση με τις υφιστάμενες σύνθετες 

πραγματικότητες και τα προβλήματα του βιομηχανικού χώρου της ΕΠΠ (βλ. 

προηγούμενη ενότητα 4). Δεν υπήρξε ούτε η παραμικρή σύνδεση ανάμεσα στις 

ρυθμίσεις του ΠΔ 84/84 και σε άλλες ενδεχόμενες πρωτοβουλίες αστικής-

οικονομικής αναζωογόνησης όπως π.χ. ανάπλαση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων 

βιομηχανικών ζωνών του κέντρου, βελτίωση των δικτύων υποδομής, των δημόσιων 

χώρων και του αστικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη υπηρεσιών και παραγωγικών 

δικτύων υψηλής τεχνολογίας, αειφορικός σχεδιασμός δημόσιων συγκοινωνιών και 

παροχής ενέργειας, στεγαστικά προγράμματα και προγράμματα πολιτισμού, κ.λπ. που 

εφαρμόστηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με ανάλογα 

προβλήματα αποβιομηχάνισης κατά τη δεκαετία του 1980   (βλ. Bianchini & 

Parkinson, eds. 1993).   

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό ότι η βαθύτερη λογική του ΠΔ 84/84 

είχε ένα καθαρά αρνητικό «πρόσημο»: έθετε θεσμικά εμπόδια στην ανάπτυξη της 

βιομηχανίας στην Αθήνα στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να 

προσφέρει θετικές διεξόδους στα συσσωρευμένα αναπτυξιακά και χωροταξικά 

προβλήματά της. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις των εμπνευστών του, το ΠΔ 84/84 

συνέβαλλε στην περαιτέρω ύφεση της αθηναϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας.  

Οι αντιφάσεις και τα προβλήματα του ΠΔ 84/84 που προαναφέρθηκαν, 

οδήγησαν σε πιέσεις για την αναμόρφωσή του. Ωστόσο, οι προσπάθειες που 

αναλήφθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1989 με αρχές της δεκαετίας του 1990 

απέτυχαν λόγω: (α) εσωτερικών δυσλειτουργιών και έλλειψης συντονισμού ανάμεσα 

στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και (β) αντιβιομηχανικών αντιδράσεων από 

διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και συγκροτήματα τύπου. Για άλλη μια φορά, το 

δίλημμα «περιβαλλοντική προστασία ή βιομηχανική ανάπτυξη» χρησιμοποιήθηκε ως 

«λογικό» επιχείρημα για να καλύψει την υποβόσκουσα διάχυτη αντιβιομηχανική 

κουλτούρα. Τα παρακάτω γεγονότα είναι ενδεικτικά των προαναφερθέντων: 

Τις 24 Απριλίου 1987, το Υπουργείο Βιομηχανίας έδωσε στη δημοσιότητα ένα 

σχέδιο απόφασης που αντικαθιστούσε ορισμένες διατάξεις του ΠΔ 84/84 και 

επέτρεπε τη δημιουργία νέων βιομηχανιών και την επέκταση υφιστάμενων στην 

Αθήνα. Το σχέδιο αυτό έγινε στόχος επιθέσεων καθώς θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα 

υπαναχώρησης της κυβέρνησης απέναντι στις πιέσεις των βιομηχάνων και ως απειλή 

για το περιβάλλον της πόλης. Οι κύριες αντιρρήσεις βασίστηκαν στην υπόθεση ότι οι 

βιομήχανοι, υπό το πρόσχημα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των εργοστασίων 

τους, θα προέβαιναν σε απλές επεκτάσεις τους επιβαρύνοντας παραπέρα το ήδη 

επιβαρυμένο περιβάλλον της πρωτεύουσας. Λόγω του φόβου ανάληψης του 

πολιτικού κόστους, η κυβέρνηση τελικά εξαναγκάστηκε να αποσύρει το σχέδιό της. 
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Το αίτημα της αναθεώρησης του ΠΔ 84/84 επανήλθε στο προσκήνιο της 

δημόσιας συζήτησης το 1991 και 1992 όταν στην εξουσία ήταν το συντηρητικό 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και στις προηγούμενες περιόδους, μερίδα του 

τύπου (βλ. Τα Νέα, φύλλα 13-9-1991, 3-1-1992 και 4-1-1992) ενορχήστρωσε μια 

επίθεση ενάντια στις προθέσεις αναθεώρησης του ΠΔ 84/84 ως περιβαλλοντικά 

καταστροφικές. Η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους συναρμόδιους δημόσιους 

φορείς ενίσχυσε το αρνητικό κοινωνικό κλίμα: Ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

θεωρούσε το νέο σχέδιο αναθεώρησης ως ένα σημαντικό μέτρο για την επίτευξη 

ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιομηχανική 

ανασυγκρότηση της Αθήνας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, αντίθετα, πρόβαλλε 

ενστάσεις στη βάση του ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά και ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια αναμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου θα έπρεπε να βασιστεί 

σε ευρείες συναινέσεις ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και τους φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ta Nέa, 3-1-1992). Διάφορες πολιτικές και κοινωνικο-

επαγγελματικές οργανώσεις εναντιώθηκαν στις κυβερνητικές προσπάθειες 

αναμόρφωσης του ΠΔ 84/84, ενώ το ΤΕΕ, για άλλη μια φορά, τάχθηκε με το μέρος 

της αντιβιομηχανικής κουλτούρας: Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι η αύξηση της 

ανεργίας λόγω της αποβιομηχάνισης δεν θα έπρεπε να γίνει «άλλοθι» για να 

επιτραπούν με ένα νέο ΠΔ οι επεκτάσεις των βιομηχανιών και η δημιουργία νέων σε 

βάρος του περιβάλλοντος της Αθήνας. Πολλοί δήμαρχοι βιομηχανικών δήμων της 

ΕΠΠ δήλωσαν ότι δεν θα επέτρεπαν επεκτάσεις βιομηχανικών μονάδων μέσα στα 

διοικητικά όρια του δήμου τους, και ότι θα αντιδρούσαν δυναμικά (ακόμα και 

παροτρύνοντας τους πολίτες να προβούν σε καταλήψεις εργοστασίων) προκειμένου 

να εμποδίσουν τέτοιες προσπάθειες.  

Η τελευταία αποτυχημένη αναθεωρητική προσπάθεια έλαβε χώρα το 1993 (Ta 

Nέa, 3-1-1993). Άλλη μια φορά, η έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Βιομηχανίας δημιούργησε 

ερωτηματικά ως προς τη σοβαρότητα με την οποία οι συναρμόδιοι δημόσιοι φορείς 

επεξεργάζονταν ρυθμιστικά μέτρα, και ενίσχυσε το ήδη οξυμένο αντιβιομηχανικό 

κοινωνικό κλίμα. 

 

6. Προς μια ερμηνεία του αντιβιομηχανισμού 
Ο αντιβιομηχανισμός, ως ένα σύνολο αξιών, πεποιθήσεων, στάσεων και 

συμπεριφορών επιφυλακτικών έως και εχθρικών απέναντι στην βιομηχανία, υπήρξε 

ένα κοινωνικο-πολιτισμικό φαινόμενο της αστικής ζωής ιδιαίτερα εμφανές κατά τη 

δεκαετία του 1980 με πολλαπλά και αλληλεξαρτώμενα αίτια.  

Πρώτα και κύρια η οικονομική ύφεση απετέλεσε σημαντικό παράγοντα της 

ανάδυσης αντιβιομηχανικών νοοτροπιών και συμπεριφορών στην Αθήνα. Καθώς η 

αθηναϊκή μεταποιητική βιομηχανία έμπαινε στην τροχιά της διεθνούς καπιταλιστικής 

κρίσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι αδυναμίες της μεγεθύνθηκαν και το 

παλιό της «prestige» αμφισβητήθηκε ενώ παράλληλα ο τομέας των υπηρεσιών 

επέδειχνε έναν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμισμό. Τα αιτήματα τα σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής αναδύθηκαν παράλληλα με 

την τριτογενοποίηση της αθηναϊκής οικονομίας, υποσκελίζοντας παλιότερα αιτήματα 

για βιομηχανική παραγωγή και ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά, ο τρόπος με τον οποίο 

το βιομηχανικό κεφάλαιο αντιμετώπισε τον αστικό χώρο κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο της «άγριας» αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης  της Αθήνας, υπήρξε 

καταστροφικός: Η απρογραμμάτιστη χωρική διασπορά των βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων (σε πολλές περιπτώσεις υψηλής όχλησης) εντός του πολεοδομικού 

ιστού, η έλλειψη ιεραρχήσεων και οργάνωσης των αστικών λειτουργιών, οι 
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προκύπτουσες συγκρούσεις χρήσεων γης και οι συνακόλουθες αρνητικές 

εξωτερικότητες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση του 

περιβάλλοντος, ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλλαν πρωτογενώς στην 

ανάδυση της αντιβιομηχανικής κουλτούρας σε ευρείες πληθυσμιακές μάζες της 

Αθήνας, η οποία και κορυφώθηκε κατά τη δεκαετία του 1980. 

Αντιτιθέμενες στάσεις και εσωτερική σύγκρουση γύρω απ’ το περιβαλλοντικό 

ζήτημα υφίστατο επίσης εντός της ίδιας της βιομηχανικής τάξης. Οι αποκλίνουσες 

οργανωτικές, παραγωγικές και χωροθετικές απαιτήσεις των διαφορετικών μερίδων 

του βιομηχανικού κεφαλαίου (σύγχρονες-vs- παραδοσιακές βιομηχανίες, μεγάλες-vs-

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υψηλής-vs-χαμηλής τεχνολογίας, 

επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου-vs-έντασης εργασίας, κοκ) οδήγησαν σε αντιθετικές 

στάσεις των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Αθήνας. Για 

παράδειγμα, το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για τον Ελαιώνα (ERG 1992) 

αποκάλυψε την ύπαρξη φανερών ή υποβοσκουσών αντιθέσεων ανάμεσα σε 

παραδοσιακές ΜΜΕ και σύγχρονες μεγάλες βιομηχανίες σχετικά με το μερίδιο 

ευθύνης καθεμιάς στην ρύπανση του περιβάλλοντος, στην πολεοδομική υποβάθμιση 

και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Τέτοιου είδους εντάσεις και 

αντιθέσεις, στο βαθμό που δημοσιοποιούνταν ανοιχτά, συνέβαλλαν στην πεποίθηση 

της κοινής γνώμης ότι η βιομηχανία είχε πλέον χάσει τον παλιό ηγεμονικό της ρόλο 

στην οικονομική και τοπική ανάπτυξη. Πράγμα που, με τη σειρά του, ενίσχυσε ακόμα 

περισσότερο τον αντιβιομηχανισμό.   

Δεύτερον, η ιστορική, κοινωνική και οικονομική βαρύτητα του συστήματος γης-

εμπορευματικής κατοικίας συνέβαλλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της 

αντιβιομηχανικής κουλτούρας στην Αθήνα. Ας δούμε πιο αναλυτικά το ζήτημα αυτό 

μέσα από μια συνοπτική ιστορική αναδρομή. Η έλευση στην Ελλάδα των προσφύγων 

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) οδήγησε τον τότε πρωθυπουργό 

Ελευθέριο Βενιζέλο σε μια σημαντική μεταρρύθμιση: Δημόσια γη διαιρέθηκε σε 

μικρά οικόπεδα και κατανεμήθηκε σε 250.000 οικογένειες προσφύγων και 

ακτημόνων εργατών, δηλαδή σε ένα πληθυσμό περίπου 840.000 ατόμων (Lytras 

1993: 158). Οι περισσότερες από αυτές τις έγγειες ιδιοκτησίες διατηρήθηκαν κατά τις 

δεκαετίες 1950 και 1960 της μαζικής μετανάστευσης στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές 

χώρες της Δύσης (Tsoucalas 1990: 24-26). Όταν οι μετανάστες επέστρεψαν αργότερα 

στη χώρα, οι ιδιοκτησίες αυτές τους επέτρεψαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 

όχι ως βιομηχανικοί εργάτες όπως στις χώρες υποδοχής, αλλά ως αυτό-

απασχολούμενοι στη δική τους μικρή επιχείρηση στις πόλεις και ιδιαίτερα στην 

Αθήνα. Αγροτεμάχια σε περιοχές της υπαίθρου πωλήθηκαν προκειμένου οι 

ιδιοκτήτες τους να αγοράσουν μικρά οικόπεδα ή διαμερίσματα στην Αθήνα. 

Διαμορφώθηκε έτσι η υλική βάση ενός ευρύτατου κοινωνικού και εδαφικού 

κατακερματισμού της έγγειας ιδιοκτησίας στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με μια 

σχετική μελέτη, κατά τη δεκαετία του 1980 το 89% των αθηναϊκών οικοπέδων ήταν 

μικρότερα των 300 τ.μ. ενώ πάνω από 1.000 τ.μ. ήταν μόνο το 1% (Antonopoulou 

1987: 206-207). Η αγροτική έξοδος που έλαβε χώρα κατά τις τρεις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης στέγης, η οποία, με τη 

σειρά της πυροδότησε την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στις μεγάλες 

πόλεις και ειδικότερα στην Αθήνα. Με το σύστημα της αντιπαροχής (βλ. 

Wassenhoven 1984, FMS 1993) οι μικροί οικοπεδούχοι είχαν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν αφενός ιδιόκτητη στέγη και αφετέρου μερικά διαμερίσματα προς 

ενοικίαση, πράγμα που τους εξασφάλιζε ένα συμπληρωματικό εισόδημα, την προίκα 

της κόρης, ή την κατοικία της οικογένειας του γιού. Το σύστημα της αντιπαροχής 

είχε ως συνέπεια ένα πολύ υψηλό ποσοστό ιδιόκτητης κατοικίας στην Αθήνα και στα 
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άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ενδεικτικά, το 1981 σχεδόν το 54% των 

κατοικιών στην ΕΠΠ ήταν ιδιόκτητα, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό ήταν ακόμα 

υψηλότερο -πάνω από 58% (υπολογισμοί δικοί μας από NSSG 1995, table II: 25). 

Από την άλλη μεριά το κράτος ενθάρρυνε τη διαδικασία αυτή με την 

χρηματοπιστωτική πολιτική του: κατά την περίοδο 1962-85, το μεγαλύτερο μέρος 

των τραπεζικών δανείων κατευθύνθηκε στην οικοδομή (Mantouvalou, et al. 1995: 

181-184). Στόχοι της πολιτικής αυτής ήταν: (α) η αποφυγή πιέσεων για παροχή 

κοινωνικής στέγης από το κράτος, και (β) η ενσωμάτωση μεγάλων εργατικών μαζών 

των πόλεων σε μια μικροαστική νοοτροπία (Economou, 1988) που θα ήταν εύκολα 

διαχειρίσιμη πολιτικά και ιδεολογικά από τα κόμματα εξουσίας και το πελατειακό 

κράτος. Εν τέλει, η μεταπολεμική συγκέντρωση πληθυσμών και δραστηριοτήτων 

στην ΕΠΠ -και συνεπώς η αύξηση της ζήτησης για δομημένο χώρο- είχε δυο 

αλληλένδετες συνέπειες: Πρώτον πίεζε διαρκώς τις τιμές γης προς τα πάνω, και 

δεύτερον ωθούσε τα πλατιά στρώματα μικροϊδιοκτητών να επιδιώκουν και να πιέζουν 

πολιτικά για την όσο το δυνατόν πιο κερδοφόρα χρήση της έγγειας ιδιοκτησίας τους. 

Η παραγωγή δομημένου χώρου για εμπορευματική κατοικία, εμπόριο και άλλες 

«ευγενείς» αστικές λειτουργίες, υλοποιούσε σαφέστατα την πλέον κερδοφόρα χρήση 

της γης, και μάλιστα με μια προοπτική διαρκούς αύξησης της τιμής της (εξ’ ου και η 

λαϊκή ρήση της εποχής ότι όποιος κατέχει γη ποτέ δεν βγαίνει χαμένος). Αντίθετα, η 

χωροθέτηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό σε άμεση εγγύτητα με 

περιοχές κατοικίας, δημιουργούσε αρνητικά κοινωνικά ανακλαστικά: στη λαϊκή 

γεωγραφική φαντασία, η εγκατάσταση βιομηχανιών σε μια περιοχή της πόλης 

σήμαινε αέρια, ηχητική και αισθητική ρύπανση (καμινάδες εργοστασίων), αυξημένη 

κυκλοφορία βαριών οχημάτων (φορτηγών) στην περιοχή, κοκ. Όλα αυτά τα αρνητικά 

στοιχεία θα είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, 

πράγμα που με τη σειρά της θα επέφερε μείωση των τιμών γης και ακινήτων. Η 

προσπάθεια αναδιοργάνωσης του βιομηχανικού χώρου της ΕΠΠ μέσω της πολιτικής 

των βιομηχανικών πάρκων συνάντησε εξίσου αρνητικά κοινωνικά ανακλαστικά: 

θεωρήθηκε ως παραχώρηση του κράτους προς το βιομηχανικό κεφάλαιο σε βάρος 

των συμφερόντων των μικροϊδιοκτητών γης και ακινήτων.    

Τρίτον, η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά της 

προβλήματα στην περίπτωση αναμόρφωσης του ΠΔ 84/84 (έλλειψη συνεννόησης και 

συντονισμού μεταξύ συναρμόδιων φορέων), ήταν ένας ακόμα αποφασιστικός 

παράγοντας που ενίσχυσε την παλαιόθεν έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 

κράτους και κοινωνίας πολιτών.5 Η έλλειψη αυτή είχε ως συνέπεια την καλλιέργεια 

ατομικιστικών αξιών και πρακτικών τύπου «ελεύθερου καβαλάρη» (βλ. Tsoucalas 

1993). Τέτοιες αξίες και πρακτικές ήταν εξ’ ορισμού εχθρικές απέναντι σε 

συλλογικούς στόχους ορθολογικού δημόσιου σχεδιασμού (π.χ. ορθολογική 

χωροταξική οργάνωση της βιομηχανίας στην ΕΠΠ, σχεδιασμός χρήσεων γης, κοκ), 

δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί προϋπέθεταν ευρείες κοινωνικές συναινέσεις 

βασισμένες σε μακροπρόθεσμες συλλογικές αξίες και προτάγματα και όχι σε 

ατομικιστικές και βραχυπρόθεσμες ιδιοτελείς στοχεύσεις.  

Φαίνεται, συνεπώς, πως οι σχέσεις ανάμεσα στους παραδοσιακούς τρόπους 

ρύθμισης του χώρου στην Ελλάδα και τις στάσεις των διάφορων κοινωνικών ομάδων 

στην πόλη έφθασαν κατά τη δεκαετία του 1980 στα όριά τους. Όπως έχουν δείξει 

εμπεριστατωμένες αναλύσεις (βλ. π.χ. Christophilopoulos 1990), το θεσμικό πλαίσιο 

χωρικού σχεδιασμού στη μεταπολεμική Ελλάδα αναπτύχθηκε κατά δυο διαδοχικές 

                                                      
5 Οι ιστορικές ρίζες αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης βρίσκονταν στην εποχή της οθωμανικής 

κυριαρχίας (Mouzelis 1994). 
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φάσεις: (α) Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκε ως ένα σύστημα 

αυστηρών ρυθμιστικών μηχανισμών επιβαλλόμενο από ένα αυταρχικό κράτος πάνω 

σε μια ανίσχυρη να αντιδράσει, ή έστω να εκφέρει ελεύθερη γνώμη κοινωνία πολιτών 

(με κορύφωση την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-73). Αυτή η φάση 

χωρικών ρυθμίσεων κατέρρευσε μαζί με την κατάρρευση της δικτατορίας και την 

αποκατάσταση των κοινοβουλευτικών θεσμών κατά την μετά το 1974 περίοδο. (β) 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970/αρχές δεκαετίας του 1980 και μετέπειτα, το 

θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού «εκσυγχρονίστηκε» και «εκδημοκρατίστηκε» 

με την έννοια της εισαγωγής «συμμετοχικών διαδικασιών» στη λήψη αποφάσεων  

(π.χ. οικιστικοί νόμοι 947/79 και 1337/83). Τα εισαγωγικά στους παραπάνω όρους 

υποδηλώνουν ότι οι συμμετοχικές διαδικασίες ουδέποτε απέκτησαν ουσιαστικό 

περιεχόμενο σε βαθμό που να επηρεάσουν την πολεοδομική και χωροταξική 

πραγματικότητα. Περιορίστηκαν απλώς σε γραπτές ενστάσεις των πολιτών ή των 

συλλογικών φορέων ενάντια σε προαποφασισμένες χωρικές ρυθμίσεις. Οι 

αντιρρήσεις αυτές είχαν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι τελικές 

αποφάσεις ήταν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης η οποία 

λάμβανε ή δεν λάμβανε υπόψη της τις ενστάσεις ανάλογα με τις συγκυριακές 

ισορροπίες συμφερόντων και το πολιτικό κόστος σε κάθε περίπτωση ρύθμισης 

(Christophilopoulos 1990: 109-113). Έτσι, λοιπόν, η «συμμετοχική διαδικασία» 

λειτούργησε μάλλον ως «διακοσμητικό στοιχείο» και ως μηχανισμός ιδεολογικής 

νομιμοποίησης προαποφασισμένων χωρικών ρυθμίσεων («ψευδοσυμμετοχή»), παρά 

ως πραγματική δημοκρατική ενεργοποίηση των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο, έφθασε κατά τη δεκαετία του 1980 στα 

όριά του καθώς εντάθηκε η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους-

πολιτών, πράγμα που έδωσε μια ακόμα σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη κοινωνικών 

αντιστάσεων ενάντια στις κρατικές προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού της 

βιομηχανίας στην ΕΠΠ.  

Τέταρτον, η αντιβιομηχανική κουλτούρα καλλιεργήθηκε ρητά ή υπόρρητα από 

ένα πολιτικο-ιδεολογικό ρεύμα το οποίο ρίζωσε σε ευρύτερες μικροαστικές και 

λαϊκές μάζες προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με αρχές της δεκατίας του 1980 

και το οποίο έγινε ηγεμονικό κατά την πρώτη περίοδο σοσιαλιστικής διακυβέρνησης 

της χώρας 1981-1989 (για μια συνολική κριτική ανάλυση βλ. Elefantis 1991). Οι 

θεωρητικές βάσεις αυτού του ρεύματος βρίσκονταν στη λατινοαμερικανική σχολή 

της εξάρτησης (dependency school) τα ερμηνευτικά σχήματα της οποίας 

μεταλαμπαδεύτηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας από τον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ και ηγέτη του σοσιαλιστικού κόμματος Ανδρέα 

Παπανδρέου (βλ. Papandreou 1975 και 1981) και άλλους γνωστούς οικονομολόγους 

(βλ. π.χ. Vergopoulos 1975, Fotopoulos 1985). Σύμφωνα με αυτή τη σχολή, η 

ελληνική μεταπολεμική κοινωνία και οικονομία βρισκόταν στην «περιφέρεια» του 

παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος εξαρτημένη οικονομικά, πολιτικά και 

τεχνολογικά από τη «μητρόπολη» του συστήματος -κύρια τις ΗΠΑ. Μέσα σε αυτό το 

σχήμα, η συσσώρευση βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα δεν ενεργοποιούσε μια 

αυτοδύναμη δυναμική ενδογενούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αλλά, 

αντίθετα, την «ανάπτυξη της υπανάπτυξης»: το συσσωρευμένο ντόπιο κεφάλαιο δεν 

επανεπενδυόταν στην παραγωγή, αλλά μεταβιβαζόταν στη «μητρόπολη» είτε με 

μορφή επενδύσεων (π.χ. επενδύσεις σε διεθνή τραπεζικά και χρηματιστηριακά 

προϊόντα, σε πολυτελή ακίνητα, σε έργα τέχνης και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία 

στο εξωτερικό, κοκ) ή με μορφή παρασιτικής κατανάλωσης (εισαγωγή ειδών 

πολυτελείας) και προκλητικού τρόπου ζωής. Σύμφωνα με τις εν λόγω θεωρίες, αυτή η 

ουσιώδης οικονομική σχέση εξάρτησης καθόριζε τη δομή και το ρόλο της ελληνικής 
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βιομηχανικής τάξης: σε αντίθεση με τη μαρξιστική προσέγγιση που θεωρούσε τη 

βιομηχανική αστική τάξη ως ιστορικά προοδευτική δύναμη ανάπτυξης των 

παραγωγικών δυνάμεων του καπιταλισμού, οι θεωρητικοί της σχολής της εξάρτησης 

τη θεωρούσαν ως μια παρασιτική τάξη που «τρεφόμενη» από την εξάρτηση 

αποτελούσε το κύριο εμπόδιο αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής προόδου. 

Οι παραπάνω οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και ιδεολογικοί παράγοντες, 

στην αλληλεξάρτησή τους, οδήγησαν στην πολιτική εκμετάλλευση του διλήμματος 

«βιομηχανική ανάπτυξη ή περιβαλλοντική προστασία» στην Αθήνα κατά τη δεκαετία 

του 1980 και στην κλιμάκωση των κοινωνικών αρνητικών ανακλαστικών ενάντια σε 

κάθε δημόσια απόπειρα σχεδιασμού της βιομηχανικής χωροθέτησης στην ΕΠΠ. 

 

7. Συμπεράσματα 

Η προκείμενη μελέτη θα πρέπει να έκανε φανερό ότι τα προβλήματα του 

βιομηχανικού χώρου της πρωτεύουσας κατά τη δεκαετία του 1980 δεν είχαν 

αποκλειστικά και μόνο οικονομικά αίτια, αλλά ταυτόχρονα πολιτικά, κοινωνικά, 

πολιτισμικά και ιδεολογικά. 

Η ανάλυση έδειξε ότι η αποβιομηχάνιση που έπληξε την ΕΠΠ κατά την εν λόγω 

δεκαετία ήταν το συνδυασμένο αποτέλεσμα βιομηχανικής ύφεσης στις κεντρικές 

περιοχές και ανάπτυξης σε ορισμένες προαστιακές ζώνες. Η υφεσιακή τάση 

υπερίσχυσε της αναπτυξιακής οδηγώντας τη βιομηχανία της ΕΠΠ ως σύνολο σε 

σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στη μεγάλη πλειοψηφία των κλάδων. Σχεδόν 

όλες οι βιομηχανίες του κέντρου γνώρισαν μείωση απασχόλησης αλλά τη μεγαλύτερη 

γνώρισαν κυρίως οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Οι παύσεις λειτουργίας 

εργοστασίων και οι μετεγκαταστάσεις σε άλλες περιοχές ήταν οι κύριοι λόγοι της 

μείωσης των θέσεων εργασίας. Οι ΜΜΕ, αντίθετα, επέδειξαν αντοχή στην ύφεση και 

αναπτύχθηκαν σε προαστιακές τοποθεσίες για λόγους χαμηλού κόστους γης, 

νομιμοποίησης εγκατάστασης σε θεσμοθετημένες ζώνες και αποφυγής των 

κοινωνικο-πολιτικών πιέσεων που είχαν αναπτυχθεί στις κεντρικές περιοχές για 

λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.  

Τα χωρικά προβλήματα της βιομηχανίας διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την 

περιοχή. Στις κεντρικές περιοχές σχετίστηκαν κυρίως με την υποβάθμιση του αστικού 

και αέριου περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη διασπορά ρυπογόνων 

ΜΜΕ μέσα σε περιοχές κατοικίας με αποτέλεσμα την συνύπαρξη ασύμβατων μεταξύ 

τους χρήσεων γης, την ύπαρξη εκτατικών δραστηριοτήτων (με όρους κατάληψης 

γης), στενότητα ελεύθερων δημόσιων χώρων και ακατάλληλων υλικοτεχνικών 

υποδομών. Στις προαστιακές βιομηχανίες σχετίστηκαν με ανορθολογική σπατάλη γης 

από μεγάλες μονάδες, αναδυόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε βιομηχανικές και άλλες 

αστικές χρήσεις γης, έλλειψη περιβαλλοντικών ελέγχων λειτουργίας των μονάδων 

και ακατάλληλα δίκτυα υποδομών.  

Κατά τη διάρκεια της μελετώμενης δεκαετίας εκδηλώθηκαν θεσμικά ορισμένες 

προσπάθειες δημόσιας αντιμετώπισης των συσσωρευμένων χωρικών-βιομηχανικών 

προβλημάτων της ΕΠΠ κυρίως μέσω του ΡΣΑ και του «εργαλείου» των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων που αυτό προέβλεπε. Οι προσπάθειες αυτές, 

ωστόσο, δεν μετατράπηκαν σε εφαρμοσμένες δράσεις επί του εδάφους, 

παραμένοντας απλώς προθέσεις καλής θέλησης. Η ανάλυση έδειξε ότι οι λόγοι της 

μη εφαρμογής τους στην πράξη είχαν πολιτικές, κοινωνικό-πολιτισμικές και 

ιδεολογικές διαστάσεις οι οποίες εμπόδισαν την χωρική αναδιοργάνωση της 

βιομηχανίας και συνέβαλλαν στην αναπαραγωγή των τάσεων αποβιομηχάνισης και 

απώλειας θέσεων εργασίας. Οι πολιτικές διαστάσεις σχετίστηκαν με την εγγενή 

αδυναμία των αρμόδιων δημόσιων φορέων να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες χωρικές-
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βιομηχανικές στρατηγικές βασισμένες σε ευρείες συναινέσεις μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Η έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού, οι εσωτερικές 

αντιφάσεις και αντινομίες των προτεινόμενων θεσμικών εργαλείων, η έλλειψη 

στοιχειώδους συντονισμού και συναντίληψης των φορέων του δημοσίου κλπ,  

υπέσκαψαν τις όποιες προθέσεις ορθολογικής χωρικής αναδιοργάνωσης και 

εκσυγχρονισμού της αθηναϊκής βιομηχανίας. Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και 

ιδεολογικές αιτίες της αποτυχίας των προσπαθειών αυτών, σχετίστηκαν με την 

ύπαρξη και διάχυση μιας αντιβιομηχανικής κουλτούρας μέσα σε πλατιά κοινωνικά 

στρώματα της πόλης και σε διάφορους ισχυρούς πυρήνες εξουσίας (πολιτικά 

κόμματα, κοινωνικο-επαγγελματικές οργανώσεις, μεγάλα συγκροτήματα τύπου, 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ). Η κουλτούρα αυτή εμφανίστηκε 

συγκεκαλυμένη κάτω από αιτήματα προστασίας του περιβάλλοντος από τη 

βιομηχανική ρύπανση λόγω της άναρχης χωροταξικής διασποράς των βιομηχανικών 

μονάδων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πήγαζε από την απώλεια της παλαιότερης 

αίγλης της βιομηχανίας ως ηγετικού τομέα της αστικής οικονομίας και της 

αντικατάστασής της από τον τομέα των υπηρεσιών (τριτογενοποίηση). Ο 

απρογραμμάτιστος τρόπος της μεταπολεμικής εκβιομηχάνισης της πρωτεύουσας και 

οι αρνητικές του συνέπειες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την ποιότητα 

ζωής, ενίσχυσαν τα αντιβιομηχανικά ανακλαστικά και τις αντίστοιχες κοινωνικές 

στάσεις. Ισχυρά κοινωνικά συμφέροντα με ιστορικές ρίζες στην Αθήνα, αρθρωμένα 

γύρω από το σύστημα γη-παραγωγή εμπορικής κατοικίας, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην ενίσχυση του αντιβιομηχανισμού. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, ρόλο 

έπαιξε και ένα ιδεολογικό ρεύμα το οποίο ισχυροποιήθηκε με τη σοσιαλιστική 

διακυβέρνηση της χώρας κατά την εξεταζόμενη δεκαετία. Το ρεύμα αυτό, αντλώντας 

από λατινοαμερικανικές εμπειρίες και θεωρίες εξαρτημένης ανάπτυξης, έτεινε να 

θεωρεί την ελληνική βιομηχανική τάξη ως παρασιτική και εξαρτημένη από ξένα 

(κύρια αμερικανικά) κέντρα αποφάσεων, ανίκανη ή απρόθυμη να προωθήσει μια 

αυτοδύναμη και ενδογενή βιομηχανική ανάπτυξη. 
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Αόρατες Πόλεις, ‘Απαλές’ Πόλεις: από τον Calvino και τον Raban 

στη Σημερινή Κρίση 
 

 

Λίλα Λεοντίδου1   

 

 

 
Αυτή η παρέμβαση εμπνέεται από την ορμή του Βαγγέλη Πανταζή (1947-2017) 

να ανασκαλεύει και να επανατοποθετεί πόλεις φαντασιακές – «αόρατες», 

«απαλές» -, αλλά και χαρτογραφήσεις περασμένων πολιτισμών στο εξαίρετο 

διαχρονικό και εικονοκλαστικό έργο του, που επανεκδίδεται συνεχώς και μετά 

θάνατον (Πανταζής 2018). 
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1. Φαντασιακές πόλεις στη λογοτεχνία των 1970s 

 

Στη δεκαετία του 1970, μετά τα κινήματα του Μάη 1968 στην Ευρώπη και των 

φοιτητών στην Αμερική, ξεχειλίζει η φαντασία στη διαμαρτυρία και παντού. Τότε και 

οι φαντασιακές κοινότητες, οι νοητικοί χάρτες, οι ‘αόρατες πόλεις’ και οι ‘απαλές 

πόλεις’ εισβάλλουν στις αστικές σπουδές καθώς αναδύονται οι μετα-θετικιστικές 

τάσεις στη Γεωγραφία και τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. O Calvino από τη 

Μεσογειακή Ευρώπη, την Ιταλία, που όμως κατοικούσε στο Παρίσι το 1971, ο Raban 

από την Αμερική, όπου κατοικούσε το 1974, και διάφοροι άλλοι με ηπιότερη ένταση, 

έγραφαν υπέροχα έργα για τις πόλεις της φαντασίας μας (Λεοντίδου 2017, Leontidou 

2019). Τα έργα τους μάλλον δύσκολα ανακαλούν τους ουτοπιστές πολεοδόμους του 

19ου αιώνα: η παρέμβαση εκείνων είχε μεγάλη διάρκεια και υλικές επιπτώσεις, όπως 

οι κηπουπόλεις και τα φαλανστέρια, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι 

γεωγραφικές φαντασίες προμηνύουν την παρατεταμένη κρίση των πόλεων, 

σχολιάζουν, κριτικάρουν, αλλά δεν χτίζουν. Ο Calvino ρητά προβλέπει την κρίση των 

πόλεων σε διάλεξή του για τις ‘αόρατες πόλεις’ το 1983: 

 

“Σκέφτομαι ότι έγραψα κάτι σαν τελευταίο ποίημα αγάπης για τις πόλεις, 

τη στιγμή που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τις ζήσουμε. Ίσως να 

πλησιάζουμε σε μια εποχή κρίσης της αστικής ζωής, και Οι αόρατες 

πόλεις να είναι ένα όνειρο που γεννιέται από την καρδιά των αόρατων 

πόλεων.” (Calvino 1971/2009: 16). 

 

Η ‘κρίση της αστικής ζωής’ ξεκίνησε λίγο αργότερα και βάθυνε στο άμεσο 

μέλλον. Με διαφορετικούς τρόπους ο Calvino και ο Raban ευαισθητοποιούνται στο 

μεταίχμιο της στροφής από την αστικοποίηση στην αποβιομηχάνιση και την 

αποκέντρωση (Leontidou 1990). Οι ‘αόρατες πόλεις’ πάντως είναι μια κοινωνική 

κατασκευή, που διαφέρει από τις ‘πόλεις της σιωπής’ του άλλου μεγάλου Ιταλού 

διανοούμενου, του Antonio Gramsci (1971). Εκείνες ήταν οι φτωχογειτονιές του 

μεσοπολέμου, που περιβάλλονταν από τη σιωπή και πιέζονταν από τις άρχουσες 

τάξεις της Ιταλίας (Λεοντίδου 1989, Leontidou 1990). Αυτές εδώ είναι οι πόλεις της 

φαντασίας, πλησιέστερες στις ‘απαλές πόλεις’ (soft cities) του Raban, που με τη 

σειρά τους αντιδιαστέλλονται από τις ‘σκληρές πόλεις’ των στατιστικών, της 

δημογραφίας, της οικονομίας: 

 

“Η πόλη όπως την φανταζόμαστε, η απαλή πόλη της ψευδαίσθησης, του 

μύθου, της ελπίδας, του εφιάλτη, είναι τόσο αληθινή, ίσως και πιο 

αληθινή, από τη σκληρή πόλη που μπορεί κανείς να τοποθετήσει σε 

χάρτες και στατιστικές, σε μονογραφίες αστικής κοινωνιολογίας και 

δημογραφίας και αρχιτεκτονικής.” (Raban 1974: 4, δική μου μτφρ) 

 

Οι ‘απαλές πόλεις’ διαφέρουν από τις ‘αόρατες’ και δεν πρέπει να 

αντιδιαστέλλονται με τις ‘πραγματικές’, αλλά με τις ‘ορατές’. Όλες αυτές είναι πόλεις 

της φαντασίας και της διϋποκειμενικότητας, ενώ οι υλικότητές τους λες και 

δημιουργούνται από την εφαρμογή του φαντασιακού στο τοπίο τους. Ανακύπτουν 

την εποχή της αμφισβήτησης και ανήκουν στη μετα-αποικιακή κοινωνική κατασκευή 

της πόλης και τις γεωγραφικές φαντασίες που δημιουργούνται στο μεταίχμιο της 

κρίσης των πόλεων. 
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2. Αστυφιλία και αντι-αστικοί πολιτισμοί 

 

Πόσο διαφορετική είναι όμως η αστικότητα στην Μεσόγειο από την Αμερική; Ας 

εξερευνήσουμε για λίγο αυτή την αντίθεση, αλλά και την πολλαπλότητα των 

πολιτισμών γύρω από την πόλη. Η αντίθεση υλοποιείται στην αντιδιαστολή ανάμεσα 

στις πόλεις-ευτοπίες του Calvino (1971) και τις δυστοπίες του Raban (1974). Παρόλο 

που κανείς από τους δύο δεν αφηγείται ρητά κάτι για τις Μεσογειακές πόλεις, ο 

Calvino βασικά σε αυτές αναφέρεται, ενώ ο Raban στο αντίθετό τους – τις βόρειες 

πόλεις. Ζωντανεύει έτσι η αντίθεση της πόλης ως μαγνήτη στη Μεσόγειο, σε 

αντίθεση με τη συνωστισμένη, ρυπαρή και αμαρτωλή πόλη του Βορρά, που διατρέχει 

τις πολιτισμικές φαντασίες της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής (Λεοντίδου 

2005). Η αντι-αστική αφήγηση του Raban εντάσσεται ευθέως στην αγγλο-

αμερικανική ροπή προς την αστική δυστοπία και την ειδυλλιακή αγροτική ζωή. Ο 

Raymond Williams (1973) & o Carl Schorske (1963, 1998) έχουν αναδείξει μια 

μακρά παράδοση από τον 18ο αιώνα μέχρι και τις λογοτεχνικές συμβολές του Thomas 

Hardy ή του D.H. Lawrence, με την εξοχή στο προσκήνιο κόντρα στην συνωστισμένη 

και αμαρτωλή ‘απαλή πόλη’. Τα προάστια, οι κηπουπόλεις και τα μεγάλα πάρκα στις 

Βόρειες πόλεις, η απομάκρυνση των αστών από τους αστικούς πυρήνες, είναι 

απόρροια αυτής της προδιάθεσης για απέχθεια προς την πόλη (Leontidou 1993, 

Λεοντίδου 2005). 

Η Βόρεια παράδοση της αστικής δυστοπίας όμως ανατρέπεται στη Μεσογειακή 

Ευρώπη. Εδώ, η ‘απαλή πόλη’, η ‘αόρατη πόλη’, είναι πυρήνας πολιτισμού και 

καινοτομίας. Έχει τις ρίζες της στην πόλη κράτος και στους αστικούς πολιτισμούς 

από την αρχαιότητα ως την Αναγέννηση, που λάμπρυναν τις ακτές της Μεσογείου 

και στοιχειώνουν τη συλλογική μνήμη (Boyer 1996, Bauman 2011, Leontidou & 

Martinotti 2014). Η ελληνική λέξη ‘αστυφιλία’ – με θετικό πρόσημο και όχι με τη 

συνήθη έννοια – είναι η πιο κατάλληλη για αυτούς τους πολιτισμούς. Οι ‘σκληρές 

πόλεις’, που προκύπτουν, βρίθουν από δυναμισμό για μεγάλες περιόδους του 20ου 

αιώνα. Όταν ο Βορράς πληττόταν από από-αστικοποίηση, οι Νότιες πόλεις δεν 

έχαναν το δυναμισμό τους (Leontidou 1990). Για αυτή την αστυφιλία, ο ίδιος ο 

Raban μας υπενθυμίζει 

 

το «Πλατωνικό ιδεώδες» (1974: 9), της πόλης ως «της υψηλότερης 

έκφρασης της ανθρώπινης διανόησης και αίσθησης της κοινότητάς του με 

άλλους ανθρώπους» (1974: 11, δική μου μτφρ).  

 

Στην παράδοση αυτή ανήκει ο Calvino. Παρόλο που ο Μάρκο Πόλο ανοίγεται 

προς πόλεις του κόσμου όλου, και όχι της Μεσογείου, έχει ωστόσο την Ιταλία στην 

καρδιά του, και μάλιστα τη δική του πόλη με εναλλασσόμενες ταυτότητες, την 

πατρίδα του, τη Βενετία, που αναδημιουργείται διαρκώς στις γεωγραφικές φαντασίες 

ανθρώπων και πολιτισμών. Ο διάλογος είναι αποκαλυπτικός: 

 

«Απομένει μία για την οποία δεν μιλάς ποτέ». 

Ο Μάρκο Πόλο έσκυψε το κεφάλι. 

«Η Βενετία», είπε ο Χαν. 

Ο Μάρκο χαμογέλασε. «Και για τι άλλο νόμιζες ότι σου μιλούσα;» 

Ο αυτοκράτορας δεν κούνησε ούτε βλέφαρο. «Κι όμως, δεν σε άκουσα 

ποτέ να λες το όνομά της». 

Και ο Πόλο: «Κάθε φορά που περιγράφω μια πόλη, λέω κάτι για τη 

Βενετία». (Calvino 1971/2009: 112).  
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Κάθε «αόρατη πόλη» του Calvino είναι μαγνήτης. Ζηνοβία (σ.57-8), Βαλδράδα 

(σ.75-6), μικρές Βενετίες, όπου πάντα κάτι λείπει από τις χάρες της πόλης αυτής… Η 

μια σε πασσάλους χωρίς νερό, η άλλη πάνω στο νερό με κατοπτρικές ζωές να τη 

στοιχειώνουν. Έτσι λοιπόν ο αινιγματικός Μάρκο Πόλο μοιάζει να αφηγείται τις 

εντυπώσεις του από πολλές πόλεις, αλλά περιστρέφεται γύρω από μια πόλη, όπως 

σιγά-σιγά αντιλαμβάνεται ο Κουμπλάι Χαν:  

 

“Ο Κουμπλάι Χαν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι πόλεις του Μάρκο Πόλο 

έμοιαζαν μεταξύ τους, λες και το πέρασμα από τη μια στην άλλη δεν 

συνεπαγόταν ένα ταξίδι αλλά απλώς μια αλλαγή των στοιχείων τους.” 

(Calvino 1971/2009: 65).  

 

 Από την αφήγηση του Μάρκο Πόλο αναδύονται τόποι πολύπλοκοι και 

καλειδοσκοπικοί, ακριβώς όπως είναι για τους λαούς τους οι Μεσογειακές πόλεις: 

Βενετία ή Βαρκελώνη, Νάπολη ή Αθήνα, Ρώμη ή Μασσαλία, είναι πόλεις 

αξιοθαύμαστες και καλειδοσκοπικές, στο σταυροδρόμι πολλών κόσμων ανάμεσα στο 

Βορρά και το Νότο, αλλά και στην Ανατολή και τη Δύση. Αστικές ευτοπίες, κέντρα 

πολιτισμού στο χωροχρόνο, εμπεριέχουν όμως πάντα αντιφάσεις, μέχρι και 

δυστοπίες. 

 

3. Αλληλοδιείσδυση ευτοπίας και δυστοπίας 

 

Μπορεί ο Raban και ο Calvino να βρίσκονται σε αντίθετους πόλους ως προς τη 

στάση τους προς την πόλη, όμως η αστυφιλία συνυπάρχει συχνά με την αντι-

αστικότητα, που υποβόσκει με διαφορετική ένταση στον καθένα και σε διάφορα 

σημεία του έργου τους. Η αντίθεση ενυπάρχει στα γραπτά των ίδιων των 

συγγραφέων, σαν να ήταν η ευτοπία και η δυστοπία δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

O Raban (1974: 13) ρητά και ξεκάθαρα τις διασυνδέει: 

 

“ουτοπίες και δυστοπίες πηγαίνουν, αναγκαστικά, χέρι-χέρι. Η 

απομάγευση είναι ζωτικό μέρος της διαδικασίας του ονείρου – και 

μπορεί, υποπτεύεται κανείς, να αποδειχθεί σχεδόν το ίδιο απολαυστική.” 

(Raban 1974: 13, δική μου μτφρ). 

 

ή με τα λόγια του Calvino:  

 

“Το βιβλίο μου ανοίγει και κλείνει με εικόνες ευτυχισμένων πόλεων που 

συνεχώς αλλάζουν σχήμα και χάνονται, κρυμμένες μέσα σε 

δυστυχισμένες πόλεις.” (Calvino 1971/2009: 17). 

 

O Calvino βλέπει λοιπόν να συνυπάρχουν ευτοπίες και δυστοπίες ενίοτε στην 

ίδια ‘αόρατη πόλη’ – με αποκορύφωμα την Βερσαβέα. Η υπεριπτάμενη ουράνια 

τελειότητα χτίζεται εδώ πάνω σε ένα υποβαθμισμένο υπόγειο. Περιγράφοντάς το ο 

Calvino ξεσπά όλο του το μένος για τα σκουπίδια και τις άλλες δυστοπίες που 

εμπεριέχονται στις πόλεις. Πάλι ωστόσο αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην υπόγεια 

κολασμένη πόλη, αλλά ανακύπτουν παντού στην Βερσαβέα, και αντίστροφα, η 

υπόγεια πόλη δεν είναι σκέτη δυστοπία (Leontidou 2019): 

 

“Η κόλαση που υποβόσκει στο βαθύτερο υπέδαφος της Βερσαβέας είναι 

μια πόλη σχεδιασμένη από τους πλέον εξέχοντες αρχιτέκτονες, 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      50 
 

 

οικοδομημένη με τα πιο ακριβά υλικά της αγοράς, λειτουργική σε κάθε 

της μηχανισμό και ελατήριο και γρανάζι, στολισμένη με κρόσσια και 

φράντζες και φραμπαλάδες που κρέμονται σε κάθε σωλήνα, σε κάθε 

μπιέλα.” (Calvino 1971/2009: 141).  

 

Ούτε η Ζηνοβία είναι σωστό να κατατάσσεται διαζευκτικά στις ευτυχισμένες ή 

στις δυστυχισμένες πόλεις, πάλι με τα λόγια του Μάρκο Πόλο: 

 

“Δεν είναι σε αυτά τα δύο είδη που έχει νόημα να χωρίζουμε τις πόλεις, 

μα σε άλλα δύο: εκείνες που συνεχίζουν μέσα από τα χρόνια και τις 

αλλαγές να δίνουν μορφή στις επιθυμίες και εκείνες στις οποίες οι 

επιθυμίες είτε κατορθώνουν να αναιρέσουν την πόλη είτε να αναιρεθούν 

οι ίδιες.” (Calvino 1971/2009: 66). 

 

Σε πολλά σημεία του έργου του, ο Calvino γενικεύει αυτό το διπλό νόμισμα 

ευτοπίας και δυστοπίας, όπως εκεί που ο Μάρκο Πόλο λέει: 

 

“Οι πόλεις, όπως τα όνειρα, είναι χτισμένες με επιθυμίες και φοβίες, 

παρότι το νήμα που τις συνδέει είναι μυστικό, οι κανόνες τους παράλογοι, 

οι προοπτικές παραπειστικές, και κάθε πράγμα κρύβει ένα άλλο πράγμα.” 

(Calvino 1971/2009: 66). 

 

4. Αθήνα, ‘αόρατη’ και ‘απαλή’ πόλη 

 

Αυτά τα παραθέματα από τον Calvino μας βοηθούν στην κατανόηση των 

μεταμορφώσεων της Αθήνας, της πιο διαχρονικής από τις Μεσογειακές πόλεις, που 

μέσα στους αιώνες είδε τόσες μεταμορφώσεις, τόσες καμπές από την ευτοπία στη 

δυστοπία και αντίστροφα, αλλά ποτέ δεν αποκαρδιώνεται. Αξίζει εδώ ένας 

αναστοχασμός της ως ‘απαλής πόλης’, μιας ’αόρατης πόλης’ που κατασκευάζεται 

από το βλέμμα ντόπιων και «άλλων», ξένων. Από τον καιρό του Αδριανού ακόμα, 

διάφοροι λαοί την θεώρησαν σύμβολο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, την αγάπησαν 

και την προίκισαν ανάλογα – εκείνος, με την πύλη, τη βιβλιοθήκη, το υδραγωγείο. 

Ακόμα περισσότερο από τη Βενετία, η Αθήνα συνεχώς επανανακαλύπτεται και 

επανερμηνεύεται διϋποκειμενικά από αλλοδαπούς, που χτίζουν την πολιτισμική της 

ταυτότητα και την υλικότητα του τοπίου της. Διανοητές ήδη από τα χρόνια της 

Οθωμανικής κυριαρχίας και μέχρι τον αιώνα μας σμίλευσαν την αόρατη πόλη της 

φαντασίας τους σε κοιτίδα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού: από τον Gustav Flaubert, τον 

Sigmund Freud, την Simone de Beauvoir, μέχρι την πόλη της νεωτερικότητας του Le 

Corbusier (με τη Χάρτα της Αθήνας) και της μετανεωτερικότητας του Jacques 

Derrida (Leontidou 2019). 

Κομβικό σημείο σε αυτή την πορεία ήταν τα χρόνια μετά το 1834, που η Αθήνα 

πρόβαλε ως πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική 

και πολεοδομία των Βαυαρών αποτέλεσε μια απόπειρα σμιλεύματος της νεωτερικής 

Ελληνικής ταυτότητας στην πρωτεύουσα του νεοϊδρυομένου βασιλείου, όπως την 

φαντάζονταν οι Βορειοευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί (Bastea 2000, Loukaki 

2008, Leontidou 2013, 2019). Αυτοί είχαν ήδη ξανανακαλύψει τον αρχαιοελληνικό 

κλασικισμό στα μέσα του 18ου αιώνα, μέσω του κινήματος του νεοκλασικισμού 

(Boyer 1996), με δανεικά στοιχεία από την αρχαία Αθήνα. Αυτά ήλθαν να 

ξαναφυτέψουν οι Βαυαροί στη νεωτερική Αθήνα, σε συνεργασία με τις «προστάτιδες 

δυνάμεις» της εποχής. Έτσι, μέσω του βλέμματος του Βορρά, ειρωνικά, η 



51                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

νεοκλασική αρχιτεκτονική επέστρεφε στην κοιτίδα του κλασικισμού, κι αυτά τα 

κτίρια διευκόλυναν την αποδοχή της νέας οικιστικής ανάπτυξης από το ντόπιο 

πληθυσμό.  

Μέσα από την ‘αόρατη πόλη’ της φαντασίας για την κλασική αρχαιότητα, 

ξεπήδησε η πραγματική Αθήνα με τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική να προεξάρχει 

σε πλήθος κτιρίων και ιδίως στην περίφημη ‘Αθηναϊκή τριλογία’, χρηματοδοτούμενη 

από τη διασπορά. Η ‘απαλή πόλη’ των Ευρωπαίων έγινε η ‘σκληρή πόλη’, η 

πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπως η ‘αόρατη πόλη’ του κλασικισμού έγινε η 

πραγματική Αθήνα. 

Η επόμενη ανάδυση της ‘απαλής πόλης’ ενός παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού 

έγινε κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, που υποτίθεται επέστρεψαν στην 

κοιτίδα τους (Leontidou 2019). Αυτή όμως η ευτοπία, που ανοίχτηκε προς το 

παγκόσμιο κοινό, διήρκεσε πολύ λίγο, όπως πλέον γνωρίζουμε στη σημερινή Αθήνα 

της κρίσης. Εδώ ξαναπαίζεται το δράμα που ανέδειξε ο κονστρουκτιβισμός του 

Antonio Gramsci (1971: 70-71) το μεσοπόλεμο. Τότε ο Ιταλικός Βορράς προκαλούσε 

την υπανάπτυξη του Ιταλικού Νότου διϋποκειμενικά: γιατί, πέραν της οικονομικής 

δυσχέρειας, η υπανάπτυξη κατασκευαζόταν κοινωνικά και πολιτιστικά, μέσω της 

στηλίτευσης των κατοίκων του Νότου για ανικανότητα, που γίνονταν αυτο-

εκπληρούμενη προφητεία, όπως ακριβώς στην Ελλάδα της κρίσης (Leontidou 2013). 

Η ιστορία επαναλήφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 που, πάλι μέσα από το 

βλέμμα των ξένων, τις φαντασίες των οίκων αξιολόγησης και της ευρωπαϊκής ελίτ, 

τον οιωνεί-Οριενταλισμό των κυρίαρχων στρωμάτων, εδραιώθηκε η δυστοπία των 

μνημονίων και της λιτότητας. Η ‘απαλή πόλη’ σκεπάστηκε από τη σκιά της 

‘σκληρής’. Παρακολουθούμε ακόμα, πολύ απτά δυστυχώς, μια διαδικασία μετάβασης 

από την ‘αόρατη πόλη’ στην πραγματική, από την ‘απαλή’ στη ‘σκληρή’ πόλη της 

υποβάθμισης, της ανεργίας, της αποβιομηχάνισης και της κρίσης (Leontidou 2013, 

2015). Από την ευτοπία του Calvino περνάμε στη δυστοπία του Raban, μέσω της 

Βορειοευρωπαϊκής κρυπτο-αποικιοκρατίας του Hertzfeld  (2002) και του 

νεοφιλελεύθερου Οριενταλισμού, κατ’ αναλογία και όχι κυριολεξία με τον Said 

(1978). 

 

5. Μεσογειακός κοσμοπολιτισμός 

 

Οι ‘αόρατες πόλεις’ του Calvino απηχούν το βλέμμα του ταξιδιώτη και του 

περιπλανώμενου (flâneur), από τη μια, και του κατοίκου, του πολίτη και του 

αξιωματούχου και φορέα πολιτικής, από την άλλη. Τα δύο βασικά πρόσωπα που 

συνδιαλέγονται είναι ο ξένος εξερευνητής και ο ντόπιος άρχοντας, που ακούει για 

ξένες πόλεις. Αλλά οι δρώντες με διαφορετικές οπτικές γωνίες έχουν 

πολλαπλασιαστεί στις ημέρες μας. ‘Αόρατες πόλεις’ ανακύπτουν στις φαντασίες 

πολλών φορέων, από τους κατοίκους τους μέχρι τους τουρίστες, τους εξερευνητές, 

ξένους εποίκους, μετανάστες, διασπορές, αλλά και τους κατακτητές και κρυπτο-

αποικιοκράτες. 

 Ο Calvino τοποθετεί τον ταξιδιώτη και εξερευνητή Μάρκο Πόλο στο επίκεντρο, 

ως δημιουργό των 'αόρατων πόλεων’. Στο βλέμμα του αναμοχλεύονται τοπικές 

φαντασίες, εμπλουτίζονται ή διαστρεβλώνονται. Αντίστροφα, ο ταξιδιώτης αντλεί 

από αυτές, με διάμεσο και οδηγό τη μνήμη, πάνω από όλα. O Calvino ταυτίζεται με 

τον ταξιδιώτη, ιδιαίτερα καθώς αλληλεπιδρούν στο πέρασμά του το παρελθόν και το 

παρόν και το μέλλον των τόπων, που επισκέπτεται, με προεξάρχουσα τη φαντασία 

και τη μνήμη πάνω και πέρα από την πραγματικότητα: 
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“…και ότι ακόμα κι αν επρόκειτο για παρελθόν, ήταν ένα παρελθόν που 

άλλαζε όσο προχωρούσε σιγά σιγά το ταξίδι του, γιατί το παρελθόν του 

ταξιδιώτη αλλάζει ανάλογα με τη διαδρομή που έχει διανύσει […] 

Πρέπει να συνεχίσει μέχρι να φτάσει σε μια άλλη πόλη όπου τον 

περιμένει ένα άλλο παρελθόν του, ή κάτι που ίσως να ήταν ένα πιθανό 

του μέλλον και τώρα είναι το παρόν κάποιου άλλου. […] 

Το αλλού είναι ένας αντίστροφος καθρέφτης. Ο ταξιδιώτης αναγνωρίζει 

το λίγο που είναι δικό του, ανακαλύπτοντας το πολύ που ποτέ δεν είχε και 

που ποτέ δεν θα έχει.” (Calvino 1971/2009: 48-9). 

 

 Η αντιδιαστολή με τον Raban είναι κομβική. Ο Calvino ενθηκεύεται στη 

Μεσογειακή μετα-αποικιακή παράδοση, που θέλει τις ‘αόρατες πόλεις’ να 

σμιλεύονται όχι μόνο από τους κατοίκους τους, αλλά και από το βλέμμα του ξένου, 

τη μνήμη του ταξιδιώτη, του εξερευνητή, του επισκέπτη. Αντίθετα, ο Raban δεν 

αναφέρεται στο βλέμμα του ξένου ή του ταξιδιώτη πάνω στην πόλη, παρά μόνο στις 

‘απαλές πόλεις’ των κατοίκων τους. Η αντίθεση υπογραμμίζει άλλη μια ιδιαιτερότητα 

των Μεσογειακών αφηγήσεων, αλλά και των πόλεων και της εντός τους 

περιπλάνησης του Calvino: τον κοσμοπολιτισμό. 

 Αλήθεια, οι Μεσογειακές πόλεις πάντα προκαλούσαν τους επισκέπτες τους 

και όχι μόνο τους κατοίκους, για καλό ή για κακό τους. Οι ευτοπίες περισσεύουν. 

Δημιουργήθηκαν όμως και δυστοπίες από Βόρειες ιδεοληψίες, τον Οριενταλισμό των 

αποικιοκρατών και όσων τους διαδέχθηκαν. Τα επιστημονικά μοντέλα μάλιστα, 

ιδιαίτερα των Γεωγράφων, τις έβλεπαν ως «εξαιρέσεις» και τις περιθωριοποιούσαν 

από την αναγνωρισμένη γνώση (Leontidou 1990, 2013). Μπορούμε να πούμε ότι οι 

Μεσογειακές πόλεις ήταν ‘αόρατες’ στην Αγγλο-αμερικάνικη και Βορειοευρωπαϊκή 

κουλτούρα, και στην επιστήμη ακόμα, σε συγγράμματα και επιστημονικά συνέδρια, 

γιατί πάντα αντέστρεφαν τη συμβατική σοφία σχετικά με την καπιταλιστική 

ανάπτυξη. Συνέχιζαν να εμπαίζουν τη Βόρεια οργάνωση, ζωνοποίηση και 

νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη μέχρι σήμερα, να εκπέμπουν μια μεταμοντέρνα 

κουλτούρα, και να συγκρούονται με οικονομικές και πολιτικές εξουσίες που τις 

έφεραν σε κρίση (Leontidou 1993). 

 Ευτοπίες σήμερα αναπαράγονται από το χώρο των διανοουμένων μέσα από 

την αλληλεγγύη στην εποχή της κρίσης (Leontidou 2015, 2019). Τα κοινωνικά 

κινήματα και οι εναλλακτικές πρωτοβουλίες διεθνοποιούνται με συστρατεύσεις, 

παγκόσμιες εκδηλώσεις και συνεχή ψηφιακή επικοινωνία. Διεθνείς συνεκτικές 

συλλογικότητες προφανώς ανακαλύπτουν έναν  τρόπο για να μην υποφέρουμε μέσα 

στις δυστοπίες, κάτι σαν τον δεύτερο τρόπο που προτείνει στην τελευταία φράση των 

‘αόρατων πόλεων’ ο Calvino: 

 

“να προσπαθήσουμε και να μάθουμε να αναγνωρίζουμε ποιος και τι, μέσα 

στην κόλαση, δεν είναι κόλαση, και να του δώσουμε διάρκεια, να του 

δώσουμε χώρο.” (Calvino 1971/2009: 66). 
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Κεφάλαιο 3: 
 

 

«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο 

με μπογιά» : Δημόσιος χώρος, και πολιτιστικές επιρροές στην τέχνη 

του δρόμου. Παραδείγματα από την Αθήνα, το Ρίο ντε Τζανέιρο και 

τη Νέα Υόρκη 
 

Κρίστη (Χρυσάνθη) Πετροπούλου1, Ορέστης Σταυρόπουλος και Δημήτρης 

Σταυρόπουλος2 
 

Περίληψη: 

Υποθέτοντας ότι η αστική ποιητική, και η τοπικο-παγκόσμια ιστορία του κάθε τόπου 

εμπνέει τις πρακτικές που έχουν οι συλλογικότητες τέχνης του δρόμου (street art), η 

εργασία αυτή αρχικά επιχειρεί  μια συγκριτική παρουσίαση της πολιτικοποιημένης 

street art σε  μητροπόλεις με διαφορετικές πολιτιστικές διαδρομές όπως:  Νέα 

Υόρκη, Ρίο Ντε Τζανέιρο και Αθήνα. Τρείς εντελώς διαφορετικές πόλεις στις οποίες 

η street art έχει αναπτύξει το δικό της ύφος και τις δικές της τεχνικές επηρεασμένες 

από την κουλτούρα, τις συνθήκες και την κοινωνική και πολιτική ιστορία της κάθε 

πόλης. Στη συνέχεια, εστιάζει στην Αθήνα και το Ρίο διερευνώντας μέσω 

συνεντεύξεων με δημιουργούς graffiti, stencil, τοιχογραφίας και άλλων ειδών street 

art, τις τοπικο-παγκόσμιες πολιτιστικές επιρροές που διακρίνονται στα έργα της 

street art και την πιθανή νοηματοδότηση  που επιφέρουν στο δημόσιο χώρο 

αλλάζοντας τους κώδικες της καθημερινής ζωής σε περίοδο κρίσης. Τελικά η 

πολιτικοποιημένη τέχνη του δρόμου παρεμβαίνει στην αντίληψη που έχουμε για τον 

αστικό χώρο εστιάζοντας ιδιαίτερα στο φαντασιακό.  

 

Λέξεις Κλειδιά: αστική γεωγραφία, τέχνη του δρόμου, δημόσιος χώρος, καθημερινή 

ζωή 

 

Abstract:  

Assuming that urban poetry, and the local-world history of each place, inspires the 

practices of street art collectives, this work initially attempts a comparative 

presentation of political street art in metropolis with different cultural paths such as: 

New York, Rio de Janeiro and Athens. Three completely different cities in which 

street art has developed its own style and its own techniques influenced by the 

culture, conditions and social and political history of each city. Then, it focus on 

Athens and Rio, exploring - through interviews with graffiti creators, stencil, mural 

and other types of street art - the glocal cultural influences that characterise the 

various pieces of street art creation and the possible significations that bring to the 

public space by changing codes of daily life during times of crisis. Finally, the 

political street art interferes with our perception of the urban space, focusing 

particularly on the imaginary.  

 

Keywords:  Urban geography, street art, public space, quotidian life.  
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1. Εισαγωγή: Mπορούν οι καταπιεσμένοι να μιλήσουν; 

Στο τελευταίο του κείμενο πριν μας χαιρετήσει ο Βαγγέλης Πανταζής υποστηρίζει 

ότι «οι Βορειοευρωπαίοι εξερευνητές και νέοι πολιτικοί και πνευματικοί κυρίαρχοι 

της οικουμένης δεν είχαν κανένα λόγο να αποποιηθούν την ανώτερη θέση που τους 

επιφύλασσαν η κοσμολογία, η γεωγραφία, η χαρτογραφία της ιστορικής 

αρχαιότητας» που επικράτησε μετά τον Πτολεμαίο (98-168 μ.Χ.), σε αντίθεση με τις 

αρχικές Ομηρικές αναφορές που ταύτιζαν τον Βορρά με το κάτω και την πιθανή 

κατοικία των άμοιρων Κιμμέριων (Πανταζής, 2019: 461). Οι ιδέες της υπεροχής του 

Βορά ενισχύθηκαν στην περίοδο της αποικιοκρατίας και κατέληξαν στη χάραξη του 

1ου μεσημβρινού και στις προβολές με κέντρο την Ευρώπη που υπάκουαν στις 

ανάγκες του θαλάσσιου εμπορίου και στις Ακαδημίες επιστημών της Γαλλίας και της 

Βρετανίας και της Ολλανδίας που με τη σύμφωνη γνώμη των τότε θρησκευτικών 

πεποιθήσεων δικαιολογούσαν πλέον το Νότο ως υποδεέστερο. Οι ιδέες αυτές που 

εκτός του ότι έβλεπαν τους Νότιους ως υποδεέστερους, έβλεπαν τους ιθαγενείς της 

Αμερικής, της μαύρης Αφρικής, της Αυστραλίας και άλλων περιοχών του πλανήτη, 

ως κατώτερα όντα, έχουν αρχικά τις ρίζες τους στο ρωμαϊκό δίκαιο όπου η γυναίκα 

και το παιδί είχαν την θέση του πράγματος (res) επομένως δεν είχαν δικαιώματα και 

επεκτείνονται στους περισσότερους από τους λαούς που οι Ευρωπαίοι υποδούλωσαν. 

Αρχικά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν και στη συνέχεια ήρθαν σε αντίθεση με 

πολλές διαφορετικές μη χρηματικές αυτο-οργανωμένες κοινοτικές κοινωνίες που 

είχαν για κέντρο τους τον σεβασμό στη γη και όχι στις ιδέες της διαρκούς 

οικονομικής ανάπτυξης. Σχετίζονται επίσης με την διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών 

μεσαιωνικών και βιομηχανικών πόλεων (Λεοντίδου, 2005 και Πετροπούλου, 2007) 

όπου γρήγορα στιγματίστηκε η διαφορετικότητα ως επικίνδυνη στα κέντρα των 

πόλεων, αφήνοντας της θέση μόνο στο καρναβάλι (Μπαχτίν, 2017, Tischler, 2011). 

Επικράτησαν όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φαντασιακό των Ευρωπαίων 

και άφησαν τον απόηχο τους στην σύγχρονη κυρίαρχη αντιμετώπιση των ανθρώπων 

που κατοικούν στις περιφέρειες των πόλεων και στις απομακρυσμένες από την 

τεχνολογική ανάπτυξη αγροτικές κοινότητες και μαζί με αυτούς, σε όλους τους 

διαφορετικούς από την κατά καιρούς επικρατούσα κυρίαρχη αστική αισθητική. Η 

αισθητική αυτή εκφράστηκε αργότερα μέσα από τις υγιεινιστικές προσεγγίσεις της 

καθαρότητας του αστικού χώρου που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν 

επιστημονικά τον αποκλεισμό των φτωχότερων και διαφορετικών κατοίκων από το 

δικαίωμα τους στην πόλη (Lefebvre, 1968, De Sousa Santos, 2018). 

 Μπορούν οι καταπιεσμένοι να μιλήσουν (Spivak, 1988) ; Η τέχνη του δρόμου 

ίσως είναι ο μόνος χώρος όπου κατάφεραν να μιλήσουν με μία άλλη γλώσσα που 

χωρά πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς. Αναζητώντας αυτήν τη νέα γλώσσα 

επικοινωνίας μέσω της πολιτικοποιημένης τέχνης, η συγκεκριμένη εργασία αναλύει 

τις διαφορετικές πολιτιστικές επιρροές που διακρίνονται σε πολιτικές παρεμβάσεις 

συλλογικοτήτων στον δημόσιο χώρο μέσω ενός καλλιτεχνικού είδους: της τέχνης του 

δρόμου (street art) εστιάζοντας ιδιαίτερα σε εικαστικές παρεμβάσεις που γίνονται 

έτσι ώστε να είναι εμφανείς στο δημόσιο χώρο (graffiti, stencil, τοιχογραφία, 

ποιητική γραφή, εγκατάσταση κλπ) μέσα από μια κριτική γεωγραφική ματιά που θα 

μπορούσε να οριστεί ως συναισθηματοσκέψη (sentipensar) μέσα από μια νέα 

γεωγραφική αφήγηση που σέβεται τη μάνα γη και δεν αφορίζει τα συναισθήματα 

(Escobar, 2018).  

 Τόσο σε μικρά ή σε μεγάλα αστικά κέντρα, η street art (τέχνη του δρόμου) 

δεν αποτελεί απλά ένα είδος τέχνης αλλά αποτελεί και ένα είδος αντίδρασης που 

μεταδίδεται με ριζωματικούς τρόπους και οδηγεί πέρα (beyond) από την 

«αντικουλτούρα» (Daskalaki & Mould, 2012). Εισάγει στον πραγματικό αστικό ιστό 
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τον κόσμο του φανταστικού, σατιρίζει, απαξιώνει και τελικά καταβαραθρώνει τα 

σύμβολα της εξουσίας και της καταπίεσης και ανάγει τον καθημερινό κάτοικο και 

την ίδια την κοινωνία σε μια ηρωική μορφή βγαλμένη από έναν κόσμο εικαστικό. Η 

τέχνη του δρόμου ανακαταλαμβάνει την πόλη με το δικό της φαντασιακό τρόπο, τη 

μεταμορφώνει στον κόσμο των ονείρων και δίνει την δυνατότητα διεκδίκησης του 

δικαιώματος στην πόλη. Δημιουργεί χώρους αλλιώτικους, που εκτείνονται πέρα από 

την απλή διάσταση των κτιρίων και των δρόμων και νοηματοδοτούν τον αστικό 

κλοιό της φαντασίας της καθημερινότητας των κατοίκων (Austin, 2001, Shove & 

Potter, 2012, Hundertmark, 2005, Young, 2013, Abaza, 2012, Thome, 2012). 

 Υποθέτοντας ότι η αστική ποιητική (Chaudoir, 2000) και η τοπικο-παγκόσμια 

ιστορία του κάθε τόπου (Massey, 2008) εμπνέει τις πρακτικές που έχουν οι 

συλλογικότητες street art, η εργασία αυτή αρχικά επιχειρεί  μια συγκριτική 

παρουσίαση της πολιτικοποιημένης street art σε  μητροπόλεις με διαφορετικές 

πολιτιστικές διαδρομές όπως : Αθήνα, Νέα Υόρκη, Ρίο Ντε Τζανέιρο, τρείς εντελώς 

διαφορετικές πόλεις στις οποίες η street art έχει αναπτύξει το δικό της ύφος και τις 

δικές της τεχνικές επηρεασμένες από την κουλτούρα, τις συνθήκες και την ιστορία 

της κάθε πόλης. Στη συνέχεια, εστιάζει στην Αθήνα διερευνώντας μέσω 

συνεντεύξεων με δημιουργούς graffiti, stencil, τοιχογραφίας και άλλων ειδών 

εικαστικών παρεμβάσεων  τις τοπικο-παγκόσμιες πολιτιστικές επιρροές που 

διακρίνονται στα έργα της street art και την πιθανή νοηματοδότηση που επιφέρουν 

στο δημόσιο χώρο αλλάζοντας τους κώδικες της καθημερινής ζωής σε περίοδο 

κρίσης. Ειδικότερα σε αυτή την έρευνα ασχολούμαστε με ομάδες, νέους ή νέες 18-22 

χρονών που χρησιμοποιούν μερικές από αυτές τις εικαστικές παρεμβάσεις (graffiti 

bombing, charachter, tagging, και typoetry, stencil, paste up) και δραστηριοποιούνται 

κυρίως στην Αθήνα και στο Ρίο ντε Τζανέιρο δίνοντας έναν πολιτικοποιημένο, 

αντιφασιστικό χαρακτήρα στις παρεμβάσεις τους. Η έρευνα έγινε με βιβλιογραφική 

και διαδικτυακή έρευνα καθώς και συμμετοχική παρατήρηση και στις τρείς πόλεις 

που υποστηρίχθηκε από ημι-δομημένες συνεντεύξεις ιδιαίτερα στην Αθήνα και το 

Ρίο ντε Τζανέιρο μεταξύ 2016-2019. Οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρονται με τα 

αρχικά Α, Β, Γ, Δ, Ε, … για την Αθήνα και  με Ρ, Σ, Τ, ... ή με τα ψευδώνυμα τους 

για το Ρίο ντε Τζανέιρο. 

 

2. H τέχνη του δρόμου ως αστική ποιητική και οι τοπικο-παγκόσμιες 

πολιτιστικές επιρροές της 

Η τέχνη του δρόμου δεν είναι τέχνη στο δρόμο αλλά τέχνη που εμπνέεται από τον 

δρόμο ή γενικότερα από τον τόπο όπου γίνεται και περιλαμβάνει όλα τα είδη τέχνης 

(Chaudoir, 2000) παρά το ότι συνηθίζεται τελευταία οι περισσότεροι συγγραφείς να 

εστιάζουν μόνο στην εικαστική της πλευρά. Ειδικότερα η ζωγραφική ως τέχνη του 

δρόμου έχει τις ρίζες της στην προϊστορική εποχή με τις πρώτες ζωγραφιές στις 

σπηλιές καθώς και στις υπαίθριες τοιχογραφίες σε ιερούς τόπους (για παράδειγμα 

στον πολιτισμό των Σουμέριων, τον Μινωικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των Μάγιας 

κ.α.). Οι σύγχρονες ρίζες της τέχνης του δρόμου στην Ευρώπη φαίνεται να 

εμφανίζονται με τους τροβαδούρους στα τέλη του μεσαίωνα, την comedia del arte 

και με την ζωγραφική σε δημόσιους χώρους στη Φλωρεντία και τη Ρώμη  του 15ου 

αιώνα.   

 Η τέχνη του δρόμου γίνεται διακριτή με αυτήν την ονομασία στα τέλη του 

ΧΙΧ αιώνα από τη στιγμή που θέλησε να διαχωριστεί από την τέχνη που απευθύνεται 

σε μια ελίτ (που έχει αποκλειστική πρόσβαση σε χώρους όπου εκτίθενται ή 

παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα). Την περίοδο της Παρισινής Κομμούνας, με την 

ίδρυση του Θεάτρου του Λαού (Mauriche Pottecher) η τέχνη του δρόμου 
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αναπροσδιορίζεται και θέτει ως στόχο την μετατροπή των λαών σε κοινωνικούς 

δρώντες μέσω της συμμετοχής στη δράση ή το έργο (θέατρο, χορός, ποίηση, 

ζωγραφική, γλυπτική, άλλες καλλιτεχνικές δράσεις γίνονται από και προς τον λαό). 

Η ιδέα αυτή αναπτύσσεται  περισσότερο κατά την περίοδο πριν και μετά την 

Μπολσεβίκικη Επανάσταση του 1917 (Vladimir Mayakovski  στη Ρωσία και  Erwin 

Piscator 1922 στη Γερμανία) κατά την διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης 

(1910-1920) και της  Ισπανικής Επανάστασης (1936-1939) αλλά και στην Ελεύθερη 

Ελλάδα (1942-1944) όταν το θέατρο και η ποίηση γίνονται μέσα για την αλλαγή της 

κοινωνικής κατάστασης. Στη ζωγραφική ξεχωρίζει (1921-1960) η μεξικανική 

τοιχογραφία (Mexican Muralism) με χαρακτηριστικούς ζωγράφους τους Orozco, 

Rivera, Siqueiros και άλλους που αποτύπωναν στις τοιχογραφίες τους, τους αγώνες 

και τα οράματα της μεξικάνικής επανάστασης καθώς και τα κινήματα των ινδιάνων 

(ιθαγενών λαών της Αμερικής). Το ρεύμα αυτό επηρέασε ορισμένους καλλιτέχνες 

των ΗΠΑ όπως ο Thomas Benson, ο οποίος δημιούργησε την αμερικάνικη σχολή 

τοιχογραφίας καθώς και την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική σκηνή (χαρακτηριστική είναι η 

Γκουέρνικα το 1937 και άλλα έργα του Πικάσσο στην Ισπανία και τη Γαλλία)3. 

 Στο χώρο του θεάτρου μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο ξεχωρίζουν το Berliner 

Ensemble του Bertolt Brecht, το Θέατρο Armand Gatti Γαλλία και Peter Weiss στη 

Γερμανία μέσω των οποίων η τέχνη παύει να είναι μια χωριστή δραστηριότητα και 

γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Παράλληλα, η γραφή στους 

τοίχους συνθημάτων και ποιημάτων συνδέεται με τις παράνομες αντιφασιστικές 

ριζοσπαστικές δράσεις της αριστεράς και του αναρχικού κινήματος αλλά και με έναν 

ευρύτερο κοινωνικό χώρο που προτιμά να κρατά την ανωνυμία του.  Ταυτόχρονα 

όμως η γραφή στους τοίχους έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέσο διάδοσης φασιστικών 

ιδεών αλλά και διαφήμισης εμπορικών προϊόντων.  

 Η εξέγερση του 1968 δίνει νέο περιεχόμενο στην τέχνη του δρόμου. Το 

κίνημα Situationist International (καταστασιακή διεθνής)  διακηρύσσει ότι «το θέαμα 

είναι μια ψεύτικη πραγματικότητα που συγκαλύπτει την υποβάθμιση της ανθρώπινης 

ζωής από τις καπιταλιστικές σχέσεις» (Debord, 1968 [1992]). Η S.I. παροτρύνει σε 

αντιεξουσίες, που θα αλλάζουν τους  κώδικες μέσα από συγχρονικές δράσεις – 

περφόρμανς.  Τις επόμενες δεκαετίες και μπροστά στην κρίση της δεκαετίας του 70 

και τις απαρχές του νεοφιλελευθερισμού, γεννιούνται πολλά μουσικά κυρίως (rock, 

reggae, …) και διαδραστικά καλλιτεχνικά κινήματα που αμφισβητούν ριζικά τη νέα 

τάξη πραγμάτων, τον ατομικισμό και τον αποκλειστικό χαρακτήρα  της τέχνης για τις 

ελίτ. Στην Αγγλία, το κίνημα “do it yourself” συνδέεται με το  κίνημα των 

ανθρακωρύχων στην Αγγλία και τη σκηνή  πανκ (1976-1986). Το κίνημα αυτό περνά 

μέσα από την κριτική της καταναλωτικής κοινωνίας και της τέχνης ως εμπόρευμα:4 

“Ο καλλιτέχνης δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο είδος ανθρώπου, αλλά κάθε άνθρωπος 

είναι κάποιου είδους καλλιτέχνης” (Hakim Bey: CRASS 1977-1984). 

                                                      
3 Το έργο αυτό το συνέχισαν τοιχογράφοι σε άλλες περιοχές του κόσμου δίνοντας συλλογικά 

χαρακτηριστικά στα έργα τους και χρησιμοποιώντας ορισμένες φορές κατοίκους από ολόκληρες 

γειτονιές για τη δημιουργία τους. Χαρακτηριστικές τέτοιες ομάδες ήταν οι Μπριγάδα Ραμόνα Πάρα 

στη Χιλή, Peoples Painters, Mujeres Muralistas και Chicago Mural Group, σε ΗΠΑ και Πορτογαλία. 
4 Αξίζει επιπλέον να αναφέρουμε ότι «στο χώρο του D.I.Y., οι “καλλιτέχνες” αρνούνται συνήθως το 

ρόλο του καλλιτέχνη, μιας και θεωρούν ότι ο εν λόγω ρόλος αντιπροσωπεύει μια ελίτ της 

καπιταλιστικής κυριαρχίας και άρα ότι διαχωρίζει τους “ανώτερους-καλλιτέχνες” από τις 

“αλλοτριωμένες μάζες”. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι “καλλιτέχνες” της D.I.Y. σκηνής, αντιδρώντας 

σε λογικές ιεραρχίας, επιλέγουν συνήθως μια αντιεμπορευματική προσέγγιση, με την έννοια ότι δεν 

βιοπορίζονται από την τέχνη τους» http://killthecat.gr/ 
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 Ειδικότερα το γκραφίτι5 ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 60 στις 

μητροπόλεις της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης από παιδιά και νέους που 

έγραφαν το όνομά τους στους τοίχους (το λεγόμενο "tagging" δηλαδή υπογραφή) 

προσπαθώντας να δείξουν ότι υπάρχουν και αυτοί μέσα στις αμερικανικές πολύβουες 

πόλεις. Οι πολυφυλετικές και πολυεθνοτικές πόλεις κατακλύζονταν από τις  πρώτες 

μεγάλες διαφημίσεις, τις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων χώρων αλλά και τις 

πρώτες μεγάλες αστικές πολεοδομικές παρεμβάσεις  αναπλάσεων τύπου 

“gentrification” (Smith, 2012)6 που συνοδεύονταν από συστηματική απαξίωση 

συνοικιών (όπως το ανατολικό Χάρλεμ και το Μπρονξ περιοχές των οποίων 

αφέθηκαν μέχρι και να καούν) όπου κατοικούσαν απόγονοι των σκλαβωμένων 

κατοίκων της μαύρης Αφρικής και της Αμερικής και ισπανόφωνοι λαοί καθώς και 

νεότεροι μετανάστες και οικονομικά ασθενέστεροι κάτοικοι (Πάγκαλος, 2015, 

Kramer, 2009). Οι υπογραφές αυτές έγιναν γνωστές λόγω του ότι εμφανίζονταν σε 

κεντρικές μεσοαστικές συνοικίες και για τον λόγο αυτό ασχολήθηκαν μαζί τους 

ορισμένα ΜΜΕ (συνέντευξη με τον Τάκι 183). Γεννήθηκαν όμως, μαζί με την ραπ 

και το hip hop από ένα πάντρεμα αφροαμερικάνικων πολιτιστικών παραδόσεων με 

την σύγχρονη τεχνολογία, στις φτωχογειτονιές. Γρήγορα μεταμορφώθηκαν σε 

περίτεχνα μεγάλα γράμματα και σε πολύχρωμες παραστάσεις που συνήθως γίνονταν 

παράνομα σε διάφορα κρυφά ή φανερά μέρη της πόλης, πράγμα που προϋπέθετε μια 

ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης μεταξύ των writers (δημιουργών γκραφίτι) καθώς και 

ένα ολόκληρο σύστημα κωδίκων, συλλογικής παράδοσης  και αξιών που συγκροτούν 

μια ολόκληρη κουλτούρα που παρά την αντίθετη εντύπωση που έχει δοθεί από 

ορισμένους αναλυτές7 συνιστά μια νέα εναλλακτική νεανική δράση στην τότε 

κυριαρχία των συμμοριών στα λεγόμενα γκέτο και ως αντίσταση στις κυρίαρχες 

πολιτικές αποκλεισμού από μεριάς της κυβέρνησης και του Δήμου (Tsamantakis & 

Pangalos, 2016).  

 Το γκραφίτι διαδόθηκε μέσω της μουσικής hip hop και rap (χωρίς να 

ταυτίζεται πάντοτε με αυτήν) και έφτασε να είναι σήμερα το μεγαλύτερο ρεύμα 

σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η δαιμονοποίηση του και 

γενικότερα η παρουσίαση του ως κάτι το επικίνδυνο, είναι στοιχεία που συνέβαλαν 

στην διάδοση της φήμης του8. Ενώ ταυτόχρονα έχει κυνηγηθεί (μέλη του έχουν 

δολοφονηθεί σε συγκρούσεις με την αστυνομία ή έχουν σκοτωθεί σε επικίνδυνες 

προσπάθειες να βάψουν τραίνα ή γέφυρες), έργα πολλών από τους writers που 

έφυγαν από την ανωνυμία βρίσκονται σήμερα στις πιο ακριβές γκαλερί του κόσμου ή 

κοσμούν μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες εγκαταλείποντας έτσι τις αρχές της 

τέχνης του δρόμου. Παράλληλα όμως, το γκραφίτι στις περισσότερες εκδοχές του, 

ιδιαίτερα στην μορφή hip hop και στην πολιτικοποιημένη μορφή του (αν 

ακολουθήσουμε την κατάταξη της Susan Phillips, 1999) συνεχίζει να αποτελεί  ένα 

από τα σημαντικότερα ρεύματα τέχνης του δρόμου που δημιουργεί μέσα από 

ανώνυμες ή επώνυμες δράσεις. Οι δράσεις αυτές συχνά συνδέονται ή επηρεάζονται 

                                                      
5 Η λέξη προέρχεται από την αρχαιολογία και την λατινική λέξη: grafiato χαράσσω (graffiare στα 

ιταλικά) 
6 Το gentrification έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως «αστικός εξευγενισμός», όρος που δεν μας βρίσκει 

σύμφωνους να τον χρησιμοποιήσουμε.  
7 Η Susan Phillips στο Wallbangin’ 14 (1999), εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν την 

εδαφοκυριαρχία (territoriality) τους μέσω των graffiti οι συμμορίες στο Λος Άντζελες.  
8 Ο Jeff Ferrell στην εγκληματολογική μελέτη του Crimes of Style 12 (1996), αναλύοντας το graffiti 

στην πόλη Denver των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει αυτό το φαινόμενο διεξοδικά. Ο J. Austin στο 

έργο του Taking the Train: How Graffiti Art became an Urban Crisis in New York City, (Νέα Υόρκη: 

Columbia University Press, 2001) εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκε εγκληματολογική χροιά 

στο γκραφίτι μέσω των ΜΜΕ. 
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από  κοινωνικά κινήματα  ή συλλογικότητες ή ακόμα από ορισμένα σημαντικά 

κοινωνικά φαινόμενα (μετανάστευση, φτώχεια, κοινωνική απαξίωση) 

διαμορφώνοντας έναν ιδιαίτερα καυστικό πολιτικό λόγο μέσα από νέους κώδικες  

επικοινωνίας αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το γκραφίτι διαπερνάται από μια συνειδητή 

πολιτικοποίηση. Τελικά το graffiti γίνεται ένα δυναμικό μέσο κοινωνικής – 

νεολαιίστικης έκφρασης (Austin 2010). 

 Τη δεκαετία του 1980 και παρά την απαγόρευση και το κυνηγητό το graffiti 

εξελίσσεται με την απεικόνιση φανταστικών προσώπων και χαρακτήρων από κόμικς 

ή φανταστικά τοπία ενώ παράλληλα εμφανίζονται ανεξάρτητα περιοδικά, 

ταινίες/ντοκιμαντέρ που το παρουσίασαν στο ευρύτερο κοινό. Η ιδιαίτερη εικαστική 

παρέμβαση αλλά και οι χιλιάδες υπογραφές στο τείχος του Βερολίνου το 1989, του 

δίνουν νέα ώθηση. Τη δεκαετία 2000 νέες συλλογικότητες εμφανίζονται με νέες 

εικαστικές τεχνικές ανά τον κόσμο (Stencil, Bombing, Paste up κλπ.). Το street art 

αποκαλείται ως “αυθόρμητο καλλιτεχνικό αντιαυταρχικό κίνημα” (Martinez & Nato, 

2006) πλέον είναι διαδεδομένο παγκόσμια με τις πάμπολλες τεχνικές και τα είδη που 

το αποτελούν και χαρακτηρίζει ένα ριζοσπαστικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό – 

πολιτικό κίνημα. Όπως λέει ο Ε από το Ρίο: «Με λίγα λόγια οικειοποιείται τον χώρο 

και επανακαταλαμβάνει τις πόλεις…»  

 Πολλές κινηματικής καλλιτεχνικές συλλογικότητες στην Ευρώπη 

υποστήριζαν αυτόν τον στόχο όπως οι “Clandestine Insurgent Rebel Clown Army” 

(Routledge, 2012), η κινηματογραφική ομάδα “Amber Film and Photography 

Collective” (Vail & Hollands 2013), και πληθώρα μουσικών ομάδων rock scene, 

punk, hip-hop καθώς και ποιητών, performer, καλλιτεχνικών ομάδων αλληλέγγυας 

οικονομίας (Beer, 2012, Petropoulou, 2013), και σουρεαλιστών συγγραφέων (Fenton, 

2004). «Χιλιάδες καταλήψεις στέγης, κοινωνικά κέντρα, ανεξάρτητες δισκογραφικές 

εταιρίες, μουσικές κολλεκτίβες και συγκροτήματα, αλλά και κομίστες, θίασοι, 

ζογκλέρ, ακροβάτες, κινηματογραφικές ομάδες, αυτόνομοι καλλιτέχνες, ανεξάρτητα 

δίκτυα διανομής, fanzines και περιοδικά, καθώς και πολιτικοκοινωνικές 

συλλογικότητες στήνουν ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας» 

http://killthecat.gr/. Νέοι κώδικες γεννιούνται μέσα από την εξεγερμένη τέχνη, σε 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Wolfson, Treré, Gerbaudo, Funke, 2017). 

 Τι ρόλο έρχονται να διαδραματίσουν στην πόλη σας τα έργα τους; Κατά πόσο 

την αλλάζουν - μεταμορφώνουν και τι είναι αυτό που αυτοί οι ίδιοι θέλουν αυτά τα 

κομμάτια να νοηματοδοτούν; Ορισμένοι από τους ερωτώμενους στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας στην Ελλάδα απάντησαν χαρακτηριστικά: (Γ) «Το street art σίγουρα 

διαμορφώνει τον χαρακτήρα μιας πόλης, προσδίδει ένα πιο ελεύθερο ύφος, και 

ταυτόχρονα εκφράζει και την ιστορία της (π.χ. η διαφορά στα σχέδια μεταξύ 

ανατολικού-δυτικού Βερολίνου)». Η τέχνη του δρόμου αλλάζει τα βιωμένα τοπία της 

πόλης, χωρίς όμως να γίνεται απαραίτητα με αυτήν την πρόθεση. Συχνά ο λόγος 

αυτής της παρέμβασης είναι προσωπικός : (Β) Στα δικά μας κομμάτια σαν crew 

προσπαθούμε  να γίνουμε  όσο το δυνατόν περισσότερο  γνωστοί, μπορούμε  

μεταμορφώνοντας  με τα κομμάτια  μας  είτε  τοίχους είτε τρένα  είτε λαμαρίνες. Ότι 

βρίσκεται στον δρόμο.  (Α)  Είναι κάτι αυστηρά προσωπικό, απλά έρχεται να προστεθεί 

στα προηγούμενα και να χαθεί με τα επόμενα. Είναι το στυλ και τα χρώματα (ή όχι 

τύπου μονόχρωμα ή δίχρωμα σχέδια) που έρχονται να αλλάξουν τον χαρακτήρα μιας 

περιοχής. Μη ξεχνάμε ότι είναι καθαρά μια εφήμερη τέχνη.  

 Αντίστοιχα στη Βραζιλία (Σάο Πάολο και Ρίο ντε Τζανέιρο), στην Κολομβία 

(Μεδεγίν, Μπογκοτά) και στο Μεξικό (πόλη Μεξικού, Οαχάκα) όπου διεξάχθηκε 

έρευνα υπό δημοσίευση (Petropoulou, υπό έκδοση) οι απαντήσεις έχουν πολύ πιο 

συλλογικό χαρακτήρα.  Για παράδειγμα ο Ισιν από τις Νότιες συνοικίες του Σάο 
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Πάολο εξηγεί ότι για να κατανοήσεις την τέχνη του δρόμου που προέρχεται από την 

λαϊκή περιφέρεια  των πόλεων χρειάζεται πρώτα να κατανοήσεις ότι αυτή η πόλη 

όπου ζουν τους αποκλείει συνεχώς. «Τους στέλνει όλο και πιο μακριά από το κέντρο 

της που το καλλωπίζουν συνεχώς με μια αισθητική που ανταποκρίνεται μόνο στην 

άρχουσα τάξη αποκλείοντας συστηματικά τους πλανόδιους, τους ανθρώπους που 

θέλουν να κάνουν πικ-νικ στα πάρκα, τους διαφορετικούς, τους μαύρους, τους 

ινδιάνους, τους φτωχούς μετανάστες, την LGBT κοινότητα, τις μόνες γυναίκες, τις 

εργαζόμενες στο σεξ, τους άστεγους και όλους τους άλλους που δεν έχουν πρόσωπο 

σε μία κοινωνία της ελίτ. Έτσι αυτό που μαθαίνουμε να ζούμε είναι να μας 

αρνιούνται κάθε φορά τη ζωή, να μας εκτοπίζουν, να μας απειλούν να μας πετάνε 

ακόμα έξω από την πόλη. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι εμείς οι νέοι είμαστε 

ιστορικές υπάρξεις. Ζούμε μέσα στη βία χωρίς να μπορούμε να γίνουμε ορατοί. 

Ζούμε ως αόρατοι. Γιατί αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί για αυτόν που έχει. Αυτός που 

δεν έχει ζει πολύ άσχημα. Γι’ αυτόν η ανάπτυξη που λένε στην τηλεόραση δεν έχει 

κανένα νόημα».  Αυτός είναι που έρχεται στην πόλη για να διαμαρτυρηθεί βάφοντας 

για να γίνει ορατός. Έρχεται να βάψει τον τοίχο, το ψηλό εγκαταλελειμμένο κτήριο 

με μια γραφή που μπορεί να αναγνωριστεί μόνο από τους νέους της περιφέρειας (το 

λεγόμενο pixação ή pichação). Λέει ο Ισίν: «Τίποτα από αυτά που βλέπω δεν 

υπάρχει. Κενό είναι αυτό που βλέπω…» Και το σημαδεύουνε για να υπάρχουν. 

Συνεχίζει ο Χ: «Όλα αυτά ξεκίνησαν την περίοδο της δικτατορίας που δεν 

μπορούσαμε να βγούμε στους δρόμους να διαμαρτυρηθούμε και τα λέγαμε όλα μέσα 

από την τέχνη. Αλλά μετά έφυγε η δικτατορία αλλά εμείς συνεχίζουμε να ζούμε 

χωρίς δικαιώματα. Και μας κλέβουν την πόλη κάθε μέρα…». Έτσι η ταυτότητα που 

φτιάχνεται μέσα από αυτήν την διαδικασία είναι μια συλλογική ταυτότητα. Στη 

Βραζιλία πολλά νεο-κοιλόμπος, visi-quilombos γεννιούνται στην περιφέρεια, με τα 

Σαράου με τα εργαστήρια ξυλογραφίας, με το γκραφίτι, την ραπ, το hip hop… το 

θέατρο δρόμου (βλέπε και: Πετροπούλου, Γλεντή, 2019).  

 Όμως υπάρχει και η αντίστροφη διαδικασία. Ο ίδιος ο ορισμός της τέχνης του 

δρόμου έχει την επιρροή του τόπου ως αποφασιστική. Η διαδικασία αυτή δεν είναι 

όμως πάντα συνειδητή, ούτε αφορά όλους τους δημιουργούς. Πόσο επηρεάζονται 

συνειδητά οι δημιουργοί από τον τόπο όπου «βάφουν» ; (Α) Φυσικά και θα 

διαφοροποιήσεις τον χαρακτήρα του βαψίματός σου, καθώς αλληλεπιδράς με άλλους 

ανθρώπους και καταστάσεις, βλέπεις διαφορετικά πράγματα που σε ενοχλούν ή σου 

αρέσουν, άλλα χρώματα, σχέδια, ιδέες τεχνική, τα πάντα αλλάζουν. Όποιος ασχολείται 

με το street art επηρεάζεται από το παραμικρό, μέχρι και από τους υπόλοιπους artists 

ακόμα και αν δεν τους γνωρίζεις όλους. (Ρ) Αρχικά ρωτήσαμε τους κατοίκους και τους 

άρεσε ιδιαίτερα η ιδέα. Μόνο η προτεσταντική εκκλησία δεν θέλει να βάφουμε εδώ. 

Ίσως γιατί δεν τους αρέσει να βλέπουν έργα με τις Ορισά (γελώντας). (Σ) Εμείς 

αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τις αναζητήσεις των κατοίκων, γι’αυτό ο τοίχος 

είναι και λίγο η ιστορία της γειτονιάς, της Βραζιλίας αλλά και του κόσμου γενικότερα. 

Γιατί όσες έρχονται να βάψουν από μακρινά μέρη φέρνουν μαζί τους και τις 

πολιτιστικές τους επιρροές.     

 Στην τρέχουσα βιβλιογραφία, που επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις μας, 

αναφέρεται συχνά ότι οι συνοικίες όπου γέννησαν την τέχνη του δρόμου είναι λαϊκές 

συνοικίες αλλά οι συνοικίες που την έκαναν γνωστή ήταν κεντρικές μεσοαστικές 

συνοικίες. Επιπλέον η τέχνη του δρόμου έχει αξιοποιήσει ή έχει εμπνευστεί από τα 

ιδιαίτερα ιστορικά κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και 

έχει με τη σειρά της παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων κωδίκων 

επικοινωνίας και κοινωνικής ριζοσπαστικής αντίστασης.      
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 Μέσα από αυτό το σκεπτικό, στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε 

τρείς διαφορετικές πόλεις από τη δεκαετία 90 και μετά για να εντοπίσουμε τις 

πολιτιστικές διαφορές που διατρέχουν τις εικαστικές παρεμβάσεις τύπου τέχνης του 

δρόμου μεταξύ τους αλλά και στο εσωτερικό τους (εστιάζοντας σε κοινωνικο-

χωρικούς διαχωρισμούς στο εσωτερικό της κάθε πόλης) και την επιρροή των 

πολιτισμών των λαϊκών συνοικιών σε αυτήν. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα σε περιόδους 

έντονων σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικών γεγονότων.  

 

Νέα Υόρκη  
Η Νέα Υόρκη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα μια πόλης στην οποία έγινε για 

πρώτη φορά γνωστό το graffiti μέσω των ΜΜΕ, αγκάλιασε τους συρμούς του μετρό 

και των τραίνων αλλά και πολλές διαφορετικές συνοικίες (ξεκινώντας από τις λαϊκές 

αφροαμερικανικές – λάτιν συνοικίες του Bronx και του Harlem, και πηγαίνοντας από 

το Lowdown μέχρι το Upper Manhatan), συνέβαλε στην είσοδό του στις γκαλερί και 

ταυτόχρονα κυνηγήθηκε και δαιμονοποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό που έφτασε να 

αντιμετωπιστεί με την αρχή της λεγόμενης «μηδενικής ανοχής» η οποία 

εφαρμόστηκε με πολύ αμφίβολη επιτυχία τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα μετά την 

καταστροφή των δίδυμων πύργων (2001) μετατρέποντας την σε «νέα Ιερουσαλήμ» 

από άποψη ασφάλειας και καταστολής.  

 Στη Νέα Υόρκη έχουν προηγηθεί πολύ μεγάλες πολεοδομικές  παρεμβάσεις  

όπως αυτές του Robert Moses (1942-1964) που έχουν παραλληλιστεί με αυτές του 

Haussmann (Harvey, 2013) και έχουν δεχτεί σοβαρή κριτική για τις μη ανθρώπινες 

διαστάσεις τους (βλέπε τα βιβλία της Jane Jacobs και το αντίστοιχο κίνημα κατά του 

αυτοκινητόδρομου που θα έκοβε στη μέση την Νέα Υόρκη). Την δεκαετία του 80 η 

πόλη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης που αλληλεπιδρά με την 

τεράστια εκστρατεία καταστολής του graffiti όχι μόνο λόγω των τεράστιων 

οικονομικών εξόδων για την αντιμετώπισή του (Austin, 2010) αλλά και των 

συμβολισμών που επιδέχονται οι πρακτικές ποινικοποίησης του. Ο Malcom Gladwell 

στο βιβλίο του «Σημείο Αναφοράς» έχει δείξει ότι αυτές οι θεωρίες χρησίμευσαν 

περισσότερο για να αλλάξουν τον τρόπο πολιτικής διαχείρισης της μητρόπολης 

πράγμα που χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες μητροπόλεις.     

 Όπως είδαμε παραπάνω το γκραφίτι έχει τις ρίζες του στις υπογραφές που 

έβαζαν οι νέοι σε δημόσιους χώρους της πόλης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 60, 

πράγμα που μετεξελίχθητε στις γνωστές πολύχρωμες επιγραφές. Στο διάστημα 

μεταξύ 1980 και 1995 μπορούμε να ορίσουμε τη μετάβαση του είδους σε street art 

(Rojo &  Harrington, 2010) με την εφαρμογή χρωμάτων και υλικών πέρα από το 

σπρέι πράγμα που δίνει μια άλλη πνοή στο είδος που αρχίζει να αναγνωρίζεται ως 

τέχνη. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι από τους ίδιους τους 

δημιουργούς του δεν του έχουν δώσει τέτοιο ορισμό : αυτοαποκαλούνται ως 

«writers» και μιλάν περισσότερο για «βάψιμο», «γράψιμο» και «δημιουργία» παρά 

για ζωγραφική και τέχνη και εντάσσουν τα graffiti στην υποκουλτούρα ή πουθενά. 

Παρόλα αυτά, και παρά τις μεγάλες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των ομάδων για 

αυτό το θέμα, πολλοί από τους «writers» αρχίζουν να συμμετέχουν σε εκθέσεις 

σύγχρονης τέχνης, galleries και εκδηλώσεις καθώς και σε πολιτιστικούς χώρους 

ευρωπαϊκών πόλεων. Ταυτόχρονα  η γενικευμένη καταστολή στη Νέα Υόρκη οδηγεί 

πολλούς δημιουργούς στην Ευρώπη. Αυτό έδωσε σταδιακά μια παγκόσμια διάσταση 

στο κίνημα της street art, κάτι που έμελλε να γιγαντωθεί μέσα στον 21ο αιώνα 

κουβαλώντας όμως μέσα του τις μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις που σημάδεψαν 

ακριβώς αυτό το πέρασμα από τους τοίχους του δρόμου στις γκαλερί και ξανά έξω. 
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 Στη Νέα Υόρκη η περίοδος 1990 - 2000 χαρακτηρίζεται από την έντονη 

μείωση των δράσεων των ομάδων γκραφίτι στους δρόμους της πόλης. Οι λαϊκές 

γειτονιές του Brooklyn, Lower East Side, Washington Heights και Soho αλλά και 

τμήματα του Harlem και του Bronx έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα, έχοντας πάρει 

ένα «στυλ» μεγαλοαστικού - εναλλακτικού όμως ύφους. Οι αξίες γης και ακινήτων 

έχουν εκτοξευτεί, τα πρώην αυτοοργανωμενα στέκια των ομάδων έχουν δώσει τη 

θέση τους σε club και galleries υψηλού κόστους και οι φτωχοί – λαϊκοί πληθυσμοί 

των περιοχών έχουν «εκδιωχθεί» και  μετατοπιστεί προς την περιφέρεια. Tο 

gentrification στις γειτονιές αυτές είναι πλέον γεγονός και μαζί του φέρνει την 

εξάλειψη των graffiti crews και το σβήσιμο πολλών από τα ιστορικά κομμάτια και 

σχέδια του παρελθόντος που κοσμούσαν τους τοίχους και τα κτίρια αυτών των 

περιοχών (Austin, 2010).  

 Ο Ronald  Kramer (2009) στη διδακτορική του διατριβή του «A Social 

History of Graffiti Writing in New York City, 1990-2005» υποστηρίζει ότι οι 

τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις επίσημες πολιτικές αντίδρασης απέναντι στο 

graffiti και στην σύγχρονη πραγματικότητά του δείχνουν ότι οι αρχές δεν έψαχναν 

«την αλήθεια» όταν παλαιότερα το ποινικοποιούσαν. Βασισμένος σε μια εκτενή 

αρχειακή έρευνα ο Kramer αναζητά την κοινωνική κατασκευή της αντι-γκράφιτι 

εκστρατείας και αποδεικνύει ότι υλοποιήθηκε μέσω ενός «κατασκευασμένου 

πανικού» που χρησιμοποιήθηκε από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα που είχαν 

σαν στόχο την μεγιστοποίηση της υπεραξίας από τις αστικές χρήσεις γης.  

 Η αντιγκραφίτι εκστρατεία της δεκαετίας του 90 στηρίχτηκε  στην 

εγκληματολογική θεωρία του «σπασμένου παράθυρου» των Wilson & Kelling (1982) 

που αποτέλεσε τη βάση της θεωρίας λεγόμενης «μηδενικής ανοχής» (του W. Bratton) 

η οποία εφαρμόστηκε με πολύ αμφίβολη επιτυχία στις πόλεις της Νέας Υόρκης και 

αργότερα σε άλλες πόλεις. Συγκεκριμένα ήδη από το 1972 ο Δήμαρχος John Lindsay 

αποφάσισε να περάσει από την πολιτική της εγκατάλειψης και της αδιαφορίας στην 

πολιτική του περιορισμού και της καταστολής και ξεκίνησε πόλεμο anti-graffiti 

ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια για τον καθαρισμό των βαγονιών και των τοίχων 

(Chang, 2005). Το 1976 η ΜΤΑ (Metropolitan Transportation Authority) σε 

συνεργασία με την αστυνομία ξεκίνησε μια αντιγκραφίτι εκστρατεία καταστολής με 

ομάδες κρούσης που οδηγούν σε πολλές συλλήψεις και βασανισμούς αλλά και σε 

νεκρούς δημιουργούς  - writers.  

 Ο Loic Wacquant στο βιβλίο του "Las cárceles de la miseria" (2000) 

υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της «μηδενικής ανοχής» χρησιμοποιήθηκαν για την 

νομιμοποίηση της κοινωνικής διάκρισης των νέων αφροαμερικανών καθώς και των 

αστυνομικών επεμβάσεων στις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης. Εξηγεί ότι η 

"μηδενική ανοχή" δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεγάλων οικονομικών 

εγκλημάτων των κυρίαρχων οικονομικών τάξεων αλλά για να ποινικοποιήσει και να 

συρρικνώσει  τα δικαιώματα των πιο φτωχών κατοίκων της πόλης   μέσω της 

πρακτικής "stop and catch" που έδωσε τη δυνατότητα στην αστυνομία να σταματά 

οποιονδήποτε με βάση ταξικά και ρατσιστικά στερεότυπα.  

 Το τελευταίο διάστημα, οι δράσεις του street art στη πόλη της Νέας Υόρκης 

έχουν πάρει δύο δρόμους κοινωνικά διαφορετικούς αλλά με έντονες 

αλληλεπιδράσεις. Συντελούνται από μεμονωμένα άτομα ή από μικρές ομάδες, όπου 

είτε λειτουργούν σε κλειστούς χώρους και galleries επί πληρωμή, είτε «χτυπάνε» 

σχέδια και κομμάτια στους δρόμους προσπαθώντας να «κρατήσουν ζωντανό» το 

ύφος του παλιού street art εφαρμόζοντας όμως νέες τεχνικές και τρόπους καθώς και 

συνεργασίες με τους ίδιους τους κατοίκους ή χρήστες των χώρων όπου επεμβαίνουν 

(Verel, 2013). Στα νέα σχέδια διακρίνεται η χρήση συμβόλων της παράδοσης των 
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Αμερικανών γηγενών (ινδιάνων), και του Αφροαμερικανικού και φεμινιστικού 

κινήματος απελευθέρωσης αλλά και ένας κοινωνικός προβληματισμός που εμπνέεται 

από σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Κινήματα όπως το Occupy wall street και το 

Ferguson 2014 δίνουν ξανά κίνηση στην τέχνη του δρόμου βγάζοντας την ξανά 

στους δρόμους με πιο ξεκάθαρα κοινωνικό – πολιτικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται πως 

το είδος στη Νέα Υόρκη κατέχει πλέον τη γνώση του παρελθόντος, τη φαντασία του 

παρόντος της παγκόσμιας street art κοινότητας και μια κριτική πολιτική ματιά 

βγαλμένη μέσα από τα ίδια τα κοινωνικά κινήματα, συνεχίζει όμως να ζει 

εκτοπισμένο από το κέντρο της πόλης όπου μπορεί να υπάρξει μόνο υποστηρίζοντας 

κάποιες διαφημίσεις. Ο βίαιος αστικός εξευγενισμός (gentrification) της πόλης μετά 

την καταστροφή των πύργων το 2011 έχει αλλάξει ριζικά τη Νέα Υόρκη. Η 

πρόσφατη εκλογή του Τράμπ στην κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε νέα πογκρόμ των 

δημιουργών graffiti ενώ ταυτόχρονα αυτή η πολιτική συνυπάρχει με τον εκθειασμό 

τους στα μουσεία σύγχρονης τέχνης και στο μουσείο  της πόλης της Νέας Υόρκης 

στο Χάρλεμ.  

 

Ρίο ντε Τζανέιρο  

Η σχέση της πόλης του Ρίο με το street art είναι οργανική. Το street art αποτελεί για 

το Ρίο μέρος της αστικής του ταυτότητας εδώ και αρκετά χρόνια. Στα κείμενα που 

αναφέρονται στην Βραζιλία η τέχνη του δρόμου χωρίζεται σε 3 κατηγορίες : 

pichação9 ή pixação (pixo)10, graffiti,  και διάφορα άλλα είδη street art. Μπορεί να 

γίνονται νόμιμα ή παράνομα και να έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική, μπορεί να 

γίνονται από καλλιτέχνες ή από τους ίδιους τους κατοίκους ή τους περαστικούς για 

αισθητικούς αλλά και κοινωνικούς σκοπούς αλλά ορισμένες φορές οδηγούν και σε 

οικονομικές απολαβές προωθώντας προϊόντα ή υπηρεσίες. Σύμφωνα με την 

προγενέστερη νομοθεσία οι 2 πρώτες κατηγορίες είναι παράνομες (3 μήνες – 3 

χρόνια φυλάκισης), η πρώτη όμως θεωρείται ιδιαίτερα περιθωριακή. Ο νόμος 12.408 

του 2009 που έγινε εν μέσω γενικότερης πολιτικής αλλαγής νομιμοποίησε το graffiti 

όχι όμως το pichação και απαγόρευσε την πώληση σπρέι σε παιδιά μικρότερα των 18 

χρονών.   

 Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η τέχνη του δρόμου είναι παντού: από τη φαβέλα στις 

κεντρικές αστικές γειτονιές και από κατοικίες σε δημόσια κτήρια. Σύμφωνα με τον 

Franco (2009) και τον Araya Lopez A. (2015), το βραζιλιάνικο γκραφίτι έχει 

επηρεαστεί από αυτό της Νέας Υόρκης δημιουργώντας την λεγόμενη παλαιά 

βραζιλιάνικη σχολή (1990-2000)  με τους OsGemeos, Tinho, Speto, Onesto – που 

εντάσσονται στην hip hop κουλτούρα σε συνδυασμό με το break dancing, την rap 

(rhythm and poetry) και το DJs. Η  New School of Brazilian graffiti – από το 2000 

μέχρι σήμερα  (Boleta, Zezão, Nigazz και άλλοι) ξεκίνησαν ως pixadores – και έχουν 

πιο συλλογικά και πολιτικοποιημένα χαρακτηριστικά  (Franco, 2009: 32-165 στο 

Araya Lopez, 2015: 120-121).  

                                                      
9 Σύμφωνα με μια εκδοχή ο όρος pichação προέρχεται από την πορτογαλική λέξη 

piche ή πίσσα, την οποία οι πρώτοι tagers έκλεβαν από εργοτάξια και 

χρησιμοποιούσαν ως μέσο για τα έργα τους. Άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι αυτή η 

λέξη αναφέρεται σε απλά μηνύματα pichar που γράφονται στους τοίχους χωρίς καμία 

πρόθεση να έχουν κάποια ιδιαίτερη αισθητική αξία (πολιτικά ή προσωπικά 

μηνύματα).    
10 Pixação, ή pixo, είναι μια πρακτική κάθετης συνήθως γραφής σε ψηλά κτήρια, με 

σύμβολα επινοημένα από τους δημιουργούς που προέρχονται από τις λαϊκές 

περιφερειακές συνοικίες του Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο και Μπέλο Οριζόντε.  



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      64 
 

 

 Στη Βραζιλία, ο καλλιτέχνης δουλεύει μερικές φορές σε συνδυασμό με τους 

ιδιοκτήτες των κτιρίων για να αλλάξουν συνολικά το χώρο ενώ τα κίνητρα 

ποικίλλουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το κράτος δίνει μεγάλα, παλιά κτίρια να 

βαφτούν και τα χαρακτηρίζει διατηρητέα. Συναντούμε έργα σε όλων των ειδών τις 

γειτονιές, από φαβέλες μέχρι και τις πιο αστικές. Τα έργα έχουν συνέχεια και συνοχή, 

σαν μια ιστορία από τον κάθε καλλιτέχνη. Στις φαβέλες γίνονται ομαδικά έργα με 

σκοπό την ολοκληρωτική αλλαγή του αστικού τοπίου. Η πιο γνωστή στο εξωτερικό 

είναι η δράση του J.R. “Οι γυναίκες είναι ήρωες" στην φαβέλα Providencia στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο, με τα μάτια και τα πορτρέτα των γυναικών που έχουν χάσει ένα 

αγαπημένο τους πρόσωπο σε πολύνεκρες «εκκαθαρίσεις» της στρατιωτικής 

αστυνομίας και των ναρκεμπόρων. Σε αυτήν την περίπτωση εμπλέκεται ενεργά η 

κοινότητα στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής και του αστικού τοπίου μέσα από 

την τέχνη του δρόμου.  

 Αλλά υπάρχουν και δράσεις που ξεκινάν από τους ίδιους τους κατοίκους και 

όχι από γνωστά crew. Αυτές οι δράσεις είναι πολύ πιο βαθιά συνδεδεμένες με τους 

κατοίκους. Τέτοιες είναι οι μεγάλες τοιχογραφίες στο κέντρο της πόλης που έγιναν 

κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και οι pixas στις 

γέφυρες και στα προστατευτικά πανό των μεγάλων δρόμων που διασχίζουν την πόλη 

οδηγώντας σε περιαστικές περιοχές. Τα πανό αυτά που κρύβουν τη φτώχεια της 

φαβέλας ανακατακτούνται από τους εξεγερμένους νέους της, μέσω της δικιάς τους 

γλώσσας.  

 Στη φαβέλα Vila Cruzeiro όπου το 2010 έγινε στρατιωτική επέμβαση με 

τανκς και πολλούς αθώους νεκρούς, και όπου συνεχίζονται μέχρι σήμερα οι 

δολοφονίες αθώων νέων, οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή μέσα από 

την τέχνη του δρόμου. Στο σχολείο “Bernardo Vasconcelos” μετά την πρόσφατη 

απεργία – κατάληψη των μαθητικών κινητοποιήσεων το 2016, οι καθηγητές 

αποφάσισαν να συνδεθούν με τις πολιτιστικές ταυτότητες της γειτονιάς τους μέσα 

από την δημιουργία τοιχογραφιών μέσα στο σχολείο (Marques, Petropoulou, 2019).  

 Τέλος υπάρχει ένα νέο κίνημα που αναπτύσσεται σε ορισμένες φαβέλες το 

οποίο θέτει αντιρατσιστικές αντιπατριαρχικές διαστάσεις όπως οι αφρο-φεμινίστριες 

της Rede Nami, proyecto Arte Grafiteiras, Catete του Ρίο ντε Τζανέιρο που αντλούν 

τα θέματα τους από τις αφρο-βραζιλιάνικες και αφρο-ινδιάνικες παραδόσεις και 

σύμβολα αλλά και από το σύγχρονο αντιπατριαρχικό αντικαπιταλιστικό φεμινιστικό 

και  LGBTQ κίνημα που χαρακτηριστικά λένε (F): «Οι δικοί μας αντιπατριαρχικοί 

αγώνες αγαλλιάζουν πολλούς νέους από την περιφέρεια (τις φαβέλες) και όχι μόνο 

τις γυναίκες. Ο στόχος μας είναι μέσα από την τέχνη να αφυπνίσουμε όλες και όλους 

ανεξαρτήτως φύλου και χρώματος. Αλλά αρχικά θέλουμε να μας σέβονται για αυτό 

που είμαστε και αυτό που κάνουμε, γιατί έχουμε υποστεί πολλούς εξευτελισμούς και 

μεγάλη εκμετάλλευση από τη γέννηση αυτής της πόλης». 

 Η τέχνη του δρόμου χρησιμοποιείται επίσης από ΜΚΟ με σκοπό την 

κοινωνική ένταξη και την αναγνώριση συνοικιών (φαβέλας) που έχουν θεωρηθεί ως 

περιθωριακές για να συγκαλύψει τα πραγματικά ταξικά προβλήματα που γενούν τις 

κοινωνικο-χωρικές αντιθέσεις. Ταυτόχρονα μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες (μπύρας, 

αναψυκτικών, κ.α.) χρησιμοποιούν τα graffiti για την προώθηση προϊόντων τους ενώ 

γίνονται επίσης σε μεγάλους εκθεσιακούς χώρους εμπορικών προϊόντων. Ορισμένοι 

δημιουργοί γκραφίτι συμμετέχουν αναγκαστικά ή από επιλογή σε αυτές τις εργασίες, 

διατηρώντας ένα εντελώς άλλο ύφος στην παράνομη δουλειά τους, οι περισσότεροι 

όμως φαίνεται να έχουν έντονα κριτική ματιά σε αυτήν την εμπορευματοποίηση της 

τέχνης. (P): «Πολλές φορές αναγκάζομαι να δουλέψω για μια διαφημιστική εταιρία 
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την ημέρα και το βράδυ να φτιάχνω τα δικά μου έργα. Αλλά φροντίζω πάντα να μη 

με βλέπουν».    

 Ο αστικός ιστός του Ρίο ντε Τζανέιρο συμβάλλει καθοριστικά στην 

διαμόρφωση και χωροθέτηση των έργων. Τα ψηλά τείχη, είτε για την ασφάλεια ή 

σαν μέρος της ίδιας της τοπογραφίας, παρέχουν άφθονες επιφάνειες για τη 

ζωγραφική. Έτσι η θέση που συναντάμε το κάθε είδος υπαγορεύεται στην σχέση 

μεταξύ των ιδιοκτησιών και της χρήσης του αστικού χώρου. Περπατώντας μέσα από 

την Σάντα Τερέζα και τις γειτονιές της Laranjeiras και ταξιδεύοντας κάτω από τις 

γέφυρες που οδηγούν στις περιαστικές φτωχογειτονιές συναντούμε την πλειοψηφία 

των έργων που έχουν άμεση σχέση με το αστικό τοπίο. Ενδεικτικό είναι ότι η 

θεματολογία καθώς και η τεχνική διαφέρουν αν είναι χωροθετημένες σε ένα πάρκο ή 

σε μια μάντρα ενός εργοστασίου.  

 Στη διδακτορική διατριβή του ο Alexander Araya López (2015) εξέτασε πώς 

οι διαφορετικές διαλογικές στρατηγικές που σχετίζονται με την παραγωγή γκράφιτι 

είναι αλληλένδετες με μια πληθώρα άλλων κοινωνικών πρακτικών (ιατρική, 

καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική, επιτήρηση, μεταξύ άλλων) καταλήγοντας στο ότι η μη 

εξουσιοδοτημένη παραγωγή γκράφιτι πρέπει να ερμηνευθεί ως πράξη πολιτικής 

ανυπακοής ως μορφή πολιτικής επικοινωνίας (διαφωνίας ή αντίστασης), η οποία 

μπορεί να επιχειρήσει να προωθήσει μια διαφορετική μορφή συζήτησης στη δημόσια 

σφαίρα.  

 Με αφορμή το Μουντιάλ αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο κίνημα καλλιτεχνών 

που εκφράστηκε στις πόλεις. Σκοπός ήταν η ανάδειξη των ανισοτήτων που προάγουν 

τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα σε σχέση με τους κατοίκους, όπως το Μουντιάλ και οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες που έλαβαν χώρα στην Βραζιλία μεταξύ 2014-2016. Παράλληλα 

αναπτύχθηκε ένα μεγάλο ρεύμα  «pichação» που εντοπίζεται στις πιο λαϊκές 

συνοικίες της πόλης κυρίως του Σάο Πάολο (Lamazares, 2017) αλλά και στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο και φαίνεται να έχει έντονα πολιτικοποιημένο χαρακτήρα. Το κίνημα αυτό 

δαιμονοποιήθηκε – (depressing and criminalization) από τα ΜΜΕ και μπήκε στο 

στόχαστρο της αστυνομίας.  

 O writer του pichação παρουσιάζεται ως ένας φτωχός νέος όπως οι 

περισσότεροι από αυτούς που ζουν στην περιφέρεια που όχι μόνο κάνει κακό στην 

πόλη και ιδιαίτερα στην ιδιωτική περιουσία βάζοντας σε ρίσκο την ζωή του αλλά και 

σαν ένα είδος «contaminating threat» των άλλων νέων των μεσοαστικών και αστικών 

κοινωνικών στρωμάτων (Araya, 2015: 132).    

 Η στέρηση του δικαιώματος των κατοίκων στην πόλη, η απομάκρυνση τους 

από της γειτονιές και τις φαβέλες, η άγρια καταστολή που δέχονται στο όνομα της 

πάταξης της εγκληματικότητας με αφορμή τα γεγονότα παγκοσμίου ενδιαφέροντος 

αλλά είναι εκείνα τα στοιχεία που τροφοδότησαν την πρώτη αντίδραση και μέσω της 

τέχνης του δρόμου. Κυρίως όμως είναι ένας αγώνας κατά της μετάλλαξης του προφίλ 

της πόλης σε μια σύγχρονη μητρόπολη – βιτρίνα, όπου εκτοπίστηκαν οι μαύροι, οι 

φτωχοί, οι περιθωριακοί αλλά και οι και οι ιθαγενείς από το ιστορικά κατοικημένο 

από αυτούς κέντρο (καταργήθηκε μέχρι κα το μουσείο ιθαγενικής ιστορίας για να 

επεκταθεί το στάδιο). Έτσι τα θέματα αλλά και η θέση που γίνονται τα graffiti 

αποκτούν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα σαν μια προσπάθεια επανακατάληψης των 

πόλεων αλλά και σαν ένας τρόπος παρέμβασης – παρουσίας των ανθρώπων που 

δέχονται αυτή την μορφή άγριου gentrification. Πιο πρόσφατα, η δολοφονία της 

υποψήφιας βουλευτίνας Μαριέλας Φράνκο (μαύρης, ομοφυλόφιλης, απόφοιτης 

πανεπιστημίου και αριστερής εκπροσώπου του Μαρέ μιας από τις πιο ιστορικές 

εργατικές συνοικίες - φαβέλα του Ρίο), ξεσήκωσε τεράστιες διαμαρτυρίες. Το 

πρόσωπό της έγινε σύμβολο αγώνα σε πολλά μέρη της Αμερικής. Αργότερα, με 
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αφορμή την επικράτηση του Bolsonaro στις εκλογές (που υποσχέθηκε στην 

στρατιωτική αστυνομία να μπορεί να δολοφονεί χωρίς να γίνεται δίκη στη συνέχεια)  

οι δολοφονίες νέων (μαύρων κυρίως) στις φαβέλες του Ριο ξεπέρασαν τις 1200 και η 

ισχνή ενίσχυση των πολιτικών ένταξης στα κατά τα άλλα «λευκά πανεπιστήμια» 

βρίσκεται σε κίνδυνο εγκατάλειψης  (Marques, Petropoulou, 2019). Όπως 

υποστηρίζει και o X από το «παρατηρητήριο της φαβέλας» που ενημερώνει για τις 

πολιτιστικές δράσεις σε αυτές προσπαθώντας να ανατρέψει την απομόνωση και τον 

στιγματισμό, «οι φαβέλες δεν είναι μόνο ο χώρος των φτωχών αλλά και ο τόπος 

αντίστασης και δημιουργίας» (Observatory of favelas, 2019).Έτσι η τέχνη που 

προέρχεται από τις φαβέλες είναι κατεξοχήν τέχνη διαμαρτυρίας (Barbosa Pereira, 

2017) και όχι μόνο. Είναι τέχνη δημιουργίας νέων κοιλόμπος αντίστασης και 

δημιουργίας. Όπως και οι αντίστοιχες δομές αλληλέγγυας οικονομίας που 

αναπτύσσονται σε αυτές τις γειτονιές είναι αποτέλεσμα ανάμιξης πολλών και 

διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων (De Souza e Silva, Barbosa, De Oliveira 

Biteti, Lannes Fernandes, 2009). Το τελευταίο διάστημα, οι συντονισμένες πυρκαγιές 

της Αμαζονίας και η αδιαφορία για τους λαούς που κατοικούσαν εκεί έχει 

προκαλέσει νέο κύμα τοιχογραφιών πολιτικής διαμαρτυρίας αλλά και έμπνευσης από 

τους συμβολισμούς και τους τρόπους ζωής μέσω του ευ ζην (buen vivir) αυτών των 

λαών με σεβασμό και ισορροπία με την φύση.    

 

3. Η τέχνη του δρόμου στην Αθήνα : μια πρώτη χαρτογράφηση των 

πολιτιστικών επιρροών στα πολιτικοποιημένα γκραφίτι 

Η τέχνη του δρόμου έχει ιδιαίτερη ιστορία στην Αθήνα πριν ακόμα την εμφάνιση του 

γκραφίτι. Το θέατρο του δρόμου, οι πλανόδιοι μουσικοί και η κοινοποίηση των ιδεών 

αντίστασης με συνθήματα ή σκίτσα ήταν κάτι πολύ έντονο σε όλη την ιστορία των 

κοινωνικών κινημάτων που αναπτύχθηκαν σε αυτήν. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα 

και μέσα σε περίοδο κρίσης η Αθήνα έχει αναφερθεί σε πολλά έντυπα ως το νέο 

Βερολίνο σε ότι αφορά στην συνάντηση και παρουσία καλλιτεχνών από όλο τον 

κόσμο με έργα τους στους τοίχους κυρίως των Εξαρχείων και του Μεταξουργείου.  

 Η ανωνυμία σε αυτές τις εγγραφές συνθημάτων ή η υπογραφή μέσω μιας 

ομάδας ήταν πάντα χαρακτηριστική. Στους στοίχους ενός τραγουδιού του Μάνου 

Λοΐζου η λέξη Ελευθερία είναι η κεντρική ιδέα γύρω από την οποία διαδραματίζεται 

όλη η ιστορία των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα αλλά και της ίδιας της πόλης 

και ιδιαίτερα της γειτονιάς που περνά από τόπος διεκδίκησης και αγώνα σε τόπος 

εμπορευματοποίησης και αδιαφορίας κατά την δεκαετία του 80 : «Ο δρόμος είχε τη 

δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά». Μέσα σε μια τέτοια 

περίοδο, όπου η γραφή πολιτικών συνθημάτων περιορίζεται ένα άλλο είδος γραφής 

εμφανίζεται παράλληλα με την παραπάνω διεκδικώντας ταυτότητα στον χώρο, είναι 

αυτοί «που αναστατώνουν την αρμονία του κτισμένου χώρου, ροκανίζουν τον 

δημόσιο χώρο και τον ξαναζωντανεύουν, … είναι τα καινά δαιμόνια της εποχής μας» 

(Ιωσηφίδης, 2007: 6).  

 Το graffiti εμφανίστηκε στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του ‟80. 

Ξεκίνησε από τα προάστια (Περιστέρι Paladium, Woozy Πεύκη, Art Ηράκλειο, 

Mavros Ηλιούπολη και από ελληνογάλλους μαθητές και skateboard ομάδες στην 

Αγία Παρασκευή  (Woozy στο Ιωσηφίδης, 2009), ξεκινώντας το 1993 από απλές 

μικρές παρεμβάσεις με υπογραφές και φτάνοντας μέχρι τα τρένα του ΗΣΑΠ (οι 

Vandalz) και αργότερα του ΜΕΤΡΟ έχοντας περισσότερο την μορφή tagging και με 

τους πρώτους brakers στις αρχές της δεκαετίας '90 (οι NBW και TXC και writers 

όπως ο ΖΑP, ο WOOZY, ο SAKE).  Γι’αυτό και η σύνδεση της με την hip hop 

μουσική σκηνή ήταν άμεση μιας και τα έργα ήταν συνήθως λόγια γράμματα και 
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λέξεις (οι Terror X Crew είναι το πρώτο ελληνικό hip hop συγκρότημα που βάφει και 

παράλληλα μιλάει μέσα από τα τραγούδια του για την τέχνη του graffiti 

δημιουργώντας πολλά παρακλάδια ή ριζώματα crew). Στη συνέχεια απέκτησε τη 

μορφή  τοιχογραφίας στα πρότυπα της κουλτούρας της Νέας Υόρκης.  

 Από το 1995 και μετά το graffiti απλώθηκε παντού και άρχισαν να 

διοργανώνονται τα πρώτα φεστιβάλ. To 1997, γίνεται η γιορτή της ελληνο-

αμερικανικής ένωσης και του ΗΣΑΠ όπου για πρώτη φορά εμφανίζονται δημόσια 

κάποιοι δημιουργοί και ομάδες του εξωτερικού. Ακολούθησε η εμφάνιση περιοδικών 

με εικόνες από έργα, φεστιβάλ στο Πεδίον του Άρεως, τοιχογραφίες στο Δήμο 

Ταύρου, εκθέσεις στο ινστιτούτο Γκέτε (2001), το  φεστιβάλ χρωμόπολις με πολύ 

γνωστούς writers (2002). Σταδιακά το street art συνδέεται άμεσα με την κοινωνία με 

τα έργα που γίνονται σε σχολεία και γυμναστήρια. Αργότερα ομάδες όπως οι SR και 

οι HEROES το 2000 δίνουν μια πιο ευρωπαϊκή νότα στο ελληνικό γκράφιτι. 

Τελευταία εμφανίζονται crews που εκτός από bombing χρησιμοποιούν και διάφορες 

εικαστικές παραλλαγές, όπως οι LIFO οι GPO και άλλοι / άλλες. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 2000 αρχίζουν να γίνονται μεγάλες τοιχογραφίες στο κέντρο της 

Αθήνας πανελλαδικά τζαμ γκράφιτι και διεθνείς συνεργασίες11. Οι Avramidis και 

Drakopoulou (2012) υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ομάδες γκράφιτι έχουν 

παίξει έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο στα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές. Ιδιαίτερα 

μετά την μαθητική εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 και μέχρι και την σύγχρονη 

κρίση, στους δρόμους φαίνεται να κυριαρχούν τα πολιτικοποιημένα έργα 

εμπνευσμένα από την κοινωνική καθημερινότητα μετατρέποντας την πόλη «σε 

καμβά ανείπωτων ιστοριών» (Tsilimpounidi, 2012).   

 Τόσο το graffiti όσο και η street art άρχισαν να αναγνωρίζονται επίσημα μετά 

τους Ολυμπιακούς του 2004. Επί της ουσίας όμως, όπως λέει ο Λεβέντης “δεν είχαν 

καμία φιλοδοξία να προωθήσουν την υποκουλτούρα των γκραφίτι, αλλά μάλλον να 

την χειραγωγήσουν, απλά να την συμπεριλάβουν στα συμβατικά αισθητικά μέτρα για 

τις αστικές περιοχές, αμφισβητώντας το ιδεολογικό της υπόβαθρο και περιορίζοντας 

την επέκτασή της” (Leventis, 2013:1). Η σχέση όμως αυτή είναι αρκετά περίπλοκη. 

Για παράδειγμα η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων και άλλους Δήμους οργάνωσε 3ήμερα φεστιβάλ με σκοπό την δημιουργία 

γκράφιτι σε επιλεγμένες θέσεις,  ενώ από το 2015 ξεκίνησαν ειδικά αφιερώματα στη 

στέγη γραμμάτων και τεχνών και σε άλλους χώρους που συνέβαλαν σε εκδόσεις στα 

αγγλικά όπου συμμετείχαν και δημιουργοί graffiti (Avramidis & Tsilimpounidi, 

2017).  

 Στην πόλη της Αθήνας το street art έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας 

των κατοίκων της. Ειδικά στο κέντρο της πόλης και στα δυτικά προάστια από όπου 

ξεκίνησε. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στην Αθήνα και τους καλλιτέχνες είναι η 

δημιουργία ιστοριών ή ενός κώδικα επικοινωνίας που δείχνει να επαναλαμβάνεται 

και να εξελίσσεται μέσα στις γειτονιές της πόλης. Τα έργα δηλαδή αποκτούν ένα 

είδος απεύθυνσης που δημιουργεί μια προσωπική σχέση με τον περαστικό και 

περιηγητή της πόλης μέσω αυτών των ιστοριών, που όμως γίνεται και κάτι πολύ 

«δικό μας» και ταυτόχρονα περιλαμβάνει το στίγμα του κάθε καλλιτέχνη. 

Παράλληλα το πολιτικό στοιχειό είναι άμεσα συνδεδεμένο στα έργα, καταρχάς από 

                                                      
11 Το Carpe diem για παράδειγμα ξεκίνησε σαν ιδέα ενός περιοδικού από τον Woozy και τον Κυριάκο 
Ιωσηφίδη (βλέπε τα βιβλία του για το γκράφιτι στην Ελλάδα). «Η ιδέα αυτή με το χρόνο προχώρησε, 
συμπεριέλαβε δράσεις, φεστιβάλ και μεμονωμένες τοιχογραφίες κι έφτασε στο σήμερα, όπου 
υλοποιούν οργανωμένα προγράμματα δημόσιων τοιχογραφιών με συμμετοχή και στο εξωτερικό και 
συνεργασία με φορείς δήμους και ομάδες καλλιτεχνών» 
(http://xvbiennalistas.tumblr.com/post/11947975849/face-art). 
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το περιεχόμενο και με αφορμή την οικονομική κρίση. Κατά δεύτερον μέσα από την 

χωροθέτηση των έργων. Σημεία που έχουν γίνει πεδία σύγκρουσης με τις δυνάμεις 

καταστολής έχουν την τιμητική τους ενώ και το περιεχόμενο και το μήνυμα είναι 

διαφορετικό από τα Εξάρχεια στο Μαρούσι, πάντα όμως είναι ριζοσπαστικό με 

θέματα την κρατική βία, την αλλοτρίωση ή τον ρατσισμό κ.α. της επώνυμης και 

στυλιζαρισμένης τοιχογραφίας.  

 Στην συνέχεια το street art έγινε μέρος ενός είδους gentrification που 

συντελέστηκε στη Αθήνα με την εμφάνιση του στις γειτονιές του Μεταξουργείου, 

του Γκάζι και του Ψυρρή. Αυτές δηλαδή της περιοχές που σήμερα αποτελούν την πιο 

δραστήρια ζώνη από άποψη τοιχογραφιών αλλά και σε αυτές παρατηρούμε και την 

σταδιακή εξέλιξη από το tagging στο graffiti. Από την άλλη, η περιοχή των 

Εξαρχείων έχει αναμενόμενα ιδιαίτερη θέση στην πορεία του είδους στην Ελλάδα, 

λόγω της πολιτικής χροιάς που εισάγεται και αναπαράγεται έντονα εκεί, που ξεπερνά 

το απλό σύνθημα, το οποίο πλέον εικονοποιείται και επαναπροσδιορίζει μέσω της 

ποιητικής των τοίχων την θέση του περαστικού με την πολιτική δήλωση.  

 Το street art ταξιδεύει μέσα στην πόλη όπως και σε κάθε πόλη της ιστορίας 

του μέσω του τρένου. Στην περίπτωση της Αθήνας του ΗΣΑΠ κι έτσι σταδιακά 

προσεγγίζει και τις πιο αστικές γειτονιές όπου και μετασχηματίζουν τα 

χαρακτηριστικά του είδους κυρίως στην περίοδο των ολυμπιακών αγώνων της 

Αθήνας. Τα έργα απευθύνονται πλέων και στις σύγχρονες πόλεις – μηχανές –

συστήματα παρακολούθησης με τα στοιχεία που εισάγοντα στην πόλη της Αθήνας 

αλλά πέρα από το blade runner‟ με αφορμή την ασφάλεια κατά της τρομοκρατίας 

ενόψει του project Αθήνα 2004‟. «O δρόμος έχει την δική του ιστορία κι εμείς τη 

γράφουμε στον τοίχο με μπογιά» λέει η crew oleo (Ιωσηφίδης, 2009, 114-115). 

 Θεωρείτε ότι τα σχέδια σας επηρεάζονται από την περιοχή που θα 

τοποθετήσετε - πραγματοποιήσετε ένα έργο; Α Η περιοχή ή η γειτονιά στην οποία 

δραστηριοποιείσαι έχει σημασία και σίγουρα επηρεάζει το σχέδιο την καυστικότητα ή 

ακόμη και τα χρώματα. Β Δεν πιστεύω  πως μπορεί  να σε επηρεάσει άμεσα  η  περιοχή  

ή  το μέρος  αλλά αυτό είναι προσωπική  μου άποψη , κάποιοι άλλοι είναι εμφανώς 

επηρεασμένοι και δίνουν σημασία σε αυτό. Γ  Σίγουρα.  Όλα συνδέονται με το μήνυμα 

που θέλεις να περάσεις. 

 Διερευνώντας τις περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί εικαστικές παρεμβάσεις 

τύπου γκραφίτι στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, μέσα από μια σειρά 

διαδρομών με το μετρό και τον ηλεκτρικό, διαπιστώσαμε ιδιαίτερα εμφανείς 

διαφοροποιήσεις που θα παρουσιαστούν σε διαδραστικούς χάρτες. Ειδικότερα, στο 

Μαρούσι στην περιοχή όπου έγιναν τα μεγάλα ολυμπιακά έργα, στα έργα τέχνης που 

παρουσιάζονται με την μορφή τέχνης του δρόμου διακρίνουμε μια κριτική ματιά 

στην σύγχρονη βιοπολιτική που εξασκείται με μέσα καθημερινής  παρακολούθησης 

των πολιτών, με ιδιαίτερα φανερή την κριτική ματιά στην έννοια του λεγόμενου 

πανοπτικού.  

 Αντίθετα στα έργα που έχουν γίνει στον Πειραιά υπάρχει έντονη παρουσία 

του στοιχείου του νερού ενώ στις λαϊκές δυτικές συνοικίες του Πειραιά αναφέρονται 

στην μετανάστευση. Στις παλιές προσφυγικές συνοικίες σε όλο το πολεοδομικό 

συγκρότημα της Αθήνας και ιδιαίτερα στα προάστια του Πειραιά η αντιφασιστική 

θεματολογία είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα έργα που έχουν γίνει στα Εξάρχεια είναι 

ιδιαίτερα επηρεασμένα από τις συγκρούσεις με την αστυνομία αλλά διατηρώντας 

όμως πάντα μια νεανική ερωτική νότα. Πολλά από τα έργα που έχουν γίνει σε 

περιοχές όπως του Ψυρρή και του Κεραμικού και του Ταύρου είναι κατά παραγγελία 

έργα που έχουν σαν στόχο τον καλλωπισμό της περιοχής και την αλλαγή του 

χαρακτήρα του από εργατικές περιθωριακές συνοικίες σε μεσοαστικές 
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καταναλωτικές συνοικίες. Αντίθετα στην περιοχή του Μεταξουργείου και του 

Κολωνού όπου δραστηριοποιούνται ακόμα πολλές εναλλακτικές συλλογικότητες 

φαίνεται να υπάρχει μια πολυσυλλεκτική δράση που ενισχύεται από αντίστοιχα 

φεστιβάλ – χάπενινκ που γίνεται συχνά στα πλαίσια παραδοσιακών γιορτών 

(καρναβάλι, γιορτή Αι Γιάννη κλπ).  

 Η κρίση και οι επιπτώσεις της είναι ένα θέμα που παρουσιάζεται σκωπτικά σε 

πολλές από τις κεντρικές, δυτικές και βορειοδυτικές συνοικίες. Ενώ σε όλες τις 

γέφυρες, σε υπόγειες διαβάσεις και μικρά στενά σοκάκια με εγκαταλελειμμένα 

κτήρια συναντάμε περισσότερο tags – υπογραφές. Τέλος μεγάλα έργα συναντάμε σε 

παλαιές εργοστασιακές μονάδες, γέφυρες και σταθμούς ΗΣΑΠ, λεωφορείων, 

τραίνων κλπ, μεγάλες πολυκατοικίες που οι τοίχοι τους βλέπουν σε σχολεία ή 

γυμναστήρια ή υπαίθρια παρκινγκ,  τα οποία διαφοροποιούνται σε κάθε περιοχή 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έχουν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό 

ότι είναι ιδιαίτερα προσεγμένα. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν γίνει από απόφοιτους 

της ΑΣΚΤ όπως για παράδειγμα αυτά της οδού Πειραιώς και σε όλες τις κεντρικές 

συνοικίες. Ορισμένα από αυτά έχουν συντηρηθεί από ομάδα φοιτητών συντηρητών 

τέχνης των πρώην ΤΕΙ-Α. Τα παραπάνω συνυπάρχουν, ιδιαίτερα στο κέντρο της 

Αθήνας, με πολλά συνθήματα, κείμενα, κολλημένες αφίσες που έχουν έντονα 

πολιτικοποιημένο χαρακτήρα (ορισμένα είναι αφίσες κομμάτων). Υπάρχει επίσης 

ένα είδος συμμοριακού γκραφίτι που σχετίζεται με τις ομάδες οπαδών 

ποδοσφαιρικών ομάδων και εντοπίζεται ιδιαίτερα γύρω από τα γήπεδα και ιδιαίτερα 

στο Φάληρο (με αυτά τα είδη δεν θα ασχοληθούμε). Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχουν πολλές εμπορικές διαφημιστικές αφίσες που αλλοιώνονται και μετατρέπονται 

σε μικρά γκραφίτι από τους περαστικούς.   

 Στην ερώτηση που έγινε σε ορισμένους δημιουργούς σε σχέση με το 

ενδιαφέρον τους για την αντιμετώπιση του κόσμου απέναντι στο έργο τους είχαμε 

για παράδειγμα τις παρακάτω απαντήσεις :  

Α - Είναι κυρίως προσωπικό το έργο, γι αυτό επιλέγω να το κάνω. Η γενική γνώμη 

μετράει λίγο απέναντι στον δημιουργό στο δικό μου παράδειγμα. Ανάλογα με το 

«πόστο» που αναλαμβάνει ένας writer στο κοινωνικό σύνολο και τι θέλει να εδραιώσει 

υπάρχει αυξομείωση στο κοινωνικό ενδιαφέρον στο έργο που επιτελεί. 

Β - Η αντιμετώπιση του κόσμου φυσικά και  μας ενδιαφέρει. Βλέπουν το έργο μας 

πολύ διαφορετικά απ ότι το βλέπουμε  εμείς, το κρίνουν με άλλο μάτι οπότε και το έργο 

αλλάζει. Κάποιες φορές υπάρχουν κάποιοι  οι οποίοι  είναι εντελώς  αντίθετοι. 

Γ - Με ενδιαφέρει και με το παραπάνω, αφού αποτελεί παρέμβαση. Μία φορά 

έβαψα στην σχολή δίπλα από το κυλικείο ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο, και μετά από 

μήνες κάποιος (άγνωστος) τοποθέτησε από μπροστά έναν φωτιζόμενο σταυρό 

φαρμακείου, κυριολεκτικά μου έκρυψε τον τίτλο, αλλά φώτιζε τέλεια το έργο και το 

«απογείωσε» (καλύτερα κιόλας, δεν ήμουν ευχαριστημένη με τον τίτλο). 

 Στην Ελλάδα το γκραφίτι διώκεται από τις Αρχές και η σύλληψη επί τω έργω 

θεωρείται καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, αντιμετωπίζεται σαν 

πλημμέλημα με ποινή 2-5 χρόνια φυλάκιση. Από τον Αύγουστο του 2013 ο Δήμος 

Αθηναίων έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για τον καθαρισμό κτιρίων που βρίσκονται 

σε ιστορικές οδούς της πόλης από τα graffiti. Η διαδικασία αυτή συνυπάρχει με τις 

εκδηλώσεις που είδαμε παραπάνω που αποσκοπούν στην οικειοποίηση, ενσωμάτωση 

αλλά και προβολή του graffiti ως πολιτιστικό κεφάλαιο.  Το 2015 η εταιρία που 

ανέλαβε τον καθαρισμό του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου από τα γκραφίτι 

πρόβαλε την δράση της μέσα από το επιχείρημα της προβολής της εικόνας της πόλης 

της Αθήνας για την διεκδίκηση μεγάλων γεγονότων και την προσέλκυση επενδυτών. 

«Καθαρίζουμε τα ιστορικά κτήρια της πόλης με υλικό που εμποδίζει το βάψιμο των 
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τοίχων και τον βανδαλισμό. Συμβάλουμε στην καλυτέρευση της εικόνας της πόλης και 

του branding. Συμβάλουμε στην οικονομική αναβάθμιση των περιοχών όπου 

παρεμβαίνουμε».  

 Η εικόνα της πόλης όμως είναι στο επίκεντρο και των ίδιων των δημιουργών 

γκραφίτι. Μόνο που δεν είναι μια εικόνα που θα πουλάει αλλά μια εικόνα που θα 

περιλαμβάνει τους κατοίκους της και θα δίνει χώρο στους νέους και ιδιαίτερα στα 

παιδιά να δημιουργήσουν. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις: Α - 

Ασχολούμαι με το graffiti γιατί υπάρχει η αδρεναλίνη λόγο και της παρανομίας. Αυτή η 

τέχνη δεν ελέγχεται και είναι καθαρά προσωπική. Β - Ασχολούμαι με το graffiti γιατί  

είναι η έκφραση της λαχτάρας να φανείς  σε έναν κόσμο ο οποίος πάντοτε σου θυμίζει  

ότι δεν είσαι τίποτα. Γ - Αρχικά είναι ένας τρόπος να περάσεις ένα μήνυμα. Όπως 

επίσης και να επαναπροσδιορίσεις κάτι όπως ένα ποίημα.  

 Η ορατότητα των έργων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους δημιουργούς του 

γκραφίτι παρά το ότι αναγκάζονται να δημιουργούν σε μη ορατές περιοχές λόγω της 

συστηματικής απαγόρευσης. Έτσι όμως πολλά εγκαταλελειμμένα σημεία της πόλης 

γίνονται ξαφνικά ορατά ομορφαίνοντας τη ζωή των κατοίκων ή των περαστικών. 

Άλλες φορές συμβαίνει το αντίθετο: μία γρήγορη παρέμβαση σε έναν πολύ κεντρικό 

τόπο μπορεί να αφαιρεί τη δυνατότητα από έναν δημιουργό να ασχοληθεί με το έργο 

του. Τέλος υπάρχουν και οι πιο άνετες παρεμβάσεις εκεί όπου το έργο έχει γίνει μετά 

από διαγωνισμό και έχει δοθεί ο χώρος για αυτόν τον σκοπό ή και εκεί όπου είναι 

υπό παραγγελία για έναν ιδιώτη, μια επιχείρηση ή έναν δημόσιο φορέα.   

(Β): «Τα σημεία τα όποια  επιλεγούμε είναι συνήθως μεγάλοι και κεντρικοί τοίχοι 

ή γέφυρες. Ο σκοπός μας είναι να μπορεί να τα βλέπει περισσότερος  κόσμος. Άλλες 

φορές επιλέγουμε  πιο ήρεμα σημεία (spot) όπου μπορούμε  να κάτσουμε  για ώρες  και  

να  κάνουμε  μια μεγάλη  παραγωγή με πολλά χρώματα χωρίς πίεση». (Δ): «Αυτά 

συνήθως είναι σε περιοχές που δεν φαίνονται, ή σε περιοχές όπου δεν έχει συστηματική 

παρουσία η αστυνομία». (Α): «Τα σημεία που επιλέγονται χρειάζεται να είναι ποικίλα, 

αρχικά σε επίπεδο γειτονιάς, έπειτα σε επίπεδο πόλης και όσο περισσότερο ασχολείσαι 

και βάφεις τόσο περισσότερο υποτίθεται πως πρέπει να επεκτείνεσαι (σε επίπεδο 

πόλεων ή χωρών)»  

Τι επιπτώσεις είχε στην Αθήνα η θέσπιση αντίστοιχης νομοθεσίας (νόμος σκούπα ) 

για τις πόλεις, τους νέους και τις καλλιτεχνικές ή όχι δημόσιες εκφράσεις τους ή  

δημιουργίες τους ; Οι πρόσφατες (με την κυβέρνηση Μητσοτάκη) εκκαθαρίσεις 

ανακτημένων χώρων στέγης  για τους πρόσφυγες και πολλών τοίχων στο κέντρο της 

Αθήνας παραπέμπουν σε πολιτικές υγιεινιστικές που προβάλλουν και επιβάλλουν 

την καθαρότητα μίας κοινωνικής ελίτ που θεωρείται ως πρότυπο τρόπου ζωής για 

τους άλλους. Μήπως μαζί με τους νέους δημιουργούς θα αποκτήσαμε και νέους 

ήρωες ; Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό το επόμενο διάστημα, αλλά αντίθετα, να 

αναγνωριστεί η τέχνη του δρόμου ως δημιουργικό μέσο ύπαρξης της νεανικής 

αμφισβήτησης που ολοένα και περισσότερο περιθωριοποιείται.  

 

4. Συμπεράσματα 

Η τέχνη του δρόμου καινοτομεί και γεμίζει τα κενά του ηγεμονικού λόγου του 

πολιτισμού, μετατρέπει το σταθερό τοπίο μιας πόλης σε μια πλατφόρμα 

διαπραγμάτευσης και διαλόγου που σχετίζεται ως επί το πλείστων με τις υπό 

διαμόρφωση κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες (Tsilimpounidi, Walsh, 

2011). Η εισροή νέων κατοίκων στην πόλη και η αφύπνιση νέων, οι πολιτισμοί των 

οποίων για αιώνες θεωρήθηκαν περιθωριακοί (ιθαγενείς της Αμερικής, απόγονοι 

Αφρικανικών εθνοτήτων, μετακινούμενοι πληθυσμοί όπως οι Ρομά, μετανάστες, 

LGBTQ κοινότητα, πλανόδιοι κ.α.) μετασχηματίζει τις παραδοσιακές έννοιες της 
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ταυτότητας, δημιουργώντας μια νέα γλώσσα σε επίπεδο δρόμου. Όπως οι τοίχοι 

μιλούν και πολλές φορές χρειάζεται να τους προσέξουμε για να μάθουμε τι λένε, 

αλλιώς τους ξεπερνάμε αδιάφορα, έτσι και οι κοινωνικές συνθήκες της φτώχειας και 

της περιθωριοποίησης αλλά και των αγώνων για μια άλλη ζωή χωρίς εκμετάλλευση 

είναι εκεί αλλά δεν γίνονται ορατές από αυτούς που δεν τις προσέχουν. (Κ) «Εμείς 

τις κάνουμε ορατές. Κάνουμε τους τοίχους να μιλούν, όχι με διαφημίσεις αλλά με τη 

δική μας ιστορία». (Ρ) «Η γλώσσα μας είναι αποτέλεσμα πολλών συναντήσεων και 

συμβολοποιήσεων που τελικά είναι αναγνωρίσιμες στις γειτονιές απ’ όπου 

προερχόμαστε», λένε ο Κ δημιουργός pixa και η Ρ από το Ρίο.  

 Τελικά η πολιτικοποιημένη τέχνη του δρόμου παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα 

που κατασκευάζουν την αντίληψη (perçu ; vecu ; conçu) που έχουμε για τον αστικό 

χώρο (Lefebvre, 2000) εστιάζοντας ιδιαίτερα στο φαντασιακό και επιδρώντας με τη 

σειρά της στο βιωμένο χώρο, έχει όμως έντονες κοινωνικοχωρικές διαστάσεις που 

σχετίζονται με την διαδικασία με την οποία γεννήθηκε αλλά και με τους τρόπους με 

τους οποίους κοινωνικοποιείται. Μπροστά στη σύγχρονη πολιτικο-οικονομική και 

πολιτιστική κρίση του συστήματος οι καλλιτεχνικές αυτές δράσεις ίσως δημιουργούν 

ρωγμές στο υπάρχον σύστημα μέσα στις οποίες μπορεί να ριζώσουν σπόροι μιας 

νέας κοινωνικής ανατροπής (Holloway,  2010). Αυτό όμως δεν είναι δεδομένο εκ 

των προτέρων και επίσης διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή παρουσιάζοντας 

τοπικοπαγκόσμια χαρακτηριστικά.  

 Ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε από την παραπάνω έρευνα (που 

συνεχίζεται) είναι αυτό της αλληλεπίδρασης μεταξύ τόπου και έργου, διότι μας 

γίνεται αντιληπτό πως η σχέση μεταξύ των δύο είναι σε τέτοιο βαθμό εξαρτημένη 

ώστε να δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ύφος το οποίο ορίζεται από τα πολιτισμικά και 

ιστορικά χαρακτηρίστηκα του τόπου. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε πως ανάλογα με 

την κλίμακα μελέτης στον χώρο (αρχικά σε επίπεδο χώρας και εν συνεχεία σε 

επίπεδο πόλης ή γειτονιάς) εντοπίζεται η χρήση πανομοιότυπων εννοιών και 

στοιχείων είτε πρόκειται για χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστορίας του εκάστοτε 

τόπου που εμφανίζονται μέσα στα έργα (κλασικοί ήρωες, λαϊκή τέχνη, ιδιωματισμοί 

κλπ.) άλλα ακόμα περισσότερο γίνεται αισθητή η υιοθέτηση ενός ύφους το οποίο 

φέρει μέσα του ποιότητες της τοπικής τέχνης και κουλτούρας. Κατανοούμε βέβαια τη 

δυναμική αυτού όταν το βλέπουμε να αποτυπώνεται στον αστικό χώρο μιας 

μεγαλούπολης. Όμως σε μικρότερη κλίμακα, και εδώ αναφερόμαστε κυρίως σε 

δημοτικές ενότητες και σε γειτονιές, τα στοιχεία αυτά φαίνεται να εμπλουτίζονται 

ακόμα με κοινοτικά χαρακτηριστικά τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς περισσότερο 

όταν είναι μόνιμος κάτοικος αυτών των περιοχών, δηλαδή προσπαθούν να έχουν 

αντίκρισμα στους σταθερούς θεατές τους, αποκτώντας έτσι μια εδαφικότητα 

(territoriality). Σε αυτό το πνεύμα είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως αυτά τα 

κομμάτια είναι εμπνευσμένα από τις ιστορίες και τον χαρακτήρα της γειτονιάς, 

δηλαδή επηρεάζονται από τον τόπο τους και εκφράζουν τους προβληματισμούς τους 

γι’αυτόν στους τοίχους τους. 

 Έτσι υπάρχουν δύο δεδομένα, το ένα αποτελεί την αναπαραγωγή 

πολιτιστικών στοιχείων τόσο εσωτερικά δομημένων και τοπικά ουσιαστικών που 

βρίσκονται σαν απάντηση σε ολόκληρη την ιστορία του τόπου ή καλύτερα σαν την 

εξιστόρηση αυτής της ιστορίας στους τοίχους και την κριτική σε αυτήν στον χώρο, 

βαθειά επηρεασμένη από τα ανθρώπινα και ταξικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

χώρου. Έτσι μπορούμε να πούμε πως η ιστορία του street art είναι τελικά η ιστορία 

των δρόμων και των πλατειών, δηλαδή του δημόσιου χώρου όλων και όχι του 

περιορισμένου συμβολικά και υλικά δημόσιου χώρου.  
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 Το δεύτερο δεδομένο σε συνέχεια του παραπάνω έχει να κάνει με την νέα 

νοηματοδότηση, τον επαναπροσδιορισμό και την ανακατάληψη του αστικού ιστού 

και της πόλης από τα κάτω. Διότι επί της ουσίας οι καλλιτέχνες νοηματοδοτούν 

νέους χώρους μέσα στην πόλη, μέσα από τα δικά τους έργα και τα σημεία που τα 

τοποθετούνε, χώρους που εμπεριέχουν όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε 

και που προσδιορίζουν όχι μόνο νέα Τοπόσημα στην πόλη αλλά και πολιτισμικά 

στίγματα τόσο οικεία στους κατοίκους, σαν να τους “επιστρέφουν την πόλη τους”. 

Αυτό συνιστά ανακατάληψη των πόλεων, μια δράση που ξεκινάει μέσα από τις 

γειτονιές και απλώνεται με ρυθμό σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, πολλές φορές με το 

τρένο, από δρόμο σε δρόμο ή καλύτερα από τοίχο σε τοίχο! Τελικά αυτό ίσως να 

είναι και ο λόγος που το street art ήταν και συνεχίζει να είναι εκτός νόμου.  

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ένα ακόμα σημαντικό 

χαρακτηριστικό, εκείνο της ύπαρξης της τέχνης του δρόμου στον χώρο με μια 

πολυσήμαντη μορφή όσων αφορά το περιεχόμενο και την απεύθυνση. Από την μια 

είναι ένα ατομικό ή ομαδικό καλλιτεχνικό έργο και άρα εμπεριέχει στοιχεία βαθιά 

προσωπικά κι από την άλλη είναι εκτεθειμένο διαρκώς σε δημόσια και κοινή θέα. 

Έτσι σαν τέχνη πρέπει να ξεπερνά το όριο της αυτοαναφορικότητας και να είναι 

καθολικό. Το περιεχόμενο που μπορεί να προβάλλεται είτε μέσα από ένα απλό 

μοτίβο σε επανάληψη μέχρι και σε πολύπλοκα - μεγάλα κομμάτια, έχει σαν σκοπό 

την εξυπηρέτηση και των δυο παραπάνω χαρακτηριστικών και σχεδόν πάντοτε είναι 

μπολιασμένο με στοιχεία από την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής του. 

Αναλογιζόμενοι την έκφραση κλισέ, “μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις” μπορούμε να 

πούμε ότι μιλώντας για το street art αναφερόμαστε στην ουσία της έκφρασης αλλά 

και την αντίστροφη πορεία της. Ότι δηλαδή χίλιες εικόνες κάνουν μια λέξη. 

Ελευθερία, αλληλεγγύη, αλλοτρίωση, αγάπη, επανάσταση, θάνατος. Με πόσους 

διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ειπωθεί η ίδια λέξη σε μερικά τετραγωνικά ενός 

τσιμεντένιου τοίχου; Πόσες ιστορίες μπορούν να συνυπάρχουν και να έχουν συνέχεια 

στους δρόμους μιας μητρόπολης; Η πόλη της Αθήνας αποκαλείται “Μέκκα του 

σύγχρονου street art”. Μπορεί κανείς να βρει σε αυτήν από απλά tagging και old 

school μέχρι τα πιο μεγάλα bombing και τα πιο περίτεχνα paste up. Όμως στο Ρίο 

που είναι κι αυτό διεθνώς γνωστό για τις τοιχογραφίες και τα γκραφίτι οι δημιουργίες 

που βγαίνουν μέσα από την καρδιά των γειτονιών, αλληλοπλέκονται με πολύ 

αντιφατικούς τρόπους με τα κομμάτια των γνωστών διεθνώς δημιουργών graffiti.    

 Ένα σημαντικό ζήτημα επίσης είναι η θέση της γυναίκας στις ομάδες των 

γκραφίτι και ο λόγος των έργων σε σχέση με το φύλο. Παρά το ότι η παράδοση του 

γκραφίτι έχει έντονα αρσενικά χαρακτηριστικά αυτό που παρατηρήσαμε στις πόλεις 

που εξετάσαμε αλλά και στην Αθήνα είναι ότι οι συλλογικότητες που έχουν έντονα 

πολιτικοποιημένο λόγο είναι πολύ πιο ανάμεικτες από άποψη φύλου σε σχέση με 

άλλες πιο παραδοσιακές, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Αυτό όμως είναι πιο έντονο 

στην πόλη του Ρίο και της Νέας Υόρκης παρά στην Αθήνα. 

 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έδωσε στους καλλιτέχνες της Αθήνας μια 

δεξαμενή θεματολογίας, με στοιχεία πολιτικού ακτιβισμού και εξέλιξε ριζικά την ήδη 

από της αρχές του 90’ αναπτυσσόμενη ‘σχολή’ του graffiti. Αυτό που είχε κάνει 

δειλά την εμφάνιση του από τις γειτονιές της δυτικής Αττικής και έβρισκε πάτημα 

στην hip hop κουλτούρα, έγινε μέσα στα χρόνια της κρίσης πολιτιστικό ιδίωμα μιας 

κοινωνίας σε ύφεση. Οικονομική αλλά κυρίως ανθρωπιστική. Εκφράζει έτσι με 

αινιγματικό τρόπο αυτά που οι απλοί άνθρωποι συζητάνε αλλά κανείς δεν λέει 

επίσημα, γίνεται η κραυγή των τοίχων σε μια πόλη βουβή. Είναι τελικά το βήμα για 

την αλλαγή του προσώπου της πόλης, την ‘επανακατάληψη’ της αλλά μέσα από 

πολιτισμό και χρώματα. Το αντίκρισμα που έχει βρει στην κοινωνία το αποδεικνύουν 
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οι ίδιοι οι βαμμένοι τοίχοι σε κάθε γειτονιά της πόλης, το θέμα αυτό όμως χρειάζεται 

περισσότερη διερεύνηση. Παρά του ότι επίσημα η γραφή στους τοίχους χωρίς άδεια 

θεωρείται παράνομη δραστηριότητα, μέσα από πολλές έρευνες αποδεικνύεται ότι 

αυτό είναι μια κοινωνική κατασκευή κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων ιδεολογικών 

προσεγγίσεων για την πόλη. Αντίθετα το δικαίωμα στην πόλη εμπεριέχει το δικαίωμα 

στην επαναδημιουργία της πόλης μέσα από συλλογικές καθημερινές δράσεις όπως 

αυτές που περιλαμβάνονται στην τέχνη του δρόμου.   
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Οι εξελίξεις στην Ημερήσια και την Διαμονητική Αστική 

Κινητικότητα: Αλληλεπίδραση και Ρόλος στις Σύγχρονες Αστικές 

Περιοχές 
 

 

Σπύρος Αναγνώστου1 

 

 

 

Περίληψη 

Η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην οργάνωση του χώρου και την κινητικότητα σε 

αυτόν αποκτά έναν όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση των εξελίξεων των 

ευρύτερων αστικών περιοχών, ενώ ταυτόχρονα οι ροές της αστικής κινητικότητας 

γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες. Ταυτόχρονα, πολλές πρόσφατες έρευνες τείνουν να 

ανατρέψουν το κλασικό υπόδειγμα της μονοσήμαντης σύνδεσης, σύμφωνα με την 

οποία η διαμονητική κινητικότητα είναι αυτή που συμβάλει στην συνεχή 

επαναχάραξη του χάρτη της ημερήσιας κινητικότητας (commuting), καθώς 

αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ισχύς της αντίστροφης αιτιότητας, δηλαδή 

η επίδραση των εξελίξεων της ημερήσιας κινητικότητας σε αυτές της διαμονητικής 

κινητικότητας.  

 

Abstract 

The connection between the organization of space and mobility has an increasing role 

in the evolution of the larger urban areas, while at the same time the flows of urban 

mobility are becoming increasingly complex. At the same time, many recent studies 

are questioning the classic model of one-way connection, according to which the 

evolutions in residential mobility contribute to the continuous redrawing of the 

commuting map, as the inverse causality, the impact of the developments of 

commuting on the readjustment of residential mobility, appears equally strong. 
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1. Εισαγωγή 

Η συνεχής αύξηση της αστικής κινητικότητας, και στα δύο επίπεδα  της –ή, 

ορθότερα, και στους δύο χρόνους της, την ημερήσια και την διαμονητική, και η 

αυξανόμενη συσχέτιση που επιβεβαιώνεται ανάμεσα στις δύο εξελίξεις, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο που εξελίσσονται και αναδιαμορφώνονται, 

στην παρούσα φάση, οι ευρύτερες αστικές περιοχές, ιδιαίτερα στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. Παράλληλα, γίνεται αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η 

αδυναμία των οικονομικών μοντέλων να περιγράψουν, τόσο τους μηχανισμούς της 

ημερήσιας κινητικότητας που αποσυνδέονται όλο και περισσότερο από την κλασσική 

διαλεκτική εργασία/κατοικία, όσο και τα σύγχρονα και σύνθετα «διαμονητικά 

συστήματα». Αντίστροφα, το φαινόμενο εμφανίζεται να έχει μια βαθιά κοινωνική και 

πολιτισμική διάσταση και φαίνεται να επιβεβαιώνει την γενική διαπίστωση της 

Catherine Bonvalet (2004), ότι η αστική κινητικότητα, και στα δύο επίπεδα της, δεν 

αποτελεί για την σύγχρονη κοινωνία απλά μια ανάγκη, ή μια μόδα, αλλά –κυρίως- 

μια αξία.  

Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα και την 

αξία που έχει η πολύπλευρη προσέγγιση των ιδιαίτερων κάθε φορά χαρακτηριστικών 

της κινητικότητας για την μελέτη της χωρικής (και όχι μόνο) εξέλιξης των σύγχρονων 

αστικών περιοχών. Είναι με άλλα λόγια φανερό ότι, η διαλεκτική σχέση ανάμεσα 

στην οργάνωση του χώρου και την κινητικότητα σε αυτόν αποκτά έναν όλο και πιο 

κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση των εξελίξεων στον αστικό/περιαστικό χώρο. 

Στο πολυκεντρικό πρότυπο των αστικών περιοχών, κατά μείζονα λόγο, αλλά 

σε ένα βαθμό και στο  μονοκεντρικό,  ισχυρές και αμφίδρομες διασυνδέσεις, ροές και 

αλληλεξαρτήσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις διάφορες χωρικές υπο-ενότητες οι 

οποίες συνθέτουν την ευρύτερη αστική περιοχή. Παρότι οι διασυνδέσεις πλέον δεν 

αφορούν αποκλειστικά φυσικές ροές ανθρώπων και αγαθών αλλά, σε όλο και 

μεγαλύτερο βαθμό, ενσωματώνουν τις ροές στον ηλεκτρονικό χώρο, τον πρωταρχικό 

ρόλο ανάμεσα στις διαφόρων τύπων διασυνδέσεις και ροές συνεχίζει να κατέχει η 

κινητικότητα των ανθρώπων –και ιδιαίτερα η κατηγορία που αφορά τις πολύ συχνές 

και τακτικές μετακινήσεις ατόμων σε ημερήσια βάση, δηλαδή η «ημερήσια 

κινητικότητα». Είναι τέτοιος ο ρόλος της ημερήσιας κινητικότητας μάλιστα ώστε, θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι -όπως έχει επισημάνει ο σημαντικός Γάλλος πολεοδόμος 

και κοινωνιολόγος François Ascher, αναφερόμενος στον όρο της Metapolis, που 

εκείνος εισήγαγε- «η κινητικότητα είναι μια αρχή που βρίσκεται στην καρδιά της 

διαδικασίας της δημιουργίας των αστικών περιοχών και όχι απλά ένα αποτέλεσμα 

αυτών» (Ascher, 1995).  Ουσιαστικά, αυτό που ο Ascher ήθελε να επισημάνει είναι 

ότι υφίσταται στην πραγματικότητα μια αμφίδρομη αιτιότητα, η οποία συχνά 

παραβλέπεται. 

 

2. Ημερήσια κινητικότητα: Το κλασικό υπόδειγμα και ο ρόλος της αύξησης της 

ταχύτητας των μετακινήσεων 

Στο κλασικό υπόδειγμα, το οποίο συνεχίζει να επιβεβαιώνεται, βασικός είναι ο ρόλος 

που διαδραματίζει η διαρκής αύξηση της μέσης ταχύτητας των  μετακινήσεων, 

διεθνώς, καθώς επηρεάζει καθοριστικά την αστική κινητικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά την εμβέλεια των ημερησίων μετακινήσεων -και επομένως, την διαμόρφωση 

των συνεχώς διευρυνόμενων ορίων των αστικών περιοχών, κατά το μοντέλο που 

πρότεινε ο Yakov Zahavi, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970:  Tο μοντέλο του 

«Ενοποιημένου Μηχανισμού των Μετακινήσεων» (Unified Mechanism of Transport, 

ή, UMOT) είναι βασισμένο πάνω στις αρχές της Μικρο-οικονομίας, και επιχειρεί να 

τυποποιήσει τις υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις τρεις διαστάσεις της 
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μετακίνησης (Zahavi, 1979). Ο UMOT είναι βασισμένος στον “Νόμο του Zahavi”, ο 

οποίος στηρίζεται στην βασική υπόθεση ότι, ο Προϋπολογισμός-Χρόνου 

Μετακίνησης (Travel Time Budget - TTB) των ατόμων παραμένει σταθερός, τόσο 

στον γεωγραφικό χώρο όσο και στον ιστορικό χρόνο. Με βάση την υπόθεση της 

σταθερότητας του Προϋπολογισμού-Χρόνου Μετακίνησης, οι εξοικονομήσεις 

χρόνου μετακίνησης που προκύπτουν από την εξέλιξη των τεχνολογιών και την 

ανάπτυξη των υποδομών των μεταφορών επανεπενδύονται συστηματικά, με  

αποτέλεσμα –μεταξύ άλλων- να αυξάνονται και οι αποστάσεις μετακίνησης. Στην 

πραγματικότητα, επιλέγοντας να επανεπενδύσει όλον τον εξοικονομημένο χρόνο 

μετακίνησης σε πρόσθετες μετακινήσεις, ο κάτοικος της αστικής περιοχής επιλέγει να 

επεκτείνει το χωρο-χρονικό πρίσμα των δραστηριοτήτων του. Η επέκταση αυτή 

αντιστοιχεί είτε στην εκτέλεση των ίδιων δραστηριοτήτων συχνότερα, ή σε 

μακρινότερες τοποθεσίες (καθώς η αύξηση της ταχύτητας δημιουργεί κάθε φορά νέες 

«προσπελασιμότητες») είτε προσθέτοντας νέες δραστηριότητες στο πρόγραμμα των 

τακτικών δραστηριοτήτων του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο μετακινείται 

ημερησίως σε μεγαλύτερη απόσταση.  Βέβαια, και κατά τον Zahavi, η επανεπένδυση 

των οικονομιών χρόνου μετακίνησης μπορεί να εξηγεί μερικώς μόνο τις επιλογές 

μετακίνησης, αφού η πλήρης κατανόηση αυτών των τελευταίων προϋποθέτει να 

λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος αριθμός των σύνθετων παραμέτρων που 

αλληλεπιδρούν στην λειτουργία μιας αστικής περιοχής.. 

Ο  «Ενοποιημένος Μηχανισμό των Μετακινήσεων» του Zahavi επιτρέπει την 

ερμηνεία της σταθερής στον χρόνο και στον χώρο τάσης για αύξηση της μέσης 

απόστασης των ημερήσιων μετακινήσεων, κάθε φορά που επιτυγχάνεται αύξηση της 

μέσης ταχύτητας. Αυτό σημαίνει ότι, οι κάτοικοι των πόλεων πραγματοποιούν ένα 

μέρος των δραστηριοτήτων τους σε όλο και πιο απομακρυσμένους προορισμούς, 

αλλά και ότι τείνουν να επιλέγουν περιοχές κατοικίας ολοένα και πιο 

απομακρυσμένες από τον τόπο της εργασίας και των άλλων καθημερινών 

δραστηριοτήτων τους (όπως σπουδών κ.α). Καθώς όμως υφίσταται μια στενή, 

αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις εξελίξεις στην κινητικότητα και σε αυτές που 

αφορούν τις χρήσεις γης, η αύξηση της εμβέλειας των μετακινήσεων μεταφράζεται 

με τη σειρά της, σε αστική διάχυση, εξέλιξη που ευνοείται και από το γεγονός ότι η 

αυτοκίνηση επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα σημεία του χώρου. Έτσι, θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι, οι εξελίξεις στην κινητικότητα δεν συνέβαλαν απλά στην 

αναδιάταξη της δομής των αστικών περιοχών, αλλά εισήγαγαν σε αυτές νέες, 

διευρυμένες κλίμακες. 

Βεβαίως, όπως έχει επισημάνει και ο συγκοινωνιολόγος David Metz στο πολύ 

σημαντικό βιβλίο του “The Limits to Travel”, (Metz, 2008) οι έρευνες επιβεβαιώνουν 

την συνεχή ισχύ της «Σταθεράς του Marchetti», σύμφωνα με την οποία σε όλους τις 

περιόδους και τους πολιτισμούς της ανθρώπινης ιστορίας, οι άνθρωποι διατηρούν τον 

μέσο ημερήσιο χρόνο που αφιερώνουν στην μετακίνηση κάτω από την μια ώρα 

(Marchetti, 2004). Τον κανόνα αυτόν επιβεβαιώνουν και τα σχετικά στοιχεία του 

ΟΟΣΑ, στα οποία ωστόσο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μέσες τιμές 

παρουσιάζονται σημαντικά υψηλότερες για τις Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες, 

από ό,τι στις ευρωπαϊκές –όπως επίσης, σημαντικά υψηλότερες για τους άντρες από 

ό,τι για τις γυναίκες (Διάγραμμα 1) 
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Διάγραμμα 1:  Ο μέσος χρόνος (σε λεπτά) που αφιερώνεται στις ημερήσιες 

μετακινήσεις, στις χώρες του ΟΟΣΑ. Πηγή: OECD, 2016 

 

Αν και η λειτουργία του μηχανισμού αυτού είναι, όπως επισημάνθηκε, 

οικουμενική, οι ποσοτικές αναλύσεις που έκαναν στις εργασίες τους οι Crozet & Joly  

(2006) κατέδειξαν ότι υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αστικών δομών –και αντίστοιχα, 

δύο τύποι επί μέρους προτύπων:  Από την μια πλευρά υπάρχει το εκτατικό αστικό 

μοντέλο (της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας) που χαρακτηρίζεται από υψηλή 

κατανάλωση των χρονικών και χωρικών πόρων και ένα σύστημα αστικών 

μετακινήσεων βασισμένο στην αυτοκίνηση, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχει το 

εντατικό αστικό μοντέλο (συνηθέστερο στις ευρωπαϊκές και ασιατικές πόλεις) με 

υψηλές αστικές πυκνότητες, χαμηλή χρονική και χωρική κατανάλωση και 

σημαντικότερο ρόλο στις δημόσιες , μαζικές συγκοινωνίες. Ιδιαίτερη παράμετρος που 

επηρεάζει τον τρόπο που εφαρμόζεται ο «Ενοποιημένος Μηχανισμός των 

Μετακινήσεων» του Zahavi στους δύο αυτούς αστικούς τύπους, δεν είναι μόνο η 

σημαντική διαφοροποίηση τους ως προς τον ρόλο της αυτοκίνησης αλλά, εξίσου, και 

η διαφορετική μορφολογία τους –ιδιαίτερα  σε ό,τι αφορά το διαφορετικό πρότυπο 

στην διάταξη και πυκνότητα του οδικού δικτύου. Οι μετακινήσεις στις αστικές 

περιοχές της πρώτης κατηγορίας (όπου το οδικό δίκτυο είναι κατά κανόνα πιο αραιό 

αλλά ευνοεί τις υψηλές ταχύτητες) χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές της «μέσης 

περιπορείας» (συχνά μεγαλύτερες από 30%), στοιχείο που ευνοεί ιδιαίτερα την 

επέκταση της εμβέλειας των μετακινήσεων. Αντίθετα, στις πόλεις της δεύτερης 

κατηγορίας, το πυκνότερο οδικό δίκτυο επιτρέπει να υπάρχουν τιμές «μέσης 

περιπορείας» χαμηλότερες  και από 20% (Heran, 2003). Το αποτέλεσμα αυτής της 

διαφοροποίησης είναι ότι, στην πρώτη περίπτωση η αύξηση της ακτίνας των 

μετακινήσεων -και κατά συνέπεια η διεύρυνση των ορίων της αστικής περιοχής-

ακολουθεί ταχύτερους ρυθμούς, ενώ η αντίστοιχη καμπύλη είναι ομαλότερη στην 

περίπτωση της Βόρειας Αμερικής και Αυστραλίας. 

 

3. Ημερήσιες μετακινήσεις: Πιο σύνθετοι μηχανισμοί και πιο σύνθετα πρότυπα  

Η ημερήσια κινητικότητα αποτυπώνει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις υπο-ενότητες 

της αστικής περιοχής, οι οποίες όμως πλέον δεν εκφράζονται μόνο στο δίπολο 

κατοικία–εργασία, αλλά επεκτείνονται όλο και περισσότερο σε τομείς, όπως η 

σχολική παρακολούθηση, οι εμπορικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αναψυχής 

και άθλησης -και σε όλο γενικά το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Κατά τον François Ascher, όλες αυτές οι δραστηριότητες συγκροτούν μια ενότητα 
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που θα μπορούσε να ονομαστεί «μεταπολιτικός τρίτος-χρόνος» (Ascher, 1995). Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται οπωσδήποτε σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι, κατά τον 

τελευταίο μισό αιώνα, ο χρόνος εργασίας σημείωσε μεγάλη μείωση σε ολόκληρο τον  

κόσμο –και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου αυτή η μείωση υπολογίζεται στο 45% 

(Potier, 2007). Οι αυξημένοι ελεύθεροι χρόνοι, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, 

λειτουργούν ως «οργανωτές του χώρου», μέσα από την αύξηση των τυχαίων 

κινητικοτήτων, τις οποίες ευνοούν. Οι παλιές χωρο-κοινωνικές συνοχές 

αποδομούνται, όπως γράφει και ο Jean Viard (2002), καθώς η διαλεκτική σχέση 

κατοικία-εργασία έχει αντικατασταθεί από ένα τρίπτυχο, «οικογενειακή ζωή - 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου - εργασία», δημιουργώντας έτσι μια νέα δυναμική. 

Όμως ταυτόχρονα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότητα, «έχει 

συντελεστεί μία αυξημένη όσμωση ανάμεσα στον χρόνο αναψυχής και στον χρόνο 

εργασίας, ή ανάμεσα στην ιδιωτική σφαίρα και στην επαγγελματική σφαίρα, ανάμεσα 

στο καθημερινό και στο μη-καθημερινό» (Viard, 2002). Με αυτόν τον τρόπο, οι χρόνοι 

και οι σφαίρες της κινητικότητας συγκροτούν πλέον ολότητες οι οποίες είναι 

αδύνατον να αναλυθούν ξεχωριστά, κάτι το οποίο μπορούσε να συμβεί στο κλασικό, 

διπολικό πρότυπο των μετακινήσεων της προηγούμενης περιόδου, που αντιστοιχεί 

στον 20ο αιώνα.  

Από μια καθαρά οικονομική προσέγγιση, οι ημερήσιες μετακινήσεις για 

εργασία (γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία με τους αγγλοσαξονικούς όρους 

commuting ή pendulum mobility), αφορούν απλά μία από τις πολλές ορθολογικές 

αποφάσεις των ατόμων (ως homo economicus). Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι οι ημερήσιες μετακινήσεις για εργασία προσδιορίζονται από την 

κατάσταση ισορροπίας της αγοράς κατοικίας και της αγοράς εργασίας, εντός της 

οποίας τόσο η ευημερία όσο και η χρησιμότητα εξετάζουν όλους τους δυνατούς 

εναλλακτικούς συνδυασμούς  εντός των δύο αυτών αγορών (Stutzer & Frey, 2008). 

Οι ημερήσιες μετακινήσεις για εργασία συνεχίζουν να αποτελούν το 

σημαντικότερο κομμάτι της ημερήσιας κινητικότητας και να αναγνωρίζονται ως η 

πλέον βασική και καθοριστική παράμετρος για τον καθορισμό της λειτουργικής 

δομής και συνακόλουθα, των λειτουργικών ορίων των αστικών περιοχών -ιδιαίτερα 

στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, όπως η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική.  

Αυτό συνεχίζει να ισχύει παρά το γεγονός ότι, όπως είδαμε, η σύγχρονη ημερήσια 

κινητικότητα των αστικών πληθυσμών τείνει να υπακούει σε όλο και πιο σύνθετα 

πρότυπα και να αποσυνδέεται όλο και περισσότερο από το δίπτυχο κατοικία/εργασία. 

Ο γενικά καθιερωμένος στη διεθνή βιβλιογραφία όρος για τα άτομα που 

μετακινούνται για εργασία, είναι ο επίσης ο  αγγλοσαξονικός όρος του commuter, 

καίτοι οι περισσότερες γλώσσες διατηρούν τους δικούς τους εθνικούς όρους. 

Η συστηματική ανάλυση των ημερησίων μετακινήσεων για εργασία (όπου οι 

σειρές στατιστικών δεδομένων και οι μετρήσεις την καθιστούν δυνατή), αποτελεί ένα 

από τα βασικότερα εργαλεία της αστικής ανάλυσης, το οποίο, μεταξύ άλλων, 

αναδεικνύει  και την πολυ-ποικιλότητα των διαφορετικών προτύπων που ισχύουν 

κατά περίπτωση. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, όπως και στην Ολλανδία, οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο Ημερήσιο Αστικό Σύστημα (Daily Urban 

System) όταν αναφέρονται στην λειτουργική δομή που προκύπτει από τον χάρτη των 

ημερήσιων μετακινήσεων για εργασία, στο εσωτερικό μίας αστικής περιοχής. Οι 

βασικοί τύποι Ημερήσιων Αστικών Συστημάτων είναι τρεις (Διάγραμμα 2):  

α)  το συγκεντρωτικό Ημερήσιο Αστικό Σύστημα, το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί 

στο κλασικό μοντέλο που είχε κυριαρχήσει στα μισά του 20ου αιώνα, και συνδέεται 

με το μονοκεντρικό πρότυπο,  
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β)  το αποκεντρωμένο Ημερήσιο Αστικό Σύστημα, το οποίο αποτελεί στην ουσία την 

αντιστροφή του κλασικού Ημερήσιου Αστικού Συστήματος και στο οποίο οι μεν 

περιφερειακοί πόλοι χαρακτηρίζονται από πλεόνασμα θέσεων εργασίας, ενώ 

κεντρικός αστικός πυρήνας αντίστοιχα από έλλειμμα, και  

γ) το εναλλασσόμενο Ημερήσιο Αστικό Σύστημα, στο οποίο ισχυρές ημερήσιες 

μετακινήσεις για εργασία σημειώνονται και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

 

Διάγραμμα 2:  Τα τρία βασικά πρότυπα Ημερήσιων Αστικών Συστημάτωνκατά τον 

Schwanen et al., 2004 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΡΟΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

  Οπωσδήποτε, είναι δεδομένο ότι η μορφή και η εξέλιξη που ακολουθούν τα 

πρότυπα των ημερησίων μετακινήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό  συνδεδεμένη και 

καθορίζεται από την δομή των πολυκεντρικών αστικών περιοχών, και ιδιαίτερα των 

μητροπολιτικών περιοχών (Duarte, 2017). Γι’ αυτό και αρκετοί συγγραφείς, όπως η 

Sandrine Berroir στη Γαλλία, και άλλοι, έχουν προτείνει σύνθετα και ολοκληρωμένα 

τυπολογικά σχήματα της πολυκεντρικότητας των αστικών περιοχών, όπως αυτά 

προκύπτουν από τον συνδυασμό των λειτουργικών προτύπων (που βασίζονται στον 

τύπο της ημερήσιας κινητικότητας) με την βασική  μορφολογική τυπολογία των 

αστικών περιοχών. 

Κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη της 

ημερήσιας κινητικότητας, στο πολυκεντρικό ιδίως μοντέλο, είναι η ανάπτυξη και 

εντατικοποίηση διασταυρούμενων ημερήσιων μετακινήσεων (cross-commuting), 
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δηλαδή το «εναλλασσόμενο πρότυπο» Ημερήσιου Αστικού Συστήματος. Οι 

διασταυρούμενες μετακινήσεις καταγράφονται στα στοιχεία των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, αλλά παρατηρούνται με ακόμα χαρακτηριστικότερο τρόπο στην κίνηση 

των αυτοκινήτων στις βασικές οδικές αρτηρίες των πολωμένων αστικών περιοχών με 

ακτινωτή δομή. Σε αυτές παρατηρείται πλέον ταυτόχρονη κυκλοφοριακή συμφόρηση 

κατά τις ώρες αιχμής, και προς τις δύο κατευθύνσεις (Clark & Kuijpers-Linde, 1994). 

Αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη ανατροπή του κλασικού (μονοκεντρικού) προτύπου, 

όπου η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώνεται στις κατευθύνσεις προς το κέντρο 

κατά τις πρωινές ώρες αιχμής (κίνηση κατοικία-εργασία) και στις κατευθύνσεις προς 

την περιφέρεια κατά τις απογευματινές ώρες (κίνηση εργασία-κατοικία). 

 

4. Από τη διαμονητική κινητικότητα στο «πολυτοπικό κατοικείν» 

Η διαμονητική κινητικότητα αποτελεί την άλλη, εξίσου καθοριστική παράμετρο της 

κινητικότητας για τις σύγχρονες αστικές περιοχές και την εξέλιξη τους. Σε 

αντιδιαστολή με την ημερήσια κινητικότητα, που αναφέρεται στον ημερήσιο χρονικό 

κύκλο, η διαμονητική κινητικότητα αναφέρεται στον πολύ μεγαλύτερο «κύκλο ζωής» 

των ατόμων. Η συγκεκριμένη κινητικότητα είναι ωστόσο άμεσα και πολλαπλά 

συνδεδεμένη με την ημερήσια κινητικότητα, αφού, σε ακολουθία και σε συνάρτηση 

με τις εξελίξεις στην τελευταία, καταγράφεται και μια σαφής αύξηση της 

διαμονητικής κινητικότητας των αστικών πληθυσμών (Bonvalet et Brun, 2002). Και 

αυτό το φαινόμενο, όπως και η ημερήσια κινητικότητα, είναι πιο έντονο στις 

ανεπτυγμένες χώρες -και έχει τον χαρακτήρα, τόσο της σταθερής αύξησης στην 

συχνότητα αλλαγής κατοικίας όσο και της αύξησης του αριθμού των δευτερευουσών 

κατοικιών στην ευρύτερη αστική περίμετρο. Αυτές οι τελευταίες μπορεί να έχουν είτε 

τον χαρακτήρα της «εξοχικής κατοικίας» (στην ύπαιθρο της περιαστικής περιοχής -ή 

στην παραλιακή της ζώνη) είτε και τον χαρακτήρα της «επαγγελματικής 

δευτερεύουσας κατοικίας», κατά κανόνα σχετικά κοντά στον χώρο εργασίας. Οι 

εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν με ολόκληρο το πλέγμα των «νέων χωρικοτήτων», 

που διαμόρφωσε ο σύγχρονος homo pluralis, ένα βασικό στοιχείο των οποίων είναι 

ακριβώς αυτό που ο Ελβετός γεωγράφος Mathis Stock αποκάλεσε «πολυτοπικό 

κατοικείν» (Stock, 2004). 

Το ευρύ και σύνθετο πλέγμα των παραγόντων που διαμορφώνουν τις εξελίξεις 

της σύγχρονης διαμονητικής κινητικότητας μπορεί να αναλυθεί σε επί μέρους 

μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι: οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι κοινωνικο-

δημογραφικοί παράγοντες, οι παράγοντες θέσης και περιβάλλοντος, αλλά και οι 

κοινωνικο-πολιτιστικές σχέσεις: 

α) οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες: 

-      Εισόδημα και κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες: Οι θετικές -ή αρνητικές- 

αλλαγές στο εισόδημα των ατόμων και των οικογενειών αποτελούν οπωσδήποτε έναν 

από τους πλέον βασικούς παράγοντες αλλαγής κατοικίας. Από την άλλη, καθώς το 

φαινόμενο της διαμονητικής κινητικότητας, αφορά κατά κύριο λόγο μια οικονομική 

συμπεριφορά των ατόμων, η αύξηση της συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση 

της επαγγελματικής κινητικότητας και τον μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας της 

απασχόλησης που χαρακτηρίζει τις μεταβιομηχανικές οικονομίες.  Η κοινωνικο-

επαγγελματική κατηγορία έχει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαμονητική 

κινητικότητα –όπως άλλωστε και στην αντίστοιχη ημερήσια- που συνδέεται με την 

επαγγελματική κινητικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η 

υψηλότερη κινητικότητα χαρακτηρίζει τα στελέχη των επιχειρήσεων, μια κοινωνικο-

επαγγελματική κατηγορία που παρουσιάζει συνεχή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, 

ως αποτέλεσμα της τριτογενοποίησης των σύγχρονων οικονομιών.  
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- Τιμές ενοικίων και καθεστώς διαμονής: Οι τιμές των ενοικίων, και γενικότερα οι 

διακυμάνσεις της αγοράς κατοικίας, είναι επίσης ένας καθοριστικός οικονομικο-

κοινωνικός παράγοντας, οπωσδήποτε άμεσα συνδεδεμένος με αυτόν των αλλαγών 

στο εισόδημα των κατοίκων. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς διαμονής, αυτό μπορεί να 

είναι ιδιοκτησία, ιδιωτική ενοικίαση, δημόσια ενοικίαση (κοινωνική ή φοιτητική 

στέγαση) ή και δωρεάν διαμονή. Μεγάλο ποσοστό της διαμονητικής κινητικότητας 

επηρεάζεται άμεσα, ή συνδέεται έμμεσα με τις αλλαγές στο καθεστώς αυτό. Κυρίως 

η αύξηση, ή μείωση, του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, αλλά και η συχνή εναλλαγή από 

το ένα καθεστώς στο άλλο, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, στη βάση της 

διαμονητικής κινητικότητας. 

 

β) οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες: Οι περισσότεροι συγγραφείς 

αναγνωρίζουν πλέον ότι, οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες έχουν αποκτήσει 

αυξημένο ρόλο στην διαμονητική κινητικότητα, σε σχέση με το παρελθόν (Bonvalet 

& Brun, 2002, και Dureau et al., 2000). Τα λεγόμενα «οικογενειακά γεγονότα», που 

αλλάζουν την σύνθεση των νοικοκυριών, παρουσιάζουν έναν όλο και πιο σύνθετο 

χαρακτήρα στην σύγχρονη εποχή, και επηρεάζουν σημαντικά  τις εξελίξεις στην 

διαμονητική κινητικότητα (Bonvalet & Lelièvre, 2016). Ο σημαντικότερος από 

αυτούς τους παράγοντες, ειδικά στις δυτικές χώρες, είναι οπωσδήποτε εκείνος που 

αφορά την συνεχή αύξηση του αριθμού των διαζυγίων (Lersch & Vidal, 2014). Η 

δημιουργία περισσοτέρων οικογενειών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

ατόμων είναι αυτονόητα συνδεδεμένη με την αύξηση της διαμονητικής 

κινητικότητας -και αυτό επηρεάζει σε πολλές περιπτώσεις και τις επιλογές κατοικίας. 

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τις νέες οικογένειες που γίνονται (ή 

ξαναγίνονται) γονείς, καθώς η απόκτηση παιδιών είναι ένας από τους πιο 

καθοριστικούς παράγοντες της διαμονητικής κινητικότητας –και πιο συγκεκριμένα 

της μετακίνησης από τα αστικά κέντρα προς την περιαστική «ύπαιθρο» (Aragau et 

al., 2015). Ιδιαίτερα σημαντικός είναι οπωσδήποτε και ο ρόλος της συνεχιζόμενης 

αύξησης των διαζυγίων, στις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης -αλλά 

και στην αυξανόμενη συχνότητα αλλαγής συντρόφων/συγκατοίκων, γενικότερα. 

Τέλος, συγγραφείς όπως η Γεωγράφος Mariana Atkins έχουν αναδείξει και τον 

σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα μιας άλλης δημογραφικής κατηγορίας, αυτής του 

(συνεχώς αυξανόμενου) πληθυσμού των ηλικιωμένων (Atkins, 2018). 

 

γ) οι παράγοντες θέσης και περιβάλλοντος: 

- ο τύπος κατοικίας: Ο τύπος κατοικίας αφορά κατά κύριο λόγο τα βασικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της κατοικίας -με σημαντικότερη διάκριση αυτήν μεταξύ 

πολυκατοικίας και μονοκατοικίας. Η μετάβαση από την συλλογική κατοικία στην 

μονοκατοικία, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την περιαστικοποίηση, 

καθώς το πρότυπο της μονοκατοικίας είναι εξαιρετικά «σπάταλο» σε χώρο -αλλά και 

συνδέεται με την παρουσία στοιχείων του φυσικού, ή του αγροτικού χώρου. 

- Η τοποθεσία και το περιβάλλον κατοικίας:   Αυτή η παράμετρος έχει κυρίως σχέση 

με την ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος (και αυτή αφορά διαφορετικά θέματα, 

όπως, η ασφάλεια, τα επίπεδα των ρύπων, η ησυχία της γειτονιάς, η ποιότητα του 

τοπίου κλπ). Επίσης αφορά σε σημαντικό βαθμό την προσπελασιμότητα σε υπηρεσίες 

πρώτης ανάγκης, και γενικότερα σε κάθε είδους υποδομές και αστικές υπηρεσίες της 

καθημερινότητας. Στους παράγοντες αύξησης της διαμονητικής κινητικότητας που 

αναφέρονται σε κοινωνικούς πρωτίστως μηχανισμούς, ανήκει και το φαινόμενο του 

‘white flight’, το οποίο πρωτο-εμφανίστηκε στις μητροπόλεις της Βορείου Αμερικής, 

αλλά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική και στις 
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πόλεις της Ευρώπης –με κάποια διαφοροποιημένα ωστόσο χαρακτηριστικά. Η 

διαμονητική κινητικότητα  αυτού του τύπου, που ευνοεί την μετακίνηση αστικών 

πληθυσμών από τα αστικά κέντρα προς μια ευρύτατη περιαστική περιφέρεια, γίνεται 

σε πολλές περιπτώσεις σε δύο χρόνους, καθώς εποχικές, δευτερεύουσες κατοικίες 

κατοίκων της πόλης στην κοντινή ύπαιθρο αλλάζουν σταδιακά χαρακτήρα και 

μεταπίπτουν σε πρώτη κατοικία (Adamiak et al., 2017). 

- ο ρόλος της προσπελασιμότητας: Οι διαρκείς μεταβολές στον χάρτη της 

προσπελασιμότητας που επιφέρουν οι συνεχείς εξελίξεις και η ευρύτερη διάχυση των 

σύγχρονων συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών υποδομών –στις μεγάλες ιδίως 

μητροπολιτικές περιοχές- λειτουργούν επίσης ως ισχυρός παράγοντας στην 

κατεύθυνση της αύξησης της διαμονητικής κινητικότητας, καθώς 

αναπροσανατολίζουν συνεχώς τις επιλογές των νοικοκυριών για την περιοχή 

κατοικίας. Ωστόσο, ακόμα και για αυτήν την παράμετρο, συγγραφείς όπως οι 

Coleman (1996), Wiel (2000), Champion (2001) και Emangard (2001)  έχουν δώσει 

την έμφαση στον παράγοντα της κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων, τείνοντας 

να περιορίσουν αυτόν της οικονομικής συμπεριφοράς. 

 

δ) οι κοινωνικο-πολιτιστικές σχέσεις:  

-    Τα δίκτυα των κοινωνικών σχέσεων, αλλά και οι συναισθηματικοί δεσμοί με τον 

τόπο, δηλαδή αυτό που ονομάζεται «χωρική ταυτότητα», αποτελούν τέλος βασικές 

παραμέτρους στους μηχανισμούς της κινητικότητας (Bouleau & Mettetal, 2014). 

Παρότι  όμως οι κοινωνικές σχέσεις και οι χωρικές ταυτότητες αποτελούν ιδιαίτερα 

σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν την διαμονητική κινητικότητα, ο ρόλος τους 

παραμένει σχετικά άγνωστος, επειδή πρόκειται για παραμέτρους που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στο επίπεδο της καταγραφής, καθώς, αντίθετα από τις 

προηγούμενες, δεν είναι δυνατό να αποδοθούν και να αναλυθούν με ποσοτικές 

μεθόδους, ενώ εξαιρετικά σύνθετο είναι οπωσδήποτε και το πλαίσιο ερμηνείας τους. 

Ωστόσο, οι όλο και πιο σύνθετοι μηχανισμοί της διαμονητικής κινητικότητας 

έχουν διαμορφώσει και μια νέα προβληματική σχετικά με την εξέλιξη της σύνδεσης 

μεταξύ της διαμονητικής και της ημερήσιας κινητικότητας (Fol et al., 2014). Στην 

πραγματικότητα, πολλοί είναι οι συγγραφείς που συμφωνούν ότι η εξέλιξη των 

σχέσεων μεταξύ των δύο μορφών της αστικής κινητικότητας είναι δύσκολο να 

προσεγγιστεί, καθώς οι πρόσφατες αλλαγές κοινωνικών συμπεριφορών και τρόπου 

ζωής στις οποίες έγινε αναφορά έχουν καταστήσει ακατάλληλες και αδόκιμες πολλές 

βασικές κλασσικές έννοιες, που συνεχίζουν ωστόσο να είναι σε χρήση για την 

ανάλυση των δύο φαινομένων - όπως είναι αυτές του «νοικοκυριού» ή της «κύριας 

κατοικίας» (Pinson & Thomann, 2002, Bonvalet, 2004). Σε σειρά εργασιών τους, οι 

ίδιοι συγγραφείς έχουν προτείνει την καθιέρωση νέων εννοιών, όπως είναι η έννοια 

του «διαμονητικού χώρου», ή ακόμα αυτή του «διαμονητικού συστήματος», των 

Bonnin & Villanova (1999). Η έννοια του «διαμονητικού συστήματος» ιδιαίτερα, 

παρουσιάζεται σήμερα πιο δόκιμη από αυτήν της «κύριας κατοικίας», και πιο 

συμβατή για την ανάλυση των νέων χαρακτηριστικών της διαμονητικής 

κινητικότητας -προκειμένου να αναδειχθούν οι σχέσεις αυτής της τελευταίας, τόσο 

με την ημερήσια κινητικότητα όσο και με το φαινόμενο της αστικής διάχυσης. Και 

αυτό επειδή η έννοια του «διαμονητικού συστήματος» επιτρέπει να προσεγγιστούν 

συγκεκριμένες νέες κατηγορίες διαμονητικών συμπεριφορών, που χαρακτηρίζονται 

από την ύπαρξη δύο ή περισσότερων τόπων διαμονής (bi-residentiality, ή multi-

residentiality), συμπεριφορές που έχουν γίνει εξαιρετικά διαδεδομένες στην παρούσα 

φάση.  
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5. Συμπεράσματα 

Η διερεύνηση και η παρακολούθηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην 

ημερήσια κινητικότητα και στη διαμονητική κινητικότητα αποδεικνύεται ένα 

εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα.. Οπωσδήποτε, πολλές πρόσφατες έρευνες συγκλίνουν 

στη ριζική αμφισβήτηση –αν όχι ανατροπή- της συμβατικής αντίληψης για την 

μονοσήμαντη σύνδεση μεταξύ των δύο, σύμφωνα με την οποία η διαμονητική 

κινητικότητα είναι αυτή που συμβάλει (μαζί με άλλες εξελίξεις) στην συνεχή 

αναπροσαρμογή της ημερήσιας κινητικότητας (commuting).  

Στην πραγματικότητα, γίνεται αποδεκτή από όλο και περισσότερους 

συγγραφείς η διαπίστωση ότι, η αντίστροφη αιτιότητα, δηλαδή η επίδραση των 

εξελίξεων της ημερήσιας κινητικότητας σε αυτές της διαμονητικής κινητικότητας, 

είναι εξίσου ισχυρή (Kan, 2003). 

Όπως έχουν κυρίως καταδείξει αστικοί οικονομολόγοι, οι επιλογές του τόπου 

διαμονής για τα άτομα και τα νοικοκυριά, αφορούν στην ουσία έναν συμβιβασμό 

ανάμεσα στα δύο κόστη, που αντιπροσωπεύουν η ημερήσια μετακίνηση αφενός και η 

κατοικία αφετέρου (Rouwendal, 2004). Αλλά και οι Γεωγράφοι από την πλευρά τους 

έχουν αναδείξει αυτήν την αντίστροφη αιτιότητα, δίνοντας πλέον έμφαση στον 

σημαντικό ρόλο των ημερησίων μετακινήσεων πάνω στον προσδιορισμό του 

γεωγραφικού εύρους της (νέας) θέσης κατοικίας. 

Τέλος, ένα άλλο μεγάλο συναφές ζήτημα που αναδύεται είναι αυτό που 

αφορά το πώς η διασύνδεση και αλληλεπίδραση αυτών των δύο δυναμικών 

εξελίσσεται στον χρόνο, με δεδομένο κυρίως τον αυξανόμενο ρόλο της νέας 

παραμέτρου που αντιπροσωπεύει η ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών – και 

ιδίως των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η λειτουργία του 

νέου, ψηφιακού χώρου, παράλληλα με εκείνη του φυσικού χώρου, αποτελεί σε 

μεγάλο βαθμό το φαινόμενο που θα προσδιορίσει τις εξελίξεις στην αστική 

κινητικότητα της επόμενης περιόδου. 
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Κεφάλαιο 5: 
 

 

Πολιτιστικός Σχεδιασμός, Τοπικές Κοινότητες, Συμμετοχικές 

Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων και Crowdsourcing. Η εμπειρία των 

Ελληνικών Πόλεων 
Καραχάλης Νικόλαος1 και Τρακόσας Κωνσταντίνος2 

Περίληψη:  

Οι συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η πρακτική του crowdsourcing 

(πληθοπορισμού) παρουσιάζονται ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το πλαίσιο 

άσκησης διοίκησης και πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού. Ερευνητικά, αν και 

έχουν κατατεθεί προτάσεις π.χ. το «Συμμετοχικό Μουσείο» όπως το ορίζει η Simon, 

δεν έχει καθιερωθεί κάποια μέθοδος ούτε έχει γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 

σχετικών πρακτικών. Η δυσκολία εξασφάλισης ισότιμης συμμετοχής του κοινού σε 

διαδικασίες αποφάσεων που σχετίζονται με το πολιτισμικό πεδίο και ιδιαίτερα η 

εφαρμογή πληθοποριστικών διαδικασιών αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους. Ο πραγματικός βαθμός συμμετοχής (π.χ. σύμφωνα με την 

κλίμακα Arnstein) είναι πολλές φορές περιορισμένος και η ισότιμη συμμετοχή 

αποδεικνύεται ουτοπική ενώ διαπιστώνεται ότι στις διαδικασίες πληθοπορισμού 

μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες, παρά τη σημαντική υποστήριξη από την 

εξέλιξη του διαδικτύου. Παράλληλα τίθεται και το γενικότερο ερώτημα αν τελικά η 

γνώμη του ειδικού πρέπει να υπερισχύσει. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει 

τη συζήτηση σχετικά με τις συμμετοχικές διαδικασίες στην πολιτιστική πολιτική και 

να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα διλήμματα που προκύπτουν όταν εφαρμόζεται 

στην πράξη – και ειδικότερα σε ελληνικές πόλεις.   

Λέξεις Κλειδιά: Τοπική Ανάπτυξη, Πολιτιστικός Σχεδιασμός, Τοπικές Κοινότητες, 

Crowdsourcing 

 

Abstract: 

Participatory planning practices and crowdsourcing tend to be established as an 

important asset for the design and implementation of cultural policies. Although there 

are a few coherent theoretical approaches e.g. the "Participatory Museum" as defined 

by Simon, there still hasn’t been a common approach or an evaluation of these 

policies. Ensuring equal participation of the public in decision-making processes 

related to the cultural field, and in particular the implementation of set-up procedures, 

leaves open questions about their effectiveness. The actual degree of participation (eg 

using the Arnstein scale) is often limited and equal participation turns out to be 

utopian. Crowdsourcing processes can face, despite the role of internet, important 

threats and weaknesses. It must also be questioned whether the expert's opinion 

should predominate in some cases. The purpose of the article is to present the debate 

on participatory processes in cultural policy and to examine the advantages and 

dilemmas that arise when applied in practice - especially in Greek cities. 

Κey Words: Local Development, Cultural Planning, Local Communities, 

Crowdsourcing 
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1. Εισαγωγή 

1α.  Πολιτιστικός Σχεδιασμός σε επίπεδο πόλης/γειτονιάς 

Η επιστημονική συζήτηση για τη σχέση πολιτισμού και πόλης και τις αντίστοιχες 

πολιτικές αστικής πολιτιστικής αναζωογόνησης/αναβίωσης (culture-led regeneration) 

δεν είναι νέα, παρατηρείται όμως ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον τόσο σε επίπεδο 

πολιτικής όσο και σε επίπεδο μελέτης και ανάλυσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης της δεκαετίας που διανύουμε (Comunian 2011, Αυδίκος 2014, 

Παναγιωτόπουλος και Βιδάλη 2019). Κεντρικό ρόλο στη σχετική συζήτηση έχουν τα 

ερωτήματα σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο υποστήριξης πρακτικών και πολιτικών 

στον πολιτιστικό τομέα σε επίπεδο γειτονιάς ή πόλης. Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή 

των πολιτών και το crowdsourcing (πληθοπορισμός) αποκτούν ιδιαίτερη 

αναγνωρισιμότητα και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλή για ορισμένα πεδία πολιτικής: το 

πολιτισμικό πεδίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, ειδικά όταν συνδέεται με 

κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους (Στρατηγέα 2015). Το crowdsourcing 

αποτελεί μία πρακτική η οποία, συχνά με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, 

εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή του κοινού σε μία διαδικασία. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους Estelles-Arolas και Gonzalez-Ladron-de-Guevara (2012: 197), 

πληθοπορισμός είναι ένας τύπος συμμετοχικής online δραστηριότητας στην οποία 

ένα υποκείμενο (συνήθως ίδρυμα, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή εταιρεία) 

προτείνει σε ένα ανομοιογενές σύνολο ατόμων (το «πλήθος») να αναλάβει 

εθελοντικά μια αποστολή που θα εμπεριέχει κοινό όφελος και στα δύο μέρη. 

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για το ζήτημα του πολιτιστικού σχεδιασμού και της 

τοπικής πολιτιστικής πολιτικής ανακινήθηκε πρόσκαιρα με την ανοιχτή διαδικασία  

υποβολής υποψηφιοτήτων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. 

Από τον πρώτο γύρο υποβολής υποψηφιοτήτων το 2015 υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον 

για συμμετοχή από τις ελληνικές πόλεις και η διαδικασία επιλογής, δίνοντας έμφαση 

στην μακροχρόνια πολιτιστική στρατηγική, ανάγκασε τις συμμετέχουσες πόλεις να 

επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η τοπική πολιτιστική 

πολιτική και να προβλέψουν συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πόλη 

της Ελευσίνας η οποία επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το θεσμό έχει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα διαβούλευσης το οποίο περιλαμβάνει τα εργαστήρια για νέους (teenlabs), 

ειδικές εκδηλώσεις για το τοπικό κοινό, φιλοξενία καλλιτεχνών κλπ. (Καραχάλης και 

Δέφνερ 2016).  

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σε ποιο βαθμό και πόσο 

αποτελεσματικά μπορεί να εμπλακεί το ευρύτερο κοινό σε μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που επηρεάζει έναν κλάδο με πολλές ιδιαιτερότητες. Στην Ελλάδα η 

οικονομία του πολιτισμού σχετίζεται με ένα αρκετά σημαντικό τμήμα της 

οικονομίας: αφορά το 2,8% του ΑΕΠ με κύκλο εργασιών 11,7 δισ. ευρώ και 110.000 

απασχολούμενους που αγγίζει το 3% της συνολικής απασχόλησης (Λαζαρέτου 2014, 

Αυδίκος κ.ά. 2016). Πολύ σημαντικές είναι οι επιδράσεις (spillovers) σε άλλους 

τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός και η εκπαίδευση.  Μετά το ξέσπασμα της 

κρίσης οι εργαζόμενοι (καλλιτέχνες, σχεδιαστές, βοηθητικό προσωπικό, κλπ) και οι 

φορείς (μουσεία, θέατρα, ορχήστρες, καλλιτεχνική εκπαίδευση, design, 

κινηματογράφος, φεστιβάλ, κλπ) του τομέα αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης. Οι 

εθνικές και τοπικές αρχές αναγκάζονται να μειώσουν τις ενισχύσεις στους 

καλλιτέχνες (επιχορηγήσεις, κ.α.) ή στους καταναλωτές πολιτισμού (π.χ. με τη 

κατάργηση των δελτίων βιβλίου ή θεάτρου) και αναζητούν νέες μορφές έμμεσης 

ενίσχυσης της πολιτιστικής δραστηριότητας. Επομένως η συζήτηση αυτή καθίσταται 

επίκαιρη σε μία κρίσιμη στιγμή όπου ειδικά οι ηγεσίες των μικρότερων πόλεων 
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προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις τοπικές πολιτιστικές τους σκηνές. Μπορούν 

οι τοπικές κοινότητες να έχουν ρόλο στη διαδικασία αυτή και αν ναι με ποιον τρόπο; 

Σε ποιο βαθμό μπορούν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο να βοηθήσουν; 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο τοπίο που επιβάλλει η 

οικονομική κρίση στον τομέα του πολιτισμού είναι κρίσιμoς. Κεντρική έννοια στη 

σχετική συζήτηση είναι ο πολιτιστικός σχεδιασμός ο οποίος μπορεί να συνδέεται με 

διαφορετικές κλίμακες εφαρμογής ή στόχους. Μπορεί να αφορά τις εξής διαδικασίες: 

 (1). Πολιτιστικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο ενός ευρύτερου τοπικού ή 

περιφερειακού Σχεδίου   

 (2). Κλαδικός Πολιτιστικός Σχεδιασμός (π.χ. μουσική, χορός, βιβλίο, κ.λπ.)  

 (3). Πολιτιστικός σχεδιασμός για μία συγκεκριμένη περιοχή η γειτονιά της πόλης 

 (4). Χαρτογράφηση Πολιτιστικών Πόρων 

 (5). Σχεδιασμός με στόχο τη Συμμετοχή των Πολιτών σε δράσεις παραγωγής ή/και 

κατανάλωσης πολιτισμού.   

Η τελευταία κατηγορία ενδιαφέρει περισσότερο στο πλαίσιο των ερωτημάτων 

που τίθενται στο παρόν άρθρο. Για τις πόλεις που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μία 

μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολιτιστική στρατηγική τα παρακάτω σημεία κλειδιά 

πρέπει να αποτελέσουν και σημεία ιδιαίτερης προσοχής (Konsola&Karachalis 2010): 

 (Α) Αξιοποίηση Πηγών Πληροφόρησης/Καταγραφή/Χαρτογράφηση: Η 

προσπάθεια χάραξης πολιτιστικής στρατηγικής προϋποθέτει την καταγραφή και  

κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομίας του πολιτισμού σε μία 

πόλη. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι επίκαιρα και να αφορούν τις τυπικές και 

άτυπες μορφές πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης. Η συμμετοχή του κοινού 

στην χαρτογράφηση και οι ανοιχτές διαδικασίες είναι ένα κρίσιμο σημείο επιτυχίας.   

 (Β) Καλές πρακτικές από άλλες πόλεις και συμμετοχή σε ειδικευμένα διεθνή ή 

Ευρωπαϊκά δίκτυα (UCLG, World Cities Culture Forum, Eurocities, URBACT, 

κ.λπ.): Η εκτεταμένη αρθρογραφία και βιβλιογραφία για τη σχέση πόλης και 

πολιτισμού, τις προσεγγίσεις σε σχέση με τις πολιτιστικές στρατηγικές και τη 

σύνδεση με την οικονομία των επισκεπτών προσφέρει την ευκαιρία να αντληθούν 

ιδέες και λύσεις.  Η συμμετοχή σε δίκτυα τα οποία βασίζονται στην ανταλλαγή 

καλών πρακτικών και εμπειριών μπορεί επίσης να βοηθήσει προς αυτή τη 

κατεύθυνση.  

 (Γ) Εσωτερικοί/Εξωτερικοί Εταίροι: Οι διαδικασίες διαβούλευσης είναι σε θέση 

να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να προστεθούν ενδιαφέροντα στοιχεία στη 

πολιτιστική στρατηγική και να δημιουργηθούν συνθήκες κοινής αντίληψης και 

συνεννόησης. Βεβαίως οι διαδικασίες συνδέονται με δυσκολίες και περιορισμούς 

εφόσον είναι δύσκολη η προσέγγιση ανεπίσημων δικτύων ή των ομάδων που 

διατυπώνουν εξαρχής επιφύλαξη για το ρόλο του Δήμου. Σημαντικός παράγοντας 

είναι η αναγνώριση και η προσέγγιση των διαμορφωτών γνώμης σε τοπικό επίπεδο 

και των ενεργών ομάδων οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προέρχονται 

από τους κύριους εταίρους, ενώ στην πράξη απαιτείται πολύ χρόνος για να κερδίσει 

κανείς την εμπιστοσύνη των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων.  

 (Δ) Δυνατότητα παρακολούθησης εφαρμογής και τακτικής αναπροσαρμογής 

στόχων και δράσεων: Η σύσταση μιας ομάδας ή ενός γραφείου με στόχο την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτιστικής στρατηγικής αποτελεί απαραίτητο 

βήμα. Η τακτική αξιολόγηση των στόχων και η παρακολούθηση των εξωτερικών 

συνθηκών επιτρέπει την αναπροσαρμογή των δράσεων.  
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1β. Συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πολιτιστικό τομέα 

Μία από τις βασικές πρακτικές, που χρησιμοποιείται από πολιτιστικούς και όχι μόνο 

φορείς, με στόχο την ενδυνάμωση της συμμετοχής του κοινού σε πολιτιστικές 

δράσεις, είναι αυτή του crowdsourcing (πληθοπορισμός).  

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια πρακτική χωρίς προβλήματα ή, έστω, ανοιχτά 

ερωτήματα. Έχει απασχολήσει έντονα τους θεωρητικούς του πληθοπορισμού η 

ανάγκη –όπως είδαμε στην προηγούμενη υποενότητα- ύπαρξης κάποιου είδους 

«κοινού οφέλους» μεταξύ του φορέα και του πλήθους που συμμετέχει (Howe, 2006, 

Ribiere & Tuggle, 2010: 96, Estelles-Arolas & Gonzalez-Ladron-de-Guevara, 2012: 

197). Οι δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ πλήθους και φορέα, στο πλαίσιο 

πραγματικών καταστάσεων, αποτελεί ένα κρίσιμο «στοίχημα» στο σχεδιασμό μιας 

πληθοποριστικής διαδικασίας. Η αποτύπωση, όμως, αυτών των δυναμικών 

προϋποθέτει την απάντηση στο ερώτημα του πώς ορίζεται το πλήθος: ποιοι το 

αποτελούν και ποια η σχέση του με τον εκάστοτε φορέα. Οι Estelles-Arolas και 

Gonzalez-Ladron-de-Guevara (2012: 193-194) καταλήγουν στο ρεαλιστικό 

συμπέρασμα ότι το πλήθος ορίζεται από τον φορέα που αναλαμβάνει τη διαδικασία 

του crowdsourcing. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, ενώ είναι σαφές το όφελος του 

φορέα που επιτελεί το crowdsourcing παραμένει ασαφές το όφελος/κίνητρο του 

πλήθους.  

Για να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα ο Brabham υπογράμμισε ότι το 

κέντρο βάρους της πληθοποριστικής διαδικασίας θα πρέπει να εδράζεται «σε έναν 

κοινό χώρο (sharedspace) που μεγιστοποιεί το οφέλη τόσο ενός παραδοσιακού top-

down μανατζμέντ όσο και μιας bottom-up ανοιχτής δημιουργικής παραγωγικής 

διαδικασίας» (Brabham, 2013: 4). Κατ’ επέκταση, η συγκρότηση, διαμόρφωση και 

ισχυροποίηση αυτού του κοινού χώρου μεταξύ του φορέα και του πλήθους σχετίζεται 

με το ευρύτητα και την ποιότητα της συμμετοχής του κοινού στην ίδια τη διαδικασία 

του crowdsourcing. Θεώρηση, που συνάδει με την αντίληψη του Habermas (1991: 

179-180) περί αποικιοποίησης της δημόσιας σφαίρας, είτε από οικονομικά 

συμφέροντα είτε από τη δημόσια διοίκηση. Έτσι, προκειμένου το πλήθος να 

εξασφαλίσει τα δικά του οφέλη από μια διαδικασία crowdsourcing θα πρέπει να έχει 

μια όσο το δυνατόν πιο αυξημένη συμμετοχή. Δηλαδή, δεν αρκεί, πλέον, μόνο να 

ξέρουμε αν όντως συμμετέχει το πλήθος σε μια διαδικασία πληθοπορισμού, αλλά έχει 

επίσης αξία να αναρωτηθούμε τι είδους συμμετοχή είναι αυτή.  Σε αυτό το πλαίσιο, η 

κλίμακα συμμετοχικότητας της Arnstein (1969), η οποία αξιολογεί τη συμμετοχή των 

πολιτών, από το χειρισμό (manipulation) της διαβούλευσης έως τον πλήρη έλεγχο 

των πολιτών (citizens’ power), είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε τη συμμετοχή του πλήθους στις διαδικασίες του crowdsourcing.  

Πίνακας 1: Η κλίμακα της Arnstein (Arnstein, 1969) 

8. Πλήρης έλεγχος πολιτών (Citizens' power) Βαθμίδες Ουσιαστικής 

συμμετοχή (Degrees of 

Citizens' Power) 
7.  Συμμετοχή δια αντιπροσώπων (Delegate power) 

6.  Συνεργασία (Partnership) 

5.  Κατευνασμός (Placation) Βαθμίδες Συμβολικής 

συμμετοχής 

(Degrees of tokenism) 
4.  Συμβούλιο (Consultation) 

3.  Πληροφόρηση (Informing) 

2.  Θεραπεία (Therapy) Ανύπαρκτη συμμετοχή 

(Non participation) 1.  Χειραγώγηση (Manipulation) 

Πηγή: Arnstein, 1969 

Όπως είδαμε, το ζητούμενο της σχέσης μεταξύ φορέα (crowdsourcer) και 

πλήθους είναι η εξεύρεση μιας λεπτής ισορροπίας στη διαμόρφωση του κοινού αυτού 
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χώρου. Σύμφωνα με τον Brabham (2013: 4) όταν ο χώρος αυτός ορίζεται 

περισσότερο από την εταιρεία (π.χ. διαλέξτε πιο χρώμα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

στο επόμενο μοντέλο παραγωγής της), τότε το κοινό γίνεται ένα απλό πιόνι στην 

παραγωγική αλυσίδα. Όταν ο κοινός χώρος ορίζεται περισσότερο από το κοινό τότε 

το πλήθος χαράσσει τη δική του στρατηγική και η εκάστοτε εταιρεία είναι απλά 

περιστασιακός παίχτης στην εργασία του πλήθους (π.χ. Wikipedia). Η επιζητούμενη 

ισορροπία, σημειώνει σε άλλο κείμενό του ο Brabham (2008), μπορεί να 

διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε η πληθοποριστική διαδικασία να μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αξιοποιεί την «σοφία του πλήθους», ότι αποτελεί ένα είδος συλλογικής 

ευφυΐας. 

Οι παραπάνω γενικές παρατηρήσεις γύρω από το crowdsourcing ισχύουν 

εξίσου -αν όχι και περισσότερο- στις περιπτώσεις των πολιτιστικών οργανισμών που 

υλοποιούν πληθοποριστικές δράσεις. Η Noordegraaf (2014) θέτει τέσσερα θέματα 

που απασχολούν τη σχέση πολιτιστικού οργανισμού και πλήθους: (α) με ποιον τρόπο 

οι εκάστοτε εθελοντές (πλήθος) στρατολογούνται (recruited), (β) με ποιον τρόπο 

διατηρείται το ενδιαφέρον τους και έχουν κίνητρα, (γ) πώς εκπαιδεύονται και (δ) ποια 

είναι η αξία της συμμετοχής τους. Υπό αυτήν την έννοια, τα βασικά στοιχεία που 

αφορούν το πλήθος σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του (characteristics), την 

εκπαίδευσή του (training), τον τρόπο που ο πολιτιστικός οργανισμός θα προσελκύσει 

τη συμμετοχή (attracting participation) και τον τρόπο που ο πολιτιστικός οργανισμός 

θα διατηρήσει τη συμμετοχή (sustaining participation). 

Αντίστοιχα, η Simon (2010) στο Συμμετοχικό Μουσείο διατύπωσε τέσσερις 

βασικές μεθόδους συμμετοχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών 

μονάδων:  

 Τη συνεισφορά, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στους 

οργανισμούς βοηθώντας το προσωπικό να ελέγξει ιδέες ή να αναπτύξει νέες δράσεις, 

διαμοιράζοντας τις σκέψεις και την εργασία τους μέσω δημόσιων πλατφόρμων 

επικοινωνίας.  

 Τη συνεργασία, η οποία καθοδηγείται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς, όπου 

η συνεργασία με εταίρους της κοινότητας γίνεται για να αναπτύξουν νέα 

προγράμματα, εκθέσεις και προσφορές. Οι συμμετέχοντες μπορεί να επιλεγούν στη 

βάση συγκεκριμένων γνώσεων ή προσόντων. 

 Τη συνδημιουργία, η οποία αν και μοιάζει με την περίπτωση της συνεργασίας, 

εντούτοις, η δράση δεν ξεκινά από τις ανάγκες του οργανισμού, αλλά προκύπτει ως 

συγκερασμός των αναγκών της κοινότητας (πλήθους) και των αντίστοιχων αναγκών 

του οργανισμού. Έτσι, δίνεται μεγαλύτερη ισχύς στους συμμετέχοντες. Ο 

πολιτιστικός οργανισμός και η κοινότητα συνεργάζονται στενά για την υλοποίηση 

κοινών στόχων. 

 Τη φιλοξενία συμμετεχόντων (δημιουργία) όπου ο πολιτιστικός οργανισμός 

διαθέτει μέρος των εγκαταστάσεων και των πόρων του για να παρουσιάσει θέματα 

που αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν από το πλήθος ή απλούς επισκέπτες.  

Κάνοντας μια αντιστοίχιση της συμμετοχής στις συμμετοχικές πολιτιστικές 

διαδικασίες της Simon με τη “κλίμακα” της Arnstein, καταλήγουμε στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 2: Κλίμακα Συμμετοχής Arnstein και Πολιτισμός 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΛΙΜΑΚΑ 

ARNSTEIN» 

Συνεισφορά Θεραπεία (Therapy) & Συμμετοχή του κοινού με 

παροχή πληροφορίας (Informing) 

Συνεργασία Πληροφόρηση (Informing)& Συμμετοχή με το 

κοινό σε ρόλο συμβουλευτικό (Consultation) 

Συνδημιουργία Αλληλεπίδραση κοινού και κέντρων  

λήψης αποφάσεων (Partnership) 

Φιλοξενία (δημιουργία) Εξαρτάται τη δράση 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 

 

Στη βάση του παραπάνω πίνακα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μόνο στην 

περίπτωση της πολιτιστικής συνδημιουργίας η συμμετοχή αγγίζει την «ουσιαστική 

συμμετοχή» (citizens’ power), όπως αυτή περιγράφεται στην κλίμακα της Arnstein. 

Αντιθέτως, στα περισσότερα project κυριαρχεί η περιορισμένη και μη ουσιαστική 

συμμετοχή του κοινού, ενώ μόνο ως ουτοπική μπορεί να χαρακτηριστεί η κυριαρχία 

του πλήθους έναντι του φορέα, σε όσα project διαμορφώνονται από τους φορείς. 

Ωστόσο, είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της συμμετοχής μέσα από δράσεις όπου 

φορέας και πλήθος συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν όχι μόνο για την υλοποίηση 

του εκάστοτε project, αλλά και για τη διαμόρφωσή του (Τρακόσας, 2018).  

Αυτό που παρατηρείται, λοιπόν, είναι ότι ο σχεδιασμός -είτε κρατικός είτε 

ιδιωτικός- μιας πληθοποριστικής διαδικασίας καλείται να λάβει υπόψη του μια σειρά 

από παραμέτρους που σχετίζονται με το κοινό. Ερωτήματα όπως:  

 με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή του κοινού που θα συμμετάσχει στο εκάστοτε 

project,  

 ποιος είναι ο ρόλος του κοινού στο σχεδιασμό του project και ποιος στην 

υλοποίησή του,  

 ποια είναι η αλληλεπίδραση του κέντρου λήψης αποφάσεων με το κοινό,  

 ποια και πόσο ουσιαστική είναι η συμμετοχή του κοινού στο κέντρο λήψης 

αποφάσεων και  

 κατά πόσο το κοινό εξακολουθεί να συμμετέχει στη δράση μετά το πέρας της 

αρχικής φάσης της,  

αποτελούν κεντρικά θέματα και είναι απαραίτητο να απαντηθούν με απόλυτη 

σαφήνεια για να γίνει κατανοητή η ουσία της εκάστοτε πληθοποριστικής διαδικασίας. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα σχετικό «παράδοξο»: ο σχεδιασμός, από 

οποιονδήποτε φορέα, μιας πληθοποριστικής-συμμετοχικής διαδικασίας καλείται να 

γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζεται σχετικά η ισχύς του ίδιου αυτού φορέα 

και, ταυτόχρονα, να δίνεται μεγαλύτερο εύρος και δυναμική στις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες του κοινού. 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστούν περιπτώσεις 

όπου εφαρμόζεται το πρότυπο του crowdsourcing σε πόλεις, γειτονιές και δήμους. 
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2.  Η εμπειρία των ελληνικών πόλεων 

Το crowdsourcing ως εργαλείο διοίκησης γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές. Στα 

μουσεία η εφαρμογή αφορά διαφορετικά στάδια. Για παράδειγμα στο Μουσείο της 

Πόλης του Άμστερνταμ το κοινό μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα και να έχει 

πρόσβαση στις διαδικασίες αποφάσεων και δαπανών ή, αντίστοιχα, η Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνασείου Ιδρύματος επιτρέπει στους «Φίλους της 

Στέγης» να συνδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες του ετήσιου προγραμματισμού. Η 

συμμετοχή αυτή οργανώνεται σε ένα πλαίσιο που θέτει ο οργανισμός. Ωστόσο σε 

επίπεδο γειτονιάς ή πόλης οι διαδικασίες αυτές καθίστανται πιο απαιτητικές και 

περίπλοκες, αλλά, ενδεχομένως, και πιο ουσιαστικές. Προκλήσεις όπως η 

δημιουργική επανάχρηση χώρων/κτηρίων με δημόσια χρήση όπου η γειτονιά μπορεί 

να αλληλεπιδρά με καλλιτέχνες και ομάδες, η ένταξη ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού κλπ. μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς σε επίπεδο γειτονιάς ή 

πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε τέσσερις περιπτώσεις γειτονιών/πόλεων 

που υλοποιούν συμμετοχικές/πληθοποριστικές διαδικασίες. Στην Ελλάδα οι 

περισσότερες προσπάθειες πολιτιστικής στρατηγικής σχεδιάστηκαν εκ των άνω (top 

down) και όχι από τις διοικήσεις των ΟΤΑ, ωστόσο αυξάνονται οι περιπτώσεις όπου 

ο σχεδιασμός τοπικών στρατηγικών γίνεται με συμμετοχικές διαδικασίες εκ των κάτω 

(bottom up). 

Αν και σχετίζονται εν μέρει μόνο με τον πολιτισμό, οι πρόσφατες 

προσπάθειες διαμόρφωσης ενός πλαισίου στρατηγικής μάρκετινγκ και ταυτότητας 

πόλης για την Κοζάνη και τη Λάρισα βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία και 

διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού με δεδομένο ότι βασίστηκαν στις αρχές του 

συμμετοχικού μάρκετινγκ τόπου (participatory place marketing) (βλ. Καραχάλης 

2017). Οι έρευνες και διαδικασίες διαβούλευσης περιλάμβαναν στοιχεία 

crowdsourcing. Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με την επιστημονική ευθύνη 

του Εργαστηρίου Τουριστικού σχεδιασμού Έρευνας και Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με επιστημονικό υπεύθυνο τον Α. Δέφνερ. O σχεδιασμός 

της έρευνας περιλάμβανε την έρευνα πεδίου στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες 

και τους επισκέπτες και εκτεταμένες συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και 

συλλογικοτήτων κάθε πόλης με στόχο τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τις 

ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες για την τελική διαμόρφωση των πακέτων 

προώθησης. Στην έρευνα με ερωτηματολόγια συμμετείχαν  529 κάτοικοι στην 

Κοζάνη και 639 κάτοικοι στη Λάρισα. Αντίστοιχα στην έρευνα επισκεπτών που 

πραγματοποιήθηκε στα ξενοδοχεία των δύο πόλεων συμμετείχαν 112 και 200 

επισκέπτες αντίστοιχα, ενώ ερωτηματολόγια απαντήθηκαν και από 150 και 200 

εκπροσώπους επιχειρήσεων σε Κοζάνη και Λάρισα αντίστοιχα. Η ανάλυση των 

ερωτηματολογίων ανέδειξε τις κυρίαρχες πολιτιστικές εικόνες, τον πολιτισμό της 

καθημερινότητας κάθε πόλης, τις επίσημες και ανεπίσημες ομάδες που παράγουν 

πολιτιστικές υπηρεσίες, αλλά και την επιθυμητή μελλοντική στρατηγική. Ενδεικτικά, 

τα κυρίαρχα πολιτιστικά στοιχεία της Κοζάνης τα οποία αναδείχθηκαν  σχετίζονται 

με τους Φανούς (αποκριάτικα έθιμα), την ιστορία της περιοχής (Αρχαία Αιανή, 

Μακεδονικός Αγώνας, κλπ) αλλά και την εικόνα της «πόλης του βιβλίου» που έχει 

διεκδικήσει η πόλη στο πρόσφατο παρελθόν. Άλλα στοιχεία ήταν οι δραστήριοι 

τοπικοί σύλλογοι, η μακεδονική αρχιτεκτονική και η λίμνη Πολυφύτου ως πόρος 

πολιτισμού. Η «Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη», με την ιστορική της συλλογή, εδώ και 

λίγο καιρό έχει  εγκατασταθεί στο νέο εμβληματικό της κτήριο, γεγονός που 

επαναφέρει την ταυτότητα αυτή στο προσκήνιο (ΕΤΟΥΣΕΠ και Δήμος Κοζάνης 

2015, Καραχάλης 2017).  Αντίστοιχα, στη Λάρισα πέρα από το θέατρο (Θεσσαλικό 

Θέατρο, Σμουθ, Τιριτόμπα, κ.ά.) και τις εικαστικές τέχνες (μουσείο Κατσίγρα, 
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γκαλερί κλπ), μέσα από τη διαβουλευση αναδείχθηκε η παρουσία νέων σχεδιαστών, 

καλλιτεχνικών/μουσικών ομάδων και συλλογικοτήτων. Οι χώροι και οι ομάδες αυτές  

αποτελούν σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της πόλης ως επίκεντρου 

δημιουργικότητας. Η διαδικασία διαβούλευσης επίσης ανέδειξε την ιδιαίτερη 

σημασία που έχει το Αρχαίο Θέατρο, τα παραδοσιακά στοιχεία (π.χ. ταβέρνα 

Νικόδημος)  και ο καθημερινό πολιτισμός με την έννοια της εξωστρέφειας, της 

χρήσης του δημόσιου χώρου ως τόπου συνάντησης, κλπ (ΕΤΟΥΣΕΠ κά 2015). Και 

στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αναδεικνύεται η δυσκολία που σχετίζεται με την μη 

ύπαρξη προηγούμενης συζήτησης σχετικά με το μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό 

των ΟΤΑ στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Το κοινό και οι εκπρόσωποι 

φορέων συμμετείχαν στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων, θα πρέπει ωστόσο να 

αξιολογηθεί μακροπρόθεσμα η επιτυχία των προτάσεων.   

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Ελευσίνα 2021, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας που αναφέρεται και παραπάνω στο παρόν άρθρο. Αν και οι σχετικές 

καθυστερήσεις λόγω του νομικού πλαισίου έχουν ανατρέψει το σχετικό 

χρονοδιάγραμμα, ήδη πολλές πρωτοβουλίες και θεσμοί (Πολιτισμός 2030, 

Συνοικισμός, Pilot Cities, κλπ) βασίζονται στην άμεση συμμετοχή του κοινού. Έτσι, 

στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Ελευσίνα 2021», πραγματοποιήθηκε η 

διπλή δράση «Διαδρομές στις Ρίζες 1 & 2», το 2016 και το 2018 αντίστοιχα. Η πρώτη 

δράση, του 2016, αφορούσε έναν βιωματικό περίπατο που πραγματοποιήθηκε στον 

Συνοικισμό της Ελευσίνας, την περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι μικρασιάτες 

πρόσφυγες του 1922. Από τη διαδικασία προέκυψε ένα μικρό ντοκιμαντέρ διάρκειας 

περίπου 9 λεπτών (youtube, 2016), της ομάδας ΩΣΜΩΣΙΣ, η οποία, για τους σκοπούς 

του ντοκιμαντέρ, εγκαταστάθηκε για δέκα μέρες στην Ελευσίνα. Στο μικρού μήκους 

ντοκιμαντέρ, οι κάτοικοι μίλησαν για τα ζητήματα της προσφυγιάς και του 

ξεριζωμού. Πρόκειται για μια instant performance, δηλαδή, για έργο που 

δημιουργείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από τη συνάντηση του καλλιτέχνη 

με τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής (Eleusis2021, 2016).  

Δύο χρόνια αργότερα, και στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Συνοικισμός» 

υλοποιήθηκε η δράση «Διαδρομές στις Ρίζες #2» (Eleusis2021, 2018). Στη δράση 

αυτή, οι κάτοικοι του Συνοικισμού ανοίγουν για μια ακόμη φορά τα σπίτια τους 

στους επισκέπτες του βιωματικού περιπάτου και μοιράζονται μαζί τους τις ιστορίες, 

τα ήθη και τα έθιμά τους, τα τραγούδια τους αλλά και τους προβληματισμούς τους. 

«Στα ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί προστίθενται τώρα καινούργια: Τι άλλαξε 

στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε; Τι σημαίνει για τους ίδιους τους κατοίκους 

το να αφηγούνται τις ιστορίες τους και αυτές των προγόνων τους και ποια είναι τα 

νέα αφηγήματα των κατοίκων του Συνοικισμού; Με ποιους τρόπους μια κοινότητα, 

μια γειτονιά επιτελεί το έργο της διατήρησης της συλλογικής της μνήμης;», 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στην περιγραφή της δράσης (Eleusis2021, 2018).  

Το συγκεκριμένο project έχει αξία να συζητηθεί υπό το πρίσμα της 

συμμετοχής των κατοίκων σε μία δράση ενός πολιτιστικού οργανισμού. Κατ’ αρχάς, 

το ενδιαφέρον είναι ότι μια από τις βασικές παραμέτρους του φακέλου 

υποψηφιότητας της «Ελευσίνας 2021» εδράζεται «στην ενδυνάμωση του 

πολιτιστικού προφίλ της πόλης και τη συμμετοχικότητα» (Τελικός Φάκελος 

Υποψηφιότητας «Ελευσίνας 2021», 2016: 10). Η διπλή δράση «Διαδρομές στις 

Ρίζες» φαίνεται πως ευνοεί μια τέτοια διαδικασία. Καθώς οι απόγονοι των 

μικρασιατών προσφύγων περιγράφουν την ιστορία τους, γίνονται και οι ίδιοι κομμάτι 

της ταυτότητας της πόλης. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο η παραπάνω 

συμμετοχή του κοινού γίνεται σε ένα σχετικά ισότιμο πλαίσιο, αν ο σχεδιασμός της 

δράσης περιλαμβάνει τη δράση του κοινού, με ποιον τρόπο και σε ποια κατεύθυνση.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχοι προβληματισμοί προκύπτουν και από την 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δράση «Dourgouti Island Project», της ομάδας UrbanDig, 

που αφορούσε στη συμμετοχική χαρτογράφηση και ανάδειξη της γειτονιάς του 

Δουργουτίου, η οποία και  ολοκληρώθηκε με μια περιπατητική παράσταση 

(UrbanDig, 2018). Κατά τη διάρκεια του έργου έγιναν δεκάδες δράσεις, από τοπικό 

φεστιβάλ μέχρι βόλτες χαρτογράφησης, στις οποίες συνεργάστηκαν πάνω από 67 

καλλιτέχνες και τουλάχιστον 400 άτομα (κάτοικοι, μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, 

καλλιτέχνες, ερευνητές, επιστήμονες κ.λπ.). Ολοκληρώθηκε, δε, με μια παράσταση 

στους δρόμους της γειτονιάς εμπνεόμενη από την ίδια την εμπειρία συλλογικής 

ενασχόλησης (dourgouti.gr, 2016). Μέσα από τη διαδικασία της χαρτογράφησης και 

συγκεκριμένα από τις εθελοντικές τοπικές ομάδες Ιστορικής Χαρτογράφησης και 

Αισθητηριακής Χαρτογράφησης προέκυψε μια δημοσίευση για το Δουργούτι στον 

Κοινωνικό Άτλαντα της Αθήνας (Μυωφά& Παπαδιάς, 2016). 

Τα δύο έργα (projects) αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα της ουσιαστικής και 

ισότιμης συμμετοχής του κοινού. Σε μελέτη για την περίπτωση της Αγοράς της 

Κυψέλης προκύπτουν αντίστοιχα συμπεράσματα (βλ. Vaiou&Kalandides 2017). 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν αποτυπώνουν μια διαφορετική προσέγγιση της 

συσχέτισης μεταξύ του πολιτιστικού φορέα και του πλήθους. Πόσο, δε, μάλιστα, όταν 

αυτό το πλήθος συνδέεται με μια γειτονιά/πόλη. Το ενδιαφέρον στοιχείο που 

προκύπτει, ιδιαίτερα από τα εν λόγω projects, είναι και τα δύο δίνουν έμφαση στην 

έννοια της ταυτότητας. Στον τρόπο, δηλαδή, που αντιλαμβάνεται το πλήθος τη σχέση 

του με το χώρο όπου ζει και την ιστορική μνήμη που αυτός ο χώρος ενέχει. 

Παρατηρείται, ως εκ τούτου, σύνδεση των πληθοποριστικών πρακτικών με τη 

Δημόσια Ιστορία. Ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο η ίδια η κοινωνία ανασυγκροτεί 

τον εαυτό της και το παρελθόν της, η σύνδεση του πλήθους με συγκεκριμένα 

τοπόσημα στις σύγχρονες πόλεις και η δημόσια αποτύπωση αυτών των διαδικασιών 

(Hayden, 1995: 10-17), δύναται να ενεργοποιηθούν μέσα από την επαφή του κοινού 

με τον πολιτιστικό φορέα σε ένα πληθοποριστικό project.  

 

3.  Αδυναμίες και Προκλήσεις  

Με δεδομένη την παραπάνω ανάλυση παρατηρούμε ότι διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο 

πλαίσιο ως προς την εξέταση των πληθοποριστικών πολιτιστικών έργων. Έτσι, είναι 

απαραίτητη η απάντηση όχι μόνο στο ερώτημα αν το κοινό συμμετέχει σε μια 

διαδικασία τύπου crowdsourcing, αλλά επιπρόσθετα, τι είδους συμμετοχή είναι αυτή.  

Σε αυτό το σημείο μπορεί να διατυπωθεί, ίσως, η βασικότερη πρόκληση για το 

crowdsourcing. Ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, εκείνη του σχεδιασμού της 

πληθοποριστικής δράσης, προκύπτει ότι τα αποτελέσματά της είναι διαφορετικά όταν 

ο ειδικός (π.χ. πολιτιστικός φορέας, δήμος κ.λπ.), καλείται να διαμορφώσει το σχέδιο 

της δράσης χωρίς τη συμμετοχή του κοινού και διαφορετικός όταν το κάνει με τη 

συμμετοχή του κοινού (στη δεύτερη φάση, εκείνη της υλοποίησης του project, 

θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του κοινού). Το ενδιαφέρον ζήτημα σε αυτήν την 

περίπτωση είναι ότι η συμμετοχή του κοινού δεν εγγυάται την ποιότητα του project -

κάτι που ο «ειδικός» υποτίθεται ότι το πετυχαίνει. Ωστόσο, η αξιακή προκείμενη 

στην περίπτωση του πληθοπορισμού έγκειται στη συμμετοχικότητα του κοινού και 

όχι στην πρωτοποριακή έμπνευση του «ειδικού». Συνεπώς, παρατηρείται μια 

ενδιαφέρουσα διαλεκτική ανάμεσα στον επαγγελματία του πολιτισμού και στο 

πλήθος. Εξίσου ενδιαφέρουσα όμως είναι και η δυναμική που αναπτύσσεται εντός 

του ίδιου του συμμετέχοντος κοινού π.χ. στην τοπική κοινότητα της Ελευσίνας. 

Καθώς και εκεί διαμορφώνονται αντίστοιχες συσσωματώσεις μεταξύ «ειδικών του 

κοινού» και «μη-ειδικών του κοινού», προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
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ερευνητικά ερωτήματα. Αυτού του είδους οι προκλήσεις, που περιέχει η ίδια η δομή 

ενός πληθοποριστικού project, έχουν απασχολήσει τη θεωρία του πολεοδομικού 

σχεδιασμού (Brabham, 2009, Warren, 2007, Schlossberg & Shuford, 2005). 

Στη βάση αυτή μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε τις προκλήσεις της χωρικής 

διάστασης ενός πολιτιστικού πληθοποριστικού έργου. Η σχέση «ειδικού» και «μη-

ειδικού» επερωτά και ίσως να επαναδιατυπώνει τους τρόπους οικειοποίησης των 

κοινωνικών ομάδων με τον ήδη υπάρχοντα χώρο μιας γειτονιάς/πόλης. Ο χώρος 

αλλάζει περιεχόμενο καθώς η επέμβαση του πολιτιστικού project έχει τη 

συγκατάθεση του πλήθους -είτε με τον συμμετοχικό σχεδιασμό, είτε με τη 

συμμετοχική υλοποίηση του εκάστοτε έργου. Υπό αυτήν την έννοια, επανέρχεται με 

άλλους όρους η έννοια των «κοινών αστικών αγαθών», η οποία με τη σειρά της θέτει 

ένα νέο πλαίσιο για τη σχετική συζήτηση (Foster και Iaione, 2019). Η θεματική αυτή 

αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον στο χώρο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο της συζήτησης για την αστική 

ανθεκτικότητα, τον «μουνισιπαλισμό» (municipalism), κλπ.  

 

4. Συμπεράσματα  

Η περιορισμένη εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασίων και πρακτικών crowdsourcing 

στον πολιτιστικό τομέα στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

χαρακτηρίζουν την παραγωγή και την κατανάλωση πολιτισμού (ενδιαφέροντα 

στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στα Εμμανουήλ κ.ά. 2016, Ζορμπά 2014, 2015) 

δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο των ελληνικών πόλεων. 

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτουν όμως ορσιμένες βασικές 

διαπιστώσεις, πιο συγκεκριμένα: 

 Η προσπάθεια «ελέγχου» της πολιτιστικής στρατηγικής μιας πόλης από την 

κεντρική διοίκηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε 

αποτυχία – ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες στο πολιτιστικό 

τομέα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κοζάνης όπου η ταυτότητα της 

«πόλης ανάγνωσης» που επιβλήθηκε από το υπουργείο απέτυχε. Η πολιτιστική 

ταυτότητα μιας γειτονιάς ή μια πόλης προσδιορίζεται από ένα σύνθετο πλέγμα 

ιστορικών αναφορών, σχέσεων και διαδικασιών. Επομένως η ουσιαστική συμμετοχή 

των πολιτών και η διατύπωση οράματος το οποίο θα αντλεί στοιχεία από τις τοπικές 

κοινότητες μπορεί αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο.  

 Αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών/δημιουργών ότι δεν 

αρέσκονται σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου ή σχήματος διοίκησης επομένως οι 

συμμετοχικές διαδικασίες που βασίζονται σε πρακτικές crowdsourcing μποροήν να 

αποδειχθούν μία καλή, πιο δημοκρατική εναλλακτική.  

 Η παροχή κινήτρων προς τους συμμετέχοντες είναι όμως απαραίτητη εφόσον η 

εφαρμογή δείχνει ότι σε αντίθετη περίτπωση το ενδιαφέρον φθίνει. Π.χ. θα είναι 

ενδιαφέρον να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα ενός έργου όπως το Dourgouti Island σε 

μακροπρόθεσμη προοπτική.  

 Η εργαλειοποίηση του πολιτισμού είναι ένα ζήτημα που εντοπίζεται στη σχετική 

βιβλιογραφία και αποτελεί απειλή σε κάθε σχετική προσπάθεια (Groth&Corijn 2005, 

Pratt 2008). Ο πολιτισμός συχνά εμφανίζεται ως «εργαλείο» και «μοχλός» για την 

προώθηση επενδύσεων ή ως στοιχείο  τουριστικής προβολής. Η συμμετοχή των 

τοπικών κοινοτήτων και του κοινού ενδεχομένως να έχεις ως στόχο τη νομιμοποίηση 

των διαδικασιών αυτών.  

Η συζήτηση οδηγεί σε ορισμενα αντιφατικά συμπεράσματα. Αποφάσεις που 

σχετίζονται με το πολιτισμικό πεδίο (συντήρηση, ανάδειξη, αποτίμηση αξίας, κλπ) 

απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και την παρέμβαση ειδικού εμπειρογνώμονα και 
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είναι διαδικασίες που δύσκολα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν ώστε να είναι 

κατανοητές στο μη εξειδικευμένο κοινό. Η «σοφία του πλήθους» επομένως μπορεί να 

μην είναι επαρκής.  Οι αντιφάσεις αυτές δεν ακυρώνονται ούτε με τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας. Ωστόσο ολοένα και περισσότεροι κρατικοί οργανισμοί, χώροι 

πολιτισμού, κλπ πειραματίζονται με τις πρακτικές crowdsourcing π.χ. πολλοί 

ελληνικοί ΟΤΑ επενδύουν σε μορφές σχεδιασμού με την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών είτε σε επίπεδο πολιτιστικής στρατηγικής είτε σε επίπεδο μεμονωμένων 

πολιτιστικών χώρων (π.χ. Σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, Αγορά Κυψέλης, Ακαδημία 

Πλάτωνος, Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Αθήνα, κά). Η περαιτέρω έρευνα για τα νέα 

εργαλεία συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στον πολιτισμό και η συμφωνία για έναν 

κοινά αποδεκτό τρόπο αξιολόγησης της επιτυχούς εφαρμογής μιας πολιτιστικής 

στρατηγικής ή ενός έργου είναι επομένως απαραίτητα.  
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Οι Πολιτισμικές Διαστάσεις της Τοπικής Ανάπτυξης 
 

 

 

 Γιάννης Ιωαννίδης1 

 

 

 

Περίληψη: 

Τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες το μοντέλο ανάπτυξης είχε ως βασικό 

χαρακτηριστικό την ποσοτική ανάπτυξη αλλά προξένησε αρνητικές συνέπειες όπως 

ήταν η κατασπατάληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, η έλλειψη ποιότητας στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και η 

υιοθέτηση ενός ομοιόμορφου πολιτιστικού προτύπου με την παραμέληση της 

ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των λαών. Το νέο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης 

έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τον πολιτισμό και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η 

πολιτιστική διάσταση της τοπικής ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται από 

την αυτοτροφοδοτούμενη και ενδογενή ανάπτυξη και διαμορφώνει το 

πολιτισμικοκεντρικό μοντέλο τοπικής ανάπτυξης. 

 

Abstract: 

In the early postwar decades the development model has as standard quantitative 

growth but caused adverse consequences such as squandering of natural resources, 

environmental pollution, the lack of quality on residents' daily lives and the adoption 

of a uniform cultural model with the neglect of the particular cultural identity of 

peoples. The new local development model has culture as a key feature and thus 

highlighting the cultural dimension of local development. This model is characterized 

by the self-sustaining and endogenous development and forming the cultural-centered 

development model. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Πολιτισμικοκεντρικό  μοντέλο  ανάπτυξης, Βιώσιμη ανάπτυξη, 

Πολιτιστικός χώρος 
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1. Βιομηχανικός εκσυγχρονισμός και το  οικονομοκεντρικό μοντέλο πολιτιστικής 

ανάπτυξης  

Τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες η ανάπτυξη εκλαμβάνεται ως η επίτευξη 

θετικών μεταβολών, κυρίως, ποσοτικού χαρακτήρα οι οποίες βελτιώνουν την υλική 

πρόοδο καλυτερεύοντας την οικονομική θέση διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η 

ανάπτυξη προσδιορίστηκε ως μία διαδοχική διαδικασία κοινωνικοοικονομικών 

αλλαγών που επιφέρουν την υλική ευημερία ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε και ως 

παράγοντας κατηγοριοποίησης των κρατών σε σχέση με την πρόοδο και την ευμάρεια 

που το κάθε ένα επιτυγχάνει. Ουσιαστικά επικρατεί μία μονοδιάστατη 

οικονομοκεντρική αντίλψη όπου η οικονομική ανάπτυξη εστιάζεται σε ποσοτικά 

οικονομικά κριτήρια και αποτυπώνεται με δείκτες μεγέθυνσης. Οι στρατηγικές αυτές 

που βασίζονται παρέχουν μεν ικανοποιητικά αποτελέσματα αλλά δημιουργούν 

προβλήματα με αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την κατασπατάληση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, την έλλειψη 

ποιότητας στην καθημερινή ζωή των κατοίκων υποσκάπτοντας τη βιωσιμότητα των 

τοπικών κοινωνιών. Επίσης, η μαζική και ραγδαία εκβιομηχάνιση οδήγησε στην 

υιοθέτηση ενός ομοιόμορφου πολιτιστικού προτύπου με την παραμέληση της 

ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των λαών (Κόνσολα 2006: 21-22).  

Τη δεκαετία του 1970 οι  υποστηρικτές του βιοµηχανικού εκσυγχρονισµού 

θεωρούσαν  τον πολιτισµό ως έναν από τους συντελεστές της οικονοµικής 

ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη εννοούνταν µόνο ως οικονοµική και όχι ως κοινωνική 

ή πολιτισµική (Πασχαλίδης κ. συν., 2002: 225-230). Με βάση το συγκεκριμένο 

μοντέλο ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως θέαμα και η εμπορευματοποιημένη 

διαχείρισή του τον καθιστά εμπορικό προϊόν. Οι αμιγείς οικονομοκεντρικές 

στρατηγικές προσανατολίζονται στη λογική της αγοράς και επιδιώκουν αποκλειστικά 

οικονομικούς στόχους προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και τουριστικά ρεύματα 

ικανοποιώντας τις προτιμήσεις του life style ενώ αξιολογούν τις πολιτιστικές 

λειτουργίες αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια (Mommaas 2004: 512-526).  

Το  μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης που αντιστοιχεί στην 

οικονομικοκεντρική εκδοχή αφορά ένα εξωγενές και ετερόνομο πρότυπο 

προσανατολισμένο σε μία καταναλωτική αντίληψη διοργάνωσης εφήμερων και 

εισαγόμενων πολιτιστικών γεγονότων συσσωρεύοντας εκδηλώσεις χωρίς συνεκτικό 

ιστό και εσωτερική συνοχή. Το μοντέλο της εξωγενούς πολιτιστικής ανάπτυξης 

βασίζεται σε μία ποσοτικού τύπου μεγέθυνση όπου «αδυνατεί» να προσδώσει 

φυσιογνωμία και στοιχεία ταυτότητας σε μία περιοχή, δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει 

το ενδογενές καλλιτεχνικό δυναμικό, ούτε να αναδείξει νέους πολιτιστικούς 

πόρους και να παράγει πολιτισμικό κεφάλαιο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το 

συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης συνταίριαξε με την κυριαρχία μίας παραδοσιακής 

και «εκ των άνω» (top-down) πολιτικής για τον πολιτισμό καθώς η πολιτιστική 

πολιτική αποτελούσε μια αποκλειστικά εθνική υπόθεση που είχε το χαρακτήρα μιας 

οργανωμένης κρατικής παρέμβασης, δηλαδή αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της 

εθνικής πολιτικής. Η εκδοχή της ανάπτυξης που συνδέθηκε αποκλειστικά με την 

τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική μεγέθυνση θεωρώντας την ως μονόδρομο, 

άρχισε να αναθεωρείται. 

Με την εξάντληση του αμιγούς οικονομοκεντρικού μοντέλου επιχειρείται η 

συσχέτιση οικονομίας και πολιτισμού με αποτέλεσμα να γίνεται αποδεκτό πως η 

πολιτιστική συνιστώσα  συνδυάζεται με την παραγωγική και συνολική αναπτυξιακή 

διαδικασία (Throsby 2010: 162-165). Ο πολιτισμός αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 

στοιχείο της ανάπτυξης καθώς αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες και 

προσελκύει διαφορετικών ειδών επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο τομέας των 
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πολιτιστικών βιομηχανιών αποτελεί έναν από τους περισσότερο αναπτυσσόμενους 

κλάδους της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς ικανοποιούν τις πολιτιστικές 

ανάγκες ενός διευρυμένου κοινού.  

Παράλληλα, από τη δεκαετία του 1980 αναδεικνύεται μία ισχυρή τάση 

αποκέντρωσης και περιφερειακής οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο. Νέες τοπικές 

πολιτικές που δεν ελέγχονται από την κεντρική κρατική δομή και αποτελούν το 

μοντέλο της αποκεντρωμένης ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη του ενδογενούς 

δυναμικού μιας συγκεκριμένης περιοχής. Η τάση αυτή ενισχύεται και στα πλαίσια 

της Ε.Ε. όπου ως κεντρική προτεραιότητα αναδεικνύεται η τάση αποσυγκέντρωσης 

και αποκέντρωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αναδεικνύονται νέες 

μορφές διακυβέρνησης με αίτημα για περισσότερη Δημοκρατία και εγγύτητα. Η 

αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζεται ως 

αναγκαία προϋπόθεση για την αναπτυξιακή διαδικασία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

διεκδικεί την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.  

Η τάση περιφεριοποίησης θα επιδράσει και στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των τοπικών στρατηγικών πολιτιστικής ανάπτυξης. Τα κέντρα 

σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτιστικών παρεμβάσεων διευρύνονται καθώς 

ασκούνται σε μικρότερες χωρικές μονάδες. Η ανάδυση νέων αντιλήψεων στην 

προβληματική για την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη έχει επιφέρει αλλαγές στην 

αντίληψη για το ρόλο των φορέων τοπικής- περιφερειακής διακυβέρνησης. Με τον 

αναπροσδιορισμό των εννοιών του χώρου και της περιφέρειας εγκαταλείπονται τα 

παραδοσιακά «εκ των άνω» (top-down) μοντέλα περιφερειακής πολιτιστικής 

ανάπτυξης που αποδέχονταν ως βασικό πολιτικό υποκείμενο δράσης το κράτος. Οι 

«εκ των κάτω» (bottom-up) προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη ως 

πολύπλευρο φαινόμενο που δεν εξαρτάται απλώς από τη διαθεσιμότητα των 

οικονομικών πόρων αλλά εμπεριέχει, εκτός από τις πολιτικοκοινωνικές παραμέτρους 

και  κρίσιμες πολιτισμικές συνιστώσες.  

 

 

2. Καινούργια πολιτισμικά πρότυπα  και νέες νοηματοδοτήσεις της κουλτούρας 

Σε όλες τις περιόδους και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, διαμορφώνονται πολιτικές 

και ιδεολογικές ανακατατάξεις που συνοδεύονται από διαφορετικούς πολιτιστικούς 

μετασχηματισμούς. Η σημερινή κρίση, μεταξύ των άλλων, έχει προκαλέσει αλλαγές 

πολιτισμικών προτύπων και μοντέλων. Διαμορφώνεται μία νέα ένταση του 

παγκόσμιου με το τοπικό, του γενικού με το ειδικό, του καθολικού με το μερικό, η 

οποία παράγεται στο εσωτερικό της κουλτούρας προκαλώντας συγχρόνως τάσεις 

προς την ολοκλήρωση ή την αποσύνθεση. Η κοινωνικοοικονομική κρίση 

ακολουθείται από κρίση πολιτισμικής ταυτότητας, δημιουργικής παραγωγής και 

κρίση πολιτιστικών θεσμών αλλά, παράλληλα, προσφέρει γόνιμο έδαφος για νέες 

νοηματοδοτήσεις της κουλτούρας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και προκαλούν 

εντάσεις στην παραδοσιακή σχέση ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία και την 

κουλτούρα (Ζορμπά 2013). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραδοσιακή αντίληψη 

ότι η πολιτιστική ανάπτυξη πρέπει να εστιάζεται στις «προηλεκτρονικές» εικαστικές 

και σκηνικές τέχνες (θέατρο, μουσική, ζωγραφική). Πρόκειται για μία παρωχημένη 

ιδεαλιστική αντίληψη του πολιτισμού ως συνώνυμο μόνο των γραμμάτων και των 

τεχνών αγνοώντας την ουσία του πολιτισμού ως συνολική συγκροτημένη 

πραγματικότητα και ως νοηματικά πρότυπα (αξίες, έννοιες, συναισθήματα, 

αισθητική) που συγκροτούν τη συλλογική συνείδηση και διαμορφώνουν την 

ταυτότητα μιας κοινωνίας. Ορισμένες σημαντικές ανακατατάξεις αναφέρονται στη 

συνέχεια.  
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 Η απόσυρση του κράτους και ο νέος ρόλος του πολιτιστικού κράτους  

Ο ρόλος του κράτους, όπως τον γνωρίσαμε τις μεταπολεμικές δεκαετίες, έχει ριζικά 

αλλάξει. Οι αλλαγές που συντελούνται οδηγούν σε υποχώρηση και απόσυρση του 

κράτους και στο μετασχηματισμό του σε μια λειτουργία που έχει προσδιορισθεί ως 

«αποκένωση του κράτους» (hollowing out of the state) (Peters 2006). Η μετακίνηση 

αυτή εντάσσεται στη λογική μετασχηματισμού από εκείνο που ορίζονταν ως 

«κυβέρνηση» σε αυτό που περιγράφεται ως «διακυβέρνηση» (Flinders 2011). Η 

έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συσχετίζεται άμεσα με τις μειωμένες 

ικανότητες ενός αποκενωμένου κράτους που εγκαταλείπει τον παλαιότερο ρόλο του 

και αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει τη δραματική συρρίκνωση των πόρων 

μετακινώντας κοινωνικοπολιτιστικά αιτήματα και ευθύνες προς άλλες κατευθύνσεις 

ώστε να συγκαλύπτονται ευκολότερα οι κοινωνικές αντιθέσεις. Αιτήματα και 

διεκδικήσεις που διοχετεύονται όχι μόνο «προς τα πάνω» (υπερεθνικά κέντρα και 

διεθνείς οργανισμούς) αλλά και «προς τα κάτω» (Αυτοδιοίκηση) και «προς τα έξω» 

(αγορά, οργανώσεις τρίτου τομέα και κοινωνίας πολιτών). Ο ρόλος του κράτους 

ανατρέπεται και στον πολιτιστικό τομέα. Επί δεκαετίες έπαιζε το ρόλο του 

αποκλειστικού παραγωγού, του αυθεντικού εκφραστή της εθνικής ταυτότητας και της 

εθνικής συνείδησης. Τώρα, πλέον, απεκδύεται παρόμοιους ρόλους και από 

προνοιακός και παρεμβατικός, ο ρόλος του οριοθετείται στο πλαίσιο ενός εποπτικού 

και ρυθμιστικού παράγοντα. 

 

  Περιθωριοποίηση και αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων για συμμετοχή σε 

πολιτιστικές δράσεις 

Η τρομαχτική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων και η 

συνακόλουθη ύπαρξη εθνικών, θρησκευτικών και φυλετικών μειονοτήτων, 

αναδεικνύουν φαινόμενα γκετοποίησης, ρατσισμού και αποκλεισμού από κάθε 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Όμως, η κοινωνική περιθωριοποίηση 

αφορά και άλλες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μεγάλες 

κατηγορίες από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους ουσιοεξαρτημένους και άλλες 

ευπαθείς και μειονεκτούσες ομάδες. Επίσης, το υψηλό κόστος της πολιτιστικής 

κατανάλωσης εκτός σπιτιού, συμβάλλει στην ραγδαία αύξηση της ψυχαγωγίας στο 

σπίτι και στον αποκλεισμό της συμμετοχής των ομάδων χαμηλού εισοδήματος και, 

κυρίως, των ανέργων στις πιο «δημόσιες» μορφές πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 

 Τεχνολογικές ανατροπές και αποϋλοποίηση πολιτιστικών προϊόντων 
Οι εκρήξεις στις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες 

στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας επιφέρουν κρίσιμες αλλαγές που 

συντελούνται στην παραγωγή και στη διανομή της κουλτούρας και στην κατανάλωση 

των πολιτιστικών αγαθών τα οποία, εκτός της χρηστικής τους αξίας, αποτελούν 

φορείς αξιών και διαθέτουν συμβολικό νόημα που δεν μπορούν να αποδοθούν με 

καθαρά οικονομικούς όρους, (Throsby 2010:190-194). Για παράδειγμα, οι ριζικές 

τεχνολογικές ανατροπές όπως οι νέες μορφές ψηφιοποίησης (digitisation), διασκευής 

(remix), ανάμειξης (mashing) και χρήσης (sampling) διαφορετικών έργων οι οποίες 

συσχετίζονται και με τις επιταχύνσεις της αποϋλοποίησης καθώς τα γνωστά ως χτες 

πολιτιστικά «υλικά» αγαθά και προϊόντα (δίσκος, βιβλίο) «από-υλοποιούνται» και 

μεταλλάσσονται σε downloading υπηρεσίες (Tabellini 2006 και Sassen 2007). Με 

τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ζήτηση για νέες μορφές ψυχαγωγίας δίνοντας έμφαση 

στην υψηλή επιτάχυνση της πολιτιστικής κατανάλωσης, δηλαδή υψηλούς ρυθμούς 

στην κατανάλωση του θεάματος. Προκύπτουν, συνεπώς, ευρύτερα θέματα 

ανασυγκρότησης που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επαναδιαπραγμάτευση 
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των σχέσεων του πολιτισμού με όλους τους υπόλοιπους χώρους συνδυάζοντας την 

κοινωνική στόχευση με τις οικονομικές συνιστώσες και την αναπτυξιακή προοπτική. 

 

3. Ο «πολιτιστικός χώρος» (cultural space) και ο «χώρος της πόλης» (urban 

place): Ο δημόσιος χώρος ως πολιτισμικό αγαθό. 

Σε κάθε ιστορική περίοδο διαμορφώνεται ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό 

μείγμα που επαναπροσδιορίζει το ατομικό και το συλλογικό ως μορφή έκφρασης 

επιθυμιών, κινήτρων, αναγκών και συμφερόντων και αναδεικνύει τη σημασία του 

χώρου αποτυπώνοντας τις συλλογικές μορφές κοινωνικής δράσης. Ένα βασικό, 

λοιπόν, κριτήριο για το ρόλο των δημόσιων αρχών και των κινημάτων στις σύγχρονες 

κοινωνικές ανάγκες, είναι η σημασία που προσδίδουν στο δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος 

χώρος είναι ο τόπος του πολίτη και εκκινεί από την παραδοχή ότι υπάρχουν κοινά 

αγαθά, κοινές αξίες και η προσπάθεια επανάχρησής του ως «κοινού χώρου» και 

«κοινού τόπου» καθίσταται μία σημαντική παράμετρος. Συνεπώς, η τυπολογία των 

δράσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα που επιλέγονται κάθε φορά 

συνιστούν τα κρίσιμα εργαλεία που προσδίδουν στο δημόσιο χώρο τη χωρική 

υπόσταση της συλλογικής έκφρασης. Ο δημόσιος χώρος εισέρχεται όλο και 

βαθύτερα στη σφαίρα των πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων και είναι δυνατόν να 

μετασχηματιστεί σε ένα πεδίο με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

κοινωνικοπολιτικές διεκδικήσεις Πρόκειται για τις δράσεις των κοινωνικών 

υποκειμένων και τη δημοκρατία των πολιτών που στο χώρο επικοινωνούν ως φορείς 

δικαιωμάτων και αιτημάτων. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δυσχερής η διάκριση της δημόσιας 

από την ιδιωτική σφαίρα καθώς η μεταμοντέρνα λογική θρυμματίζει το δημόσιο 

χώρο σε ιδιωτικές προτιμήσεις, τον κατακερματίζει και τον αποσυνθέτει. Η δημόσια 

σφαίρα δεν αποτελεί πια «αγορά» αλλά εξαντλείται σε διαφόρων τύπου «αγοραίες 

ανταλλαγές» και αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα ιδιωτικών παραγόντων (Sennett 

1999). Όταν ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται αποκλειστικά σε τόπο οικονομικής 

δραστηριότητας τότε η οικονομία λειτουργεί σε βάρος του πολίτη και  η αγορά 

καθίσταται επικυρίαρχος της κοινωνίας. Το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού της 

λειτουργίας του δημόσιου χώρου αποκτά την κρισιμότητά του καθώς απαιτείται η 

επανανοηματοδότηση του δημόσιου χώρου ώστε να ανακαλυφθεί η πολυμορφία 

και η πολυσημία του. Το κρίσιμο πρόβλημα δημοκρατίας και δικαιωμάτων παραμένει 

επίκαιρο: η έννοια του «commons», του κοινού δημόσιου αγαθού, που απειλείται 

από την  εμπορευματοποίηση  και την ιδιωτικοποίησή του είτε στο φυσικό 

περιβάλλον είτε με τη μορφή της πνευματικής παραγωγής και της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας.  

Οι νέες «διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη» συνθέτουν καινούργιους 

χώρους όπου διατυπώνονται πρωτότυπες μορφές διαχείρισης της πολιτιστικής ζωής 

και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Εγχειρήματα πολιτιστικής δράσης και 

καλλιτεχνικής έκφρασης που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τοπικής 

κλίμακας σε επίπεδο πόλης και έχουν σαν στόχο να προσδώσουν ουσία, αξία και 

νόημα στην ιδιότητα του πολίτη. Οι πρωτοβουλίες αυτές καλύπτουν μια ευρεία 

κλίμακα ενδιαφερόντων και διαμορφώνουν νέες μορφές συμμετοχής αναπτύσσοντας 

ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς επικοινωνίας και αλληλεγγύης όπως και συνθήκες 

ανεκτικότητας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. Οι πόλεις ως φυσικές, 

οικονομικές και κοινωνικές οντότητες είναι στενά συνδεδεμένες με τα θέματα της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της τοπικής δημοκρατίας και του πολιτισμού. 

Ταυτόχρονα, οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν ισχυρό παράγοντα 

αναζωογόνησης περιοχών, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και 
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ενθάρρυνσης για ενεργητικές δραστηριότητες του πολίτη διαμορφώνοντας ένα 

περιβάλλον συνεννόησης, κατανόησης και «συναντίληψης». Συνεπώς, ο 

πολιτισμός συσχετίζεται άμεσα με την «πόλη- χώρο» καθώς συνδέεται με τις τοπικές 

προτεραιότητες, τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες και τα τοπικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Το δικαίωμα στην πόλη σημαίνει την εγκαθίδρυση μιας χωρο-

χρονικής ενότητας, μιας συγκέντρωσης αντί ενός τεμαχισμού. Οι πόλεις είναι 

πολιτιστικά αναγνωρίσιμες, όχι μόνον από τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά 

αλλά και από την κοινωνική τους όψη. Επίσης, είναι πολιτιστικά αναγνωρίσιμες ως 

εικόνα και ως θέαμα και, κυρίως, ως κοινωνικός ιστός που αναπτύσσεται αλλά και 

πλήττεται καθημερινά καθώς στο εσωτερικό του δρουν ισχυρές οικονομικές και 

κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις όπου κατατίθεται μεγάλο κεφάλαιο εργασίας, 

εκπαίδευσης και πολιτιστικής δημιουργίας. 

Για όλες τις προαναφερθείσες αιτίες, η διάσταση της πόλης αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού τοπικού πολιτιστικού 

μείγματος, μιας ισχυρής τοπικής σύνθεσης ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και 

συλλογικότητες. Οι αποτελεσματικές πολιτιστικές συνεργασίες σε μία πόλη 

επιτυγχάνονται με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών εκφράσεων και των 

«ζωντανών» αποθεματικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας όπως είναι οι φορείς 

του δημόσιου τομέα, οι δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς, οι εκφάνσεις 

της κοινωνίας των πολιτών και οι συλλογικότητες εθελοντικής πρωτοβουλίας και 

δράσης. Οι τοπικές κοινωνίες φιλοξενούν πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων 

και συγκροτούν ευρύτερους χώρους πολιτιστικής και πολιτισμικής 

βιοποικιλότητας καθώς εισρέουν πολιτισμικοί πόροι μεγάλου εύρους και ιδιαίτερης 

σημασίας. Διαφορετικές κουλτούρες παράγουν διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων 

γεγονότων και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές δράσεις και αποτελέσματα 

(Ζορμπά 2014). Η συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή 

αναπτυξιακή διαδικασία είναι αναμφισβήτητη καθώς αποτελεί, πλέον, βασικό και 

αναπόσπαστο σημείο της.  Οι ισχυρές συνθέσεις πολιτιστικών λειτουργιών και 

δράσεων που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινωνίες δημιουργούν υψηλή 

προστιθέμενη αξία, προσδίδουν φήμη, κύρος και ισχύ και συντείνουν προς μία πόλη 

«συνέργειας». Οι οργανικές σχέσεις «συνέργειας και συναλληλίας» στον τομέα του 

πολιτισμού συντελούνται ευκολότερα σε τοπικό επίπεδο καθώς είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν σε συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον με βάση τις παραδόσεις και 

την ιστορία της πόλης, την ταυτότητα και το χαρακτήρα της, τις σχέσεις και τις 

αλληλεξαρτήσεις της, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της, τις απαιτήσεις και τις 

διεκδικήσεις της. Η μετατόπιση από την χρονικότητα στην χωρικότητα προσφέρει τη 

δυνατότητα να μελετηθεί και να συσχετισθεί ο «πολιτιστικός χώρος» (cultural space) 

με το «χώρο της πόλης» (urban place). Η πόλη ως χώρος πολιτισμού. 

Η πόλη ως μορφή και έκφραση τοπικότητας αποτελεί βασική συνιστώσα για 

την προώθηση της πολιτιστικής συνέργειας. Οι πόλεις αποτελούν «θερμοκήπια 

πολιτισμού» (Braudel) ενώ ο Levi-Strauss τις προσδιορίζει ως «αντικείμενα φύσης 

και υποκείμενα κουλτούρας». Η αναδημιουργία και αναζωογόνηση των πόλεων ως 

χώρων παιδείας και πολιτισμού καθώς και χώρων άσκησης των δικαιωμάτων και 

καθηκόντων του πολίτη, βρίσκεται στον πυρήνα της ολοκληρωμένης βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης.  

 

4. Το ενδογενές πολιτισμικοκεντρικό μοντέλο τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης 

Η αειφόρος ανάπτυξη ανέδειξε την ανάγκη μίας νέας φιλοσοφίας που αξιοποιεί 

καινοτόμα εργαλεία μίας ολιστικής διαχείρισης των πόρων ώστε η ανάπτυξη από 
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ποσοτική να μετατραπεί σε ποιοτική ανάπτυξη. Οι τρεις πυλώνες που συνθέτουν το 

αειφόρο μοντέλο και συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε μία βιώσιμη  ισορροπία σε 

παγκόσμιο επίπεδο αναφέρονται στην «οικονομία» ως αποτελεσματική οικονομική 

ανάπτυξη και ευημερία, στην «κοινωνία» ως δίκαιη κοινωνική πρόοδο και στο 

«περιβάλλον» ως οικολογική ισορροπία περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η σύνδεση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και του πολιτισμού ως του τέταρτου πυλώνα βιωσιμότητας 

αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του πολιτισμού στο σχεδιασμό μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής συνθέτοντας ως ισοδύναμα προαπαιτούμενα την οικονομική ευημερία, την 

περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη (Hawkes 2001: 21-26). Η 

πολιτιστική διάσταση προσδίδει στην ανάπτυξη ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα και 

προσανατολισμό που την καθιστούν περισσότερο ανθρωποκεντρική και 

αναδεικνύουν ένα νέο μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης με ενδογενή στοιχεία και 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά από το οικονομοκεντρικό μοντέλο, το 

πολιτισμικοκεντρικό μοντέλο.   

Το ενδογενές πολιτισμικοκεντρικό μοντέλο τοπικής ανάπτυξης 

συμπυκνώνει μια διαφορετική φιλοσοφία καθώς προσανατολίζεται σε επενδύσεις που 

σχετίζονται με πολιτιστικές υποδομές, εγκαταστάσεις και  πάγιο εξοπλισμό ενώ 

ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργοποίηση των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων 

και στην αυτόχθονη πολιτιστική παραγωγή  αξιοποιώντας δημιουργικά τους 

ενδογενείς πόρους μίας περιοχής τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και του τοπικού 

πολιτιστικού παραγωγικού δυναμικού (Κόνσολα - Ιωαννίδης 2005: 240-242). Ένα 

τέτοιο μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να καλύψει την αυθεντική 

ανάγκη των κατοίκων για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και, παράλληλα, να 

προσφέρει τη δυνατότητα για την αβίαστη  έκφραση διαφορετικών πολιτιστικών 

ρευμάτων. Το ενδογενές μοντέλο πολιτιστικής ανάπτυξης  διαθέτει μία ιδιαίτερη 

δυναμική καθώς «επιλέγει» τους όρους και τις συνθήκες της αναπτυξιακής 

διαδικασίας σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που τίθενται 

αποκτώντας μία δυναμική αυτοτροφοδότηση με την ανάπτυξη των πολιτισμικών 

πόρων.  

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται προωθούνται εναλλακτικά μοντέλα 

παραγωγής πολιτιστικών αγαθών, διαμορφώνεται ενδογενής παραγωγή και προσφορά 

πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος της  ίδιας της κοινωνίας. Αυτού 

του είδους οι πολιτιστικές στρατηγικές παρέχουν τη δυνατότητα να:  

 αναπτύσσουν νέες μορφές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

  συντείνουν στη διαμόρφωση τοπικής συνείδησης,  

 συνδέονται με την ενδυνάμωση της ιδιότητας του πολίτη,  

 συγκροτούν τοπική συναίνεση,  

 συμβάλλουν στην ανάδειξη ενός τοπικού συμμετοχικού πολιτισμού,  

 διευρύνουν τα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική δημοκρατία. 

Οι πολιτικές τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης που ενσωματώνουν την αντίληψη της 

βιωσιμότητας και της αειφορίας έχουν επιπτώσεις σε όλα τα πεδία χάραξης πολιτικής 

και καθίστανται αποτελεσματικές μόνον όταν εντάσσονται σε ολοκληρωμένες 

τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές που συντονίζονται με τις πολιτικές για την 

εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, το περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την 

έρευνα και την ανάπτυξη αναγάγοντας τον πολιτισμό σε κεντρικό άξονα της 

ποιότητας ζωής (Byrnes 2009). Συνεπώς, η συνιστώσα του πολιτισμού σε τοπικό 

επίπεδο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο της ίδιας της ανάπτυξης καθώς της 

προσδίδει την πολιτιστική της διάσταση. Η πολιτιστική διάσταση της τοπικής 

ανάπτυξης συνδέεται με κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι η ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, η προώθηση καινοτόμων εκδοχών 
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πολιτιστικών παρεμβάσεων, η ισχυροποίηση της τοπικής ταυτότητας και η 

τόνωση της τοπικής πολιτικής κουλτούρας. Η στρατηγική για την τοπική και 

περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη διατηρεί δεσπόζουσα θέση στις εκδοχές 

πολιτιστικής αναζωογόνησης ολόκληρων περιοχών καθώς αποτελεί απαραίτητη 

συνιστώσα της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής ενός τόπου. Η πολιτιστική 

αναζωογόνηση αξιοποιείται ως εργαλείο για την ανανέωση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής εικόνας και κατ’ επέκταση της πολιτιστικής ανάπτυξης και 

οικονομικής ενδυνάμωσης ολόκληρων περιοχών, δηλαδή στη «συνάντηση» της 

οικονομίας με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.  

 

5. Ανάγκη για ένα νέο μείγμα στρατηγικής τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης 

Τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα πολιτιστικής ανάπτυξης  προσιδιάζουν και σε 

αντίστοιχες στρατηγικές τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. Το  μοντέλο που 

αντιστοιχεί στην οικονομικοκεντρική εκδοχή αφορά ένα εξωγενές και ετερόνομο 

πρότυπο προσανατολισμένο σε εισαγόμενες μορφές διοργανώσεων και εφήμερων 

πολιτιστικών γεγονότων συσσωρεύοντας εκδηλώσεις χωρίς χαρακτήρα και 

φυσιογνωμία. Στον αντίποδα καταγράφεται το ενδογενές μοντέλο το οποίο είναι 

αυτοτροφοδοτούμενο καθώς προσανατολίζεται σε πολιτιστικές επενδύσεις, στην 

ενεργοποίηση των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων και στην αξιοποίηση των 

ενδογενών πόρων της περιοχής. 

  Από τις δύο αυτές «αντίδικες» στρατηγικές τοπικής πολιτιστικής 

ανάπτυξης προκύπτουν ουσιαστικά διλήμματα στα οποία οι φορείς διοργάνωσης 

καλούνται να απαντήσουν (Κόνσολα- Ιωαννίδης 2005): 

 Αμιγείς αυτοδιοικητικές διοργανώσεις ή πολυμερείς συνδιοργανώσεις και με 

άλλους φορείς του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Τρίτου τομέα; 

 Τυποποιημένες, ομοιογενείς και καθιερωμένες εκδηλώσεις ή καινοτόμες, 

πρωτότυπες και δημιουργικές διοργανώσεις; 

 Άθροισμα ασύνδετων μεταξύ τους εκδηλώσεων χωρίς στόχο και 

προσανατολισμό ή διαμόρφωση ταυτότητας και διακριτής φυσιογνωμίας; 

 Υιοθέτηση ενός μοντέλου με μετακλήσεις εκδηλώσεων από το κέντρο ή 

ανάδειξη τοπικών πολιτιστικών δυνάμεων και σύνδεση με δομές καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης; 

 Διατήρηση σταθερού μεγέθους, μορφής και πλαισίου διοργάνωσης ή 

αναζήτηση ευρηματικών λύσεων με διεύρυνση, διασπορά και διάχυση των δράσεων; 

 Θεσμοί μονομερώς επιδοτούμενοι και επιχορηγούμενοι ή διεκδίκηση 

οικονομικής ανταποδοτικότητας και εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης; 

 Πολιτιστικά γεγονότα που συνδέονται με τοπικές δυνάμεις για ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συνοχής, της τοπικής συνείδησης και της ταυτότητας της περιοχής ή 

διοργανώσεις που αποσκοπούν αποκλειστικά στην εικόνα και τη φήμη της πόλης; 

Τα προηγούμενα ερωτήματα δεν είναι σκόπιμο να απαντώνται με απόλυτο 

τρόπο διαμορφώνοντας διαζευκτικά διλήμματα και δημιουργώντας ένα ασφυκτικό 

περιβάλλον στην εφαρμογή τοπικών στρατηγικών πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι 

απαντήσεις είναι σημαντικό να συνθέτουν ένα νέο μείγμα στρατηγικών που θα 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά και από τα δύο σκέλη των ερωτήσεων. Ταυτόχρονα, να 

συγκροτούν και ένα ενδογενές πολιτιστικό αναπτυξιακό πρότυπο που θα στοχεύει 

σε διοργανώσεις  πολιτιστικών θεσμών που λειτουργούν συμπληρωματικά και 

υποστηρικτικά στην τοπική πολιτιστική παραγωγή και να δημιουργούν μόνιμα 

χαρακτηριστικά στο πολιτιστικό τοπίο της περιοχής.  

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

στην τοπική ανάπτυξη αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη στην εικόνα και το γόητρο 
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της πόλης. Επιπρόσθετα, οι διοργανώσεις ενώ θα απευθύνονται  σε ομάδες κοινού 

που σχετίζονται άμεσα με την περιοχή αλλά ταυτόχρονα θα προσανατολίζονται και 

σε κατηγορίες κοινού υπερτοπικής κλίμακας όπως και σε  ρεύματα πολιτιστικού 

τουρισμού. 

Σε αυτό το μείγμα τοπικής πολιτιστικής στρατηγικής  ενδογενούς ανάπτυξης 

πρέπει να συγκροτούνται «πολιτιστικοί συγκερασμοί» που έχουν ένα διττό στόχο: 

Αφενός την υπέρβαση του φράγματος ανάμεσα στις μορφές του «υψηλού» και του 

«μαζικού» πολιτισμού και τη δημιουργική σύνθεση μεταξύ «εφήμερων» εκδηλώσεων 

με τους «μόνιμους» πολιτιστικούς θεσμούς. Αφετέρου τη σύνθεση των  αναγκών των 

κατοίκων για καλλιτεχνική έκφραση με τις επιλογές των επισκεπτών της περιοχής 

όπως και τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στα πρότυπα της «πολιτιστικής 

κατανάλωσης» και της «πολιτιστικής παραγωγής». Ο ενδογενής πολιτιστικός 

συγκερασμός είναι δυνατόν να αναλυθεί περαιτέρω διατυπώνοντας τοπικές 

στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης οι οποίες ταξινομούνται με βάση τον 

κυρίαρχο διακηρυγμένο σκοπό. Με τον τρόπο αυτό συγκεκριμενοποιούνται και 

καθίστανται συνεκτικές ώστε να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Διακρίνουμε 

τρεις τύπους στρατηγικών τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης οι οποίες καλύπτουν τόσο 

το οικονομικό- αναπτυξιακό επίπεδο όσο και το κοινωνικό- πολιτιστικό πεδίο ενώ 

εξειδικεύονται και σε επιμέρους όψεις-  εκδοχές (Ιωαννίδης 2011): 

 Η Στρατηγική της Ενδυνάμωσης   

Αφορά ένα είδος στρατηγικής με πρωταρχικό σκοπό τη βιωσιμότητα μιας μίας 

πολιτιστικής διοργάνωσης ή ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η στρατηγική της 

Ενδυνάμωσης  εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους εκδοχές:   

 Εκδοχή της πλήρους αναδιανεμικότητας με την εξασφάλιση εξωτερικής 

χρηματοδότησης για «δωρεάν συμμετοχή» του κοινού. 

 Εκδοχή της μερικής ανταποδοτικότητας με την κάλυψη του λειτουργικού 

κόστους. 

 Εκδοχή της πλήρους ανταποδοτικότητας με την μετατροπή της 

δραστηριότητας σε επιχειρησιακή με πλήρη κάλυψη του κόστους.  

 

 Η στρατηγική της Διεύρυνσης 

Αφορά ένα είδος στρατηγικής με βασικό στόχο να επεκταθούν και να διευρυνθούν τα 

όρια μίας πολιτιστικής διοργάνωσης ή ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η στρατηγική 

της Διεύρυνσης εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους εκδοχές:   

 Εκδοχή της εκτατικής ανάπτυξης με στόχο τη μεγαλύτερη διάρκεια 

διοργάνωσης ή και διείσδυση σε άλλες περιοχές.  

 Εκδοχή της ισόρροπης διάχυσης με στόχο την αποκεντρωμένη λειτουργία 

σε ολόκληρη την περιοχή με διοργάνωση σε περισσότερους από ένα χώρο.  

 Εκδοχή της συμπληρωματικής διασποράς με στόχο οικονομίες κλίμακας 

μεταξύ διαφορετικών θεσμών και διοργανώσεων (π.χ με την  ίδρυση 

παραρτήματος ενός Ωδείου και σε άλλο σημείο της πόλης). 

 

 Η στρατηγική της Διαφοροποίησης 

Αφορά ένα είδος στρατηγικής με βασική προτεραιότητα να αναδειχθούν νέα 

χαρακτηριστικά για διαμόρφωση Πολιτιστικής Ταυτότητας σε μία πολιτιστική 

διοργάνωση ή σε ένα πολιτιστικό οργανισμό. Εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους 

εκδοχές:   

 Εκδοχή της κοινωνικής συνοχής με σκοπό την ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία και συνέργειας με όλους τους φορείς. 

Επίσης, με την εμπέδωση της διαπολιτισμικότητας στις λειτουργίες και της 
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πολυπολιτισμικότητας στις δράσεις όπως π.χ. με τη διοργάνωση ενός 

πολυπολιτισμικού φεστιβάλ ή εμπλουτισμένες καλλιτεχνικές δομές με στοιχεία 

και από άλλες κουλτούρες.  

 Εκδοχή της ανάδειξης συνεκτικού ιστού με την αξιοποίηση- ανάδειξη  

ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος ή ενός ενοποιητικού στοιχείου της περιοχής 

όπως π.χ, το στοιχείο της θάλασσας ή ένα εμβληματικό τοπόσημο.  

 Εκδοχή της πολυμορφίας με προσανατολισμό σε  πλουραλιστικές ομάδων 

κοινού όπως π.χ. με  περισσότερο νεανικό κοινό ή ομάδες κοινού με ψηφιακές 

αναζητήσεις. 

 Οι Στρατηγικές που διατυπώνονται δεν αποτελούν διαζευκτικές εκδοχές 

αλλά είναι δυνατόν να διαμορφώνουν ένα μείγμα στρατηγικών προτεραιοτήτων με 

βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες που αναλογούν στην κάθε περίπτωση. Ο 

σχεδιασμός μίας νέας στρατηγικής συγκερασμού και ενός πλαισίου εναλλακτικών 

κατευθύνσεων αποτελεί κρίσιμο συστατικό για την αποτελεσματικότητα μιας 

πολιτιστικής διοργάνωσης και της βιωσιμότητας ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η 

υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης με 

«πολιτιστικούς συγκερασμούς» δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να 

αναπτυχθούν λειτουργίες και δράσης στηριγμένες στην επινοητικότητα και την 

καινοτομία με αξιοποίηση όλων των ενδογενών δυνάμεων και την ενεργή 

συμμετοχή των κατοίκων. Παρόμοιες στρατηγικές διαμορφώνουν συνθήκες 

σχετικής πολιτιστικής αυτάρκειας και έχουν τη δυνατότητα να ισχυροποιούν το 

αίσθημα του «ανήκειν» συγκροτώντας συλλογική ταυτότητα. Οι καινοτόμες 

στρατηγικές ενδογενούς ανάπτυξης παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία, 

συμβάλλουν στην αειφορία, ισχυροποιούν την κοινωνική συνοχή και προσδίδουν 

στη βιωσιμότητα την πολιτισμική της διάσταση.  
 

6. Σύγχρονη πολιτιστική πολιτική για την ανάπτυξη και την κουλτούρα της 

καθημερινής ζωής 

Οι πολιτιστικές πολιτικές για την ανάπτυξη συνιστούν κάθε φορά ένα πεδίο 

συμπύκνωσης καθώς αποτυπώνουν τις κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους της κάθε 

ιστορικής περιόδου. Ουσιαστικά, οι διαφορετικές πολιτιστικές πολιτικές αντιστοιχούν 

σε διαφορετικά μοντέλα πολιτιστικής παραγωγής που, με τη σειρά τους, 

στοιχειοθετούν ανάλογες στρατηγικές πολιτιστικής ανάπτυξης. Η συζήτηση για την 

πολιτιστική ανάπτυξη επανέρχεται δριμύτερη και ιδιαίτερα σε  περίοδο της κρίσης 

καθώς συνδέεται αναπόσπαστα με τη συζήτηση για την κοινωνία, τους τρόπους και 

το είδος της πολιτιστικής παραγωγής αποτελώντας ουσιαστικά ένα κρίσιμο 

συστατικό των στρατηγικών για την ανάπτυξη (Ιωαννίδης 2006). Η άσκηση μιας 

συνεκτικής και συγκροτημένης στρατηγικής πολιτιστικής ανάπτυξης συνδέεται 

άμεσα με κρίσιμα θέματα που αφορούν  την ίδια την κοινωνία, τους τρόπους και το 

είδος της ανάπτυξής της. Μία νέα αφήγηση είναι δυνατόν να ορισθεί και ως μία 

διαδικασία ποιοτικής αναβάθμισης της καθημερινής ζωής των πολιτών αξιοποιώντας 

το πολιτισμικό κεφάλαιο και το σύνολο των πολιτισμικών πόρων που το συγκροτούν.  

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία αλλαγή παραδείγματος 

καθώς αναδεικνύονται πλέον σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επιμέρους 

ταυτότητες και υποκουλτούρες, με το δημόσιο χώρο του πολιτισμού και τη 

δημοκρατική διάσταση της κουλτούρας, την άρση των διακρίσεων και την 

αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων στις μειονοτικές ομάδες. Ο θετικός, 

ανθρωποκεντρικός αλλά και για αυτό αποτελεσματικός αναπροσανατολισμός κάθε 

πολιτιστικής πολιτικής που φιλοδοξεί να συμβάλει στην κοινωνική ανάπτυξη, θα 

πρέπει να εκκινεί από τα προφανή και να υιοθετεί αξίες που αποτελούν καθολικά 
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κεκτημένα του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση του καθημερινού 

μας βίου. Δεν αποτελεί απλά και μόνο μια συγκεκριμένη στάση πνευματικότητας που 

αφορά το δημιουργό και τον αποδέκτη ενός πολιτιστικού αγαθού. Ο πολιτισμός 

συνιστά απόθεμα τεχνολογίας και αισθητικής, πρακτικής και νοοτροπιών που 

συμπυκνώνεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ως πολιτιστικό 

σύμπαν. 
Μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική για την τοπική και περιφερειακή 

ανάπτυξη είναι σημαντικό να στηρίζεται σε ένα πολύ ευρύ και ανθρωπολογικό 

ορισμό του πολιτισμού ως τρόπου ζωής που ενσωματώνει και μετασχηματίζει την 

τέχνη σε πολλές πτυχές και συνήθειες της καθημερινότητας συμβάλλοντας στην 

ποιότητα ζωής των πολιτών. Πολιτικές που θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

δίνοντας προοπτική στις αξίες της αυτενέργειας, της ανοχής στη διαφορετικότητα, 

της αλληλεγγύης και ενός κοινωνικού πλουραλισμού που αντιστέκεται στους 

εγωισμούς της εμπορευματοποίησης και σέβεται τις ατομικές ιδιαιτερότητες.  

Ένα νέο σχέδιο πρέπει να εκκινεί από τα προφανή και να υιοθετεί αξίες που 

αποτελούν καθολικά κεκτημένα του πολιτισμού μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

υπερασπίζεται και να διεκδικεί (Ιωαννίδης 2013): 

 την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ενάντια στον 

ανταγωνισμό, τον πολυκερματισμό, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, 

 τη διαφορετικότητα, τον πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα ενάντια 

στην μαζικότητα, την ενσωμάτωση και την αφομοίωση, 

 την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία ενάντια στην ιδιώτευση και την 

εσωστρέφεια, 

 την ισοτιμία, την αυτονομία και την πολιτιστική αυτοπραγμάτωση ενάντια στην 

ομοφωνία και τον ολοκληρωτικό εξορθολογισμό, 

 την άρση των διακρίσεων και την αναγνώριση πολιτισμικών δικαιωμάτων στις 

μειονεκτούσες ομάδες ενάντια σε έναν άνευρο και ανούσιο πολιτιστικό 

εκδημοκρατισμό, 

 την καινοτομία, την πρωτοτυπία και την επινοητικότητα ενάντια στην 

τυποποίηση, την ομοιομορφία και την ομοιογένεια, 

 την αξιοπρέπεια και το ήθος ενάντια στον εγωκεντρισμό και τον αμοραλισμό, 

 την αισθητική ενάντια στον λαϊκισμό και τον εύκολο εντυπωσιασμό, 

 το συναίσθημα και την ευαισθησία ενάντια στην προκατασκευασμένη 

συγκίνηση και τον πολιτισμό ως ανταλλακτική αξία για την απόκτηση κοινωνικού 

στάτους. 

Βασικό προαπαιτούμενο για μία αποτελεσματική στρατηγική τοπικής 

πολιτιστικής ανάπτυξης  οφείλει να  καταπολεμά την «Πολιτισμική Ανισότητα» ως 

στενού συγγενή της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, να συμβάλλει στην 

αειφορία και στην αυτοτροφοδοτούμενη ολιστική ενδογενή ανάπτυξη δίνοντας 

προοπτική στις αξίες της αυτενέργειας, της ανοχής στη διαφορετικότητα, της 

αλληλεγγύης και ενός κοινωνικού πλουραλισμού που αντιστέκεται στους εγωισμούς 

της εμπορευματοποίησης και σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία. Πολιτιστική 

στρατηγική που ανανεώνει στάσεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές οι οποίες 

συγκροτούν την κουλτούρα της καθημερινής ζωής συμβάλλοντας στην ποιότητα 

ζωής των πολιτών.  
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Περίληψη:  
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος που η 

προστασία της εντάσσεται στους πολεοδομικούς σκοπούς τόσο σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Abstract:  
Cultural heritage is of great importance and this is the reason why its protection is 

ensured through urban planning at international, european and national level. 
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1. Εισαγωγή 

Η προστασία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να συνιστούν 

τις απαραίτητες διαστάσεις κάθε πολεοδομικής πολιτικής. Η πολεοδομία πρέπει να 

είναι μάρτυρας της ύπαρξης των παρελθουσών γενεών και να τις συμβιβάζει με αυτές 

του μέλλοντος. Το δικαίωμα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

εξασφαλίζεται από το Κράτος μέσω του πολεοδομικού δικαίου με την αναγκαία 

παρεμπόδιση ή μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχές 

(Monnier 2013: 13).  

Το πολεοδομικό δίκαιο όμως δεν στόχευε ανέκαθεν στην προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της αρχιτεκτονικής ποιότητας. Κατά 

την διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, είχε απομακρυνθεί από τις 

πολιτιστικές και αισθητικές προτεραιότητες για να επικεντρωθεί στις οικονομικές και 

κοινωνικές ανησυχίες που συνδέονταν με την αστική ανάπτυξη.2 Συνεπώς, το 

πολεοδομικό δίκαιο απείχε πόρω από το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς έως και 

το 1970, όταν η απαίτηση της ποιότητας ζωής ξεκίνησε να υπερκαλύπτει την έννοια 

της ποσοτικής πολεοδομίας. Πλέον, και χάρη στην έννοια της «ποιότητας ζωής», οι 

δημόσιες εξουσίες λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τους ποιοτικούς στόχους 

κατά την ανάπτυξη του αστικού χώρου (Morand-Deviller 1987: 69). 

Κατά την ανάπτυξη του αστικού χώρου όμως λαμβάνεται υπόψη και η έννοια 

της «αισθητικής διάστασης». Αξίζει ν’ αναφερθεί το παράδειγμα της Γαλλίας όπου 

πολλά παλαιά κτήρια κατεδαφίσθηκαν προκειμένου η βιομηχανική επανάσταση να 

επιτύχει την «αστική ανανέωση». Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τακτικής, 

δημιουργήθηκε η αίσθηση μιας αναντικατάστατης απώλειας της παλαιάς 

αρχιτεκτονικής. Αυτός είναι και ο λόγος που η έννοια της «αισθητικής διάστασης»3 

των πόλεων ήταν έκτοτε παρούσα σε όλες τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις (Planchet 

2009: 7).4 

Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται το γεγονός όμως ότι συχνά υπάρχει δυσκολία 

«συμφιλίωσης» ανάμεσα στη διατήρηση των παλαιών οικοδομημάτων και τις 

ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Η ανωτέρω δυσκολία συνοψίζεται εύστοχα στις 

ριζοσπαστικές προτάσεις αφενός μεν του J. Ruskin, ο οποίος ευαγγελίζεται την 

ολοσχερή διατήρηση της παλαιάς πόλης, αφετέρου δε του Le Corbusier (Planchet 

2009 : 15),5 ο οποίος είναι υπέρ του αφανισμού της. Υπάρχουν βεβαίως και οι 

                                                      
2 Δεν πρέπει να λησμονείται όμως και η παράμετρος των πολέμων, κατά τη διάρκεια των οποίων 

καταστράφηκαν πολλές πόλεις, ιδίως στην Ευρώπη. Το 1945 ο Ε. Φουντουκίδης στο έργο του «οι 

Εργασίες του Διεθνούς Γραφείου Μουσείων και των Συναφών Οργανισμών κατά την περίοδο Ιουνίου 

1940 έως και Ιανουαρίου 1945» αναφέρει ότι η συγκριτική μελέτη των προβλημάτων που σχετίζονται 

με τη σύγχρονη πολεοδομία, ιδίως στις χώρες που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον πόλεμο, είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική για τις εθνικές διοικήσεις. 

Foundoukidis E.: Les Travaux de l’ Office International des Musées et Organismes Associés pendant la 

Période Juin 1940 à Janvier 1945. Εκδόσεις Office International des Musées, 1945, σελ. 11 επ. 
3 Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός όμως ότι η νομιμοποίηση του δικαιώματος στο αισθητικά 

όμορφο εμπεριέχει κάποιο «ρίσκο», καθώς προϋποθέτει την επιβολή της αισθητικής μιας ομάδας 

ατόμων στο σύνολο των πολιτών. 

Morand-Deviller J.: «Estétique et Droit de l’ Urbanisme». In Mélanges René Chapus, Εκδόσεις 

Montchrestien, 1992, σελ. 429 επ. 
4 Ο πλούτος αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, βρισκόταν σε αντίθεση με τη φτώχεια των 

διαθέσιμων νομικών μέσων προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία της. 

Planchet P.: Droit de l’ Urbanisme et Protection du Patrimoine. Εκδόσεις Le Moniteur, 2009, σελ. 7 επ. 
5 Κατά τον Le Corbusier, η Χάρτα των Αθηνών προβλέπει μεν τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών 

αξιών, αλλά παράλληλα αρνείται τη «λατρεία της γραφικότητας» εισάγοντας πολλές αποχρώσεις και 

εξαιρέσεις. 

Planchet P.: Droit de l’ Urbanisme et Protection du Patrimoine. Εκδόσεις Le Moniteur, 2009, σελ. 15. 
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ενδιάμεσες θέσεις, όπως αυτή του G. Giovannoni ο οποίος και εξετάζει λύσεις 

προκειμένου να συμβιβασθεί η ανάπτυξη των πόλεων με την έλλογη διατήρηση των 

ιστορικών κέντρων (Planchet 2009 : 61). 

Είναι γεγονός ότι στα αξιόλογα μνημεία από απόψεως ιστορικής, 

αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής, έχουν προστεθεί πλέον οικοδομήματα ετερόκλητα 

ως προς το μέγεθός τους, τα χαρακτηριστικά τους και τον προορισμό τους. Πράγματι, 

ο πληθωρισμός πολιτιστικών αντικειμένων θα μπορούσε να μεταφρασθεί σε μια 

νοσταλγική αντίληψη του παρελθόντος, και να οδηγήσει στην κοινοτοπία των 

προστατευόμενων αγαθών καθώς και στην απομείωση της καθαρότητας του 

μεταδιδόμενου μηνύματος (Planchet 2009 : 43 επ.). Εξάλλου, όταν γίνεται 

«κατάχρηση» της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς,6 το κέντρο των πόλεων 

«μουσειοποιείται» με κίνδυνο εγκατάλειψής του (Benhamou 2012: 72).  

 Τα ανωτέρω περί «κατάχρησης» της προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μας φέρνουν στο νου τις σκέψεις του J. Rivero, στο πλαίσιο των 

εργασιών των Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO, για τα επονομαζόμενα 

«δικαιώματα τρίτης γενεάς». Σύμφωνα με τον κορυφαίο αυτό νομικό «Μετά τις 

κλασικές ελευθερίες του δεκάτου ογδόου αιώνα, μετά τα μεταπολεμικά κοινωνικά 

δικαιώματα, τα δικαιώματα της τρίτης γενεάς, τα φημισμένα δικαιώματα 

αλληλεγγύης, που αποτελούνται από το δικαίωμα στην ειρήνη, στο ισορροπημένο 

περιβάλλον κλπ, κινδυνεύουν να θέσουν ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι ο πληθωρισμός 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως κάθε πληθωρισμός, θέτει τον κίνδυνο της 

αποδυνάμωσης του προστατευόμενου αγαθού» (Rivero 1984: 171 επ.). 

Εμείς βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και τους ανωτέρω προβληματισμούς,  

θεωρούμε ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συμβαδίζει με τις 

ανάγκες της ανάπτυξης της πόλης ενώ δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της 

φιλοσόφου A. Heller κατά την οποία «η τάση των ευρωπαϊκών Κρατών να διατηρούν 

το παρελθόν τους είναι ενδεικτική μιας παρακμής» (Tóth 2002: 41 επ.). 

Η προστασία όμως της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της πολεοδομίας δεν 

μπορεί ν’ απομειωθεί στην προστασία ενός μεμονωμένου κτηρίου ή ακόμα και μόνο 

στην προστασία της περιφέρειας του εν λόγω κτηρίου (Guillot 2006: 61). Το 

αρχαιολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον των ιστορικών μνημείων εξαφανίζεται αν τα 

διαχωρίσουμε από το αρχιτεκτονικό τους πλαίσιο. Για ν΄αναδειχθεί επομένως ένα 

κτήριο, πρέπει να προστατευθεί και το περιβάλλον του (Frier 1979: 21). Η ιδέα της 

δημιουργίας περιμέτρου γύρω από τα ιστορικά μνημεία εκφράσθηκε για πρώτη φορά 

από την Επιτροπή Νομικών της Συνδιάσκεψης της Κοινωνίας των Εθνών που έλαβε 

χώρα στην Ουάσινγκτον το 1922. Στην προκαταρκτική της αναφορά το 1923, η εν 

                                                      
6
 Η έννοια του «καταχρηστικού» χαρακτηρισμού κτηρίων ως μνημείων διατυπώθηκε για πρώτη φορά 

από τον Régis Debray. Σύμφωνα με τον ανωτέρω, αν εφαρμοσθεί στο μνημείο το εννοιολογικό 

σύστημα των θεωριών της επικοινωνίας, αποκαλύπτονται τέσσερις έννοιες: ο πομπός, το μήνυμα, ο 

φορέας του μηνύματος και ο δέκτης. Εν προκειμένω, το μνημείο συνιστά φορέα μηνύματος, πρόκειται 

δηλαδή για «μνημείο–μήνυμα». Η αποτελεσματικότητα του μηνύματος είναι συνάρτηση του πόσο 

ευανάγνωστο αυτό είναι, παράγοντας που σχετίζεται με τον μικρό αριθμό μηνυμάτων που 

απευθύνονται στην κοινωνία. Ο υπερβολικός αριθμός μηνυμάτων, δημιουργεί κορεσμό. Δεδομένου ότι 

η δύναμη του μηνύματος είναι αποτέλεσμα του πόσο συμπυκνωμένο αυτό είναι, ο αριθμός των 

μνημείων πρέπει να παραμένει περιορισμένος. Η έννοια του καταχρηστικού χαρακτηρισμού κτηρίων 

ως μνημείων συνίσταται μεν στον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μνημείων, αλλά δεν έχει 

αποκλειστικά ποσοτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μια παλιά συνοικία η οποία όμως έχει 

αποκατασταθεί σε υπερβολικό βαθμό με συνέπεια να έχει απωλέσει τα παραδοσιακά της στοιχεία, ένα 

αντίγραφο το οποίο έχει καταλάβει την θέση του πρωτοτύπου, συνιστούν επίσης καταχρηστικό 

χαρακτηρισμό κτηρίων ως μνημείων. 

Debray R.: L’ Abus Monumental? Εκδόσεις Fayard, 1999, σελ. 439. 
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λόγω Επιτροπή, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την διατύπωση προτάσεων για τους 

νέους νόμους του πολέμου, είχε προτείνει τη δημιουργία μιας περιοχής προστασίας 

γύρω από τα ιστορικά μνημεία, θεωρώντας ότι τα μέτρα που είχαν προβλεφθεί από 

τις Συμβάσεις της Χάγης για τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου του 1907, είχαν 

αποδειχθεί ανεπαρκή εξαιτίας της εξέλιξης των τεχνικών του πολέμου. Η αναφορά 

όμως σε έναν χώρο προστασίας 500 μέτρων γύρω από τα ιστορικά μνημεία  

επανεμφανίζεται λίγο αργότερα, ύστερα από το πρώτο διεθνές συνέδριο 

αρχιτεκτόνων και τεχνικών ιστορικών μνημείων που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 

1931, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Διανοητικής Συνεργασίας. Στο 

πλαίσιο αυτού του συνεδρίου υϊοθετήθηκε ο Χάρτης των Αθηνών, στον οποίο 

τονίζεται η αναγκαιότητα να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι κατασκευές που 

γειτνιάζουν με αρχαία μνημεία των οποίων ο περιβάλλων χώρος πρέπει να είναι 

αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας (Negri 2002: 35 επ.).7 Η διατήρηση του 

περιβάλλοντος ενός μνημείου μπορεί να είναι απαραίτητη όσο και η διατήρηση του 

ίδιου του μνημείου, ιδίως όταν καινούργια κτήρια ή νέες χρήσεις του χώρου, όπως η 

οδική κυκλοφορία θα μπορούσαν να βλάψουν την αισθητική του (Conseil de l’ 

Europe 2011: 26). 

Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός κάποιου κτηρίου ως διατηρητέου δεν καλύπτει 

μόνο ένα «πολιτιστικό αντικείμενο», μια πολιτιστική μονάδα, αλλά ένα αισθητικό 

σύνολο, μια περιβαλλοντική ενότητα με ιστορική διάσταση. Η θέση αυτή η οποία 

έχει διατυπωθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα, το κυρίως 

αρμόδιο δικαστήριο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, φανερώνει μια 

αισθητική επιλογή που τοποθετεί το πολιτιστικό αγαθό σε ένα χώρο ως σύνολο, 

χωρίς να το απομονώνει μουσειακά (Τροβά 2003: 300). 

 

2. Το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο 

Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να γίνει μια επισκόπηση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και 

εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

της πολεοδομίας. 

Η αρχή της ολοκληρωμένης προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς 

εξαγγέλεται στον «Χάρτη για την Προστασία και τη Διαχείριση της Αρχαιολογικής 

Κληρονομιάς»8 του 1990, που υϊοθετήθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων 

και Τοποθεσιών (ICOMOS) και απηχεί τις νεότερες σχετικές επιστημονικές 

αντιλήψεις. Στον Χάρτη προβλέπεται ειδικότερα η ενσωμάτωση της προστασίας της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς τόσο στην αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική 

χρήσεων γης όσο και στην περιβαλλοντική και εκπαιδευτική πολιτική.9 

Προς την κατεύθυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης υϊοθέτησε το 1989 μια «Σύσταση σχετικά με την Προστασία και την 

                                                      
7 Αργότερα, θα διατυπωθεί από έλληνες υπεύθυνους, αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της 

προστασίας της περιμέτρου των μνημείων: «Τα αρχαία μνημεία [...] έχουν ανάγκη το αρχικό τους 

περιβάλλον, προκειμένου ν’ απελευθερώσουν το πραγματικό τους νόημα. Καθώς όμως δεν είναι 

δυνατό να ξαναδημιουργηθεί εξ’ ολοκλήρου ο περιβάλλων χώρος στον οποίο τα μνημεία 

δημιουργήθηκαν, πρέπει να προσφύγουμε σε πιό εύκολα μέσα τα οποία και θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό πλαίσιο». 

Oikonomos G.: L’ Entourage des Monuments. Mouseion, τεύχος 20, n IV, 1932, σελ. 94. 
8 ICOMOS: Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage.  

Διαθέσιμο στο: http://www.international.icomos.org/charters/arch_e.pdf. 

[Οι διαδικτυακές πηγές προσπελάσθηκαν την 21.3.2019.] 
9 Άρθρο 2. 

http://www.international.icomos.org/charters/arch_e.pdf


119                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

Ανάδειξη της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο της Πολεοδομίας».10 

Συγκεκριμένα, συνιστάται στα Κράτη μέρη να προβαίνουν στην απογραφή των 

αρχαιολογικών ευρημάτων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πολιτική 

προστασίας τους, να ενισχύσουν τις επιστημονικές και διοικητικές δομές οι οποίες 

είναι ικανές να χειρίζονται σχέδια ανάπτυξης με αρχαιολογικά δεδομένα, να 

υϊοθετήσουν τα απαραίτητα νομικά και διοικητικά μέτρα ώστε τα αρχαιολογικά 

δεδομένα να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των χωροταξικών και 

πολεοδομικών σχεδίων. 

Επιπλέον, με την αναθεωρημένη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς» του 1992 ή «Σύμβαση της 

Μάλτας»,11 τα Κράτη μέρη αναγνωρίζουν ότι η αρχαιολογική κληρονομιά απειλείται 

όλο και περισσότερο και ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη του 

την ανάγκη προστασίας της. Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «ολοκληρωμένη προστασία 

της αρχαιολογικής κληρονομιάς» ορίζεται ότι «κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβιβάσει και να συνδυάσει τις απαιτήσεις της 

αρχαιολογίας και των αναπτυξιακών σχεδίων, εξασφαλίζοντας ότι οι αρχαιολόγοι 

συμμετέχουν στον σχεδιασμό, για ισορροπημένες στρατηγικές της προστασίας, 

διατήρησης και ανάδειξης των τόπων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος».12 Επιπλέον, 

απαιτείται από κάθε Κράτος μέλος να εξασφαλίσει ότι οι αρχαιολόγοι, οι πολεοδόμοι 

και οι χωροτάκτες συνεργάζονται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τροποποίηση 

των σχεδίων ανάπτυξης -που  ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

αρχαιολογική κληρονομιά- καθώς και η διάθεση επαρκούς χρόνου και πόρων για την 

κατάλληλη επιστημονική μελέτη του πεδίου και τη δημοσίευση των ευρημάτων 

(Negri 1995: 306 επ). 

Ακολούθως, εκπονήθηκε ένας «Κώδικας Καλής Πρακτικής της Αστικής 

Αρχαιολογίας»,13 με ρόλο συμβουλευτικό. Ο Κώδικας αυτός εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή πολιτιστικής κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2000 και 

αποσκοπεί στο να ενισχύσει την προστασία της αστικής αρχαιολογικής κληρονομιάς 

της Ευρώπης, διευκολύνοντας τη συνεργασία ανάμεσα στους πολεοδόμους, τους 

αρχαιολόγους και τους εργολάβους (Conseil de l’ Europe 2003 : 394 επ.) Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει επίσης ότι «η νομοθεσία για την πολιτιστική 

κληρονομιά δεν μπορεί να διαχωρισθεί εντελώς από την πολεοδομική νομοθεσία και 

το περιβάλλον» (Conseil de l’ Europe 2004 : 403). 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιβαλλοντικό δίκαιο συνιστά μια 

πύλη εισόδου του ευρωπαϊκού δικαίου στον πολεοδομικό σχεδιασμό (Antoine 2007: 

V). Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η πολιτιστική 

κληρονομιά στα σχετικά με την πολεοδομία κείμενα, ανιχνεύεται ήδη από το 1985 με 

την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον.14 Στο άρθρο 3 της εν λόγω Οδηγίας ορίζεται ότι «Η εκτίμηση των 

                                                      
10 Reommendation No. R (89) 5 concerning the protection and enhancement of the archaeological 

heritage in the context of town and country planning operations. Adopted by the Committee of 

Ministers on the 13 April 1989 at the 425th meeting of the Ministers’ Deputies. 

http://www.icom-

russia.com/upload/documents/RECOMENDATION%20OF%20THE%20COMMITTEE%20OF%20M

INISTERS%20TO%20MEMBER%20STATES%20CONCERNING%20THE%20PROTECTION%20

AND%20ENHANCEMENT.pdf. 
11 Κυρωτικός νόμος 3378/2005 (ΦΕΚ Α΄203-19.8.2005). 
12 Άρθρο 5. 
13 Code of Good Practice: “Archaeology and the Urban project”.  
14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175, της 5 Ιουλίου 1985. 
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επιπτώσεων στο περιβάλλον εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα, σε 

συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11 τις άμεσες 

και έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου πάνω στους εξής παράγοντες: α) στον άνθρωπο, 

στην πανίδα και στη χλωρίδα β) στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και 

στο τοπίο γ) στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που αναφέρονται στην πρώτη και 

δεύτερη περίπτωση δ) στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά». 

Οι αρχές όμως του δικαίου της πολεοδομίας, λαμβάνουν υπόψη τους την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και με το «Σχέδιο Ανάπτυξης του 

Κοινοτικού Χώρου» του 1999.15 Το εν λόγω Σχέδιο είναι ένα κείμενο 

προσανατολισμού της εδαφικής και χωροταξικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αποσκοπεί σε μια ισόρροπη και αειφόρο χωρική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το 

Σχέδιο αυτό, η ποικιλομορφία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστά 

«τον μεγάλο πλούτο της Ευρώπης». Επίσης, η προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς λαμβάνεται υπόψη από τις αρχές του δικαίου της πολεοδομίας με τη 

«Χάρτα της Λειψίας του 2007 για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις »,16 σύμφωνα με 

την οποία οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές πόλεις συνιστούν ένα οικονομικό, κοινωνικό 

και πολιτιστικό αγαθό αναντικατάστατο.  

Στην Ελλάδα, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αναχθεί σε 

Συνταγματκό σκοπό μεσω της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζει στην παράγραφο 1 ότι «η 

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους και δικαίωμα του καθενός» ενώ η παράγραφος 2 αφορά στην χωροταξική 

αναδιάρθωση, τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την πολεοδόμηση και την επέκταση 

των πόλεων και γενικά των οικιστικών περιοχών.17  

Συναφώς, έχει υποστηριχθεί ήδη από το έτος 1985 ότι «λόγω του ότι το 

Σύνταγμα επιβάλλει ως υποχρέωση του Κράτους την προστασία του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και ειδικότερα των μνημείων και παραδοσιακών περιοχών και 

στοιχείων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και 

Επιστημών, με τις οποίες χαρακτηρίζεται ένα οικοδόμημα ή μνημείο ως έργο τέχνης 

ή ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είναι επικρατέστερες των διοικητικών 

πράξεων με τις οποίες καθορίζεται ή εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο μιας περιοχής» 

(Δωρής 1985: 305 επ.). 

Ειδικότερα, ο ορθός σχεδιασμός των ιδιωτικών και δημόσιων 

δραστηριοτήτων μέσω του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την προσήκουσα διαφύλαξη όχι μόνο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, αλλά  και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Υπό το πρίσμα 

αυτό, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, μπορεί μεν ν’ ανήκει στο άρθρο 24 του 

Συντάγματος, αφορά όμως ευθέως την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας και άρα το 

άρθρο 106 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι «το Κράτος συντονίζει την οικονομική 

δραστηριότητα  στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη 

όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας» (Δελλής 2004: 1061 επ.). 

                                                      
15 Schéma de Développement de l’ Espace Communautaire. Διαθέσιμο στο : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_fr.pdf. 
16 Leipzig Charter on Sustainable European Cities. Διαθέσιμο στο: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf. 
17 Οι πολεοδομικές διαστάσεις του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς 

επιβεβαιώνουν τόσο την καταγωγή του όσο και τη μελλοντική ένταξή του στον χώρο. Πρέπει όμως ν’ 

αποφεύγεται η ιστορική προσκόλληση ή υποστήριξη συγκεκριμένων ιστορικών επιλογών και 

προτιμήσεων του παρελθόντος. 

Τροβά Ε.: Το Πολιτιστικό Περιβάλλον κατά το Σύνταγμα του 1975/86/2001. Εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2003, σελ. 79 επ. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
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Εκτός όμως από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος, η πολιτιστική 

κληρονομιά προστατεύεται και στο πλαίσιο της χωροταξικής και πολεοδομικής 

νομοθεσίας.18 Ενώ ο νόμος 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»19 ορίζει στην παρ. 2 του α. 3 ότι «Η προστασία 

των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους 

στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού ή σχεδίων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή υποκαταστάτων 

τους». Προς την κατεύθυνση δε της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

της πολεοδομίας βρίσκεται και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(Παπαδοπούλου 2018: 47 επ.). 

 

3.  Συμπεράσματα 

Με την ανάλυση που προηγήθηκε αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της προστασίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολεοδομικού στόχου. Η σύγχρονη πολεοδομία δεν 

μπορεί να παραγνωρίζει τον στόχο της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

αλλά αντίθετα πρέπει να τον προωθεί τόσο μέσω του διεθνούς και ευρωπαϊκού όσο 

και μέσω του εθνικού θεσμικού πλαισίου. Η απώλεια του κεφαλαίου της πολιτιστικής 

κληρονομιάς είναι δυσαναπλήρωτη και αυτός είναι ο λόγος που χρέος όλων μας είναι 

να επαγρυπνούμε για τη διαφύλαξή της. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, 

βάσει του ελληνικού Συντάγματος η διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν 

αποτελεί μόνο υποχρέωση του κράτους αλλά και δικαίωμα του καθενός! 
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ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», νόμος 4277/2014 (ΦΕΚ Α’ 156 – 01.08.2014) για το ρυθμιστικό 

σχέδιο Αττικής, νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79 – 09.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», νόμος 

4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249 – 25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών 

και λοιπές διατάξεις».  
19 ΦΕΚ Α΄ 153/28-6-2002. 
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Κεφάλαιο 8: 
 

 

 

 

Φυσική Ιστορία και Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες 

των ευρημάτων στο Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδικής. 
 

 

Γεώργιος Τσομπάνογλου1 και Ελένη Γρομπανοπούλου2 

 

 

Περίληψη: 

Το «πολιτιστικό κεφάλαιο» συμβάλλει ουσιαστικά στο μετασχηματισμό των τοπικών 

πολιτικοοικονομικών δυνάμεων και στην κοινωνική συνοχή. Η σχέση του ατόμου με 

τους χώρους που σχετίζονται με τον πολιτισμό δεν είναι όμως μονοδιάστατη. Η 

σχέση αυτή επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων, οι οποίοι με τη σειρά τους 

προσδιορίζουν όχι μόνο τη συμπεριφορά των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 

απέναντι στον πολιτισμό αλλά αντίστροφα και την κοινωνική λειτουργία των χώρων 

πολιτισμού. H έννοια της πολιτισμικής ανάπτυξης είναι αλληλένδετη με  την έννοια 

της βιωσιμότητας, της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, η οποία εκπροσωπεί 

σφαιρικά και διαχρονικά τοπικούς θεσμούς, παραδόσεις, αλλά και την σχετική γνώση 

η οποία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συνεργασία φορέων τοπικών και 

υπερτοπικών. Η οικονομική βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

κοινωνική βιωσιμότητα, την ένταξη και ενσωμάτωση μέσω της εργασίας στην 

κοινότητα (Τσομπάνογλου, 2007). Ο σχηματισμός του πολιτιστικού κεφαλαίου δεν 

είναι εύκολος. Το κείμενο εξερευνά μια εμβληματική περίπτωση στην Ελλάδα, αυτήν 

ενός μεγάλου ενδιαφέροντος φυσικού μνημείου, του Σπηλαίου Πετραλώνων, 

Χαλκιδικής, του οποίου η διαχείριση δεν ήταν συνετή, επιστημονικά αλλά και 

πολιτιστικά, προς όφελος του τόπου αλλά και τη κοινότητας. Μεγάλες συγκρούσεις 

συμφερόντων, αλλά και η εκ του αποτελέσματος, έλλειψη γενικής αντίληψης του 

κοινού καλού οδήγησαν σε ένα ατόπημα, την εκδίωξη της ΕΑΕ από το πεδίο έρευνάς 

της μετά από την δικαίωσή της στα δικαστήρια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δρ. Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής Τμήμα Κοινωνιολογίας, 

Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Email: G.Tsobanoglou@soc.aegean.gr;  
2 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Γρομπανοπούλου, Ελένη ΜΑ. 

mailto:G.Tsobanoglou@soc.aegean.gr
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1. Σπήλαιο Πετραλώνων - Ιστορικό πλαίσιο                                                                                                                                             
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη κατά το 2015-2016 και 

αφορά το Μνημείο της Φυσικής μας Ιστορίας αυτό του Σπηλαίου των Πετραλώνων 

Χαλκιδικής. Το παράδειγμα αυτό είναι εμβληματικό μιας ιδιαίτερα σύνθετης 

κατάστασης, η οποία μπορεί να χαρακτηρίσει την διαδικασία συγκρότησης και 

ανάπτυξης ενός πολύ σημαντικού εγχειρήματος που αφορά το θεσμικό πλαίσιο 

οργάνωσης και λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου μνημείου της Φυσικής 

Ιστορίας στην χώρα μας. Οι μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τις οποίες θα δούμε 

στη συνέχεια, ξετυλίγονται με συνοπτικό αλλά ξεκάθαρο τρόπο δείχνοντάς μας ένα 

μεγάλο μέρος των αδυναμιών στην  ικανότητα διαχείρισης μνημείων του παγκόσμιου 

πολιτισμού από διαπιστευμένους δημόσιους φορείς της χώρας μας. Η ακόλουθη 

παρουσίαση, η οποία δίνει τεκμήρια αυτής της πρακτικής, μας επιτρέπει να δούμε μια 

αθέατη πλευρά της σχέσης μεταξύ πολιτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Μας 

επιτρέπει να δούμε ότι η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ επιστημονικών φορέων 

επιφέρει διαταραχές στην αλυσίδα/σχέση που συνδέει την εξέλιξη του επιστημονικού 

αντικειμένου σε εθνικό επίπεδο, στην περίπτωσή μας της Φυσικής 

Ιστορίας/Παλαιοντολογίας, με την τοπική της λειτουργία.  

Το μοναδικό παγκοσμίως εύρημα του Κρανίου του Αρχάνθρωπου στο 

Σπήλαιο Πετραλώνων, Χαλκιδικής αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης όχι μόνο 

επιστημονικών φορέων αλλά και κυρίως διοικητικών και πολιτικών οργάνων. Η 

σύγκρουση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα εμβληματική της σημασίας του ρόλου της 

Πολιτείας στην ανάδειξη η μη ενός μοναδικού Μνημείου της Ανθρώπινης Ζωής στην 

Επικράτεια.  Η Πολιτεία οφείλει να μεσολαβεί μεταξύ διαφορετικών ιδιωτικών 

συμφερόντων και να αναγνωρίζει την σημασία της ανάδειξης της επιστημονικής 

γνώσης σε πεδία παγκοσμίου ενδιαφέροντος όπως αυτό των παλαιοντολογικών 

ευρημάτων του Σπηλαίου Πετραλώνων με έρευνα και διεθνείς συνεργασίες. 

Πολιτικό-διοικητικές παρεμβάσεις που περιορίζουν την διεθνή συνεργασία, για ένα 

τόσο ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα όπως ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, περιορίζει 

την ανάδειξη της παλαιοανθρωπολογικής ταυτότητας του τόπου μας και της φυσικής 

μας ιστορίας με ενδεχομένως επιπτώσεις στην σημερινή διαχείριση του φυσικού μας 

περιβάλλοντος.  

 

Το Σπήλαιο Πετραλώνων 

Φωτογραφία 1: Εσωτερικό Σπηλαίου Πετραλώνων. 

 
Πηγή: Γρομπανοπούλου, 2016 

 

Το Σπήλαιο Πετραλώνων βρίσκεται περίπου 800 μ. βορειοανατολικά του 

ομώνυμου χωριού της Χαλκιδικής, του δήμου Νέας Προποντίδας, στους δυτικούς 
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πρόποδες του όρους Κατσίκα. Το Σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1959 από κατοίκους 

των Πετραλώνων και συγκεκριμένα από τον κ. Φ. Χαντζαρίδη, ενώ αναζητούσαν 

νερό για την ύδρευση του χωριού. Το υπόγειο έγκοιλο ήταν εντυπωσιακό και 

σημαντικό για το μεγάλο μέγεθος, καθώς και για το εκπληκτικό λιθωματικό διάκοσμο 

που διέθετε. Επίσης, το δάπεδο ήταν κατάσπαρτο με απολιθωμένα οστά. Στις 16 

Σεπτεμβρίου 1960 ανακαλύφθηκε ένα ανθρώπινο κρανίο κατά τη διάρκεια 

ερασιτεχνικής εξερεύνησης σε εξαιρετική κατάσταση καλυμμένο από σταλαγμιτικό 

υλικό, το οποίο από τότε φυλάσσεται μαζί με άλλα απολιθώματα στις συλλογές του 

Εργαστηρίου και Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης3.   

Το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» αποτελεί το αρχαιότερο 

ανθρώπινο λείψανο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο αλλά και ένα 

από τα σημαντικότερα παλαιοανθρωπολογικά ευρύματα της Ευρώπης. Προκάλεσε το 

έντονο ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων όλου του κόσμου. Αποτέλεσε πεδίο έρευνας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο προέβησαν στην περισυλλογή των 

παλαιοντολογικών καταλοίπων του δαπέδου, ενώ ο Δρ.  Ά. Πουλιανός για 

λογαριασμό επίσης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας διενήργησε 

μακροχρόνιες ανασκαφές4. Σχετικά με την ταυτότητα και την επιστημονική αξία του 

Σπηλαίου αναπτύχθηκε μια πολύχρονη διαμάχη, η οποία είχε ως θέμα της, 

«περισσότερο την ηλικία του κρανίου, με αποτέλεσμα να παραμεληθούν5 τα 

περισσότερα αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά ευρήματα», όπως υποστηρίζει ο κ. 

Α. Ντάρλας (προϊστάμενος της Εφορείας  Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, 

ΥΠ. Πολιτισμού) στην συνέντευξη που μας έδωσε στις 20/5/2016). 

Η ακριβής θέση εύρεσης του κρανίου αλλά και η ηλικία σύμφωνα με τον 

καθηγητή γεωλογίας κ. Γ. Κουφό (2004) δεν είναι γνωστή μέχρι σήμερα, διότι δεν 

είναι γνωστή η στρωματογραφία. Έτσι οι ερευνητές περιορίζονται στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά και στις συγκρίσεις με άλλα γνωστά και χρονολογημένα κρανία 

(Κουφός, 2004). Αντίθετα κατά τον καθηγητή ανθρωπολογίας  Ά. Πουλιανό, οι 

έρευνες απέδειξαν ότι το κρανίο είναι 700.000 περίπου ετών, γεγονός που τον 

καθιστά τον αρχαιότερο ευρωπαιοειδή (Αρχάνθρωπος). Η ηλικία αυτή στηρίχτηκε 

στη λεπτομερή ανάλυση της στρωματογραφίας και στη μελέτη των αρχέγονων 

                                                      
3
 Το κρανίο σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας του  Τμήματος Γεωλογίας, 

Α.Π.Θ. 
4 Την εποχή εκείνη ειδικοί στην παλαιοανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν υπήρχαν και το Α.Π.Θ. 

ανέλαβε την φύλαξη του κρανίου. Οι ίδιοι προέβησαν σε επιφανειακές περισυλλογές οστών ζώων και 

κάλεσαν από το εξωτερικό δύο Γερμανούς επιστήμονες τον ανθρωπολόγο Ε. Μπράιτινγκερ (E. 

Breitinger) και τον παλαιοντολόγο  Ο. Ζίκενμπέργκ (O. Sickenberg). Ταυτόχρονα ήλθαν σε επαφή και 

με τον διδάκτορα ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό του Πανεπιστημίου της Μόσχας, γνωστό από την 

πραγματεία του «Η προέλευση των Ελλήνων» (πρώτη έκδοση 1961) η οποία βασίστηκε σε 

κρανιολογικές και ανθρωπομετρικές μελέτες των σύγχρονων ελληνικών πληθυσμών από την Κριμαία 

έως την Κάτω Ιταλία. Με αυτές τις μελέτες ο Άρης Πουλιανός έδειξε ότι ο ελληνικός λαός είναι 

αυτόχθων και ότι είναι κοινές οι ρίζες του με αυτές των Αρχαίων Ελλήνων, αντικρούοντας τις 

προηγούμενες και ευρύτατα διαδεδομένες θέσεις της γερμανικής κυρίως επιστήμης, που κατέτασσε 

τους Έλληνες σε σλαβικούς και άλλους λαούς. 

http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/40years/40years.html 49η επέτειος 
5 Ό Α. Πουλιανός δεν συμφωνεί με αυτήν την προσέγγιση και την θεωρεί επιφανειακή, διότι 

αποδεικνύεται περίτρανα από την πληθώρα βιβλιογραφικών πηγών ότι τα αρχαιολογικά και 

παλαιοντολογικά ευρήματα όχι μόνο δεν παραμελήθηκαν, αλλά αποδόθηκε η ανάλογη σημασία. 

Παραθέτουμε βιβλιογραφικές πηγές όπως:1) Fortelius M. & N.A.Poulianos (1979), 2) Horacek I. & 

N.A. Poulianos (1988), 3) Kurten B.(1988), 4) Kretzoi M. (1977), 5) Poulianos A. N. (1971), 6) 

Poulianos N. A. (2008) κ.α 

http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/40years/40years.html
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παλαιολιθικών εργαλείων αλλά και των ειδών της παλαιοπανίδας, που 

ανακαλύφθηκαν σε όλα σχεδόν τα στρώματα. Επίσης, σημαντικό παράγοντα για την 

επαλήθευση της ηλικίας αποτελεί  η συμβολή της αρχαιομετρίας. Τα υλικά που 

χρονολογήθηκαν είναι οστά, σταλαγμίτες και  ίχνη φωτιάς6.  

Σύμφωνα με τις έρευνες που διενήργησαν οι πανεπιστημιακοί, υποστηρίχτηκε 

η άποψη πως το Σπήλαιο λειτούργησε κατά τον Πλειστόκαινο ως καταφύγιο 

σαρκοβόρων και παρουσιάζει αμιγώς παλαιοντολογικό ενδιαφέρον χωρίς να υπάρχει 

κανένα ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας. Όσον αφορά στη θέση που βρέθηκε το 

κρανίο υποστηρίζουν πως μεταφέρθηκε από τα ζώα. Αποσιωπάται η ανεύρεση 

λίθινων τέχνεργων, τα οποία αποδεικνύουν την παρουσία ανθρώπινης 

δραστηριότητας μέσα στο Σπήλαιο. Η χρονολόγηση του κρανίου από την Ε.Α.Α. 

αμφισβητήθηκε από φορείς όπως το ΑΠΘ και το Υπουργείο Πολιτισμού και 

προτάθηκε η χρονολογική του τοποθέτηση στα 300.000-150.000 χρόνια. 

Αναμφισβήτητα πρόκειται για το σημαντικότερο εύρημα του Σπηλαίου, το οποίο 

αποδόθηκε αρχικά σε άνθρωπο του Νεάντερνταλ, στη συνέχεια σε Homo Εrectus, 

ενώ σήμερα πιστεύεται ότι ανήκει στον Homo Heidelbergensis7, ένα πρώιμο  

μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στα δύο προηγούμενα (Ντάρλας, 2014). 

Η σημερινή είσοδος του Σπηλαίου είναι τεχνητή8 και βρίσκεται σε υψόμετρο 

300μ. περίπου. Η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή γύρω στους 17 

βαθμούς Κελσίου χειμώνα - καλοκαίρι. Ο επισκέπτης, αφού διασχίσει την οριζόντια 

τεχνητή σήραγγα μήκους 66μ., ύψους 1.90μ. και πλάτους 2.50μ έως 1.80μ. φτάνει 

στο Σπήλαιο, όπου ακολουθεί μια διευθετημένη διαδρομή περίπου 300μ. Εκατέρωθεν 

υπάρχουν κάποιες προθήκες, οι οποίες περιέχουν πέτρινα και οστέινα εργαλεία, 

καθώς και οστά, σιαγόνες και δόντια διαφόρων ζώων. Ο κύριος όγκος των 

ευρημάτων εκτίθεται στην αίθουσα του Ανθρωπολογικού Μουσείου που θα 

εξετάσουμε παρακάτω. Στη συνέχεια ο επισκέπτης διέρχεται από τις κυριότερες 

αίθουσες9 και θαλάμους του σπηλαίου, όπου του δίνεται η ευκαιρία να θαυμάσει το 

αριστούργημα της φύσης10.  

Η έλλειψη συντήρησης του Σπηλαίου είναι εμφανής καθώς τα προστατευτικά 

κιγκλιδώματα είναι φθαρμένα, η ηλεκτρική υποδομή εκτεθειμένη, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και φωτοσωλήνες, οι οποίοι δίνουν ένα αρνητικό 

αποτέλεσμα στο φυσικό περιβάλλον του Σπηλαίου. Κάποιες απόπειρες ανασύστασης 

της εικόνας του Σπηλαίου επιχειρείται με τη χρήση αναπαράστασης μιας μικρής 

ομάδας ανθρώπων δίπλα στην είσοδο του σπηλαίου και δύο αρκούδων στο εσωτερικό 

του κατά την περίοδο χρήσης του είτε από ζώα είτε από τους ανθρώπους. 

                                                      
6http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/introduction/introduction.gr.html  
7Ο Ν. Πουλιανός ο μόνος Παλαιοανθρωπολόγος του ΥΠΠΟ, ο οποίος διατελεί εκλεγμένο μέλος του 

Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων, παρ’ όλο που ο Α. Ντάρλας είναι προϊστάμενός του, δεν 

συμφωνεί ότι ανήκει στον Homoheidelbergensis, αλλά επιβεβαιώνει την άποψη ότι είναι ο άνθρωπος 

των Πετραλώνων. http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/101-10.pdf 

http://eaa.elte.hu/administration_council.html European Anthropological Association 
8Εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα από τη σημερινή τεχνητή είσοδο (πίσω από το Μουσείο), βρίσκεται 

μία σχισμή του βράχου της οροφής, απ' όπου συγχωριανοί του μπάρμπα-Φίλιππα κατέβηκαν με 

σχοινιά και αντίκρισαν το καταστόλιστο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες εσωτερικό του έγκοιλου, αντί 

για κάποια πηγή νερού που περίμεναν να βρουν. Παγκόσμια γίνεται γνωστό το 1960, όταν ένας άλλος 

κάτοικος της κοινότητας Πετραλώνων, ο Χρήστος Σαρηγιαννίδης, βρήκε το περίφημο κρανίο του 

Αρχανθρώπου.http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/cave_tour/cave_tour.html. 
9 1)Αίθουσα Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 2)Πέρασμα των Ηρακλείων Στηλών,3)Αίθουσα του 

Αριστοτέλη, 4)Αίθουσες αφιερωμένες στην Νταϊάνα Φόσσεϋ και τον Αναξαγόρα, 5)Αίθουσα της 

Μεσογείου και 6) το Μαυσωλείο. http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/cave_tour/cave_tour.html 
10http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406 

http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/introduction/introduction.gr.html
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/101-10.pdf
http://eaa.elte.hu/administration_council.html
http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/cave_tour/cave_tour.html
http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/cave_tour/cave_tour.html
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406
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Το Σπήλαιο αναπτύσσεται οριζόντια και καλύπτει έκταση περίπου 10.000 τ.μ. 

Είναι λαβυρινθώδες, με μεγάλες αίθουσες, πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο, από 

σταλακτικούς και σταλαγμιτικούς σχηματισμούς. Το ύψος του βοήθησε στον 

σχηματισμό μεγάλων βαράθρων, που ανοίγονται ανάμεσα σε τεράστιους πεσμένους 

ογκόλιθους. Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο χρώμα πολλών σχηματισμών εξαιτίας 

οξειδίων του σιδήρου, τα οποία διαλύονται στο νερό και μεταφέρονται καθώς αυτά 

διέρχονται από τα υπερκείμενα κοιτάσματα. Τα πολυάριθμα οστέινα κατάλοιπα που 

βρέθηκαν στο σπήλαιο απέδειξαν ότι αποτέλεσε καταφύγιο διαφόρων ειδών μικρών 

σπονδυλωτών και μεγάλων θηλαστικών (Ντάρλας, 2014). Σύμφωνα με τους Kretzoi 

και Ν. Πουλιανό τα κατάλοιπα των μικρών σπονδυλωτών ανήκουν σε: ιχθύες, 

αμφίβια, ερπετά, πτηνά, τρωκτικά. Στα μεγάλα θηλαστικά ανήκουν σαρκοβόρα, 

προβοσκιδωτά, περισσοδάκτυλα και αρτιοδάκτυλα (Kurten B., Poulianos N., 1977). 

Η πανίδα του Σπηλαίου των Πετραλώνων σύμφωνα με τον κ. Γ.  Κουφό 

(2004) είναι πολύ πλούσια καθώς περιλαμβάνει μικρο - και μακρο-  θηλαστικά. 

Στοιχεία για την πανίδα του Σπηλαίου έδωσε μία συλλογή που βρίσκεται στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αφού μελετήθηκε, οι ειδικοί κατέληξαν χωρίς 

απόλυτη σαφήνεια πως η αρχαιότερη πανίδα χρονολογείται λίγο νεότερη από 

700.000 χρόνια, ενώ η δεύτερη πανίδα είναι νεότερη και περιλαμβάνει μορφές του Α. 

Πλειστόκαινου. Σχετικά με την πανίδα και τον άνθρωπο του Σπηλαίου των 

Πετραλώνων οι Breitinger και Sickenberg (1964), κατέληξαν ότι είναι 50.000 

περίπου ετών και ότι συγγενεύει από ανθρωπολογικής πλευράς με τα αφρικανικά 

ευρήματα (Ροδεσίας). Το Γεωλογικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης ασπάσθηκε την άποψη και μάλιστα συμπέρανε ότι το κρανίο ολίσθησε 

στο εσωτερικό του Σπηλαίου από βρόχινα ή άλλα ύδατα και ότι έτσι δεν υφίσταται 

καμία παλαιοντολογική ή στρωματογραφική του διάταξη. 

Από το 1965 ο Δρ. Ανθρωπολόγος  Ά. Πουλιανός  μελετούσε το κρανίο και το 

Σπήλαιο Πετραλώνων. Αντίθετα από τον Breitinger υποστήριξε και διατύπωσε την 

άποψη ότι ο άνθρωπος των Πετραλώνων αποτελεί μία ευρωπαϊκή προγονική μορφή, 

η οποία αναπτύχθηκε στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. Στη συνέχεια το 1968 ο 

Sickenberg παραπονούμενος ότι δεν διέθετε συγκριτικό οστεολογικό υλικό κατά την 

πρώτη του μελέτη (1964) των απολιθωμάτων στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να του 

αποσταλούν τα ευρήματα για να τα ξαναμελετήσει, πολλά από τα οποία δυστυχώς 

ουδέποτε επέστρεψαν. Η επόμενή του μελέτη  (δημοσιευμένη το 1975), αν και δεν 

αναφέρεται στις ανασκαφές τού 1968, κατέληξε στην, όπως ο ίδιος αποκάλεσε, 

«αναθεώρηση της πανίδας των Πετραλώνων» και ερχόταν να συμφωνήσει με την 

ηλικία που προσδιόρισε ο Α. Πουλιανός το 1968-7111. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως στις έρευνες της δεύτερης ανασκαφικής περιόδου 

για λογαριασμό της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος,  συμμετείχαν στην 

επιστημονική ομάδα που σχηματίστηκε για την επίλυση των επιμέρους ανασκαφικών 

προβλημάτων 46 ειδικοί από 12 κράτη. Μεταξύ αυτών οι Καθηγητές: B. Kurten, 

Παλαιοντολόγος (Φινλανδός), M. Kretzoi, Παλαιοντολόγος (Ούγγρος), M. Ikeya, 

Αρχαιομέτρης, Πυρηνικός Φυσικός (Ιάπωνας), I. Horacek, Παλαιοντολόγος (Τσέχος), 

G. Belluomini, Αρχαιομέτρης (Ιταλός), A. Moigne, Παλαιοντολόγος (Γαλλίδα),  R. 

Murrill, Ανθρωπολόγος  (ΗΠΑ) οι οποίοι επιλέγηκαν από την Ανθρωπολογική 

Εταιρεία Ελλάδος να στελεχώσουν τις έρευνες. Από ελληνικής πλευράς πρέπει να 

αναφερθούν επίσης οι Γ. Μανιάτης, «Δημόκριτος», Γ. Λυριτζής, Παν/μιο του 

Αιγαίου, Σ. Παπαμαρινόπουλος Παν/μιο Πατρών και Χ. Παπαστεφάνου του 

Παν/μιου Θεσσαλονίκης. 

                                                      
11http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/40years/40years.html 
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Στο Σπήλαιο των Πετραλώνων τα διατροφικά κατάλοιπα των παλαιολιθικών 

ενοίκων μας δίνουν πληροφορίες για τις κυνηγετικές τους πρακτικές, διατροφικές 

συνήθειες, καθώς και τα λίθινα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, μαρτυρίες 

σημαντικές της τεχνολογίας και του πολιτισμού τους. Τα ζώα μετέφεραν στο Σπήλαιο 

τη λεία τους, όταν οι άνθρωποι εγκατέλειπαν το χώρο του Σπηλαίου, αφήνοντας μέσα 

σ’ αυτό οστά φυτοφάγων ζώων. Επίσης, πολλά σαρκοβόρα πέθαιναν μέσα στο 

Σπήλαιο και έτσι βρέθηκαν πολλά οστά, τα οποία αποτελούν αξιόλογες πηγές 

πληροφοριών σχετικά με την πανίδα και το περιβάλλον εκείνων των περιόδων12. 

Εν κατακλείδι το Σπήλαιο Πετραλώνων έχει διασώσει τις αρχαιότερες 

μαρτυρίες για την παρουσία του ανθρώπου στην χώρα μας. Το κρανίο του 

Αρχάνθρωπου, η πλέον πρώιμη παλαιοντολογικά κληρονομιά στη χώρα μας, 

αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο και κάνει μοναδικό το Σπήλαιο των 

Πετραλώνων. Η εύρεση αυτού του κρανίου, στο φυσικό χώρο ζωής του 

Αρχάνθρωπου, αποτελεί το πλέον σημαντικό παλαιοντολογικό εύρημα διεθνούς 

σημασίας για την Φυσική Ιστορία της Ανθρωπότητας.  

 

2. Μουσείο Πετραλώνων: Το θεσμικό πλαίσιο. Οργάνωση-Λειτουργία ενός 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το ιστορικό μιας θρυλικής υπόθεσης για την 

ανάπτυξη των επιστημών του ανθρώπου στην χώρα μας. 

Το 1975, παρόλο που ως ιδιοκτήτης του χώρου του σπηλαίου έκτασης περίπου 180 

στρεμμάτων αναλαμβάνει  ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (απαλλοτριώνοντας 

δημόσια έκταση υπέρ της Κοινότητας Πετραλώνων, ύψους 3 εκ. δρχ), ωστόσο τις 

έρευνες της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος εποπτεύει το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο Πολιτισμού. Για τις ανάγκες των ερευνών και της προβολής των 

ευρημάτων, στο διάστημα 1977 - 1983, η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος13 

ανήγειρε στον περιβάλλοντα χώρο του Σπηλαίου, με δικές της δαπάνες, 

Ανθρωπολογικό Μουσείο (με βιβλιοθήκη, εργαστήρια, συνεδριακό χώρο, 

αποθηκευτικούς χώρους κλπ) και τρία ημιτελή - δυστυχώς μέχρι σήμερα - κτίρια, με 

στόχο τη δημιουργία Ανθρωπολογικού Κέντρου Ερευνών. Στις 8-4-1981 μεταξύ του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος 

υπογράφηκε σύμβαση, σύμφωνα με την οποία της παραχωρήθηκε η χρήση του 

Σπηλαίου και των εγκαταστάσεων. Στις αρμοδιότητες της Ανθρωπολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος συγκαταλέγεται η φύλαξη, η συντήρηση, η μελέτη Σπηλαίου και 

ευρημάτων, καθώς και η διαχείριση των εσόδων υπό την εποπτεία του Δημοσίου. 

Στις υποχρεώσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ανάγεται η κάλυψη 

ενδεχόμενων ελλειμμάτων και της καταβολής στην Κοινότητα Πετραλώνων 

ποσοστού 5% επί των εισπράξεων. Η παραχώρηση έγινε για αόριστο χρόνο, ενώ ο 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διατήρησε το δικαίωμα της μονομερούς 

καταγγελίας της σύμβασης (σε περίπτωση που αυτή δεν συνέφερε πλέον το Δημόσιο 

για οποιονδήποτε λόγο) 14. 

Ο Δρ. Ά. Πουλιανός μας ανέφερε  το εξής δραματικό γεγονός: «η Α.Ε.Ε. μετά 

από πολυετείς δικαστικές διαμάχες με τον Ε.Ο.Τ. αποβλήθηκε από τον αρχαιολογικό 

χώρο στις 4 Απριλίου 2011, ύστερα από ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο, σε ένα 

πλαίσιο επιζήμιο για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα». Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στον χώρο (για μισό και πλέον 

αιώνα), δεκάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο συμμετείχαν αφιλοκερδώς σε μια 

                                                      
12http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406 
13http://www.aee.gr/hellenic/3aee/statutes/statutes.html 
14http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/exc_history/041031%20Letter%20to%20parl.html 
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άτυπα σχηματισμένη: «Διεθνή Ομάδα Ερευνών του Σπηλαίου Πετραλώνων». 

Παράλληλα δεκατρείς υπάλληλοι από την περιοχή, τους οποίους είχε εκπαιδεύσει η 

Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, εργαζόταν στο χώρο. Υπήρχαν στη διάθεση των 

τουριστών, διερμηνείες σε πέντε τουλάχιστον ευρωπαϊκές γλώσσες, εκτός από 

εκείνες που χρησιμοποιούσαν οι ξεναγοί καθώς συνόδευαν τα γκρουπ. Μετά την 

αποβολή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι 

απολύθηκαν και στη θέση τους ήρθαν 3-4 φύλακες απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.15 

 

 
Φωτογραφία.2: Μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του Μουσείου  Πηγή: 

www.aee.gr 

 

Οι Ευρωπαίοι Ανθρωπολόγοι δήλωσαν την αλληλεγγύη τους, η οποία 

εκφράσθηκε μέσα από δημοσιεύσεις, διαμαρτυρίες ή αποφάσεις διαφόρων 

Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων Ανθρωπολογίας που μαρτυρεί τη σημασία και το 

επιστημονικό ενδιαφέρον για τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα Πετράλωνα 

(Chiarelli, 1981, Bielitski et al., 1983, Gerassimova et al., 1983, Gray et al., 1988, 

Susanne et al., 1988, Henenberg, 1988)16.  

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος παρ’ όλο που δεν έχει ενεργό ρόλο 

πλέον στο Μουσείο και στο Σπήλαιο, ωστόσο διαθέτει πλούσια επιστημονική 

βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη,   η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της 

παραθέτοντας τους τίτλους των βιβλίων που υπάρχουν17. Ας σημειωθεί πως στην 

αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), για τις ανάγκες της 

έρευνας μας , στη βιβλιοθήκη του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., βρέθηκε μόνο 

ένα βιβλίο του Ανθρωπολόγου Ν. Πουλιανού (La Grotta el’ uomo di Petralona 1989). 

 

2.1 Το Μουσείο σήμερα. 

Για τη σημερινή κατάσταση του μουσείου οι πληροφορίες που παραθέτουμε 

προέρχονται από την επιτόπια έρευνα που κάναμε οι ίδιοι και από τις συνεντεύξεις 

που πήραμε α) από τον κ. Α. Ντάρλα, προϊστάμενο της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας και β) από τον καθηγητή Ανθρωπολόγο και 

ιδρυτή της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδας κ. Α. Πουλιανό. 

                                                      
15http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/gen_information/gen_information.html 
16http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/exc_history/exc_history.html 
17http://www.aee.gr/hellenic/6petrlona/bibliography/bibliography.html 
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Το Μουσείο είναι ένα διώροφο κτίριο, 1000 τ.μ , όπου στο βόρειο πέτρινο 

τοίχο του αναπαρίσταται  ο χάρτης του σπηλαίου μαζί με την τουριστική διαδρομή 

στο εσωτερικό του σε σχεδίαση Π. Πολυδωρόπουλου. Στο ισόγειο βρίσκονται οι 

αποθήκες των ευρημάτων, τα εργαστήρια συντήρησης και καταγραφής και σε 

ξεχωριστή αίθουσα η βιβλιοθήκη του Μουσείου. Στον επάνω όροφο βρίσκεται, εκτός 

από την Αίθουσα Εκθεμάτων, ένας ευρύχωρος διακοσμημένος Προθάλαμος, η 

Αίθουσα Διαλέξεων (πάνω από τη βιβλιοθήκη) και το γραφείο της Διεύθυνσης. 

Ο νυν υπεύθυνος του Υπουργείου Πολιτισμού για το Μουσείο και Σπήλαιο 

Πετραλώνων κ. Α. Ντάρλας μας είπε πως  από το 2011 «το Μουσείο ανήκει στο 

Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικό μουσείο και 

λειτουργεί όπως όλα τα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία, το δε Σπήλαιο σήμερα είναι 

αρχαίο μνημείο και λειτουργεί όπως όλα τα επισκέψιμα αρχαία μνημεία. Έχουν 

εκπονηθεί και υποβληθεί μελέτες από  ειδικούς επιστήμονες (μουσειογραφική 

μελέτη) σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του Μουσείου, ελέγχοντας αν μπορεί να 

ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Οι μελέτες εδώ και ενάμιση 

χρόνο είναι προς έγκριση».  

Ο κ. Α. Ντάρλας τονίζει πως «στο πέρασμα των χρόνων υπήρξαν αρκετές 

φθορές στις εγκαταστάσεις του Μουσείου οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν από την 

Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, αν και υπήρχαν μεγάλα έσοδα την περίοδο 

εκείνη. Επιπλέον έχει γίνει παρέμβαση για την άρση των ανακριβειών που υπήρξαν 

για διάφορα ευρήματα τα οποία δεν είχαν θέση στο Μουσείο. Σήμερα από κανέναν 

(εκτός του κ. Α. Πουλιανού) δεν γίνεται δεκτό ότι το κρανίο χρονολογείται στα 

700.000 χρόνια. Τα υπόλοιπα ευρήματα όμως έχουν πολύ μεγαλύτερη ηλικία, 

300.000-600.000 χρόνια χωρίς να αποκλείεται κάποια αναθεώρηση. Αυτό που 

θεωρείται πολύ σημαντικό και μη αναστρέψιμο είναι, η μεγάλη  ηλικία των 

ευρημάτων, τι αντιπροσωπεύουν αυτά, τις πληροφορίες που μας δίνουν για το κλίμα 

για το περιβάλλον, για την ανθρώπινη ζωή την περίοδο εκείνη. Ο επισκέπτης δεν 

είναι απαραίτητο να μπει σε μια πολεμική που έχει να κάνει με την ηλικία του 

Σπηλαίου και των ευρημάτων. Αντιθέτως στόχος και σκοπός του Μουσείου αποτελεί, 

ο επισκέπτης να επωφεληθεί από τον παιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο του» 

(20/5/2016, Α. Ντάρλας). 

 

2.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Οι όροι «εκπαιδευτικά προγράμματα», «μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα», 

«προγράμματα μουσειακής αγωγής» κ.ά είναι κάποιοι από τους όρους που 

χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο «για τις εκπαιδευτικές δράσεις που τα 

μουσεία οργανώνουν εντός του φυσικού τους χώρου για διάφορες ομάδες επισκεπτών 

και κυρίως για το σχολικό κοινό» (Τζιαφέρη, 2005). 

Σε ερώτηση μας στον κ. Α. Ντάρλα αν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 

προγράμματα στο Μουσείο; μας απάντησε ότι «εκπαιδευτικά προγράμματα 

πραγματοποιούνται δυστυχώς μόνο στις ημέρες που είναι αφιερωμένες στον 

πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά, όπως οι πράσινες πολιτιστικές 

διαδρομές, την ημέρα μουσείων, την ημέρα μνημείων κ.λ.π.  Στόχος του Μουσείου 

είναι να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση του νομού Χαλκιδικής.  

Στα άμεσα σχέδια του Μουσείου συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία χώρου 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αλλά και 

εκμετάλλευσης του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. Σχεδιάζεται να δημιουργηθεί 

εξωτερικός χώρος δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει ένα πρότυπο, υπόδειγμα 

ανασκαφής, ένας χώρος που θα ανάβουν φωτιά με προϊστορικό τρόπο, να φτιάχνουν 
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ακόντια, να πελεκάνε εργαλεία κ.λ.π. Οι υπεύθυνοι του Μουσείου έχουν υποβάλλει 

μελέτες προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά για καθαρά διοικητικούς 

λόγους δεν εγκρίθηκαν ακόμη. Επίσης η υπηρεσία δεν μπορεί να διαθέσει δυστυχώς 

μουσειοπαιδαγωγούς για την υποστήριξη ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η 

υλοποίηση των μελετών που έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί  είναι άγνωστο πως θα 

υλοποιηθούν και με τι προσωπικό. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ευελιξία του 

δημοσίου, όπου πιθανόν θα μπορούσε να συνεργήσει με τον δήμο ή με άλλους 

φορείς, υπό την εποπτεία ασφαλώς της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Δυστυχώς σήμερα το 

αμιγές δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση 

ανάλογων δράσεων» (20/5/2016, Α. Ντάρλας).  

Η τοποθέτηση του νυν υπευθύνου του Μουσείου και Σπηλαίου δεν αναφέρει 

το γεγονός της σημαντικής απουσίας της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος απο 

τον χώρο. Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ποτέ δεν είχε θέσει θέματα 

ιδιοκτησίας του χώρου αλλά διαχειριζόταν την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

επισκεψημότητας του χώρου προβάλλοντας τα ευρήματα και το Μουσείο. 

Παράλληλα με την απομάκρυνσή της διεκόπη και η διεθνή συνεργασία με 

αναγνωρισμένους παλαιοντολόγους, από όλο τον κόσμο και έτσι δόθηκε ένα τέλος 

στην προβολή και ανάδειξη της περιοχής. Παράλληλα η ταυτότητα του Μουσείου και 

γενικότερα η εικόνα του αλλοιώθηκε, διότι όπως μας αναφέρει στη συνέχεια ο Δρ. Ά. 

Πουλιανός, συνέβησαν βίαια διαγραφής της προυπάρχουσας κατάστασης. Ένα νέο 

καθεστώς επιβλήθηκε «μετά την απομάκρυνση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος καλύφθηκαν με μουσαμάδες οι παραστάσεις του Μουσείου και μόνο μέσω 

εικονικής περιήγησης στο http://www.petralona-cave.gr μπορεί κάποιος να τις δει. 

Από τον εξωτερικό χώρο απομακρύνθηκαν ομοιώματα ζώων που κοσμούσαν και 

ενέπνεαν τον επισκέπτη» (18/6/2016, Α. Πουλιανός). 

 

2.3 Εκθέσεις 

Η έκθεση18 του Μουσείου, η οποία περιλαμβάνει μία γραμμική παράθεση 

παλαιοντολογικών και ανθρωπογενών εκθεμάτων,  βρίσκεται στον όροφο στην 

κεντρική αίθουσα. Η επεξήγηση είναι υποτυπώδης, οι προθήκες πεπαλαιωμένες, 

χωρίς να προκαλούν γενικότερα το ενδιαφέρον του επισκέπτη, ώστε να καταφέρουν 

να τον παρασύρουν σε ένα ταξίδι γνώσης της μακρινής προϊστορίας. Σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύγχρονη μουσειακή αντίληψη με τον τρόπο 

που εκτίθενται τα ευρήματα. Οι υπόλοιποι χώροι, εργαστήρια συντήρησης, αποθήκες, 

βιβλιοθήκη δεν είναι επισκέψιμοι. Στις τοιχογραφίες του Προθάλαμου απεικονίζεται 

στην πρώτη, η εξέλιξη της ζωής κατά τον Αριστοτέλη, σε μια άλλη η εξέλιξη των 

Ανθρωποειδών σύμφωνα με τον Δρ. Άρη Πουλιανό «η συγκεκριμένη τοιχογραφία 

είναι σκεπασμένη με μουσαμά και δεν μπορεί ο επισκέπτης να την δει», ενώ στις  

υπόλοιπες τρεις απεικονίζεται το εσωτερικό του Σπηλαίου. Οι ζωγραφικές 

αναπαραστάσεις είναι από τον λαϊκό ζωγράφο Χρήστο Καγκαρά και τον γιό του 

Νίκο. Επίσης και οι τοιχογραφίες της ψηλοτάβανης Αίθουσας Εκθεμάτων, οι οποίες 

διακοσμούνται με ζωγραφικές αναπαραστάσεις από την εξέλιξη της ζωής, οι οποίες 

καλύπτουν τα τελευταία 4,5 δισεκατομμύρια έτη, είναι καλυμμένες και όχι προσιτές 

στον επισκέπτη. Στην Αίθουσα Εκθεμάτων, περίπου 2.000 ευρήματα φιλοξενούνται 

αντίστοιχα σε 370 προθήκες, χωρισμένες σε δέκα ενότητες. 

  

                                                      
18 Βλέπε παράρτημα. 

http://www.petralona-cave.gr/
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2.4 Πρόσβαση στο μουσείο – Ώρες λειτουργίας 

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο (Σπήλαιο – Μουσείο  Πετραλώνων) είναι πολύ 

εύκολη, διότι καθημερινά μεταβαίνει λεωφορείο από την Θεσσαλονίκη στα 

Πετράλωνα. Η απόσταση είναι 50 χλμ, το οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

δυσκολίες και ο χρόνος που χρειάζεται είναι περίπου 60 λεπτά. Η σήμανση του 

χώρου είναι σχετικά επαρκής, με ταμπέλες που βοηθούν τον τουρίστα στον 

εντοπισμό του αρχαιολογικού χώρου. 

Ο επισκέπτης όταν φτάνει στον αρχαιολογικό χώρο οφείλει να σταθμεύσει το 

αυτοκίνητό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να κατευθυνθεί προς το Σπήλαιο ή 

το Μουσείο με τα πόδια. Το 2004 κατά την διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, η τότε 

Δημαρχία Τρίγλιας (σήμερα Δήμος Νέας Προποντίδας), τοποθέτησε μπάρα στις 

παρυφές του οικισμού, 700μ. περίπου από το Σπήλαιο, υποχρεώνοντας τους 

τουρίστες να κατέβουν από τα λεωφορεία είτε με τη ζέστη είτε με το κρύο και να 

πάνε πεζοπορία μέχρι το Σπήλαιο  ή να χρησιμοποιήσουν (έναντι 2 ευρώ κατά άτομο) 

το ειδικό δημοτικό όχημα. Πρόκειται για ένα μικρό λεωφορείο σαν τρενάκι, το οποίο 

εκμεταλλεύεται ιδιώτης μετά από παραχώρηση της δημοτικής αρχής. Παρ’ όλες τις 

εκκλήσεις που είχαν γίνει από την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και την Γενική 

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων για την απόσυρση της μπάρας (για ευνόητους τουριστικούς 

λόγους) δεν εισακούστηκαν από τον τότε Δήμο ο οποίος ήθελε προφανώς να 

εισπράξει τα έσοδα.  

 

Φωτογραφία 3: Τρενάκι, ειδικό δημοτικό όχημα 

 
Πηγή:  Γρομπανοπούλου 

 

Επίσης η πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα δεν είναι δυνατή. Ο 

Δρ. Ά. Πουλιανός μας ανάφερε πως «το 1998/99 είχε δημιουργήσει με δικά του 

έξοδα για τα Α.Μ.Ε.Α ένα «φιδογυριστό» μονοπάτι που ξεκινούσε από τον χώρο 

στάθμευσης των αυτοκινήτων μπροστά στο Θέατρο «Δάφνη», δεξιά από την κυρίως 

σκάλα ανόδου και κατέληγε στην είσοδο του Σπηλαίου. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία 
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μας έκανε μήνυση πως πραγματοποίησαμε εργασία χωρίς την άδεια της. Το 2005, 

αφού αθωωθήκαμε με διπλή δικαστική απόφαση, συνεχίστηκε η κατασκευή 

τσιμεντένιας διαδρομής μέσω μιας πλαϊνής πόρτας η οποία κατέληγε στο εσωτερικό 

του Μουσείου. Ο διάδρομος αυτός είχε χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Μετά το 2011 ο διάδρομος πρόσβασης αχρηστεύτηκε»(18/6/2016, Ά. 

Πουλιανός). 

Ας σημειωθεί η ανυπαρξία ξενάγησης στο χώρο του Σπηλαίου αλλά και του 

Μουσείου, η οποία γίνεται με την παρουσία εποχικού υπαλλήλου, μη έχοντας τις 

κατάλληλες ή απαραίτητες γνώσεις για το αντικείμενο αλλά απλώς τις στοιχειώδεις 

πληροφορίες που αναγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο19 που μοιράζεται στους 

επισκέπτες. Το φυλλάδιο περιέχει επιλεγμένες φωτογραφίες από το εσωτερικό του 

Σπηλαίου και από το Κρανίο του Αρχάνθρωπου. Το ενημερωτικό και διαφημιστικό 

υλικό ενός χώρου πολιτισμού αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας όχι μόνο με τους 

επισκέπτες αλλά και με το κοινό εκείνο που δεν έχει την δυνατότητα επαφής με το 

συγκεκριμένο χώρο (Α. Αθανασοπούλου, 2003). Παρόλα ταύτα ο κ. Α. Ντάρλας 

αναφέρει πως «στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό (ο 

αρμόδιος αρχαιολόγος) τέσσερις μέρες την εβδομάδα, χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 

όμως δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο μουσείο».  

 

Φωτογραφία 4: Ενημερωτικό φυλλάδιο στα ελληνικά και αγγλικά 

 
. Φώτο: Γρομπανοπούλου 

 

Ο περιβάλλον χώρος διαμορφώθηκε από την Ανθρωπολογική Εταιρεία 

Ελλάδος και επί διοίκησης/διαχείρισης Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος 

λειτουργούσε αναψυκτήριο δίπλα στο Σπήλαιο όπου εξυπηρετούσε τους επισκέπτες. 

Σήμερα, στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων όπως προαναφέραμε, λειτουργεί 

ιδιωτικό αναψυκτήριο με καφέ, αναψυκτικά κ.ά. Επίσης υπάρχουν 

προκατασκευασμένα καταστήματα πώλησης τα οποία ενοικιάζει ο δήμος σε ιδιώτες - 

                                                      
19Δισέλιδο εικονογραφημένο έντυπο στα ελληνικά και αγγλικά, έγχρωμο. Τα κείμενα είναι του Α. 

Ντάρλα, η επιμέλεια είναι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.  
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αναμνηστικών προϊόντων, τοπικά σουβενίρ, ταξιδιωτικοί οδηγοί κατά το πλείστον 

στα αγγλικά και  ιταλικά. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν επισκεφθήκαμε το Μουσείο, 

κατά τον μήνα Απρίλιο, (2016) απουσίαζαν ταξιδιωτικοί οδηγοί στα ελληνικά. Θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε την φανερή αδιαφορία ως προς την προβολή του 

πολιτιστικού προϊόντος με συνακόλουθο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

Σχετικά με την ύπαρξη πωλητηρίου, σήμερα δεν λειτουργεί πωλητήριο στον 

αρχαιολογικό χώρο. Επί Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος όπως μας είπε ο Δρ. Α. 

Πουλιανός λειτουργούσε. «Στον χώρο του εκδοτηρίου υπήρχαν κάρτες, βιβλία τα 

οποία αγόραζαν οι επισκέπτες. Συγκεκριμένα Ρώσοι επισκέπτες, αγόραζαν το βιβλίο 

του «Ο Αρχάνθρωπος του Σπηλαίου Πετραλώνων»(1974) και περίμεναν καρτερικά 

να τους το υπογράψει. Το βιβλίο υπήρχε στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και 

γερμανικά. Το πωλητήριο λειτουργούσε πολύ θετικά στην λειτουργία του μουσείου 

αλλά και στην εικόνα του προς τα έξω»(18/6/2016, Ά. Πουλιανός).  

 

Φωτογραφία 5: Περιβάλλον χώρος. 

  
Φώτο: Ελένη Γρομπανοπούλου 

 

Στα άμεσα σχέδια υλοποίησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων όπου ανήκει το 

σπήλαιο και το μουσείο αποτελεί η δημιουργία πωλητηρίου στον αρχαιολογικό χώρο 

(2011). 

 

2.5 Επικοινωνία – Προβολή – Επισκεψιμότητα 

Το Μουσείο και το Σπήλαιο Πετραλώνων προβαλλόταν και προβάλλεται μέχρι 

σήμερα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 

(http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406)  καθώς και  από τις σελίδες 

της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος (http://www.aee.gr) (http://www.petralona-

cave.gr/) ή από το κοινωνικό δίκτυο της Ανθρωπολογικής εταιρείας Ελλάδος, f/b20.   

Μέχρι  το 2011 σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος Δρ. Ά. Πουλιανό «η πολιτιστική πολιτική για το Σπήλαιο σχεδιαζόταν από 

την διοίκηση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, οργανώνοντας και 

πραγματοποιώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως, συναυλίες, θεατρικές 

παραστάσεις, εκδηλώσεις χορευτικών πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και το 3ο 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας το οποίο έλαβε μέρος τις πρώτες τρεις 

μέρες στο χώρο του Μουσείου και τις άλλες τρεις σε ξενοδοχείο της περιοχής», 

(18/6/2017, Ά. Πουλιανός). 

Σύμφωνα με τον κ. Α. Ντάρλα, μετά το 2011 παρατηρείται μια νέα 

κατάσταση βάσει της οποίας «το Μουσείο δεν διαθέτει εξειδικευμένο Τμήμα 

Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Στα άμεσα σχέδια του μουσείου, στα πλαίσια 

                                                      
20https://www.facebook.com/Anthropological.Association.Of.Greece/?fref=ts 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406
http://www.aee.gr/
http://www.petralona-cave.gr/
http://www.petralona-cave.gr/
https://www.facebook.com/Anthropological.Association.Of.Greece/?fref=ts
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αναβάθμισης και ανανέωσης του αρχαιολογικού χώρου, αποτελεί και η κοινωνική 

δικτύωση του Μουσείου. Δυστυχώς το συγκεκριμένο Μουσείο δεν έχει την 

δυνατότητα αυτόνομου σχεδιασμού της πολιτιστικής του πολιτικής λόγω του 

θεσμικού πλαισίου στο οποίο ανήκει. Τα Μουσεία που μπορούν να κανονίσουν μια 

δική τους πολιτική είναι: Το Μουσείο της Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό 

Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο 

Αθηνών, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Ηρακλείου, διότι αυτά 

αποτελούν τις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλα 

τα υπόλοιπα όπως και το Μουσείο Πετραλώνων ανήκει στις Εφορείες 

Αρχαιοτήτων» (20/5/2016, Α. Ντάρλας). 

Τα στοιχεία που μας παραθέτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή από το 2012 

μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 σχετικά με την επισκεψιμότητα είναι τα εξής:  

 

Εισιτήρια Επισκεπτών στο Σπήλαιο Πετραλώνων 

2012 2013 2014 2015 2016/2 

26.198 50.135 51.965 53.574 1645 

Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21 

 

Εισπράξεις Μουσείου Πετραλώνων 

2012 2013 2014 2015 2016/2 

76.921 ευρώ 128.207 ευρώ 135.732 ευρώ 134.849 ευρώ 2.442 ευρώ 

Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21  

 

Ο κύριος όγκος όμως των επισκεπτών είναι οργανωμένες ομάδες 

ταξιδιωτικών γραφείων (τουρίστες, σχολεία, αλλοδαποί, Κ.Α.Π.Η), σε μικρότερο 

ποσοστό το μεμονωμένο κοινό. Στην περιοχή δεν υπάρχει κάποιο άλλο μνημείο που 

να ανταγωνίζεται σε επισκεψιμότητα το συγκεκριμένο Μουσείο. Ο τόπος αυτός 

αποτελεί την πρωτύτερη αρχαιολογική θέση της Ελλάδας. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν παρέχει στοιχεία σχετικά με το Σπήλαιο 

Πετραλώνων από το 1998 - 2011 για να γίνει σύγκριση για  την επισκεψιμότητα του 

χώρου, όταν την διοίκηση/διαχείριση την είχε η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος 

για λογαριασμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την περίοδο χωρίς της 

Εταιρεία. Σε ερώτηση μας προς τον Δρ. Α. Πουλιανό σχετικά με την επισκεψιμότητα 

στο σπήλαιο μας είπε «πως οι επισκέπτες ξεπερνούσαν ετησίως τους 100.000 με 

120.000. Πτώση παρουσιάστηκε το 2004, όταν μπήκε η μπάρα στην είσοδο του 

αρχαιολογικού χώρου από το Δήμο Τρίγλιας». Επίσης ζητήσαμε από τον Ε.Ο.Τ 

στοιχεία, αλλά μέχρι και αυτήν την στιγμή δεν είχαμε απάντηση. 

 

2.6 Οφέλη για την τοπική κοινωνία. 

Το Μουσείο και το Σπήλαιο παρουσιάζουν ενδιαφέρον επιστημονικό και τουριστικό. 

Επιστημονικό διότι βρέθηκε το κρανίο του προϊστορικού ανθρώπου αλλά και ένας 

πολύ μεγάλος αριθμός απολιθωμένων οστών τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για 

τουλάχιστον 22 είδη θηλαστικών, 500.00-200.000 χρόνια από σήμερα. Τουριστικό 

γιατί αποτελεί ένα από τα ωραιότερα Σπήλαια στον ελλαδικό χώρο με ιδιαίτερο 

πλούσιο διάκοσμο, σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολόνες, δίσκους, παραπετάσματα, 

εκκεντρίτες, ροομορφές με επικρατέστερο το κόκκινο χρώμα, για αυτό και το 

παλαιότερο όνομά του ήταν «Σπήλαιο Κόκκινων Πετρών».  

Τα Πετράλωνα είναι ένα ημιορεινό χωριό του Ν. Χαλκιδικής και ανήκει 

διοικητικά στον Δήμο Νέας Προποντίδας. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21
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και την κτηνοτροφία. Το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων αποτελεί για την 

περιοχή τον πιο ισχυρό πολιτιστικό και φυσικό πόλο έλξης. Παρόλα αυτά η 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Ο αρχαιολογικός 

χώρος, αν και παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα, κατέχει τη δεύτερη θέση μετά το 

Μουσείο της Βεργίνας,  οι επισκέπτες που έρχονται στον αρχαιολογικό χώρο 

δυστυχώς δεν επισκέπτονται και την γύρω περιοχή.  

Σε ερώτηση μας στον Δρ. Α. Πουλιανό σχετικά με την συμβολή του 

Μουσείου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μας είπε πως «ασφαλώς και 

συμβάλλει στην οικονομική τοπική ανάπτυξη. Είχε προτείνει να δημιουργηθεί ένας 

υποτυπώδης ζωολογικός κήπος με ζώα που έζησαν στο σπήλαιο (αρκούδες, λύκοι, 

αλεπούδες κ.ά). Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έσοδα του Μουσείου 

αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ο τουρίστας που επισκέπτεται τα 

Πετράλωνα, πιθανόν να πάει και στην αρχαία Όλυνθο ή και να τα συνδυάσει με τον 

θρησκευτικό τουρισμό στο Άγιο Όρος. Αν δημιουργηθούν από την δημοτική αρχή οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις η τοπική κοινωνία μόνο οφέλη θα έχει».  

Στην ιστοσελίδα του δήμου φιλοξενείται το Σπήλαιο των Πετραλώνων με 

αναφορές δύο - τριών παραγράφων21. Επίσης στο κοινωνικό δίκτυο f/b που έχει ο 

Δήμος δεν γίνεται καμία αναφορά για τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο που διαθέτει 

η περιοχή22. 

 

3. Πηγές χρηματοδότησης 

Ο Δρ. Α. Πουλιανός ανέφερε πως «όσο διοικούσε και διαχειριζόταν το Σπήλαιο και 

το Μουσείο η Α.Ε.Ε η μοναδική πηγή χρηματοδότησης ήταν τα εισιτήρια. Από τα 

έσοδα των εισιτηρίων πληρώνανε μισθούς, ΔΕΗ, νερό και τηλέφωνα. Ουδέποτε 

χρηματοδοτηθήκανε»(18/6/2016, Ά. Πουλιανός) παρ’ όλο που τελούσαν υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς υπό το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ως 

αποτέλεσμα το Μουσείο να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.  Ο  κ. Α. 

Ντάρλας μας είπε ότι  «Τα έσοδα που προκύπτουν από την επισκεψιμότητα των 

τουριστών πηγαίνουν όπως όλα τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων στο Ταμείο 

Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο διαθέτει αυτά τα έσοδα μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και η πολιτική ηγεσία αυτού κανονίζει 

πως θα χρησιμοποιηθούν», (20/5/2016, Α. Ντάρλας). 

 

4. Συμπεράσματα  

Το διακύβευμα με το οποίο έχει ασχοληθεί ο παλαιοντολόγος Άρης Πουλιανός με την 

επιστημονική και οργανωτική του δράση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη, 

με ιδίους οικονομικούς πόρους, της διεθνούς σημασίας της περιοχής των 

Πετραλώνων, ενός εμβληματικού χώρου της Φυσικής μας Ιστορίας, αναδεικνύει μία 

σειρά από δυναμικά, υπόγεια και εμφανεί, ρεύματα που συγκροτούν την ανάδειξη η 

απομείωση Θεσμών εθνικής εμβέλειας όπως η εδραίωση του της Φυσικής Ιστορίας 

του τόπου μας. Η περίπτωση του Μνημείου της Φύσης Σπηλαίου των Πετραλώνων, 

αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα Παλαιντολογικά Ευρύματα στον 

τόπο μας το οποίο όμως για να μπορέσει να αναδειχθεί και να λειτουργήσει 

                                                      
21http://www.nea-propontida.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=113 

Δήμος Νέας Προποντίδας-αξιοθέατα. 
22https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-

%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82-

%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1

%CF%82/685004134854515 

http://www.nea-propontida.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=876&Itemid=113
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/685004134854515
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/685004134854515
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/685004134854515
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82/685004134854515
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χρειάζεται την επιστημονική βάση η οποία εξοστρακίσθηκε λόγω ενός πλέγματος 

πολιτικών και επιστημονικών συμφερόντων που απέκλεισαν την ανάδειξή του 

επιβάλλοντας ενάν διοικητικό αποκλεισμό του δυναμικού που το δημιούργισε.   

Κάθε χώρα έχει μία πολιτιστική κληρονομιά, της οποία την ανάδειξη μπορεί 

να πετύχει μόνο αν υπάρχει συνέργεια μεταξύ πολιτικών και επιστημονικών 

δυνάμεων. Στην περίπτωσή μας το διακύβευμα είναι η συγκρότηση του παρελθόντος 

της φυσικής ιστορίας στη χώρα μας. Αυτό εμπεριέχει την οργάνωση των επιστημών 

που σχετίζονται με την φυσική ιστορία, δηλαδή την παλαιοντολογία, την 

αρχαιομετρία, την σπηλαιολογία κ.λ.π. Η συγκρότηση των επιστημών αυτών δεν 

μπορεί να είναι εκτός του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Στην περίπτωση μας 

έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό παράδειγμα 

ασύμπτωτων σχέσεων και ενεργειών. Τον καθηγητή Α. Πουλιανό τον κάλεσε ο 

πρωθυπουργός της χώρας την εποχή εκείνη Κ. Καραμανλής, με σκοπό να οργανώσει 

επιστημονικά αυτόν τον χώρο στην Ελλάδα. Είναι γνωστό πως ο Δρ. Α. Πουλιανός 

ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα με το θέμα της προέλευσης των Ελλήνων23. Δεν 

ευόδωσε εκ των πραγμάτων αυτή η προσπάθεια αλλά αυτό το οποίο επετεύχθη, είναι 

η ίδρυση και λειτουργία επί μακρόν της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος με 

διεθνείς συμμετοχές και ερευνητικές δραστηριότητες και συνέδρια στην Περιοχή των 

Πετραλώνων. Επίσης ξεκίνησε η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό 

την έρευνα και καταγραφή των ευρημάτων του Σπηλαίου των Πετραλώνων, 

απόρροια των οποίων ήταν η ανάπτυξη του Μουσείου και των βοηθητικών του 

χώρων: των εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης, συνεδριακού χώρου, το θέατρο  και 

παράλληλα σχετικών βοηθητικών δομών όπως το πωλητήριο, αναψυκτήριο, το πάρκο 

με τα ομοιώματα για τα παιδιά, και γενικά οι υποδομές για την φυσική 

προσβασιμότητα στους χώρους. 

Η ανάδειξη αυτής της σύνθετης πραγματικότητας η οποία έγινε χάρις την 

ιδιωτική χορηγία του Δρ. Α. Πουλιανού η οποία περιελάμβανε και την  επιστημονική 

συγκρότηση της Διεθνούς Επιστημονικής Ομάδας, διότι το φυσικό αυτό μνημείο δεν 

είναι μόνο εθνικής σημασίας αλλά και διεθνούς εμβέλειας. Η εγχώρια επιστημονική 

κοινότητα παρ’ όλο που «φιλοξενεί» στο σχετικό Μουσείο του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το κρανίο του Αρχάνθρωπου, το πλέον σημαντικό 

παλαιοντολογικό εύρημα του Σπηλαίου Πετραλώνων, δεν έχει αναπτύξει καμία 

σχετική δραστηριότητα τουλάχιστον σε επίπεδο, αν όχι συνεργασίας με την 

Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, αλλά τουλάχιστον ως διάδοχος επιστημονικός 

φορέας. Η απομάκρυνση της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος από την ενεργή 

έρευνα χωρίς δαπάνη της πολιτείας, δεν είχε μία σχετική αναπλήρωση του 

επιστημονικού κενού που επέφερε η απομάκρυνση αυτή. Η απομάκρυνση επέφερε 

και απόσυρση των σχετικών βιβλίων της Εταιρείας και από το πωλητήριο του 

Σπηλαίου και Μουσείου των Πετραλώνων.  

Οι προσπάθειες και το έργο της εταιρείας σε συνδυασμό με την συγκρότηση 

και λειτουργία των εργαστηρίων συνέθεσαν μέχρι το 2011 μία μοναδική σχέση για τα 

ελληνικά δεδομένα, διότι είχαμε για πρώτη φορά επιστημονική εταιρεία σχετική με 

τον χώρο σε ένα μνημείο της φύσης διεθνούς ενδιαφέροντος, η οποία (Εταιρεία) 

εκτός από τις εθνικές επιστημονικές της περγαμηνές, ήταν ανοικτή στη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα.  Θέλουμε να δώσουμε εδώ έμφαση στο διεθνές ενδιαφέρον 

για την περιοχή της οποίας κοινωνός ήταν η Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία. Η 

δημόσια παρέμβαση η οποία εξέφραζε άλλα συμφέροντα δεν έχει καταφέρει να 

ελκύσει αντίστοιχο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον για να αποδείξει τι πρεσβεύει 

                                                      
23 Βλέπε υποσημείωση 3. 
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ως συνέχεια. Φυσικά επιστέγασμα της όλης προσπάθειας είναι να «καπελώσουν» 

κυριολεκτικά την Παλαιοανθρωπολογία και την Φυσική μας Ιστορία με κάτι που 

είναι σημαντικό αλλά αδιάφορο για τον τόπο αυτό,  αυτό της…αρχαιολογίας.  Σαν 

αποτέλεσμα η εξέλιξη των … ειδών στην Ελλάδα, σαν αντικείμενο επιστημονικής 

έρευνας είναι όχι μόνο σε ατροφία αλλά και μερικά άλλα συνακόλουθα που αφορούν 

την σχέση μας με το περιβάλλον, την γνώση για την καταγωγή μας κ.α. Είναι 

σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ανάγκη επιστημολογικής συγκρότησης του χώρου 

της παλαιοντολογίας στη χώρα μας και να δούμε διαφορετικά τα Πετράλωνα από την  

Όλυνθο.  Δεν μπορεί επειδή ένα σπήλαιο που είναι και αντικείμενο τουριστικής 

προτίμησης, να αναγνωρίζεται ως κέντρο έρευνας διεθνούς εμβέλειας και με 

διοικητική παρέμβαση να καταδικάζεται σε αφάνεια με ότι αυτό σημαίνει για την 

πολιτιστική μας ταυτότητα.  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί τον χώρο του 

Σπηλαίου για την περαιτέρω μάθηση των φοιτητών και ερευνητών παρόλο που έχει 

κρατήσει το αφαιρεθέν απο το Σπήλαιο Κρανίο του Αρχάνθρωπου των Πετραλώνων. 

Το κενό λοιπόν που άφησε η αποπεμφθείσα Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος δεν 

έχει παραδαναπληρωθεί. 

Όπως είπαμε και παραπάνω σύμφωνα με τον Τσομπάνογλου (2007), «η 

έννοια της ανάπτυξης πρέπει να χαρακτηρίζεται από διάρκεια και βιωσιμότητα. Η 

έννοια της οικονομικής ανάπτυξης σηματοδοτεί την ενδογενή ανάπτυξη, η οποία με 

την σειρά της στηρίζεται στην τοπική. Όταν μιλάμε για τοπική ανάπτυξη 

αναφερόμαστε στους κατοίκους, στους τοπικούς θεσμούς, και στις παραδόσεις. Η 

ανάπτυξη ενός τόπου θα στηριχτεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στην ταυτότητα της 

περιοχής και στους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν και να 

ανανεώσουν τις οικονομικές δραστηριότητες στον τόπο τους». 
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5.1 Δικτυογραφία 

 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406  περιγραφή σπηλαίου 

Πετραλώνων  

 http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/  ελληνική στατιστική 

αρχή   

 http://www.petralona-

cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&lang=el   

 

6.  Παράρτημα: Εκθέματα Συλλογής Μουσείου 

 1η ενότητα (οι αρχικές 25 προθήκες, σημείο 1) περιλαμβάνει ευρήματα από τον 

εξωτερικό χώρο και προ-σπηλαίες κυρίως εποχές - Μειόκαινο (10-20 εκ. ετών) 

Χαλκιδικής και Πλειστόκαινο (2-0,3 εκ. έτη) Κεντρικής Μακεδονίας.  

 2η ενότητα (επόμενες 120 προθήκες, σημεία 1-3) συγκεντρώνει σε 

χρονοστρωματογραφική σειρά απολιθώματα ζώων, βασικά μεγάλων θηλαστικών, 

από το Σπήλαιο Πετραλώνων. Εδώ εμπεριέχεται και η αναπαράσταση της 

στρωματογραφικής διάταξης των σπηλαιοαποθέσεων.  

 3η ενότητα (50 προθήκες, σημείο 3-4) λίθινα εργαλεία εξωτερικού χώρου από 

διάφορα μέρη, προηγούμενων εποχών από εκείνα του Σπηλαίου.  

 4η ενότητα (70 προθήκες, σημείο 4) λίθινα εργαλεία από το Σπήλαιο 

Πετραλώνων.  

 5η ενότητα - αναπαράσταση της αίθουσας του «Μαυσωλείου» (σημείο 4), του 

χώρου που βρέθηκε το κρανίο του Αρχανθρώπου το 1960.  

 6η ενότητα (50 προθήκες, σημείο 5) οστέινα εργαλεία από το Σπήλαιο 

Πετραλώνων.  

 7η ενότητα  (25 προθήκες, σημείο 6) με οστά μικρών σπονδυλωτών (σαύρες, 

χελώνες πουλιά, νυχτερίδες, τρωκτικά) κ.ά. ευρήματα, όπως σπόροι φυτών, τεμάχια 

απολιθωμένων ξύλων, κοπρόλιθοι.  

 8η ενότητα  (2 προθήκες, σημείο 6) με τα ίχνη της φωτιάς και το πρωτόγλυπτο 

της Μακεδονίας.  

 9η ενότητα  (15 προθήκες, σημείο 6) εκμαγεία αρχανθρωπικών κρανίων - 

αναπαράσταση προτομής  Πετραλώνειου σε φυσικό μέγεθος και άλλα ευρήματα.  

 10η ενότητα  (10 προθήκες, σημείο 6) λίθινα εργαλεία εξωτερικού χώρου από 

διάφορα μέρη επόμενων εποχών από εκείνα του Σπηλαίου (για πιο εύληπτη σύγκριση 

με τα προηγούμενα στη διαφορά της τεχνολογίας), συμπεριλαμβανόμενων 

νεολιθικών τέχνεργων (6.000 - 9.000 ετών), καθώς και «σύγχρονων» δοκανόπετρων 

και ενός δοκανιού24.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
24http://www.petralonacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&la

ng=el 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1406
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/
http://www.petralona-cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&lang=el
http://www.petralona-cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&lang=el
http://www.petralonacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&lang=el
http://www.petralonacave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=131&lang=el
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Κεφάλαιο 9: 
 

 

 

 

Συγκριτικό Δίκαιο και Γεωγραφία 
 

 

Κυριακάκης Μιχαήλ1 

 

 

Περίληψη: 

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την αλληλεπίδραση δικαίου και γεωγραφίας. Εξετάζει 

τους τρόπους με τους οποίους το δίκαιο επηρεάζεται από γεωγραφικούς, 

γεωμορφολογικούς και κλιματικούς παράγοντες και το πώς οι νομικοί κανόνες ενός 

κράτους διαμορφώνονται και με γνώμονα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του 

κράτους αυτού. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην επίδραση της γεωγραφίας στη 

διαδικασία μεταφύτευσης δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, κατά τα οποία η νομοθεσία τροποποιείται για 

γεωγραφικούς λόγους. Επιπλέον, τονίζονται οι συνέπειες της αποικιοκρατίας στην 

ανάπτυξη του σύγχρονου δικαίου των χωρών που αποικήθηκαν καθώς και τα νομικά 

μέσα που μετήλθαν οι άποικοι για την εφαρμογή του δικαίου τους στα κατακτημένα 

εδάφη. Οδηγούμαστε, έτσι, στο συμπέρασμα ότι οι γεωγραφικοί παράγοντες μπορούν 

να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το αλλοδαπό δίκαιο και τις γενεσιουργούς αιτίες 

του, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύουν τις συγκρίσεις δικαίων.  

 

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό δίκαιο, γεωγραφία, αποικιοκρατία, μεταφύτευση δικαίου 

 

Abstract: 
This paper deals with the interaction of law and geography. It examines the ways in 

which the law is influenced by geographic, geomorphological and climatic factors and 

how the legal rules of a state are shaped by the geographic characteristics of that state. 

At the same time, reference is made to the effect of geography on the process of 

transplanting law. In this context, there are representative examples, where the 

legislation is modified for geographical reasons. In addition, this article highlights the 

consequences of colonialism on the development of modern law of the countries that 

were colonized, as well as the legal means that the settlers used to apply their law to 

the conquered territories. Overall, geographic factors can help us understand foreign 

law and its causes, but at the same time make it difficult to compare different laws. 

 

Keywords: comparative law, geography, colonialism, transplantation of law 
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1. Εισαγωγή 
Το δίκαιο χρειάζεται μία εδαφική έκταση πάνω στην οποία να ασκείται και να 

εφαρμόζεται. Προκειμένου να λειτουργήσει, το δίκαιο πρέπει να αναπτυχθεί επάνω 

σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να ρυθμίζει τις βιοτικές σχέσεις των ανθρώπων, που 

έχουν την ιθαγένεια ή (και) εγκαταβιούν στο χώρο αυτό. Γίνεται, επομένως, 

αντιληπτό ότι το δίκαιο δεν μπορεί να παράξει αποτελέσματα χωρίς να υπάρχει 

έδαφος πάνω στο οποίο να ασκείται. Αντίστοιχα καμία ανθρώπινη δραστηριότητα δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί σε κανένα έδαφος χωρίς την ύπαρξη δικαίου, έστω και 

άγραφου. Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθεί σε αυτό το σημείο ότι στην έννοια 

έδαφος εδώ εννοείται και το υπέδαφος, η θάλασσα και ο υπερκείμενος αυτών αέρας. 

Η γενική τάση σήμερα στο συγκριτικό δίκαιο είναι να εξετάσουμε τη 

δυνατότητα μεταφοράς - μεταφύτευσης της νομοθεσίας ως συνάρτηση των πολιτικών 

και οικονομικών ομοιοτήτων μεταξύ των νομικών πολιτισμών. Η έμφαση δίνεται 

στην δομή της κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας, στις συγκρούσεις Ανατολής-

Δύσης και Βορρά-Νότου (McWhinney 1961). Άλλοι συγγραφείς τονίζουν τις κοινές 

πολιτιστικές αξίες (Constantinesco 1981) ή την ομοιότητα του λεγόμενου «Δυτικού 

Κόσμου» (Wahl 1975). Όλες αυτές οι πτυχές έχουν βεβαίως μία δόση αλήθειας, αλλά 

παρουσιάζουν ακόμη σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα. Δεν μπορούν να εξηγήσουν 

γιατί το δίκαιο είναι τόσο διαφορετικό μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών ή μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Αγγλίας, ενώ 

βρίσκουμε παρόμοιες πολιτικές δομές, παρόμοιες οικονομικές προδιαγραφές, κοινές 

πολιτιστικές αξίες. 

Μια άλλη πιθανή αφετηρία για την εξέταση της σχέσης δικαίου και 

γεωγραφίας μπορεί να είναι οι ίδιες οι νομικές έννοιες. Για παράδειγμα, η ιδιοκτησία, 

η δικαιοδοσία, η κυριαρχία και η κατοικία περιέχουν ένα χωρικό στοιχείο αναφοράς. 

Αυτό γίνεται σαφές όταν οι γεωγράφοι εμπλέκονται σε νομικές διαφορές γειτονικού ή 

διεθνούς δικαίου. Οι νομικές έννοιες έχουν γεωγραφική σημασία γιατί συχνά 

καθορίζουν τα εδαφικά όρια των ιδιοκτησιών, της δωσιδικίας των δικαστηρίων, των 

εκλογικών περιφερειών και των εθνικών κρατών (Katz 1979). Μια άμεση, συμμετοχή 

γεωγράφων, για παράδειγμα, στη νομική διαδικασία λαμβάνει χώρα κάθε φορά που 

αυτοί καλούνται ως εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια δικών. Αυτό συνήθως 

προκύπτει όταν τους ζητείται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σε διαφορές 

ορίων (Robinson 1985). Είναι προφανές ότι το δίκαιο και η γεωγραφία 

αλληλεπιδρούν στην πράξη, αν όχι και στη θεωρία. Έχει ορθά υποστηριχθεί ότι «το 

δίκαιο έξω από το φυσικό κόσμο είναι αδιανόητο», καθώς γίνεται αντιληπτό ότι το 

δίκαιο, τουλάχιστον στη θεσμική του μορφή, πρέπει να έχει φυσική παρουσία στον 

υλικό κόσμο (Olivecrona 1939). 

 

2. Αρχικές Παρατηρήσεις 
Η επιρροή της γεωγραφίας στο δίκαιο τονίστηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο 

νομικό και φιλόσοφο Montesquieu, (Montesquieu  1748) ο οποίος εντόπισε το κύριο 

εμπόδιο για τις νομικές μεταμοσχεύσεις στο γεωγραφικό και κλιματολογικό 

χαρακτήρα κάθε δικαίου. Ο Pascal απεικόνισε το γεωγραφικό χαρακτήρα του δικαίου 

πιο σαρκαστικά: «Τρεις βαθμοί γεωγραφικού πλάτους αντιστρέφουν όλη τη 

νομολογία. Ένας μεσημβρινός αποφασίζει για την αλήθεια. ...Μια παράξενη 

δικαιοσύνη που οριοθετείται από ένα ποτάμι! Η αλήθεια σε αυτή την πλευρά των 

Πυρηναίων, είναι το λάθος στην άλλη πλευρά» (Pascal 1670). 

Ένας Αμερικανός παρατηρητής ανέφερε τις ριζικές διαφορές μεταξύ του 

δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και ηπειρωτικού δικαίου (Aldisert 1982). Και για 

να το διαβάσουμε και στην ποίηση: «Γεννημένοι στην άλλη πλευρά της θάλασσας, 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      142 
 

 

είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο οι άνθρωποι μπορούν να είναι.» (Rodgers & 

Hammerstein 1949). Τα ίδια αισθήματα κυριαρχούν μεταξύ της ηπειρωτικής 

Ευρώπης και της Αγγλίας. Και οι δύο πλευρές θεωρούν το δίκαιο του άλλου ως 

«πολύ διαφορετικό» -για να το θέσω ήπια και να μην πω- «παράξενο». Η Βόρεια 

Θάλασσα πιθανότατα δεν είναι πλέον «το καλύτερο πράγμα που ξέρω ανάμεσα στη 

Γαλλία και την Αγγλία» (“The best thing I know between France and England is - the 

sea.”), όπως είπε κάποτε ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Douglas Jerrold, θέλοντας 

να τονίσει ότι δεν είναι αυτή μόνο που χωρίζει τις δύο γειτονικές χώρες. Σε δικαιικό 

επίπεδο τουλάχιστον θα μπορούσε να θεωρηθεί αληθής η οπτική του Lewis Carroll 

πως «το πιο μακριά από την Αγγλία είναι το πιο κοντά στη Γαλλία.» (“The further off 

from England the nearer is to France”) (Carroll & Dali 2015). 

Μέχρι στιγμής, οι μελέτες του συγκριτικού δικαίου δεν έχουν επαρκώς 

εξηγήσει αυτές τις έντονες διαφοροποιήσεις. Αυτό οδηγεί στην υποψία ότι υπάρχουν 

σημαντικοί παράγοντες που συχνά παραβλέπονται - πιθανώς επειδή είναι πολύ 

προφανείς. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν κυρίως το φυσικό περιβάλλον, ιδίως 

τη γεωγραφική κατάσταση μιας χώρας, το κλίμα, την πυκνότητα του πληθυσμού τη 

γλώσσα και τη θρησκεία (Stein 1977). Αυτοί οι παράγοντες είναι υψίστης σημασίας 

για το συγκριτικό δίκαιο. Αυτές είναι συνήθως οι πρώτες διαφορές που 

αντιμετωπίζουμε όταν μελετάμε το αλλοδαπό δίκαιο και πρέπει να τους δώσουμε την 

προσοχή μας. 

Παρά τις πρώιμες αυτές επισημάνσεις και τη μετέπειτα αυθεντία του Eugen 

Ehrlich (Ehrlich 1936), η ιδέα ότι η γεωγραφία επιδρά στη νομική κουλτούρα έμεινε 

αρκετά στο περιθώριο (Lasaulx 1856). Αυτό οφείλεται πιθανότατα στην αύξηση της 

κυκλοφορίας των ατόμων, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη βιομηχανική 

επανάσταση εν γένει. Αυτές οι εξελίξεις έκαναν τις φυσικές παραδοχές και τους 

περιορισμούς που ενυπάρχουν στην έννομη τάξη λιγότερο ορατές. Στη σημερινή 

εποχή των περιβαλλοντικών ανησυχιών, ωστόσο, εμφανίζονται ξανά μπροστά στα 

μάτια μας. Όχι πολύ καιρό πριν, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών της 

Δυτικής Γερμανίας υποστήριξε ότι η χρήση αμόλυβδης βενζίνης δε θα έπρεπε να είχε 

γίνει υποχρεωτική στη Δυτική Γερμανία, όπως ήταν στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

Τόνισε ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος μιας 

ηπείρου και η Ιαπωνία είναι ένα νησί, δε χρειάζεται να ανησυχούν πολύ σχετικά με 

τις μετακινήσεις των πολιτών τους σε γειτονικά κράτη και τη διαθεσιμότητα της 

αμόλυβδης βενζίνης εκεί. Έτσι, οι διαφορές στη γεωγραφία βοηθούν να 

κατανοήσουμε τους διαφορετικούς νομικούς κανόνες (Grossfeld 1984). Η σημασία 

της νησιωτικότητας στη διαμόρφωση του δικαίου μπορεί να ιδωθεί τόσο στο αγγλικό 

όσο και στο ιαπωνικό δίκαιο (Kim, & Lawson 1979). 

Ο Horst Neumann-Duesberg (Neumann-Duesberg 1949) και ο Eduard Wahl 

(Wahl  1975) επεσήμαναν πιο συγκεκριμένα τη σημασία της γεωγραφίας για το 

δίκαιο, στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις του Tetsuro Watsuji στο βιβλίο 

του “A Climate” (Watsuji 1961). Ο Hans Baade έχει εκφράσει παρόμοιες ιδέες σε 

ζητήματα συνταγματικού δικαίου (Baade 1962). Στους πρωτοπόρους 

συγκαταλέγονται επίσης ο Langhans-Ratzeburg, ο οποίος το 1928 εισήγαγε τον όρο 

"geojurisprudence" (Geojurisprudenz), (Langhans-Ratzeburg  1928) που κυρίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, αναφέρεται στη χαρτογραφική παρουσίαση του δικαίου, και ο 

Merk, ο οποίος μίλησε για «νομική γεωγραφία» (Rechtsgeographie) το 1926 (Merk 

1926). 

Πράγματι, η γεωγραφία είναι μοιραία. Τύχη όχι μόνο για μια χώρα, αλλά και 

για τον πολιτισμό της και το δίκαιό της. Ένα παράδειγμα γεωγραφικής και κλιματικής 

επιρροής είναι το γεγονός ότι ο ισλαμικός αποικισμός στην Ισπανία δεν πέρασε ποτέ 
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την οριοθετημένη γραμμή καλλιέργειας της ελιάς (41° γεωγραφικό πλάτος) (Previte-

Orton 1952). Πέρα από αυτό, το γεωγραφικό περιβάλλον «χρωματίζει» το δίκαιο και 

επιτρέπει ή εμποδίζει τη μεταφορά νομικών θεσμών. Αυτό είναι προφανές όταν 

κοιτάζουμε για παράδειγμα, το δίκαιο των Εσκιμώων ή το δίκαιο των κατοίκων των 

ερήμων (Hoebel 2009). Το ανώτατο δικαστήριο των Φιλιππίνων υποστήριξε με πολύ 

γραφικό τρόπο ότι «το δίκαιο συχνά αποκτά ένα χαρακτηριστικό χρωματισμό από 

την αλλαγή του περιβάλλοντος» (Javellana v. Mirasol, 40 Phil. Rpts. 761, 775, Phil. 

Sup. Ct., 1920). 

 

3. Χαρακτηριστικά Παραδείγματα 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαφοροποίησης του δικαίου ανάλογα με τους 

γεωγραφικούς παράγοντες είναι οι πολεοδομικές διατάξεις. Έτσι, σε περιοχές με 

πολλούς σεισμούς η χωροταξική νομοθεσία είναι πιο αυστηρή και θέτει περισσότερες 

προϋποθέσεις για την ανοικοδόμηση από ότι η αντίστοιχη νομοθεσία σε περιοχές με 

λιγότερους σεισμούς και πιο σταθερά εδάφη (Bakken 1983). 

Ένα ακόμη παράδειγμα αντλείται από τη νομοθεσία για τα ύδατα. Η 

μεταφορά του δικαίου περί του νερού από μια χώρα με άφθονο νερό (Αγγλία) στις 

ξηρές νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε σοβαρές κοινωνικές εντάσεις, 

που τελικά οδήγησαν σε αλλαγή των σχετικών νόμων (Wengler 1954). Τι συνέβη; 

Ενώ το αγγλικό common law ακολούθησε τη θεωρία των παραμεθόριων 

δικαιωμάτων, δίνοντας δικαιώματα στον ιδιοκτήτη της γης που γειτνιάζει με το νερό, 

τα δικαστήρια των νοτιοδυτικών ΗΠΑ ανέπτυξαν τον κανόνα της οικειοποίησης, 

εφαρμόζοντας το ρητό "first in time, first in right". Οι λόγοι αυτής της δικαιικής 

αλλαγής δύνανται να βρεθούν σε μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 

Κολοράντο του 1879: «Το κλίμα είναι ξηρό και το έδαφος, επειδή υγραίνεται μόνο 

από τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι άγονο και μη παραγωγικό· εκτός από μερικά 

ευνοούμενα τμήματα, ενώ παράλληλα η γεωργία είναι απολύτως αναγκαία. Το νερό 

στα διάφορα ρέματα αποκτά έτσι μια άλλη αξία για τα ξηρά κλίματα. ...Το δόγμα της 

χρονικής προτεραιότητας στη χρήση των υδάτων δεν γίνεται αποδεκτό, διότι ένα 

μεγάλο μέρος της αξίας των καλλιεργήσιμων εδαφών καταστρέφεται. ...Καταλήγουμε 

λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το δόγμα του common law, που δίνει στο γειτνιάζοντα 

ιδιοκτήτη το δικαίωμα αλλαγής της ροής του νερού από φυσικό κανάλι που διαπερνά 

την ιδιοκτησία του, ακόμη και αν δεν επωφελείται της χρήσεως αυτής, είναι 

ανεφάρμοστο στο Κολοράντο. Η ανάγκη για δίκαιη άρδευση είναι άγνωστη στις 

χώρες που γέννησαν αυτό το νόμο και μας αναγκάζουν στην αναγνώριση ενός άλλου 

κανόνα αντίθετου με αυτόν.» (Wiel 1936). 

Έτσι, ο αγγλικός κανόνας της απεριόριστης άντλησης νερού (Acton v. 

Blundell, 12 Mees. & W. 324, 152 Eng. Rep. 1223 (Ex. Ch. 1843)) από την «πράσινη 

και ευχάριστη γη της Αγγλίας»(City of Pleasanton v. Lower Nueces River Supply 

Dist., 263 S.W.2d 797, 800 (Tex. Civ. App. 1953)) άλλαξε στον κυρίαρχο 

αμερικανικό κανόνα της «εύλογης χρήσης», λαμβάνοντας υπόψη ένα «συσχετιστικό 

δικαίωμα»: το νερό μπορεί να αντληθεί μόνο για λογική χρήση, εξισορροπώντας τις 

συνέπειες για τη γειτονική γη (Prosser 1954). 

Αλλά οι συνέπειες της γεωγραφίας στο δίκαιο πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά. 

Εξηγούν, για παράδειγμα, γιατί ο αγγλικός κανόνας που διαμορφώθηκε στην υπόθεση  

Rylands v. Fletcher δεν έγινε αποδεκτός στο Τέξας. Σύμφωνα με την απόφαση 

Rylands v. Fletcher, ο ιδιοκτήτης της γης είναι υπεύθυνος για τις ζημίες που 

προκύπτουν από το αποθηκευμένο νερό στο δικό του κτήμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο 

του Τέξας, ωστόσο, δεν δέχτηκε αυτόν τον κανόνα, στηριζόμενο στην άποψη ότι ο 

αγγλικός αυτός κανόνας βασίζεται στις μετεωρολογικές συνθήκες της Αγγλίας. Η 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      144 
 

 

Αγγλία είναι μια βροχερή χώρα, όπου υπάρχουν σταθερά ρέματα και οι άφθονες 

βροχοπτώσεις καθιστούν την αποθήκευση του νερού περιττή (Turner v. Big Lake Oil 

Co., 128 Tex. 155, 164, 96 S.W.2d 221, 225, 1936). 

Το δικαστήριο ήταν της γνώμης ότι η κατάσταση στο Τέξας ήταν εντελώς 

διαφορετική από την Αγγλία: Η μεγαλύτερη έκταση του Τέξας είναι άγονη. Η 

πολιτεία έχει ελάχιστα ρέματα και χωρίς την αποθήκευση νερού από τις 

βροχοπτώσεις σε δεξαμενές, που έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό, η 

κτηνοτροφία του Δυτικού Τέξας θα είχε χαθεί. Ως πρόσθετο επιχείρημα, το 

δικαστήριο ανέφερε την ειδική κατάσταση του Τέξας ως πολιτείας παραγωγής 

πετρελαίου. Στην Αγγλία δεν υπάρχουν πετρελαιοπηγές, και κατά συνέπεια καμία 

ανάγκη για χρήση αποθηκευτικών χώρων στην επιφάνεια του εδάφους για την 

κατακράτηση και την εξάτμιση αλμυρού νερού. Ένα από τα υποπροϊόντα της 

παραγωγής πετρελαίου είναι το αλμυρό νερό, το οποίο πρέπει να απορρίπτεται χωρίς 

να βλάπτεται η ιδιοκτησία ή η ροή των ρεμάτων. Η κατασκευή λεκανών για να 

κρατήσουν αυτό το αλμυρό νερό αποτελεί αναγκαίο κομμάτι της πετρελαϊκής 

δραστηριότητας. 

Το πρόβλημα της περίφραξης, έπειτα, είναι ένα από τα  πιο εντυπωσιακά 

παραδείγματα της γεωγραφικά επιβαλλόμενης αλλαγής του δικαίου (Meinig 1969). 

Το θέμα αυτό ανέκυψε στα μέσα του περασμένου αιώνα στις μεσοδυτικές και 

νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες ως διαμάχη μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών. 

Σύμφωνα με το common law, οι κτηνοτρόφοι έπρεπε να "φράζουν" τα βοοειδή τους 

(Williams 1939). Εάν οι κτηνοτρόφοι δεν έπρατταν αυτό, έπρεπε να καταβάλουν 

αποζημίωση για τη ζημία που υφίσταντο από τα βοοειδή τους τα κτήματα των 

γειτόνων τους. Αυτός ο κανόνας ικανοποιούσε τις ανάγκες μιας πυκνοκατοικημένης 

χώρας (όπως η Αγγλία) στην οποία έπρεπε να προστατευθεί η γεωργία, που 

χαρακτηριζόταν ως η πιο εντατική μορφή της αγροτικής παραγωγής. Υπό 

διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες, ο «κανόνας της περίφραξης» μεταβλήθηκε 

εντελώς (Seipp 1994). Ο νόμος στις πολιτείες αυτές υποχρέωνε τους αγρότες να 

τοποθετούν φράχτες για να προστατεύσουν τα χωράφια τους από τυχόν ζημίες από τα 

βοοειδή. Τα Ανώτατα Δικαστήρια του Ιλινόις και του Κάνσας αιτιολόγησαν αυτή τη 

δικαιική μεταβολή λόγω της έλλειψης ξυλείας στις πολιτείες τους, ικανής να 

περιφράξει τις μεγάλες φάρμες των ζώων (Seeley v. Peters, 10 Ill. (5 Gilm.) 130, 142, 

1848). 

Ομοίως, η γεωγραφία επηρεάζει την επιλογή ενός συγκεκριμένου 

φορολογικού συστήματος. Ο φόρος εισοδήματος υπερισχύει στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας (VAT) είναι ο σημαντικότερος φόρος 

στην Ευρώπη. Η αιτιολογία βρίσκεται εν μέρει στη γεωγραφία. Ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας (VAT) επιβαρύνει την κατανάλωση και είναι συνεπώς ο 

καταλληλότερος φόρος για μια κουλτούρα, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την 

αποταμίευση ενόψει των λιγοστών φυσικών πόρων, μία προσέγγιση που είναι 

χαρακτηριστική της ευρωπαϊκής παράδοσης (Großfeld 1981). Επιπλέον, ένα κράτος 

που χαρακτηρίζεται «φορολογικός παράδεισος» και μία εταιρία που χαρακτηρίζεται 

"off-shore" καταγράφονται στο πλαίσιο της γεωγραφίας της φορολογικής 

νομοθεσίας. Αυτές οι φράσεις στην πραγματικότητα υποδηλώνουν τη φύση ενός 

νόμου με αναφορά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική κατάσταση. 

Ένα άλλο στοιχείο της επιρροής της γεωγραφίας στο δίκαιο είναι η διαφορά 

στο μέγεθος των χωρών. Το αίσθημα της φαινομενικά ανεξάντλητης γης, για 

παράδειγμα, είναι ένα κύριο στοιχείο του αμερικανικού δικαίου. Είναι επίσης σαφές 

ότι η αύξηση του πληθυσμού αυξάνει και την ανάγκη για νομική προστασία της 

ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων. Η διαπίστωση αυτή γίνεται όλο 
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και πιο σημαντική, καθόσον διακρίνεται η νομική και κοινωνική συμπεριφορά όταν, 

αντί για είκοσι δύο άτομα στις ΗΠΑ, ζουν διακόσια πενήντα άτομα στη Δυτική 

Γερμανία ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (Margulis 1977). 

 

4. Η Επίδραση της Αποικιοκρατίας 
Ενώ η σχεδίαση των συνόρων των κρατών είναι η πρωταρχική λειτουργία της 

γεωγραφίας, ο καθορισμός των συνόρων αυτών είναι μια λειτουργία του δικαίου, 

μέσω των διεθνών συνθηκών (Vismann 1997). Ο καπιταλισμός και ο νεωτερισμός 

διέδωσαν αυτή τη συμβιωτική σχέση γεωγραφίας και δικαίου σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η σύγχρονη κοινωνική θεωρία τείνει να αντιμετωπίσει το χώρο-έδαφος ως «νεκρό, 

σταθερό, αδιάλλακτο, ακίνητο» (Soja 1989). Ο χώρος και ο χρόνος, ωστόσο, είναι 

αμοιβαία συστατικά, που το καθένα σχηματοποιεί το άλλο και ταυτόχρονα 

σχηματοποιείται από το άλλο σε ένα σύμπλεγμα αλληλεξάρτησης που μπορεί να 

ποικίλει σε διαφορετικούς κοινωνικούς σχηματισμούς και σε διαφορετικές ιστορικές 

συγκυρίες (Soja 1980). Η σύγχρονη γεωγραφία και το σύγχρονο δίκαιο έχουν 

σφυρηλατηθεί από τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία, που υποκρύπτουν την 

εμφάνιση και εδραίωση του καπιταλισμού ως παγκόσμιου συστήματος. Η αποικιακή 

συνάντηση μεταξύ της Δύσης και του υπόλοιπου κόσμου είναι ένα καθοριστικό 

χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού παγκόσμιου συστήματος. Η αποικιοκρατία 

συνένωσε την εδαφική και καπιταλιστική λογική της δύναμης σε μια παγκόσμια 

κλίμακα (Arrighi 2010). Ο πρώτος νόμος της γεωγραφίας δηλώνει ότι: «όλα 

σχετίζονται με όλα, αλλά τα κοντινά πράγματα σχετίζονται περισσότερο από ότι τα 

απομακρυσμένα πράγματα.» (Sui 2004). Ωστόσο, η παγκόσμια εμβέλεια της 

αποικιοκρατίας, που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του 

δικαίου, φαίνεται να αντικρούει το νόμο αυτό (Mahmud 2010). 

 Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο διαμόρφωσε και διαμορφώθηκε από την 

παγκόσμια οικονομία και τη γεωπολιτική της αποικιακής εποχής (Anghie 1999). Η 

παγκόσμια τάξη είχε τη μορφή της «πολυεπίπεδης κυριαρχίας» (Cooper 2008), που 

διαχώριζε διαφορετικά επίπεδα εσωτερικής και εξωτερικής αυτοδιάθεσης για 

διαφορετικές περιοχές και άτομα. Οι διαφορικές μορφές κυριαρχίας οδήγησαν στην 

κλιμάκωση της διαφορετικής νομικής αντιμετώπισης των προσώπων και των εδαφών, 

με προβαλλόμενο δικαιολογητικό λόγο την υπεροχή του πολιτισμού των 

αποικιοκρατών (Gong 1984). Με την επίκληση του διεθνούς δικαίου, που ευνοούσε 

τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, οι άποικοι ζήτησαν και 

επέβαλλαν σε μη ευρωπαϊκά εδάφη και λαούς το δίκαιο με βάση το οποίο έπρεπε 

πλέον να κυβερνώνται (Anghie 2005). Αυτές οι διαρκώς διαφοροποιούμενες 

συντεταγμένες κυριαρχίας συνεχίζουν να συμπληρώνουν την ιεραρχική δομή της 

παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας και γεωγραφίας (Grovogui 1996). Ρυθμίζοντας τις 

λειτουργίες της εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γεωπολιτικά ισχυροί 

προσπάθησαν να καθορίσουν τους κανόνες της διεθνούς διακυβέρνησης. Αυτά τα 

πρότυπα συνέχιζαν να συσσωρεύονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, 

όπου εμφανίζονταν διαφορετικές πρακτικές κυριαρχίας. Αυτό το παγκόσμιο 

καθεστώς της ιεραρχικής κυριαρχίας εισάγει διαφορετικές περιοχές στη νομική 

επιταγή της παγκόσμιας υποταγής (Mahmud 2010). 

 Το ίδιο το σύγχρονο δίκαιο αντλεί τα πρωταρχικά συστατικά του από την 

αποικιοκρατική συνάντηση της Ευρώπης με τους άλλους λαούς. Η διαμόρφωση του 

σύγχρονου δικαίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, από την 

αποικιοκρατία και τη λογική της αυτοκρατορίας είναι εμφανής (Fitzpatrick 2001). Το 

δίκαιο υπήρξε ο βασικός τρόπος επιβολής της αυτοκρατορικής εξουσίας (Fitzpatrick 

2008). Οι πληθυσμοί, που εποικίστηκαν, χωρίς τις δυτικές αντιλήψεις περί ιστορίας 
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και δικαίου, ήρθαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της διαφορετικότητας. Οι λαοί αυτοί 

θεωρήθηκε ότι εξελίχθηκαν εσφαλμένα και θα έπρεπε πλέον να ακολουθήσουν την 

ορθολογική κουλτούρα των πολιτισμένων δυτικών για να διορθωθούν. Αξιώνοντας 

τη δικαιοδοσία από τη λογική και την πολιτισμική ανωτερότητα, οι αποικιοκράτες 

ανέλαβαν την αποστολή «αναμόρφωσης της ψυχής» (Parry 1987) συνδυασμένη με 

την άσκηση «επιστημολογικής βίας» (Eze 1997). Οι άποικοι δεν είχαν καμία 

αμφιβολία ότι «οι γηγενείς έπρεπε είτε να παραμείνουν υποταγμένοι υπό το φόβο της 

εξουσίας τους, είτε εθελοντικά να έχουν την πεποίθηση ότι αυτοί (ενν. οι άποικοι) 

είναι πιο σοφοί, πιο δίκαιοι, πιο ανθρώπινοι και πιο ικανοί να βελτιώσουν την 

κατάστασή τους από οποιονδήποτε άλλο κυβερνήτη.» (Viswanathan 1977). Το 

σύγχρονο δίκαιο εστίασε στην ποιότητα της σχέσης μεταξύ ενός λαού και του 

εδάφους του για να αρθρώσει δόγματα όπως το "terra nullius" και για να 

δημιουργήσει νέα δικαιώματα ιδιοκτησίας (Anaya 2004). Αυτά, με τη σειρά τους, 

προσδιόρισαν την αυτόνομη πολιτική κοινωνία και την ένταξή της στην παγκόσμια 

κοινωνία. 

 Το πλαίσιο του jus gentium οδήγησε στη θετική οντολογία του δικαίου και 

της κυριαρχίας. Η κυριαρχία και η αναγνώριση του αλλοδαπού δικαίου, θεμελιώδη 

δομικά στοιχεία του διεθνούς δικαίου (δημοσίου και ιδιωτικού), βασίστηκαν στο 

φαινόμενο της αποικίας (Anghie 2005). Η διάκριση μεταξύ πολιτισμένου και 

απολίτιστου έθεσε τις βάσεις της «πολιτισμικής γεωπολιτικής», κυρίαρχου ιδανικού 

της Δύσης. Η θριαμβευτική καταστολή του θετικισμού του μη ευρωπαϊκού κόσμου 

(Anghie  1999) στηριζόταν στην άποψη ότι «το διεθνές δίκαιο των απολίτιστων 

ιθαγενών δεν έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη» (Westlake 1971). Κατά συνέπεια, η νέα 

έννομη τάξη χαρακτηρίζει κάθε συμπεριφορά των βαρβαρικών λαών ως παραβίαση 

του δικαίου των εθνών, χωρίς να έχει εξετασθεί το σχετικό θέμα (Mill 2007). Το νέο 

δίκαιο ετίθετο στην υπηρεσία των ανεπτυγμένων κρατών και νομιμοποίησε την 

αποικιοκρατική πρόσκτηση των υπανάπτυκτων εδαφών (Lindley 1969). 

  Η βία της θετικιστικής γλώσσας σε σχέση με τους μη ευρωπαϊκούς λαούς 

είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Οι θετικιστές ανέπτυξαν ένα λεξιλόγιο για να 

δυσφημίσουν αυτούς τους ανθρώπους, και να τους παρουσιάσουν ως κατάλληλα 

αντικείμενα για κατάκτηση. Νομιμοποίησαν, έτσι, την πιο ακραία βία εναντίον τους, 

με άλλοθι πάντοτε την προώθηση της εκπολιτιστικής αποστολής τους (Anghie 1999). 

 Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι το δίκαιο μέσω των άμεσων και έμμεσων 

παρεμβάσεών του δημιουργεί κράτη, καθορίζει σύνορα, αποφασίζει ποιος θα ανήκει 

σε αυτά τα κράτη και ποιος όχι, ακόμα και το αν επιτρέπεται να διασχίσει κάποιος 

αυτά τα κράτη. Το γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο κατευθύνει πολλές φορές τις 

πρακτικές των νομικών (Forest 2000). Μια βαθιά ανάλυση του δικαίου απαιτεί τόσο 

την κατανόηση των εννοιών των νομικών κειμένων όσο και την κατανόηση του 

πλαισίου εντός του οποίου τα νομικά αυτά κείμενα αυτά παράγονται. Αυτό σημαίνει 

ότι οι νομικοί όροι, η νομική γλώσσα και η λογική της νομικής επιστήμης συχνά 

επηρεάζονται από παράγοντες εξωτερικούς από το νομικό σύστημα (Clark 1989). Οι 

γεωγράφοι κινούνται και προς την κατεύθυνση της θεωρητικής προσέγγισης του 

χώρου και των χωρικών σχέσεων και συγκεκριμένα αντιμετωπίζουν τις χωρικές 

σχέσεις ως ενεργά κοινωνικές σχέσεις (Giddens 1984). 

 

5. Καταληκτικές Επισημάνσεις 
Αν και οι πολιτικοί γεωγράφοι έχουν επί μακρόν αντιμετωπίσει το δίκαιο και άλλους 

θεσμούς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για να 

αξιολογήσουν τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό (Clark 1985). Για παράδειγμα, η 

ανάλυση της εκλογικής νομοθεσίας από τους πολιτικούς γεωγράφους αντανακλά την 
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ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα νομικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των ερευνών τους 

(Morrill 1981). Ομοίως, στις μελέτες πολυεθνικών κρατών, οι πολιτικοί γεωγράφοι 

ασχολούνται με τις πολιτικές και το δίκαιο για τις εθνικές μειονότητες (Murphy 

1989). Με αυτή την έννοια, οι πολιτικοί γεωγράφοι εξακολουθούν να έχουν ενεργό 

ενδιαφέρον για το δίκαιο και τα νομικά συστήματα, ακόμη και αν δεν θέτουν αυτά τα 

ζητήματα στο επίκεντρο των αναλύσεών τους. Τόσο οι γεωγράφοι όσο και οι νομικοί 

μοιράζονται μια ανησυχία κοινωνική, οικονομική και πολιτική για τις ανισότητες και 

επιδιώκουν να αποδείξουν πώς οι νομικοί θεσμοί και τα γεωγραφικά σύνορα 

ενισχύουν τις ιεραρχικές κοινωνικές σχέσεις (Forest 2000). 

 Ιστορικά, φαίνεται ότι η ανάπτυξη των χωρικών εννοιών στον τομέα του 

δικαίου απαντώνται για πρώτη φορά σε συγκριτικές νομικές μελέτες και στην 

κοινωνιολογία του δικαίου. Η νομική σκέψη σε αυτούς τους τομείς αναδεικνύει μια 

στοιχειώδη συνειδητοποίηση της γεωγραφίας και των συναφών εννοιών, όπως ο 

χώρος. Στην ανίχνευση αυτής της εξέλιξης μας βοηθά η διάκριση μεταξύ του θετού 

δικαίου και των θεσμικών οργάνων, που είναι επιφορτισμένα με την επιβολή του 

(Villa 1984). 

 Μια από τις πρώτες προσπάθειες να εξεταστεί μεθοδικά η σχέση μεταξύ 

δικαίου και γεωγραφίας έγινε από τον διακεκριμένο συγκριτικολόγο John H. 

Wigmore με τη δημοσίευση της εγκυκλοπαιδικής του μελέτης, "A Panorama of the 

World's Legal System" (Wigmore 1928). Οι ιδέες του τόνωσαν το ενδιαφέρον των 

γεωγράφων σε μια εποχή, που υπήρχε μια τάση για τον ορισμό των παγκόσμιων 

περιφερειακών συστημάτων, τα οποία όμως ποτέ δεν αναπτύχθηκαν με λεπτομέρεια 

(Randall 1917). Ο Wigmore θεώρησε τις γεωγραφικές επιρροές ως ένα πλαίσιο 

εναντίον του οποίου εξελίχθηκαν τα νομικά συστήματα, αντί να αντιμετωπίσει τις 

χωρικές σχέσεις ως αναπόσπαστο μέρος της δομής της κοινωνίας (Elliott 1985). Όταν 

εισήγαγε το «χάρτη του δικαίου του κόσμου», προσπάθησε να ανιχνεύσει τις 

γεωγραφικές επιρροές στο δίκαιο: «Η επιρροή της γεωγραφίας στο δίκαιο έχει 

λειτουργήσει με δύο τρόπους - άμεσα, μέσα από τα φυσικά χαρακτηριστικά και 

έμμεσα, μέσω των αγώνων και φυλετικών χαρακτηριστικών. Η τελευταία μορφή 

ήταν ζωτικής σημασίας. Εκτός από τα τρία  κύρια νομικά συστήματα, όλα τα 

υπόλοιπα έχουν προέλθει από φυλετικούς κανόνες και έχουν αναπτύξει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους πριν από τον παραμερισμό των φυλετικών αυτών κανόνων ή τη 

μεταμόσχευση αλλοδαπών νομικών συστημάτων. Τα τρία κύρια νομικά συστήματα, 

που αποτελούν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι το ναυτικό δίκαιο, το παπικό 

δίκαιο και το ρωμαϊκό δίκαιο. Τα συστήματα αυτά έχουν προκύψει ανεξάρτητα από 

τη φυλή των ανθρώπων επί των οποίων εφαρμόζονται. Το πρώτο είχε γεωγραφική 

προέλευση, το δεύτερο θρησκευτική και το τρίτο πνευματική» (Wigmore 1929). 

 Ο Wigmore επισήμανε  ότι η άμεση γεωγραφική επιρροή ήταν πάντοτε 

«αόριστη» αφού ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπισθεί και να διακριθεί από τους 

άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του δικαίου. Η χωρική διάκριση 

μεταξύ ξηράς και θάλασσας οδήγησε στην ανάπτυξη του ναυτικού νομικού 

συστήματος ως ξεχωριστού δικαίου συγκριτικά με τα εθνικά νομικά συστήματα. 

Ωστόσο, η ύπαρξη μεγάλης ακτογραμμής φαίνεται να έχει ελάχιστη άμεση επιρροή 

στην παραγωγή του ναυτικού δικαίου. Για παράδειγμα οι αρχαίοι Ρωμαίοι, παρά την 

εκτενή ακτογραμμή τους δανείστηκαν το ναυτικό δίκαιο της Ρόδου και οι Άγγλοι 

δανείστηκαν  το ναυτικό δίκαιο της Γαλλίας (Wigmore 1929). Επιπλέον, ο Wigmore 

παρατήρησε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπου το κλίμα φαίνεται ότι δεν είχε καμία 

επίδραση: «το βουδιστικό θρησκευτικό νομικό σύστημα, το οποίο προέρχεται από τις 

θερμές πεδιάδες της Ινδίας, διαδόθηκε προς βορρά στο παγωμένο οροπέδιο του Θιβέτ 

και στις στέπες της Μογγολίας, χωρίς να δεχθεί τροποποιήσεις» (Wigmore 1929). 
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 Η κοινωνιολογία του δικαίου, στη δεκαετία του 1930, έδειξε επίσης 

ενδιαφέρον για τη γεωγραφία και την έννοια του χώρου. Ο Ehrlich παραπέμπει τους 

δικηγόρους στη «γεωγραφική μέθοδο», η οποία υποστήριξε ότι έχει μεγαλύτερη αξία 

από την εθνολογία ή τη νομική ιστορία για να εξηγήσει γιατί «οι Άραβες της ερήμου 

δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα ιδιοκτησίας στην αμμώδη πεδιάδα της ερήμου, αλλά 

μόνο στα δέντρα των οάσεων» (Ehrlich 1936). Πράγματι, ανέφερε συγκεκριμένα την 

πολιτική γεωγραφία που έγραψε ο Ratzel και ο Brunhes ως παρέχοντας νέες 

μεθοδολογικές γνώσεις για την ανάπτυξη της κοινωνιολογίας του δικαίου (Nelken 

1984). Παράλληλα, ο Timasheff, ένας από τους πρώτους  νομικούς κοινωνιολόγους 

ανέπτυξε την έννοια του «νομικού χώρου» για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ 

ομάδων ατόμων και ειδικών νομικών κανόνων: Σχεδόν κάθε κοινωνική ομάδα 

τοποθετεί την ύπαρξή της μέσα σε ένα «νομικό χώρο», δηλαδή, συνδέεται με 

συγκεκριμένο τρόπο με ορισμένα συστήματα νομικών κανόνων (Timasheff 1939). Ο 

Timasheff ανέπτυξε αυτή την έννοια ως μέρος μιας συζήτησης για τη διερεύνηση της 

αλληλεπίδρασης της ηθικής και της εξουσίας στην παραγωγή του δικαίου, αν και η 

χρήση της έννοιας του χώρου σχετίζεται περισσότερο με μεταβολές της ιεραρχίας 

εντός των κοινωνικών ομάδων παρά με γεωγραφικές περιοχές (Schiff 1981). 

 Στη μεταπολεμική Γαλλία υπήρξε και πάλι αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 

επιρροή της γεωγραφίας στη νομική επιστήμη (David 1948). Βασιζόμενοι στο έργο 

των Montesquieu και Wigmore, οι Γάλλοι συγκριτικολόγοι φαίνεται να έχουν 

οδηγηθεί από την έρευνά τους σε ξένα νομικά συστήματα για να διερευνήσουν τη 

σημασία των γεωγραφικών παραγόντων και να εξηγήσουν τις διαφορές μεταξύ των 

νομικών οικογενειών, δηλαδή ομάδων νομικών συστημάτων που μοιράζονται μια 

σειρά από κοινά χαρακτηριστικά. Στην εισαγωγή του στη συγκριτική μέθοδο και στη 

μελέτη των νομικών συστημάτων του κόσμου, ο Rene David εξέτασε τις 

γεωγραφικές επιρροές στα νομικά συστήματα και σε αυτό που σήμερα θα 

ονομαζόταν νομική κουλτούρα (Ehrmann 1976). Είναι ενδιαφέρον ότι θεωρούσε 

τόσο τη γεωγραφία της φύσης όσο και τη γεωγραφία των ανθρώπων ως σχετικές με 

την έρευνά του και απέρριψε συγκεκριμένα επιχειρήματα βασισμένα στον 

ακατέργαστο περιβαλλοντικό ντετερμινισμό (Dulong 1978). Πράγματι, η σκέψη του 

ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τη νέα κατεύθυνση, που έλαβε χώρα στην 

επιστήμη της γεωγραφίας τη δεκαετία του 1960 (Lewthwaite 1966). 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια αλλαγή στο γεωγραφικό περιβάλλον από μόνη 

της μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία ενός συγκεκριμένου νομικού συστήματος. Είναι 

πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προβλέψουμε ποια κατεύθυνση μπορεί να έχει 

αυτή η αλλαγή. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Οι γεωγραφικοί παράγοντες μπορούν να 

μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το αλλοδαπό δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα 

δυσκολεύουν τις συγκρίσεις δικαίων. Το συγκριτικό δίκαιο, άλλωστε, δεν προσφέρει 

πάντοτε εύκολους τρόπους δανεισμού δικαιικών λύσεων από άλλους νομικούς 

πολιτισμούς. Παρά τις δυσκολίες, έχουμε αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων 

νομικών μεταμοσχεύσεων.  

 

6. Βιβλιογραφία 

Aldisert R. J. (1982), Rambling Through Continental Legal Systems. University of 

Pittsburgh Law Review, 31, p. 935 

Anaya J. (2004), Indigenous Peoples in International Law, Oxford: Oxford University 

Press 

Anghie An. (1999), Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in 

Nineteenth-Century International Law. Harvard International Law Journal, 

40 



149                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

Anghie An. (2005), Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. 

Cambridge: Cambridge University Press 

Arrighi G. (2010), The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of 

Our Times. London: Verso  

Baade H. W. (1962), Das Verhältnis von Parlament und Regierung im Bereich der 

auswärtigen Gewalt der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg: Hansischer 

Gildenverlag Heitmann 

Bakken G. M. (1983), The Development of Law on the Rocky Mountain Frontier: 

Civil Law and Society. Konektikat: Praeger 

Carroll L. & Dali S. (2015), Alice's Adventures in Wonderland: 150th Anniversary 

Edition. Princeton: Princeton University Press 

Clark C. (1989), Law and the Interpretive Turn in the Social Science. Urban 

Geography, 10, pp. 209-228 

Constantinesco L. – J. (1981), Der Rechtsbegriff in der Makro-Vergleichung. 

Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 80, pp. 177-198 

Cooper F. (2008), Alternatives to Empire: France and Africa after World War II. In 

Howland D. & White L. (eds), The State of Sovereignty: Territories, Laws, 

Populations. Bloomington: Indiana University Press, pp. 94–123 

David R. (1948), La Geographie et le Droit, La Revue de Geographie Humaine et 

D'Ethnologie, 78 

Dulong R. (1978), Les regions. L'État et la société locale. Paris: Presses universitaires 

de France 

Ehrlich Ε. (1936), Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge: 

Harvard University Press 

Ehrmann H. W. (1976), Comparative Legal Cultures. New Jersey: Prentice Hall  

Elliott E. D. (1985), The Evolutionary Tradition in Jurisprudence, Columbia Law 

Review, 85, pp. 46-50 

Eze E. C. (1997), Race and the Enlightenment: A Reader. Hoboken - New Jersey: 

Wiley-Blackwell 

Fitzpatrick P. (2001), Modernism and the Grounds of Law. Cambridge: Cambridge 

University Press 

Fitzpatrick P. (2008), Law as Resistance: Modernism, Imperialism, Legalism, 

Aldershot: Ashgate  

Forest B. (2000), Placing the Law in Geography. Journal of Historical Geography, 

28, pp. 5-12 

Gong G. (1984), The Standard of 'Civilization' in International Society. New York: 

Clarendon Press  

Grossfeld B. (1981), Die Einkommensteuer: Geschichtliche Grundlagen und 

rechtsvergleichender Ansatz. Tübingen: Mohr Siebeck 

Grossfeld B. (1984), Geography and Law. Michigan Law Review, 82 

Grovogui S. (1996), Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans: Race and Self-

Determination in International Law. Minnesota: University of Minnesota 

Press 

Hoebel E. A. (2009), The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal 

Dynamics. Cambridge: Harvard University Press 

Katz A. (1979), Studies in Boundary Theory. Buffalo Law Review, 28, pp. 383-435 

Kim C., & Lawson C. (1979), The Law of the Subtle Mind: The Traditional Japanese 

Conception of Law. The International and Comparative Law Quarterly, 28(3), 

pp. 491-513 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge,_Massachusetts


Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      150 
 

 

Langhans - Ratzeburg M. (1928), Begriff und Aufgaben der geographischen 

Rechtswissenschaft. Berlin-Grunewald: K. Vowickel 

Lasaulx Er. von (1856), Neuer Versuch einer alten, auf die Wahrheit der Tatsachen 

gegründeten Philosophie der Geschichte. Wien: Karolinger 

Lewthwaite G. R. (1966), Environmentalism and determinism: a search for 

classification.  Annals of the Association of American Geographers, 56, pp. 1-

23 

Lindley M. F. (1969), The acquisition and government of backward territory in 

international law: Being a treatise on the law and practice relating to colonial 

expansion. New York: Negro Universities Press 

Mahmud T. (2010), Law of Geography and the Geography of Law: A Post-Colonial 

Mapping. Washington University Jurisprudence Review, 3, p. 64 

Margulis S. (1977), Privacy as a Behavioral Phenomenon, Journal of Social Issues, 

33 

McWhinney Ed. (1961), Toward the Scientific Study of Values in Comparative Law 

Research. In Yntema H., Nadelmann K., Von Mehren A. T., Hazard J., XXth 

Century Comparative and Conflicts Law: Legal Essays in Honor of Hessel E. 

Yntema. Leyden: A. W. Sythoff, pp. 29-41 

Meinig D. W. (1969), Imperial Texas: An Interpretive Essay in Cultural Geography. 

Austin: University of Texas Press 

Merk W. (1926), Wege und Ziele der geschichtlichen Rechtsgeographie. Berlin: G. 

Stilke  

Mill J. S. (2007), A Few Words about Non-Intervention. In Himmelfarb G. (eds), The 

Spirit of the Age: Victorian Essays. New Haven: Yale University Press 

Montesquieu (1748), De l'esprit des lois. Μετάφραση: Π. Κονδύλης (2006), Αθήνα: 

Γνώση 

Morrill R. (1981), Political Redistricting and Geographic Theory. Washington, D.C.: 

Association of American Geographers 

Murphy Al. (1989), Territorial Policies in Multiethnic States. Geographical Review, 

79, pp. 410-421 

Nelken D. (1984), Law in Action or Living Law? Back to the Beginning in Sociology 

of Law. Legal Studies, 4, p. 157 

Neumann - Duesberg H. (1949), Sprache im Recht. Münster: Regensberg 

Olivecrona K. (1939), Law as Fact. Oxford: Oxford University Press 

Parry B. (1987), Problems in Current Theories of Colonial Discourse. Oxford Literary 

Review, 9  

Pascal B. (1670), Pensées. Paris: Flammarion (réimpression 2008), pp. 83-84 

Previte - Orton C. W. (1952), The Shorter Cambridge Medieval History. Cambridge: 

Cambridge University Press 

Prosser W. (1954), Selected Topics on the Law of torts. Michigan: University of 

Michigan Press 

Randall H. J. (1917), Law and geography. In Kocourek A. & Wigmore J. H., 

Evolution of law series, Vol. 3, Boston: Little Brown, pp. 198-214 

Robinson D. R., Cohen D. A. & Rashkom B. C. (1985), Some Perspectives on 

Adjudicating before the World Court: The Gulf of Maine Case, American 

Journal of International Law, 79, pp. 595-597 

Schiff D. (1981), N. S. Timasheffs Sociology of Law, Modern Law Review, 44, pp. 

400-421 

Seipp D. (1994), The Concept of Property in the Early Common Law. Law and 

History Review, 12(1), pp. 29-91 



151                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

Soja Ed. (1980), The Socio-Spatial Dialectic. Annals of the Association of American 

Geographers, 70, pp. 207-225 

Soja Ed. (1989), Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical 

Social Theory. London: Verso, pp. 31-35 

Stein Er. (1977), Uses, Misuses – and Nonuses of Comparative Law. Northwestern 

University Law Review, 72, pp. 198-207 

Sui D. (2004), Tobler's First Law of Geography: A Big Idea for a Small World? 

Annals of the Association of American Geographers, 94, pp. 269-270 

Timasheff N. S. (1941), An Introduction to the Sociology of Law. Philosophical 

Review, 50, pp. 447-449 

Villa V. (1984), Legal Science between Natural and Human Sciences, Legal Studies, 

4, pp. 243-270 

Vismann C. (1997), Starting from Scratch: Concepts of Order in No Man's Land. In 

Huppauf B.(eds), War Violence and the Modern Condition, Berlin-New York: 

Walter de Gruyter, pp. 46-64 

Viswanathan G. (1977), Currying Favor: The Politics of British Educational Policy in 

India. In McClintock B. (eds), Dangerous Liaisons: Gender, Nation and 

Postcolonial Perspectives, Minnesota: University of Minnesota Press 

Wahl Ed. (1975), Klimatische Einflüsse auf die Entwicklung Des Rechts in Ost und 

West. Ein Beitrag zum Regionalismus in der Rechtsvergleichung. In P. 

Möhring (eds), Festschrift für Philipp Möhring zum 75 Geburtstag. München: 

C. H. Beck, pp. 1-20 

Watsuji T. (1961), A Climate: A Philosophical Study. Tokyo: Hokuseido Press 

Wengler W. (1954), Die Anpassung des Englischen Rechts durch die Judikatur in den 

Vereinigten Staaten. In Dölle H., Festschrift für Ernst Rabel. Bd. 1. 

Rechtsvergleichung und internationales Privatrecht. Heidelberg: Mohr-

Siebeck 

Westlake J. (1971), John Westlake on the Title to Sovereignty, in P. D. Curtin ed., 

Imperialism, London: Macmillan  

Wiel S. (1936), Fifty Years of Water Law. Harvard Law Review, 50(2), pp. 252-304 

Wigmore J. H. (1928), A Panorama of the World's Legal Systems, Saint Paul: West 

Publishing Company 

Wigmore, J. H. (1929), A Map of the World’s Law. Geographical Review, 19, pp. 

114-120 

Williams G. (1939), Liability for Animals. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      152 
 

 

Κεφάλαιο 10: 
 

 

Η Συμβολή της Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού στην Αποτελεσματική Λειτουργία ενός Οργανισμού 
 

Κόκκινου Ελεονώρα1 

Περίληψη: 

Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να θεωρηθεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο 

ενός οργανισμού, εκείνο που διαμορφώνει και μεταβάλει την οργανωσιακή 

κουλτούρα του και αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη 

και την εξέλιξή του. Σε αυτά τα πλαίσια ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η 

υιοθέτηση μια ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(Strategic Human Resource Management–SHRM), που θα εστιάζει στην ανάπτυξη 

σχεδίων και δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανθρώπινες εισροές. Απώτερος στόχος 

τίθεται η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπινου 

δυναμικού για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού και την 

επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών του στόχων. Στα πλαίσια αυτής της 

στρατηγικής καταλυτικός είναι ο ρόλος της λειτουργίας της εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Πλήθος ερευνών αποδεικνύουν ότι η 

εκπαίδευση-επιμόρφωση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά ώστε οι οργανισμοί να 

διαχειριστούν την αλλαγή, κατανοώντας τις αιτίες της, παρέχοντας στους 

εργαζομένους την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες και βοηθώντας να 

αναπτυχθεί μια θετική κουλτούρα στον οργανισμό (π.χ. προσανατολισμός στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και στην παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών 

στον πολίτη-πελάτη). 

Λέξεις-Κλειδιά: ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινο κεφάλαιο, Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα. 

 

Abstract: 

The existence of human resources can be considered as the most valuable asset of an 

organization, (the asset) which shapes and changes its organizational culture and 

is/constitutes the main competitive advantage for its growth and development. In this 

context, the adoption of an integrated Strategic Human Resource Management 

(SHRM), which will focus on the development of human input plans and activities, is/ 

emerges to particularly important. The ultimate goal is to improve the knowledge, the 

skills and the attitudes of the human resources in order to enhance the competitiveness 

of the organization and the successful implementation of its business goals. Within 

this strategy, the role of education and human resources development is crucial. 

Numerous studies have shown/show that education/training can make a decisive 

contribution so that organizations can manage change by understanding its causes, 

providing employees with the necessary knowledge and skills and helping develop a 

positive culture in the organization (e.g. focus on improving efficiency and delivering 

higher quality customer service). 

Keywords: human resources, human capital, Strategic Human Resource 

Management, training and human resource development, efficiency, effectiveness. 
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1. Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες, ριζικές κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων 

δύο δεκαετιών υποχρέωσαν τους οργανισμούς στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα 

παραγωγής να βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση αναδιοργάνωσης. Η εξασφάλιση 

της βιωσιμότητας και η ανάπτυξή τους προϋπέθετε την επιδίωξη για υψηλή 

παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και την εξασφάλιση 

ενός ευέλικτου και ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού, καταρτισμένου και ικανού να 

ανταποκριθεί στο νέο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις ανάγκες της σύγχρονης 

εποχής (βλ. Berk & Kaše 2010, Lewis 2003). Οι νέες συνθήκες ανέδειξαν τη σημασία 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) (Human Resource Management – 

HRM), τονίζοντας την αναγκαιότητα για στρατηγικό προγραμματισμό των 

οργανισμών και αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως τη βασική πηγή 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (βλ. Becker & Huselid 2010, Clulow 

et al. 2003). Βασικός στόχος των οργανισμών τέθηκε η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, δηλαδή η κάθε διεργασία ή δραστηριότητα η οποία, είτε άμεσα είτε 

μακροπρόθεσμα, θα είχε μία δυναμική για την ανάπτυξη των γνώσεων των 

εργαζομένων, της εμπειρίας τους, της παραγωγικότητάς τους και της ικανοποίησής 

τους, με οφέλη τα οποία είτε είναι προσωπικά ή ομαδικά, είτε αφορούν τον 

οργανισμό και την κοινωνία στο σύνολό της (McLean & McLean 2001: 322). Στη 

συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον νευραλγικό ρόλο της εκπαίδευσης-

επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην αποτελεσματική λειτουργία μιας 

οργάνωσης, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. 

 

2. Το ανθρώπινο κεφάλαιο και o ρόλος του στη λειτουργία ενός οργανισμού 

Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης 

επιχειρήσεων ο ανθρώπινος παράγοντας, μεταξύ του συνόλου των παραγωγικών 

συντελεστών ενός οργανισμού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η ικανή συνθήκη για 

την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας (Alagaraja 2013, 

Kramar 2014). Η ύπαρξη και η τελειότητα μιας μηχανής, όσον αφορά την εξέλιξή 

της, την ποιότητα των υλικών της και των συστατικών της μερών καθώς και τη 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στο σχεδιασμό και στη λειτουργία της, αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά όχι και ικανές για να τεθεί σε κίνηση ένα παραγωγικό 

σύστημα και να διατηρηθεί ο ρυθμός του. Ο σπινθήρας που θα δώσει την εντολή για 

την κίνηση είναι αναμφισβήτητα ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι άνθρωποι είναι 

εκείνοι που θα διαδραματίσουν το σημαντικότερο ρόλο. Οι ικανότητες τους, οι 

δεξιότητες, οι γνώσεις και τα οράματά τους, οι επιδιώξεις τους, η διάθεσή τους, η 

θέληση και ο ενθουσιασμός τους ή η απουσία αυτών των χαρακτηριστικών είναι 

εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στις μεγαλύτερες επιτυχίες ή 

αποτυχίες. Συνεπώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο 

παρουσιάζει η μελέτη αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, εξαιρετικά 

ενδιαφέρον αναδεικνύεται το ζήτημα της υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού για 

την αποτελεσματική συμβολή του στην εκπλήρωση των στόχων ενός οργανισμού, 

είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα παραγωγής και παροχής υπηρεσιών 

(Schermerhorn 2012: 102).   

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το απόθεμα των συσσωρεμένων γνώσεων, 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειριών των εργαζομένων ενός οργανισμού, που 

μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και αποτελεσματικά, ώστε να βελτιώσει την 

απόδοση και την ανταγωνιστική ικανότητα ενός ιδιωτικού ή δημόσιου οργανισμού 
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(Nalbantian et al. 2004). Η Θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (Human Capital 

Theory) (βλ. σχετικά Booth & Bryan 2005) συνδέει τις ικανότητες/δεξιότητες και τις 

γνώσεις των εργαζομένων με τη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό, τονίζοντας την 

ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και διαχείρισης αυτού για την επίτευξη 

των οργανωσιακών στόχων (Armstrong 2006). Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα 

θεωρία εστιάζει στην αποτελεσματική εκπαίδευση για τη διάχυση της γνώσης σε ένα 

οργανισμό, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού στα 

πλαίσια ενός οργανισμού που «μαθαίνει» (Arthur et. al. 2003). 

Σε αυτά τα πλαίσια ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η εισαγωγή μιας 

στρατηγικής προσέγγισης του ανθρώπινου παράγοντα και μια χρηστή διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε κοινωνική 

οργάνωση. Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο 

ενός οργανισμού, εκείνο που διαμορφώνει και μεταβάλει την οργανωσιακή 

κουλτούρα του και καθορίζει το μέλλον του. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το 

κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. Οι 

εργαζόμενοι σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες ικανότητες/δεξιότητές τους και μέσω 

μιας συστηματικής διαδικασίας παρακίνησης, συνεχούς εκπαίδευσης και ανταμοιβών 

συνδεδεμένων με την απόδοση επηρεάζουν το ύψος της παραγωγικότητας σε έναν 

οργανισμό, την ανάπτυξή του, τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων και την ίδια την επιβίωσή του μέσα σε ένα σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

3. Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και η εκπαίδευση ανθρώπινου 

δυναμικού ως βασική συνιστώσα αυτής 

Οι ραγδαίες, ριζικές κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων 

δύο δεκαετιών ανέδειξαν τη σημασία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) 

(Human Resource Management – HRM), τονίζοντας την αναγκαιότητα για 

στρατηγικό προγραμματισμό των οργανισμών και αναδεικνύοντας το ανθρώπινο 

δυναμικό ως τη βασική πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Becker 

& Huselid 2010, Clulow et al. 2003). Τον όρο Δ.Α.Π. τον συναντάμε για πρώτη φορά 

στη διεθνή βιβλιογραφία στις Η.Π.Α. και στις μελέτες των Tichy et al. (1982) και των 

Beer et al. (1985) (βλ. Legge 1995). Στη συνέχεια μεταλαμπαδεύεται στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο από τους Guest D. (1987) και  Storey J. (1987). Σε γενικές 

γραμμές με τον όρο Δ.Α.Π. προσδιορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων εντός ενός οργανισμού 

(Boxall & Purcell 2003) και αποτυπώνεται το άθροισμα των πολιτικών και 

πρακτικών που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά, τη στάση και την απόδοση 

του ανθρωπίνου δυναμικού (Noe et al. 2007). 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) (Human Resources Management- 

HRM) αποτελεί μια στρατηγική, συνεκτική προσέγγιση, προσανατολισμένη προς μια 

οργάνωση και τους ανθρώπους μέσα σε αυτήν, που κάνει την εμφάνισή της ως 

επιστήμη στις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. σχετικά Becker & Huselid 2010, Milia & 

Birdi 2010, Schmidt 2010). Αναφέρεται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

μιας κοινωνικής οργάνωσης, δίνοντας έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα και αναδεικνύοντάς τον ως τον κύριο παραγωγικό συντελεστή για την 

επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων (Armstrong 1999: 507). 

Ορίζεται ως ένα σύνολο διοικητικών δραστηριοτήτων και αποφάσεων που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκώς καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

ικανού να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων (DeNisi & Griffin 2001: 4). Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζει το ανθρώπινο 
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δυναμικό ως ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού, 

προβάλλοντας την ικανότητά του να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της οργάνωσης (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης 2012). 

Στα πλαίσια της Δ.Α.Π. αναγνωρίζεται με σαφήνεια ότι το ανθρώπινο δυναμικό 

μιας οργάνωσης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της, στο οποίο η επιχείρηση καλείται 

να επενδύσει, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις του και αποτιμώντας την 

απόδοσή του. Εκτενής είναι η διεθνής βιβλιογραφία που αναπτύσσεται αναφορικά με 

την αποσαφήνιση των πρακτικών και πολιτικών που συνθέτουν τη Δ.Α.Π. (βλ. 

Kaufman 2015, Mitchell, et al. 2013). Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες των 

Gomez-Mejia et al. (2004) και των Noe et al. (2007) αυτές οι πρακτικές-πολιτικές 

εξειδικεύονται στις εξής: α) πρόσληψη και επιλογή των εργαζομένων (βλ. σχετικά 

Decenzo & Robbins 2005, Torrington et al. 2008, Vlachos 2009), β) ανάλυση και 

σχεδιασμός της εργασίας (βλ. Chang & Kleiner 2002), γ) εκπαίδευση/επιμόρφωση 

προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων 

των εργαζομένων (βλ. Decenzo & Robbins 2005, Vlachos 2009, Zhu 2004), δ) 

αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης (βλ. Noe et al. 2007), ε) διαχείριση των 

αμοιβών (βλ. Vlachos 2009) και στ) διαχείριση των εργασιακών σχέσεων. 

Σε γενικές γραμμές το ανθρώπινο κεφάλαιο ενός οργανισμού αποτελεί μια 

εξαιρετικά ευρεία και πολύπλευρη έννοια. Νοείται ως το σύνολο των έμφυτων και 

επίκτητων ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατέχει το σύνολο των 

ανθρώπων που εργάζονται σε έναν οργανισμό. Ωστόσο η εκπαίδευση, η μάθηση και 

άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 

βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων των ατόμων καθώς και στην ανάπτυξη των 

επίκτητων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων τους (OECD 2001). Επίσης, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο (το σύνολο των δεξιοτήτων, δηλαδή της συσσωρεμένης 

εμπειρίας και γνώσης) θεωρείται το σημαντικότερο άυλο περιουσιακό στοιχείο ενός 

οργανισμού, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προστιθεμένη αξία στον οργανισμό 

και να του προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

μελλοντική επιβίωση και επιχειρησιακή του ανάπτυξη (βλ. Teece et al. 1997). 

Συνεπώς, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα διαμέσου του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, οι οργανισμοί θα πρέπει να διαχειριστούν και να αναπτύξουν το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ως ένα βασικό παραγωγικό συντελεστή, αντιμετωπίζοντας τους 

εργαζομένους ως μια βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Barney 1991).  

Ειδικότερα, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) αποτελεί βασική 

διοικητική λειτουργία ενός οργανισμού και περιλαμβάνει την προσέλκυση, την 

επιλογή, την ανάπτυξη, την αξιοποίηση και την προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων 

στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της 

απόδοσης και την αποτελεσματική μεγέθυνσή της. Η Δ.Α.Π. δομείται στη βάση 

πολλών επιμέρους διαδικασιών, όπως για παράδειγμα τη χάραξη στρατηγικής 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, την πρόσληψη των εργαζομένων και την 

τοποθέτησή τους στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, την ενδυνάμωση και παρακίνησή 

τους, την αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού (Matthes 1992). Ο στόχος της Δ.Α.Π. είναι να συμβάλει 

αποφασιστικά σε έναν οργανισμό ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους του, 

να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανούς εργαζομένους και να τους διοικήσει με 

αποτελεσματικό τρόπο στα πλαίσια του στρατηγικού οράματος. Με την Δ.Α.Π. 

επιδιώκεται η «σχεδιασμένη και συστηματική προσπάθεια για την τροποποίηση ή την 

ανάπτυξη  γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών μέσω μαθησιακών εμπειριών, με 

σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικής απόδοσης σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες» 

(Garavan 1997: 40). 
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Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Σ.Δ.Α.Δ.) (Strategic Human 

Resource Management–SHRM) αποτελεί σύγχρονη θεώρηση της Δ.Α.Π. Η νέα 

θεώρηση, που συναντάται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αντιμετώπισε το 

ανθρώπινο δυναμικό όχι ως ένα χρήσιμο «εργαλείο» της παραγωγικής μηχανής, αλλά 

ως απαραίτητο και σημαντικό κεφαλαιακό πόρο. Μάλιστα, ως Στρατηγικό 

Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων (Σ.Μ.Α.Π.) ορίστηκε το υπόδειγμα ανάπτυξης 

σχεδίων και δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανθρώπινες εισροές, το οποίο 

χρησιμοποιείται με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

(knowledge, skills and attitudes) του ανθρώπινου δυναμικού για την ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού και την επιτυχή υλοποίηση των 

επιχειρηματικών του στόχων. Επιπλέον, αφορά στα οργανωτικά συστήματα που 

σχεδιάζονται για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της δράσης των 

ανθρώπινων πόρων (Snell et al. 1996). Επιπλέον, η Σ.Δ.Α.Π. εξελίχθηκε με στόχο να 

συνδέσει μεταξύ τους τις ακόλουθες έννοιες: επιχειρηματική στρατηγική, 

επιχειρησιακή απόδοση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, προβάλλοντας τη σημασία 

του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των στρατηγικών οργανωσιακών στόχων 

(Ιορδάνογλου 2008: 30). 

Πλήθος ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πρακτικές μάνατζμεντ 

ανθρώπινου δυναμικού που επιδρούν στην υποκίνηση, στη γνώση, στις δεξιότητες και 

στις συμπεριφορές των εργαζομένων μπορούν να δημιουργήσουν πολύτιμες εισροές 

εντός ενός οργανισμού, ικανές να παράγουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μπορούν, 

δηλαδή, να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού και να 

αποδειχθούν καταλυτικές για το παραγόμενο αποτέλεσμα και τις χρηματοοικονομικές 

εκροές (Boselie et al. 2005, Datta et al. 2005). 

Αναντίρρητα, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για την απόκτηση πολύτιμων, σπάνιων και ίσως μοναδικών 

αναλυτικών ικανοτήτων, ενώ η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αποτελούν μια βασική 

πρακτική, ανάμεσα σε άλλες πρακτικές μάνατζμεντ προσωπικού (π.χ. επιλογή 

προσωπικού, σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση, αποτίμηση της απόδοσης με 

βάση το βαθμό αξιοποίησης των προσόντων, σχεδιασμός της εργασίας, ανοιχτή 

επικοινωνία, αποκέντρωση κατά τη λήψη αποφάσεων), για την ποιοτική ανάπτυξη 

των εργαζομένων. Εν ολίγοις, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου συμβάλλει 

αποφασιστικά στη διαμόρφωση των βασικών προϋποθέσεων για την επίτευξη 

ανώτερης απόδοσης, με τους ανθρωπίνους πόρους να προσθέτουν αξία στη δράση 

του οργανισμού με έναν τρόπο μοναδικό που δεν αντιγράφεται εύκολα από τους 

ανταγωνιστές (Μπουραντάς 2005: 51). Ως εκ τούτου, το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεί βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο λόγω των άυλων 

χαρακτηριστικών του, όσο και του ιδιαίτερου ρόλου του για τη δημιουργία και 

ανάπτυξη της οργανωσιακής γνώσης, η οποία διαχρονικά συσσωρεύεται μέσα σε 

έναν οργανισμό (βλ. Bolinger & Smith 2001). 
Στο υπόδειγμα του Dessler G. (2005) απεικονίζεται η σχέση της Σ.Δ.Α.Π. με τις 

επιχειρησιακές στρατηγικές και την απόδοση της επιχείρησης, στο οποίο αναδεικνύεται ο 

καθοριστικός ρόλος της Δ.Α.Π. στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και του 

μακροπρόθεσμου οράματος ενός οργανισμού. Ακολούθως αποτυπώνεται σχηματικά 

(σχήμα 1) η προαναφερθείσα σχέση.  

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνικών οργανώσεων 

αποτελεί μια αναπόσπαστη λειτουργία του συστήματος διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού, που ενσωματώνει μια σειρά από διαδικασίες, όπως η επιλογή 

προσωπικού, η τοποθέτηση, η υπηρεσιακή του εξέλιξη και αναβάθμιση, η 

αμοιβή/ανταμοιβή του, η εκπαίδευση/ επιμόρφωση και η περαιτέρω ανάπτυξή του με 
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στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης 

(βλ. το ακόλουθο σχήμα 2 που απεικονίζει τις βασικές πρακτικές της Δ.Α.Π.). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες διαδικασίες, που προσδιορίζουν τη στρατηγική 

διάσταση της Δ.Α.Π., θα πρέπει να είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένες με τους 

γενικούς στρατηγικούς στόχους και το όραμα της οργάνωσης (βλ. Ξυροτύρη–

Κουφίδου 2001).  

Σχήμα 1: Η Σ.Δ.Α.Π. και η συμβολή της στη στρατηγική ενός οργανισμού και στην 

οργανωσιακή απόδοση 

 
Πηγή: Προσαρμοσμένο από Ξυροτύρη–Κουφίδου 2001. 

Σχήμα 2:Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Αποτελεσματικότητα –Απόδοση 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B. and Wright P. 

(2000), p. 4.  
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Προκειμένου να γίνει κατανοητή η ερμηνεία και η βαρύτητα που αποδίδει κάθε 

οργάνωση στη λειτουργία της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού στα πλαίσια της στρατηγικής Δ.Α.Π. χρήσιμη είναι η διάγνωση του 

υποδείγματος που η κάθε οργάνωση ακολουθεί όσον αφορά τη διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων και συνεπακόλουθα την εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Οι σχετικές πρακτικές 

και μέθοδοι που ακολουθούνται αλληλεξαρτώνται και συσχετίζονται με το μοντέλο 

που η κάθε οργάνωση εφαρμόζει για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο 

Garavan T.N. (1997) ομαδοποίησε τις μεταβλητές που προσδιορίζουν το είδος του 

εφαρμοζόμενου υποδείγματος σε τρεις (3) κατηγορίες, ως εξής:  

 η ομάδα που περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τις πολιτικές για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού: σε αυτήν ενσωματώνονται οι μεταβλητές 

που σχετίζονται με το επίπεδο των αποφάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού, τους κύριους παράγοντες λήψης αποφάσεων και τα 

διοικητικά στελέχη που τις λαμβάνουν.  

 η ομάδα που περιλαμβάνει τη διαχείριση της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού: σε αυτήν ενσωματώνονται οι μεταβλητές που σχετίζονται με την 

αναγνώριση των αναγκών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την 

αναγνώριση του σκοπού των σχετικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην 

οργάνωση και το βαθμό στον οποίο η οργάνωση επιλέγει να επενδύει για τις 

δραστηριότητες της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 η ομάδα που αφορά στην εστίαση σε δραστηριότητες ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού: σε αυτήν ενσωματώνονται οι μεταβλητές που σχετίζονται 

με την έκταση κατά την οποία η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύει 

θέματα στρατηγικής σημασίας για την οργάνωση, την εστίαση σε διαχειριστικούς 

ρόλους και το βαθμό κατά τον οποίο δίνεται έμφαση στις επιμέρους 

δεξιότητες/ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού.  

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι παραπάνω ομάδες μεταβλητών 

προσδιορίζει το επικρατέστερο μοντέλο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού που 

λειτουργεί εντός μιας κοινωνικής οργάνωσης. Ως εκ τούτου προσδιορίζονται πέντε 

(5) βασικά μοντέλα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ως εξής: 

 στοιχειώδες μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

 ενδιάμεσο μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

 εξειδικευμένο μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

 μοντέλο συνεχούς μάθησης και 

 στρατηγικά ενοποιημένο μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 
 

Ειδικότερα, το Στρατηγικά Ενοποιημένο Μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού θέτει ως δομικό του στοιχείο την ενσωμάτωση της διεργασίας της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στο στρατηγικό σχεδιασμό. Βασική μέριμνα 

αποτελεί η εναρμόνιση των πολιτικών και μεθόδων ανάπτυξης των ανθρωπίνων 

πόρων με τους στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης, οι οποίοι καθορίζονται από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο υπόδειγμα εστιάζει σε 

μεγαλύτερο βαθμό στη λειτουργία της μάθησης, παρά στις επιμέρους διαδικασίες 

εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 

παράλληλα προάγει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων 

φορέων και εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συνέπεια κατά τη λήψη αποφάσεων 

μάνατζμεντ (Garavan 1997: 46).  
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4. Ο καταλυτικός ρόλος της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό θεσμικό 

μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου, ενώ 

στοιχειοθετείται η θέση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη και 

να προκαλέσει θετικές εξωτερικότητες και πλήθος διαχυτικών αποτελεσμάτων σε όλα 

τα υποκείμενα της οικονομίας και το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας 

(Krueger & Lindahl 2001).  

Με τον όρο «εκπαίδευση» προσδιορίζεται η οργανωμένη διαδικασία μάθησης 

(βλ. Χατζηδήμου 2002: 116) με την οποία επιδιώκεται ο εργαζόμενος να αποκτήσει 

γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και να αναπτύξει στάσεις και συμπεριφορές που θα τον 

κάνουν πιο αποτελεσματικό στο έργο του μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

έντονου ανταγωνισμού και ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών 

αλλαγών (Χυτήρης 2001: 113, Liedtka et al. 1999: 43). Ειδικότερα «εκπαίδευση 

ανθρωπίνου δυναμικού» είναι η διαδικασία μάθησης που αποσκοπεί στη βελτίωση 

της απόδοσης των εργαζομένων. Σε αντίθεση με τη μάθηση, που συνήθως είναι 

άτυπη και περιστασιακή και αφορά στη διεργασία συνεχούς επανερμηνείας των 

εμπειριών, η εκπαίδευση αναφέρεται στη συνειδητή μάθηση, τη σχεδιασμένη, 

οργανωμένη και προαποφασισμένη από κάποιον φορέα παροχής μάθησης (βλ. 

Κόκκος 2005). Η διαδικασία της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει 

να αποτελεί μια στρατηγική προσέγγιση και όχι ένα συνονθύλευμα αποσπασματικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οφείλει να καλλιεργεί ένα κλίμα μάθησης εντός 

ενός οργανισμού για το σύνολο των εργαζομένων του, όπως και να σχετίζεται άμεσα 

με τις πραγματικές ανάγκες, τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές, προκειμένου 

τα αποτελέσματά της να είναι μετρήσιμα σε όρους αύξησης εργασιακής απόδοσης.  

Η έννοια της εκπαίδευσης, ως βασική λειτουργία της Δ.Α.Π., προσδιορίζεται ως 

η διάχυση γνώσεων και δεξιοτήτων σε παλιούς και νέους υπαλλήλους ώστε να 

διεκπεραιώσουν με αποτελεσματικότητα το έργο που τους έχει ανατεθεί. Ο όρος 

εκπαίδευση προσδιορίζει μια λειτουργία με πολυάριθμες διαστάσεις, οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές και αφορά κάθε δραστηριότητα που παράγει, μεταφέρει 

και διαχέει γνώση και τρόπους συμπεριφοράς αναπτύσσοντας τεχνικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες στα εκπαιδευόμενα άτομα (Σαΐτης 1992, Τσαμαδιάς & 

Χανής 2011). Στόχος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι τόσο η 

ανάπτυξη των υφιστάμενων φυσικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων για 

την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της εργασίας τους, όσο και η ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων, ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν ευκολότερα να αναλαμβάνουν 

νέους ρόλους και αρμοδιότητες και να προσαρμόζονται ταχύτερα και καλύτερα στις 

τεχνολογικές και επιστημονικές, διοικητικές και στρατηγικές αλλαγές που 

συντελούνται στο εσωτερικό του οργανισμού (Kincaid 2009: 48).  

Σταδιακά στη σύγχρονη Δ.Α.Π. αξιοσημείωτο ρόλο αποκτά και η έννοια της 

επιμόρφωσης, δηλαδή της βραχυχρόνιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει 

στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τυπικής μόρφωσης που αποκτήθηκε κατά 

την εκπαίδευση και των απαιτήσεων της καθημερινής εργασίας σε έναν οργανισμό. Ο 

ρόλος της επιμόρφωσης στις σύγχρονες κοινωνικές οργανώσεις αναδεικνύεται 

σημαντικότερος από ποτέ, κυρίως για τους οργανισμούς που προσπαθούν να 

ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και 

προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών καθώς και στην αλματώδη ανάπτυξη των 

επιστημών και της τεχνολογίας. Το νέο αυτό πλουραλιστικά διαμορφωνόμενο τοπίο 

της κοινωνίας της γνώσης και της τεχνολογικής προόδου, το οποίο επιδρά σημαντικά 

στις υπάρχουσες και στις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έθεσε ως επιτακτική 
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την ανάγκη χάραξης πολιτικής για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης, με έμφαση στις ανάγκες των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας 

τους, καθώς και στην ανάδειξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων 

(Kozlowski et al. 1999). 

Επιπρόσθετα, βασικοί οργανωσιακοί στόχοι της εφαρμογής προγραμμάτων 

εκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι: α) η επαγγελματική ανάπτυξη, δηλαδή μια δια βίου 

διαδικασία ψυχολογικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικοοικονομικών, 

σωματικών, πολιτιστικών και τυχαίων παραγόντων που αλληλεπιδρούν και 

διαμορφώνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου και β) η επαγγελματική 

εξέλιξη του εργαζόμενου ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαδικασίας κατά την οποία ο 

εκπαιδευόμενος αναπτύσσει νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και αποκτά σημαντικά εφόδια για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις και τα προβλήματα της καθημερινής εργασιακής ζωής (Κάντας & 

Χαντζή 1991, Nathan & Hill 2006,  Χατζηπαναγιώτου 2001).  

Μάλιστα, ένα από βασικότερα ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι η κρίσιμη σημασία 

δόμησης ενός αναλυτικού και περιεκτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός 

αυτού του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στην αποτίμηση-αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών, να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και να 

περιλαμβάνει τα στάδια της υλοποίησης και της αξιολόγησης του συνολικού 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού προγράμματος. Μάλιστα, η αξιολόγηση θα πρέπει να 

αποτελεί βασική επιχειρηματική διαδικασία, η οποία θα κρίνει τη συνέχιση ή όχι του 

κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και το βαθμό ικανοποίησης των οργανωσιακών 

προσδοκιών και στόχων (Armstrong 2001). 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα αναδεικνύεται ο καταλυτικός 

ρόλος της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. Η εκπαίδευση/επιμόρφωση σύμφωνα με τη θεωρία του 

μάνατζμεντ ανθρωπίνου δυναμικού  αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συσσώρευση 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, στην προώθηση της καινοτομίας, στην εστίαση σε 

νέες τεχνολογίες, όπως και στη διάχυση και μετάδοση της γνώσης, στοιχείων 

απαραίτητων για να αποκτήσει μια κοινωνική οργάνωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και να διασφαλίσει την επιβίωση και εξέλιξή της.  

 

5. Συμπεράσματα 

Η στροφή της προσοχής στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο παράγοντα και συντελεστή, 

είτε ως πελάτη και καταναλωτή των υπηρεσιών είτε ως υπάλληλο, παράγοντα και 

συντελεστή της παραγωγής, εγκαινιάζει την ανθρωποκεντρική στροφή στη διοίκηση 

και εμφανίζεται ως ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη της ποιότητας. Σύμφωνα 

με τη Θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου και τη διερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης 

και οικονομικής μεγέθυνσης (βλ. σχετικά Denison 1967) ο ανθρώπινος παράγοντας 

είναι ο πλέον εύστροφος και ικανός να φέρει την πιο σημαντική και ουσιαστική 

διαφορά και προστιθέμενη αξία στο τελικό αποτέλεσμα, τόσο ποιοτικά, όσο και 

ποσοτικά και αναντίρρητα κάθε επιστημονική έρευνα οφείλει να τον λαμβάνει υπόψη 

της (Αργυριάδης 1998). Η θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου επικεντρώνεται στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εργασίας και τονίζει τη σημασία τόσο της 

εκπαίδευσης, όσο και της εμπειρίας και της ενδοεπιχειρησιακής κινητικότητας, στη 

βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ανθρωπίνων πόρων, προς όφελος της 

αποτελεσματικής μεγέθυνσης της κοινωνικής οργάνωσης την οποία και στελεχώνουν 

(De la Fuente & Ciccone 2002).  
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Στα προαναφερθέντα πλαίσια, η εκπαίδευση-επιμόρφωση αποτελεί μια βασική 

στρατηγική πρακτική των οργανισμών. Καλείται να συμβάλει στην εξασφάλιση ενός 

εξαιρετικά ικανού, ευέλικτου, πιστού και υποκινούμενου εργατικού δυναμικού, 

επιφορτισμένου με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες 

του έργου που απαιτείται να εκτελέσει. Επίσης, αποσκοπεί στην αποτελεσματική 

διοίκηση της γνώσης, στα πλαίσια των σύγχρονων κοινωνιών της γνώσης, προς 

όφελος των οργανισμών και των επιδιωκόμενων στόχων τους. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τους Κέφη Β.Ν. και Παπαζαχαρίου Π. (2009) «αν κάτι πρέπει να προγραμματίζεται με 

ακρίβεια, σαφήνεια και λεπτομέρεια στη σύγχρονη επιχείρηση είναι τα προγράμματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο επιχειρηματικό σχέδιο 

διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από επιστήμονες – γνώστες του αντικειμένου – προερχόμενους από την 

ίδια την επιχείρηση ή από το εξωτερικό περιβάλλον» (Κέφης & Παπαζαχαρίου 2009: 

172). 
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Αλλοτρίωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 

 

 

Γιαβρίμης Παναγιώτης1 

 

 

Περίληψη: 

Οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην ένταξη των ανάπηρων ατόμων και 

διαμεσολαβούν στην αλληλεπίδραση τους με μη ανάπηρους μαθητές. Οι 

νοηματοδοτήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εργασία τους, τον εαυτό τους και 

τους υπολοίπους του κοινωνικού χώρου, διαμορφώνουν το πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού χώρου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των 

διαστάσεων της αλλοτρίωσης, που βιώνει  ο εκπαιδευτικός στο νέο διαμορφωμένο 

περιβάλλον των παγκοσμιοποιημένων και εθνικών κοινωνικών και οικονομικών 

πολιτικών και της διαμεσολάβησης τους στο έργο τους στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, αλλοτρίωση 

 

Abstract: 

Teachers contribute to the inclusion of disabled people and act as an intermediary in 

their interaction with non-disabled students. Teachers' conceptualization towards their 

work, their self and others shape the context of the educational space. The aim of this 

paper is to highlight the dimensions of alienation experienced by the teacher in the 

new globalized and national environment of social and economic policies and their 

intermediary in special education. 
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1. Εισαγωγή 

Η αλλοτρίωση ως έννοια έχει διαφορετικά νοήματα στα διάφορα πεδία της επιστήμης 

και στις περισσότερες των περιπτώσεων εννοιολογείται ως μία αποξένωση του 

ατόμου από κάτι ή κάποιον (Geyer & Schweitzer, 1976. Wendling, 2009). 

Παράλληλα, η αλλοτρίωση προσεγγίζεται όχι μόνο από την άποψη της 

συναισθηματικής κατάστασης ενός ατόμου απέναντι σε αυτά που βιώνει ή σε αυτά με 

τα οποία έρχεται σε επαφή ή ακόμα και την αδυναμία, που νιώθει απέναντι στις 

συλλογικότητες ή την εξουσία μιας κοινωνικής δομής, αλλά εσωκλείει και μία 

πληθώρα γεγονότων, όπως αυτές αναδύονται π.χ. στο πλαίσιο του καπιταλισμού και 

αποτυπώνουν τις διαφοροποιήσεις των διαδικασιών της κοινωνικοποίησης, αλλά και 

τη διαλεκτικότητα των θεσμών και των τομέων του εποικοδομήματος με τη βάση 

(Geyer & Schweitzer, 1976).  

Η αλλοτρίωση συνδέεται με τις φιλοσοφικο-ιστορικές προσεγγίσεις του Marx 

και του Engels, του Durkheim, του Feuerbach, του Weber  και τις εμπειρικο-

ιστορικές προσεγγίσεις ερευνητών, όπως ο Seeman, o Dean, o Clark, o Horton και ο 

Aiken. Η απαρχής της αλλοτρίωσης ανευρίσκεται σε φιλοσοφικά κείμενα του 

Αριστοτέλη και του Ρουσσώ (Wendling, 2009).  

Η φιλοσοφικο-ιστορική προσέγγιση της αλλοτρίωσης στα κείμενα του ο 

Marx, συνδέεται με το προϊόν της εργασίας, τη διαδικασία της εργασίας, την 

ανθρώπινη φύση και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Geyer & Schweitzer, 1976). 

Σύμφωνα με την φιλοσοφικο-ιστορική προσέγγιση, η αλλοτρίωση ενυπάρχει στη 

διαδικασία παραγωγής κατά την οποία τόσο το προϊόν, όσο και η διαδικασία της ίδιας 

της παραγωγής είναι ξένα προς το άτομο, που τα παράγει. Πριν τη βιομηχανική 

επανάσταση, το άτομο είχε τη δυνατότητα να παράγει και να καταναλώνει το ίδιο του 

το προϊόν της δημιουργίας του, γεγονός που του έδινε ικανοποίηση και 

αντικειμενοποιούσε τη έκφραση της επιθυμίας του, τις γνώσεις του, αλλά και τη 

δραστηριότητα του. Μέσα από το προϊόν της παραγωγής του το άτομο 

επιβεβαιωνόταν και μπορούσε να ταυτιστεί με αυτό. Αυτή η συνθήκη της κοινωνικής 

ζωής, μετασχηματίζεται μετά την βιομηχανική επανάσταση. Έτσι, η μη σύνδεση του 

προϊόντος και της διαδικασίας παραγωγής με το άτομο και την ικανοποίησή του, 

αλλά και η ανταλλαγή αυτών με μια υλική ανταμοιβή, που δεν απορρέει άμεσα από 

την ίδια την παραγωγή, αλλοτριώνει την ίδια τη ζωή του και τη δραστηριότητα του 

και την ταυτίζει με καταναγκαστικούς μηχανισμούς εξυπηρέτησης «ξένων» 

συμφερόντων προς εκείνο.  

Η αλλοτρίωση ενυπάρχει στις σχέσεις του εργάτη με τον ιδιοκτήτη ή τον 

διαχειριστή των μέσων παραγωγής. Το άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει 

τη σχέση αυτή, αλλά και το προϊόν της παραγωγής, γιατί ενυπάρχουν ιεραρχικές 

σχέσεις υποταγής και ελέγχου, που σκοπό έχουν την πειθάρχηση του, την 

εκμετάλλευση του και την απόσπαση της υπεραξίας από το προϊόν της παραγωγής. 

Μέσα από μια τέτοια εργασιακή διαδικασία, που σκοπό έχει την εξασφάλιση της 

υπεραξίας και του κέρδους για τον ιδιοκτήτη των μέσων της παραγωγής, 

αλλοτριώνεται η ανθρώπινη και η κοινωνική ύπαρξη του ατόμου (Marx, 1978).  

Η παραγωγή, που ταυτίζεται με το νόημα της ζωής στον μαρξισμό, οδηγεί σε 

μια αλλοτριωμένη ζωή στον καπιταλισμό. Ο Μαρξ βλέπει τη συλλογική έκφραση των 

ατόμων ως αντίκτυπο της ατομικότητας τους, κάτι όμως, που δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω της καπιταλιστικής οικονομίας, αφού οι όροι και το πλαίσιο της δεν 

καθορίζονται από τις συλλογικότητες των ατόμων, αλλά από αλλοτριωμένες αγοραίες 

διαδικασίες (Bottomore, 1983. Μαρξ, 1975. Geyer & Schweitzer, 1976).  

Στην εμπειρικο-ιστορική προσέγγιση της αλλοτρίωσης κυριαρχεί το μοντέλο 

του Seeman (1959. 1975), που έχει εφαρμοστικό και ερευνητικό χαρακτήρα σε σχέση 
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με τον θεωρητικό πλαίσιο της φιλοσοφικο-ιστορικής προσέγγισης. Η προσπάθεια σε 

αυτό το πεδίο είναι η ερευνητική προσέγγιση της αλλοτρίωσης σε ενδο-υποκειμενικό 

επίπεδο (Geyer & Schweitzer, 1976). Ο Seeman (1959) εντοπίζει έξι διαστάσεις της 

αλλοτρίωσης, οι οποίες είναι: α) η  Αίσθηση αδυναμίας (απουσία ελέγχου του 

κοινωνικού περιβάλλοντος), β) η Αίσθηση ανομίας (κατάλυση μερική ή ολική των 

κοινωνικών κανονικοτήτων), γ) η Αίσθηση απουσίας νοήματος (αδυναμία 

κατανόησης των κοινωνικών γεγονότων διάδρασης), δ) η Πολιτισμική αποξένωση 

(απόρριψη των κοινωνικών αξιών), ε) η Κοινωνική αποξένωση (το αίσθημα του 

κοινωνικού αποκλεισμού ή της απόρριψης) και στ) η Αυτό-αποξένωση (η εμπλοκή 

του ατόμου σε κοινωνικές δραστηριότητες που δεν επιφέρουν ανταμοιβή ή 

ικανοποίηση).  

Στη συγκεκριμένη εργασία αξιοποιούμε τη μαρξιστική θεώρηση για να 

αναλύσουμε όψεις του αλλοτριωμένου εαυτού των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. 

 

2. Αλλοτρίωση εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη 

σύγχρονή πραγματικότητα 

Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τα νέα γνωστικά του εργαλεία (Robins & 

Webster, 2002) διαφοροποιεί τόσο την κοινωνική δομή, όσο και την εννοιολόγηση 

της κοινωνικής πραγματικότητας. Παράλληλα, οι κοινωνικές ανισότητες και η 

δημιουργία “παράπλευρων απωλειών” και «απόβλητων ανθρώπων», θέτουν τμήματα 

του πληθυσμού (μειονότητες, ανάπηρα άτομα, μετανάστες/πρόσφυγες κ.λπ.) στη 

θέση του περιθωριοποιημένου, του «περιττού» στην κοινωνία και απαξιώνουν τη 

βιωματική τους εμπειρία (Bauman, 2002). Σε αυτό το διαμορφωμένο συγκείμενο των 

παγκοσμιοποιημένων κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών, που οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο τις επιταγές του 

διευρυμένου πια εκπαιδευτικού χώρου, όσο και την απαίτηση για μια εκπαίδευση, 

που θα υπερβαίνει τις παραπάνω πολιτικές, αισθάνονται αλλοτριωμένοι ως το 

«προϊόν» της εργασίας τους, τη διαδικασία της εργασίας τους, την ανθρώπινη φύση 

τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

 

2.1 Αλλοτρίωση σε σχέση με το «παραγόμενο προϊόν» 

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αισθάνεται αλλοτριωμένος, 

γιατί στο μετανεωτερικό εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν καθορίζει ο ίδιος τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (διδακτικά μοντέλα, αναλυτικά 

προγράμματα, ύλη διδασκαλίας κλπ.). Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

διαμεσολαβείτε, εκτός από τις γενικότερες συνθήκες του παγκοσμιοποιημένου και 

καπιταλιστικού διευρυμένου εκπαιδευτικού συγκείμενου, και από: α) τις διακηρύξεις 

και τις συμβάσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (π.χ. τη Διεθνή 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948, τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

των αναπήρων ατόμων του ΟΗΕ του 1975, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία του 2006, τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα, τις ευρωπαϊκές 

συνθήκες κ.λπ.), β) τις κινηματικές δράσεις των αναπήρων (π.χ. UPIAS, 1976. 

Beckett, 2006. Oliver, 1996) και γ) τους κοινωνικούς επιστήμονες της ανάλυσης των 

πολιτικών για την αναπηρία (π.χ. Barnes et al., 1999. Norwich, 2000. Slee, 2011). 

Χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτών των δομικών παρεμβάσεων είναι οι μετακινήσεις 

στην αντιμετώπιση της αναπηρίας από το ιατρο-βιολογικό μοντέλο στο κοινωνικό ή 

στο πολυδιάστατο μοντέλο. Οι παρεμβάσεις του συγκείμενου στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο, έχουν ως στόχευση τη συστημική ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού, κάτι που 

οδηγεί στη περιθωριοποίηση της ηθικής και εσωτερικής ικανοποίησης του. 
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Ο εκπαιδευτικός έχει μικρή αυτονομία στο να επιλέξει τους μαθητές με τους 

οποίους θα συνεργαστεί στην τάξη, ενώ και η διδακτική πρακτική του στην ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση, διαμορφώνεται στο δομημένο πλαίσιο των κρατικών και 

επιστημολογικών επιταγών της εποχής. Ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να 

«αντικειμενοποιήσει» την εργασία του, ως έκφραση της προσωπικότητας του, αλλά 

και της επαγγελματικής του ταυτότητας. Η καθημερινότητα του σχολείου ειδικής 

αγωγής εκλαμβάνεται αρκετές φορές ως ένας χώρος καταναγκασμού και 

εξυπηρέτησης σκοπών και στόχων, που δεν τον αφορούν, ενώ οι ανεπάρκειες του 

εκπαιδευτικού συστήματος «προσωποποιούνται» ως ευθύνη του εκπαιδευτικού, 

δημιουργώντας άγχογόνες καταστάσεις (Brunsting et al., 2014). Στον εκπαιδευτικό 

μεταφέρεται αποκλειστικά η ευθύνη που έχει το (νέο)φιλελεύθερο εκπαιδευτικό 

σύστημα για τη σχολική αποτυχία των μαθητών, ενώ οι συγκεντρωτικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές δεν δίνουν ευκαιρίες δημιουργικής δράσης των 

εκπαιδευτικών (Φλουρής & Πασιάς, 2004). Στη σημερινή σχολική πραγματικότητα 

υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική της δημοκρατικής εκπαίδευσης για όλους 

και της κοινωνικής και σχολικής πραγματικότητας, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και 

τα άτομα με αναπηρία. 

 

2.2 Αλλοτρίωση σε σχέση με τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης δεν είναι αλλοτριωμένος μόνο 

ως το «προϊόν» της εκπαίδευσης, αλλά και σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

γιατί στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η ορθολογικοποίηση των 

παρεμβάσεων και η αξιολογική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των σκοπών και των 

στόχων της αποξενώνει τον εκπαιδευτικό από τη δημιουργικότητά του. Παράλληλα, ο 

καταμερισμός της εργασίας και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός στο χώρο της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.) (Vlachou, 2006), 

περιορίζουν, ακόμα περισσότερο, τη δράση των εκπαιδευτικών και διαμορφώνει 

συνθήκες μιας μηχανιστικής ορθολογικά διατεταγμένης διδακτικής και παιδαγωγικής 

πρακτικής.  

Τα ανάπηρα άτομα που εντάσσονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

πρωτίστως φέρουν το χαρακτηρισμό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

με βάση μία διαγνωστική-αξιολογική διαδικασία, που πιστοποιεί τις δυσκολίες τους. 

Σε αυτό το σημείο η υπερκοινωνικότητα της γνώσης, μέσω των ειδικών επιστημόνων 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, λειτουργούν ως ένα είδος εκπαιδευτικού 

ελέγχου της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας των πράξεων των 

εκπαιδευτικών. Η κατασκευή των προσδοκιών του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος από το άτομο, που έχει δεχτεί τη συγκεκριμένη «ετικέτα» αποκόπτει 

τον εκπαιδευτικό από την ελευθερία και τη δημιουργικότητά του. Το 

αντικειμονοποιημένο μαθησιακό πλαίσιο περιορίζει τις διδακτικές ενέργειες του 

εκπαιδευτικού, αλλά και τις επιλογές της εκπαίδευσης σε σχέση με τα 

προαπαιτούμενα και τα αποτελέσματα, που είναι εφικτά μετά την επίσημη διάγνωση-

«ετικέτα». Ο καθορισμός της «ετικέτας» σχετίζεται με τα κριτήρια, που θεσπίζει η 

κυρίαρχη ομάδα μιας κοινωνίας, αντικειμενοποιώντας την κανονικοποίηση της 

διαφοράς και επιβάλλοντας την μέσω της συμβολικής βίας στα υπόλοιπα μέλη της. 

Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές στη βιβλιογραφία για την έννοια του 

μισαναπηρισμού (disablism) ή του αρτιμελισμού (ableism). Ο Goffman (2001) 

περιγράφει αυτή την απανθρωποίηση και τον στιγματισμό των ανάπηρων ατόμων, 

αναφέροντας ως βασικό στοιχείο στην ερμηνεία του την διάκριση μεταξύ 

«φυσιολογικού» και μη-«φυσιολογικού» κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. 
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Αυτή η διάκριση των ατόμων με αναπηρία από τους μη ανάπηρους μαθητές, 

διαμορφώνει το χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τη θέση της ειδικής αγωγής, που 

θεωρείται ως ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει πολύ μικρές διόδους 

επικοινωνίας με την υπόλοιπη εκπαίδευση. Τα πρότυπα των άριστων μιας κοινωνίας 

δεν αποκρύπτει, τίποτα άλλο, παρά τις εξουσιαστικές σχέσεις που διαμορφώνονται 

μέσω της ισχύος του σώματος και του πνεύματος. 

Η αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία της εργασίας τους, 

στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα μεταβιβάζει στους εκπαιδευτικούς 

πίεση, άγχος και προκαλεί την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης 

(Brunsting et al., 2014. Skaalvik & Skaalvik, 2017). Σε έρευνες που έχουν γίνει στον 

ελλαδικό χώρο οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες και 

επαγγελματικής εξουθένωσης. Ειδικότερα, αποτυπώνονται υψηλά επίπεδα 

συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και χαμηλά επίπεδα 

προσωπικής επίτευξης, ενώ οι εκπαιδευτικοί βιώνουν εντονότερα αγχογόνες 

καταστάσεις, που διαμορφώνονται από το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο της 

παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και τα προτάγματα της νέας εποχής για 

συνεκπαίδευση (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου και συν., 2001. Στάγια & Ιορδανίδης, 

2014). Οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη να αποκτήσουν 

περισσότερες γνώσεις για τους μαθητές με αναπηρία (Angelides at al., 2006), για να 

αισθάνονται ικανότεροι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στο 

εκπαιδευτικό πεδίο (Koutrouba et al., 2008). Επιπλέον, διαφαίνεται ότι ορισμένες 

κατηγορίες ατόμων με αναπηρία (π.χ. άτομα με αυτισμό) αγχώνουν τους 

εκπαιδευτικούς περισσότερο (Kokkinos & Davazoglou, 2009). Ενώ, έχει διαπιστωθεί 

ότι  

 

(α). Αλλοτρίωση ως προς τον εαυτό 

Ο Μαρξ προσεγγίζει την εργασία ως μία ζωτικής σημασίας δραστηριότητα, μέσω της 

οποίας το άτομο αντικειμενοποιεί το προϊόν της δημιουργικότητάς του και 

διαμορφώνει αντιλήψεις για την αποτελεσματικότητα του, την αυτογνωσία του και 

τον εαυτό του, γενικότερα. Μέσα από αυτή τη ζωτική δραστηριότητα για την ύπαρξη 

του, το άτομο νοηματοδοτεί τη φύση της ύπαρξής του και ανατροφοδοτεί τις 

κοινωνικές και προσωπικές διαστάσεις του εαυτού του. Η διαμόρφωση και η 

παρέμβασή του συγκείμενου ανατροφοδοτεί τις αναστοχαστικές του διαδικασίες για 

τη φύση του εαυτού του. Το άτομο μέσα από την εργασία του βρίσκει ηθική 

ικανοποίηση και εσωτερική επάρκεια με τελική απόληξη την επίτευξη της 

αυτοπραγμάτωσης του.  

Στη σύγχρονη, όμως, πραγματικότητα αυτό, που είναι ζωτικής σημασίας για 

τον εκπαιδευτικό δεν αποτελεί το μέσο για την εξυπηρέτηση αυτού καθαυτού του 

σκοπού του, τον οποίο πρέπει να ορίζει η ελευθερία και η ικανοποίηση του, αλλά 

καταλήγει να είναι το μέσο της επιβίωσή του. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης αλλοτριώνεται από τη φύση του και τον εαυτό του, γιατί παραδίδει την 

εργατική του δύναμη στους διαχειριστές του εκπαιδευτικού καταμερισμού της 

εργασίας με αντάλλαγμα ένα «τίμημα», το οποίο δεν είναι άμεση απόρροια της 

δημιουργικότητάς του και της έκφρασης του εαυτού του. Ο εκπαιδευτικός 

δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τον εαυτό του, τις ικανότητες του και τις δυνατότητές 

του, αλλά και πρωτίστως τη δημιουργικότητά του, ως αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς του στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παράλληλα, η 

«αποικιοποίηση» της εκπαίδευσης από τα μεθοδολογικά εργαλεία του ιδιωτικού 

τομέα διαμορφώνει νέες συνθήκες εννοιολογήσεις της εργασίας και του εαυτού. Οι 

νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές προσεγγίσεις εισάγουν κριτήρια 
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ιδιωτικοποίησης και αγοραίας πρακτικής στην εκπαίδευση και κατ' επέκταση στο 

ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

αξιολογούνται, κυρίως, με βάση οικονομικούς, οργανωσιακούς και θεσμικούς 

(Whitty, 2007), ενώ ο συγκεντρωτισμός σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγάλος και οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν την 

αυτονομία να δράσουν, όπως οι ίδιοι θα ήθελαν για να διαμορφώσουν ένα χώρο 

μάθησης, που θα καλύπτει και τις δικές τους ανάγκες. Ερευνητές αναφέρονται στην 

αλλοτρίωση και στην ηθική αποδιοργάνωση του εκπαιδευτικού, στην κατάργηση των 

παλαιών δεσμεύσεων και στην αλλοίωση της έννοιας του επαγγελματισμού του στη 

σύγχρονη εποχή (Beck & Young, 2005).  

Η αυτοανάπτυξη του εκπαιδευτικού προϋποθέτει μια εκπαιδευτική πολιτική, 

που θα είναι υποστηρικτική και όχι καταπιεστική προς τον ίδιο. Ειδικότερα, στο χώρο 

της ειδικής αγωγής η αμφιθυμία των πολιτικών δημιουργεί σύγχυση στον 

εκπαιδευτικό και αδυναμία αντίδρασης και νοήματος στον επιδιωκόμενο σκοπό του 

στο σχολείου. Ο εκπαιδευτικός μέσα από την εκπαίδευση του και τη βιωματική του 

εμπειρία για να έχει λειτουργικά «μέρη» ενός ενιαίου εαυτού, είναι αναγκαίο να 

κατασκευάζει ταυτότητες, που δεν θα απέχουν μεταξύ τους, γιατί διαφορετικά 

δημιουργούνται δυσκολίες αυτoκαθορισμού, αυτoσυνείδησης (Giddens, 2006) και 

εννοιολόγησης της σχολικής και κοινωνικής πραγματικότητας (Blumer, 1986). Οι 

δοτές-εξαναγκαστικές ταυτότητες ενέχουν σοβαρά προβλήματα αυτοκαθορισμού και 

υποκειμενοποίησης του ατόμου (Γιαβρίμης, 2015).  

 

(β). Αλλοτρίωση ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις 

Η αλλοτρίωση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς το προϊόν 

της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και ως προς τον ίδιο τους τον εαυτό, έχει ως 

άμεσο αποτέλεσμα τη διαμόρφωση αλλοτριωμένων σχέσεων με τους συναδέλφους 

του, αλλά και με τα υπόλοιπα άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντος (Blackledge & 

Hunt, 2004). Η δυσκολία καθορισμού της επαγγελματικής του και προσωπικής του 

ταυτότητας διαμορφώνει και τα όρια διαχείρισης των υπολοίπων μέσα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός κάτω από συνθήκες άγχους, 

απροσωποποίησης και επιβολής πολιτισμικών διαφοροποιήσεων από τις κυρίαρχες 

ομάδες στον εκπαιδευτικό του βίο, δεν αποξενώνεται μόνο από τον ίδιο του τον 

εαυτό, αλλά και από τις σχέσεις του από τους υπόλοιπους συνανθρώπους του 

(Μεσάρος, 1974).  

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης χωρίς να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς η 

εκπαιδευτική πολιτική στο θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 

αναπηρίας δεν έχει μία σταθερότητα και οργανωτικότητα, έτσι, ώστε να προσφέρει 

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπίσουν 

την εκπαίδευση των αναπήρων ή μη ατόμων στο σχολικό χώρο. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση, στον ελλαδικό χώρο, τις περισσότερες φορές γίνεται μέσα από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και την εθελοντική προσπάθεια των ίδιων των εκπαιδευτικών 

(Zoniou-Sideri et al., 2006). Επιπλέον, ο διαγκωνισμός που παρατηρείται μέσα στα 

σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για την κατάληψη μιας θέσης, αλλά και 

μεταξύ των ειδικοτήτων (Vlachou, 2006), οι αξιολογικές διαδικασίες, που εισάγονται 

στην εκπαίδευση, και η κατάτμηση των γνωστικών αντικειμένων, που αντιστοιχούν 

στον άκρατο ανταγωνισμό της καπιταλιστικής κοινωνίας και στην εκμετάλλευση και 

απανθρωποίηση του ατόμου (Ball & Youdell, 2007), διαμορφώνουν βιογραφίες 

διακινδύνευσης, μεταβάλλουν τις εργασιακές συνθήκες και τον τρόπο ζωής των 
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εκπαιδευτικών, κατασκευάζουν την αντίληψη της σχολικής πραγματικότητας και 

προσανατολίζουν στην αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στην ειδική αγωγή 

και εκπαίδευση. 

Η αλλοτρίωση των σχέσεων του εκπαιδευτικού με τα υπόλοιπα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας διαφαίνεται και μέσα από τις στάσεις των ίδιων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στα άτομα με αναπηρία και στην ένταξη τους στην τυπική 

εκπαίδευση. Στη βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να έχουν θετικές, 

αρχικά, στάσεις απέναντι στην εκπαίδευση των ανάπηρων ατόμων, αλλά αυτές 

διαφοροποιούνται και γίνονται όλο και περισσότερο αρνητικότερες, όσο πιο βαριά 

είναι η αναπηρία (Koutrouba et al., 2008), ενώ αναφέρουν ότι η συνεκπαίδευση σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν είναι αποτελεσματική (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006), 

εξαιτίας της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής στον ελλαδικό χώρο 

(Avramidis & Norwich, 2002. Kyriacou, 2001. Angelides et al., 2006. Zoniou-Sideri 

& Vlachou, 2006), που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και 

εξετασιοκεντρικότητα (Φλουρής & Πασιάς, 2004).  

 

3. Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), οι οποίες αναδύονται υπό 

το πρίσμα των μετανεωτερικών πολιτικοκοινωνικών και ιδεολογικών εξελίξεων 

διαμορφώνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού (Altusser, 1971. Γράβαρης & Παπαδάκης, 

2005. Νούτσος, 1982) και διαμεσολαβούν στην υποκειμενικότητα των εκπαιδευτικών 

και στην αντίληψή τους για τον εαυτό τους (Whitty, 2007). Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτικοί νοηματοδοτούν την επαγγελματική τους ταυτότητα μέσα από την 

διάδραση με τη συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και κατανοούν, 

αρκετές φορές, την επαγγελματική τους θέση και ευαλωτότητα απέναντι σε αυτή 

(Lasky, 2005).  

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος, όπου η 

αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία των συμμετεχόντων είναι κυρίαρχα στη 

μετανεωτερική εποχή. Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών διαρθρώνεται, 

λοιπόν, σε ένα πλαίσιο διεθνών και εθνικών επιταγών, που οριοθετούν τους 

προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής πρακτικής, θέτουν τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας και συνάμα αλλοτριώνουν την ίδια τη φύση της ύπαρξης του. 

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι αλλοτριωμένος, γιατί η 

ανελαστικότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών αδυνατεί να συμπεριλάβει τη 

πολιτισμική αλλαγή, που επιτελείται σε αρκετές περιπτώσεις (Slee, 2011).  

Στον ελλαδικό χώρο οι σχολικές πρακτικές παραμένουν ίδιες, ενώ τα 

αναλυτικά προγράμματα τροποποιούνται μόνο σε επιφανειακό ή σε λεξιλογικό 

επίπεδο, και όχι σε ουσιαστικό εφαρμοστικό επίπεδο. Μέσα από την ιστορικότητα 

της εκπαίδευσης των ανάπηρων ατόμων στον ελλαδικό χώρο αποτυπώνονται τα 

χαρακτηριστικά μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με αποσπασματικότητα, αμφιθυμία και 

σε αρκετές περιπτώσεις ατολμία να νομοθετήσει ή να εφαρμόσει στην εκπαιδευτική 

πράξη τα αποτυπωμένα στο νομοθετικό πλαίσιο δικαιώματα για ισότιμη εκπαίδευση 

(Συνήγορος του Πολίτη, 2013. 2014. 2015). Οι κατηγοριοποιήσεις και οι διαχωρισμοί 

που ενυπάρχουν στο κράτος πρόνοιας και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 

διαμορφώνουν άνισα πλαίσια αντιμετώπισης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και 

ιδιόμορφους εκπαιδευτικούς αποκλεισμούς. Παρόλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις η 

παροχή χαμηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία, η αδυναμία ένταξης 

όλων των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι κοινωνικές 

ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, είναι παραπάνω από μια αντικειμενική 

πραγματικότητα. Όσο εντατικοποιείται το σχολείο, τόσο μικραίνει η ανοχή στην 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      172 
 

 

αναπηρία και την διαφορετικότητα. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία δεν 

είναι αυτή, που θα απαιτούσε μια εκπαίδευση, που θα αναγνώριζε την 

διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού και θα παρείχε ισότιμη εκπαίδευση σε 

όλους (Χαρούπιας, 2011. Συνήγορος του Πολίτη, 2015).  

Ο εκπαιδευτικός σε αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλοτριώνεται σε σχέση 

με το παραγόμενο έργο και την διαδικασία της εργασίας του, αλλά και σε σχέση με 

την νοηματοδότηση του εαυτού του και των σχέσεων του με τους υπόλοιπους του 

σχολικού χώρου. Η αλλοτρίωση του εκπαιδευτικού διαμεσολαβείται από μια 

εκπαιδευτική πολιτική που γίνεται αντιληπτή ως απρόσωπη και γραφειοκρατική. Οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται με βάσει το κανονιστικό και ρυθμιστικό πρότυπο, 

που υπάρχει στο ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ οι 

αξιολογήσεις τους δρουν ως ορθολογικό-εργαλειακό πλαίσιο, που απορρίπτει κάθε 

συναισθηματισμό και εντάσσει την εκπαίδευση σε μια αντικειμενική, τεχνολογική 

διαδικασία λειτουργίας. Δυσκολεύονται να προσδώσουν νόημα στις στοχεύσεις του 

διδακτικού τους έργου στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και συνάμα να 

διαμορφώσουν μια συμπαγή εικόνα για τις διαστάσεις της προσωπικής και 

κοινωνικής ταυτότητας τους.  

Παράλληλα, οι αποτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τον αλλοτριωμένο εαυτό 

και τους «άλλους» οικειοποιούνται μέσα από τις διαντιδράσεις τους με τους 

σημαντικούς κοινωνικούς δρώντες της εκπαιδευτικής κοινότητας και την 

εκπαιδευτική πολιτική, διαμεσολαβώντας την εικόνα για τον εαυτό τους και την 

ταυτότητα τους ως ατόμου, την επάρκεια και την αυτονομία τους (Γιαβρίμης, 2015). 

Σε μια εκπαιδευτική πολιτική, όπου η εκπαίδευση και κυρίως η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών δεν λαμβάνει υπόψιν της σημαντικά θέματα (π.χ. τη συνεκπαίδευση 

των ανάπηρων ατόμων) ή είναι αποσπασματική και εθελοντική, είναι επόμενο οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών να αναδύουν αυτόν τον αλλοτριωμένο εαυτό, να 

διατηρούν τους διαχωρισμούς του παρελθόντος και να είναι δύσκολη η προσαρμογή 

τους στα νέα προτάγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αλλοτριωμένος 

εκπαιδευτικός οδηγείται, αρκετές φορές, μόνος του, χωρίς κρατική υποστήριξη, 

απέναντι στις ευθύνες που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα για την ένταξη των 

ανάπηρων ατόμων.  Μέσα από τα συστήματα της εκπαιδευτικής λογοδοσίας οι 

ευθύνες επιρρίπτονται στον εκπαιδευτικό, αναπαράγοντας με πολιτική προθετικότητα 

τόσο την κυρίαρχη ιδεολογία, όσο και την κοινωνική ιεραρχία.  

Συμπερασματικά, από την κατάσταση, που επικρατεί στην ελληνική 

εκπαίδευση (μη συστηματικότητα και καθυστερήσεις υλοποίησης πολιτικών, 

απουσία σαφής στόχευσης, μικροπολιτικές, γνωσιοκεντρισμός, συγκεντρωτισμός 

πολιτικών κ.λπ.) και η συνεκπαίδευση, που μόνο κατ’ επίφαση ανταποκρίνεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στις απαιτήσεις του αναπηρικού κινήματος, διαμορφώνει 

το πλαίσιο αλλοτρίωση του εκπαιδευτικού ως μια κατασκευασμένη πραγματικότητα, 

(Αλεβίζος και συν., 2011. Γιαβρίμης, 2018). Επιπλέον, η αντίφαση, που ενυπάρχει 

μεταξύ της εκφρασμένης στο δημόσιο λόγο της δημοκρατικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των εφαρμοζόμενων πολιτικών είναι μέρος της αλλοτριωμένης ζωής 

του εκπαιδευτικού. Αποτελεί, λοιπόν, αναγκαιότητα μια εκπαιδευτική πολιτική, που 

θα στηρίζεται στη κοινωνική δικαιοσύνη με την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα θα 

αντιμετωπίζει τα μέλη του, έτσι, ώστε η προσβασιμότητά τους στους παρεχόμενους 

πόρους να γίνεται χωρίς δυσκολία και «φίλτρα» απόρριψης ή/και περιθωριοποίησης. 

Μια εκπαιδευτική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψιν της τα πολιτισμικά στοιχεία και 

τις εμπειρίες, που τα άτομα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) φέρουν μαζί τους και θα 

παρέχει τους επαρκείς και αποτελεσματικούς πόρους (Macionis, 2007). Τέλος, είναι 

απαραίτητο να επανέλθει η συζήτηση στην εκπαιδευτική πολιτική, προβάλλοντας τις 
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εξουσιαστικές σχέσεις και τα συμφέροντα που ενυπάρχουν σε αυτή, με στόχο τον 

μετασχηματισμό των πολιτικών για τα ανάπηρα άτομα και τους εκπαιδευτικούς. 
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Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων:  Μια Προσέγγιση 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 

 

 

Αικατερίνη Κόκκινου1 και Ευστράτιος Παπάνης2 

 

 

 

Περίληψη:  

Η διεθνής βιβλιογραφία συσχετίζει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης με τις 

ερευνητικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την τάση να ενισχύονται οι 

δραστηριότητες έντασης γνώσης, την αύξηση του μεριδίου της διεθνούς αγοράς και 

την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στην αύξηση αυτή σημαντικός 

ήταν και ο ρόλος των επιχειρήσεων, οι οποίες κατανόησαν τον ρόλο της καινοτομίας 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Οι επιχειρήσεις πλέον δείχνουν να 

έχουν κατανοήσει ότι η ανταγωνιστικότητα τους πρέπει να βασιστεί όχι αποκλειστικά 

σε όρους χαμηλού κόστους και χαμηλών τιμών των παραγόμενων προϊόντων, αλλά 

κυρίως σε όρους διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων: Η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας επικεντρώνεται κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, ενισχύοντας τον σχεδιασμό, τις εξειδικευμένες 

γνώσεις, την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία καθώς και την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που προσφέρει η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.  Η μεταρρύθμιση των 

χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί επίσης να ενισχύσει την καινοτομία και την 

ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας την χρηματοπιστωτική ενίσχυση των επιχειρήσεων. 

Το κεφάλαιο αυτό αναλύει τα παραπάνω θέματα μέσα από μια προσέγγιση 

περιφερειακής ανάπτυξης, καταλήγοντας σε κύριες προτάσεις πολιτικής αναφορικά 

με την αποδοτική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων ως πυλώνα περιφερειακής 

ανάπτυξης. 
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1. Εισαγωγή 

Η διεθνής βιβλιογραφία εγείρει ερωτήματα σε ότι αφορά τόσο στην 

αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. στη σύγκλιση και στην 

οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών των κρατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

η εμπειρική έρευνα στα παραπάνω πεδία δείχνει ότι ενώ οι διαφορές στο κατά 

κεφαλή Α.Ε.Π. ανάμεσα στα κράτη τείνουν να μειώνονται, τέτοια σύγκλιση δε 

συμβαίνει σε ότι αφορά το εσωτερικό των κρατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών παραμένουν οι ίδιες ή ακόμα 

και αυξάνονται, ενώ οι πλουσιότερες περιφέρειες που μπορούν αποτελεσματικότερα 

να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα αναπτυξιακά κίνητρα, των  

χωρών με αναπτυξιακή υστέρηση έχουν καλύτερες επιδόσεις (Bos et al, 2010). 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητας. εξαιτίας του «ανοίγµατος» των αγορών, της αύξησης των 

εµπορικών ροών, και της σηµαντικής   μετανάστευσης του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 η απελευθέρωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος – άνοιγµα των αγορών και η 

κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής  

 η αυξανόµενη σηµασία και η συμβολή της τεχνολογικής αλλαγής στην ανάπτυξη, 

δηλαδή η µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης 

 η συρρίκνωση του «οικονοµικού» χώρου και αλλαγή της φύσης και της 

«έντασης» του ανταγωνισµού   

 οι εξελισσόµενες επιχειρησιακές στρατηγικές και πολιτικές των χωρών, δηλαδή 

οι διεθνικές επιχειρήσεις με έµφαση στην εθνική ανταγωνιστικότητα 

Κατά συνέπεια, η επίτευξη υψηλών επιδόσεων αναφορικά με τα περιφερειακά 

συστήματα καινοτομίας μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης 

ενός φάσματος καθοριστικών δραστηριοτήτων, προερχόμενων τόσο από τους 

δημόσιους, όσο και ιδιωτικούς επιχειρησιακούς και ερευνητικούς φορείς. 

Πρωταρχικής σημασίας είναι η ανάπτυξη µακρο-οικονοµικών πολιτικών που 

συµβάλλουν στην δηµιουργία σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε επενδύσεις και προστατεύουν την πνευµατική 

ιδιοκτησία (Koop, 2001, Porter, 2003). Παράλληλα, οι μακρο-οικονομικές και 

αναπτυξιακές πολιτικές επικεντρώνονται στην καθιέρωση ικανών κινήτρων για 

ανάπτυξη καινοτοµιών και τη διασφάλιση της δηµιουργίας νέας γνώσης, µε ανάληψη 

ευθύνης από το κράτος να χρηµατοδοτήσει την βασική έρευνα, βελτιώνοντας, 

παράλληλα, και την αποτελεσματικότητα στις κρατικές δαπάνες για καινοτοµία µέσα 

από την εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών στην επιλογή των φορέων που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος, καθώς και στην αντιµετώπιση των οργανωτικών 

και διοικητικών ανεπαρκειών που φαίνεται να επηρεάζουν την εμπλοκή των 

επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή δραστηριότητα.  

 

2. Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα 

Στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάλυσης, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα µπορεί 

να προσεγγιστεί ως η ικανότητα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν 

τη ζήτηση των διεθνών αγορών, διατηρώντας παράλληλα υψηλά και βιώσιµα επίπεδα 

εισοδήµατος είτε γενικότερα, η ικανότητα των περιφερειών να δηµιουργήσουν, ενώ 

βρίσκονται εκτεθειµένες στο διεθνή ανταγωνισµό, συγκριτικά υψηλά εισοδήµατα και 

θέσεις απασχόλησης.  

Με άλλα λόγια, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα µιας 

περιφέρειας να δηµιουργήσει ή και να διατηρήσει ένα «ελκυστικό» µικρο-

περιβάλλον για την ανάπτυξη οικονοµικο-κοινωνικών δραστηριοτήτων, υπό 
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συνθήκες εγχωρίου και διεθνούς ανταγωνισµού. Στόχος της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας είναι η βελτίωση της ευηµερίας των πολιτών µιας περιφέρειας, 

δηλαδή σε όρους εισοδήµατος, απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των 

ευκαιριών και ποιότητας ζωής (Korres and Tsobanoglou, 2005).  

Με βάση τον ορισµό της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της 

ικανότητας διατήρησης και βελτίωσης της ευηµερίας των πολιτών της περιφέρειας 

υπό συνθήκες εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισµού που θεωρείται ως µια σύνθετη 

και διαρκής διαδικασία που αναφέρεται σε ένα µεγάλο φάσµα προσδιοριστικών 

παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες θεωρούνται 

(Kokkinou, 2017a, b): 

 η ποσότητα και η ποιότητα των παραγωγικών συντελεστών,  

 ο βαθµός συσσώρευσης  

 η παραγωγικότητα,  

 το άµεσο περιφερειακό περιβάλλον,  

 η δοµή των αγορών  

 η ολοκλήρωσή µε τις διεθνείς αγορές,  

 οι επενδύσεις σε κοινωνικό, ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο.  

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων μιας 

οικονομίας και μιας περιφέρειας, όπως για παράδειγμα της ανταγωνιστικότητας, της  

αύξησης της απασχόλησης και του πραγµατικού εισοδήµατος, της µείωσης της 

ανεργίας, καθώς και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών εντός και 

εκτός των εθνικών συνόρων, όπως και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών(Porter, 1998).  

Η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την ικανότητα µιας 

περιφέρειας να δηµιουργήσει ικανοποιητικά επίπεδα εξαγωγών  και να διατηρήσει 

ένα αυξανόµενο επίπεδο εισοδήµατος εξασφαλίζοντας την πλήρη απασχόληση για 

τους πολίτες. Καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι η 

παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής για αγαθά και υπηρεσίες που 

παράγονται σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ανταγωνιστικότητα µιας 

περιφέρειας εξαρτάται τόσο από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 

εγκατεστηµένες σε αυτήν και τις συνεταιριστικές ή ανταγωνιστικές στρατηγικές τους 

όσο και από το επιχειρηµατικό περιβάλλον της περιφέρειας, δηλαδή τους τοπικούς 

θεσµούς, το κοινωνικό κεφάλαιο, τις δηµόσιες και περιφερειακές υπηρεσίες, τη 

κοινωνική κουλτούρα.  

Η ανταγωνιστικότητα μιας περιφερειακής οικονομίας εξαρτάται από την 

οικονομική της δραστηριότητα. Περιφέρειες όπου συγκεντρώνονται φθίνοντες τομείς 

και παραγωγικοί κλάδοι χαμηλού βαθμού προστιθέμενης αξίας και χαμηλής 

ενσωματωμένης τεχνολογίας συνήθως παρουσιάζουν σοβαρή «αναπτυξιακή 

καθυστέρηση» και έντονες διαρθρωτικές δυσκολίες αναφορικά με την προσαρμογή 

τους στον ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, περιφέρειες με διαφοροποιημένη 

οικονομική δομή και με δυναμικούς κλάδους παραγωγής βασισμένους στην 

τεχνολογική καινοτομία, στη μαθησιακή ικανότητα και στη δικτύωση μεταξύ των 

επιχειρήσεων παρουσιάζουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσα από: την 

οικονοµική πολιτική, τις κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες και το θεσµικό πλαίσιο, το 

ευρύτερο «µάκρο» διεθνές περιβάλλον, τις καινοτομικές δραστηριότητες και τις νέες 

τεχνολογίες και το άνοιγµα των αγορών και την έκθεση στον ανταγωνισµό(Stephan 

et al. 2008). 

Σύμφωνα με τον Pavitt (1998) και τον Fagerberg (1994), οι διαφορές ανάμεσα 

στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μπορούν σε μεγάλο βαθμό να επεξηγηθούν 

με τις υπάρχουσες διαφορές στις επιδόσεις των καινοτομικών δραστηριοτήτων 
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ανάμεσα στις οικονομίες, καθώς και τις διαφορές στα επίπεδα της τεχνολογικής 

ανάπτυξης (Jorgenson & Stiroh, 2000, Jorgenson, 2001). Οι περιφερειακές 

ανισότητες παρουσιάζονται, κυρίως, λόγω ανισοτήτων στην παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα επηρεάζοντας ταυτόχρονα το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που 

θεωρείται συνάρτηση της ικανότητας προς καινοτομία στην διαδικασία παραγωγής, 

της εισαγωγής νέων προϊόντων, του περιορισμού κόστους με καινοτομίες, και της 

αύξησης της προσαρμοστικότητας στην αγορά (Acs, Anselin, & Varga, 2002). Η 

ικανότητα ανάπτυξης μιας περιφέρειας συνδέεται, επίσης, με τις καινοτομικές 

δραστηριότητες και τη παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, την δυνατότητά τους να 

«ενώσουν» τα δίκτυα και να αξιοποιήσουν τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

και το θεσμικό πλαίσιο, επηρεαζόμενες από την γεωγραφική γειτνίαση (Feldman, 

1994).  Οι Harmaakorpi και Ρekkarinen (2002) αποδεικνύουν και υιοθετούν την 

άποψη ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην επίτευξη και ενίσχυση περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας 

και ενισχύθηκε η έννοια της περιφερειακής διάστασης της καινοτομίας (Feldman, 

1994, Fritsch, 2003, 2004). Η καινοτομία αναλύεται όχι απλά ως μια οικονομική 

διαδικασία, αλλά ως μια κοινωνική δραστηριότητα και διαδικασία που 

συμπεριλαμβάνει την δυναμική πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων, ερευνητικών 

φορέων, πανεπιστημίων, και εν γένει φορέων περιφερειακής ανάπτυξης (Crevoisier & 

Maillat, 1991, Camagni, 1991). Η αναπτυξιακή δυνατότητα της περιφέρειας 

εξαρτάται τόσο από την ικανότητα προς μάθηση και παραγωγή καινοτομίας, όσο και 

από την ικανότητα διάδρασης και συνεργασίας των φορέων του δικτύου (Asheim, 

1996, Lundvall 1999). 

Περαιτέρω, ο Wolfe (2002) εισήγαγε την έννοια της ικανότητας μιας 

περιφέρειας να καινοτομήσει στο πλαίσιο ενός ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου που 

επιτρέπει να εξηγήσει τις αναπτυξιακές διαφορές μιας περιφέρειας. Οι σχέσεις που 

περιγράφουν τις δραστηριότητες της καινοτομίας παρουσιάζουν στο μοντέλο του 

Wolfe (2002) μια χωρική διάσταση, τα στοιχεία της οποίας είναι:  

 απόσταση  

 ένταση των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων 

 αύξουσες αποδόσεις 

 το κόστος και όφελος μιας δραστηριότητας 

 Συσσώρευση και η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων 

 χωρική διάχυση της γνώσης και της τεχνολογίας  

 χωρική διαφοροποίηση, δηλαδή τα μεταβαλλόμενα ως προς την τοποθεσία 

πρότυπα  

 περιφερειακές εισοδηματικές ανισότητες 

 διάφορα πρότυπα μετανάστευσης και  

 απόθεμα του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.  

 

3. Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Πορων 

Η δυνατότητα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μια περιφέρειας εξαρτάται 

αρχικά από τις καινοτόμες εισροές, όπως για παράδειγμα οι δεξιότητες και 

επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο των επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές 

που επηρεάζουν άμεσα τη δομή και το περιβάλλον παραγωγής της περιοχής 

(Kokkinou, 2017a, b). Γενικά, διακρίνονται τέσσερις ομάδες τοπικών παραγόντων 

που επηρεάζουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, όπως παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα 1:  
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Πίνακας 1: Προσδιοριστικοί παράγοντες περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 

Προσδιοριστικοί παράγοντες  

 οικονομίες συσσωρεύσεων που περιλαμβάνουν τις «οικονομίες θέσης» που 

αυξάνουν από την παρουσία της ίδιας βιομηχανίας, και τις «αστικές οικονομίες» που 

αυξάνουν από την παρουσία διαφορετικών βιομηχανιών 

 δημογραφία και δομή πληθυσμών που αναφέρεται στα τοπικά στοιχεία 

συμπεριφοράς των ανθρώπων και των τοπικών πελατών και το μέγεθος της τοπικής 

περιοχής αγοράς 

 διαθεσιμότητα της εξειδικευμένης υποδομής πληροφοριών 

συμπεριλαμβανομένων των εντατικών δικτύων επικοινωνίας και των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και 

 κοινωνικό  εξειδικευμένο κεφάλαιο που αποκρίνεται γρηγορότερα στη νέα 

ζήτηση για τα τεχνολογικά συστήματα 

  Πηγή: Kokkinou (2017a, b) 

 

Σύμφωνα με τον Abramovitz (1994), η ανταγωνιστικότητα μιας 

περιφερειακής οικονομίας εξαρτάται από τις οικονομικές δραστηριότητες, και η 

περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα τριών βασικών παραγόντων: 

 του μεγέθους και της έντασης των καινοτομικων δραστηριότητων σε μάι 

πειρφέρεια, όπως εκφράζονται από τις εισροές, όπως για παράδειγμα είναι οι δαπάνες 

για  Ε&ΤΑ, καθώς και των αριθμό των εργαζόμενων οι οποίοι απασχολούνται στους 

τομείς Ε&ΤΑ. 

 της ικανότητας εκμετάλλευσης των ξένων τεχνολογιών και του επιπέδου 

διάδοσης των τεχνολογιών που έχουν παραχθεί εκτός της οικονομίας. Η ικανότητα 

αυτή εκφράζεται με το ύψος και την εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Όπου όσο 

υψηλότερο είναι το κατά κεφαλή εισόδημα, τόσο τόσο μικρότερο το κίνητρο για 

μίμηση ξένων τεχνολογιών. 

 συμπληρωματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις καινοτομικές και τεχνολογικές 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα είναι η ύπαρξη των βασικών υποδομών, η 

συγκέντρωση και η πυκνότητα του πληθυσμού, οι βιομηχανικές υποδομές και η 

ύπαρξη φυσικών υποδομών που επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και των καινοτομικών δραστηριοτήτων. Οι περιφέρειες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 2: Βασικοί Τύποι Περιφερειών 

Τύποι και Χαρακτηριστικά Περιφερειών 

 Περιφέρειες υψηλού βαθμού καινοτομίας που περιλαμβάνουν αστικές περιοχές και 

ζώνες γύρω από τεχνολογικά συμπλέγματα, τεχνοπόλεις, και επιστημονικά πάρκα με 

υψηλό βαθμό ενδογενούς ανάπτυξης νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων βασισμένων 

σε προηγμένες τεχνολογίες 

 Βιομηχανικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν παραδοσιακούς κλάδους 

βιομηχανίας, εξόρυξης πρώτων υλών και παραγωγής βασικών προϊόντων. 

 Περιφέρειες χαμηλού βαθμού καινοτομίας που περιλαμβάνουν αγροτικές ζώνες με 

εξωγενείς πηγές τεχνολογιών χαμηλού επιπέδου 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Αναφορικά με τις ελληνικές περιφέρειες, τα συγκριτικά αναπτυξιακά 

πλεονεκτήματα αναφέρονται κυρίως στην γεωγραφική τους θέση, όπως για 
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παράδειγμα όσες έχουν γειτνίαση με την περιφέρεια της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, στους φυσικούς πόρους, στα αρχαιολογικά – ιστορικά και πολιτιστικά 

μνημεία και στην εξειδίκευσή στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών 

προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά δημιουργούν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 

μιας σύγχρονης και εξωστρεφούς αγροτικής παραγωγής με παράλληλη ανάπτυξη 

τουριστικών δραστηριοτήτων, τόσο του παράλιου όσο και του ορεινού και 

εναλλακτικού τουρισμού. 

Από την άλλη πλευρά τα προβλήματα και οι αναπτυξιακές αδυναμίες των 

ελληνικών περιφερειών αναφέρονται κυρίως στην έλλειψη των αναγκαίων υποδομών 

και στο χαμηλό επίπεδο του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της 

επιχειρηματικότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τέλος, μια σοβαρή 

αδυναμία που προσδιορίζει σε ένα βαθμό και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες 

αποτελεί ο έντονος δυϊσμός που παρατηρείται τόσο σε επίπεδο νομών μεταξύ τους, 

δηλαδή «ενδοπεριφερειακός», όσο και στα όρια του ίδιου νομού, δηλλαδή μεταξύ 

ορεινών και πεδινών περιοχών, καθώς και ο διάχυτος ορεινός και αγροτικός 

χαρακτήρας των περισσότερων ελληνικών περιφερειών. 

Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων ως γενικός αναπτυξιακός στόχος των 

ελληνικών περιφερειών μπορεί να διαμορφωθεί η μείωση της αναπτυξιακής 

υστέρησης της ενδοχώρας και των απομακρυσμένων περιοχών της κάθε περιφέρειας 

από τα αστικά και ημιαστικά της κέντρα, αλλά και από την πρωτεύουσα της χώρας, 

σε συνδυασμό με την εξωστρέφειά της, τόσο προς την υπόλοιπη χώρα και μάλιστα 

προς τα μητροπολιτικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσδιορίζονται οι επιμέρους αναπτυξιακοί στόχοι, ως εξής: 

 Αξιοποίηση της γειτνίασης των περιφερειών με μητροπολιτικές περιφέρειες 

(Αττική και Θεσσαλονίκη) 

 Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανασυγκρότηση της υπαίθρου και 

βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων 

 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής και μειονεκτικής ενδοχώρας 

 Ενίσχυση και Αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας 

 Αναβάθμιση Αστικών και Ημιαστικών κέντρων 

 Υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομικές δραστηριότητες διαδραματίζουν έναν 

σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πλούτου και στην οικονομική μεγέθυνση, μέσω του 

σχεδιασμού πολιτικών και στρατηγικών προώθησης της καινοτομίας μεταξύ των 

περιφερειών (Edquist, 1997). Η διαδικασία αυτή εμφανίζει την ανάγκη για τη 

συνύπαρξη μεταξύ δύο βασικών πυλώνων με σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους:  

 (α) ενός εσωτερικού περιβάλλοντος με τη μορφή του στενού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, και  

 (β) ενός εξωτερικού που προκύπτει από τα δίκτυα της καινοτομίας (Cooke et al, 

1998).  

Η επίδοση μιας περιφέρειας είναι παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την 

αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. 

 

4. Η περίπτωση της Ελλάδας 

Στόχος της Ε.Ε. είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα υιοθετώντας τις πολιτικές 

εκείνες και επηρεάζοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες που θα συμβάλλουν 

στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στους «εν δυνάμει» 

επιχειρηματίες να ξεκινήσουν, να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, να 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      182 
 

 

δημιουργήσουν µε την επιχειρηματικότητά τους νέες και καλύτερες θέσεις 

απασχόλησης.  

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν μέσα προώθησης της 

επιχειρηματικότητας, της έρευνας και καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, τόσο μέσω 

άμεσων όσο και έμμεσων κινήτρων, όπως οι φορολογικές απαλλαγές, οι 

επιχειρηματικές συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η ενίσχυση δικτύων 

καινοτομίας, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 

παραγωγή νέας γνώσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η άμεση ενίσχυση της 

επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης παραμένει υψηλή, μέσω άμεσων 

επιδοτήσεων και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε έρευνα και ανάπτυξη,  

παρόλο που οι έμμεσες ενισχύσεις, όπως οι φορολογικές απαλλαγές, παρουσιάζουν 

αυξητική τάση, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η 

Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά, ακόμα και οι υπόλοιπες χώρες έχουν 

αρχίσει να κατευθύνονται προς την ενίσχυση της ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης 

μέσω παροχής έμμεσων επενδυτικών κινήτρων, κυρίως ενισχύοντας την δημιουργία 

δικτύων διεργασίας και διάχυσης της τεχνολογίας και την απαλοιφή επιχειρηματικών 

εμποδίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών. Ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός των πολιτικών είναι σημαντικός, όχι μόνο για την 

ενίσχυση της καινοτομίας, αλλά και για την αποτελεσματική συμβολή τους στην 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.   

Με δεδομένες τις σημαντικές οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στο 

πλαίσιο ενός ανοικτού οικονομικού περιβάλλοντος, η Ελληνική οικονομία χρειάζεται 

να ενισχύσει τις παραγωγικές της ικανότητες και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά 

της στην την καινοτομία και την τεχνολογική αναβάθμιση και την 

επιχειρηματικότητα. 

Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, Ελβετία, Δανία και 

Τσεχοσλοβακία η αναπτυξιακή τους εμπειρία έχει συνδεθεί ή τουλάχιστον έχει 

συμβαδίσει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον χώρο της έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης τόσο στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Αντίθετα, η αντίληψη που 

επικράτησε στην Ελληνική οικονομία ήταν διαφορετική και βασιζόταν στο ότι για 

μια σχετική μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, η ενίσχυση προσπαθειών στους τομείς 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αποτελεί μια συμφέρουσα επένδυση 

κοινωνικών ή και ιδιωτικών πόρων. Αναφορικά με την κρατική τεχνολογική πολιτική 

τόσο οι εξωτερικές παρεμβάσεις όσο και οι επιλογές των εσωτερικών πολιτικών 

παραγόντων υιοθέτησαν και διαμόρφωσαν τις προδιαγραφές εκείνες για μία «πλήρως 

εξαρτημένη» τεχνολογική πολιτική στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης.  

Σήμερα αναγνωρίζεται γενικότερα ότι οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές 

αλλαγές  είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες  που καθορίζουν την 

οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ελλάδα σε αντίθεση με τις περισσότερες 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν χαρακτηρίζεται από σημαντικό, 

επιστημονικό και «τεχνολογικό εξοπλισμό», αλλά αντιθέτως ως χώρα με 

περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών δραστηριοτήτων και με προβλήματα αναφορικά 

με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο 

που ορίζει το εθνικό σύστημα καινοτομίας ο ρόλος τόσο του ιδιωτικού, όσο και του 

δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Άλλοι εξίσου σημαντικοί όροι είναι οι 

σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις και η δραστηριοποίηση που σχετίζεται στενά με την 

οργανωμένη ή όχι ανταπόκριση της αγοράς στις καινοτομικές τεχνολογικά εξελίξεις.  

Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης σε επίπεδο 

περιφέρειας περιλαμβάνουν: 
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 Επενδύσεις σε βασική έρευνα και χρηματοδότησης της έρευνας και κρατικά 

κίνητρα πολιτικής για Ε&ΤΑ. 

 Ενίσχυση των ΜΜΕ με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital). 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της ποιότητας του 

ερευνητικού δυναμικού και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου 

και αύξηση της προσφοράς εξειδικευμένης εργασίας, 

 Βελτίωση και ανάπτυξη των βασικών υποδομών. 

 Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κίνητρα, προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, και ενθάρρυνση του ανταγωνισμού  

 Ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης για καινοτομικά προϊόντα για τη βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύψουν τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της αγοράς 

 Καθιέρωση ικανών κινήτρων για ανάπτυξη των καινοτομικών δραστηριοτήτων. 

 Ανάληψη ευθύνης από το κράτος να χρηματοδοτήσει την βασική έρευνα, και 

ανάληψη της ευθύνης για εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων από τον ιδιωτικό 

τομέα.  

 Αξιοποίηση των δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις, που στη χώρα µας 

υστερούν σημαντικά έναντι αυτών των υπολοίπων χωρών της ΕΕ. και αξιοποίηση 

των εισροών, των δικτύων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από την 

Ε.Ε.  

Σε ότι αφορά την Ελλάδα ειδικότερα, κατά τη χρονική περίοδο από την 

ένταξη της στην Ε.Ε. έως και σήμερα, η χώρα υπήρξε αποδέκτης χρηματοδοτικής 

στήριξης από την κοινότητα, το ύψος της οποίας κλιμακωνόταν με την πάροδο του 

χρόνου στα πλαίσια της γενικότερης κλιμάκωσης των χρηματοδοτήσεων προς τις 

χώρες και τις περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση. Αυτό που παρατηρείται είναι 

ότι ενώ η ανάπτυξη σε απόλυτα μεγέθη των περιφερειών όλα αυτά τα χρόνια 

εμφανίζεται να είναι διαρκής και συνεχής, δεν διαμορφώνεται μια ξεκάθαρη εικόνα 

αναφορικά με τη σχετική θέση των ελληνικών περιφερειών στο σύνολο της χώρας 

και της Ε.Ε. Η Ελλάδα συνολικά και οι περιφέρειες της προσπαθούν να συγκλίνουν 

προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η σύγκλιση όμως δεν είναι ομοιογενής στο χώρο, 

υπάρχει διαφοροποίησης του επιπέδου σύγκλισης από περιφέρεια σε περιφέρεια. 

Έτσι, η Ελλάδα ενώ σε συνολικό επίπεδο προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση της, όμως 

οι περιφέρειες της παρουσιάζουν ανομοιογένεια στο βαθμό επίτευξης του στόχου, 

φανερώνοντας την ύπαρξη των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επικεντρώνεται κυρίως στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την αξιοποίηση 

των ευκαιριών που προσφέρει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η ανάπτυξη και 

η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας έχει μπει στο 

επίκεντρο των σύγχρονων εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών και ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην εφαρμογή ενός διευρυμένου προγράμματος, το οποίο στοχεύει:  

 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

 στο άνοιγμα των αγορών  

 στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών  

 στην βελτίωση της κατανομής των πόρων 

 και στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 

Η Ελληνική οικονομία προσπαθεί να προσεγγίσει και να συγκλίνει με το 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς επίσης να ενισχύσει και να βελτιώσει την 

ανταγωνιστική της θέση. Για την επίτευξη αυτών των προσπαθειών θεωρείται 

αναγκαία ότι θα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες σε Ε&ΤΑ αλλά και τις επενδύσεις και 
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την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων της χώρας. Με δεδομένες τις σημαντικές 

οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στο πλαίσιο ενός ανοικτού οικονομικού 

περιβάλλοντος, η Ελληνική οικονομία χρειάζεται να ενισχύσει τις παραγωγικές της 

ικανότητες και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της στα ακόλουθα βασικά σημεία:  

 (α) την καινοτομία και την τεχνολογική αναβάθμιση, μέσω της προώθησης της 

καινοτομίας και της κοινωνίας της γνώσης 

 (β) την επιχειρηματικότητα, και  

   (γ) την ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας του εργατικού δυναμικού 

εστιάζοντας σε βασικούς άξονες προτεραιότητας:  

 

Πίνακας 3: Θεματικές Προτεραιότητες 

Θεματικές Προτεραιότητες 

Επένδυση στον Παραγωγικό Τομέα της Οικονομίας: 

 Αύξηση της εξωστρέφειας και της εισροής των ξένων άμεσων επενδύσεων  

 Ανάπτυξη της παραγωγικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος  

 Ενίσχυση στην καινοτομία και την κοινωνία και γνώσης  

 Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στα ανθρώπινα 

δυναμικά για να αναβαθμισθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας σε όλους 

τους τομείς ως βασικό παράγοντα για την αναδόμηση της ελληνικής οικονομίας και 

της μετάβασης στην οικονομία γνώσης.  

 Ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλισης με την ενσωμάτωση και συστηματική χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT). 

Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή: 

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων.  

 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας.  

 Καθιέρωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος της υγείας.  

 Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής ανάπτυξης. 

Θεσμικό Περιβάλλον: 

 Βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης. 

 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των φυσικών υποδομών.  

 Εξασφάλιση της ενέργειας με έναν βιώσιμο τρόπο  

 Διαχείριση του περιβάλλοντος με ένα βιώσιμο τρόπο  

 Εφαρμογή αποτελεσματικού περιβαλλοντικής πολιτικής  

 Προώθηση του πολιτισμού. 

  Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 

Εξετάζοντας την ιδιωτική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και 

Ανάπτυξης, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του βιομηχανικού τομέα που 

παρατηρείται στην Ελλάδα είναι ότι ο βιομηχανικός «ιστός» αποτελείται κυρίως από 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αφορούν δραστηριότητες σε παραδοσιακούς 

τομείς, με συνέπεια τα χαμηλά επίπεδα επιχειρησιακής επενδυτικής δραστηριότητας, 

καθώς επίσης χαμηλά επίπεδα απασχόλησης στην μέση και υψηλή τεχνολογία και τα 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για τις εφαρμογές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υψηλής 

τεχνολογίας. Μόνο ένα μικρό μερίδιο των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι ενεργό 

στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ τα κίνητρα στην ανάπτυξη επενδυτικής 

δραστηριότητας είναι ακόμα περιορισμένα.  



185                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

Στην Ελλάδα, τα επενδυτικά κίνητρα αφορούν κυρίως επενδυτικές 

δραστηριότητες που δύνανται να ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, την 

δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την 

βιομηχανική αναδόμηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Τα είδη των επενδύσεων που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις παροχές των 

αναπτυξιακών νόμων, περιλαμβάνουν τις περισσότερες μεταποιητικές βιομηχανίες, 

τις βιομηχανίες εξόρυξης, την παραγωγής ενέργειας, τα εργαστήρια έρευνας και 

ανάπτυξης και την ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογικών εφαρμογών. Οι επενδυτές 

μπορούν επίσης, να λάβουν μέρος σε επενδυτικά προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα από το κράτος ή σε επιχορηγούμενα προγράμματα έρευνας 

και τεχνολογίας.  

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, αυτός εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Αν και έχει 

σημειωθεί πρόοδος από ορισμένες απόψεις, όπως στη μηχανοργάνωση και την  

κατάρτιση του προσωπικού, η ποιότητα της εξυπηρέτησης του πολίτη και των 

επιχειρήσεων παραμένει χαμηλή, οι διαδικασίες χρονοβόρες και δαπανηρές, τα 

φαινόμενα μη σεβασμού των κανόνων και της νομοθεσίας συχνά. Μαζί με τη 

συγκριτικά υψηλή φορολογία και τις δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, η ποιότητα 

της εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους 

αποθαρρυντικούς παράγοντες στην προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων. Οι 

κρατικές πολιτικές μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία μέσω των συνεχών 

μεταρρυθμίσεων του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου μέσω  που λαμβάνει χώρα η 

καινοτομία. Αναφορικά με την ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων από την 

κρατική πολιτική, η ενίσχυση αφορά κυρίως την ενίσχυση και ανάληψη επενδύσεων 

στην έρευνα και ανάπτυξη, την ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών και γενικότερα την ενίσχυση της καινοτομίας και στον ιδιωτικό τομέα, 

με την παροχή επενδυτικών κινήτρων όπως για παράδειγμα οι φορολογικές 

απαλλαγές, σχεδιασμός συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού, πρόσβαση στην 

γνώση. Η ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας κατά κύριο λόγο μπορεί να 

οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες :  

 Μείωση των περιοριστικών ρυθμίσεων στην αγορά, ώστε έτσι να ενισχύονται τα 

κίνητρα των επιχειρήσεων να αναλάβουν επενδύσεις σε καινοτομικές 

δραστηριότητες, καθώς και το ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον ως προς την προσέλκυση 

ξένων άμεσων επενδύσεων, οι οποίες λειτουργούν ως όχημα μεταφοράς τεχνολογίας.  

 Σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και χαμηλό επίπεδο επιτοκίων το οποίο 

μπορεί να ευνοήσει την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καινοτομίας. 

 Διαθεσιμότητα εγχώριων και ξένων χρηματο-οικονομικών πόρων 

 Επέκταση της έρευνας που αναλαμβάνεται από δημόσιους φορείς με  διάχυση 

των αποτελεσμάτων στο επιχειρηματικό τομέα 

 Χρηματοοικονομικά κίνητρα τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στην ενίσχυση των 

καινοτομικών επενδύσεων σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς. Προς την ίδια κατεύθυνση μπορούν να 

συμβάλλουν και οι φορολογικές απαλλαγές  προς τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν 

επενδύσεις σε καινοτομικές δραστηριότητες 

 Άνοιγμα προς τις ξένες άμεσες επενδύσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που εστιάζονται 

στους κλάδους έρευνας και ανάπτυξης, που συνδυάζονται με υψηλότερη 

παραγωγικότητα. 

Αν και η ελληνική οικονομία έχει αναμφισβήτητα ωφεληθεί από την 

γενικότερη οικονομική επέκταση μέσα στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, μια πτυχή της 

δομικής μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό 
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δυναμικό της οικονομίας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της κοινωνίας της 

γνώσης. Η ικανότητα προς καινοτομία και η ικανότητα επιτυχούς 

εμπορευματοποίησης της καινοτομίας συνιστούν ένα βασικό συστατικό της 

παγκόσμιας και εθνικής ανταγωνιστικότητας. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 

δύο είναι οι βασικές προκλήσεις για την Ελλάδα: 

 Η πρώτη αναφέρεται στην προσαρμογή της χώρας στο νέο πλαίσιο της 

Κοινοτικής Διαρθρωτικής Πολιτικής και του προγραμματισμού, που έχει σαφέστατα 

στρατηγικό χαρακτήρα και απομακρύνεται αρκετά από το παγιωμένο «εργοκεντρικό» 

μοντέλο, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν και λειτούργησαν επί σειρά ετών οι 

μηχανισμοί σχεδιασμού, διοίκησης και εφαρμογής των προγραμμάτων. Αυτή η 

προσαρμογή πρέπει να διαπνέει όχι μόνο την κεντρική διοίκηση σε όλα της τα 

επίπεδα (υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμοί κ.ά.), αλλά και την τοπική 

αυτοδιοίκηση, η οποία συμμετέχει ενεργά στην υποβολή προτάσεων, στη 

διαμόρφωση σχεδίων και στην υλοποίηση έργων.  

 Η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι η ικανότητα της χώρας 

και ειδικά των περιφερειών που εξέρχονται του στόχου με τις ισχυρές 

χρηματοδοτικές ενισχύσεις, να διατυπώσουν εναλλακτικές αποτελεσματικές και 

βιώσιμες περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές για τις περιοχές αυτές. 

Για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας, χρειάζεται µια στρατηγική τόσο για την ανασυγκρότηση 

συνολικά του εθνικού όσο και των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας, τον 

εµπλουτισµό µε νέους θεσµούς ενίσχυσης της συνέργιας µεταξύ της έρευνας και της 

βιοµηχανίας, των ινστιτούτων, πανεπιστηµίων και των επιχειρήσεων.  

Η περιφερειακή διάσταση µιας τέτοιας στρατηγικής που να λαµβάνει υπόψη 

τις προαναφερθείσες αδυναµίες και τις ανωτέρω διαπιστώσεις -όσον αφορά το τι 

χρειάζεται να γίνει, όπως για παράδειγμα είναι η δηµιουργία µεγάλων περιφερειακών 

πόλων καινοτοµίας και ανάπτυξης. Οι πόλοι αυτοί µπορούν να προωθήσουν, κατ' 

αρχάς, την ανάπτυξη συµπλεγµάτων νέας οικονοµίας-οικονοµίας της γνώσης στο 

σύνολο των τοµέων της οικονοµίας, όπως για παράδειγμα, ο τουρισµός, µεταφορές, 

υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και ενέργεια ανάλογα µε το διακριτό περιφερειακό 

χαρακτήρα, την περιφερειακή εξειδίκευση και το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Επίσης  

αφορούν και τους «παραδοσιακούς κλάδους» τους οποίους, όπως διαπιστώνεται στην 

ελληνική περίπτωση όπου τέτοιοι κλάδοι συνιστούν ιστορικό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, µπορούν να ενισχύουν, όπως συνδυασμοί (clusters) ΜΜΕ 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών έντασης-γνώσεων, όπως για παράδειγμα είναι η 

πληροφορική, χρηµατοοικονοµικά, υπηρεσίες συµβούλων και ιατρικές υπηρεσίες. 

Οι περιφέρειες θα πρέπει να µεγιστοποιήσουν τους πόρους και τις ικανότητες 

τους να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

προκειµένου να ανταγωνιστούν επιτυχώς και να ευηµερήσουν σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Συνοψίζοντας οι σημαντικότερες αναπτυξιακές ανισότητες 

που επηρεάζουν τους παραπάνω αναπτυξιακούς στόχους της Ελλάδας μπορεί να 

συνοψισθούν στα εξής: 

 Η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη χωρική ισορροπία με 

βασικά χαρακτηριστικά την υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Αττική και μία πληθώρα περιοχών με μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα στις 

ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. 

 Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, του παραγωγικού 

περιβάλλοντος και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας, σε πολλές 

περιπτώσεις υιοθετήθηκε ένας καινοτόμος αναπτυξιακός προσανατολισμός που 
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οδήγησε σε οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα 

δημόσια έργα, τη βιομηχανική υποδομή, τη στήριξη και εκπαίδευση του εργατικού 

δυναμικού. 

 Η διείσδυση Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις οικονομίες των χωρών 

της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου ακολουθεί μία επιταχυνόμενη πορεία, 

έχοντας ήδη φτάσει σε σημαντικά επίπεδα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

επενδύσεων σε μία διευρυμένη και συνεχώς ανερχόμενη καταναλωτική αγορά, ενώ 

τα ενεργειακά δίκτυα, οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και μεταφορών είναι επίσης 

τομείς στους οποίους πραγματοποιείται σημαντική πρόοδος στη διασυνοριακή 

συνεργασία.  

 Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, 

δεδομένου ότι χωρίς να δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, οδηγούν σε 

υψηλότερη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια αυξάνουν τη δυναμική της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης. Η Ελλάδα έχει προωθήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν. Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει 

να στοχεύουν στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και στον εκσυγχρονισμό 

της οικονομίας, σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μακροπρόθεσμα και στην 

πραγματική σύγκλιση, μέσω κυρίως της συγκέντρωσης κεφαλαίων σε επενδύσεις που 

θα συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και την 

απασχόλησης. 

  Στο πλαίσιο αυτό στόχος της περιφερειακής πολιτικής της χώρας είναι η 

ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, η διασφάλιση καλύτερου επιπέδου 

ποιότητας ζωής και η αύξηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες 

της περιφερειακής πολιτικής εκφράζονται:  

 στην ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος που 

προάγουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα 

σε τοπικό επίπεδο 

 στην ολοκλήρωση παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης σε 

περιφερειακό επίπεδο, στην κινητοποίηση των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη υποδομών 

επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στην ολοκλήρωση του 

χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

 στην υποστήριξη παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και του οικολογικού αποθέματος κάθε Περιφέρειας, σε τοπικό κυρίως 

επίπεδο. 

 στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βάσης των 

Περιφερειών, στην ανάδειξη και προαγωγή των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων 

και και στην ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων σε σχέση με την ανάπτυξη 

της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα επίσης αποτελεί η διασφάλιση της 

διάχυσης των θετικών επιδράσεων της «μητροπολιτικότητας» στις υπόλοιπες 

περιοχές της χώρας. 

 στην άρση της απομόνωσης, στην τόνωση της δημογραφικής ανάπτυξης και της 

παραγωγικής ανάπτυξης των ορεινών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών και 

με την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της υγείας 

 στη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, στη διευκόλυνση και διάχυση της 

πρόσβασης στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, στη βελτίωση προϊόντων και 

υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και στην ενθάρρυνση και στήριξη συλλογικών 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την επίτευξη και διατήρηση κρίσιμων τοπικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  

 στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 
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στην υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση σε 

συμπληρωματικότητα με τον άξονα του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι παραπάνω προτεραιότητες μπορούν να ενισχυθούν από τα περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα για κάθε περιφέρεια, συνδυασμό των συγκεκριμένων 

δυνατοτήτων της, έτσι ώστε να οδηγήσει στον περιορισμό των περιφερειακών 

ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και των παρατηρούμενων 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.  

 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις Πολιτικής 

Ιδιαίτερα σημαντική συνιστώσα διαμόρφωσης και ανάπτυξης ενός μηχανισμού 

προώθησης της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων μιας 

περιφέρειας αποτελεί το σύστημα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα οι μορφές χρηματοδότησης που 

διευκολύνουν την εισαγωγή καινοτομίας, την απόκτηση νέας τεχνολογίας και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, που συνδέονται συχνά με την ανάληψη αυξημένου 

κινδύνου από τους επενδυτές. Η βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων είναι σημαντική από πολλές απόψεις: 

 (α). Η εφαρμογή του σχεδιαζόμενου συστήματος θα καθιστά πιο αποτελεσματική 

τη χρήση των πόρων για Ε&ΤΑ και θα συμβάλει σημαντικά στο να βελτιώσει την 

τεχνολογική υποδομή.  

 (β). Σε μακροχρόνια περίοδο θα επηρεαστεί θετικά το ισοζύγιο πληρωμών.  

 (γ). Η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της «Έρευνας και 

Τεχνολογίας» θα ενισχύσει σημαντικά την  ανταγωνιστικότητα και τους ρυθμούς 

ανάπτυξης. 

 (δ). Οι καινοτομικές δραστηριότητες πρέπει να προωθούνται και να 

ενθαρρύνονται μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών στόχων των επιχειρήσεων, 

συμβάλλοντας έτσι στην «ενδογενή» τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. 

 (ε). Βασικός στόχος της τεχνολογικής πολιτικής πρέπει να είναι η επένδυση τόσο 

στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια 

ισχυρότερη τεχνολογική υποδομή, με σημαντική πολλαπλασιαστική επιρροή και 

στους άλλους τομείς της οικονομίας. 

Κατά την πορεία αυτή, απαιτείται σταθερότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

συνεπώς είναι αναγκαία η προώθηση της συνεργασίας, απλούστευση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πρόσβαση σε τεχνολογίες και δίκτυα συνεργασίας, 

πρόσβαση σε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, πρόσβαση σε δεξιότητες και 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αποδοτική αξιοποίηση επιχειρηματικών 

κεφαλαίων, και βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

επιμορφωτικών και επιχειρηματικών αναγκών. Ιδιαίτερα, οι βασικοί στόχοι πρέπει 

που μπορεί να υποβοηθηθούν μέσω της επιχειρηματικότητας μπορούν να 

επικεντρωθούν στα ακόλουθα σημεία (Acharya & Naqvi, 2012, Cao & Zhang, 2011):  

 Στη βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού  

 Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις εσωτερικές συνθήκες της εγχώριας αγοράς  

 Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής  

 Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων στη παραγωγή νέων αγαθών  

 Ανάπτυξη του επιπέδου ανταγωνιστικότητας για εγχώρια τεχνολογικά προϊόντα 

 Στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά η 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

 Στην ενίσχυση της ζήτησης και παράλληλα να βελτιωθεί το σύστημα 

πληροφόρησης καθώς επίσης η εκπαίδευση και το εργατικό δυναμικό 

 Στη βελτίωση της τεχνολογικής προσφοράς  
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 Στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση των μεταφορών της τεχνολογίας με την 

εκμετάλλευση της τελευταίας και την επέκταση του εγχώριου τεχνολογικού 

δυναμικού 

 Στη βελτίωση του συστήματος προστασίας του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας και του 

θεσμικού περιβάλλοντος  

 Στην ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής επιστημονικής έρευνας 

Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών, ο διεθνής ανταγωνισμός, 

και η ζήτηση για νέα και βελτιωμένα προϊόντα καθιστά καθοριστική ανάγκη την 

ανάπτυξη και την διάδοση νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η 

συνοχή της Ε.Ε. επηρεάζεται άμεσα από την ανάπτυξη της έρευνας και της 

τεχνολογίας, ενώ η άνιση ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας μεταξύ των 

κρατών μελών της Ε.Ε. αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες που δεν προωθήθηκε 

ικανοποιητικά μέχρι σήμερα η τεχνολογική και η οικονομική συνοχή. Είναι αναγκαίο 

η έρευνα και η τεχνολογία να καταστούν αναπόσπαστα τμήματα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής. Κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του κοινοτικού πλαισίου έρευνας 

και τεχνολογίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή των λιγότερο 

αναπτυγμένων περιοχών της Ε.Ε. στα κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα. Τα 

ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να διαδραματίσουν ένα κεντρικό ρόλο 

και να επεκτείνουν την συνεργασία μεταξύ των οικονομικών και επιστημονικών 

φορέων των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, και να επιταχύνουν την δημιουργία 

μιας σύγκλισης της Ε.Ε. στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και της 

τεχνολογίας. Ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να 

προσανατολιστούν στην ανάπτυξη της βασικής υποδομής και να προσαρμοστούν 

περισσότερο στις βασικές ανάγκες των περιφερειών (Bernard and Jones, 1996). 

Για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ε.Ε. απαιτείται η 

ύπαρξη ενός «ελκυστικότερου» πλαισίου συνθηκών. Συγκεκριμένα οι συνθήκες 

αυτές αφορούν: 

 Ύπαρξη επαρκών και υψηλής ποιότητας ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή τη δημιουργία 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κατάρτιση και κινητικότητα των ερευνητών, 

διευκόλυνση του δια βίου εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας στο χώρο της Ε&ΤΑ 

 Διαμόρφωση μιας ισχυρής κρατικής βάσης για Ε&ΤΑ και βελτίωση των δεσμών με 

τη βιομηχανία, δηλαδή τη δημιουργία κρατικών- ιδιωτικών συμπράξεων και 

υπερεθνικών μορφών συνεργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπορική 

εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ερευνάς. 

 Ανάπτυξη μιας δυναμικής επιχειρηματικής κουλτούρας δια μέσου της Ε&ΤΑ και με 

στόχο την Ε&ΤΑ, δηλαδή τη προώθηση συμπράξεων υψηλής τεχνολογίας, 

χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κίνδυνου, υποστήριξη εταιρειών – 

τεχνοβλάστων. 

 Ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα ευνοεί την Ε&ΤΑ στο πλαίσιο των κανόνων 

ανταγωνισμού με την ενθάρρυνση διαμόρφωσης κοινών ευρωπαϊκών πρότυπων και 

τεχνολογικών βάσεων, διαμόρφωση περισσότερο φιλικών κανόνων και πρακτικών 

για τις καινοτομίες. 

 Ευνοϊκές χρηματοοικονομικές αγορές, μακροοικονομική σταθερότητα και ευνοϊκές  

φορολογικές ρυθμίσεις, δηλαδή με την εκτέλεση των προγραμμάτων  παροχής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και χορήγησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κίνδυνου, 

μεταρρύθμιση των φορολογικών καθεστώτων ώστε να περιοριστούν τα αντικίνητρα 

πραγματοποίησης επενδύσεων. 

 Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών πηγών χρηματοδότησης για τις 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες Ε&ΤΑ, δηλαδή με μέτρα άμεσης στήριξης όπως για 
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παράδειγμα επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές, και στήριξη των κεφαλαίων υψηλού 

επιχειρηματικού κίνδυνου. 

 Σημαντική επίσης θεωρείται η αναδιοργάνωση του ερευνητικού συστήματος και 

της προσφοράς γνώσης σε κατευθύνσεις που ευνοούν την αναπτυξιακή οικονομική 

και κοινωνική πολιτική, όπως για παράδειγμα η έμφαση σε μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές ερευνητικής πολιτικής, ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας για την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κατάρτισης νέων ερευνητών 

καθώς και τη δημιουργία σημείων αναφοράς για τη διεθνή έρευνα, όπως και 

βελτίωση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των ερευνητικών ιδρυμάτων.  

  Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας στοιχείο αποτελεί η ανάπτυξη των τεχνολογικών 

υποδομών της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, μέσω του εκσυγχρονισμού 

των δικτύων, την βελτίωση υλικών υποδομών, και την αναβάθμιση του συστήματος 

χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η ενίσχυση και ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας παράλληλα με τις καινοτομικές και τεχνολογικές 

δραστηριότητες. Με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων 

εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, οι προσπάθειες πρέπει να 

επικεντρωθούν: 

 Στην προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος, δηλαδή στην παρότρυνση της 

δημιουργίας επιχειρήσεων και υποστήριξη τους στην φάση εκκίνησης και ανάπτυξης. 

 Προώθηση της καινοτομίας, δηλαδή στην παρακολούθηση της εξέλιξης των 

τεχνολογιών, νέοι σχεδιασμοί προϊόντων, ανάπτυξη νέων μορφών εμπορίου. 

 Καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στα προγράμματα και στα δίκτυα 

υποστήριξης των επιχειρηματικών προσπαθειών 

 Απλοποίηση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου. 

 Ευαισθητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν επιχειρηματικές ικανότητες 

χάρη με δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Δημιουργία ικανού περιβάλλοντος για την ανάληψη κινδύνων και κατάργηση των 

εμποδίων για τους νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια 

επιχείρηση. 

 Πρόβλεψη επαρκών χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρηματικών σχεδίων. 

 Εξασφάλιση μεγαλύτερων φορολογικών κινήτρων. 

 Άνοιγμα της επιχειρηματικότητας σε όλα τα µέλη της κοινωνίας. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις γυναίκες.   

 Άρση των εμποδίων στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για 

παράδειγμα διοικητικοί φραγμοί, χρηματοδότηση, κόστος έναρξης επιχείρησης, 

επιμερισμός κινδύνου.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση θα πρέπει να συμβάλλει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, µέσω 

της ανάπτυξης της κατάλληλης νοοτροπίας και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις 

επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η ιδιότητα του επιχειρηματία και των 

δεξιοτήτων.  

  Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, οι περιφερειακές ανισότητες της χώρας πρέπει 

να μελετηθούν σε βάθος και να αξιοποιηθούν στη χάραξη της περιφερειακής 

πολιτικής και της επιλογής των προτύπων με την αξιοποίηση των δυναμικών πόλων 

ανάπτυξης και την εφαρμογή πολιτικών ολοκληρωμένης ενδογενούς ανάπτυξης των 

περιφερειών. Μία σαφής στρατηγική και πολιτική διάρθρωση θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει όλους εκείνους τους προαναφερμένους παράγοντες που θα συμβάλλουν 

στη μείωση της αβεβαιότητας και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον κυβερνητικό 

σχεδιασμό και την στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο συστήνονται οι εξής στρατηγικές 

κατευθύνσεις: 

 Χρήση των περιφερειακών πολιτικών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη βάση συνεργασιών 

 Ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας με πολιτικές σύγκλισης 

 Ανάπτυξη της περιφερειακής διακυβέρνησης με συνέπεια αναφορικά με τις 

εθνικές πολιτικές. 

Η ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής καινοτομικής δραστηριότητας 

απαιτεί εντατικές προσπάθειες απλούστευσης και εξορθολογισμού του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εάν εξαλειφθούν ουσιαστικά επιχειρηματικά και 

θεσμικά εμπόδια, η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών σε κάθε στάδιο 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια 

και  αποτελεσματικότητα, ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, 

αλλά και να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Τα παραπάνω θα πρέπει να 

συνδυάζονται άμεσα με την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και της 

ανταγωνιστικής διαχείρισης και διοίκησης.  
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Κεφάλαιο 13: 
 

 

Οι Αναπαραστάσεις των Ψυχιατρικά Ασθενών και η  Επανένταξη 

τους στην Κοινωνία 
 

Παπάνης Ευστράτιος1 και Μπούνα Ανδρομάχη2 

Περίληψη: 

Από τα μέσα του 18ου αιώνα οι ψυχικά πάσχοντες άλλοτε με επιχειρήματα 

«μεταφυσικά» και άλλοτε με «επιστημονικά» είναι αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό, 

με μια απάνθρωπη μεταχείριση και μια συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων τους. 

Η κοινωνική επανένταξη σημαίνει μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής, αβίαστη 

ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, εξάσκηση των δικαιωμάτων, ισότιμη 

μεταχείριση, αποχαρακτηρισμό από αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και ετικέτες, 

θετικοί ρόλοι, συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σχέσεις συναισθηματικής 

αμοιβαιότητας και κοινωνική αποδοχή. Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα σε δύο 

ψυχιατρικούς ξενώνες του προγράμματος Ψυχαργώς του Γ.Ν. Χατζηκώστα. Ως 

μέσο συλλογής χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδο, συγκεκριμένα οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 6 ψυχικά ασθενή άτομα (3 γυναίκες- 3 άνδρες). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα άτομα, που αγωνίζονται να 

ξεπεράσουν κάποια ψυχική ασθένεια μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με μια σειρά 

από μόνιμες απορρίψεις και αποκλεισμούς. Εξαιτίας του στίγματος, η τυπική 

αντίδραση που αντιμετωπίζει κάποιος με ψυχική διαταραχή είναι ο φόβος και η 

απόρριψη. Οι περισσότερες όμως από τις απόψεις και τις ερμηνείες μας, έχουν 

διαστρεβλωθεί μέσα από βαθιά εδραιωμένες κοινωνικές πεποιθήσεις. Μια άλλη 

σημαντική διάσταση που αφορά στην επανένταξη των ασθενών είναι η θετική 

αυτοεικόνα η αυτοπεποίθηση η καλή επίγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών 

και η διαχείριση του αυτοστιγματισμού.  

Abstract: 

Since the mid-18th century, mentally ill people are sometimes confronted with 

exclusion, with inhumane treatment, and with repeated violations of their rights. 

Social reintegration means a decent quality of life, effortless satisfaction of personal 

needs, exercise of rights, equal treatment, de-labeling of negative categorization and 

labels, positive roles, participation in social activity, emotional reciprocity and social 

relationships. The present study was conducted in two psychiatric hostels of the 

General Psychiatric in Ioannina. The qualitative method was used as a means of 

collection, namely semi-structured interviews with 6 mentally ill individuals (3 

women - 3 men). According to the results of the study, people struggling to cope with 

a mental illness may be faced with a series of permanent rejections and exclusions. 

Because of the stigma, the typical reaction that someone has with a mental disorder is 

fear and rejection. But most of our views and interpretations have been distorted by 

deeply held social beliefs. Another important aspect of patient reintegration is a 

positive self-image, self-confidence, a good awareness of strengths and weaknesses, 

and self-management. 

                                                      
1Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Τμήμα Κοινωνιολογίας. Email: e.papanis@soc.aegean.gr;  
2 Διεύθυνση Επικοινωνίας:  Δρ. Ανδρομάχη Μπούνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Email: and.bouna@gmail.com  
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1. Εισαγωγή  
Ο ψυχιατρικός ολοκληρωτισμός και η βαρβαρότητα του ιδρυματικού εγκλεισμού 

αποτελούν, ίσως, από τις πιο παράδοξες και σκληρές απαντήσεις που η 

ανθρωπότητα έχει δώσει στην ψυχική οδύνη. Ο παραδοσιακός ψυχιατρικός λόγος 

συνδέοντας με απόλυτα ατεκμηρίωτο τρόπο τον ψυχικό πόνο με μια δυνητική 

«επικινδυνότητα» προχώρησε στην καταστολή και τον εγκλεισμό. Από τα μέσα του 

18ου αιώνα οι ψυχικά πάσχοντες άλλοτε με επιχειρήματα «μεταφυσικά» και άλλοτε 

με «επιστημονικά» είναι αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό, με μια απάνθρωπη 

μεταχείριση και μια συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων τους (Ζήση, 2002: 15). 

Μέσα από την ιστορικοποίηση της «τρέλας» μπορεί κανείς, να διαπιστώσει 

πως «επικίνδυνος» δεν υπήρξε ο ψυχικός πόνος, αλλά ο λόγος και οι πρακτικές της 

ιδρυματικής ψυχιατρικής που τον μετέτρεψε σε ένα σύνολο «ακατανόητων» 

συμπτωμάτων που έπρεπε να κατασταλούν, που χρησιμοποίησε τη γονιδιακή ή 

«εγκεφαλική» ανωμαλία ως αποκλειστική ερμηνεία του και οδήγησε αυτούς που 

υποφέρουν, σε σιδερένια κρεβάτια ψυχιατρείων «εξόριστοι» και απομονωμένοι, 

υπό τη συνεχή εποπτεία της ψυχιατρικής εξουσίας. (ο.π). 

Πέρα από τις κοινωνικές πιέσεις και την ιδεολογική κινητοποίηση για την 

αναίρεση του ψυχιατρικού ιδρύματος, επιστημονικές εξελίξεις (κυρίως στη 

φαρμακολογία) αλλά και πολιτικό-οικονομικές ευνόησαν τη συρρίκνωση του 

κυρίαρχου ρόλου του μετατοπίζοντας την παροχή φροντίδας σε κοινοτικά 

προσανατολισμένες δομές και υπηρεσίες. (Ζήση, 2002: 16).Οι κατασταλτικές 

παρεμβάσεις αντικαταστάθηκαν από νέα μοντέλα τα οποία έδωσαν ιδιαίτερη 

έμφαση σε εκσυγχρονιστικές- βελτιωτικές παρεμβάσεις, σε μια μαξιμαλιστική 

ανάπτυξη δομών επαγγελματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε έναν 

πλουραλισμό θεραπευτικών τεχνικών και προσεγγίσεων. Οι αλλαγές αυτές, παρά τη 

σημασία τους, αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα, όπως κατά πόσο η 

μετάβαση από το ίδρυμα σε κοινοτικές δομές περίθαλψης αποτελεί από μόνη της 

μια αξιόπιστη απάντηση στο πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά 

πασχόντων. (ο.π). 

Εάν κοινωνική επανένταξη σημαίνει μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής , αβίαστη 

ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών, εξάσκηση των δικαιωμάτων, ισότιμη 

μεταχείριση, αποχαρακτηρισμό από αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και ετικέτες, 

θετικοί ρόλοι, συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σχέσεις συναισθηματικής 

αμοιβαιότητας και κοινωνική αποδοχή, τότε η επανένταξη των ψυχικά πασχόντων 

παραμένει ανοιχτό ζητούμενο καθώς είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια, το στίμα, 

την κοινωνική απομόνωση, την ανεργία και συμπεριφορές διάκρισης. Οι 

παρεμβάσεις που στοχεύουν στην κοινωνική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων 

τοποθετώντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του 

πάσχοντα ενδεχομένως να κινδυνεύουν να μη λάβουν υπόψη τους τον καθοριστικό 

ρόλο των περιβαλλοντικών συνθηκών και μακρο-κοινωνικών μεταβλητών σε αυτή 

τη διαδικασία.  

 

2.Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση3 

Οι ραγδαίες αλλαγές του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού προτύπου τα 

νέα  επιδημιολογικά  δεδομένα  στον  τομέα  της  Ψυχικής  Υγείας  την  τελευταία 

εικοσαετία, ο συγκεντρωτισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η έλλειψη 

υπηρεσιών κοινοτικής ψυχικής υγείας και ψυχιατρικών τομέων στα γενικά 

νοσοκομεία, η απουσία της τομεοποίησης, η άνιση γεωγραφική κατανομή 

                                                      
3 Βλέπε Σχέδιο Δράσης για την μεταρρύθμιση στον Τομέα Ψυχικής Υγείας «Ψυχαργώς» 2001-2010. 
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ψυχιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, 

καθώς και η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας (Μαδιανός, 2005). Στη 

λογική αυτή, το πρότυπο της πολιτικής εκσυγχρονισμού στον Τομέα της Ψυχικής 

Υγείας που εφαρμόζεται έχει προβλεφθεί από την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και 

έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται. 

Mε τον όρο «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» εννοούμε το σύνολο των 

παρεμβάσεων που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης 

μέσα στην κοινότητα, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, 

οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Να έχει δηλαδή μια ζωή εντελώς διάφορη 

από εκείνη που θα είχε ένας μακροχρόνια έγκλειστος στο Ψυχιατρείο 

(Αμπατζόγλου, 1991). 

Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ξεκίνησε στην Ελλάδα 

βασισμένο στο νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν.1397/83), στα πλαίσια του 

Κανονισμού 815/84 (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος έθεσε και τα 

θεμέλια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης). Ο νόμος του 1983 διευρύνθηκε με το 

Ν.2071/92 και παγιώθηκε με το  Ν.2716/99 «Ανάπτυξη και  Εκσυγχρονισμός των  

Υπηρεσιών Υγείας και  άλλες διατάξεις». 

Η νέα αυτή αντίληψη επέφερε αλλαγές τόσο στη στάση και τις 

προσεγγίσεις των επαγγελματιών της Ψυχικής Υγείας, όσο και στη δομή και τους 

τύπους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς και τους πολίτες 

γενικότερα. 

Στρατηγικός στόχος των Δράσεων της Ψυχικής Υγείας μέχρι το 2010, είναι 

η αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνιων ψυχικά ασθενών 

που σήμερα διαβιούν σε κλειστές δομές, η ανάπτυξη ανοιχτών κοινοτικών δομών 

πρόληψης και θεραπείας και η υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής 

επανένταξης των ψυχικά ασθενών (Αμπατζόγλου, 1991). 

Στο επίπεδο των δομών και των υπηρεσιών, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός 

πλήρους δικτύου υπηρεσιών στην κοινότητα που να διασφαλίζει σε επίπεδο 

υγειονομικής περιφέρειας λειτουργική επάρκεια ως προς τις ανάγκες του τοπικού 

πληθυσμού, στόχος πολύ ευρύτερος από την απλή αντιμετώπιση της ασθένειας 

(Lebovici & Σακελλαρόπουλος, 1984). 

Σύμφωνα με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση τρεις είναι οι βασικές 

προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία του δικτύου υπηρεσιών σε τομεακό 

επίπεδο οι οποίες θα λειτουργήσουν και  ως οδηγός για το  σχεδιασμό, 

κατανόηση και  υλοποίηση των δράσεων της περιόδου 2001-2006: 

Η πρώτη αφορά στην ανάπτυξη ανά τομέα επαρκών μονάδων και δράσεων 

Ψυχικής Υγείας. Αυτό σημαίνει την ανάπτυξη των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

στο Γενικό Νοσοκομείο παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση των Ψυχιατρείων. 

Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και άλλες Μονάδες και Κέντρα ψυχικής Υγείας και 

Υποστήριξης των ψυχικά ασθενών. 

Η δεύτερη αφορά στη στελέχωση των νέων δομών με ικανές ειδικότητες 

επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας ( Ψυχίατροι, ψυχιατρικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 

παιδαγωγοί κ.α.). 

Η τρίτη αφορά στην ουμανιστική αντίληψη που διαπνέει οποιαδήποτε 

παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Με άλλα λόγια, η 

ανάπτυξη και διάχυση σε όλους όσους συνεισφέρουν στον τομέα της Ψυχικής 

Υγείας αλλά και στην κοινωνία, της θεμελιώδους διαπίστωσης ότι η κοινωνία 

διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να ενεργοποιεί και να αναζωογονεί και τα πιο 
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αδύναμα μέλη της και να τα καθιστά οντότητες με δικαιώματα στη ζωή, στη 

διαφορά, στην κοινωνική προστασία, στις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, στην 

ευτυχία και τη χαρά της κοινωνικής ζωής. Και όλα αυτά μπορεί να τα προσφέρει 

μόνο η κοινωνική αλληλεγγύη, χάρις στην οποία ο ασθενής, αφού έχει δεχτεί τις 

κατάλληλες γι’ αυτόν θεραπευτικές παρεμβάσεις, μπορεί να ζήσει ενταγμένος και 

να αποφύγει την απόκλιση, τον εγκλεισμό και τη δυστυχία του κοινωνικά 

αποκλεισμένου. 

 

3. Άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές: Χαρακτηριστικά 

Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές αντιμετωπίζουν επίμονα και 

μακροχρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας που προκαλούν διαφόρου τύπου 

μειονεξίες που, με τη σειρά τους, επιφέρουν σημαντικότατες επιπτώσεις στη 

λειτουργικότητα τους αλλά και στη ζωή των ατόμων που τους περιβάλλουν (Ζήση 

2002).  

Ο πιο γνωστός ορισμός έχει διατυπωθεί από τους Goldman και συνεργάτες 

του (1981), σύμφωνα με τον οποίο ως «χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες ορίζονται τα 

άτομα εκείνα που υποφέρουν από συγκεκριμένες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές οι 

οποίες μπορεί να χρονίσουν και να διαταράξουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη της 

λειτουργικότητας σε τρία ή περισσότερα πεδία της καθημερινής τους ζωής, όπως 

προσωπική υγιεινή και αυτό-φροντίδα, δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών και 

κοινωνικών σχέσεων, ικανότητα μάθησης και διασκέδασης, με τελικό αποτέλεσμα την 

αδυναμία της οικονομικής τους αυτονομίας» (Goldman, Gatozzi, & Taube, 1981:23). 

Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς χρήζουν νοσηλείας σε ψυχιατρικό 

νοσοκομείο για 90 ή και περισσότερες ημέρες μέσα σε ένα διάστημα ενός χρόνου. 

Κατά τους Turner & Hoor χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον πληθυσμό 

των χρόνιων ψυχικά πασχόντων αφορούν: έλλειψη βασικών δεξιοτήτων 

ανταπόκρισης σε απαιτήσεις και ρόλους της καθημερινής ζωής, δυσκολίες στο να 

ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες (π.χ. τροφή, ρουχισμό, στέγαση), έλλειψη 

κινήτρων ή ικανότητας για αναζήτηση βοήθειας και υψηλή ευαλωτότητα στο στρες. 

Τέλος, αυτές οι δυσκολίες και οι μειονεξίες που φέρουν δεν αποκαθίστανται μέσα 

από μια θεραπεία σύντομης χρονικής διάρκειας. (Turner & Hoor, 1978). 

 

4. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις επανένταξης χρόνιων ψυχικά πασχόντων 

Ουσιαστικά οι παρεμβάσεις επανένταξης πρώην ψυχιατρικών νοσηλευομένων 

έχουν σημαντικά συνδεθεί με το πεδίο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 

Σύμφωνα με τη Συναινετική Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 

της Παγκόσμιας Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WHO-WAPR, 

1996) «η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση είναι μια διαδικασία η οποία διευκολύνει 

τις ευκαιρίες για άτομα με έκπτωση λειτουργικότητας ανίκανα ή ανάπηρα από μια 

ψυχική διαταραχή- να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο 

ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 

συνεπάγεται τόσο τη βελτίωση των ικανοτήτων του ατόμου όσο και την εισαγωγή 

περιβαλλοντικών αλλαγών ώστε να δημιουργήσει μια ζωή όσο το δυνατόν 

περισσότερο ποιοτική για τους ανθρώπους που έχουν βιώσει μια ψυχονοητική 

διαταραχή, ή που έχουν μια έκπτωση της ψυχονοητικής τους ικανότητας τέτοια, 

που να έχει παραγάγει ένα ορισμένο επίπεδο αναπηρίας» 

Ο παραπάνω ορισμός είναι αρκετά πλήρης καθώς καλύπτει δύο βασικούς 

άξονες που αφορούν: α) τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χρόνιου ψυχικά 

πάσχοντα και την ανάπτυξη των λανθανουσών δεξιοτήτων του και β) την 

εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος του οποίου οι πόροι θα πρέπει να 
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συναντούν τις ανάγκες του χρόνιου ψυχικά πάσχοντα. Οι άξονες αυτοί 

σημειοδοτούν, κατά κάποιο τρόπο, τη μετάβαση από τη βιοϊατρική προσέγγιση της 

ψυχικής διαταραχής σε μια περισσότερο ψυχοκοινωνική προσέγγιση, όπου ο 

ψυχικά πάσχων χαρακτηρίζεται όχι μόνο από συμπτώματα και κοινωνικές 

μειονεξίες αλλά και από δυνατότητες και συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες μπορούν 

να αναγνωσθούν και να απαντηθούν (Ζήση 2002: 37). 

 

5. Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο ψυχιατρικούς ξενώνες του προγράμματος Ψυχαργώς 

του Γ.Ν. Χατζηκώστα. Ως μέσο συλλογής χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδο, 

συγκεκριμένα οι ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 6 ψυχικά ασθενή άτομα (3 

γυναίκες- 3 άνδρες). Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, όπως και η δομημένη συνέντευξη αλλά ταυτόχρονα υποβάλλονται και 

ανοιχτές ερωτήσεις για πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε με την 

κλειστή ερώτηση (Παπαναστασίου, 1996). Στην ημιδομημένη συνέντευξη δεν 

υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός ερωτήσεων αλλά μία λίστα θεμάτων που 

πιθανόν να καλυφθούν στη διάρκεια της συνέντευξης. Η σειρά των ερωτήσεων 

διαφέρει από συνέντευξη σε συνέντευξη. Ακόμη, ανάλογα με την ανάλυση των 

δεδομένων, ο ερευνητής μπορεί να προσθέσει καινούργιες ερωτήσεις που δεν είχε 

προσχεδιάσει. Έτσι, ανακαλύπτει και κατηγοριοποιεί αυτές τις καινούργιες 

ερωτήσεις και τις αναλύει και επεξεργάζεται πιο εύκολα. Οι συνεντεύξεις που 

έγιναν για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας είχαν ημιδομημένη μορφή επειδή 

ανταποκρίνονταν στον τύπο και στο θέμα της έρευνας. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν 

πάνω στο Πρωτόκολλο συνεντεύξεων που είχαμε δημιουργήσει: 

Πρωτόκολλο ατομικών ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων από ενοίκους 

ψυχιατρικών ξενώνων: 

Προκαταρκτικά: 

• Ευχαριστίες για τη συµµετοχή στη συνέντευξη 

• Σκοπός της έρευνας 

• Τρόπος επιλογής συµµετεχόντων 

• Διαπραγµάτευση χρήσης κασετοφώνου 

• Ανωνυµία 

Ερωτήσεις: 

Βιογραφικά στοιχεία: (Πόσο καιρό μένεις εδώ; Πού έμενες πριν από εδώ;) 

Κοινωνικές συναναστροφές: (Πηγαίνεις κάποια βόλτα; Πού σου αρέσει να 

πηγαίνεις; Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος;) 

Σχέσεις: (Έχεις αναπτύξει φιλίες εκτός ξενώνα; Πώς σε αντιμετωπίζουν οι γείτονες) 

Συναισθήματα: (Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι εδώ, ποιες οι σκέψεις σου για το 

μέλλον, τι θα ήθελες να αλλάξεις;). 

 

6. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν για το σύνολο των 

ψυχικά ασθενών που διαμένουν σε δομές αποασυλοποίησης στην Ελλάδα διότι το 

δείγμα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων αυτών. Τα 

αποτελέσματα είναι έγκυρα μόνο για το Δήμο Ιωαννίνων, στον οποίο διεξήχθη η 

έρευνα, και αφορούν στους ψυχικά ασθενείς που δέχθηκαν να συμμετέχουν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το πως βιώνουν τη 

διαμονή τους στους ξενώνες, τα άτομα, που αγωνίζονται να ξεπεράσουν κάποια 

ψυχική ασθένεια μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με μια σειρά από μόνιμες 

απορρίψεις (Τσαλίκογλου, 1987) και αποκλεισμούς, «δε θέλω να κατηγορήσω τα 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      198 
 

 

παιδιά (του ξενώνα). Άλλος με παρεξηγεί, άλλος λέει κάνε αυτό, χωρίς να έχει τη 

δικαιοδοσία να το κάνει αυτό. Ο άλλος είναι ασθενής…, ο Νίκος να κάνει αυτό… 

Τι δουλειά έχει αυτός; Τι είναι; Νοσηλευτής είναι; Γιατρός είναι; Τι είναι; Αυτά 

θέλω να αλλάξω εγώ. Παράδειγμα, θα μου πει η νοσηλεύτρια: Νίκο θέλεις να μπεις 

στην κουζίνα; Εγώ έχω…σ’ αυτά τα ζητήματα θέλω να έχω, πως το λένε…να έχω 

μια σχέση ομιλίας- συμπεριφοράς με τον γιατρό, τη νοσηλεύτρια. Αν έρθει ο άλλος 

και μου πει, δε λένε, αλλά είναι μερικοί που λένε να μπει ο Νίκος στην κουζίνα. Και 

σου τη δίνει αυτό, κατάλαβες; Γιατί μιλάς έτσι; Τι είσαι εσύ; Τι είμαι εγώ;» 

(Άνδρας, 2).  

Εξαιτίας του στίγματος, η τυπική αντίδραση που αντιμετωπίζει κάποιος με 

ψυχική διαταραχή (ακόμη και από τα μέλη της οικογένειάς του) είναι ο φόβος και η 

απόρριψη. Μερικοί από αυτούς έχουν αποκλεισθεί ακόμη και από το δικαίωμα τους 

στη στέγαση, τα δάνεια, την ασφάλεια ζωής και την εργασία εξαιτίας του ιστορικού 

τους με ψυχική ασθένεια. Επειδή το στίγμα συνδέεται με την ασθένεια, πολλοί 

διαπιστώνουν ότι έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στη δημιουργία υγειών σχέσεων. Ο στιγματισμός που συνοδεύει την ψυχική νόσο 

είναι τόσο διάχυτος, ώστε άτομα που υποπτεύονται ότι πάσχουν από κάποια ψυχική 

ασθένεια είναι τελείως απρόθυμα να αναζητήσουν βοήθεια εξαιτίας του φόβου της 

απόρριψής τους «από την κοινωνία έχουμε απόρριψη. Έχω πέντε καλημέρες, πέντε 

γνωριμίες» (Γυναίκα, 1), «…αλλά εδώ μας απέρριψαν οι συγγενείς μας, γίνεται να 

μην απορρίψει η κοινωνία; Αν πεθάνει η μάνα και ο πατέρας που είναι ο κρίκος της 

αλυσίδας της οικογένειας πάει τελείωσε, σε ξεχνάνε όλοι» (Άνδρας, 3). 

Όλοι έχουμε μια εικόνα του ψυχικά ασθενούς. Οι περισσότερες όμως από τις 

απόψεις και τις ερμηνείες μας, έχουν διαστρεβλωθεί μέσα από βαθιά εδραιωμένες 

κοινωνικές πεποιθήσεις. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως αντανάκλαση της 

κοινωνίας, έχουν συμβάλλει σημαντικά στη συντήρηση αυτής της διαστρεβλωμένης 

άποψης για τη ψυχική ασθένεια. Τηλεοπτικοί ή κινηματογραφικοί χαρακτήρες που 

είναι επιθετικοί, επικίνδυνοι και απρόβλεπτοι μπορεί να έχουν μια συμπεριφορά που 

να αποδίδεται σε κάποια ψυχική ασθένεια. Η ψυχική νόσος δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ 

με ευαισθησία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως άλλες ασθένειες. 

Περιβαλλόμαστε από στερεότυπα, δημοφιλείς ταινίες παρουσιάζουν δολοφόνους που 

είναι «τρελοί» ενώ κατά κανόνα δεν υπάρχει ειδησεογραφική κάλυψη της ψυχικής 

ασθένειας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτός κι αν συνδέεται με τη βία. Επίσης, 

ακούμε συχνά την περιστασιακή χρήση όρων όπως «παλαβός» ή «τρελός», 

συνδυασμένες με αστεία εις βάρος των ψυχικά ασθενών, «έχω πολλούς γνωστούς… 

αλλά δεν ξέρω πως με «παίρνει» ο κόσμος…βλέπω άλλους που έχουν πρόβλημα. 

Λένε ήρθε ο «τρελός»…». (Άνδρας, 3).  

Η αντιμετώπιση του ζητήματος του αποστιγματισμού είναι ένα μείζον θέμα, 

το οποίο αν επιτευχθεί μπορεί αν όχι να ανατρέψει, αλλά να αποσταθεροποιήσει την 

κυριαρχία της προκατάληψης, έτσι ώστε να αρχίσει να αλλάζει η στάση της 

κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ψυχική διαταραχή (Καρύδη , 2007), «πήγα μια 

μέρα στο σούπερ μάρκετ στο κρεοπωλείο εδώ πάνω και λέει εσείς κυρία μου που 

δουλεύετε και έρχεστε εδώ συνέχεια με αυτή την ρόμπα και τους λέω εδώ δίπλα στο 

ζαχαροπλαστείο. Και που μένετε λέει αν επιτρέπεται και τους λέω κάτω στον ξενώνα 

στο Χατζηκώστα. Εκεί να προσέχεις είναι όλοι ζουρλοί μου είπε. Αυτή από το 

σούπερ μάρκετ, η κοπέλα από το σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε να δείτε πως μας 

βλέπουν» (Γυναίκα, 3).  

Μια άλλη σημαντική διάσταση που αφορά στην επανένταξη των ασθενών 

είναι η θετική αυτοεικόνα η αυτοπεποίθηση η καλή επίγνωση των δυνατοτήτων και 

αδυναμιών και η διαχείριση του αυτοστιγματισμού. Η αποδοχή των ασθενών από 
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τους σημαντικούς άλλους, την οικογένεια, το προσωπικό των αποκαταστασιακών 

προγραμμάτων έχει συμβάλει στην δημιουργία θετικής εικόνας στους ίδιους που 

εκπαιδεύτηκαν σε αυτό που λέμε επαγγελματική ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 

εκφράζονται σαν «κίνημα απελευθέρωσης» από τις προκαταλήψεις σαν κίνημα 

διεκδίκησης δικαιωμάτων εύρεσης εργασίας (Καρύδη, 2007), «να σας πω την 

αλήθεια, αλλιώς είναι στο σπίτι σου σα στο σπίτι σου με τη μάνα σου, με την 

οικογένειά σου, αλλιώς είναι εδώ. Είναι μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά να μένεις 

με τα παιδιά σου, με τα εγγόνια σου. Μας λείπει η οικογένεια, μας λείπει η στοργή, ο 

καθένας έχει την οικογένειά του, έχει τα προβλήματά του. Από τότε που χάσαμε τη 

μάνα μας και τον πατέρα μας, χάσαμε τα πάντα γιατί η μάνα και ο πατέρας ένας είναι. 

Όταν έχασα τον πατέρα μου λυπήθηκα, αλλά η μάνα μου ήταν βράχος μετά, από κει 

και πέρα. Όταν έχασα και τη μητέρα μου, έφυγε όλο το έδαφος από τη γη, έμεινα στο 

κενό μετά, στο κενό. Στενοχωριόμαστε εδώ πέρα γιατί δεν έχουμε κάποιον σα να 

είμαστε στο σπίτι μας γιατί και οι υπάλληλοι εδώ κάνουν την εργασία τους αλλά 

έχουν την οικογένειά τους. Εγώ είμαι στην ηλικία τώρα γιαγιά τους» (Γυναίκα, 2).  
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Γεωγραφία, Φιλοσοφία και Θεολογία στο έργο του Κοσμά 

Ινδικοπλεύστη: «Χριστιανική Τοπογραφία» 
 

 

Σωκράτης Ανδρέου1 

 

Περίληψη: 

Μέσα από την παρούσα εισήγηση επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε συνοπτικά και 

πολύ επιγραμματικά ένα πολύ ενδιαφέρον έργο της Εκκλησιαστικής 

Γραμματολογίας: τη Χριστιανική Τοπογραφία. Πρόκειται για ένα κείμενο που 

πρόσφερε αρκετά όχι μόνο στην επιστήμη της θεολογίας, αλλά πολύ περισσότερο 

στην Ιστορία της Γεωγραφίας, καθώς πολλά άγνωστα θέματα της εποχής του 6ου αι. 

φωτίζονται μέσα από την γραφίδα του μοναχού Κοσμά. Στην αρχή του κειμένου 

παραθέτουμε τις βασικές πτυχές του έργου. Ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζει η 

θεολογική του σκέψη. Το παράδοξο όμως στην περίπτωση του είναι ότι η κατά 

γράμμα μέθοδος που χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει ορισμένα βασικά θέματα της 

κοσμογονίας μέσα από τη Βίβλο, γίνεται δυστυχώς ο λόγος για τον οποίο οδηγείται 

σε διάφορες ατραπούς. Προσπαθεί να ελέγξει τους φιλοσόφους που υποστηρίζουν τη 

σφαιρικότητα της γης. Είναι όμως προφανές ότι υιοθετεί κατ’ επιλογήν αβασάνιστα 

και άκριτα, θεολογικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις άλλων προγενέστερων 

συγγραφέων, και μάλιστα σε θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της φυσικής 

πραγματικότητας που είχαν ήδη επιλυθεί τόσο από την επιστήμη της αστρολογίας και 

της γεωγραφίας, όσο μέσα από την ίδια την σοφία του Μεγάλου Βασιλείου. 

Λέξεις Κλειδιά: ουράνιος θόλος, σκηνή του μαρτυρίου, δύο κόσμοι, άγγελοι, κατά 

γράμμα ερμηνεία Γραφής.    

 

Abstract: 

Through this paper we attempted to present very briefly a special interesting treatise 

of Ecclesiastical literary: Christian Topograpy. It’s a text that offered not only the 

science of Theology, but much more in the History of Geography, as many unknown 

issues of the 6th century and Illuminated by the monk Kosmas. At the beginning of the 

text we present the basics aspects of his book. His theological thought seems to be 

interesting. But the paradox in his case is that the literal method he used to interpret 

some basic issues of cosmology through the Bible is, unfortunately, the reason why he 

made various mistakes. He tries to control the philosophers who support the globality 

of the earth. It’s obvious, that he adopts, by choice the awkward and uncritical 

theological and philosophical biliefs of other earlier writers, particularly on the issues 

of human existensce and physical reality that had already been solved by astrology 

and geography as well as through the wise interpretive thought of Great Basilios.     

Words – Keys: Celestial dome, a scene of martyrdom, two worlds, angels, literal 

interpret of Bible. 
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Εκκλησίας της Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. 0035799306397. 
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1. Εισαγωγή 

Δεν είναι διόλου τυχαίο που ο σπουδαίος Γερμανός ερευνητής Herbert Hunger 

αφιέρωσε ένα μεγάλο κεφάλαιο του τρίτομου μνημειώδους έργου του Βυζαντινή 

Λογοτεχνία, στο επιστητό της Γεωγραφίας, και μάλιστα στον πρώτο του τόμο, όπου 

ήδη εκθέτει πρωταρχικά και κύρια την ιστορία της φιλοσοφίας, αρχαίας και 

βυζαντινής. Αυτή η βαθιά τομή στους χώρους του γεωγραφικού επιστητού ήταν η 

αφορμή να «οριοθετήσω», ή μάλλον καλύτερα, να διαπλεύσω το ερευνητικό μου 

ενδιαφέρον μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα και συνάμα συναρπαστική διαλεκτική 

φιλοσοφίας και θεολογίας, με άξονα τις γεωγραφικές αλήθειες του χώρου και του 

χρόνου, πάντοτε όμως μέσα από τα κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας. 

Η Χριστιανική Τοπογραφία του Κοσμά «Ινδικοπλεύστη», αποτελεί ένα από τα 

σπάνια στο είδος του κείμενα της Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας, και 

χρονολογείται γύρω στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον 

κείμενο, που παρέχει πολύ χρήσιμες γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες, ενώ 

συνάμα, προκαλεί τον ερευνητή με ποικίλα ερωτήματα, καθώς έρχεται αντιμέτωπος 

με διάφορες πτυχές που συμβάλλουν στην πολυπρισματική διαλεκτική των επιστητών 

της γεωγραφίας, της φιλοσοφίας και της θεολογίας.  

Πολύ εύστοχα έχει υποστηριχθεί ότι «η θεολογία ως χαρισματική λειτουργία 

στα πλαίσια του εκκλησιαστικού σώματος διακρίνεται σαφώς από τη φιλοσοφία και 

την επιστήμη» (Μαρτζέλος 2018, σ. 394). Έτσι, αν μπορούσαμε να πούμε, το 

επιστητό της θεολογίας είναι αυτό που αντικειμενικά προκύπτει από την γνωστική 

και εμπειρική ικανότητα του κτιστού να γνωρίσει το άκτιστο, ενώ η φιλοσοφία, όσο 

και αν προσπαθεί να προσδιορίσει τη σφαίρα του μεταφυσικού, «μπερδεύεται» μέσα 

στα γήινα όρια της κτιστής πραγματικότητας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μία 

συγκρούεται προς την άλλη, ή κάποια απ’ τις δύο παραβιάζει εσκεμμένα τα όρια της 

άλλης, (Του ιδίου, σ. 396) καθότι είναι γεγονός ότι η ανθρώπινη και κτιστή 

πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αποκάλυψη του Θεού στον 

κόσμο. Αυτό όμως καθιστά τις δύο επιστήμες θεολογία και φιλοσοφία, 

αλληλοσυμπληρούμενες γνωστικές πραγματικότητες για τον άνθρωπο. Σημείο τομής 

τους είναι, ο χωρο – χρόνος στην παροντική, ιστορική και μελλοντική τους 

προέκταση. Η θέση αυτή συναντάται κυρίως στα ενδιαφέροντα θέματα της 

κοσμογονίας καθώς αυτά δεν αποτελούν μονάχα βασικές αρχές της θεολογίας, αλλά 

ήταν από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τους αρχαίους φιλοσόφους και 

διαμόρφωσαν τις κυριότερες φιλοσοφικές αντιλήψεις.    

Μέσα από την εισήγηση αυτή δεν στοχεύουμε να εξιδανικεύσουμε ή να 

ωραιοποιήσουμε ενδεχόμενες αποκλίσεις του μοναχού Κοσμά, ούτε πρόκειται να 

περιφρονήσουμε θέματα που η ερευνητική γραφίδα έχει ήδη εξετάσει και 

αποσαφηνίσει (Πρβλ. στην ειδική μονογραφία της Wanda Wolska-Conus, La 

“Topographie Chretienne” de Cosmas Indicopleustes: hypotheses sur quelques 

themes de son illustration, 1990). Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την αυταπόδεικτη 

και απαρασάλευτη διαχρονική πραγματικότητα που συνέχει την αιώνια ύπαρξη του 

ανθρώπου μέσα στον χώρο και τον χρόνο, φυσικό και μεταφυσικό, όπως αυτά 

αναδιπλώνονται μέσα από τη διαλεκτική σχέση φιλοσοφίας, θεολογίας και 

γεωγραφίας.  Πρώτιστα, για να γίνει πιο κατανοητή η σκέψη του Κοσμά σε ευρύτερο 

πλαίσιο κρίνουμε απαραίτητο να παραθέσουμε τη θεολογική σκέψη του και έπειτα να 

εξετάσουμε ορισμένες χωρο - χρονικές πτυχές της Τοπογραφίας του, όπου συμπλέκει 

κάπως ανορθόδοξα την θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση κοσμολογικών θεμάτων 

με την γεωγραφική – τοπολογική πραγματικότητα, συσχετίζοντας μάλιστα 

αναπόφευκτα και την φιλοσοφία. 
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2. Συνοπτική επισκόπηση του περιεχομένου της «Χριστιανικής Τοπογραφίας» 

Η Χριστιανική Τοπογραφία είναι ένα θεολογικό κείμενο ήπιου αντιρρητικού 

χαρακτήρα. Το περιεχόμενό του ποικίλει σε θέματα κυρίως γεωγραφίας του χώρου 

και του χρόνου συγκερασμένα με την θεολογική και ερμηνευτική στοχοθεσία του 

συγγραφέα. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ένας μοναχός Κοσμάς, από την Αίγυπτο, ο 

οποίος αποσκοπεί να εναρμονίσει το μήνυμα του Ευαγγελίου με την τοπογραφική και 

γεωγραφική πραγματικότητα της περιπλανώμενης και συνάμα ιεραποστολικής 

βιωτής του. (Περισσότερα Γραμματολογικά βλ. Π. Χρήστου, 2006, σελ. 526-530)  

Η πραγματεία υποδιαιρείται σε δώδεκα κεφάλαια. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια 

φαίνεται να έχουν ενιαία συνοχή και να αποτελούν το βασικό πυρήνα της 

πραγματείας, ενώ τα υπόλοιπα δεν αποκλείεται να είναι μεταγενέστερες προσθήκες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθεί να αναιρέσει τις αντίθετες προς την χριστιανική 

θεώρηση απόψεις περί του σφαιρικού σχήματος του ουρανού. Στο δεύτερο, τρίτο και 

τέταρτο βιβλίο παραθέτει βιβλικές και πατερικές αναφορές σχετικά με το σχήμα του 

σύμπαντος και ιδιαίτερα της γης. Στο εκτενέστερο πέμπτο μέρος συσχετίζει την 

κοσμογονία περί της οποίας έκανε λόγο προηγουμένως, με την θεολογική του σκέψη. 

Η ένσαρκος οικονομία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη πραγματικότητα 

προσδιορίζονται χωροχρονικά μέσα στις δύο πραγματικότητες, την επίγειο και την 

μέλλουσα. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφει το μέγεθος του ηλίου και την ημερήσια 

πορεία του όπως φωτίζει τα διάφορα μέρη της γης. Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσει 

κατεξοχήν το μυστήριο της θείας οικονομίας, τονίζει την μεγάλη αξία του ανθρώπου 

για την σύμπασα κτίση, ενώ συνδυάζει διάφορες πτυχές της θεολογίας μέσα από την 

εσχατολογική προοπτική της μέλλουσας βασιλείας. Στο όγδοο κεφάλαιο ερμηνεύει 

την ωδή που αφορά τον βασιλιά του Ισραήλ Εζεκία και αναφέρεται στο γεγονός του 

αναποδισμού του Ηλίου. Στο ένατο κεφάλαιο κάνει λόγο για την κίνηση των 

ουρανίων σωμάτων, του ενιαύσιου κύκλου του ηλίου και της σελήνης ως προς τη 

θέση της γης. Όλα τα συσχετίζει με την παλαιοδιαθηκική προτύπωση της σκηνής του 

μαρτυρίου. Στο δέκατο κεφάλαιο παραθέτει επιλεκτικά ορισμένα χωρία από 

συγκεκριμένους πατέρες, όπως ο μέγας Αθανάσιος, ο Θεόφιλος Αντιοχείας, ο 

Σεβηριανός Γαβάλων κ.α. Το ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφει ενδιαφέροντα στοιχεία 

για ζώα και δένδρα της Ινδίας, της Αιθιοπίας, και της νήσου Ταπροβάνης καθώς 

επίσης και άλλα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο μεταξύ των χωρών της εγγύς και 

άπω Ανατολής που εκτινόταν μέχρι και την Ινδία. Το δωδέκατο κεφάλαιο είναι πολύ 

συνοπτικό και σύντομο και περιέχει την αντιμετώπιση του Κοσμά σε διάφορα θέματα 

των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. 

Στόχος του ίδιου του συγγραφέα είναι να αναιρέσει εκ βάθρων την πλάνη των 

«Ελληνικών υποθέσεων» όπως χαρακτηριστικά τις ονομάζει πραγματευόμενος 

κυρίως τρία θέματα που σχετίζονται ειδικά την κοσμολογία: α) περί σχήματος και β) 

περί κατασκευής κόσμου και γ) περί της φύσεως των πραγμάτων (P.G. 88, 53C). Η 

πραγματεία δεν αποτελεί κάποιο συστηματικό έργο περί της δημιουργίας, ούτε 

ασχολείται εξ ολοκλήρου με την Εξαήμερο, όπως έκανε ο Μέγας Βασίλειος. 

Εντούτοις είναι πολύ ξεχωριστή, διότι κατά το πλείστον αποτελεί καταγραφή και 

παράθεση του ιδίου βιώματος του Κοσμά. Μαρτυρεί ο ίδιος ο συγγραφέας, ότι έζησε 

στην περιοχή της Αδούλης, παραλιακή πόλη της Αιθιοπίας, του τότε βασιλείου της 

Αξώμης όπου γινόταν εμπορία μαρμάρου προς την Αλεξάνδρεια. (PG 88, 101A). 

Επίσης, καταγράφει ότι επισκέφθηκε προσωπικά τους τέσσερεις μεγάλους κόλπους – 

θάλασσες της γης: α) τη Μεσόγειο Θάλασσα την οποία προσδιορίζει από τις δυτικές 

ακτές των Γαδείρων (αρχαία πόλη της Ισπανίας κοντά στο Γιβραλτάρ) και περιβάλλει 

όπως λέει χαρακτηριστικά την «παρ’ ἡμῖν ‘Ρωμανίαν», β) τον Αραβικό Κόλπο ή 

Κόλπο της Ερυθραίας, ο οποίος συνορεύει με την Αιθιοπία και καταλήγει στον 
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Περσικό Κόλπο, γ) ο Ινδικός Κόλπος που εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό και δ) στα 

βόρεια η Κασπία Θάλασσα ή αλλιώς Υρκανία (PG 88, 85D – 88A). Δεν παραλείπει 

φυσικά να αναφέρει και τους τρείς μεγάλους ποταμούς: τον Τίγρη, τον Ευφράτη και 

τον Νείλο (Γηών) (PG88, 89Α). Καταγράφει τις διαστάσεις και τα όρια της γνωστής 

μέχρι τότε Οικουμένης και στα τέσσερα σημεία της γης, όπου υπήρχαν Χριστιανικές 

Εκκλησίες με κληρικού και πιστούς, πέριξ του Ινδικού Ωκεανού, στα εδάφη της 

Περσίας, της Αραβίας, της Φοινίκης, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, νοτιότερα της 

Αφρικής, βορειότερα της Ασίας και της Καππαδοκίας και Δυτικότερα μέχρι την 

Ισπανία. 

Μάλιστα ο ίδιος περιγράφει διάφορες λεπτομέρειες από το ταξίδι του προς 

την Ινδία μέσω της θαλάσσιας οδού που ήδη υπήρχε προς τον Ινδικό Ωκεανό για 

εμπορικούς σκοπούς (PG 88, 88Β). Ο ίδιος ταξίδεψε προς τις Ινδίες μέσα από αυτή 

τη διαδρομή περιεργαζόμενος προφανώς να εντοπίσει τον χώρο όπου κάπου στην 

βαθιά ανατολή βρίσκεται ο Παράδεισος! Αντ’ αυτού, εισέρχεται εις την εσωτέρα 

Ινδία, την χώρα όπου παράγει και εξάγει την εμπορία του Μεταξιού, και διαπλέοντας 

τον Περσικό Κόλπο, επισκέπτεται το νησί Σελεδίβα, τη σημερινή Σρι-λάνκα ή αλλιώς 

Κεϋλάνη ή Ταπροβάνη (PG 88, 96CD & Μ. Κορδώση, 1999). Εξέχουσας ιστορικής 

σημασίας είναι και μερικές ευκαιριακές ιστορικές αναφορές που αφορούν την εποχή 

του βασιλιά Πτολεμαίου, την αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, των Περσών και 

τέλος των Ρωμαίων δια του Αυγούστου Καίσαρα (PG 88, 104A-113A) .  

 

3. Η θεολογική σκέψη του Κοσμά  

Η θεολογική σκέψη του Κοσμά σίγουρα δεν είναι συστηματική, εντούτοις όμως στα 

βασικά δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα δεν φαίνεται να αποκλίνει από την 

πίστη της Μίας, Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού. Περιγράφει πολύ 

παραστατικά το γεγονός της πτώσης των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, και την 

μετέπειτα πορεία του ανθρώπου η οποία είναι δραματική, αλλά πάντοτε βαίνει προς 

τα έσχατα. Επίσης, είναι γνώστης της αποφατικής θεολογίας και μάλιστα μέσα σε 

ισορροπημένα πλαίσια, παρόλο που χρησιμοποιεί φιλοσοφική ορολογία. Κάνει λόγο 

για το απερίγραπτον του Θείου (όχι του Θεού), αλλά συνάμα αυτή η ιδιότητά του δεν 

είναι παθητική και απόκοσμη, καθώς είναι όπως λέει «πανταχοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ 

ὡσαύτως ὄν».(PG 88, 132CD).  

Η βασιλεία του Θεού όπως προβάλλεται μέσα από τους Ευαγγελιστές είναι το 

ζητούμενο της υγιούς και νηπτικής πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Επισημαίνει 

βιβλικά χωρία όπου ο όρος ψυχή ταυτίζεται με την καρδιά, πάντοτε εντός του 

σώματος, και ότι δια αυτού του κέντρου φανερώνεται η παρουσία του Θεού, όταν ο 

ίδιος ο άνθρωπος κενώνει τον εαυτό του. Δια της ενδόξου αναστάσεώς του ο Θεός 

ευδοκεί τη σωτηρία των ανθρώπων και τους αναγάγει εις τον ουρανό. (PG 88, 137Β). 

«Οὕτως οὖν ἕκαστος ἔχων πίστιν ὀρθὴν ἀνυπόκριτον καὶ βίον καλὸν, μετά παῥῥησίας 

εἰσέρχεται εἰς τὴν βασιλείαν». (PG 88, 284). Ο Χριστός δια της σταυρικής του θυσίας 

και της ενδόξου αναστάσεώς του είναι ο νικητής του θανάτου και ο σωτήρας της 

ανθρωπότητας. (PG 88, 125B). Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού στον κόσμο δεν 

αποσκοπεί στην τιμωρία και την κρίση, αλλά την θεραπεία και την σωτηρία του 

ανθρώπου από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Η Χριστολογία του είναι 

ακραιφνώς ορθόδοξη καθώς ακολουθεί πιστά τις μεσσιανικές – βιβλικές προφητικές 

αναφορές των ψαλμών για λυτρωτικό έργο του Μεσσία Χριστού, καθώς επίσης και 

την Χριστολογική ερμηνευτική σκέψη του αποστόλου Παύλου. (PG 88, 252D-257D, 

320A,440Α)  

Δεν είναι ολίγες οι περιπτώσεις όπου ο Κοσμάς αντιτάσσεται έναντι στους 

φιλοσόφους οι οποίοι πίστευαν αφενός στην περί της αϊδιότητας του κόσμου και 
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αφετέρου στην προΰπαρξη του κόσμου (PG 88, 284A). Τα πάντα εμπίπτουν μέσα 

στην δημιουργική πρόνοια του Θεού, και μάλιστα όλες οι τέχνες και οι επιστήμες που 

προκύπτουν από τη σοφία των ανθρώπων είναι αφενός δώρο του Θεού, και αφετέρου 

απόδειξη ότι ο κόσμος δεν είναι αΐδιος ή άναρχος.(PG 88, 172B-177A). Η διάκριση 

των δύο κόσμων, κτιστού και ακτίστου, τρεπτού και αιώνιου, αποτελεί βασική αρχή 

στη θεολογική σκέψη του Κοσμά και μάλιστα είναι μια πραγματικότητα στο 

προαιώνιο σχέδιο του Θεού «πρὸς γυμνασίαν τοῡ λογικοῡ, καὶ διὰ πείρας ἀγαγών, εἰς 

ὕστερον παύει τῶν μοχθηρῶν καὶ τὴς παιδείας τὸν κόσμον, καὶ αναδείκνυσι τὸν 

μέλλοντα, χαριζόμενος ἀγαθά αἰώνια, ἀνένδειαν, ἀπάθειαν, ἀθανασίαν, ἀφθαρσίαν, 

ἀτρεπτότητα, γνῶσιν τελείαν, δικαιοσύνην, ἀγιασμόν, ἀπολύτρωσιν, μακαριότητα εἰς 

τους αἰῶνας». (PG 88, 181A). Η δημιουργία του κτιστού κόσμου και των δύο χώρων, 

ήταν μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού, με στόχο να παιδαγωγήσει και να 

δοκιμάσει τον άνθρωπο τόσο στις χαρές, όσο και στις λύπες(PG 88, 221C, 236C). Η 

συντριβή της αμαρτίας είναι ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος πεθαίνει: «οὐ κατ’ 

ὀργὴν ἐπενήνεκται τῶ ἀνθρώπῳ ὁ θάνατος, οὕτε ἡ ἀπόφασις τοῦ θανάτου. ἀλλ’ ἵνα 

καθά εἰρήκαμεν, μισητήν αὑτῶ ποιήσῃ τὴν αμαρτίαν, και ποθεινήν τὴν δικαιοσύνην». 

(PG 88, 232Α). Έτσι  η παιδεία του ανθρώπου γεννά τον πόθο για την αθανασία και 

την ζωή του μέλλοντος αιώνος(PG 88, 236B). 

Η Τριαδολογία του Κοσμά δεν υστερεί διόλου της προγενέστερης ορθοδόξου 

βιβλικής και πατερικής παράδοσης. Μάλιστα προσπαθεί μέσα από διάφορα απλά 

παραδείγματα να ερμηνεύσει κατά το δυνατό την αΐδια και μυστηριακή σχέση των 

Τριών Προσώπων: Όπως η ψυχή έχει μέσα της ενδιάθετο τον λόγο και τον νου, και 

μάλιστα το λογικόν (ο λόγος) είναι κάτι άλλο και το νοερόν (ο νους) είναι κάτι άλλο, 

αλλά και ο λόγος και ο νους πηγάζουν από την ψυχή αχωρίστως, και βρίσκονται μέσα 

σ’ αυτήν και είναι με αυτήν (την ψυχή), έτσι γίνεται και με τον Τριαδικό Θεό.(PG 88, 

309A). Επισημαίνει δια της τριάδας των θείων προσώπων την μοναδικότητα της 

θεότητος. (PG 88, 312B) 

Η Αγγελολογία του έχει ιδιαίτερη θέση μέσα στην θεολογική του σκέψη, και 

μάλιστα με πηγή έμπνευσης την ίδια την Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα τον απ. 

Παύλο(PG 88, 117C – 120C). Μάλιστα η λαϊκή πεποίθηση που πέρασε μέσα στους 

αιώνες ό, τι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του φύλακα προστάτη και οδηγό, απαντά 

μέσα από την γραφίδα του Κοσμά (PG 88, 132C). Οι Άγγελοι είναι κτιστά όντα, εκ 

του μη όντως δημιουργήματα του παντοδύναμου Θεού, τα οποία δημιουργήθηκαν 

πριν τον ουρανό και τη γη(PG 88, 149B). Παρόλα ταύτα, θέτει εις το διακονικό έργο 

των αγγέλων την κίνηση των άστρων και του ουρανίου στερεώματος. (PG 88, 137B, 

128CD, 152ΑΒ). Είναι επίσης λειτουργικά πνεύματα που διακονούν ως υπήκοοι την 

εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.(PG 88, 153D)     

Ο άνθρωπος είναι ο σύνδεσμος όλης της δημιουργίας καθώς όπως 

χαρακτηριστικά λέει: «ὁ πᾶς γἀρ κόσμος ἐν τῶ ἀνθρώπῳ περιγράφεται». (PG 88, 

128A, 160A). Όλη η πλάση, τα επίγεια και τα επουράνια, το φως, η γη, οι καρποί, τα 

ζώα, όλα τα κτιστά έγιναν με σοφία από τον Θεό για τον άνθρωπο(PG 88, 152D-

154A). Είναι το κορυφαίο πλάσμα της δημιουργίας αφού είναι πλασμένος κατ’ 

εικόνα Θεού: «τῶν ἐπὶ γῆς ζώων ὡς λογικὸς καὶ οὐράνιος μέλλων εἷναι,… ὡς ἐκ τῆς 

γῆς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπειγόμενος ἀνελθεῖν, ἐπίγεια καὶ οὐράνια δι’ αὐτοῦ 

συναπτόμενα» (PG 88, 157B). Ο ανθρώπινος στοχασμός και η σοφία του 

πολιτισμένου ανθρώπου δεν είναι ικανά να εξαντλήσουν το μυστήριο της 

κοσμολογίας. Το μυστήριο της θείας αποκάλυψης και τα θεία δόγματα ερμηνεύονται 

μέσα από την Αγία Γραφή από τους προφήτες και τους θεοφόρους πατέρες. (PG 

88,177BD)  
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Όσον αφορά τη φιλοσοφία κάνει λόγο για δύο ουσίες που δημιούργησε ο 

Θεός εκ του μη όντος εις το είναι: η πρώτη είναι το φως, και η δεύτερη είναι η ψυχή. 

Το μεν φως είναι ορατό, αισθητό και άλογο, η ψυχή αόρατη, νοερά και λογική(PG 

88, 149C). Πρόκειται για ιδιώματα που προσδιορίζουν ή μάλλον συσχετίζουν την 

οντολογική και υπαρξιακή πραγματικότητα του ανθρώπου με τη κτίση και τον 

δημιουργό. Κατά τον Κοσμά η γνώση του Θεού είναι σπουδή και εμπειρία ζώσα και 

μετοχή στην δόξα και την αγαθότητα του Θεού. Μάλιστα αυτό μπορεί να το πετύχει 

μόνο ο άνθρωπος, καθώς διαφέρει από τα άλογα και άψυχα ζώα τα οποία στηρίζονται 

στις φυσικές τους ορμές. Ο άνθρωπος είναι ζώο φτιαγμένο με λογική από τον Θεό, 

και εξ’ αυτού γίνεται δια της πείρας και της μάθησης γίνεται δεκτικός κάθε επιστήμης 

με σκοπό την μέλλουσα ζωή, η οποία πάντοτε εκτείνεται στον άνω χώρο (PG 88, 

220AB). Το άγιο Βάπτισμα και η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων του Δεσπότου 

Χριστού είναι αυτή η έμπρακτη μετοχή του ανθρώπου στην μέλλουσα βασιλεία. (PG 

88, 305D)  

Παρά την αδυναμία του Κοσμά να δεχθεί το σφαιρικό σύστημα της γης, 

συσχετίζει την απιστία των αντιφρονούντων όπως λέει γι’ αυτούς με την απιστία τους 

να δεχθούν την ανάσταση των ψυχών και την ουράνιο βασιλεία: «Τοιᾶυται τῶν 

ματαιοφρόνων τῶν το σφαιρικὸν σχῆμα τῶ οὐρανῶ δωρουμένων αἱ ἐλπίδες. οὐ 

δύνανται δὲ περαιτέρω τούτων τι ἐλπίζειν, οὕτε ἀνάστασιν, οὕτε βασιλείαν οὐρανῶν, 

οὕτε κρείττονα κατάστασιν. ἐπείπερ ἐξεῶσι τὴν σφαίραν, και αὐτὴν ἥν. ἔχουσιν 

ἐλπίδα ἀπολλύουσι»(PG 88, 313C, 316AB). Ενδεχομένως, αυτή η θεολογική 

απόκλιση περί της προσδοκίας της αναστάσεως των ψυχών εκ μέρους των 

«ματαιοφρονούντων», να ήταν και ο λόγος της συνεχούς και κάθετης άποψής του να 

θέλει να επικρίνει οτιδήποτε αυτοί πρεσβεύουν και έχει προέκταση την γήινη και 

κοσμική πραγματικότητα, δηλ. το σχήμα της γης, την σχέση του ουρανίου 

στερεώματος με τη γη και τα υπόλοιπα συναφή.    

 

4. Χώρος και χρόνος στο “Γεω-Θεολογικό” σύστημα του Κοσμά: Περί ουρανίου 

σχήματος: 

Στο πρώτο κεφάλαιο της πραγματείας παραθέτει συνοπτικά μέσα από ερωτηματικούς 

προβληματισμούς διάφορες απόψεις που είχαν διατυπωθεί από τους έλληνες 

αρχαίους φιλοσόφους, οι οποίες και αφορούν, τα τέσσερα στοιχεία που αποτελείται η 

γη, την κίνηση και την απόσταση των λοιπών ουρανίων σωμάτων. Όλα όμως τα 

ερωτήματά του διατυπώνονται πλημμελώς και άνευ σπουδαίων αντεπιχειρημάτων, 

καθώς πρόθεσή του είναι τελικά να αναδείξει ένα πράγμα: ότι για όλα που αφορούν 

την κτιστή πραγματικότητα του κόσμου, μόνο ο Δημιουργός είναι αυτός που τα 

εναπέθεσε μέσα στον χρόνο, με προοπτική την ουράνιο πορεία. (PG 88, 60 Α - 61Β, 

65Α). Την ίδια άποψη εκφράζει επικρίνοντας όσους προσπαθούν μάταια να 

εξηγήσουν «το κατά φύσιν κινείσθαι» των αστέρων, μη δεχόμενος την πέριξ της γης 

περιφοράς αυτών. 

Προεκτείνοντας την αποδεικτική συλλογιστική του στο δεύτερο κεφάλαιο, ο 

μοναχός Κοσμάς, επιστρατεύει πλειάδα αγιογραφικών χωρίων με σκοπό να αποδείξει 

την αλήθεια περί του σχήματος και της τοποθεσίας του κόσμου. Βασική πηγή του 

αποτελούν χωρία των ψαλμών και των προφητών. Πιο συγκεκριμένα παραπέμπει 

στον προφήτη Ησαΐα: «ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς, καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ ὡς 

ἀκρίδες, ὁ στήσας ὡς καμάραν τὸν οὐρανὸν καὶ διατείνας ὡς σκηνὴν κατοικεῖν»(Ησ. 

40, 22). Ο Κοσμάς προσλαμβάνει κατά γράμμα το Βιβλικό κείμενο και το παραθέτει 

αντιρρητικά προς την αντίθετη άποψη: «Λέει ο στήσας, όχι ο στρέφων, ή 

περιστρέφων, αλλ’ ο στήσας ως καμάρα, (τον ουρανό), γιατί η καμάρα μπορεί να 

στερεωθεί, η περιστροφή όμως δεν μπορεί»(PG 88, 77B).  
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Ο Κοσμάς, συσχετίζει πολύ γραφικά και χαρτογραφικά, την γεωγραφική 

απεικόνιση του κόσμου με την τυπολογία της Κιβωτού της Διαθήκης όπως αυτή 

περιγράφεται από τον Μωυσή στο βιβλίου της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης 

(Έξοδος Κεφ. 25-26). Έτσι η σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε ο Μωυσής για να 

λατρεύεται ο Θεός, αποτελεί «εκτύπωμα» όπως χαρακτηριστικά λέει αυτού του 

κόσμου. Φτιάχνοντας σ’ αυτήν το καταπέτασμα την χώρισε σε δύο μέρη. Μ’ αυτόν 

ακριβώς τον τρόπο και ο Θεός από την αρχή χώρισε δια του στερεώματος την γη από 

τον ουρανό σε δύο μέρη. Όπως στη σκηνή υπάρχει ο ενδότερος και ο εξωτερικός 

χώρος, έτσι, αξιολογικά θα λέγαμε, ορίζεται κατ’ αυτόν, και ο ανώτερος και 

κατώτερος χώρος του στερεώματος: κατώτερος είναι ο επίγειος κόσμος και ανώτερος 

ο κόσμος του μέλλοντος όπως τον αποκαλεί, εκεί όπου αναλήφθηκε ο Χριστός μετά 

την ανάστασή του, και εκεί θα είναι ο χώρος όπου θα τον συναντήσουν οι δίκαιοι 

κατά τη Δευτέρα παρουσία. (P.G. 88, 56D)   

Η εσωτέρα σκηνή του καταπετάσματος μέσα στη σκηνή του Μαρτυρίου, ήταν 

τα Άγια των Αγίων, δηλ. ο ιερός χώρος όπου συμβολικά βρισκόταν ο Θεός, και 

κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να εισέλθει μέσα σ’ αυτόν, παρά μόνο ο Αρχιερέας 

μια φορά τον χρόνο. Έτσι αυτός ο χώρος γίνεται τύπος που προδιαγράφει ή μάλλον 

διαχωρίζει τον αισθητό κόσμο από τον νοητό κόσμο της βασιλείας των ουρανών. 

Αυτόν τον μέλλοντα και επουράνιο χώρο τον εγκαινίασε ο Χριστός δια της νέας – 

καινής ζωής – οδού που οδήγησε τον άνθρωπο. Η επτάφωτος λυχνία που υπάρχει 

μέσα στην πρώτη σκηνή του μαρτυρίου προς τη νότια πλευρά, συμβολίζει τις επτά 

μέρες της εβδομάδος, αλλά και είναι «τύπος» των επτά φωστήρων – αστέρων, οι 

οποίοι φωτίζουν τη γη, όπως η λυχνία φαίνει κατά της τράπεζας που βρίσκεται στο 

βορρά. Η προσφορά των δώδεκα άρτων επί της τραπέζης συμβολίζει τους δώδεκα 

μήνες του ενιαυτού, και ο μερισμός των δώδεκα άρτων επί των τεσσάρων γωνιών της 

τραπέζης συμβολίζει τις τέσσερεις εποχές του χρόνου. Περιμετρικά γύρω από την 

τράπεζα περικλείονται όλα από ένα ξύλινο κυματιστό σανίδι και το οποίο συμβολίζει 

τον Ωκεανό που περιβάλλει περιμετρικά τη Γη και εφάπτεται στα άκρα του με τον 

Ουρανό. Στο βάθος της ανατολής βρίσκεται ο παράδεισος.(PG 88, 92AB,141D-

144A,160D)    

Έτσι, η Σκηνή του Μαρτυρίου που έφτιαξε ο Μωυσής γίνεται ο τύπος κατά 

τον οποίο λαμβάνει και η γη τη δική της μορφή! (PG 88, 81B). Η γη στερεώνεται από 

τον Θεό «επί την ασφάλειαν αυτής», και όπως η τράπεζα στη σκηνή του μαρτυρίου, 

έτσι και αυτή είναι επιμήκης, δηλ. επίπεδη και μάλιστα τετράγωνη. (PG 88, 185BD). 

Ο Ουρανός στερεώνεται επί των τεσσάρων άκρων της γης, όντας καμαροειδής, 

σχηματίζοντας έτσι έναν επιμήκη καμαροειδές κεκλεισμένο θόλο. (PG 88, 80D-81A). 

Παραπέμποντας στον απόστολο Παύλο υποστηρίζει ότι από τον Θεό 

δημιουργήθηκαν μόνο δύο ουρανοί, και όχι επτά ή οκτώ ή εννέα όπως λένε οι 

«έξωθεν μύθοι», των παλαιών και νεωτέρων φιλοσόφων. Ο εσώτερος ουρανός είναι ο 

ουράνιος θόλος και εσωκλείει το στερέωμα που περικλείει την γη. Ο εξώτερος 

ουρανός είναι ο ουρανός όπου αναλήφθηκε ο Χριστός στους Ουρανούς, ο χώρος 

όπου εισέρχονται οι δίκαιοι,(PG 88, 164D). «Ἀπό τῆς γῆς ἔως τοῦ στερεώματος 

χῶρός ἐστι πρῶτος, ὁ κόσμος οὗτος, ἐν ὧ εἰσιν ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, καὶ πᾶσα ἡ νῦν 

κατάστασις. ἀπὸ τοῦ στερεώματος ἕως ἄνω τῆς καμάρας, χῶρός ἐστι δεύτερος, ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἔνθα ὁ Χριστὸς ἀναληφθεὶς πρῶτος πάντων εἰσῆλθεν, 

εγκαινίσας ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν» (PG 88, 184AB), ενώ παρακάτω 

διευκρινίζει ότι ο πρώτος ουρανός είναι ο χώρος από τη γη μέχρι και το στερέωμα 

που περιλαμβάνει τη γη, το ύδωρ, όλα τα λοιπά στοιχεία, τα άστρα. Το στερέωμα 

αυτού του ουρανού είναι όπως λέει η στέγη που περιβάλλει ως καμάρα και εφάπτεται 

με τη γη. Ο δεύτερος χώρος είναι η βασιλεία των ουρανών. Το σχήμα της γης 
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ολόκληρης είναι τετράγωνη. (PG 88, 185BD). Έτσι ο δεύτερος ουρανός που 

υπερβαίνει τα γήινα αποτελεί κατά τον Κοσμά χώρο υπερκόσμιο και πραγματικότητα 

της μέλλουσας ζωής.(PG 88, 189Α)       

Τα επιχειρήματα του όμως δεν εξαντλούνται μονάχα στα γεω-φυσικά θέματα, 

αλλά αγγίζουν και θέματα ανθρωπολογίας. Στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι ο 

ουρανός δεν είναι ένα ουράνιο σώμα που περιβάλλει τη γη, όπως λένε κάποιοι, αλλά 

όπως θα πει αργότερα αποτελεί καμάρα που την σκεπάζει. Ρωτάει λοιπόν: πώς είναι 

δυνατόν ο ουρανός να περιβάλλει όλο τον κόσμο (εννοεί τη γη), έξω απ’ αυτόν να 

μην μπορεί κάτι από τα κτιστά να υπάρξει, και μέσα σ’ αυτόν οι άγγελοι, οι δαίμονες 

και οι ψυχές να παραμένουν απερίγραπτα; Και προεκτείνει το φιλοσοφικό ερώτημά 

του στην ψυχοσωματική σύνθεση του ανθρώπου αναζητώντας ρητορικά απάντηση 

στον τοπικό προσδιορισμό της ψυχής μέσα στο σώμα, με σκοπό να καταδείξει ότι 

κάτι πέρα και έξω από το αισθητό είναι ανυπόστατο, αλλά και καθετί άυλο και 

απερίγραπτο έστω κι αν περιέχεται εντός του «χώρου» (γη ή σώμα), δεν σημαίνει ότι 

«συμπεριγράφεται» από το αισθητό (PG 88, 69D-72B). Τι είναι άραγε αυτό που 

οδηγεί τη σκέψη του Κοσμά να στηριχθεί σ’ αυτή την άποψη η οποία γίνεται απαρχή 

για το μετέπειτα Τοπογραφικό σύστημα του;  

 

5. Το Σχήμα της Γης 

Η επιμήκης γη, εκτείνεται από την ανατολή προς τη δύση και απ’ άρκτου (βορράς) 

προς μεσημβρίαν (νότος), υιοθετώντας στο σχήμα του τα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα. Η γη διαιρείται σε δύο μέρη, και βρισκόμενη μέσα στη μέση περιβάλλεται 

κύκλωθεν από τη θάλασσα, της οποίας η προέκταση ονομάζεται Ωκεανός. Μετά τη 

θεομηνία του Κατακλυσμού, οι απόγονοι του Νώε διασκορπίστηκαν στις τρείς 

μεγάλες Ηπείρους της οικουμένης, τις οποίες ο Κοσμάς οριοθετεί γεωγραφικά: την 

Ασία, τη Λιβύη με την Αιθιοπία (Αφρική) και την Ευρώπη. Η Ασία καλύπτει 

ολόκληρη την μέχρι τότε γνωστή Ανατολή, η Λιβύη ολόκληρο το Νότο και Δυτικά 

αυτού, και η Ευρώπη ολόκληρο το Βορρά και τη Δυτική προέκτασή του. Όσον αφορά 

τα όρη της Γής παρατηρεί ότι στα Βόρεια και Δυτικά μέρη της τα όρη είναι 

υψηλότερα και πιο ψυχρά. Αντίθετα, τα Ανατολικά και Νότια μέρη επειδή είναι 

χαμηλότερα, τα προσεγγίζει περισσότερο ο ήλιος και είναι θερμότερα. Μάλιστα τα 

πολύ βόρια μέρη επειδή είναι πολύ ψυχρά δεν είναι κατοικήσιμα, ενώ τα πολύ νότια 

μέρη της γης επειδή είναι πολύ θερμά επίσης δεν μπορούν να κατοικηθούν.(PG 88, 

88C – 89AB)    

Ο Κοσμάς, στην αντιρρητική επιχειρηματολογία του περί των «ονομαζομένων 

Χριστιανών», όπως ειρωνικά τους αποκαλεί, δεν εναντιώνεται μόνο στο σφαιρικό 

σχήμα της γης, αλλά ξεκάθαρα δεν δέχεται ούτε αυτή την κίνηση των άστρων, ούτε 

και την περιστροφή του ουρανού (PG 88, 126B). Κατά τον ίδιον, και σύμφωνα με την 

Γραφή, τα άστρα σχηματίζουν κυκλικό σχήμα γύρω από τη γη κινούμενα από τις 

νοερές δυνάμεις των αοράτων δυνάμεων, δηλ. των αγγέλων και μάλιστα ο κύκλος 

έχει την αρχή του τον Βορρά, και όταν αυτά περάσουν κοντέψουν το ύψος της γης, 

τότε σχηματίζονται, ή μάλλον δικαιολογούνται οι εκλείψεις της σελήνης και του 

ηλίου. Μάλιστα το ίδιο γίνεται από τους αγγέλους κατά τον σχηματισμό της ημέρας 

και της νύκτας. (PG 88, 128CD) Έτσι η έννοια του χρόνου στον Κοσμά είναι 

συγκεχυμένη και απροσδιόριστη. Μάλιστα η αφορμή της αντιρρητικής πολεμική του 

στοχεύει την πλάνη των έξωθεν φιλοσόφων να θεωρούν ότι ο ουρανός είχε σφαιρικό 

σχήμα, παρασυρόμενοι (όπως λέει), από τις ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις(P.G. 

88, 56A, 57D, 60A, 136B)! 
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6. Συμπερασματικές Διαπιστώσεις 

Δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο μοναχός Κοσμάς δεν γνωρίζει έστω και 

τα βασικά σημεία της αρχαίας κοσμολογίας καθώς ο ίδιος προσπαθεί σε ορισμένα 

σημεία της πραγματείας του να συσχετίσει τη θεολογία με την κοσμολογία και το 

δικό του τοπογραφικό σύστημα με τα περί κόσμου δεδομένα δανειζόμενος στοιχεία 

της αρχαίας φιλοσοφικής σκέψης. Για παράδειγμα, κάνει λόγο για τα τέσσερα 

στοιχεία της φύσεως: τη ξηρά, το ύδωρ τον αέρα, και τον ουρανό, για τα οποία 

πρώτοι μίλησαν οι πρώτοι αρχαίοι φιλόσοφοι (Βλ. Γ. Καραμανώλης 2017, σ. 181-

214),αλλά και για τις ποιότητες του αέρα και του νερού (ψυχρό και υγρό ύδωρ, ξηρός 

και θερμός αέρας). Άλλα φυσικά φαινόμενα, τα οποία πιθανότατα συνάντησε και 

αντιμετώπισε και ο ίδιος στις περιπλανήσεις του είναι οι σφοδρές καταιγίδες (υετοί) 

και οι οποίες μάλιστα διασαλεύουν την γη υπό του θείου προστάγματος (PG 88, 

129AD).   

Το παράδοξο, ίσως και αντιφατικό στην σκέψη του Κοσμά, είναι η αδυναμία 

του να συσχετίσει το πραγματικό με το αληθινό και να δεχθεί ότι η αλήθεια του 

χρόνου και του χώρου προσδιορίζει με ακεραιότητα την σφαιρικότητα των ουρανίων 

σωμάτων αφού αυτή η κινητικότητα τους ταξινομεί νομοτελειακά ως ορόσημο την 

φυσική διακύμανση του χρόνου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να δεχθεί 

την κυκλική κίνηση και περιφορά των ουράνιων σωμάτων, ενώ καθώς περιγράφει 

λεπτομερείς διακυμάνσεις του χρόνου της ημέρας περί του πάθους και της 

σταύρωσης του Κυρίου, όπως αληθινά διαδραματίστηκαν και διασώζονται από τους 

ευαγγελιστές, (ώρα Τρίτη, ώρα έκτη, ώρα εννάτη), (PG 88, 124C) και να επιμένει 

στην απόρριψη της σφαιρικότητας της γης; Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να περιγράφει 

τοπογραφικά την διανυσματική πορεία του ηλίου ως προς τον προσδιορισμό του 

χρόνου σε διάφορα μέρη της γης, και να μην μπορεί να δεχθεί την βασική αρχή του 

χρόνου η οποία προσδιορίζεται από την ημερήσια περιστροφή της γης; (Βασιλείου 

Καισαρείας, ΕΠΕ, Τόμος 4, Εις την Εξαήμερον, Β΄, Θ41, σελ.94)    

Είναι προφανές ότι ακόμα και μέσα από την λογική επιχειρηματολογία που 

προβάλλει ο Κοσμάς, δεν δύναται να εναρμονίσει στη σκέψη του την οντολογική 

πραγματικότητα των κτιστών νοερών όντων (Αγγελικών δυνάμεων) μέσα στην 

κτιστή πραγματικότητα. Η στοχαστική και φιλοσοφική του σκέψη μπερδεύεται με τη 

Θεολογία. Μήπως τον ενοχλεί το γεγονός ότι δεχόμενος την κίνηση της περιστροφής 

των ουρανίων σωμάτων πρόκειται να δώσει κάποια μεταφυσική ανωτερότητα στην 

κτιστή πραγματικότητα; Μήπως ακολουθεί άκριτα και ανώφελα μια παράδοση στην 

ερμηνευτική του γραφίδα που ήδη χάραξαν πριν απ’ αυτόν συγγραφείς που απλά 

αποτελούν γι’ αυτόν αυθεντία;     

Σίγουρα, δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς ότι οι βασικές τοπογραφικές 

θέσεις, που για τον Κοσμά αποτελούν ερμηνευτικά σχόλια της Αγίας Γραφής, 

απαντούν σχεδόν αυτολεξεί στους βασικούς συγγραφείς τους οποίους ο ίδιος 

αναφέρει, και μάλιστα αυτούσια παραθέτει τα κείμενά τους θεωρώντας ότι με τον 

τρόπο αυτό δίδει κύρος και αδιαμφισβήτητη αξία στα επιχειρήματά του. Για 

παράδειγμα, με το ίδιο ρητορικό ύφος δανείζεται από τον Σεβηριανό Γαβάλλων, του 

οποίου παραθέτει εκτεταμένο κείμενο(PG 88, 417D-421C), την «λογική» 

επιχειρηματολογία περί της απόρριψης της σφαιρικότητας της γης. (PG 56, 452). Δεν 

είναι τυχαίο που ο Cyril Mango, συγκαταλέγει τον Κοσμά στη Σχολή της Αντιόχειας, 

παρόλο που ήταν Αιγυπτιακής καταγωγής. Πρώτος ο Θεόφιλος Αντιοχείας (Προς 

Αυτόλυκον, ΙΙ, PG 6, 1073BC, 1077AB), έπειτα ο Διόδωρος Ταρσού, Θεόδωρος ο 

Μοψουεστίας, και τέλος ο Σεβηριανός επίσκοπος Γαβάλων, κατασκεύασαν ένα 

κοσμολογικό σύστημα κατεξοχήν βιβλικό, απορρίπτοντας μεταξύ άλλων τη 

σφαιρικότητα της γης, υποστηρίζοντας την ύπαρξη δύο ουρανών, ενός ορατού και 
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ενός αοράτου, και αρνούμενοι κάθε την κίνηση των ουρανίων σωμάτων (Mango, 

2013, σ. 200-204). 

Τα πλείστα ερωτήματά μας λαμβάνουν απάντηση μέσα από την κύρια και 

θεμελιώδη αρχή που ορίζει εκ προοιμίου ο ίδιος ο Κοσμάς. Αυθεντική πηγή του 

μοναχού Κοσμά είναι κατ’ αποκλειστικότητα η Αγία Γραφή (PG 88, 313B) της 

οποίας είναι άριστος γνώστης και σπουδαστής. Αυτό φυσικά δεν είναι αξιοκατάκριτο, 

αντίθετα ευλογημένο και αγαθό. Το πρόβλημα στην πραγματεία του Κοσμά είναι ο 

τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει την Αγία Γραφή στα συγκεκριμένα θέματα 

κοσμολογίας, και ο οποίος δεν θυμίζει διόλου τη συνετή και ορθόδοξη ερμηνευτική 

της Αλεξανδρινής προγενέστερης παράδοσης που πρωτίστως χάραξε ο Μέγας 

Αθανάσιος και λίγο αργότερα ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, και πολύ περισσότερο στα 

ερμηνευτικά θέματα περί της δημιουργίας τα οποία σχολίασε με περισσή σοφία ο 

Μέγας Βασίλειος και εν μέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βασική αιτία της 

ερμηνευτικής του απόκλισης και αστοχίας, είναι η επιλογή του να δικαιολογήσει τα 

πάντα μέσα στον χώρο και τον χρόνο μέσα από την κατά γράμμα απόδοση χωρίων 

της Γραφής και μάλιστα με αυστηρότατη ακρίβεια και επιμονή. Σκόπιμα φαίνεται να 

αποσιωπά την μέση και ασφαλισμένη οδό της ερμηνευτικής παράδοσης της 

Εκκλησίας, όπου η ιστορική και φιλολογική προσέγγιση του κειμένου εναρμονίζεται 

συνετά και προσεκτικά με την αλληγορική και τυπολογική ερμηνεία του Βιβλικού 

κειμένου(PG 88, 249B). Θεωρεί ότι όποιου είδους αιωρούμενοι και αλλότριοι 

στοχασμοί και συλλογισμοί γίνονται περί πώς και γιατί, που δεν συναντούνται μέσα 

από το ακριβές γράμμα της  Αγίας Γραφής, είναι πλάνη και απάτη(PG 88, 133C).   

Όσον αφορά το σχήμα του ουράνιου θόλου και της γης που στηρίζεται 

κατεξοχήν στην ερμηνευτική προσέγγιση στο προαναφερθέν στοίχο του προφήτη 

Ησαΐα (Ης. 40,22), ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος στην πρώτη του ομιλία εις την 

Εξαήμερον γράφει σχετικά: «τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὶ τῆς γῆς συμβουλεύωμεν 

ἑαυτοῖς, μὴ πολυπραγμονεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, ἥτις ποτέ ἐστι, μηδὲ κατατρίβεσθαι 

τοῖς λογισμοῖς αὐτὸ τὸ ὑποκείμενον ἐκζητοῦντας, μηδὲ ζητεῖν τινα φύσιν ἔρημον 

ποιοτήτων, ἄποιον ὑπάρχουσαν τῷ ἑαυτῆς λόγῳ, ἀλλ’ εὖ εἰδέναι, ὅτι πάντα τὰ περὶ 

αὐτὴν θεωρούμενα εἰς τὸν τοῦ εἰναι κατατέτακται λόγον, συμπληρωτικά τῆς οὐσίας 

ὑπάρχοντα…» (Βασιλείου Καισαρείας, ΕΠΕ, Τόμος 4, Εις την Εξαήμερον, Α΄, Θ32, 

σελ. 48-50). Είναι βέβαια ασύγκριτη η φιλολογική και γλωσσολογική δεινότητα του 

Μεγάλου Βασιλείου  από τον Κοσμά, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει την εύληπτη 

και αντικειμενική προσέγγιση των κοσμογονικών θεμάτων, αλλά κυρίως οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες ο καθένας προσλαμβάνει το νόημα των πραγμάτων. Και 

οι δύο τους πιστεύουν ότι είναι ματαιοδοξία και άσκοπος στοχασμός η προσπάθεια 

του ανθρώπου να ερμηνεύσει το πώς και το γιατί ορισμένων μυστηρίων, εντούτοις, ο 

Κοσμάς, θέτει ως μόνην και απόλυτη προϋπόθεση το «γράμμα» της Γραφής, και δεν 

δύναται να χωρέσει μέσα σ’ αυτό την απροσπέλαστη αλλά οντολογική σιωπή του 

μυστηρίου, όπου «ἰλιγγιά ἄπας νοῦς». Ενώ πολύ διακριτικά και σοφά ο Μέγας 

Βασίλειος συναρμόζει την άρρητη και σιωπηλή θεολογική εκφραστικότητα του 

μυστηρίου της δημιουργίας με την Αριστοτελική φιλοσοφική γλώσσα όπου τα 

πράγματα έχουν ουσία και συμβεβηκότα (ποιότητες κ.α.). Μήπως δεν γνώριζε ο 

Κοσμάς την Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου; Και αν όντως δεν την είχε μελετήσει, πως 

μπορεί να στηρίζει την αποφατική θεολογική του έκφραση η οποία διαφαίνεται μέσα 

από το κείμενό του, καθώς αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον μυστικό και αναγωγικό 

χαρακτήρα της πνευματικής εν Χριστώ δημιουργίας; Όσον αφορά τη φιλοσοφική 

πτυχή του θέματος, η σύγχρονη έρευνα έχει καταδείξει την αντίθετη 

επιχειρηματολογία του φιλοσόφου Ιωάννη Φιλόπονου ( Σωτηρία Τριαντάρη –Μάρα, 

2001, σ. 220-225). Στους επτά λόγους του «Των εις την Μωυσέως Κοσμογονίαν 
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εξηγητικών», παρεμβαίνει ελεγκτικά στις ερμηνευτικές παρεκτροπές του Θεοδώρου 

Μοψουεστίας και του Κοσμά του Ινδικοπλεύστη. Ένα από τα ποικίλα θέματα που 

εξετάζει είναι και το σφαιρικό σχήμα της  γης το οποίο μάλιστα κατά την άποψή του, 

φαίνεται και μέσα από συγκεκριμένα χωρία της Αγίας Γραφής (G. Reichartd, ΙΙ, δ΄, 

1897.)      

Είναι φανερό ότι πολύ συχνά και κατ’ επανάληψιν χρησιμοποιεί την 

τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης με την εσχατολογική και πραγματολογική 

προέκταση της Καινής Διαθήκης θέλοντας να αναγάγει σε δόγμα την προσωπική του 

επιχειρηματολογία. Μάλιστα στην προέκτασή τους, όλα τα σύμβολα και οι τύποι της 

Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζουν το πάθος και την ανάσταση του Χριστού(PG 88, 

240C,248AB). Το ισχυρό γι’ αυτόν όπλο: η «Τυπολογική» ερμηνευτική προσέγγιση 

των αγιογραφικών κειμένων, στην πραγματικότητα, δεν αποτελεί καθεαυτή από μόνη 

της μια ερμηνευτική μέθοδο πράγμα το οποίο δηλώνεται ξεκάθαρα μέσα από την 

ερμηνευτική γραφίδα του Θεοδώρου Μοψουεστίας: «Η τυπολογία δεν είναι, και ούτε 

πρέπει να θεωρείται ότι είναι, μια ερμηνευτική μέθοδος την οποία ο εξηγητής της 

Αγίας Γραφής χρησιμοποιεί δια να εξηγήσει τα ιερά κείμενα… Η τυπολογία δεν είναι 

τίποτε περισσότερον παρά μια εξωτερική, και ουδέποτε μυστική και εσωτερική, 

ομοιότης και είς παραλληλισμός…» (Ζαχαροπουλου Δημ., Άρτος Ζωής, 1999, σ. 410-

411)     
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Κεφάλαιο 15: 
 

 

 

 

Εφαρμογές Στατιστικής στην Γεωγραφία: Χωρική Ανάλυση 

 

 

 

Πολυξένη Ηλιοπούλου1 και Χρήστος Κίτσος2 

 

 

 

Περίληψη: 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναφερθεί στα βασικά χαρακτηριστικά της 

Χωρικής Ανάλυσης, τα οποία ενώ είναι συνδεδεμένα με την Στατιστική Ανάλυση, 

έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών συζητείται σε 

συνδυασμό με τα προβλήματα που απορρέουν από τις Γεωγραφικές εφαρμογές. 

Κατάλληλα επιλεγμένα παραδείγματα αποσαφηνίζουν το προς συζήτηση θέμα. 

 

Abstract: 

The target of this paper is to refer at the fundamental characteristics of Spatial 

Analysis, which although strongly related to Statistical Analysis, they have a different 

approach. The theoretical background of these ideas is discussed in relation with the 

problems emerged from the Geographical applications. The appropriate chosen 

examples clarify the introduced subject. 

  

Λέξεις Κλειδιά: Χωρική αυτοσυσχέτιση, Γραμμικό Μοντέλο, Στάθμιση, Απόσταση, 

Ελάχιστα Τετράγωνα. 
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1. Εισαγωγή  

Τα δεδομένα στη Γεωγραφική Ανάλυση, έχουν, από τη φύση τους, ορισμένες 

ιδιότητες οι οποίες επηρεάζουν την ανάλυσή τους, με τις κλασικές στατιστικές 

μεθόδους. Η υπόθεση, για παράδειγμα, ότι οι παρατηρήσεις στα δείγματα είναι 

τυχαίες, δεν ισχύει, λόγω του φαινομένου της χωρικής αυτοσυσχέτισης (spatial 

autocorrelation), συντομογραφική χ.α, που αποτελεί την αφορμή για την επέκταση 

των κλασικών στατιστικών μεθόδων, σε ειδικές μεθόδους ανάλυσης γεωγραφικών 

φαινομένων.  

Η χ.α είναι ο όρος ο οποίος υποδηλώνει το προφανές γεγονός ότι τα δεδομένα 

από τοποθεσίες, που είναι κοντά στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, είναι πιθανότερο να 

έχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους, σε σχέση με δεδομένα τα οποία 

προέρχονται από μακρινές τοποθεσίες. Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή και ως ο 

πρώτος νόμος της Γεωγραφίας, Tobler’s Law «Όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ 

τους, αλλά τα κοντινά συνδέονται περισσότερο απ’ ότι τα μακρινά» (“Everything is 

related to everything else, but near things are more related than distant things”) 

(Tobler, 1970). Για παράδειγμα, αναμένουμε γειτονικές περιοχές να έχουν σε 

παρόμοιο υψόμετρο και γειτονικές κατοικίες παρόμοια τιμή πώλησης ανά τ.μ. Έχουν 

προταθεί αρκετοί ορισμοί της χ.α (Getis, 2008), αλλά ένας απλός ορισμός είναι ότι 

αποτελεί τη συσχέτιση μιας μεταβλητής με τον εαυτό της σε έναν γεωαναφερμένο 

χώρο, αφού έχει οριστεί κάποιο μέτρο γεωγραφικής εγγύτητας μεταξύ των 

γεωγραφικών μονάδων της περιοχής μελέτης. 

 Τα φαινόμενα, λοιπόν, δεν διαφοροποιούνται τυχαία στον γεωγραφικό χώρο 

αλλά εμφανίζουν κάποια διάταξη, κάτι που αναφέρεται ως χωρικό πρότυπο (spatial 

pattern). Το γεγονός αυτό παραβιάζει όμως βασικές υποθέσεις της στατιστικής 

ανάλυσης, όπως η υπόθεση της τυχαιότητας (randomness), απαραίτητη στην 

σημειακή και διαστημική εκτιμητική (point and interval estimation). Επί πλέον στον 

έλεγχο  υποθέσεων συμβάλλει στον πλεονασμό στα δεδομένα, δηλαδή κάθε πρόσθετο 

στοιχείο δίνει λιγότερη πληροφορία (negative information)  σε σχέση με το 

προηγούμενο (O’Sullivan & Unwin, 2010).  Η χ.α είναι διαφορετική από την 

ακολουθιακή ανάλυση στην Στατιστική, όπου ενώ τα δεδομένα δεν είναι ανεξάρτητα, 

η πληροφορία κατά Fisher, δεν έχει επηρεασμό στον υπολογισμό της (Kitsos, 1986, 

1989). 

Η μελέτη της αυτοσυσχέτισης είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν εξετάζουμε 

χωρικά πρότυπα – όπως βέβαια και στα οικονομετρικά μοντέλα (Stewart and Gill, 

1991), ανάμεσα σε εκτεταμένη βιβλιογραφία. Με την ανάλυση της αυτοσυσχέτισης 

μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτό το χωρικό πρότυπο υπάρχει στην 

πραγματικότητα, δηλαδή αν το υποτιθέμενο μοντέλο είναι στατιστικά αποδεκτό σε 

ένα επιλεγμένο επίπεδο σημαντικότητας πχ α = 0.01, 0.1, 0.05. Η μέτρηση 

πραγματοποιείται για όλους τους τύπους χωρικών δεδομένων: σημεία, γραμμές, 

πολύγωνα και φατνία, αν και συνηθέστερες είναι οι εφαρμογές για πολύγωνα και 

σημεία. Δυνατόν να είναι θετική ή αρνητική. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται 

θεωρητικά σχήματα θετικής (πχ οι γειτονικές περιοχές έχουν παρόμοιες τιμές - οπότε 

στο πρώτο τμήμα του Σχήματος 1 τα πράσινα και τα λευκά φατνία σχηματίζουν 

ζώνες), μηδενικής (δηλαδή, το παρατηρούμενο χωρικό πρότυπο είναι τυχαίο!) και 

αρνητικής αυτοσυσχέτισης (πχ  οι γειτονικές περιοχές έχουν διαφορετικές ιδιότητες 

και οι υψηλές τιμές συνορεύουν με χαμηλές τιμές - οπότε τα λευκά και τα πράσινα 

φατνία εναλλάσσονται). Στην πραγματικότητα τα παρατηρούμενα χωρικά πρότυπα 

είναι πολύπλοκα και χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο μέτρο χ.α για να 

διαπιστώσουμε την ύπαρξή της. 
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Σχήμα 1 Αξιολόγηση της Χωρικής αυτοσυσχέτισης (Ηλιοπούλου, 2015, σελ. 168) 

 Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα που υπεισέρχονται σε τέτοια μορφή δεδομένων, όταν η ανάλυση των 

δεδομένων γίνεται με την υιοθέτηση μεθόδων της Στατιστικής. 

 

2. Μέτρηση χωρικής αυτοσυσχέτισης: Χωρικά βάρη 

Η χωρική αυτοσυσχέτιση (χ.α) εξετάζει τις ομοιότητες ή τις διαφορές στις τιμές 

κάποιου χαρακτηριστικού σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την απόσταση των 

θέσεων μεταξύ τους. Πρέπει δηλαδή να προσδιοριστεί τι σημαίνει «κοντά» ή αλλιώς 

πώς θα ορίσουμε τη γειτνίαση στον γεωγραφικό χώρο. Η έννοια της απόστασης, 

Κίτσος (2015) ορίζεται μέσω της norm, και εδώ θα χρησιμοποιηθεί η Ευκλείδεια 

απόσταση, δηλαδή η l2 – norm : Για δοθέν σημείο (ή περιοχή) των δεδομένων, έστω 

yo κάθε άλλο yi i=1,2,…,n απέχει από το δοθέν σταθερό σημείο απόσταση  

                                 

                                    di = ||yo -  yi ||  , i=1,2,…,n 

 

Για τη μέτρηση της χ.α χρησιμοποιείται ένας συμμετρικός πίνακας χωρικών 

βαρών (spatial weights matrix)  W, με  wij = wji, i=1,2,…n που απεικονίζει τη 

γεωμετρική δομή του γεωγραφικού χώρου και για κάθε θέση υπολογίζεται με  

κριτήριο τον αριθμό των γειτονικών θέσεων. Οι όροι wij είναι τα χωρικά βάρη (spatial 

weights) και απεικονίζουν τη σχέση στον χώρο μεταξύ των θέσεων i και j. Η σειρά 

των θέσεων στον πίνακα των χωρικών βαρών είναι αυθαίρετη, αλλά είναι η ίδια στις 

γραμμές και τις στήλες. Τα στοιχεία της διαγωνίου του πίνακα συνήθως είναι 

μηδενικά, diagW =0, επειδή δεν ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ μιας θέσης με τον εαυτό 

της. 

Οι τιμές των wij i, j = 1,2…n, μπορεί να οριστούν με διαφορετικά κριτήρια και 

στην πραγματικότητα αποτελούν μια υπόθεση για το πρόβλημα που μελετάμε (O’ 

Sullivan & Unwin, 2010). Η απλούστερη κατηγορία χωρικών βαρών στηρίζεται στη 

γειτνίαση των πολυγώνων, αν δηλαδή τα πολύγωνα είναι γειτονικά wij=1, ενώ αν δεν 

είναι wij=0. Η γειτνίαση μπορεί να αφορά μόνο κοινά όρια πολυγώνων, οπότε το 

κριτήριο ονομάζεται Rook ή να αφορά επιπλέον και τις κοινές γωνίες των πολυγώνων 

ως γειτνίαση, οπότε το κριτήριο ονομάζεται Queen. Το κριτήριο Queen περιλαμβάνει 

περισσότερες γειτνιάσεις σε σχέση με το Rook. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η 

γειτνίαση των πολυγώνων με το κριτήριο Queen. Οι άμεσοι γείτονες με τα παραπάνω 

κριτήρια θεωρούνται 1ης τάξης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και 2ης τάξης 

γείτονες οι οποίοι είναι γείτονες υπερπηδώντας ένα πολύγωνο. Με τον τρόπο αυτό 

θεωρείται ότι η ομοιότητα π.χ. στην αξία των κατοικιών δεν εξαντλείται στα άμεσα 

γειτονικά πολύγωνα, αλλά περιλαμβάνει και τους γείτονες αυτών. 

Ο δεύτερος βασικός τρόπος ορισμού των χωρικών βαρών είναι η μέτρηση της 

απόστασης μεταξύ γεωγραφικών οντοτήτων, καταρχήν σημείων. Στην περίπτωση 
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πολυγώνων ή γραμμών μετράται η απόσταση από τα κέντρα τους. Υπάρχουν αρκετοί 

τρόποι με τους οποίους η απόσταση χρησιμοποιείται στον ορισμό των χωρικών 

βαρών (χ.β), θα αναφερθούμε στον σημαντικότερο. 

 Ένας τρόπος είναι να οριστεί μια απόσταση για την οποία θεωρούμε ότι οι 

γεωγραφικές οντότητες γειτνιάζουν και πέρα από την οποία δεν γειτνιάζουν. Όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση τόσο περισσότερες είναι οι γειτονικές οντότητες. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια συνάρτηση, ώστε ανάλογα με την 

απόσταση να μικραίνει η επίδραση μιας γεωγραφικής οντότητας σε μία άλλη. 

Συνήθεις επιλογές είναι η αντίστροφη απόσταση (inverse distance) ή η αντίστροφη 

απόσταση στο τετράγωνο (1/d2). Στην περίπτωση αυτή τα χωρικά βάρη παίρνουν 

τιμές στο διάστημα 0 έως 1, όπου 0 είναι απουσία αλληλεπίδρασης και 1 ισχυρή 

αλληλεπίδραση. Συνήθως γίνεται στάθμιση των χωρικών βαρών ώστε το άθροισμα 

των βαρών σε κάθε γραμμή του πίνακα να ισούται με 1 (row standardization). 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω συζήτηση, και την απόσταση di ορίζεται η συνάρτηση 

χ.β w(.), με υποθέσεις : 

(i)   w(di)≥0, μη αρνητική 

(ii)  w(di + ε)≤ w(di) , ε>0 , μη αύξουσα 

(iii)  w(di) = 0, για κάθε di > κ(yo )∈R, μηδενίζεται πέρα από κάποιο di  

Σημειώνεται ότι η σχέση di > κ(yo )∈R δηλώνει ότι, για κάποια τιμή κ, 

συνάρτηση της θέσης yo , η απόσταση είναι τέτοια που το χ.β μηδενίζεται, w(di) = 0. 

Αυτή η ιδιότητα καθιστά τα ομοιόμορφα (κατανεμημένα) χ.β μη επιθυμητά. Η τιμή 

κ= κ(yo ) καλείται παράμετρος εξομάλυνσης (smoothing parameter). Ένα παράδειγμα 

μιας τέτοιας συνάρτησης χ.β είναι (Cleveland, 1979) η τρι-κυβική συνάρτηση: 

                            w(d) = (1- (d/κ(yo))
3)3  με 0≤d≤ κ(yo) 

Για ένα χ.β, στην περίπτωση δεδομένης σταθερής περιοχής, με κ=κ* η μέση 

απόσταση των σημείων που μας ενδιαφέρουν, ο McLain (1971) πρότεινε το χ.β : 

 

                              w(d) = exp{-d2/κ*2} /(d2 + ε) , ε>0 

 

 
Σχήμα 2 Τα γειτονικά πολύγωνα ενός επιλεγμένου πολυγώνου (Ηλιοπούλου, 2015, 

σελ. 170) 
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3. Συντελεστές Χωρικής Αυτοσυσχέτισης  (χ.α) 

Το πιο διαδεδομένο μέτρο της χωρικής αυτοσυσχέτισης είναι ο συντελεστής I του 

Moran (Moran’s  Ι), ο οποίος δείχνει κατά πόσο η χωρική κατανομή που 

παρατηρούμε παρουσιάζει μη τυχαία κατανομή στον γεωγραφικό χώρο, αν δηλαδή 

παρουσιάζει συγκέντρωση κατά ομάδες (cluster), και ορίζεται για τη μεταβλητή των 

δεδομένων Υ ως :  
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όπου :  

n είναι ο αριθμός των γεωγραφικών οντοτήτων (σημεία, περιφέρειες κλπ.) 

wij είναι το χωρικό βάρος για τις οντότητες i και j . 

 

Οι δείκτες i και j αφορούν δύο διαφορετικές γεωγραφικές οντότητες 

(πολύγωνα, σημεία κλπ.) και yi,, yj είναι οι τιμές της ίδιας μεταβλητής για τις δύο 

αυτές γεωγραφικές οντότητες. Αν και οι δύο τιμές yi και yj είναι πάνω ή κάτω από τον 

αριθμητικό μέσο το γινόμενο των αποκλίσεων  είναι θετικό. Κάθε 

ένα από αυτά τα γινόμενα πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο χωρικό βάρος από τον 

πίνακα των χωρικών βαρών που έχει δημιουργηθεί. Αν για παράδειγμα δύο πολύγωνα 

γειτνιάζουν, τότε wij =1 και το γινόμενο των αποκλίσεων διατηρεί την τιμή του, αν 

όμως wij =0, μηδενίζεται. Αν τα περισσότερα γινόμενα των αποκλίσεων γειτονικών 

οντοτήτων έχουν θετικό πρόσημο η αυτοσυσχέτιση είναι θετική, διαφορετικά θα είναι 

αρνητική, με I ∈ [-1,+1]. Επειδή σε έναν χάρτη είναι δύσκολο να ισχύσει τέλεια 

αυτοσυσχέτιση, ακόμα και τιμές του συντελεστή στην περιοχή του 0.3 θεωρούνται ως 

σχετικά ισχυρή αυτοσυσχέτιση.  

Ο στατιστικός έλεγχος του συντελεστή Ι του Moran συνήθως δεν γίνεται με 

τους συνήθεις στατιστικούς ελέγχους, αλλά με τη διαδικασία ελέγχων τυχαιοποίησης 

(Monte Carlo simulation). Στη διαδικασία αυτή, οι τιμές της μεταβλητής Υ που 

παρατηρούνται στον χάρτη ανακατανέμονται τυχαία και προκύπτει μια εμπειρική 

δειγματοληπτική κατανομή, με όλες τις ανακατατάξεις. Με βάση την κατανομή αυτή 

προκύπτει αν η τιμή του συντελεστή Moran, που υπολογίστηκε από τα δεδομένα 

είναι ακραία σε σχέση με τα αποτελέσματα  των τυχαίων κατανομών, οπότε ο 

συντελεστής κρίνεται ως στατιστικά σημαντικός. 

Δυνατή και η επιλογή, του κριτηρίου Ζ. Στηριζόμενοι στην παραπάνω 

ανάλυση και στο γνωστό (και απλό) στατιστικό κριτήριο Ζ, για τον έλεγχο μιας 

υπόθεσης (Κίτσος, 1991) με Ζ = (Ι-μ)/σ  όπου : 

 

μ=Ε(Ι) = -1/(n-1) 

 

s= √V(I) , με  V(I) = [kS-pT+mSw]/[qSw ], όπου 

 

Sw = 
n n

ij

i j

w  , S = 0.5 
2( )

n n

ij ji

i jnoti

w w  , T = 2( )
n n n

kj ik

k j i

w w     

k=n2(n-1) , p = n(n-1) , q = 2(n-2) 

 

αποφασίζουμε για το έλεγχο της υπόθεσης Ηο : Ι = 0 έναντι Η1 : Ηo μη αληθής. Η 

εναλλακτική μπορεί να είναι διπλής ή απλής ουράς. 
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 Ας θεωρήσουμε, τώρα,  την διασπορά S2 των παρατηρήσεων υπό μελέτη, την 

«ολική απόσταση», Tot, με βάση τα χωρικά βάρη,  και το «ολικό άθροισμα χ.β» SW , 

ως 

 

                S2 =  
2

1

n

i

i

y Y


 / (n-1),   Tot =  
2

1 1

n n

ij i j

i j

w y y
 

  ,    SW =
n n

ij

i j

w  

 

 Τότε το πηλίκο Tot/S2 παρέχει ένα μέτρο σύγκρισης της διασποράς, 

θεωρουμένης ως «απόσταση» με τη «ολική απόσταση». Σταθμίζοντας με το διπλάσιο 

ολικό άθροισμα χ.β δημιουργείται ο δείκτης χ.α C του Geary (Geary’s C), δες  και O’ 

Sullivan & Unwin (2010), 

 

                                        C = (2Sw)-1 [ Tot / S2  ] 

 

 Υπάρχουν και άλλοι δείκτες χ.α, μα στην παρούσα εργασία θα περιορισθούμε 

σε αυτούς τους δύο. Ο δείκτης I  δίδει περισσότερη έμφαση στον μέσο των 

δεδομένων από ότι ο C που επιδιώκει έμφαση στις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και 

την μεταξύ τους απόσταση. 

Παράδειγμα 1 : Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα διάγραμμα που παρουσιάζει τον 

συντελεστή Moran I όπως έχει υπολογιστεί στο ArcGIS για δεδομένα αξίας 

κατοικιών προς πώληση. H μεταβλητή αυτή έχει προκύψει από 800 κατοικίες του Ν. 

Αττικής υπολογίζοντας τη μέση αξία για κάθε δήμο. Η τιμή του Moran είναι Ι=0.51 

και είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας α=.01. Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι το χωρικό πρότυπο είναι συγκεντρωμένο (clustered) και η 

πιθανότητα να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες είναι μικρότερη από 1%.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικό κριτήριο χωρικών 

βαρών (π.χ. κριτήριο απόστασης και όχι κριτήριο γειτνίασης πολυγώνων) θα 

προκύψει διαφοροποίηση της τιμής του συντελεστή Moran. 

 
Εικόνα 1: Συντελεστής αυτοσυσχέτισης Moran ArcGIS 10.x (Ηλιοπούλου, 2015, 

σελ. 172) 
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4. Ανάλυση παλινδρόμησης 

Υπάρχει μια σειρά επί πλέον παραδοχών, στη Χωρική Στατιστική, για την απλή 

παλινδρόμηση, γνωστή και ως OLS (Ordinary Least Squares) (Draper & Smith, 1998· 

Graybill & Iyer, 1994), που αφορούν τον πληθυσμό και το σφάλμα της εκτίμησης. Η 

σχέση μεταξύ απόκρισης (response) Υ και εισερχόμενης (input) μεταβλητής x 

υποθέτουμε ότι είναι το απλό γραμμικό μοντέλο, Κίτσος (1991) ανάμεσα σε άλλους,  

 

Y = βο +β1x+ε , 

  

       και υποθέτουμε ότι: 

1. Σε κάθε τιμή της x αντιστοιχεί ένας υπο-πληθυσμός της Υ ο οποίος ακολουθεί 

την κανονική κατανομή. 

2. Οι διακυμάνσεις της Υ για τις διάφορες τιμές της Χ είναι ίσες και αυτή η 

ιδιότητα ονομάζεται ομοσκεδαστικότητα (homoscedasticity). 

3. Τα κατάλοιπα (residuals) έχoυν μέσο μηδέν και σταθερή διασπορά για όλο το 

εύρος των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

4. Τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα, δηλαδή η τιμή του σφάλματος για μια 

παρατήρηση δεν εξαρτάται από την τιμή του σφάλματος για μια άλλη 

παρατήρηση. 

5. Τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Οι παραδοχές για την ομοσκεδαστικότητα και την ανεξαρτησία των 

καταλοίπων παραβιάζονται συχνά στη μελέτη των γεωγραφικών φαινομένων 

(Robinson, 1998· Taylor, 1977).  

 Επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι ορισμένες παραδοχές της «κλασικής» 

Στατιστικής δεν ισχύουν στην ανάλυση των γεωγραφικών φαινομένων, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων ειδικά για γεωγραφικά προβλήματα. 

Παρόλο που οι ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών φαινομένων έχουν εντοπιστεί και 

αναλυθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, με την ανάπτυξη των Συστημάτων Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS) έχει γίνει δυνατή η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων, επέκταση 

των υπαρχόντων, οι οποίες χρησιμοποιούν χαρτογραφικά δεδομένα. Η μέθοδος η 

οποία έχει μελετηθεί ιδιαίτερα, για την εφαρμογή της σε χωρικά δεδομένα, είναι η 

ανάλυση παλινδρόμησης, μετατρεπόμενη στον όρο χωρική παλινδρόμηση (spatial 

regression).  

Η χωρική παλινδρόμηση (spatial regression) αποτελεί την προσαρμογή του 

κλασικού μοντέλου της παλινδρόμησης για την ανάλυση χωρικών δεδομένων, 

στηρίζεται στην έννοια της χ.α και επιλύεται σε περιβάλλον GIS. Αποτελεί μια 

σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στη Γεωγραφική Ανάλυση και θεωρείται σημαντική 

καινοτομία στην ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων. Τα κλασικά μοντέλα 

παλινδρόμησης δεν λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική διάσταση των φαινομένων, ότι 

δηλαδή η ανάλυση γίνεται σε γεωγραφικές περιοχές ή σημεία που γειτνιάζουν μεταξύ 

τους, και λόγω της συνέχειας του γεωγραφικού χώρου οι τιμές γειτονικών περιοχών 

είναι αναμενόμενο να έχουν ομοιότητες. Οι τεχνικές παλινδρόμησης, που λαμβάνουν 

υπόψη τη χωρική αυτοσυσχέτιση, την δομή του γεωγραφικού χώρου οδηγούν σε μια 

οικογένεια μοντέλων χωρικής παλινδρόμησης (de Smith, Goodchild, & Longley, 

2015).  

Μια βασική παραδοχή στην ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων είναι ότι τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα και έχουν την ίδια 

κατανομή (i.d.d.). Η παραδοχή της ανεξαρτησίας των καταλοίπων στα OLS  δεν 

ισχύει στην ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων (όπως και στα Οικονομετρικά 

μοντέλα), λόγω της ύπαρξης της χ.α. Η χαρτογράφηση των καταλοίπων στις 
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περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει σε ένα χωρικό πρότυπο υποδηλώνοντας την 

ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης και το μοντέλο της παλινδρόμησης δεν είναι σωστά 

προσδιορισμένο (misspecified). Στον Χάρτη 1 παρουσιάζονται τα κατάλοιπα από την 

κλασική παλινδρόμηση και παρατηρούνται συγκεντρώσεις των θετικών καταλοίπων 

στις πιο ακριβές περιοχές για τις οποίες το κλασικό μοντέλο της παλινδρόμησης 

έκανε υποεκτίμηση της αξίας των κατοικιών και συγκεντρώσεις των αρνητικών 

καταλοίπων στις φθηνότερες περιοχές. Για την εκτίμηση πχ της αξίας των ακινήτων 

ανά περιοχή, η θέση αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα, και στην κλασική 

παλινδρόμηση δεν μπορεί να περιληφθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή, επειδή είναι 

στην ονομαστική κλίμακα μέτρησης. 

Ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα θα ήταν να 

υπολογίσουμε το μοντέλο της κλασικής παλινδρόμησης για κάθε δήμο ξεχωριστά, αν 

η μελέτη αφορά την κατά δήμο σύγκριση, οπότε για κάθε δήμο θα προέκυπταν 

διαφορετικές παράμετροι του μοντέλου. Η επιλογή αυτή, παρά τη χρησιμότητά της, 

αντιμετωπίζει τον χώρο ως αποτελούμενο από ανεξάρτητες γεωγραφικές ενότητες, 

δεν λαμβάνει δηλαδή υπόψη τη χ.α.  

Για να ληφθεί υπόψη η χ.α, μπορεί να περιληφθούν στο μοντέλο της 

παλινδρόμησης, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, οι τιμές της μεταβλητής Υ (αλλά και της 

Χ) για τις γειτονικές γεωγραφικές οντότητες κάθε παρατήρησης ή να δομηθεί το 

μοντέλο με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταβάλλονται οι παράμετροι α και β στον 

γεωγραφικό χώρο (Rogerson, 2006). 

Αυτές οι δύο επιλογές έχουν οδηγήσει σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη 

μέθοδο της χωρικής παλινδρόμησης.  

Στην πρώτη προσέγγιση της χωρικής παλινδρόμησης προστίθενται νέες 

μεταβλητές οι οποίες υπολογίζονται από τις υπάρχουσες μεταβλητές. Για μια 

επιλεγμένη γεωγραφική οντότητα, η τιμή της νέας ανεξάρτητης μεταβλητής 

υπολογίζεται από τις τιμές των μεταβλητών στις γειτονικές θέσεις, με χωρική 

υστέρηση (spatial lag), δηλαδή μετά από κάποια απόσταση ή για έναν αριθμό 

γειτονικών πολυγώνων. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μία εξίσωση 

παλινδρόμησης για όλη την περιοχή μελέτης, έχοντας όμως λάβει υπόψη την χ.α. 

 Στην απλούστερη περίπτωση του μοντέλου αυτού προστίθεται μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία υπολογίζεται από τις τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής για τις γειτονικές θέσεις της επιλεγμένης γεωγραφικής οντότητας.  

Παράδειγμα 2 : Στον Χάρτη 1 για τον Δήμο Γλυφάδας, θα μπορούσε να 

περιληφθεί ως τιμή της νέας ανεξάρτητης μεταβλητής ο αριθμητικός μέσος της αξίας 

των κατοικιών για τους γειτονικούς δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και 

Ελληνικού-Αργυρούπολης, δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε την αξία των 

κατοικιών στη Γλυφάδα αν γνωρίζουμε την αξία των κατοικιών στους γειτονικούς 

δήμους. Η μέθοδος υπολογισμού των μοντέλων αυτών έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

της Χωρικής Οικονομετρίας (Anselin, 1988).  

Στο ακαδημαϊκό λογισμικό GeoDa (Anselin & Ray, 2014) υπολογίζονται δύο 

διαφορετικά μοντέλα χωρικής παλινδρόμησης για τον υπολογισμό των α και β:  

 το Spatial Lag στο οποίο η βασική αρχή είναι η προσθήκη μίας ανεξάρτητης 

μεταβλητής,  συνήθως ως ο αριθμητικός μέσος της εξαρτημένης (μέτρησης) 

μεταβλητής για τις γειτονικές παρατηρήσεις.  

 Το Spatial Error όπου η χωρική αυτοσυσχέτιση εντοπίζεται στον όρο του 

σφάλματος της εξίσωσης παλινδρόμησης. 

Στη δεύτερη προσέγγιση της χωρικής παλινδρόμησης υπολογίζονται πολλά 

τοπικά μοντέλα παλινδρόμησης και οι παράμετροι του μοντέλου διαφοροποιούνται 

στον γεωγραφικό χώρο. Η βασική ιδέα στην περίπτωση αυτή είναι ότι είναι σφάλμα, 
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προφανώς λογική παραδοχή, να υποθέτουμε ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από το σύνολο των δεδομένων αντιπροσωπεύουν την κατάσταση σε όλα τα τμήματα 

της περιοχής μελέτης. Αντί επομένως να υπολογίζουμε ένα συνολικό (global) 

μοντέλο για την περιοχή μελέτης, υπολογίζουμε πολλά τοπικά (local) μοντέλα 

παλινδρόμησης. Το μοντέλο ονομάζεται γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση 

(Geographically Weighted Regression ή GWR) (Fotheringham, Brunsdon, & 

Charlton, 2002).  

Στη γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 

ότι μια ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να έχει διαφορετική σημασία στις υποπεριοχές 

της περιοχής μελέτης, οπότε με το συνολικό (global) μοντέλο αποκρύβεται 

σημαντική πληροφορία.  

Παράδειγμα 3 : Θέμα αποτελεί η απόσταση  της οικίας από χώρους πρασίνου, 

ως επεξηγηματικός παράγοντας της αξίας των κατοικιών. Στην κλασική 

παλινδρόμηση προκύπτει ένας συντελεστής παλινδρόμησης ο οποίος εκφράζει την 

επίδραση της μεταβλητής αυτής στην αξία των κατοικιών σε όλη την περιοχή 

μελέτης. Όμως στην περιοχή της Αθήνας, όπως και σε άλλα αστικά κέντρα, η 

επίδραση θα είναι μεγαλύτερη στις κεντρικές συνοικίες, όπου οι χώροι πρασίνου 

είναι πολύ περιορισμένοι, παρά στα προάστια, όπου οι χώροι πρασίνου είναι 

περισσότεροι. Με τη γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση μπορούμε να 

μελετήσουμε τη γεωγραφική διαφοροποίηση της επίδρασης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή.  

Για κάθε τοπική εξίσωση παλινδρόμησης λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα 

για ένα τμήμα της περιοχής μελέτης που περιβάλλει την γεωγραφική οντότητα για 

την οποία γίνεται ο υπολογισμός. Τα δεδομένα αυτά έχουν διαφορετική στάθμιση 

ανάλογα με τη γειτνίασή τους με την επιλεγμένη θέση. Οι κοντινές θέσεις έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα από τις μακρινές. Μια συνήθης επιλογή είναι ότι δημιουργείται 

μια περιοχή για κάθε γεωγραφική οντότητα, ο πυρήνας (Kernel), που ορίζεται από το 

σημείο όπου υπάρχουν δεδομένα και μια ακτίνα r η οποία αποτελεί το εύρος ζώνης 

(bandwidth). Η στάθμιση των γειτονικών σημείων γίνεται συνήθως ανάλογα με την 

απόσταση από την επιλεγμένη θέση, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση μείωσης με 

την απόσταση (distance decay function). Η επιλογή του κατάλληλου εύρους ζώνης 

(bandwidth) γύρω από κάθε θέση είναι σημαντική, επειδή αν το εύρος είναι πολύ 

μεγάλο, το μοντέλο θα περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης και θα 

πλησιάζει τα αποτελέσματα της κλασικής παλινδρόμησης. Αντίθετα αν το εύρος είναι 

μικρό αναδεικνύονται οι λεπτομέρειες των τοπικών χαρακτηριστικών. Η επιλογή του 

κατάλληλου εύρους ζώνης εξαρτάται από το πρόβλημα που εξετάζουμε. Ο πυρήνας 

μπορεί να είναι σταθερής ακτίνας (fixed) για όλα τα σημεία ή μπορεί να είναι 

μεταβλητού εύρους ζώνης (adaptive) ανάλογα με την πυκνότητα των παρατηρήσεων. 

Όταν δηλαδή τα δεδομένα είναι αραιά στον γεωγραφικό χώρο το εύρος μεγαλώνει 

και το αντίθετο συμβαίνει όταν η πυκνότητα είναι μεγάλη (Fotheringham et al., 

2002).  

Η αξιολόγηση του μοντέλου της χωρικής παλινδρόμησης, εκτός από τον 

γνωστό δείκτη R2 , επιτυγχάνεται με πρόσθετα στατιστικά κριτήρια. Ένα σημαντικό 

κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται για να συγκρίνει διαφορετικά μοντέλα 

παλινδρόμησης μεταξύ τους είναι το Akaike Information Criterion (AIC), δείκτης 

γνωστός και στην κλασική περίπτωση, το οποίο χρησιμοποιεί τα τετράγωνα των 

καταλοίπων της παλινδρόμησης, τον αριθμό των παραμέτρων της εξίσωσης και το 

μέγεθος του δείγματος. Η μείωση του κριτηρίου αυτού, για παράδειγμα από την OLS 

στην GWR, αποτελεί ένδειξη βελτίωσης του μοντέλου. 
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Παράδειγμα 4: Κλασική  και γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση 

Για τα δεδομένα αξιών των κατοικιών προς πώληση της Αττικής, μπορεί να 

υπολογιστεί καταρχήν η κλασική παλινδρόμηση (OLS) στο ArcGIS και τα 

αποτελέσματα για την εξίσωση με R2 =0.82 είναι τα εξής: 

 

ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ = -36178,55+ 3747,45· ΕΜΒΑΔΟΝ – 4151,03· ΗΛΙΚΙΑ 

 

Αν ελέγξουμε τα κατάλοιπα της OLS (Χάρτης 1) για ύπαρξη χ.α με τον 

υπολογισμό του Moran I, το χωρικό πρότυπο είναι συγκεντρωμένο (clustered). Στην 

περίπτωση αυτή είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε στη γεωγραφικά σταθμισμένη 

παλινδρόμηση. Με τα ίδια δεδομένα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη 

γεωγραφικά σταθμισμένη παλινδρόμηση σε περιβάλλον GIS. Προκύπτει τιμή του 

δείκτη σχεδιασμού. R2=0,916. Επομένως υπάρχει βελτίωση της ερμηνευτικής 

ικανότητας του μοντέλου όταν ληφθεί υπόψη η χ.α. Επίσης η τιμή του AIC έχει 

μειωθεί από 1630,8 στην OLS σε 1613,3 στην GWR, μείωση η οποία θεωρείται 

σημαντική. 

 

 
Χάρτης 1 Κατάλοιπα πολλαπλής παλινδρόμησης (Ηλιοπούλου, 2015, σελ. 167) 

 

Στα αποτελέσματα της GWR δεν προκύπτει μία εξίσωση για όλη την περιοχή 

μελέτης, αλλά μία εξίσωση για κάθε πολύγωνο. Τόσο η σταθερά (intercept), όσο και 

ο συντελεστής προσδιορισμού R2 και οι συντελεστές της παλινδρόμησης, 

μεταβάλλονται γεωγραφικά από παρατήρηση σε παρατήρηση. Επίσης από το μοντέλο 

προκύπτουν εκτιμήσεις των παραμέτρων για όλα τα σημεία της περιοχής μελέτης και 

όχι μόνο για αυτά στα οποία υπάρχουν δεδομένα. 

Στον Χάρτη 2 φαίνονται τα κατάλοιπα της GWR τα οποία είναι τυποποιημένα 

(standardized). Από τον χάρτη αυτό φαίνεται ότι σε σχέση με τον Χάρτη 1 

παρατηρείται μείωση του μεγέθους των καταλοίπων και αν υπολογίσουμε τον 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης I του Moran  για τα κατάλοιπα της GWR θα προκύψει 

τυχαίο πρότυπο (μοντέλο), δηλαδή τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν πλέον χ.α και 

οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες. 
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Κατά συνέπεια από το μοντέλο της γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης 

προκύπτει καλύτερη ερμηνεία της εξαρτημένης μεταβλητής και ακριβέστερος 

προσδιορισμός του μοντέλου της παλινδρόμησης. Σε παρόμοιο συμπέρασμα έχουν 

καταλήξει και άλλες σχετικές μελέτες (Iliopoulou & Stratakis 2014, 2018a, 2018b). 

 

 
Χάρτης 2  Κατάλοιπα Γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης (Ηλιοπούλου, 

2015, σελ. 176) 

 

5. Χωρική Παρεμβολή  

Στη Στατιστική το Γενικό Γραμμικό Μοντέλο, Κίτσος (1995), παρουσιάζει πέρα από 

το πλήθος των εφαρμογών του, μια υπολογιστική ιδιαιτερότητα, που όμως 

αντιμετωπίζεται με τα διάφορα στατιστικά πακέτα πχ SPSS, Minitab κλπ. Συνήθως ο 

στόχος είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής παρατήρησης. Η Οικονομετρική 

αντιμετώπιση είναι διαφορετική.  Στη Γεωστατιστική, η μέθοδος χωρικής 

παρεμβολής αναφέρεται ως kriging, Ηλιοπούλου (2015) και αποτελεί τη στατιστική 

παρεμβολή η οποία χρησιμοποιεί τη χωρική δομή της επιφάνειας, όπως έχει 

περιγραφεί με το βαριόγραμμα. Η μέθοδος οφείλει το όνομά της στον D.G. Krige, 

έναν νότιο-αφρικανό μεταλλειολόγο μηχανικό που πρώτος ανέπτυξε σχετικές 

τεχνικές για τον εντοπισμό αποθεμάτων χρυσού χρησιμοποιώντας γειτονικά 

δείγματα. Παρουσιάστηκε από τον Matheron (1963) ως τμήμα της θεωρίας των 

περιφερειοποιημένων μεταβλητών (theory of regionalized variables), όπου για όλα τα 

ζεύγη σημείων (τα οποία αποτελούν κατά τη διεθνή ορολογία  bin = «καλάθι») 

ορίζεται η ακολουθία κατά αύξουσα τάξη μεγέθους των αποστάσεων τους, η οποία 

και προσαρμόζεται γραμμικά (OLS). 

 Υπάρχουν  διαφορετικά μοντέλα kriging : 

 το απλό (simple kriging),  

 το κανονικό (ordinary kriging),  

 το καθολικό (universal kriging) και  

 το kriging δεικτών (indicator kriging).  

 Επίσης το kriging μπορεί να είναι γραμμικό ή μη γραμμικό και εφαρμόζεται 

σε σημειακά αλλά και επιφανειακά δεδομένα. Η μέθοδος παρέχει όχι μόνο εκτιμήσεις 
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τιμών, αλλά και το σφάλμα της εκτίμησης σε κάθε σημείο. Η αρχική και 

συνηθέστερη εφαρμογή του kriging είναι το κανονικό, το οποίο αποτελεί, από 

Στατιστική άποψη,  BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), δηλαδή είναι ο 

βέλτιστος γραμμικός αμερόληπτος εκτιμητής. Το κανονικό kriging είναι γραμμικό 

επειδή οι εκτιμήσεις είναι γραμμικοί συνδυασμοί των διαθέσιμων δεδομένων, αλλά 

αυτό που το διαφοροποιεί από τις προσδιοριστικές μεθόδους παρεμβολής είναι ότι 

λαμβάνει υπόψη τη δομή του χώρου, ενώ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της 

διασποράς των σφαλμάτων (Isaaks & Srivastava, 1989).  

 Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες μεταβλητές παρουσιάζουν 

συσχέτιση στον γεωγραφικό χώρο μπορεί να γίνει εκτίμηση των τιμών της 

μεταβλητής που έχει τα λιγότερα δεδομένα από τη μεταβλητή που έχει περισσότερα 

δεδομένα με βάση τη θεωρία των περιφερειοποιημένων μεταβλητών. Η μέθοδος 

αποτελεί επέκταση του κανονικού kriging για πολλές μεταβλητές και ονομάζεται 

συνδυαστικό kriging (cokriging ή CK).  

 Oι μέθοδοι kriging τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετές εφαρμογές σε 

γεωγραφικά προβλήματα, με περισσότερες εφαρμογές στη Φυσική Γεωγραφία και 

λιγότερες στην Ανθρωπογεωγραφία  (Haining, Kerry, & Oliver, 2010). 

 

6. Συζήτηση 

Στην εργασία αυτή συζητήθηκε η δομή των προς Στατιστική Ανάλυση δεδομένων, τα 

οποία παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, στηριζόμενη στην Γεωγραφική παρουσίαση 

τους. Αυτή καθ’ εαυτή η δομή γίνεται αφορμή προς μια πληρέστερη Στατιστική-

Χωρική προσέγγιση/ανάλυση και η βασική γνωστή μεθοδολογία συμπληρώνεται 

κατάλληλα, με τυπικά παραδείγματα την χ.α και το kriging, τα οποία παρουσιάσαμε. 

Τα επιλεγμένα παραδείγματα αποσαφηνίζουν, πιστεύουμε, το όλον θέμα, ώστε ο 

ενδιαφερόμενος μελετητής, μπορεί να εντρυφήσει επί πλέον σε αυτό. Αναφερθήκαμε 

στην Ευκλείδεια «απόσταση» μεταξύ των σημείων. Όχι μόνο και άλλες αποστάσεις 

μπορούν να εισαχθούν, μα και η απόσταση μεταξύ διαφορετικών κατανομών, που 

διέπουν τα «χωρία» των δεδομένων, μπορούν να διερευνηθούν. Αυτό αποτελεί θέμα 

προς μελλοντική συζήτηση. 
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Περίληψη:  

Η κοινωνική οικονομία απασχολεί όλο και περισσότερο τις πολιτικές ανάπτυξης και 

τα εργαλεία παρέμβασης προς την επίτευξη επιμέρους οικονομικών και κοινωνικών 

στόχων. Οι πρωτοβουλίες που εντάσσονται στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας 

φαίνεται να αντιμετωπίζονται ως εκ των προτέρων αποτελεσματικές παρεμβάσεις για 

την επίτευξη κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτή η αντιμετώπιση δεν 

είναι ακριβής. Η απουσία μιας ισχυρής βάσης κοινωνικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό 

με τα ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά μιας χώρας, μπορεί να 

οδηγήσουν στην αποτυχία επίτευξης των αναμενόμενων στόχων. Ισχυροί 

συνεργατικοί δεσμοί, εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών μιας 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι τα προαπαιτούμενα της επιτυχίας ενός τέτοιου 

αναπτυξιακού παραδείγματος. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα εργασία αναλύει τα 

προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιάρθρωση είναι δυο απαραίτητα συστατικά 

στα οποία θα πρέπει να επενδύσει το συνεργατικό κίνημα στη χώρα μας (κάτω και 

από τη νέα και δημοφιλή ατζέντα της κοινωνικής οικονομίας) προκειμένου να 

αποφευχθούν τα αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος και να πολλαπλασιαστούν τα 

παραδείγματα επιτυχημένης λειτουργίας. Τα τελευταία είναι και αυτά που 

επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου ως συστατικό 

επιτυχίας μιας συνεταιριστικής επιχείρησης. Για την εμπειρική ανάλυση 

χρησιμοποιούμε την ποιοτική μέθοδο τριγωνοποίησης δεδομένων (qualitative data 

triangulation approach) η οποία μας επιτρέπει τη συνεκτική ανάλυση δεδομένων από 

τρεις διαφορετικές πηγές (βιβλιογραφία, ανάλυση θεσμικού πλαισίου και ομάδα 

εμπειρογνωμόνων). Σημαντική γνώση και συμπεράσματα προκύπτουν αναφορικά με 

την σημασία του αποθέματος και του είδους του κοινωνικού κεφαλαίου για την 

ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα.   

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, κοινωνικό κεφάλαιο, 

κοινωνικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
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Abstract:  

The social economy paradigm gains increasing attention and support through a 

number of policy interventions and instruments worldwide. In principle, these 

initiatives are considered as an effective tool to achieving sustainable socio-economic 

growth. However, we argue here that they are not a priori successful developmental 

examples. In the absence of a strong social capital basis, cooperative schemes might 

not work efficiently. In other words, it takes the presence of strong associational 

bonds, trust and reciprocity among members of any cooperative entrepreneurial 

initiative for it to be successful in the long run. Within this context the present study 

analyses the problems and prospects related to the development of agricultural 

cooperatives in Greece. We argue that unless a modernisation and restructuring 

process is set forth the current schemes to support cooperative initiatives (under the 

now popular social economy agenda) will result into the mere repetition of negative 

past experiences. The presence of some successful cooperative schemes in Greece 

seems to verify the importance of building a positive associational basis of trust and 

reciprocity among the members of local societies. We employ a qualitative data 

triangulation approach to combine evidence from a focused literature review, with the 

analysis of the policy context and the opinions acquired from interviews with a panel 

of experts. Important insights are provided in terms of the long run developmental 

potential of cooperatives in Greece and in particular the role of the country’s stock 

and type of social capital in such a process. 

 

Keywords: Social and Solidarity Economy, Social Capital, Social Enterprise, 

Agricultural Cooperatives 
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1. Εισαγωγή  

Η μακρόχρονη παρουσία της συνεταιριστικής δράσης στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με 

δυο αντίθετες τάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών 

(από τη δεκαετία του ‘80 έως σήμερα), παρατηρούμε ότι, από τη μια πλευρά, υπάρχει 

το παράδειγμα συνεταιρισμών που λειτουργούν εύρυθμα και αναπτύσσονται 

δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτών3. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

το παράδειγμα συνεταιρισμών που παρουσίασαν σοβαρές αστοχίες και 

δυσλειτουργίες γεγονός που κατέστησε αδύνατη την επίτευξη των στόχων τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, από τους 6.700 συνεταιρισμούς της χώρας, στο πρόσφατα 

θεσμοθετημένο Εθνικό Μητρώο απέμειναν λιγότεροι από το 10% καθώς «οι 

υπόλοιποι είτε δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις [για την ένταξη τους στο 

Μητρώο], είτε ήταν πρακτικά εικονικοί» (Ευθυμίου, 2017: 3).  

Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών είναι κομβικής σημασίας δεδομένης της 

συμμετοχής της που η αγροτική παραγωγή έχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και της 

απασχόλησης διαχρονικά4. Ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει με περίπου 4% στο 

ΑΕΠ της χώρας και με 12% στην απασχόληση (Πίνακας 1), όταν οι αντίστοιχοι 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,3% και 5% περίπου (στοιχεία Eurostat). 

Παρακάτω παρατηρούμε αναλυτικά τις αυξομειώσεις του ΑΕΠ κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης και τις διακυμάνσεις της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 

(Πίνακας 1). 

Η ενδυνάμωση των συνεταιρισμών αποτελεί εργαλείο ευέλικτο και ικανό να 

αντιμετωπίσει επιτυχημένα τις διαρθρωτικές αδυναμίες5 του πρωτογενή τομέα 

(Bijman et al. 2012).  Ωστόσο, ο στόχος αυτός είναι πολυεπίπεδος και οι απαραίτητες 

αλλαγές αφορούν σε μια σειρά από τομείς παρέμβασης στο επίπεδο άσκησης 

πολιτικής. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας οι παρεμβάσεις αυτές και η πιθανή 

ενδυνάμωση της συνεταιριστικής δράσης στην χώρα μας αναλύονται μέσα από το 

πρίσμα του κοινωνικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, αναλύεται το ερώτημα του αν, και 

κατά πόσο, ‘μπορούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα να αναπτυχθούν 

ακολουθώντας το πρότυπο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας’. Η κοινωνική1 

επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο βασιζόμενη στο κοινωνικό 

κεφάλαιο σαν το καταλυτικό συστατικό για την επιτυχία της κοινής δράσης των 

μελών ενός οργανισμού. Η τάση αυτή παρατηρείται και στη χώρα μας με μια σειρά 

από Κοινοτικές και εθνικές πρωτοβουλίες να υλοποιούνται προς την κατεύθυνση 

ενίσχυσης δράσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.   

Η κοινωνική οικονομία αντλεί την ιδιαίτερη σημασία της από την ικανότητά 

της να ενεργοποιεί την κοινωνία των πολιτών, να ενισχύει την οικονομική 

αποτελεσματικότητά της και να δημιουργεί κοινωνική προστιθέμενη αξία μέσα από 

την ανάπτυξη δικτύων ‘διαπροσωπικής και συλλογικής δέσμευσης’ (Putnam, 1993). 

Η κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονομία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς υπηρεσιών ενώ 

σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Defourny (2001): «Η κοινωνική οικονομία 

                                                      
3 Βλ. ενδεικτικά τα παραδείγματα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ειδικού σκοπού, ο ‘Άγιος Λουκάς’ 

και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Ράχης (ΑΣΠΟ). Ο ‘Άγιος Λουκάς’ 

έχει 300 μέλη με ετήσιο κύκλο εργασιών 2 εκατ. Ευρώ, εξάγει τα προϊόντα του σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης, και απασχολεί 70 άτομα εποχικό προσωπικό. Ο ΑΣΠΟ έχει 65 μέλη, με ετήσιο κύκλο 

εργασιών 600.000,00€ και 40 εποχικούς εργαζόμενους (βλ. Ευθυμίου, 2017).   
4 Το 1980 η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ ήταν 17 %, ενώ το 2018 ανήλθε στο 4% 

περίπου (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 
5 Οι κυριότερες αδυναμίες αφορούν στη συνεχώς μειούμενη καλλιεργούμενη γεωργική γη, τη μικρή 

και επίσης μειούμενη μέση χρησιμοποιούμενη αγροτική έκταση ανά εκμετάλλευση (το 2013 ήταν 6,8 

εκτάρια με μέσο όρο ΕΕ τα 16,1 εκτάρια), τον κατακερματισμένο κλήρο, και τη δραματική μείωση του 

αριθμού των νέων αγροτών (Ευθυμίου, 2017). 
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περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία 

(ενώσεις), η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) 

έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά 

την επιδίωξη κέρδους, β) έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, γ) εφαρμόζουν δημοκρατική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, δ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην 

εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος» (Defourny, 2001 στο 

Borzaga & Defourny 2001:7). Στο πλαίσιο αυτό ο όρος κοινωνική 

επιχειρηματικότητα χρησιμοποιείται για να δηλώσει επιχειρηματικότητα που 

στοχεύει στο κοινωνικό όφελος ενώ ο κοινωνικός επιχειρηματίας ορίζεται ως το 

άτομο που στοχεύει στη δημιουργία κοινωνικής αξίας (Brooks 2009). 

 

Πίνακας 1: ΑΕΠ και απασχόληση στον πρωτογενή τομέα. 

Έτος 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΕΠ σύνολο  184.223 185.586 184.773 184.421 187.196 190.817 

ΑΕΠ 

Πρωτογενή 

Τομέα*  

6.572 7.128 7.116 6.673 7.341 7.553 

Απασχόληση 

πρωτογενή 

τομέα** 

481.1 479.9 465.7 454.5 453.4 469.6 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. *Το ΑΕΠ καταγράφεται σε εκατ. Ευρώ (τιμές 2010) με προσωρινά 

στοιχεία. **Η απασχόληση αφορά σε χιλ. άτομα άνω των 15 ετών.  

 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο δράσης της κοινωνικής οικονομίας ορίζεται με το 

Νόμο 2719/1999, ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών. Η πρώτη οργανωμένη και θεσμικά 

ολοκληρωμένη προσπάθεια για την Κοινωνική Οικονομία πραγματοποιείται με το 

Νόμο 4019/2011 όπου για πρώτη φορά ορίζεται η Κοινωνική Οικονομία και 

θεσπίζεται ως φορέας της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). 

Ακολουθεί ο Νόμος 4430/2016 στα πλαίσια του οποίου ορίζεται η «Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία» και οι φορείς της ενώ, δημιουργείται και το Γενικό Μητρώο 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπου εγγράφονται όλοι οι σχετικοί φορείς6. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο προβληματισμός της παρούσας εργασίας αφορά στο 

απόθεμα και το είδος του κοινωνικού κεφαλαίου που χαρακτηρίζει τη χώρα 

δεδομένου ότι τα θετικά οφέλη που αναμένονται από οποιαδήποτε μορφή κοινής 

συνεταιριστικής δράσης δεν θα παρατηρούνται στην περίπτωση της ύπαρξης 

αρνητικού κοινωνικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι το υπόβαθρο 

μιας χώρας σε εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της, κουλτούρα συλλογικής δράσης 

και αξιών θα είναι αυτό που θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των 

πρωτοβουλιών κοινής δράσης. Η μεθοδολογία της παρούσας ανάλυσης είναι ποιοτική 

και αφορά στη μέθοδο «τριγωνισμού» δεδομένων (qualitative data triangulation) τα 

οποία προέρχονται από 1) την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την συνεργατική 

δράση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 2) την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου 

και 3) από την ποιοτική καταγραφή των απόψεων ενός πάνελ ειδικών 

                                                      
6 Διαχρονικά ωστόσο, η μισθωτή εργασία στην κοινωνική οικονομία είναι περιορισμένη και βρίσκεται 

κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος της μισθωτής 

εργασίας στην κοινωνική οικονομία την περίοδο 2014-15 αντιστοιχεί στο 6,3%, της συνολικής 

μισθωτής εργασίας στην ΕΕ, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 3,3% (Monzon 

and Chaves 2016). 
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(εμπειρογνωμόνων) οι οποίοι κατέθεσαν μέσα από μια σειρά στοχευμένων elite 

interviews τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα της παρούσας εργασίας.  

 

2. Εννοιολογικό πλαίσιο και ερευνητικές υποθέσεις  

Όπως προαναφέρθηκε το βασικό ερώτημα της παρούσας εργασίας αφορά στο αν 

μπορούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα να αναπτυχθούν ακολουθώντας το 

πρότυπο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η απάντηση του ερωτήματος αυτού 

αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση λόγω τριών κυρίως παραγόντων οι οποίοι 

επιβάλλουν, θα λέγαμε, τη στροφή του πρωτογενή τομέα της χώρας σε πιο βιώσιμα 

μοντέλα ανάπτυξης. Οι λόγοι αυτοί συνοπτικά είναι 1) η παγκοσμιοποίηση και η 

αύξηση του ανταγωνισμού τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, 2) το 

διαφοροποιημένο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

αυξημένη υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και 3) το νέο θεσμικό πλαίσιο 

ρύθμισης της λειτουργίας των συνεταιριστικών αγροτικών επιχειρήσεων στη χώρα 

μας που στόχο έχει να ξεπεραστούν κάποια από τα ενδογενή μειονεκτήματα που 

αφορούν στην λειτουργία του πρωτογενή τομέα και τα οποία αν δεν συνέβαλλαν, 

τουλάχιστον επέτειναν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα 

μας. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 παρατηρείται σημαντική αύξηση του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος σχετικά με το υπόδειγμα της κοινωνικής οικονομίας, ως 

μοχλού στήριξης μιας σειράς από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που εμφανίστηκαν στο 

«κενό» που δημιούργησαν οι αποτυχίες και ελλείψεις του κράτους, από τη μια 

πλευρά, και οι αστοχίες της αγοράς, από την άλλη (Defourny 2001; Shapero & Sokol 

1982; Dart 2004; Mair & Marti 2006). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ως 

ξεχωριστό παράδειγμα – μοντέλο ανάπτυξης, βασίζεται στην διάκριση της από την 

εμπορική επιχειρηματικότητα στη σφαίρα: πρώτον, της αδυναμίας των αγορών, αφού 

παράγει για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες για τις οποίες η αγορά είτε δεν 

ενδιαφέρεται είτε δεν έχει το απαιτούμενο κέρδος προκειμένου να τις προσφέρει 

(Weisbrod 1975; Nelson & Krashinsky 1973); δεύτερον, της επιχειρηματικής 

αποστολής, αφού στόχος των επιχειρήσεων είναι η δημιουργία κοινωνικής αξίας για 

το δημόσιο καλό σε αντίθεση με την εμπορική επιχειρηματικότητα που στοχεύει σε 

ιδιωτικά κέρδη (Austin et al. 2006); τρίτον, της κινητοποίησης των πόρων και στη 

διαχείρισή τους, αφού τόσο η συγκέντρωση όσο και η διαχείριση των ανθρωπίνων και 

οικονομικών πόρων έχει εθελοντικό – αλτρουιστικό χαρακτήρα (π.χ. μη διανεμητικός 

περιορισμός στα πλεονάσματα της επιχείρησης, έμφαση στην μη χρηματική 

αποζημίωση) (Austin et al. 2006); και τέταρτον, της μέτρησης της απόδοσης, αφού η 

αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕ ελέγχεται και αποτιμάται από μη 

χρηματοπιστωτικούς παράγοντες (φορείς) και συνδέεται με μια σειρά πολλών και 

διαφορετικών δεικτών και όχι μόνο χρηματοοικονομικών δεικτών όπως το μερίδιο 

αγοράς, η ικανοποίηση των πελατών κ.λπ. (Kanter & Summers 1987).   

Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά μεταξύ της αποστολής μιας κοινωνικής 

επιχείρησης και της αποστολής μιας εμπορικής επιχείρησης, δεν είναι στην 

πραγματικότητα τόσο ‘υπερβολική’ όσο συνήθως αποτυπώνεται στη σχετική 

βιβλιογραφία (Austin et al. 2006). Η εμπορική επιχειρηματικότητα ωφελεί την 

κοινωνία με τη μορφή νέων και πολύτιμων αγαθών, υπηρεσιών και θέσεων εργασίας 

και μπορεί να έχει μετασχηματιστικές κοινωνικές επιπτώσεις (Austin et al. 2006). Οι 

Martin & Osberg (2007) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι: «Κάθε ορισμός του όρου 

«κοινωνική επιχειρηματικότητα» πρέπει να ξεκινά με τη λέξη «επιχειρηματικότητα». Η 

λέξη «κοινωνική» απλώς τροποποιεί την επιχειρηματικότητα. Αν η επιχειρηματικότητα 

δεν έχει σαφές νόημα, τότε η τροποποίησή της με την έννοια της κοινωνικής βούλησης 
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δεν προσφέρει  πολλά» (Martin & Osberg 2007: 28). Ομοίως, άλλοι ερευνητές όπως οι 

Peredo & McLean (2006) και Chell (2007) υποστηρίζουν ότι το μακροπρόθεσμα 

βιώσιμο πρότυπο μιας κοινωνικής επιχείρησης μπορεί καλύτερα να ερμηνευτεί ως 

μια μορφή επιχειρηματικότητας. Μακροπρόθεσμα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει 

να είναι αυτοσυντηρούμενες και κατά συνέπεια επιχειρηματικές στις προσπάθειές 

τους (Peredo & McLean 2006; Chell 2007). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 

στην πράξη, οι κοινωνικές επιχειρήσεις τείνουν να αναπτύσσονται ως ‘αξίωμα’ 

(δόγμα) των φιλανθρωπικών οργανώσεων «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», οι οποίες 

προσελκύουν ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο με προ-κοινωνικά (επαγγελματικά 

και τοπικά – συλλογικά) κίνητρα και έχουν αναπτύξει στρατηγικές επιβίωσης που 

βασίζονται στην εξάρτηση από επιχορηγήσεις (Peredo & McLean 2006; Chell 2007). 

Μέσω μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης της έννοιας και της πρακτικής των 

κοινωνικών επιχειρήσεων ο Cho (2006: 34) υποστηρίζει ότι: «Οι υφιστάμενοι ορισμοί 

της ΚΕ αντανακλούν περίπλοκα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ ΚΕ, πολιτικής 

και αξιών; ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να κατανοηθούν οι 

ευρύτερες επιπτώσεις της στροφής προς την ΚΕ».  

Στο πλαίσιο αυτό η βασική υπόθεση την οποία στοχεύει να εξετάσει 

εμπειρικά η προτεινόμενη εργασία είναι ότι η μακροχρόνια παρουσία ομάδων 

συμφερόντων στη χώρα, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραμέτρων, έχει 

δημιουργήσει ένα απόθεμα ‘αρνητικού και δυσκίνητου’ θα μπορούσαμε να πούμε, 

κοινωνικού κεφαλαίου το οποίο θα τείνει να αντιλαμβάνεται πρωτοβουλίες 

κοινωνικής οικονομίας ως πρωτοβουλίες ευκαιριακού κέρδους παρά ως μεσο-

μακροπρόθεσμες ευκαιρίες παραγωγικής ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της 

παραγωγικής βάσης της χώρας. Διαφορετικά, η ανάπτυξη συνεταιριστικών 

πρωτοβουλιών κάτω και από την ομπρέλα της κοινωνικής οικονομίας, θα οδηγήσει 

στην αναπαραγωγή ενός συνεργατικού παραδείγματος το οποίο έχει ήδη αποτύχει. 

Με άλλα λόγια, η βασική μας υπόθεση είναι ότι εάν δεν αντιμετωπιστούν ορισμένες 

παθογένειες, οι τρέχουσες προσπάθειες της Ελλάδας να προωθήσει τη βιώσιμη 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω εργαλείων όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 

και οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα καταλήξουν σε αποτυχία. 

 

3. Εμπειρική έρευνα - Μεθοδολογία  

Παρόμοια με τους Peredo & McLean (2006) και Chell, 2007, εδώ υιοθετούμε έναν 

επιχειρηματικό ορισμό των ΚΕ ως αυτοσυντηρούμενων πρωτοβουλιών - 

προσπαθειών με μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Για να 

αναλύσουμε τη δυναμική των αγροτικών συνεταιρισμών να αναπτυχθούν ως 

κοινωνικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε μια ποιοτική προσέγγιση τριγωνισμού 

δεδομένων (Jick, 1979) που περιλαμβάνει στοιχεία από την: 1) κριτική μετα-ανάλυση 

της υπάρχουσας γνώσης, 2) ανασκόπηση των βασικών σημείων του σύγχρονου 

πλαισίου πολιτικής, και 3) καταγραφή των απόψεων των ειδικών (εμπειρογνωμόνων).   

Στο βαθμό που υπάρχει μια σημαντική εξάρτηση από την μέχρι τώρα πορεία 

της χώρας (path dependence) είναι σημαντικό να αναλύσουμε τη διάσταση του 

κοινωνικού κεφαλαίου ως στοιχείο της ευρύτερης κουλτούρας και των αξιών μας, το 

οποίο μπορεί να μας δώσει και χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε να 

αλλάξουμε την πορεία των αγροτικών συνεταιρισμών στη χώρα μας. Στο παρακάτω 

Διάγραμμα 1 αποτυπώνεται η σχέση μεταξύ αυτών των τριών πηγών δεδομένων ως 

παραγόντων καθοριστικών μιας βαθύτερης κατανόησης των παρεμβάσεων που 

απαιτούνται προκειμένου οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στη χώρα μας να μπορούν να 

λειτουργήσουν κάτω από το πλαίσιο ανάπτυξης και των κοινωνικών επιχειρήσεων.   
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Διάγραμμα 1: Συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα υπό το 

πρίσμα του μοντέλου της ποιοτικής τριγωνοποίησης δεδομένων (qualitative data 

triangul ation) 

 
 

Στο βαθμό που η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί το ‘φίλτρο’ μέσα 

από το οποίο θα διερευνηθεί το παραπάνω ερώτημα είναι χρήσιμο να παρουσιάσουμε 

εν συντομία τη σφαίρα εντοπισμού του καθώς και τα οφέλη που συνδέονται με την 

ύπαρξη θετικού κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινωνία. Το κοινωνικό κεφάλαιο 

υπάρχει σε αποθέματα και αφορά στις σχέσεις μεταξύ προσώπων και ομάδων οι 

οποίες αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου μέσα από κοινωνικές δομές που 

ενισχύουν τη συχνή επικοινωνία τους (Coleman 1990). Το πολυδιάστατο περιεχόμενο 

της έννοιας κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να φανεί μέσα από ενδεικτικούς ορισμούς. 

Σύμφωνα με τον Coleman το κοινωνικό κεφάλαιο είναι «… ένα χαρακτηριστικό της 

κοινωνικής δομής στην οποία είναι ενσωματωμένο ένα άτομο … [και έτσι]… δεν είναι 

ιδιωτική ιδιοκτησία οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που επωφελούνται από αυτό» 

(Coleman 1990: 315). Σύμφωνα με τον Putnam το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται με 

«…χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης, όπως η εμπιστοσύνη, οι κανόνες και τα 

δίκτυα, που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας 

διευκολύνοντας συντονισμένες ενέργειες» (Putnam 1993: 167). Δίνοντας έναν 

περισσότερο λειτουργικό ορισμό, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναγνωρίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως πρωτοβουλίες των 

ατόμων τα οποία «… δικτυώνονται με κοινά πρότυπα, αξίες και κατανοήσεις που 

διευκολύνουν τη συνεργασία εντός ή μεταξύ των ομάδων» (OECD 2001: 41).  

 

4. Αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυσης  

4.1 Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνικό κεφάλαιο  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση, η Ελλάδα είναι μια χώρα χαμηλού (ή 

"αδύναμου") κοινωνικού κεφαλαίου. Μια σειρά από μελέτες, που αφορούν σε βασικά 

χαρακτηριστικά της ύπαρξης ή μη κοινωνικού κεφαλαίου, όπως είναι η ιδιότητα του 

μέλους σε μια ομάδα, η εμπιστοσύνη και η ιδιότητα του πολίτη, κλπ., καταδεικνύουν 

το έλλειμα της χώρας μας σε θετικό κοινωνικό κεφάλαιο (Christoforou 2005; 
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Δεμερτζής 2006; Καζάκος 2006; Παρασκευόπουλος 2006; Bitros 2013; Bitros and 

Karayiannis 2013; Daskalopoulou 2016a).   

Η παραπάνω παρατήρηση συνδέεται με την μακρόχρονη παρουσία 

αναπτυξιακών εμποδίων και αντικινήτρων, όπως η προσοδοθηρία, η πολιτική 

ευνοιοκρατία, ο υπερβολικός κρατισμός και η αυξανόμενη έλλειψη αξιοπιστίας, 

λογοδοσίας και διαφάνειας στη δημόσια ζωή (Danopoulos 2015; Bitros 2013; 

Daskalopoulou 2016b; Jones et al. 2008).  Όλο αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό με την 

κυριαρχία των ‘από πάνω προς τα κάτω’ πολιτικών πρακτικών στην ανάπτυξη 

κοινωνικών πρωτοβουλιών (π.χ. ΜΚΟ, εθελοντισμός, κοινωνία των πολιτών) 

(Huliaras 2014) οδήγησε στην ευρεία εξάπλωση μη παραγωγικών επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών σε όλον τον κύκλο της οικονομικής λειτουργίας της χώρας (Bitros 

2013; Daskalopoulou 2016b).   

Ακολουθώντας αυτό που αποκαλείται ‘νότιο μοντέλο του κράτους πρόνοιας’ 

(Ferrera 1996), η ανάπτυξη στην Ελλάδα συνδέθηκε με συγκεκριμένες μορφές 

πολιτικής διαφθοράς όπως, για παράδειγμα, οι πελατειακές σχέσεις και οι ομάδες 

πίεσης (Bitros 2013). Αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό στο βαθμό που έτσι 

διαμορφώθηκαν όχι μόνο οι κοινωνικές παροχές και η επιδοματική πολιτική του 

κράτους, αλλά κυρίως, η δημόσια και ιδιωτική επιχειρηματικότητα η οποία 

αναπτύχθηκε στη βάση εκμετάλλευσης του θεσμικού πλαισίου και της ρυθμιστικής 

λειτουργίας των θεσμών της χώρας (Eleftheriadis 2005; Bika 2011; Konstantinidis & 

Xezonakis 2013; Danopoulos 2014).  

Ο πρωτογενής τομέας έχει επηρεαστεί σοβαρά από τα παραπάνω, και κυρίως 

από την ανάπτυξη και την ποιότητα των θεσμών στη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι οι 

πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ΚΑΠ καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης της 

πρωτογενούς παραγωγής δεν αξιοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός 

βιώσιμου μοντέλου αγροτικής παραγωγής (Ευσταθίου 2017). Έτσι, ο πρωτογενής 

τομέας έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής σχετικά με την ‘ανοχή’ του 

απέναντι στην κομματική πολιτική, γεγονός που οδήγησε τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς να είναι υπεύθυνοι για τις «χαμένες δεκαετίες ανάπτυξης στην 

Ελλάδα» (Bika 2011; Δημάκης 2004). 

 

4.2 Αγροτικοί συνεταιρισμοί και πλαίσιο πολιτικής  

Η ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών στη χώρας μας χαρακτηρίζεται ως 

προβληματική (Bijman et al. 2012), ενώ και στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών 

αναδιάρθρωσης αναφέρονται ως ‘μείζον πρόβλημα’ που χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης. Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της στρεβλής ανάπτυξης είναι 

πολλά και οδήγησαν στην κατανόηση των αγροτικών συνεταιρισμών ως α) ένα 

ευέλικτο όχημα μεταφοράς εθνικών πόρων και πόρων της ΕΕ χωρίς σε βάθος 

παρακολούθηση και έλεγχο και β) ένα μέσο άσκησης κομματικής πολιτικής (Bijman 

et al. 2012).  

Σύμφωνα με τις επιταγές των μνημονιακών προγραμμάτων οικονομικής 

στήριξης, η Ελλάδα έχει εκδώσει νόμους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων 

και την προώθηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη διατήρηση ενός βιώσιμου 

αγροτικού τομέα. Κύρια παρέμβαση είναι η δημιουργία Μητρώου Αγροτικών 

Συνεταιρισμών (ΑΣ) στη βάση αυστηρών προϋποθέσεων σε ότι αφορά τη σύσταση 

και τη λειτουργία τους (Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων - 

Νόμος 4015/2011). Επιπλέον, ο Νόμος Ν. 4384/2016 είναι επίσης σημαντική 

παρέμβαση αφού ορίζει προθεσμίες και επιβάλλει κυρώσεις στους ΑΣ που δεν θα 

ακολουθήσουν την υποχρεωτική διαδικασία καταχώρισης τους στο Μητρώο. Έτσι, 

γίνεται αντιληπτή η προτεραιότητα που δίδεται στην ‘εκκαθάριση του τοπίου’ των 
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Αγροτικών Συνεταιρισμών στη χώρα μας (Ευθυμίου 2017). Η τελευταία καταχώριση, 

πριν από την κρίση, αφορά σε περισσότερους από 6.000 αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

Σήμερα, υπάρχουν 789 αγροτικοί συνεταιρισμοί με πλήρως ενημερωμένα στοιχεία 

στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημέρωση  μέχρι την 03/06/2019).  

Είναι σαφές ότι οι προαναφερθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες είχαν θετικά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, μια σειρά από ζητήματα παραμένουν ‘ανοικτά’ όπως για 

παράδειγμα η συν-διαχείριση των αρμόδιων υπουργείων στον τομέα της χάραξης 

πολιτικής για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με το νόμο Ν. 4430/2016, η ανάπτυξη δράσεων στον τομέα της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας ρητά περιλαμβάνει και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ως 

την ‘αρχαιότερη’ και πιο διαδεδομένη μορφή κοινωνικής επιχείρησης η οποία θα 

χρήζει υποστήριξης και μέσα από αυτό το εργαλείο – πλαίσιο αγροτικής πολιτικής. Ο 

Νόμος πλαίσιο 4430/2016 για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας προβλέπει τη δημιουργία αντίστοιχου Μητρώου επιχειρήσεων Κ.Αλ.Ο. 

και αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία7 στις αρχές 

του 2019, στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων Κ.Αλ.Ο. καταγράφονται συνολικά 

1.316 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (επιχειρηματικές δράσεις). Η 

εξέλιξη αυτή είναι θετική στο βαθμό που τόσο, η υγιής αναβίωση της 

συνεταιριστικής δράσης όσο, και οι πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την αντιμετώπιση των διαχρονικών 

διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας (βλ. πολυαπασχόληση των 

αγροτών, μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, έλλειψη διαδόχου στην 

εκμετάλλευση, κλπ.) (Ευθυμίου 2017). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν 

μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμποδίσουν τη 

σχεδιαζόμενη και αναμενόμενη συμβολή του μέτρου αυτού στην ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα της χώρας. Το πρώτο βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο παρέμβασης αφορά στη ‘συναρμοδιότητα’ δυο Υπουργείων η 

οποία δημιουργείται με το πλαίσιο των Νόμων 4384/2016 για τους Αγροτικούς 

Συνεταιρισμού, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και του 

4430/2016 αναφορικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Η συνύπαρξη 

δυο νομοθετικών πλαισίων στήριξης μπορεί να είναι θετική αν λειτουργήσει 

συμπληρωματικά αλλά μπορεί να είναι και αρνητική αν προσθέσει διοικητική 

πολυπλοκότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την πλευρά των αρμόδιων 

αρχών, προκαλώντας καθυστερήσεις, σύγχυση αρμοδιοτήτων και ρόλων, κλπ. Αυτό 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικαλυπτόμενες και ενδεχομένως αντικρουόμενες 

πρωτοβουλίες πολιτικής, σημείο το οποίο αποτελεί αρνητικό χαρακτηριστικό του εν 

γένει θεσμικού πλαισίου της χώρα μας. Επιπλέον, η κατακερματισμένη φύση της 

οικονομικής στήριξης η οποία θα προβλέπεται από δυο φορείς μπορεί να δώσει εκ 

νέου ώθηση σε προσοδοθηρικές πρακτικές αναζήτησης οφέλους. Τέλος, η συνύπαρξη 

αυτών των πλαισίων στήριξης προϋποθέτει και την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου 

πλάνου αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη. Μέσω αυτού θα μπορούμε να 

αποφύγουμε την αντιμετώπιση των δράσεων ΚΑλΟ ως άλλη μια επιλογή 

διαφοροποίησης της παραγωγικής δραστηριότητας η οποία θα είναι αντιληπτή ως  

επικερδής μόνο στο βαθμό που θα αποτελεί ‘από πάνω προς τα κάτω’ παρέμβαση για 

                                                      
7 Βλ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στους 

ενημερωμένους έως τις 16-01-2019 πίνακες του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
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τη στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων στον πρωτογενή τομέα. Κάτι 

τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ήδη εύθραυστη σχέση των πολυαπασχολούμενων 

αγροτικών νοικοκυριών με την παραγωγική διαδικασία.   

 

4.3 Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων  

Η ποιοτική ανάλυση της παρούσας εργασίας ολοκληρώνεται με την καταγραφή των 

απόψεων ενός πάνελ έξι ειδικών οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν ανώνυμα τις 

απόψεις τους σχετικά με την κύρια υπόθεση της μελέτης. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί 

επιλέχθηκαν με βάση την ερευνητική τους δραστηριότητα σε θέματα θεσμών, 

αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης και του ρόλου των αγροτικών συνεταιρισμών 

στην Ελλάδα. Έτσι, διασφαλίστηκε η λήψη εξειδικευμένων απαντήσεων – απόψεων 

σε σχέση με την μελλοντική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 

και το βαθμό που αυτή θα επηρεαστεί από το πρότυπο που ακολουθήθηκε στο 

παρελθόν και από το κοινωνικό κεφάλαιο της χώρας.  

Ως γενικό πλαίσιο, η πλειοψηφία των ειδικών φαίνεται να συμφωνούν ότι: α) 

είναι πράγματι ενδιαφέρον για την Ελλάδα να δει πώς θα ωφεληθεί καλύτερα από 

τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ως ένα ‘παλιό εργαλείο’ που εξελίσσεται σε ένα νέο 

πλαίσιο, β) η αναπτυξιακή δυναμική των ΑΣ είναι μια ανοιχτή συζήτηση; η ανάπτυξή 

τους δεν πρέπει να θεωρείται «προκαθορισμένη», αλλά ούτε θα πρέπει οι ΑΣ να 

θεωρούνται ‘πανάκεια’ και άρα ότι θα μπορούσαν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν 

όλα τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα απλά λειτουργώντας κάτω από ένα νέο 

νομικό πλαίσιο, και γ) απαιτούνται μια σειρά από παρεμβάσεις σε επιμέρους τομείς 

άσκησης πολιτικής προκειμένου η χώρα συνολικά αλλά και ο πρωτογενής τομέας 

ειδικότερα να μπορέσει να αναπτυχθεί ακολουθώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο 

μοντέλο ανάταξης. 

Στην κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω, ζητήθηκε από τους ειδικούς να 

καταδείξουν τους κατά προτεραιότητα τομείς παρέμβασης. Οι προτάσεις τους 

καταδεικνύουν την αναγκαιότητα παρεμβάσεων για την:  

 Ενίσχυση της ποιότητας των θεσμών (E1, E4, E5, E6) 

 Διασφάλιση του ελέγχου των ΑΣ ως προς την καλή διαχείριση τους και την 

αποσαφήνιση από μέρους τους οικονομικά βιώσιμων στόχων (E2, E3) 

 Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στη λειτουργία των αγορών 

(E2, E4, E5) 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδικευμένης κατάρτισης (E1, 

E2, E4) 

 Ενίσχυση των δομών διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων (E2) 

 Ενδυνάμωση της χωρικής και κοινοτικής διάστασης στα αναπτυξιακά 

προγράμματα (E4, E3) 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι απόψεις για την 

μελλοντική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών υπό το πρίσμα του κοινωνικού 

κεφαλαίου της χώρας μας καταγράφονται ως ‘ υπό προϋποθέσεις αισιόδοξες’. 

Κάποιοι ειδικοί τονίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη βελτίωσης και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί ενώ, άλλοι ειδικοί τονίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο που από μόνοι τους 

οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν.  

 

5. Συμπεράσματα  

Η κοινωνική οικονομία θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

επίτευξη μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

(Defourny 2001; Defourny & Nyssens 2008). Ωστόσο, οι επιχειρηματικές και οι εν 
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γένει παραγωγικές πρωτοβουλίες που συνθέτουν ένα τέτοιο παράδειγμα δεν μπορούν 

να θεωρηθούν ως εκ των προτέρων αποτελεσματικές. Η συνεργατική δράση, στην 

οποία βασίζονται αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες, είναι το ζητούμενο. Επιπλέον, 

ζητούμενο είναι και η ύπαρξη ενός σαφώς προσδιορισμένου παραγωγικού σκοπού 

αλλά, και η από μέρους αυτόνομη δραστηριοποίηση για την εξεύρεση παραγωγικών 

πόρων και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Η ανάπτυξη των αγροτικών 

συνεταιρισμών στην Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί πανάκεια η οποία θα 

αναμένουμε να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα απλά και 

μόνο επειδή ένα νέο νομικό πλαίσιο υπάρχει. Ο συνεχής έλεγχος για την εφαρμογή 

του νέου νομικού πλαισίου θα πρέπει να συνδεθεί με την καλλιέργεια μιας 

κουλτούρας αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους, γεγονός που θα βάλει τις 

βάσεις για μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη παραγωγική δραστηριότητα η οποία θα είναι 

ανταγωνιστική. Επίσης, το διαφοροποιημένο πλαίσιο οικονομικής στήριξης μέσα από 

την παράλληλη προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα πρέπει να 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο ανάπτυξης 

με την διαφοροποίηση της στήριξης να αφορά σε αποκλειστικά παραγωγικά κριτήρια 

όπως αυτά θα αποτυπώνονται στους παραγωγικούς σκοπούς των πρωτοβουλιών και 

σχημάτων τα οποία θα ζητήσουν υποστήριξη μέσω αυτών των μοχλών ενίσχυσης. 

Στην παρούσα φάση η ‘κύρια ανησυχία’ σχετικά με τα μέτρα αυτά και το νέο νομικό 

πλαίσιο φαίνεται να είναι η επιβολή τους ως μνημονιακά μέτρα εξυγίανσης και εξ 

ορθολογισμού της δράσης των συνεταιρισμών. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά στην ουσιαστική στροφή της επιχειρηματικής δράσης 

του πρωτογενή τομέα της χώρας σε σχήματα και πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμη 

προοπτική και όχι απλά η απορρόφηση πόρων των ‘από τα πάνω προς τα κάτω’ 

σχεδιαζόμενων μέτρων.  

Υπό το πρίσμα της παρούσας ανάλυσης, μπορούμε να εντοπίσουμε τους 

ακόλουθους τρεις τομείς παρεμβάσεων που θεωρούμε κρίσιμους όσον αφορά τη 

λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών και την ενίσχυση της κοινωνικής 

οικονομίας στη χώρα. Ο πρώτος τομέας αφορά στην ανάγκη παρεμβάσεων για την 

ενίσχυση της ποιότητας των θεσμών στη χώρα. Ο δεύτερος τομέας αφορά στην 

ανάγκη χάραξης και υιοθέτησης ενός πιο ενεργού ρόλου από την πλευρά των 

κρατικών δομών άσκησης της αγροτικής πολιτικής. Τέλος, ο τρίτος τομέας 

αναγκαίων παρεμβάσεων αφορά στην ενίσχυση του αποθέματος του κοινωνικού 

κεφαλαίου των αγροτικών συνεταιρισμών. Θα λέγαμε επομένως ότι, προτεραιότητα 

είναι η υποστήριξη μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε ολόκληρο το κοινωνικο-

οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς της παραγωγικής δραστηριότητας στη 

χώρα μας. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο 

πρωτογενής τομέας στη χώρα μας είναι πολύπλοκα και πολυσύνθετα και δεν 

αφορούν μόνο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου αλλά σε ζητήματα όπως ο 

διεθνής ανταγωνισμός, το μακροοικονομικό περιβάλλον, κλπ. Κατά συνέπεια είναι 

πιθανόν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί να ‘βουλιάξουν’ κάτω από το βάρος δυσμενών 

εξωγενών παραγόντων και έτσι να μην μπορέσουν να αναπτύξουν την παραγωγική 

δυναμική που αναμένεται από αυτούς και να επιστρέψουν σε μια ‘διαχειριστική 

λογική’ που αποτέλεσε ένα από τα κύρια προβλήματα των παρελθόντων ετών. 
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Περίληψη: 

Η έκταση και η ένταση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και τα 

οικολογικά αδιέξοδα στα οποία οδήγησε ο δυτικός τρόπος αντίληψης και ανάπτυξης  

καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση νέων ηθικών και φιλοσοφικών ερεισμάτων για 

τον επαναπροσδιορισμό της στάσης του ανθρώπου προς τη φύση και της θέσης του 

μέσα σε αυτήν. Ο Arne Naess αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες 

του 20ου αιώνα στην πορεία αυτή. Μέσω της θεμελίωσης του κινήματος της Βαθιάς 

Οικολογίας και της προσωπικής του δράσης και του βίου του, ανέδειξε σε θεωρητικό 

αλλά και πρακτικό επίπεδο την αναγκαιότητα για οικοκεντρικό προσανατολισμό από 

τον άνθρωπο και την κοινωνία του. 
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1. Εισαγωγή 

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και αδιέξοδα για τα οποία ευθύνεται ο  

σύγχρονος άνθρωπος με τις επιλογές του, η υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού 

περιβάλλοντος, οι ανταγωνισμοί για την εξασφάλιση φυσικών πόρων, η βαθιά ηθική 

κρίση που αποτυπώνεται και στην περιβαλλοντική συμπεριφορά, η άναρχη δόμηση, 

οι κοινωνικές ανισότητες, το χάσμα αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, 

καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό της στάσης του σύγχρονου ανθρώπου 

και μια νέα φιλοσοφική αντίληψη των πραγμάτων. Η εργασία αυτή επιχειρεί να 

αναδείξει πώς ο Arne Naess με τη ζωή και το έργο του έδειξε ένα δρόμο για 

αναθεώρηση των αξιών με σαφή οικοκεντρικό προσανατολισμό σε θεωρητικό και 

πρακτικό αλλά και ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

 

2. Arne Naess: Στοιχεία βιογραφίας  

Ο Νορβηγός φιλόσοφος Arne Naess (27 Ιανουαρίου 1912 – 12 Ιανουαρίου 2009), σε 

έρευνα του 2005, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς φιλόσοφους 

του εικοστού αιώνα και η πιο δημοφιλής  προσωπικότητα ανάμεσα στους νέους της 

χώρας του (Drengson 2005). Αξίζει να αναφερθούν κάποια στοιχεία του βίου του 

προκειμένου να σκιαγραφηθεί αδρομερώς η προσωπικότητά του και να ερμηνευθούν 

κατά το δυνατόν οι φιλοσοφικές του καταβολές. 

Ήταν το τέταρτο και τελευταίο παιδί της οικογένειάς του, και γεννήθηκε στα 

περίχωρα του Όσλο, στο Slemdal, σε ένα σπίτι κοντά στο δάσος και τη φύση. 

Μεγάλωσε ορφανός από πατέρα, καθώς πέθανε όταν ο Arne ήταν ενός έτους, ενώ 

καθοριστική για την ψυχοσύνθεσή του ήταν η στενή σχέση που ανέπτυξε με την 

παραμάνα του, Mina, αλλά και η ακούσια απομάκρυνσή του από αυτήν (Boeckel 

1995).  

Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Naess σπούδασε 

στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, από όπου αποφοίτησε το 1933, ολοκλήρωσε το 

μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Μαθηματική και τη Φυσική και έλαβε το διδακτορικό 

του το 1936. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών το 1934 και το 1935, 

μετέβη στο Παρίσι και τη Βιέννη, όπου συμμετείχε σε συζητήσεις με τον Κύκλο της 

Βιέννης και συνεργάστηκε στον τομέα της ψυχανάλυσης και ψυχοθεραπείας με τον 

Eduard Hitschmann, στενό συνεργάτη του Freud. Στη συνέχεια, πήγε στο 

Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, όπου του προσφέρθηκε η θέση του 

αναπληρωτή καθηγητή, την οποία απέρριψε για να  λάβει τη θέση του καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Όσλο, την οποία κατείχε από το 1939 ως το 1969. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν το νεώτερο άτομο που διορίστηκε στη θέση 

αυτή στο Πανεπιστήμιο του  Όσλο, από την οποία όμως επέλεξε την πρόωρη 

συνταξιοδότηση για να μπορεί να «ζήσει και όχι μόνο να λειτουργήσει», όπως 

δήλωσε ο ίδιος, και να αφιερώσει τα υπόλοιπα χρόνια  του στην ενεργό στήριξη του 

κινήματος της Βαθιάς Οικολογίας (Drengson 2005). Πρωταγωνίστησε στη 

μεταρρύθμιση του πανεπιστημιακού συστήματος της Νορβηγίας, θεσμοθετώντας την 

υποχρεωτική παρακολούθηση ενός εξαμήνου του μαθήματος της Φιλοσοφίας, ως 

προαπαιτούμενου για τις σπουδές σε οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο. Από το 1939 

μέχρι το 1954, ο Naess ήταν ο μοναδικός καθηγητής φιλοσοφίας στη Νορβηγία, ενώ 

το 1958 ίδρυσε το διεπιστημονικό περιοδικό φιλοσοφίας Inquiry.  

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Naess ήταν μέλος της αντίστασης ενάντια 

στους Ναζί ενώ μετά τον πόλεμο αγωνίστηκε για τη σύλληψη και τιμωρία 

εγκληματιών πολέμου. Την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου του ζητήθηκε από τα 

Ηνωμένα Έθνη να διερευνήσει χρήσεις του όρου δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αλλά το τελικό προϊόν, ένα βιβλίο με τίτλο Democracy in a World of Tensions (1951), 
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απεκάλυψε ότι ο όρος μπορούσε να σημαίνει οτιδήποτε και για αυτόν τον λόγο το 

βιβλίο δεν ανατυπώθηκε ποτέ (Rothenberg 2009). Τη δεκαετία του ΄50 και ΄60 ο 

Naess έγινε  γνωστός για τα έργα του Interpretation and Preciseness (1953) και 

Communication and Argument (1966). Όσον αφορά την περιβαλλοντική φιλοσοφία 

ξεχωρίζουν τα έργα του“The Shallow and the Deep, Long Range Ecology movement. 

A summary” (1973) και Ecology, Community, and Lifestyle (1989) (Rothenberg 2009, 

Cooper 2001). 

Σημαίνουσα θέση στη ζωή και την προσωπικότητα του Naess είχε η σύνδεσή 

του με τη φύση και τα βουνά, και ιδιαίτερα με τον ορεινό όγκο Hallingskarvet. Από 

τα πρώτα χρόνια της ζωής του περνούσε μεγάλα διαστήματα σε αυτό, δημιουργώντας 

μια στενή σχέση και αποδίδοντάς του το σύμβολο της πατρικής φιγούρας το οποίο 

στερήθηκε (Boeckel 1995). Αργότερα έφτιαξε τη δική του καλύβα στην περιοχή, την 

οποία ονόμασε Tvergastein, όπου συνέγραψε και το μεγαλύτερο μέρος του 

φιλοσοφικού του έργου.  Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ασχολήθηκε με την ορειβασία, με πολλές διακρίσεις σε αποστολές. Ως ορειβάτης, 

το 1950, ο Naess ηγήθηκε της πρώτης Νορβηγικής εκστρατείας για την κατάκτηση 

του όρους Tirich Mir (7.708 μ) στο Πακιστάν και το 1964 ακόμη μιας εκστρατείας 

(Schwarz 2009). Ακολούθησαν και άλλες ορειβατικές προσπάθειες σε άλλες 

περιοχές. 

Στη διαμόρφωση της βιοθεωρίας του, επίσης, καθοριστική ήταν η επαφή του 

με τη φιλοσοφία του Gandhi σχετικά με την εσωτερική σχέση μεταξύ 

αυτοπραγμάτωσης, βιοσφαιρικής ισότητας και ειρηνικής δράσης σε κάθε μορφή 

διαμαρτυρίας και αντίστασης (Μανωλάς &Ταμπάκης 2012). Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτής της στάσης ζωής υπήρξαν η  συμμετοχή του στο νορβηγικό μη 

βίαιο κίνημα αντίστασης στη ναζιστική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου και η διαμαρτυρία για το φράγμα της Alta το 1981 (Fox 1992). Η 

διαμαρτυρία αυτή πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή ενός φράγματος στη βόρεια 

Νορβηγία και αποτέλεσε σύμβολο για την ανάληψη δράσης στα πλαίσια της Βαθιάς 

Οικολογίας. Περίπου 1000 διαδηλωτές αλυσοδέθηκαν για να αποτρέψουν ειρηνικά 

την παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και 6000 αστυνομικοί  

επιστρατεύτηκαν για τη λύση της διαμαρτυρίας. Μέσα από το γεγονός αυτό 

αναδείχθηκε κατά τον Naess τόσο η έννοια της ενεργούς δράσης για το περιβάλλον, 

όσο και η αποδοχή των αντιτιθέμενων προς τις απόψεις κάποιου με στωικότητα και 

ευγένεια, σύμφωνα με τις αρχές της φιλοσοφίας του Gandhi (Boeckel 1995).  

Πηγή έμπνευσης για τις θέσεις του απέναντι στα όντα, τον φυσικό κόσμο, και 

την αυτογνωσία αποτέλεσε η επαφή του με τα έργα της Rachel Carson και του 

Spinoza (Naess  1993, Boeckel 1995, Drengson 2005). Η Σιωπηλή Άνοιξη της Carson 

αποτέλεσε την απαρχή του διεθνούς κινήματος της Βαθιάς Οικολογίας, ενώ η 

αναγνώριση της βασικής «ουσίας» και της μεγαλοπρέπειας του φυσικού κόσμου, που 

πρέσβευε ο  Spinoza, αποτέλεσε τη βάση των απόψεών του για την αλήθεια και την 

ανθρώπινη κοινωνία (Orton 2009). Η βασική ιδέα του Spinoza ότι όλα τα όντα 

υφίστανται σε πληρότητα στα πλαίσια της φύσης, τον οδήγησε στην επέκταση του 

«εγώ» και του «εαυτού» προκειμένου να συμπεριλάβει τη θέση του ανθρώπου στη 

φύση. Στα πλαίσια αυτών των ιδεών, επηρέασε καθοριστικά τη δράση της 

Greenpeace, της οποίας διετέλεσε πρώτος πρόεδρος στη Νορβηγία το 1988, ενώ 

εισήλθε και στον πολιτικό στίβο, ως υποψήφιος με το κόμμα των Πρασίνων (Krabbe 

2010).  

Επομένως, δε θα ήταν άστοχο να ισχυριστούμε ότι ο Arne Naess ήταν μια 

ολοκληρωμένη και πολύπλευρη επιστημονική προσωπικότητα, που έζησε σε απόλυτη 

συμφωνία με τις αρχές και τις αξίες που πρέσβευε. Η διδασκαλία και η διατύπωση 
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των φιλοσοφικών του ιδεών, σε  συνδυασμό με τη δράση του σε όλη τη διάρκεια του 

βίου του και τη χαρισματική προσωπικότητά του, τον κατέστησαν από τους πιο 

σημαντικούς περιβαλλοντικούς φιλόσοφους της εποχής μας, με σαφή επίδραση στην 

περιβαλλοντική ηθική αλλά και πρακτική έως σήμερα.      

  

3. Βαθιά Οικολογία  

Σχετικά με τα μεγάλα οικολογικά ζητήματα που προέβαλαν ιδιαίτερα στις τελευταίες 

δεκαετίες, τονίστηκε από τους θεωρητικούς της Περιβαλλοντικής Ηθικής ότι 

επιτακτική είναι η αναδιευθέτηση των αξιών που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του 

ανθρώπου προς το περιβάλλον ή ακόμη και η επεξεργασία και υιοθέτηση νέων 

(Καραγεωργάκης & Γεωργόπουλος 2005). Το ζητούμενο αυτό εντάσσεται σε δύο 

γενικά ιδεολογικά πλαίσια, του «ανθρωποκεντρισμού» και του «οικοκεντρισμού», 

ανάλογα με τη θέση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και την αξία που αποδίδει 

στη φύση. 

Ο Naess, βαθιά επηρεασμένος από τον Aldo Leopold, είχε μια οικοκεντρική 

θεώρηση των πραγμάτων, θέσει και έργω, αναγνωρίζοντας σε κάθε στοιχείο της 

φύσης μια εγγενή αξία ανεξάρτητα από την εργαλειακή του σημασία για τον 

άνθρωπο. Άσκησε βαθιά κριτική στην κρατούσα άποψη ότι ο μη ανθρώπινος κόσμος 

έχει αξία μόνο στον βαθμό που είναι χρήσιμος στον άνθρωπο και αντιμετωπίζεται ως 

αποθήκη φυσικών πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών του (Μανωλάς & 

Ταμπάκης 2012). Εξάλλου, ολιγαρκής και ο ίδιος στη ζωή του, θεωρούσε ότι έπρεπε 

να γίνεται διάκριση μεταξύ βασικών και ζωτικών αναγκών: «Βασικές ανάγκες, 

γενικά, είναι να έχεις φαγητό, καταφύγιο και κάποια άλλα πράγματα. Οι ζωτικές 

ανάγκες από την άλλη είναι σχετικές με το είδος της κοινωνίας στην οποία βρίσκεσαι, 

για παράδειγμα, στη Νορβηγία, αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια αυτής ή της επόμενης 

γενιάς Νορβηγών η τυπική εκπαίδευση θα θεωρείται ζωτική ανάγκη» (Boeckel 1995).  

Οι ιδέες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις του συστηματοποιήθηκαν σε ένα 

φιλοσοφικό σύστημα, μια δική του οικοφιλοσοφία, που ονόμασε Ecosophy T. Το 

πρόθημα   "eco", προερχόμενο από την ελληνική λέξη «οίκος», τονίζει την 

οικολογική διάσταση της φιλοσοφίας του, ενώ το δεύτερο συνθετικό προερχόμενο 

από την ελληνική λέξη «σοφία» (δίψα για γνώση όσον αφορά το πώς ο άνθρωπος 

πρέπει να ζήσει τη ζωή του), τονίζει περισσότερο την επίτευξη μιας οικολογικής 

αυτοπραγμάτωσης μέσω του προσωπικού αγώνα και «σοφίας» του καθενός, παρά 

μέσω της επιστήμης και της πληροφόρησης (Forsythe 2003). Το γράμμα T κατά την 

άποψη μελετητών  παραπέμπει στην καλύβα που έζησε και δημιούργησε για μεγάλο 

μέρος της ζωής του, την Tvergastein, ενώ ο ίδιος υποβάθμιζε αυτή την ερμηνεία. 

Ισχυριζόταν πως το γράμμα προστέθηκε για να υποδηλώσει ότι πρόκειται για την 

προσωπική του εκδοχή, και επομένως μπορεί ο καθένας να συνθέσει το δικό του 

φιλοσοφικό σύστημα, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του (Boeckel 1995).   

Μέσω της οικοφιλοσοφίας αυτής, ο άνθρωπος κατακτά την αυτοπραγμάτωση 

σε τέτοιο  βαθμό, ώστε να αναγνωρίζει ότι δρώντας με γνώμονα το συμφέρον της 

φύσης, στην πράξη ωφελεί τόσο την προσωπική του ταυτότητα, όσο και την 

κοινότητα στην οποία εντάσσεται και δραστηριοποιείται (Forsythe 2003). Επομένως, 

η Ecosophy T δεν είναι αποστασιοποιημένη από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, 

αλλά τον εντάσσει στη φύση, ως αναπόσπαστο στοιχείο της και σε οικολογική 

αρμονία με αυτή.  

Το 1973 ο Naess, με βάση την οικοφιλοσοφία του, έθεσε τα θεμέλια μιας από 

τις σημαντικότερες οικοκεντρικές θεωρίες, της «Βαθιάς Οικολογίας», την οποία 

παρουσίασε σε αντιπαράθεση με τη «Ρηχή Οικολογία». O Naess εισήγαγε τον όρο 

αυτό για να εκφράσει την ιδέα ότι η φύση έχει εγγενή αξία και όλες οι μορφές ζωής 
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πρέπει να αφεθούν να ανθίσουν και να εκπληρώσουν τον εξελικτικό τους προορισμό, 

σε αντιπαράθεση με αυτό που αποκάλεσε «ρηχό» περιβαλλοντισμό και εδραιωνόταν 

κυρίως στην ανησυχία για την υγεία και την ευμάρεια των ανθρώπων του 

αναπτυγμένου κόσμου (Naess 1973, Taylor & Zimmerman 2005). Για παράδειγμα, ο 

οπαδός της Βαθιάς Οικολογίας θα καθάριζε μια λίμνη γιατί φυτά και ζώα αξίζουν 

ενδιαιτήματα άριστης κατάστασης. Αντίθετα, ένας οπαδός της Ρηχής Οικολογίας θα 

καθάριζε τη λίμνη εξίσου καλά αλλά για διαφορετικό λόγο, π.χ. για να μπορεί η 

οικογένεια του να χαρεί την κολύμβηση στη λίμνη (Sullivan 2009). Η Βαθιά 

Οικολογία μεριμνά για τον φυσικό κόσμο σε μια ολιστική προσέγγιση της 

προστασίας του, ακόμη και για την προστασία ενός ευρύτερου φάσματος όντων, 

συνόλων, και του περιβάλλοντος στο οποίο ενυπάρχουν (Dobson 2015). 

Η απήχηση των θεωριών που διατύπωσε στο άρθρο “The Shallow and the 

Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary” (Naess 1973) ήταν τέτοια, που 

ο όρος ταυτίστηκε τόσο με την ιδέα ενός πνευματικού τρόπου σύνδεσης των 

υποστηρικτών του με όλα τα ζώντα συστήματα της γης, όσο και με το παγκόσμιο 

περιβαλλοντικό κίνημα που εμπνέεται και δρα σύμφωνα με τις αρχές του. 

Ο όρος βαθιά, κατά τον Naess, προτείνει την ερμηνεία θεμελιωδών 

προϋποθέσεων-όρων τόσο για τον τρόπο αξιολόγησης των πραγμάτων, όσο και για τα 

δεδομένα και τις υποθέσεις, οδηγώντας έτσι τον όρο Βαθιά Οικολογία πέρα από κάθε 

επιστήμη του σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει θεωρητικά συστήματα και την 

επιστημονική οικολογία στον πυρήνα του (José & Montaño 2006).  Με άλλα λόγια 

για τον Naess η Βαθιά Οικολογία ήταν πρώτα στάση ζωής, η οποία οδηγεί τον 

άνθρωπο στην αυτοπραγμάτωση φέρνοντας τον αντιμέτωπο με όλο και πιο βαθιά και 

συνεχή ερωτήματα (Boeckel 1995).  

Κύρια χαρακτηριστικά της Βαθιάς Οικολογίας είναι: 

1. η αλληλεξάρτηση των οργανισμών ως κόμβοι στο βιοσφαιρικό δίκτυο   

2. η ηθική του βιοσφαιρικού εξισωτισµού (του βαθέος σεβασµού, ακόμη και 

ευλάβειας, για όλες τις µορφές ζωής) 

3. οι αξίες της ποικιλότητας και της συµβίωσης 

4. η υιοθέτηση της αντι-ταξικής θέσης (ενάντια στην εκμετάλλευση και 

καταπίεση συγκεκριμένων οµάδων από άλλες) 

5. ο αγώνας κατά της ρύπανσης και της εξάντλησης πόρων 

6. η αξία της πολυπλοκότητας αντί της περιπλοκής (στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, η αρχή αυτή ευνοεί αντιστοίχως τον καταμερισμό της εργασίας 

αντί τον κατακερματισμό της) 

7. η έμφαση στην τοπική αυτονομία και αποκέντρωση (Naess 1973). 

Κατά την Forsythe (2003), ένα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να 

συνάγουμε από τις αρχές αυτές είναι ότι η Βαθιά Οικολογία δεν είναι αποκλειστικά 

ένα φιλοσοφικό σύστημα, αλλά οι αρχές της εμπνέουν επίσης τον οικολογικό και 

πολιτικό ακτιβισμό.  

Με τις ριζοσπαστικές ιδέες που εμπεριέχονται, τοποθετείται ως ένας νέος 

τομέας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς προτείνεται η εστίαση όχι μόνο στις σχέσεις 

μεταξύ ανθρώπων, κρατών και εθνών, ως είθισται, αλλά και στις σχέσεις με όλους 

τους ζώντες οργανισμούς, ως εξίσου σημαντικές. Η τέταρτη αρχή, της αντι-ταξικής 

θέσης, έχει και κοινωνιολογική διάσταση, αφού περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 

συγκρούσεις ομάδων,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ αναπτυσσόμενων και 

ανεπτυγμένων εθνών (Naess 1973). Ακόμη, η έκτη αρχή, πέρα από τις βιοσφαιρικές 

σχέσεις, αναφέρεται και στις εργασιακές σχέσεις και προτείνει ένα μοντέλο εργασίας 

που επικεντρώνεται στον καταμερισμό εργασίας και περιλαμβάνει την πολύπλευρη 

και ισορροπημένη απασχόληση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του εργάτη.  
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Τέλος, η έβδομη αρχή, η οποία δίνει έμφαση στην τοπική αυτονομία και την 

αποκέντρωση,  ενέχει καθαρά πολιτική διάσταση, καθώς προτείνει την ενίσχυση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης ως μορφή αμεσότερης δημοκρατίας, τόσο για την επίλυση 

τοπικών ζητημάτων της κοινότητας, όσο και για την επίλυση θεμάτων μόλυνσης του 

περιβάλλοντος και διαχείρισης απαραίτητων πόρων (Naess 1973). Δε θα ήταν 

επομένως υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι η Βαθιά Οικολογία και οι αρχές που τη 

διέπουν αποτελεί μια έκκληση για αλλαγή μέσα στο υφιστάμενο σύστημα μέσω της 

ανάληψης ενεργούς δράσης στα πλαίσια αυτά (Forsythe 2003). Κατά τον Harding  

(1997), η έμφαση στη δράση είναι το σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη Βαθιά 

Οικολογία από τις άλλες οικοφιλοσοφίες, αυτό που την καθιστά όχι μόνο φιλοσοφία, 

αλλά και κίνημα με προεκτάσεις σε όλες τις εκφάνσεις και τις επιλογές του τρόπου 

ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. 

Το 1984 οι Arne Naess και George Sessions διατύπωσαν εκ νέου τις οχτώ 

βασικές θέσεις της Βαθιάς Οικολογίας, οι οποίες έγιναν γνωστές με τον όρο 

«πλατφόρμα της Βαθιάς Οικολογίας» και περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:  

1. Η ευημερία της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής στη Γη έχει εγγενή αξία. 

Τέτοιου είδους αξίες είναι ανεξάρτητες από τη χρησιμότητα του μη ανθρώπινου 

κόσμου για σκοπούς που θέτει ο άνθρωπος. 

2. Ο πλούτος και η ποικιλία των ειδών ζωής συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών 

των αξιών και αποτελούν αξίες από μόνες τους. 

3. Οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα να μειώνουν αυτό τον πλούτο και ποικιλία 

εκτός αν πρόκειται για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. 

4. Η ευημερία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων πολιτισμών συνδέεται 

με σημαντική μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού. Η ευημερία της μη 

ανθρώπινης ζωής εξαρτάται από τη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού. 

5. Σήμερα, η επέμβαση του ανθρώπου στον μη ανθρώπινο κόσμο είναι 

υπερβολική, και η κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς. 

6. Οι πολιτικές πρέπει κατά συνέπεια να αλλάξουν. Οι πολιτικές αυτές 

επηρεάζουν βασικές οικονομικές, τεχνολογικές, και ιδεολογικές δομές. Το 

τελικό αποτέλεσμα θα διαφέρει ριζικά απ’ ότι ισχύει σήμερα. 

7. Η απαιτούμενη ιδεολογική αλλαγή αφορά την ποιότητα ζωής με βάση τις 

προαναφερόμενες αξίες και όχι την επιδίωξη ενός συνεχώς αυξανόμενου 

βιοτικού επιπέδου. 

8. Όσοι συμφωνούν με τα παραπάνω έχουν άμεση ή έμμεση υποχρέωση να 

επιδιώξουν την εφαρμογή των απαιτούμενων αλλαγών (Devall & Sessions 1985,  

Naess 1989). 

Από τις διατυπώσεις αυτές επιβεβαιώνεται και επεκτείνεται η διάσταση της 

δράσης με απώτερο αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων κοινωνικών, 

πολιτικών, οικιστικών, πληθυσμιακών συστημάτων. Η υιοθέτηση των αρχών της 

πλατφόρμας, κατά τον  Drengson (1995), συνεπάγεται την αναδιαμόρφωση των 

οικισμών, των πρακτικών και των σχέσεων σε κάθε γεωγραφικό πλάτος αντλώντας 

από τις αξίες και πρακτικές των ντόπιων οικοσυστημάτων και των αυτόχθονων 

πληθυσμών. Καμία φιλοσοφία και καμία τεχνολογία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 

αφομοιωτικά σε όλον τον πλανήτη. Κάθε τόπος και κάθε κοινωνία έχει τη δική του 

οικολογική σοφία, η οποία εφόσον γίνει σεβαστή, θα οδηγήσει σε αρμονικές σχέσεις 

και θα λειτουργήσει σε αμοιβαίο συμφέρον της φύσης αφενός και της κοινότητας 

αφετέρου. Είναι επομένως πολύ σημαντικό κάθε τόπος να αναγνωρίσει, να 

διασφαλίσει και να σεβαστεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να προσαρμόσει 

οικιστικά πρότυπα, τεχνολογικές πρακτικές, συμπεριφορές και επιλογές σε αυτά. 
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Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην έννοια της αποκέντρωσης και της τοπικής 

αυτονομίας σε κοινότητες μικρής κλίμακας, όπου στην έννοια κοινότητα 

περιλαμβάνονται όλα τα έμβια όντα. Επ’ αυτού ο Smith (2014) διατύπωσε την άποψη 

ότι η Βαθιά Οικολογία σε αυτή τη συγκυρία δύναται να συμβάλει  στη διείσδυση της 

οικολογίας στην κοινωνική θεωρία, ξεπερνώντας την αποκλειστικά ανθρωπιστική της 

διάσταση (Kowalsky 2014). Η Forsythe (2003)  προτείνει ότι κάθε κοινότητα, 

προάγοντας την ίδια ευθύνη και την αυτορρύθμιση οδηγεί σε μορφές άμεσης 

δημοκρατίας, με συνέπεια τη μείωση των ταξικών διακρίσεων και τη διασφάλιση της 

εγγενούς αξίας κάθε ατόμου ως οντότητας και της γνώμης του. Η αυτοδιοίκηση 

λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις δυνατότητες του τόπου και της 

κοινότητας που αυτός περιλαμβάνει, μπορεί να οδηγήσει στην αναδιάρθρωση 

κοινωνικών και πολιτικών δομών με στόχο την άνθιση και ολοκλήρωση ανθρώπινων 

και μη ανθρώπινων στοιχείων σε αρμονία. Επομένως, οι έννοιες της αποκέντρωσης 

και της αυτοδιοίκησης, που προβάλλονται κατά κόρον από τα προγράμματα 

πολιτικών σχηματισμών και ιδεολογιών στις μέρες μας, υπό το πρίσμα της Βαθιάς 

Οικολογίας αποκτούν νέα διάσταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.   

Ιδιαίτερη σημασία επίσης για τη Βαθιά Οικολογία έχει η μεταφορά του 

κέντρου βάρους από το παγκόσμιο και το εθνικό στο τοπικό, και η συνακόλουθη 

έμφαση στην τοπική κοινότητα. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Naess (1973)  «η 

παγκόσμια προσέγγιση είναι απαραίτητη, αλλά οι τοπικές διαφορές πρέπει να 

καθορίζουν ευρέως τις πολιτικές στα επόμενα χρόνια». Η ιδέα επομένως της 

ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας (Forsythe 2003) και του σεβασμού της 

διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας, η οποία σήμερα προβάλλεται ευρέως υπό 

τον όρο της «πολυπολιτισμικότητας» βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στον πυρήνα της 

Βαθιάς Οικολογίας. Στο πλαίσιο του σεβασμού της «πολιτισμικής πολυμορφίας», ο 

Naess θέτει τον προβληματισμό του για πολιτισμούς που τείνουν να εκλείψουν ή να 

αποτελέσουν απλώς «υπο-κουλτούρες», υπό την πίεση μιας οικονομικής ενοποίησης 

από τα παγκόσμια ισχυρά οικονομικά συμφέροντα (Boeckel 1995). Κάθε τόπος και 

κάθε κοινότητα έχει δικαίωμα να διατηρήσει και να προασπίσει την ιδιαίτερη 

κουλτούρα του, και συγχρόνως να σεβαστεί την κουλτούρα του «άλλου», του 

διαφορετικού από αυτόν διασφαλίζοντας την πολιτισμική ποικιλομορφία ως 

προέκταση των αρχών της ποικιλότητας και της συμβίωσης.  

Επιπλέον, η Βαθιά Οικολογία θεωρείται ότι έχει επηρεάσει σημαντικά 

διάφορους δρώντες στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, π.χ. τοπικές ή 

περιφερειακές ομάδες αντίστασης ή διαμαρτυρίας ενάντια σε νέες βιομηχανικές 

μονάδες, οδικά δίκτυα ή εταιρείες υλοτομίας κ.λπ. Επίσης, διάφορες μη κυβερνητικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως οι Friends of the Earth ή η Greenpeace αλλά και 

πράσινα πολιτικά κόμματα επικροτούν ή δέχονται τη φιλοσοφία που εκφράζει η 

Βαθιά Οικολογία και εμπνέονται από αυτήν (Manes 1990, Pepper 1996). 

Τέλος, για την πραγματοποίηση των απαραίτητων βημάτων των σύγχρονων 

κοινωνιών σύμφωνα με τις αρχές της Βαθιάς Οικολογίας καίριος είναι ο ρόλος της 

εκπαίδευσης. Ο Naess θεωρεί ότι πρώτα οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στην 

τυπική εκπαίδευση και στην επιστήμη πρέπει να είναι οι ακτιβιστές που θα 

αναλάβουν δράση για την αναστροφή των αρνητικών δεδομένων (Boeckel 1995). 

Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την αρχή της μη βίας που πρέσβευε ο 

Gandhi και διαπότισε την προσωπικότητα, τη φιλοσοφία και τη δράση του  Naess 

(Μανωλάς & Ταμπάκης 2012). Η εκπαίδευση δηλαδή  θα πρέπει να μεταδώσει αυτές 

τις αξίες στο άτομο και να το εξασκήσει στη διεκδίκηση, τη διαμαρτυρία και τη 

δράση με απόλυτη ευγένεια, στωικότητα και αποφυγή της βίαιης σύγκρουσης, μέσα 
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στα πλαίσια του υψηλού αυτό-σεβασμού και του σεβασμού προς όλες τις ζωντανές 

υπάρξεις της γης (Næss & Jickling 2000, Μανωλάς & Ταμπάκης 2012). 

 

4. Συμπεράσματα 

Η Βαθιά Οικολογία είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα με στόχο όχι μόνο την ευημερία 

του ανθρώπου αλλά και την ευημερία των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Συγχρόνως, 

όμως, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον σύγχρονο οικολογικό και πολιτικό 

ακτιβισμό. Η έμφαση στην ανάληψη δράσης σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό 

επίπεδο καθιστά τη Βαθιά Οικολογία ένα κίνημα επίκαιρο.  

Η προστασία και η ενίσχυση του ρόλου και της οργάνωσης της τοπικής 

κοινότητας κατέχουν κεντρική θέση στη φιλοσοφία της Βαθιάς Οικολογίας, σε 

συνάρτηση πάντα με σεβασμό στα ιδιαίτερα οικολογικά, οικιστικά, τεχνολογικά, 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων τρόπων ανάπτυξης και 

η οποιαδήποτε αλλαγή στα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά, οικιστικά, κοινοτικά, 

κρατικά, παγκόσμια δομημένα συστήματα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με την 

αρχή της μη-βίας, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο αξιακό σύστημα του  Naess 

και της Βαθιάς Οικολογίας εν γένει.  

Ο Naess, με τη ζωή και το έργο του, θεμελίωσε ένα νέο σύστημα που 

υπερβαίνει τα όρια της φιλοσοφίας και περνά στη δράση με στόχο την αλλαγή 

συνειδήσεων, συμπεριφορών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών πολιτικών για την 

ισόρροπη ευημερία ανθρώπου και φύσης, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

κοινωνιών, τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων κοινοτήτων. 
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Κεφάλαιο 18: 
 

 

 

 

Βελανιδιές και Χρήση τους στην Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα 
 

 

 

Θανάσης Κίζος1 

 

 

 

Περίληψη: 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση των διαφορετικών 

χρήσεων της βελανιδιάς στον Ελλαδικό χώρο με βάση γραπτές πηγές, με έμφαση 

στην αρχαιότητα και μια μικρή μεταφορά σε προβιομηχανικές κοινωνίες του 16ου ως 

και του 20ου αιώνα. Η βασική έμφαση είναι στα Ομηρικά έπη με χρήση και 

Ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφία που αφορά: (α) στις αγροτικές κοινωνίες 

της Αρχαίας Ελλάδας, (β) στη χρήση του δάσους και των δασικών εκτάσεων γενικά, 

(γ) σε δραστηριότητες κυνηγιού. Οι αναφορές γίνονται με βάση το πλαίσιο των 

λεγόμενων «οικοσυστημικών υπηρεσιών» με 4 κατηγορίες: (α) παραγωγικές, (β) 

ρυθμιστικές, (γ) πολιτισμικές, και (δ) αισθητικές. Επίσης, οι χρήσεις διακρίνονται σε 

κυριολεκτικές και μεταφορικές. Στο τέλος επιχειρείται μια συζήτηση των κυρίαρχων 

χρήσεων και του μέλλοντος της βελανιδιάς στην Ελλάδα, ως «παραδοσιακής 

οικολογικής γνώσης» και ως χρήσης για αναψυχή, η σημασία της οποίας αυξάνεται. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βελανιδιές, βελανίδια, Ομηρικά έπη, Ιλιάδα, Οδύσσεια 

 

Abstract: 

This chapter provides a short discussion of the different uses of oaks in Greece based 

on ancient written sources and moving on the preindustrial societies of the 16th – 10th 

centuries. The basic focus is the Homeric corpus along with literature on (a) ancient 

Greece societies; (b) use of forests and forest areas; (c) hunting. The mentions are 

categorized according to the ecosystem services framework in four categories: (i) 

productive; (ii) regulatory; (iii) cultural, (iv) aesthetic. Uses are also categorized in 

actual and metaphorical ones. The chapter concludes with a discussion on the future 

of oaks and oaks systems in Greece as a source for traditional ecological knowledge 

and as recreation, which is becoming more and more important. 

 

Key words: Oaks, acorns, Homeric corpus, Iliad, Odyssey 
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1. Εισαγωγή 

Οι βελανιδιές (είδος Quercus) αποτελούν ένα γένος φυτών με πάνω από 600 είδη και 

ακόμη περισσότερες ποικιλίες και με εξάπλωση σχεδόν σε όλες τις ηπείρους και σε 

μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών πλατών (Young, 2013). Στην περιοχή της Μεσογείου 

αποτελούν μια από τις χαρακτηριστικότερες οικογένειες φυτών, με εξάπλωση και 

χρήση των οποίων εν πολλοίς χαρακτηρίζει και την ίδια την λεκάνη (Blondel κ.α., 

2015). Σύμφωνα με τον O. Rackham (2013, p. 11) χαρακτηρίζονται ως «δάση» 

(“woodlands”) που δεν συνδέονται συνήθως με σημαντική σε ένταση βόσκηση και ως 

«δασολίβαδα» (“wood-pastures”) που είναι συνήθως σε μορφή αραιής σαβάνας και 

συνδυάζουν δέντρα και ζώα που βόσκουν στον υποόροφο τους. Οι δύο τύποι έχουν 

χρησιμοποιηθεί από πολύ διαφορετικές κοινωνίες σε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους 

συστήματα χρήσης και καλλιέργειας – βόσκησης στη Μεσόγειο και πολύ συχνά 

αποτελούν και συμβολικά τοπία με πολιτισμικές, πνευματικές, αισθητικές αξίες. Ο 

Young (2013) παρουσιάζει ορισμένες από τις χρήσεις αυτές της βελανιδιάς στον 

ευρύτερο Ευρωπαϊκό πολιτισμό: μυθολογία, λαϊκός πολιτισμός, λογοτεχνία, τέχνη 

και θρησκεία.  

Αλλά, οι βασικές πηγές μου είναι τα έπη. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει τα 

πρωτότυπα κείμενα και έχω συμβουλευτεί μεταφράσεις από (α) Πολυλά, (β) 

Καζαντζάκη-Κακρίδη, (γ) Αγγλική μετάφραση του Peter Green (Green, 2015, 2018). 

Για τον Ησίοδο, έχω χρησιμοποιήσει την μετάφραση του Γκιργκένη (2001). 

Στη συνέχεια παρουσιάζω πρώτα τα δασικά εξελικτικά και οικολογικά 

χαρακτηριστικά των σημαντικότερων ειδών Μεσογειακής βελανιδιάς που 

απαντώνται στην Ελλάδα και δίνω και μια προσπάθεια αποτύπωσης της κατανομής 

τους στη χώρα. Στη συνέχεια, παρουσιάζω τις αναφορές και τις χρήσεις που 

σχετίζονται με αυτές τα έπη και ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα. 

Ακολουθούν οι αντίστοιχες αναφορές στον Ησίοδο, σχολιασμένες με τη σχετική 

βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο κλείνει με τη μεταφορά στο σήμερα και έναν επίλογο 

όπου αποδίδω και το χρέος μου στον Βαγγέλη για τη δουλειά αυτή που ξεκινήσαμε 

μαζί. 

 

2. Βελανιδιές και δάση δρυός στον Ελλαδικό χώρο: ιστορία και εξάπλωση 

Η βελανιδιά ως είδος, φαίνεται ότι εξελίχθηκε αργότερα από αρκετά δέντρα που 

χαρακτηρίζονται σήμερα ως «δασικά είδη» (κωνοφόρα, οξυές) (Young, σελ.11). 

Σήμερα απαντάται σε πολλά διαφορετικά είδη σε μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών 

πλατών: Ευρώπη, Αμερική, Μικρά Ασία, Ιράν, Κίνα και Ιαπωνία (Young, σελ. 19-

20). Αν και τα περισσότερα είδη βελανιδιάς είναι φυλλοβόλα, εν τούτοις ορισμένα 

από τα πιο χαρακτηριστικά της είδη σε Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα είναι είτε 

ημι-φυλλοβόλα, είτε αειθαλή. Στη Μεσόγειο τα παλαιοβοτανικά ευρήματα δείχνουν 

εκτεταμένη παρουσία δέντρων και δασών δρυός σε όλη τη λεκάνη στην Ολόκαινο 

(Blondel κ.α., 2015) ενώ οι Jameson κ.α. (1994) βεβαιώνουν ότι φυλλοβόλες και 

αειθαλείς βελανιδιές ήταν μεταξύ των περισσότερο διαδεδομένων ειδών στην 

Ελληνική χερσόνησο από το 11.000 π.Χ. και έπειτα. 

Όσον αφορά στα πιο σημαντικά είδη στον Ελληνικό χώρο, το μακράν 

περισσότερο διαδεδομένο είδος αειθαλούς βελανιδιάς είναι το πουρνάρι ή πρίνος, 

Quercus coccifera, που απαντάται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, 

συνήθως με μορφή θάμνου και πιο σπάνια ως δέντρο (αλλά πολλές φορές πολλά από 

τα λεγόμενα «ιερά δέντρα» κοντά σε ναούς ή σε άλλες περιοχές με θρησκευτική αξία 

είναι δέντρα πρίνου, Stara, 2015), με ιδιαίτερη προτίμηση σε περιοχές με 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Rackham, 2003). Η Αριά, Quercus ilex, είναι το δεύτερο 

σε παρουσία είδος, αλλά με πολύ μικρότερη εξάπλωση από τον πρίνο. Από τα 
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φυλλοβόλα είδη, αυτά με τη πιο συχνή παρουσία είναι η λεγόμενη Ανατολική δρυς ή 

ήμερη βελανιδιά Quercus ithaburensis (ή aegilops ή macrolepis), που συναντάται 

στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και στα νησιά και που αναγνωρίζεται από το 

ιδιαίτερο σχήμα των βελανιδιών της (μεγάλο κύπελο με πολύ μακριές «τρίχες») τα 

οποία συλλέγονταν και πωλούνταν ως ζωοτροφή, ενώ σε ορισμένες περιοχές 

προσαρμοσμένοι πληθυσμοί παράγουν βελανίδια που χρησιμοποιούνται και για 

ανθρώπινη τροφή, η Μακεδονική δρυς, Quercus trojana (ή macedonicus), που 

απαντάται στη Βόρεια Ελλάδα, η Quercus pubescens, η οποία επίσης απαντάται σε 

όλη την Ελλάδα, η Quercus cerris και η Quercus infectoria (το βελανίδι της 

τελευταίας είχε χρήση και ως πρώτη ύλη για βυρσοδεψία μαζί και με αυτό της 

Ανατολικής δρυός). Σε ορεινές περιοχές, η εξάπλωση των δασών βελανιδιάς δεν 

ξεπερνά τα 1.100μ και σπάνια και ως τα 1.200μ. Μια προσπάθεια χαρτογράφησης 

τους με βάση δεδομένα κάλυψης γης φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

3. Βελανιδιές και δάση δρυός στα Ομηρικά Έπη, στον Ησίοδο και άλλες χρήσεις 

Η αναφορά σε διαφορετικές χρήσεις για τις βελανιδιές, τα προϊόντα τους και τα δάση 

δρυός βασίζεται στο πλαίσιο των λεγόμενων «οικοσυστημικών υπηρεσιών» που 

διακρίνουν 4 κατηγορίες διαφορετικών τύπων χρήσεων (MEA, 2003): (α) 

παραγωγικές, που αφορούν σε οικονομική παραγωγή με ανταλλαγή χρημάτων ή 

υλικών αγαθών, (β) ρυθμιστικές (regulatory) που αναφέρονται σε υπηρεσίες 

ρύθμισης της ροής των θρεπτικών, της βιολογικής ποικιλότητας και γενικότερα σε 

υπηρεσίες που θεωρούνται ως «περιβαλλοντικές», (γ) πολιτισμικές, που σχετίζονται 

με διαφορετικές εκφάνσεις του πολιτισμού μιας κοινωνίας ή μιας εποχής και 

περιλαμβάνουν χρήσεις θρησκευτικές, πνευματικές, αναψυχής και πολλές άλλες, και 

(δ) αισθητικές, που αφορούν στην αποτίμηση των οικοσυστημάτων ως αισθητικά 

αντικείμενα.  

Η διάκριση αυτή, αν και αναμφισβήτητα χρήσιμη, δεν είναι αρκετή για την 

ανάλυση που γίνεται εδώ, καθώς αναφέρεται κυρίως στις κυριολεκτικές χρήσης της 

βελανιδιάς, των προϊόντων της και των δασών και τοπίων της. Ένα μεγάλο μέρος 

όμως των χρήσεων αφορά μεταφορικές χρήσεις των παραπάνω, οι οποίες πολλές 

φορές δεν είναι εφικτό να κατηγοριοποιηθούν με βάση την παραπάνω τυπολογία.  

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη μετάφραση των όρων. Προτιμώ την 

απόδοση της φηγός στα έπη ως βελανιδιά και όχι οξιά (τα δύο είδη είναι συγγενικά) 

για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι σε Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα η 

παρουσίας της οξιάς ναι μεν βεβαιώνεται από παλυνολογικά δεδομένα (Grove and 

Rackham, 2001, Blondel κ.α., 2015) σε περιοχές και υψόμετρα πολύ διαφορετικά από 

σήμερα στην αρχή της Ολοκαίνου (ακόμη και στην Κρήτη, Rackham and Moody, 

1996), αλλά πιο πρόσφατα παλυνολογικά και ιστορικά δεδομένα δείχνουν ταχύτατη 

υποχώρηση της παρουσίας της σε χαμηλά υψόμετρα και σε Νότιες περιοχές της 

Ελληνικής χερσονήσου. Σήμερα, δάση οξιάς στην Ελλάδα και στην Ανατολία 

απαντώνται μόνον σε υψόμετρα άνω των 1000 μέτρων και σε υγρές και ψυχρές 

περιοχές με μεταμορφωμένα ή πυριγενή υποστρώματα. Επομένως η παρουσία 

αλσυλλίου οξιάς σε υψόμετρο της θάλασσας στην Ομηρική περίοδο (π.χ. στις Σκαιές 

Πύλες), αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως, μπορεί να θεωρηθεί μάλλον 

απίθανη. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι όλες οι αναφορές σε δέντρα φηγός μπορούν να 

θεωρηθούν ως αναφορές σε δέντρα βελανιδιάς. Στη συνέχεια έγινε επιλογή και στον 

πίνακα φαίνεται η χρησιμοποιούμενη μετάφραση και η δική μου απόδοση. Ο 

δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το είδος των αναφορών στα έπη. Η απόδοση σε 

αρκετές μεταφράσεις και ως «μελιά» (ή φράξος) είναι και αυτή πιθανή μεν για τις 

αναφορές σε δέντρα φηγός, καθώς η χρήση του ξύλου της είναι εκτεταμένη για 
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κατασκευή εργαλείων (την αναφέρει και ο Ησίοδος ως σκληρό ξύλο για τέτοια 

εργαλεία βαριάς χρήσης), αλλά και όπλων. Η χρήση όμως ως τοπόσημο και ως 

περιοχή όπου πολλοί πολεμιστές μπορούν να μπουν κάτω από τα κλαδιά του δέντρου 

μάλλον πηγαίνει προς βελανιδιά (ή οξιά) παρά προς μελιά που δεν έχει συνήθως τόσο 

μεγάλο μέγεθος. 

 

Πίνακας 1: Κυριολεκτικές αναφορές βελανιδιάς, καρπών ή δασών στα Ομηρικά έπη 

(Παρ: παραγωγική λειτουργία - χρήση, Πολ: πολιτισμική λειτουργία – χρήση, Ρυθ: 

ρυθμιστική λειτουργία – χρήση, Αισθ: αισθητική λειτουργία - χρήση) 

Κυριολεκτικές αναφορές: κείμενο Έπη Αναφορά  

εἷσαν ὑπ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ 

φηγῷ 

 

κάτω απ’ την εύμορφην βελανιδιά 

του αιγιδοφόρου Δία 

Ιλιάδα (μετ. 

Πολυλάς) ‘’ 

Ραψ. Ε, 

στ. 694 

Πολ – Αισθ (η 

βελανιδιά ως 

δέντρο με 

αισθητική αξία 

και με 

συμβολικό 

χαρακτήρα) 

μέγα δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων 

βριθοσύνῃ· δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν 

ἄνδρά τ᾽ ἄριστον 

 

Από το βάρος βρόντησε το δρύινον 

αξόνι 

 
Ραψ. Ε, 

στ. 839 

Παρ (ξύλο 

βελανιδιάς για 

εργαλεία) 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ 

φηγὸν ἵκανεν, 

 

 

 

 

Στες Σκαιές πύλες έφθασεν ο 

Έκτωρ και στο φράξον [βελανιδιά] 

‘’ 
Ραψ. Ζ, 

στ. 238 

Πολ (οι 

βελανιδιές κοντά 

στις Σκαιές 

πύλες 

αναφέρονται 

πολλές φορές ως 

τοπόσημο, αλλά 

και με 

τυποποιημένη 

φράση) 

ἀλλήλοισι δὲ τώ γε συναντέσθην 

παρὰ φηγῷ 

 

Τότε οι δύο αθάνατοι επαντήθηκαν  

κει που’ναι ρίζα φράξου [βελανιδιά] 

‘’ 
Ραψ. Η, 

στ. 23 

Πολ (και πάλι 

χρήση 

βελανιδιάς ως 

τοπόσημο) 

φηγῷ ἐφ᾽ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς 

αἰγιόχοιο 

 

Και ο Φοίβος με την Αθηνά στους 

κλάδους ησυχάζαν 

του υψηλού φράξου [βελανιδιά] του 

πατρός Διός αιγιδοφόρου 

‘’ 
Ραψ. Η, 

στ. 60 

Πολ (και πάλι 

χρήση 

βελανιδιάς ως 

τοπόσημο) 

ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ 

φηγὸν ἵκανεν· 

 

μακράν από τα τείχη του, και μόνον 

ως τον φράξον [βελανιδιά] έφθασε 

‘’ 
Ραψ. Ι, 

στ. 354 

Πολ (και πάλι 

αναφορά στις 

πύλες) 
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των Σκαιών Πυλών 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ 

φηγὸν ἵκοντο, ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο 

καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον 

 

Και αντίκρυ των Σκαιών Πυλών 

φθασμένοι και στον φράξον 

[βελανιδιά] εστάθηκαν κι ανέμεναν 

οι υστερινοί να φθάσουν 

‘’ 
Ραψ. Λ, 

στ. 170 

Πολ (και πάλι 

αναφορά στις 

πύλες) 

χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν 

ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, 

πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ 

τε πεύκας 

ἐσφέρεται, 

 

και ως απ’ τα όρη ροβολά ποτάμι 

στην πεδιάδα, 

χείμαρρος οπού του Διός 

νεροποντιά φουσκώνει 

και ξερά δρυά σέρνουν πολλά και 

πεύκους τα νερά του 

‘’ 
Ραψ. Λ, 

στ. 494-6 

Ρυθ (οι πρίνοι 

ως στοιχείο της 

υγρής μακίας 

βλάστησης) 

φηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ᾽ ἄρ᾽ 

ἠέρι πολλῇ 

 

Κι εις ένα φράξο [βελανιδιά] 

ακούμπησε σ’ ομίχλη τυλιγμένος. 

‘’ 
Ραψ. Φ, 

στ. 549 

Πολ (η απόδοση 

εδώ ως 

βελανιδιά 

μπορεί να είναι 

και μελιά) 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν 

πολυπίδακος Ἴδης, 

αὐτίκ᾽ ἄρα δρῦς ὑψικόμους 

ταναήκεϊ χαλκῷ 

τάμνον ἐπειγόμενοι· 

 

Κι ότ’ έφθασαν στα σύλλακκα της 

δροσισμένης Ίδης 

γοργά τα υψηλά δρυά μ’ ακονητές 

αξίνες έκοφταν 

‘’ 
Ραψ. Ψ, 

στ. 118 

Παρ, Ρυθ και 

Πολ (κλαδιά 

βελανιδιάς σε 

πυκνά δάση που 

κόβονται με 

εξειδικευμένα 

εργαλεία) 

μήτι τοι δρυτόμος μέγ᾽ ἀμείνων ἠὲ 

βίηφι 

 

 

 

 

 

Με νου ο ξυλάς [δρυμοτόμος] 

καλύτερος, κι' όχι με χέρια τόσο 

‘’ 
Ραψ. Ψ, 

στ. 315 

Παρ (ο 

ξυλοκόπος 

αναφέρεται 

συστηματικά 

στην Ιλιάδα ως 

«δρυμοτόμος» 

ταυτίζοντας την 

υλοτομία με την 

κοπή δρυών 

σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, 

οὐδέ σε λήσει. 

ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ᾽ ὄργυι᾽ 

ὑπὲρ αἴης 

ἢ δρυὸς ἢ πεύκης· τὸ μὲν οὐ 

‘’ 
Ραψ. Ψ, 

στ. 325 

Πολ (τα ξύλα ως 

σημάδι και 

τοπόσημο) 
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καταπύθεται ὄμβρῳ 

 

Κι ένα σημάδι θα σου ειπώ, που 

ευκόλως θα γνωρίσεις. 

Ξύλον ορθώνεται ξερό, όσον οργιά, 

στο χώμα, 

δρυός ή πεύκου και η βροχή 

καθόλου δεν το σέπει 

-Κίρκης ἐν μεγάροισι, διὰ δρυμὰ 

πυκνὰ καὶ ὕλην. 

-ἔδρακον ὀφθαλμοῖσι διὰ δρυμὰ 

πυκνὰ καὶ ὕλην.᾽ 

-ἤιομεν, ὡς ἐκέλευες, ἀνὰ δρυμά, 

φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ· 

 

-μέσ' ἀπ' τὰ δάση τὰ πυκνά, στῆς 

Κίρκης τὰ παλάτια 

-καπνὸ ποὺ μέσ' ἀπ' τὰ πυκνὰ τὰ 

δάσια ξεκινοῦσε. 

-Σὰν ποὺ εἶπες, ὦ Ὀδυσσέα λαμπρέ, 

κινήσαμε στὰ δάσια, καὶ βρήκαμε 

ἀνοιχτοτοπιά, στῆς λαγκαδιᾶς τὴ 

μέση 

Οδύσσεια 

(μετ. 

Καζαντζάκη-   

Κακρίδη) 

Κ, στ. 

150 

Κ, στ. 

197 

Κ, στ. 

251 

Παρ (μακία 

βλάστηση με 

πρίνους) 

φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυὸς 

ὑψικόμοιο· 

 

δροσάτα έκοψαν φύλλα ψηλά από 

δρυν αψηλοφούντωτο και στους 

θεούς ευκιούνταν 

 
Ραψ. Μ, 

στ. 357 

Παρ (Χρήση 

στην πυρά και 

τη θυσία αντί για 

φαγητό ή άλλες 

προσφορές που 

δεν ήταν 

διαθέσιμες) 

σταυροὺς δ᾽ ἐκτὸς ἔλασσε 

διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα, 

πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν 

δρυὸς ἀμφικεάσσας· 

ἔντοσθεν δ᾽ αὐλῆς συφεοὺς 

δυοκαίδεκα ποίει 

 

ο γέροντας Λαέρτης να το ξέρουν, 

από τις πέτρες που κουβάλησε· κι 

είχε ψηλά καρφώσει αγριαχλαδιάς 

κλωνάρια, κι έξωθε πυκνά παλούκια 

μπήξει ως πέρα από 

βαλανιδόκλαρα, τη φλούδα 

βγάζοντάς τους. 

‘’ 
Ραψ. Ξ, 

στ. 12 

Παρ (κλαδιά 

πρίνου ως 

παλούκια για 

κατασκευή 

φρακτών) 

κόψε δ᾽ ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, 

ἣν λίπε κείων· 

τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχή. τοὶ δ᾽ ἔσφαξάν τε 

καὶ εὗσαν· 

 

μετά με σκίζα, που ΄χε από το δρυ 

‘’ 
Ραψ. Ξ, 

στ. 424 

Παρ (ως 

εργαλείο για τη 

σφαγή των 

χοίρων) 
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κρατήσει που ΄κοψε, παίρνοντας 

φόρα, δίνει στο χοίρο μια, 

ἡ δ᾽ ὅτε δὴ θάλαμον τὸν ἀφίκετο 

δῖα γυναικῶν 

οὐδόν τε δρύϊνον προσεβήσετο, 

 

το δρύινο πάτησε κατώφλι της 

‘’ 
Ραψ. Φ, 

στ. 43 

Παρ (η χρήση 

του ξύλου της 

βελανιδιάς στις 

κατασκευές) 

 

Πίνακας 2: Μεταφορικές αναφορές βελανιδιάς, καρπών ή δασών στα Ομηρικά έπη 

Μεταφορικές αναφορές: κείμενο Έπη Αναφορ

ά 

 

τὼ μὲν ἄρα προπάροιθε πυλάων 

ὑψηλάων 

ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν 

ὑψικάρηνοι, 

 

Στες υψηλές πύλες εμπρός ήσαν 

στημένοι εκείνοι 

ακλόνητοι, ως υψίκομα δρυά στα 

όρη επάνω, 

Ιλιάδα (μετ. 

Πάλλης) 

Ραψ. Μ, 

στ. 131-

132 

Η βελανιδιά ως 

μεταφορά 

ψηλών, και 

«ευθύκορμων» 

ανδρών 

πολεμιστών 

οὔτ᾽ ἄνεμος τόσσόν γε περὶ δρυσὶν 

ὑψικόμοισι 

ἠπύει, ὅς τε μάλιστα μέγα βρέμεται 

χαλεπαίνων, 

 

 

 

 

 

 

Ουδέ στα φουντωτά δρυά τόσος ο 

βρόντος είναι 

του ανέμου που βοά πολύ. 

‘’ Ραψ. Ξ,  

στ. 398 

Παρομοίωση του 

θορύβου της 

μάχης με τον 

θόρυβο που 

κάνει ο ισχυρός 

αέρας σε 

βελανιδιές. Πολύ 

πιθανή εδώ και η 

αναφορά σε 

σχέση με 

μαντεία και 

μαντική τέχνη 

από τον αέρα σε 

βελανιδιές 

ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς 

ἐξερίπῃ δρῦς 

πρόρριζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται 

ὀδμὴ 

 

 

 

Καθώς στον κτύπον του πατρός Διός 

σύρριζο πέφτει 

Δένδρο [δρυς] και οσμή βαρύτατη 

θειάφης εκείθε βγαίνει 

‘’ Ραψ. Ξ, 

στ. 412-

414 

Η βελανιδιά ως 

δείκτης της 

ισχύος του 

κεραυνού του 

Δία και άρα ως 

δείκτης ύψους 

και μεγαλείου 

δέντρου, αλλά 

και ιερού 

δέντρου του Δία 

ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ 

ἀχερωῒς 

ἠὲ πίτυς βλωθρή 

 

Κι έπεσεν όπως πέφτει η δρυς ή 

‘’ Ραψ. Π, 

στ. 480-

484 

Η βελανιδιά ως 

μεταφορά ψηλού 

και 

«ευθύκορμου» 

άντρα 



255                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

λεύκα ή φουντωμένος 

υψηλός πεύκος· 

δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς 

ὀρώρει 

 

και ως εις το δάσος του βουνού των 

ξυλοκόπων κρότος 

 Ραψ. Π, 

στ. 633 

Όλοι οι 

ξυλοκόποι 

χαρακτηρίζονται 

ως 

«δρυμοτόμοι» ή 

βελανιδοξυλοκό

ποι 

οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς 

οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης 

 

Μ’ αυτόν δεν γίνεται από δρυ ν’ 

αρχίσ’ ή από πέτραν 

κανείς εδώ να φλυαρεί, 

 Ραψ. Χ, 

στ. 126 

Η βελανιδιά ως 

μεταφορά 

πρωταρχικού 

στοιχείου όπως 

οι πέτρες  

τὸν δ᾽ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, 

ὄφρα θεοῖο 

ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν 

ἐπακούσαι, 

 

Προσώρας στη Δωδώνη, μου ΄λεγε, 

βρισκόταν, για να πάρει 

βουλή απ΄ το Δία, το δρυ του 

ακούγοντας τον ψηλοφουντωμένο 

Οδύσσεια 

(μετ. 

Καζαντζάκη-

Κακρίδη) 

Ραψ. Ξ, 

στ. 328 

Η βελανιδιά ως 

ιερό δέντρο αλλά 

και ως μεταφορά 

υψηλού δέντρου 

σε αντιστοιχία 

με το μεγαλείο 

του Δία 

ἀλλὰ καὶ ὥς μοι εἰπὲ τεὸν γένος, 

ὁππόθεν ἐσσί. 

οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου 

οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης." 

 

Βράχου μαθές για δρυ δεν είσαι 

γέννημα, που λεν τα παραμύθια! 

‘’ Ραψ. Τ, 

στ. 163 

Η βελανιδιά ως 

μεταφορά 

μεγάλου 

μέγεθος, ισχύος 

και δύναμης 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, οι αναφορές είναι πολλές και με μεγάλη 

ποικιλία. Η πιο συχνή χρήση είναι αυτή της ξυλείας και των δέντρων γενικότερα και 

δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η λέξη που χρησιμοποιείται για τους υλοτόμους είναι 

«δρυοτόμοι» (λ 86 στην Ιλιάδα). Τα δέντρα της βελανιδιάς χρησιμοποιούνται πολλές 

φορές ως ορόσημα και τα 2 δέντρα κοντά στις πύλες της Τροίας αναφέρονται πολλές 

φορές ως πολύ σημαντικό τοπόσημο με πολλές χρήσεις. Επίσης, μερικές από τις 

μεταφορικές χρήσεις είναι σχετικές με την ταύτιση με το δάσος και τα ψηλά δέντρα, 

π.χ. ως ψηλοί και δυνατοί άνδρες, χ 126 Ιλιάδα, μ 132 Ιλιάδα). Η διάκριση μεταξύ 

πρίνου (αειθαλούς βελανιδιάς) στη μακία βλάστηση και της φυλοβόλλας βελανιδιάς 

γίνεται επίσης ρητά σε αρκετά μέρη (λ 118 Ιλιάδα, κ 150, 197, 251 Οδύσσεια, δες και 

Rackham, 2001). Μια πολύ σημαντική αναφορά είναι ως ιερό δέντρο του Δία με 

ρητές αναφορές στην Οδύσσεια στον ήχο των φύλλων κα κλαδιών που κάνει το ιερό 

δέντρο βελανιδιάς στη Δωδώνη (ξ 328, τ 297), ενώ πιθανότατα ήταν γενικά μέρος 

των ιερών δέντρων στην Αρχαία Ελλάδα (Baumann, 1999). Σε ένα άλλο βιβλίο σε 

άλλη περιοχή της Μεσογείου, τη Βίβλο, η βελανιδιά αναφέρεται πολλές φορές ως 

σκιερό μέρος στο οποίο αναπαύονται οι πιστοί (αλλά και άπιστοι) και ως και ο 

άγγελος του Κυρίου έρχεται και κάθεται εκεί (Κριτές 6:11, από Young σελ.25). Μια 

ακόμη πολύ χαρακτηριστική αναφορά είναι αυτή με τα μαλλιά του Αβεσαλώμ 
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(Σαμουήλ 18:9-14, από Rackham, σελ.40).Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά 

στον ιερό χαρακτήρα των βελανιδιών ως δέντρα και ως καρπούς προέρχεται και πάλι 

από την Οδύσσεια, όπου βελανίδια και φύλλα βελανιδιάς προσφέρονται στην φωτιά 

ως προσφορά στους θεούς εξαιτίας της απουσίας άλλης τροφής (μ 357). Οι πιο 

ενδιαφέρουσες όμως αναφορές είναι στην Οδύσσεια όταν ο Οδυσσέας συναντά τον 

Ευμαίο, τον χοιροβοσκό του στα βουνά. Ο Ευμαίος έχει υπό τις διαταγές του 

αδιευκρίνιστο αριθμό άλλων βοσκών και μεγάλο αριθμό χοίρων (στέλνουν ένα 

μεγάλο αρσενικό σχεδόν κάθε ημέρα στους μνηστήρες) που βόσκουν στη μακία ή/και 

στο δάσος βελανιδιών (η Κίρκη επίσης μεταμόρφωσε σε χοίρους τους συντρόφους 

του Οδυσσέα με βελανίδια και μούρα, κ 242).  

Ο Ησίοδος έχει πολύ λιγότερες αναφορές, πιθανότατα γιατί αναφέρεται μόνο 

σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και όχι σε δάση, δασικές εκτάσεις και θαμνώνες. Οι δύο 

αναφορές στο «Έργα και Ημέραι» (436: δρυὸς ‹δ᾽› ἔλυμα, πρίνου δὲ γύης (από 

βελανιδιά το αλετροπόδι και το γονάτι από δρυ) και 509: πολλὰς δὲ δρῦς ὑψικόμους 

ἐλάτας τε παχείας (Πολλές βελανιδιές ψηλόκορφες κι έλατα ογκώδη)) δείχνουν τη 

χρήση του ξύλου της βελανιδιάς για εργαλεία, παρά κάποια από τις χρήσεις που 

είδαμε παραπάνω. Η ανάλυση που κάνει ο Η. Forbes (1996) για τις υπόλοιπες 

εκτάσεις πέρα από την καλλιεργούμενη γη, καταλήγει στις χρήσεων των επών, 

τουλάχιστον των κυριολεκτικών. Οι βελανιδιές χρησιμοποιούνται ως υλικό για 

κατασκευές, ως ξυλεία για βιομηχανικές χρήσεις (κτίρια και εργαλεία), καυσόξυλα 

ή/και κάρβουνα (τα κάρβουνα είναι πολύ σημαντικός πόρος) και ως βιομηχανικό και 

εμπορικό προϊόν για τους καρπούς. Δεν αναφέρεται όμως ξανά η χρήση για 

βοσκότοπους.  

 

4. Βελανιδιές και νομαδική κτηνοτροφία στην Ελλάδα  

Η νομαδική κτηνοτροφία, σε συνδυασμό με γεωργία και υλοτομία, χαρακτήρισε τα 

περισσότερα από τα βουνά της Ελλάδας τους τελευταίους 5-6 αιώνες. Αν και όπως 

είδαμε ήδη, η βόσκηση σε δάση βελανιδιάς ήταν κοινή πρακτική από τη Νεολιθική 

εποχή, ρητές αναφορές σε νομάδες κτηνοτρόφους συναντώνται στη Βυζαντινή 

περίοδο (7ος με 14ος αιώνας, Laiou, 2002). Στην Οθωμανική περίοδο (ως τον 19ο 

αιώνα), η νομαδική κτηνοτροφία και οι αντίστοιχοι κτηνοτρόφοι παγιώνονται, 

επωφελούμενοι από τη σχετική αυτονομία που τους παρέχεται και την αύξηση του 

πληθυσμού που κατοικεί σε ορεινές περιοχές. Αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Β. Νιτσιάκος (2003), κεντρικό σημείο αναφοράς 

αποτελεί ο οικισμός, συνήθως με Νότιο προσανατολισμό και σε υψόμετρο 800 – 

1000m, ψηλότερα από τις περισσότερες καλλιέργειες και χαμηλότερα από τους 

βοσκότοπους και τις δασικές εκτάσεις. Κοντά στον οικισμό και με νότιο 

προσανατολισμό βρίσκονταν κήποι και λαχανικά σε μικρά τεμάχια. Συνήθως 

χαμηλότερα και σπάνια ψηλότερα βρίσκονταν οι καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά 

(σίκαλη, κριθάρι και σιτάρι) και ψυχανθή, μαζί με άλση και λειμώνες. Σε ακόμη 

χαμηλότερο υψόμετρο (400-600m) και ανάλογα με την περιοχή, βρίσκονταν αμπέλια 

και άλλες καλλιέργειες και αν η απόσταση από τον κύριο οικισμό ήταν μεγαλύτερη 

από 10-15km μικρά οικήματα χρησιμοποιούνταν εποχικά. Οι αγροί ήταν γενικά 

μικρού μεγέθους με φυτοφράκτες ή μικρά χαντάκια για όρια. Ψηλότερα (ως περίπου 

τα 1100m) βρίσκονταν το λεγόμενο “κλαδερό”, δάσος βελανιδιάς που βόσκονταν το 

καλοκαίρι και τα δέντρα κλαδεύονταν για χειμερινή τροφή των ζώων. Ακόμη 

ψηλότερα (ως τα 1500m) τα δάση πεύκου, ελάτης ή οξιάς προμήθευαν ξυλεία. Από 

τα 1300m και ψηλότερα, βρίσκονταν οι κοινοτικοί βοσκότοποι. Η εικόνα 

συμπληρώνεται από το πυκνό δίκτυο μονοπατιών, ορισμένα πλακόστρωτα και πολύ 

φαρδιά και με τοξωτά γεφύρια (Ο Kizos, 2008 παρέχει και μια ιδεατή 
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εικονογράφηση). Η κτηνοτροφία και η δασοκομία αποτελούσαν τις κύριες 

δραστηριότητες του πληθυσμού, σε συνδυασμό με γεωργία μικρής κλίμακας.  

Τα δάση δρυός ήταν κεντρικά στη διαχείριση της γης. Προφανώς βόσκονταν, 

στον οικισμό αλλά και κατά της διάβα, την μετακίνηση δηλαδή των κοπαδιών 

(Salmon, 1995), αλλά προμήθευαν και καύσιμη ύλη, ξυλοκάρβουνα και ξυλεία για 

πολύ μεγάλη ποικιλία κατασκευών (οικίες, αποθήκες, έπιπλα) και εργαλείων, αλλά 

και για το κάπνισμα κρέατος και τυριών για τη συντήρηση τους. Επίσης, τα βελανίδια 

συλλέγονταν και χρησιμοποιούνταν για ζωοτροφή, σε πολλές μάλιστα περιοχές της 

Νότιας Ελλάδας και των νησιών (Πετμεζάς, 2003), τα βελανίδια της Quercus 

ithaburensis ήταν από τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα νησιών όπως η Λέσβος και ο 

Άγιος Ευστράτιος. Η ανάλυση του Πετμεζά (2003) για τον 19ο αιώνα, δείχνει τη 

μεγάλη σημασία της καλλιέργειας – διαχείρισης βελανιδιών και ο Ψυχογιός (1995) 

περιγράφει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, το δάσος του Ξηρομέρου στην 

Αιτωλοακαρνανία. Το 1845 η αξία των βελανιδιών ανερχόταν σε 90% της αξίας όλων 

των δασικών προϊόντων και 3,4% της συνολικής αξίας των αγροτικών προϊόντων 

(Πετμεζάς, 2003, σ. 122). Σημαντικές περιοχές περιλαμβάνουν το Ξηρόμερο, την 

Πάτρα, τη Σύρο, τη Λακωνία, το Γύθειο και την Ηλεία από το τότε Ελληνικό κράτος 

(χωρίς Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρο, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο). Άλλες περιοχές 

περιλαμβάνουν την Θεσσαλία (Sivignon, 1992), την Ήπειρο (Νιτσιάκος, 1995), την 

Κρήτη (Grove and Rackham, 2001; Γάσπαρης, 1996), τη Λέσβο (Kizos and Koulouri, 

2006), την Κέα.  

Η κατάρρευση της ορεινής οικονομίας και γενικά η εκβιομηχάνιση της 

αγροτικής παραγωγής οδηγεί στην εγκατάλειψη πολλών από αυτές τις 

δραστηριότητες και το τοπίο και οι χρήσεις της δρυός αλλάζουν σημαντικά. Τα μη 

διαχειριζόμενα δάση αυξάνονται πολύ και μειώνεται η σημασία της συλλογής 

βελανιδιών και εξαφανίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά η νομαδική κτηνοτροφία, ενώ 

αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός των ζώων σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές.  

 

5. Το παρόν και το μέλλον των δασών δρυός  

Ποιες είναι οι κυρίαρχες χρήσεις των δέντρων, των προϊόντων τους και των δασών 

δρυός στην Ελλάδα σήμερα;  

Μια σημαντική χρήση είναι της αποκαλούμενης «παραδοσιακής οικολογικής 

γνώσης» (Traditional ecological knowledge) (Berkes κ.α., 2000, Oteros-Rozas κ.α., 

2012) που σχετίζεται με παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης που μπορούν σήμερα 

να χαρακτηριστούν ως «φιλο-περιβαλλοντικές» ή «ήπιας έντασης» ή ακόμη και 

«βιώσιμες». Η γνώση αυτή δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και προσαρμοσμένη σε 

μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Όπως και σε πολλά άλλα 

παραδοσιακά συστήματα χρήσης γης, έτσι και σε δάση δρυός και περιοχές με πολλές 

βελανιδιές, η γνώση αυτή χάνεται σταδιακά και μπορεί να αφορά τεχνικές 

κλαδέματος, βόσκησης ή προστασίας από υπερβολική βόσκηση, διαδοχής 

οικοσυστημάτων και διατήρησης της παραγωγικότητας τους.  

Η πιο σημαντική όμως χρήση είναι αυτή της αναψυχής. Τις τελευταίες 

δεκαετίες η ανθηρή ορεινή οικονομία του 18ου και 19ου αιώνα κατέρρευσε για 

πολλούς λόγους, κυρίως όμως εξαιτίας της εντατικοποίησης της γεωργία στα πεδινά 

και της αδυναμίας της ορεινής γεωργίας να την ανταγωνιστεί, ενώ η σύγκριση της 

ποιότητας ζωής στις πόλεις με αυτή απομονωμένων ορεινών οικισμών, ενίσχυσε την 

έξοδο του πληθυσμού προς τις πόλεις. Πρόσφατα όμως, η ζωή στα “βουνά” και το 

δασικό κατά βάση τοπίο τους απέκτησε και πάλι αξία στα μάτια αστικών κυρίως 

πληθυσμών, ως χώροι και τοπία αναψυχής. Η στροφή αυτή έχει και έναν 

περιβαλλοντικό χαρακτήρα, καθώς τα δάση στις περιοχές αυτές θεωρούνται ως μια 
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κιβωτός διατήρησης της φύσης. Για τους λίγους αγρότες των περιοχών το δάσος 

(δρυός και οξιάς κυρίως) είναι «πρόβλημα», γιατί όσα χωράφια εγκαταλείπονται και 

δασώνονται και έπειτα θεωρούνται δάσος, ενώ με την αύξηση των δασών 

«επιστρέφουν» και ζώα τα οποία ήταν σπανιότερα στο πρόσφατο παρελθόν και για 

πολλά από τα οποία η συμβίωση με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

είναι ακόμη συχνά προβληματική (π.χ. αρκούδες, λύκοι, ελάφια, ζαρκάδια, 

αγριόγατες, αλεπούδες, κουνάβια). Αντίθετα, για επισκέπτες από αστικές περιοχές, το 

δάσος είναι «η φύση» και οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης του πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Για τους υλοτόμους δε, το δάσος είναι ένας πολύτιμος 

πλουτοπαραγωγικός πόρος προς εκμετάλλευση, καθώς μια ακόμη υπηρεσία που 

προσφέρουν τα δάση δρυός σήμερα είναι η παροχή καυσόξυλων και ξυλοκάρβουνων. 

Οι βελανιδιές θεωρούνταν πάντα πολύ σημαντικό είδος για ξυλεία, καύση και 

κάρβουνα και πρόσφατα η χρήση τους για θέρμανση έχει αυξηθεί. Πνευματικές και 

θρησκευτικές αξίες είναι επίσης σημαντικές για βελανιδιές και για δάση δρυός. Ιερά 

άλση και δέντρα δρυός αναφέρονται από την αρχαιότητα και πολλά τέτοια δέντρα 

υπάρχουν και σήμερα (Kizos, 2014, Stara, 2015). 

 

6. Επίλογος: Οι βελανιδιές τα έπη και ο Βαγγέλης Πανταζής 

Όπως είχε πει πρώτος ο O. Rackham (2003) είναι σφάλμα να θεωρήσουμε ότι η 

εποχή μας είναι η μοναδική κατά την οποία έχει αλλάξει το τοπίο της Ελλάδας και η 

σύνθεση της χλωρίδας (και πανίδας) της. Οι αλλαγές είναι πολλές και σε αρκετές 

περιπτώσεις πολύ σημαντικές. Από την άλλη, πρόσφατες αλλαγές στην οικονομία και 

στην κοινωνία, των τελευταίων δεκαετιών, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή 

δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον της βελανιδιάς και των δασών 

δρυός στην Ελλάδα: θα συνεχίσει η αύξηση της έκτασης των δασών στα ορεινά; Θα 

φτάσουν και σε υψηλότερα υψόμετρα με τη θέρμανση του κλίματος; Πως θα 

συμπεριφερθούν σε συνθήκες αυξημένης ξηρασίας; Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα 

οποία δεν είναι δυνατόν να δοθούν απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Αμφιβάλλω ότι 

κάποιος παρατηρητής στη δεκαετία του 1940 θα μπορούσε να προβλέψει ότι 

ολόκληρες πλαγιές που ήταν τότε βοσκότοποι και χωράφια θα ήταν σήμερα πυκνό 

δάσος. Οπότε από άποψη κάλυψης γης και έκτασης, οι βελανιδιές μπορούν να 

θεωρηθούν ωφελημένες από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Από άποψη γνώσης 

και πρακτικών διαχείρισης όμως, σημαντικό μέρος παλαιότερης γνώσης φαίνεται να 

χάνεται, μαζί με πρακτικές συμβίωσης δάσους και βόσκησης, γνώσεις και πρακτικές 

που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε περίοδο επιταχυνόμενης 

κλιματικής μεταβολής.  

Θα κλείσω με μια μικρή αναφορά στην ιστορία του κειμένου αυτού. Το 2014 

σε μια επίσκεψη μου στην Αθήνα μίλησα στον Βαγγέλη για τη δουλειά αυτή και 

αμέσως και με μεγάλο ενθουσιασμό καθίσαμε και άνοιξε 5-6 διαφορετικές εκδόσεις 

για να μην μας ξεφύγει τίποτα. Μετά όμως δεν καταφέραμε να το κάνουμε ένα 

κείμενο που να εστιάζει στα έπη, αν και ένα μέρος δημοσιεύτηκε στο Kizos (2014), 

όχι όμως το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, που ήταν οι χρήσεις τους στα έπη. 

Στο μυαλό μου θα ήθελα μετά ο Βαγγέλης να αναλάβει να κάνει τα μαγικά του και να 

βγει κάποιο κείμενο όπως αυτά που δημοσίευε για Ομηρικές λέξεις και για τις 

σημασίες τους. Αυτό δεν έγινε δυστυχώς ποτέ δυνατόν. Ο Βαγγέλης –τώρα μπορώ να 

το πω- ήταν για μένα ένας από τους ήρωες μου γιατί κατάφερε να κάνει το όνειρο και 

θα θυμάμαι πάντα τη βαθιά ευχαρίστηση του, την ευχαρίστηση που νιώθεις όταν 

έχεις πραγματικά πετύχει να καταλάβεις κάτι και ξέρεις ότι το ξέρεις. Τον θαύμαζα 

και συνεχίζω να τον θαυμάζω πολύ για αυτό. Καταθέτω αυτό το κείμενο σήμερα στη 

μνήμη του…  



259                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

7. Βιβλιογραφία 

7.1 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση 

Baumann, H. (1999, Ελληνική έκδοση) Η Ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη, 

στη λογοτεχνία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα. 

Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological 

knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10, 1251–1260. 

Blondel J., Aronson, J., Bodiou, J.-Y., Boeuf, G. (2015) Η Περιοχή Της Μεσογείου, 

Βιοποικιλότητα Στον Χώρο Και Στον Χρόνο (2η Εκδ.), Εκδόσεις Παρισιανού, 

Αθήνα. 

Forbes, H. (1996) The uses of the uncultivated landscape, in Shipley, G. and Salmon, 

J. (eds.) Human Landscapes in Classical Antiquity: Environment and Culture, 

Routledge, London, pp. 68-97. 

Grove, A.T., And Rackham, O. (2001) The Nature of Mediterranean Europe: An 

Ecological History. New Haven, Yale University Press. 

Homer The Iliad, μεταφ. Green, P. (2015) University of California Press. 

Homer the Odyssey, μεταφ. Green, P. (2018) University of California Press.  

Jameson, M.H., Runnels, C.N., And Van Andel, T.H. (1994): A Greek Countryside: 

The Southern Argolid from Prehistory to the present day. Stanford, Stanford 

University Press. 

Kizos, T. (2014) Social-cultural values of oak wood-pastures and transhumance in 

Greece. European Wood-Pastures in Transition: A socio-ecological approach, 

Edited by Tibor Hartel and Tobias Plieninger, Routledge, chapter 10: pages 

171-184. 

Kizos, T. and Koulouri, M. (2006) Agricultural landscape dynamics in the 

Mediterranean: Lesvos (Greece) case study using evidence from the last three 

centuries. Environmental Science and Policy 9, 330-342. 

Kizos, T., (2008) Rural environmental management in Greece as a cultural frontier 

between the ‘occident’ and the ‘orient’, Arbor, Vol CLXXXIV, No 729, pp. 

127-142. 

Laiou, A. (2002) The Agrarian Economy, Thirteen-Fifteen Centuries. In Laiou, A. 

(ed.), The Economic History of the Byzantium, Volume 1. Washington, 

Durbarton Oaks, pp. 312-375. 

Millennium Ecosystem Assessment (2003) Ecosystems and Human Well-Being: A 

Framework For Assessment, Island Press. 

Oteros-Rozas, E., Gonzalez, J.A., Martin-Lopez, B., Lopez C.A. and Montes C. 

(2012) “Ecosystem services and social–ecological resilience in transhumance 

cultural landscapes: learning from the past, looking for a future”, in 

Plieninger, T., Bieling, C., (eds.) Resilience and the Cultural Landscape: 

Understanding and Managing Change in Human-Shaped Environments, 

Cambridge University Press, DOI: 

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139107778, pp. 242-260. 

Rackham, O. (1996) Ecology and pseudo-ecology: the example of Ancient Greece, in 

Shipley, G. and Salmon, J. (eds.) Human Landscapes in Classical Antiquity: 

Environment and Culture, Routledge, London, pp. 16-43. 

Rackham, O. (2001, Greek edition) Ancient Landscapes, in Oswyn, M. and Price, S. 

(eds.) Ancient Greek Polis from Homer to Alexander. Patakis, Athens, pp. 85-

112. 

Rackham, O. (2013) Woodland and wood-pasture, in Rotherham, I. D. (ed.) Trees, 

Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on 

Woodlands and Grazed Treescapes, Routledge, Oxon, pp. 11-22. 

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139107778


Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      260 
 

 

Salmon, T. (1995) The Unwritten Places, Lycabettus Press, Athens. 

Sivignon, M. (1992) Θεσσαλία: Γεωγραφική ανάλυση μια Ελληνικής Περιφέρειας, 

Εκδόσεις ΑΤΕ, Αθήνα. 

Stara, K., Tsiakiris, R., Wong, J.L.G. (2015) Valuing trees in a changing cultural 

landscape: A case study from northwestern Greece, Human Ecology, 43 (1), 

pp. 153-167. DOI: 10.1007/s10745-014-9706-0  

Young, P. (2013) Oak, Reaction Books, London. 

 

7.2 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 

Γάσπαρης Κ. (1997) Η γη και οι αγρότες στη Μεσαιωνική Κρήτη, 13ος – 14ος αιώνας, 

EIE, Αθήνα. 

Γιαννόπουλος Θ. (2013) «Ποθεν Και Ποτε Οι Ελληνες;» Οι Υπευθυνες Απαντησεις 

Της Επιστημης Και Η Παρουσα Κατασταση Της Ερευνας Για Την Πρωτη 

Αρχη Του Ελληνικου Πολιτισμου, ΠΕΚ, Ηράκλειο. 

Ησίοδος Έργα και Ημέραι, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Σταύρος Γκιργκένης. 

(2001) Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 

Νιτσιάκος, B. (1995) Οι ορεινές κοινότητες της Βόρεις Πίνδου: Στον απόηχο της 

μακριάς διάρκειας, Πλέθρον, Αθήνα. 

Πανταζής Δ. Β. (2006) Όμηρος Και Τροία: Ερμηνεύοντας Τα Νέα Ευρήματα, 

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα  

Πετμεζάς Σ. (2003) Η Ελληνική Αγροτική Οικονομία τον 19ο αιώνα: η Περιφερειακή 

διάσταση, ΠΕΚ, Ηράκλειο. 

 



261                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

 
Εικόνα 1: Πιθανή εξάπλωση δασών δρυός στην Ελλάδα με βάση τα δεδομένα 

κάλυψης γης του CORINE: A: φυλλοβόλες βελανιδιές, B; αειθαλείς βελανιδιές 

(πηγή: Κίζος 2014, στο Α χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες του CORINE 311 “scrub 

and/or herbaceous vegetation associations, moors and heathland”, 313 “scrub and/or 

herbaceous vegetation associations, natural grasslands”, 322 “Mixed forest” και 332 

“broad leaved forest” που περιλαμβάνει και οξιές και καστανιές, στο Β 

χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες 323 “scrub and/or herbaceous vegetation 

associations, sclerophyllous vegetation”. Γίνεται δεκτό ότι η ισοϋψής των 1100μ 

αντιπροσωπεύει το πάνω όριο εξάπλωσης δασών δρυός, αν και απομονωμένα δέντρα 

απαντώνται και σε μεγαλύτερα υψόμετρα). 
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Κεφάλαιο 19: 
 

 

 

 

Απόψεις Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων και του 

ΧΥΤΑ Παλαιόκαστρου: Η Περίπτωση του Δήμου Σερρών  
 

 

 

Στυλιανός Ταμπάκης1, Παρασκευή Καρανικόλα2, Βερόνικα Ανδρεά3 και 

Χριστίνα Μαυρουδάκη4 

 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις και αντιλήψεις των κατοίκων του Δήμου 

Σερρών σχετικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Παλαιόκαστρου αλλά και την 

διαχείριση των απορριμμάτων. Οι κάτοικοι επίσης ερωτήθηκαν από πού αντλούν 

πληροφόρηση σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στο σχεδιασμό και στη διαχείριση, 

κυρίως των ΧΥΤΑ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: XYTA, Αποδοχή των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, 

ποιότητα ζωής, στρατηγικές και πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων, μέσα 

πληροφόρησης. 

 

Abstract: 

This study examines the concerns and attitudes of the residents in the Municipality of 

Serres, and in the gateway community of Palaiocastro Sanitary Landfill (MSL), and 

offers a general understanding of public perceptions regarding sanitary landfills and 

waste management issues. The residents were also asked about the means of 

information they use in order to be informed on waste management issues. The case 

study can be used as a valid tool in planning waste management and treatment 

facilities, especially in the case of sanitary landfills, in areas all around the world 

facing similar problems. 

 

Key words: sanitary landfill; acceptability of waste management facilities; quality of 

life; waste management strategies and policies; means of information. 
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1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή η αύξηση στην παραγωγή απορριμμάτων αλλά και η διαχείρισή 

τους, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα παγκοσμίως (Karanikola and 

Tampakis 2008). Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή τους, επηρεάζει 

αρνητικά το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Το περιβάλλον μολύνεται 

από την στιγμή που τα απόβλητα αποσυντίθενται στον χώρο όπου έχει γίνει η 

διάθεσή τους και παράγονται τοξικά αέρια, αλλά και από την ρύπανση του εδάφους 

και του νερού. Επιπλέον, προκαλούν πολύ συχνά προβλήματα υγείας στον ανθρώπινο 

οργανισμό (Παναγιωτακόπουλος 2007). Όσον αφορά την οικονομία, απαιτούνται 

μεγάλες δαπάνες ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλα συστήματα για την διαχείριση 

των απορριμμάτων και ζημιώνεται όταν υπάρχουν αποτεθημένα απόβλητα σε 

διάφορα σημεία των πόλεων, καταστρέφοντας έτσι τις καθαρές περιοχές και τα 

φυσικά τοπία (Andreadakis et al. 2000) 

   Το ζήτημα αυτό υπήρχε από το παρελθόν και συνεχίζει να αναπαράγεται 

ακόμα και σήμερα σε έντονο βαθμό. Παλαιότερα η παραγωγή των απορριμμάτων δεν 

δημιουργούσε τόσο έντονο και εμφανές πρόβλημα, γι’ αυτό και δεν απασχολούσε 

ιδιαίτερα τις αρχές κάθε χώρας, αλλά ούτε και τους πολίτες (Chanakya and 

Shwetmala 2017). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα είναι πιο έντονο και πιο αισθητό. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο της αστικοποίησης, αφού έχει αυξηθεί πάρα 

πολύ ο πληθυσμός στις μεγάλες πόλεις, όπως επίσης και στην ανάπτυξη του 

τουρισμού. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερη κατανάλωση αγαθών, άρα 

δημιουργούνται και μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων (Αλεβίζος 2017).  

Όπως καταλαβαίνουμε την μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση αυτή την 

έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αφού αυτός διαχειρίζεται τα αντικείμενα και τα υλικά που 

δεν χρειάζεται πια, με αποτέλεσμα να τα απομακρύνει πετώντας τα στα σκουπίδια. 

Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και όταν βρεθούμε σε περιοχές στις οποίες δεν 

έχει συχνή επαφή ο άνθρωπος και δεν δραστηριοποιείται εκεί, αφού δεν θα δούμε 

αποθέσεις απορριμμάτων, σε αντίθεση με περιοχές όπου βρίσκεται συνέχεια ο 

άνθρωπος, όπως πάρκα, παραλίες, πεζόδρομοι κλπ. (Σαββάκης 2016). 

   Ωστόσο, όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, χωρίς να 

δημιουργούνται περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Ένας τρόπος 

είναι η ορθή ενημέρωση των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους. Έτσι, θα είναι πιο 

προσεκτικοί στην παραγωγή απορριμμάτων τους και θα υιοθετήσουν τη μέθοδο της 

ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή (Μακρή 2011). 

Παρ’ όλα αυτά οι μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων που 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι παραδοσιακοί και απαρχαιωμένοι με 

αποτέλεσμα τα συνηθισμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα να 

διαιωνίζονται. Στην πραγματικότητα σύμφωνα με την Eurostat (2016) ο βασικός 

τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι η υγειονομική ταφή, ενώ  η 

ανακύκλωση και η ανάκτηση για επαναχρησιμοποίηση γίνεται σε πολύ μικρά 

ποσοστά. Παρ’ ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι η ανακύκλωση αποτελεί μία 

αποτελεσματική μέθοδο με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη  

υποστηρίζουν ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή που έχουν λάβει είναι 

ανεπαρκής, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι η πρόσβασή που έχουν στην πληροφόρηση 

σχετικά με τα θέματα αυτά, είναι περιορισμένη (Karanikola and Tampakis 2008).  

Οι σημαντικότεροι όμως παράγοντες που επιδρούν στο σχεδιασμό αναγκαίας 

πολιτικής  όπως οι αυξημένες  απαιτήσεις  σε εκτάσεις γης, κυρίως σε χώρες με 

πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως στην Κίνα οδηγήθηκαν σε μεθόδους όπως η 

αποτέφρωση (De Feo and Williams 2013). Ενώ η κομποστοποίηση αποτελεί ακόμη 
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μία πολύ φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο για την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του 

οργανικού κλάσματος ως εδαφικό λίπασμα, αν απομακρυνθούν  από αυτό μέταλλα, 

χαλίκια και άλλα απορρίμματα (Awasthi et al. 2014). Γι’ αυτό και οι περισσότερες 

χώρες προσανατολίζονται σε μεθόδους διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή 

με σκοπό να εξασφαλίσουν καθαρότερα και χρήσιμα υλικά για την ανακύκλωση 

υλικών όπως το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί  (European Commission 2016).  

Σχετικά με την απόθεση των απορριμμάτων είναι απαραίτητο αυτή η μέθοδος 

να επιλέγεται ως η τελευταία και να υλοποιείται μετά από την αποτελεσματική 

επεξεργασία τους, με περιβαλλοντικά επιθυμητή μέθοδο (De Feo and Williams 

2013).  

Ενώ υπάρχουν διάφορα μέσα αειφορικής διαχείρισης απορριμμάτων στους 

Δήμους τα οποία αποτελούν μία ολοκληρωμένη διαδικασία και τα οποία 

περιλαμβάνουν σύνθετες και πολύπλοκες μεθόδους και τεχνολογίες, αυτές οδηγούν  

σε αναπόφευκτη αύξηση του κόστους διαχείρισης (Longo and Wagner 2011). Η 

διάθεση των απορριμμάτων μετά την κατανάλωση περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

κόστη: το οικονομικό κόστος της κατάλληλης εναπόθεσης και το φυσικό κόστος που 

προέρχεται από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται (Ino 2011).  

Σύμφωνα με τους Zeng et al. (2016) η πρόθεση των κατοίκων ενός Δήμου να 

πληρώσουν εξαρτάται από δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το ετήσιο 

εισόδημα, η μόρφωση κ.α. Το κόστος που επιβαρύνει τους κατοίκους σε κάποιες 

χώρες της Ασίας σχετίζεται με το βάρος τους (Ino 2011), ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ( Kontogianni et al.  2014, Damigos et 

al. 2016). 

Η  παρούσα εργασία αποτελεί μία έρευνα σχετικά με τις απόψεις  και 

αντιλήψεις των κατοίκων του Δήμου Σερρών σχετικά με την ύπαρξη του ΧΥΤΑ 

Παλαιόκαστρου και την επίδρασή του στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, του 

εισοδήματός τους καθώς και της ενημέρωσής τους σχετικά με την διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

 

 

2. Μέθοδος Έρευνας 

Περιοχή έρευνας αποτέλεσε ο δήμος Σερρών. Ως μέθοδος δειγματοληψίας 

εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία, εξαιτίας της απλότητας της και του 

γεγονότος ότι απαιτεί τη λιγότερη δυνατή γνώση σχετικά με τον πληθυσμό από 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο (Δαμιανού 1999, Καλαματιανού 2000, Μάτης 2001). Ο 

υπό έρευνα «πληθυσμός» είναι το σύνολο των πολιτών του δήμου Λαγκαδά. Η 

εκτίμηση του μέσου όρου και του τυπικού σφάλματος του (s), της αναλογίας του 

πληθυσμού και του τυπικού σφάλματος της (sp), δίνονται από τους τύπους της απλής 

τυχαίας δειγματοληψίας. 

Για να υπολογίσουμε το μέγεθος του δείγματος χρειάσθηκε να διενεργήσουμε 

προδειγματοληψία, με μέγεθος δείγματος 50 άτομα. Το μέγεθος του δείγματος 

εκτιμήθηκε για κάθε ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, με βάση τους τύπους της 

απλής τυχαίας δειγματοληψίας (Καλαματιανού 2000, Μάτης 2001). Η μεταβλητή που 

έδωσε το μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος ήταν η αποδοχή ότι η γεωργία αποτελεί 

παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής και το φύλο. Έτσι το μεγαλύτερο μέγεθος 

δείγματος υπολογίσθηκε σε 400 πολίτες (για πιθανότητα (1-α)100=95%, e=0,049 και 

χωρίς διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού). Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε το 2019 και για την  ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS. 
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Στις πολυθεματικές μεταβλητές «τάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων» και 

«πηγές για τις οποίες αντλείτε ενημέρωση – πληροφόρηση» εφαρμόσθηκε η ανάλυση 

αξιοπιστίας και η παραγοντική ανάλυση. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας οποιασδήποτε 

διαδικασίας μέτρησης συνίσταται στον προσδιορισμό του βαθμού διακύμανσης της 

βαθμολογίας των ατόμων, βαθμού που οφείλεται σε πραγματικές διαφορές (και 

σταθερά σφάλματα) και του βαθμού διακύμανσης που οφείλεται σε ασυνέπειες της 

μέτρησης (Σιάρδος 1999, Φίλιας κ.α. 2000). Ειδικότερα, χρησιμοποιείται ο 

συντελεστής άλφα (ή αξιοπιστίας α-Crοnbach) για την εύρεση εσωτερικής 

αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου (Φράγκος 2004), δηλαδή αν τα στοιχεία έχουν τη 

τάση να καταμετρούν το ίδιο πράγμα (Howitt και Gramer 2003). Συντελεστής άλφα 

0,70 ή μεγαλύτερος θεωρείται ικανοποιητικός (Howitt και Gramer 2003), 

μεγαλύτερος από 0,80 θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, πολλές φορές μάλιστα στην 

πράξη γίνονται δεκτοί και συντελεστές αξιοπιστίας μικρότεροι, με τιμές μέχρι 0,60 

(Σιάρδος 1999). 

Η παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που έχει σκοπό να 

διερευνήσει την ύπαρξη παραγόντων κοινών ανάμεσα σε μια ομάδα μεταβλητών 

(Sharma 1996, Σιάρδος 1999). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κύριων 

συνιστωσών (principal components). Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

σημαντικότητα των κυρίων συνιστωσών είναι αυτό που προτείνουν οι Guttman και 

Kaiser (Cattell, 1978, Φράγκος 2004), σύμφωνα με το οποίο, το όριο για λήψη του 

ενδεδειγμένου αριθμού των κυρίων συνιστωσών καθορίζεται από τις τιμές των 

χαρακτηριστικών ριζών που είναι ίσες ή μεγαλύτερες της μονάδας. Προσφύγαμε 

επίσης στην περιστροφή της μήτρας των κυρίων παραγόντων με τη μέθοδο της 

περιστροφής μέγιστης διακύμανσης του Kaiser (Harman 1976).  

Για να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν φυσικές και χρήσιμες ομαδοποιήσεις 

δεδομένων ανάμεσα στους παράγοντες που προέκυψαν από τις δυο παραγοντικές 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες (hierarchical cluster 

analysis) (Μπεχράκης 1999, Καραπιστολής 2001, Καρλής 2005, Bartholomew et al. 

2007). Μάλιστα αυτή μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο προς την κατεύθυνση 

ομαδοποίησης παρατηρήσεων, αλλά και προς την κατεύθυνση ομαδοποίησης 

μεταβλητών (Σιάρδος 1999). Ως μέτρο απόστασης χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson και ως μέθοδος του συνδυασμού των παρατηρήσεων σε 

συστάδες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του πλήρους δεσμού, γνωστή και ως μέθοδος 

του «απώτερου γείτονα» (furthest neighbour).  

Τέλος για τη στατιστική τμηματοποίηση των πολιτών σε δεδομένες διακριτές 

ομάδες (συστάδες) ανάλογα με δύο από τους παράγοντες που προέκυψαν από την 

παραγοντική ανάλυση (συνεχής μεταβλητές) και την άποψη τους, ότι η ανάπτυξη της 

περιοχής τους μπορεί να βασιστεί στη γεωργία (κατηγορική μεταβλητή) επιλέχθηκε η 

μέθοδος της διαβηματικής ανάλυσης σε συστάδες (Two Step Custer Analysis). Η 

μεθοδος αυτή αποτελεί ένα διερευνητικό εργαλείο που αποσκοπεί στο να 

προσδιορίσει συστάδες ομοειδών αντικειμένων ενός μεγάλου αριθμού 

παρατηρήσεων. Υποθέτοντας τις μεταβλητές ανεξάρτητες μεταξύ τους, παρέχει τη 

δυνατότητα χειρισμού κατηγορικών και συνεχών μεταβλητών ταυτόχρονα, με τις 

πρώτες να ακολουθούν πολυωνυμική κατανομή και τις δεύτερες κανονική κατανομή 

(SPSS 2003).  

Επιπλέον με τη βοήθεια του ελέγχου X2 του Pearson, διερευνήθηκε η σχέση 

μεταξύ άλλων μεταβλητών και της κάθε συστάδας ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο 

προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια η ταυτότητα κάθε συστάδας.  
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3. Αποτελέσματα 
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων του Δήμου Σερρών παρατίθενται 

στον Πίνακα 1. Οι κάτοικοι είναι άτομα και των δυο φύλων, ενδιάμεσης ηλικίας, με 

υψηλή μόρφωση που επαγγελματικά δηλώνουν κυρίως ως ιδιωτικοί ή δημόσιοι 

υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων 
Φύλο άνδρας γυναίκα 

  
  46,8% (sp=0,0249) 53,2% (sp=0,0249) 

  
Ηλικία 18-30 31-40 41-50 > 50 

 19,5% (sp=0,0198) 28,5% (sp=0,0226) 38,2% (sp=0,0243) 13,8% (sp=0,0172) 

Οικογενειακή  ανύπαντρος παντρεμένος Χήρος ή διαζευγμένος 
 

κατάσταση 29,0% (sp=0,0227) 57,2% (sp=0,0247) 13,8% (sp=0,0172) 
 

Παιδιά    
 

Χωρίς παιδιά ένα παιδί δύο παιδιά τρία παιδιά  περισσότ. από τρία 

26,2% (sp=0,0220) 35,8% (sp=0,0240) 25,5% (sp=0,0218) 7,8% (sp=0,0134) 4,8% (sp=0,0106) 

Επίπεδο  δημοτικό Γυμνάσιο  Τεχνικό σχολή  

μόρφωσης 1,5% (sp=0,0061) 4,0% (sp=0,0098) 12,2% (sp=0,0164)  

  Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ  

  24,2% (sp=0,0214) 43,0% (sp=0,0248) 15,0% (sp=0,0179)  

Επάγγελμα 

ιδιωτικός 

υπάλληλος 

δημόσιος 

υπάλληλος 

ελεύθερος  

επαγγελματίας 

γεωργός ή 

κτηνοτρόφος 

  20,0% (sp=0,0200) 20,5% (sp=0,0202) 19,5% (sp=0,0198) 14,2% (sp=0,0175) 

 συνταξιούχος φοιτητής νοικοκυρά άνεργος 

 5,8% (sp=0,0116) 5,2% (sp=0,0112) 7,2% (sp=0,0130) 7,5% (sp=0,0132) 

 
 

Η ποιότητα ζωής έχει να κάνει με το βαθμό ικανοποίησης των διάφορων 

αναγκών της ζωής του ανθρώπου που σχετίζονται με το περιβάλλον που ζει αλλά και 

τα εισοδήματά του. Ερωτώμενοι οι κάτοικοι του Δήμου Σερρών δηλώνουν 

ικανοποιημένοι και λίγο ικανοποιημένοι από τα εισοδήματα τους και την ποιότητα 

της ζωής τους (Σχήμα 1).    

Στον Σχήμα 2 παρατίθενται η αξιολόγηση πολιτικών - πρακτικών στην 

διαχείριση των απορριμμάτων, σε μια κλίμακα από το 1 (χαμηλότερη αποδοχή) έως 

το 10 (υψηλότερη αποδοχή). Γενικά στο σύνολο τους λαμβάνουν την αποδοχή των 

πολιτών, με μεγαλύτερη αυτή της δημιουργίας λιγότερων αποβλήτων, τα πρόσθετα 

έσοδα στο δήμο, της ανακύκλωσης χρήσιμων υλικών, η επανάκτηση υλικών για νέα 

χρήση, καθώς και την μικρότερη ότι αποτελούν ζύγιση των απορριμμάτων κάθε 

δήμου και η χωριστή συλλογή των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός 

ότι οι πολιτικές - πρακτικές που αξιολογούνται χαμηλότερα εμφανίζουν τις 

μεγαλύτερες τιμές τυπικής απόκλισης (s) γεγονός που φανερώνει ότι οι απαντήσεις 

των πολιτών εμφανίζουν σ’ αυτές μεγαλύτερη διαφοροποίηση. 
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Σχήμα 1. Βαθμός ικανοποίησης από τα εισοδήματα και την ποιότητα ζωής τους. 

 

1,0%, sp=0,0050 

14,2%, sp=0,0175 

40,8%, sp=0,0246 

35,2%, sp=0,0239 

8,8%, sp=0,0141 

1,5%, sp=0,0061 

16,2%, sp=0,0184 

40,5%, sp=0,0245 

36,2%, sp=0,0240 

5,5%, sp=0,0114 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Απόλυτα  ικανοποιημένος 

Πολύ ικανοποιημένος 

Ικανοποιημένος 

Λίγο ικανοποιημένος  

Καθόλου ικανοποιημένος 
Ποιότητα ζωής 

Εισοδήματα 

 
 

 

Σχήμα 2. Αξιολόγηση πολιτικών - πρακτικών στην διαχείριση των απορριμμάτων  

(Τα διαφορετικά χρώματα στις μεταβλητές αναφέρονται στους τρεις παράγοντες της 

παραγοντικής ανάλυσης που ακολουθεί). 
 

 
 

 

Για να ελέγξουμε τη συνέπεια των ισοδύναμων ερωτήσεων της παραπάνω 

πολυθεματικής μεταβλητής, χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση αξιοπιστίας. Η τιμή του 

συντελεστή αξιοπιστίας άλφα είναι σημαντικά υψηλή (0,8984). Αυτό αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη ότι οι βαθμοί κλίμακας είναι λογικά συνεπείς, δηλαδή τα στοιχεία 

έχουν την τάση να μετρούν τις μεταβλητές με τον ίδιο τρόπο. 

Πριν εφαρμόσουμε την παραγοντική ανάλυση, τα δεδομένα ελέγχθηκαν για 

την καταλληλότητά τους και διερευνήθηκε αν όλες οι μεταβλητές είναι κατάλληλες 
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για να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 

παρατίθενται στον Πίνακα 2. Βλέπουμε τα φορτία, τα οποία είναι οι μερικοί 

συντελεστές συσχέτισης των δεκαέξι μεταβλητών με καθένα από τους τρεις 

παράγοντες που έχουν προκύψει από την ανάλυση. Όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο 

μιας μεταβλητής σε ένα παράγοντα, τόσο περισσότερο ο παράγοντας αυτός ευθύνεται 

για τη συνολική διακύμανση των βαθμών στη μεταβλητή που θεωρούμε. Οι 

μεταβλητές που «ανήκουν» σε κάθε παράγοντα είναι εκείνες για τις οποίες το φορτίο 

είναι μεγαλύτερο (από την τιμή 0,5) στον παράγοντα αυτό.  

Ο πρώτος παράγοντας περιλαμβάνει τις μεταβλητές «καθημερινή κάλυψη του 

χώρου διάθεσης», «στεγανοποίηση του χώρου διάθεσης», «φύτευση δέντρων 

περιμετρικά του χώρου διάθεσης», «χωριστή συλλογή των απορριμμάτων», «ζύγιση 

των απορριμμάτων κάθε δήμου», «ειδικοί κάδοι στις αυλές για τα οργανικά 

απορρίμματα», «αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται» και «όταν κλείσει να 

υπάρχει αποκατάσταση και χρήση του» και μπορούμε να τον ονομάσουμε πολιτικές - 

πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορούν το ΧΥΤΑ. Μάλιστα είναι οι 

μεταβλητές που αξιολογούνται χαμηλότερα από τους πολίτες του δήμου Σερρών,  

ίσως γιατί ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου βρίσκεται σε γειτονικό δήμο, στο δήμο 

Ηράκλειας.  

 

Πίνακας 2. Πίνακας με τις επιβαρύνσεις των παραγόντων μετά την περιστροφή 

Μεταβλητή 
Επιβαρύνσεις των παραγόντων 

1 2 3 

Δημιουργία λιγότερων αποβλήτων από τους πολίτες 0,024 0,763 0,199 

Επανάκτηση υλικών για νέα χρήση 0,391 0,676 0,072 

Ανακύκλωση χρήσιμων υλικών 0,460 0,628 -0,001 

Παραγωγή ενέργειας μέσα από την καύση  0,233 0,600 0,057 

Παραγωγή βελτιωτικών εδάφους  0,251 0,683 -0,027 

Διαφορετική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 0,342 0,560 0,013 

Καθημερινή κάλυψη του χώρου διάθεσης 0,624 0,332 0,023 

Στεγανοποίηση του χώρου διάθεσης 0,726 0,349 -0,158 

Φύτευση δέντρων περιμετρικά του χώρου διάθεσης 0,778 0,350 -0,178 

Χωριστή συλλογή των απορριμμάτων 0,814 0,288 -0,137 

Ζύγιση των απορριμμάτων κάθε δήμου  0,824 0,189 -0,045 

Ο δήμος έχει πρόσθετα έσοδα από αυτόν 0,038 0,125 0,747 

Ειδικοί κάδοι στις αυλές για τα οργανικά απορρίμματα  0,683 0,242 0,315 

Αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται  0,727 0,190 0,368 

Όταν κλείσει να υπάρχει αποκατάσταση και χρήση του  0,739 0,198 0,293 

Αποτελεί πρόσφορο έδαφος πολιτικής αντιπαράθεσης -0,007 -0,005 0,691 

 
 

Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει τις μεταβλητές «δημιουργία λιγότερων 

αποβλήτων από τους πολίτες», «επανάκτηση υλικών για νέα χρήση», «ανακύκλωση 

χρήσιμων υλικών», «παραγωγή ενέργειας μέσα από την καύση», «παραγωγή 

βελτιωτικών εδάφους», «διαφορετική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»,  και 

μπορούμε να τον ονομάσουμε γενικές πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης των 

απορριμμάτων.  

Το τρίτο παράγοντα μπορούμε να τον ονομάσουμε πολιτικές - πρακτικές 

διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορούν το Δήμο και περιλαμβάνει τις 
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μεταβλητές «ο δήμος έχει πρόσθετα έσοδα από αυτόν» και «αποτελεί πρόσφορο 

έδαφος πολιτικής αντιπαράθεσης».  

Στον Σχήμα 3 παρουσιάζεται η αξιολόγηση των πηγών ενημέρωσης - 

πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε μια κλίμακα από το 1 

(μικρότερη) έως το 10 (μεγαλύτερη). Γενικά οι πολίτες δηλώνουν ότι έχουν ελλιπή 

πληροφόρηση με καλύτερη αυτής από εφημερίδες - περιοδικά και τηλεόραση - 

ραδιόφωνο και χειρότερη τη συνεισφορά των εθελοντικών οργανώσεων. Μάλιστα η 

τιμή του s που λαμβάνει το διαδίκτυο φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα 

στις απαντήσεις των πολιτών.  

Η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας άλφα είναι και σ’ αυτή την πολυθεματική 

μεταβλητή είναι σημαντικά υψηλή (0,6921), φανερώνοντας  ότι τα στοιχεία έχουν 

την τάση να μετρούν το ίδιο πράγμα. Ακολούθησε η εφαρμογή της παραγοντικής 

ανάλυσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, αφού πρώτα 

τα δεδομένα ελέγχθηκαν ότι είναι κατάλληλα και διερευνήθηκε ότι όλες οι 

μεταβλητές είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο.  

 

Σχήμα 3. Αξιολόγηση των πηγών ενημέρωσης - πληροφόρησης σχετικά με τη 

διαχείριση των απορριμμάτων (Τα διαφορετικά χρώματα στις μεταβλητές 

αναφέρονται στους τρεις παράγοντες της παραγοντικής ανάλυσης που ακολουθεί). 

 

 
 

Ο πρώτος παράγοντας που περιλαμβάνει τις μεταβλητές: «οικογένεια», 

«εκπαίδευση», «ενημερωτικά φυλλάδια» και «εθελοντικές οργανώσεις» θα μπορούσε 

να ονομαστεί «ενημέρωση από το άμεσο περιβάλλον». 

Το δεύτερο παράγοντα που περιλαμβάνει τις μεταβλητές «τηλεόραση - 

ραδιόφωνο» και «εφημερίδες και περιοδικά» τον ονομάζουμε τυπικά μέσα 

ενημέρωσης.  

Τον τρίτο παράγοντα θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «εναλλακτικά μέσα 

ενημέρωσης» και περιλαμβάνει τις μεταβλητές «διαδίκτυο» και «βιβλία – 

εγκυκλοπαίδειες». Μάλιστα το αρνητικό πρόσημο (-) φανερώνει την αντίθετη σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, δηλ. αυτοί που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο δεν χρησιμοποιούν τα βιβλία και τις εγκυκλοπαίδειες για πληροφόρηση. 

Επίσης η μεταβλητή «βιβλία-εγκυκλοπαίδειες» λαμβάνει υψηλή τιμή και στο δεύτερο 

παράγοντα (0,415) και αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους δυο αυτούς παράγοντες.  
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Πίνακας 3. Πίνακας με τις επιβαρύνσεις των παραγόντων μετά την περιστροφή 

Μεταβλητή 
Επιβαρύνσεις των παραγόντων 

1 2 3 

Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον 0,621 0,164 0,321 

Εκπαίδευση 0,756 0,047 0,002 

Τηλεόραση - ραδιόφωνο 0,122 0,888 0,156 

Εφημερίδες και περιοδικά 0,036 0,899 -0,204 

Βιβλία - εγκυκλοπαίδειες 0,236 0,415 -0,775 

Διαδίκτυο (internet) 0,275 0,176 0,810 

Ενημερωτικά φυλλάδια 0,772 0,097 -0,071 

Εθελοντικές οργανώσεις 0,818 0,010 0,052 

 
 

Τα αποτελέσματα της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες των παραγόντων που 

λάβαμε από τις δυο παραπάνω παραγοντικές αναλύσεις γίνονται φανερά με τη 

βοήθεια του δεντρογράμματος (dendrogram) των μεταβλητών (οι παράγοντες 

αναφέρονται σ’ αυτήν την ανάλυση ως μεταβλητές) (Σχήμα 4). Η μεταβλητή 

«πολιτικές διαχείρισης στο ΧΥΤΑ» συνδέεται στενά με τη μεταβλητή «εναλλακτικά 

μέσα ενημέρωσης» και σε μεγαλύτερη απόσταση με τη μεταβλητή «ενημέρωση από 

το άμεσο περιβάλλον» και αποτελούν την πρώτη συστάδα που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «ενημέρωση τοπικού χαρακτήρα ή τοπική ενημέρωση», που αφορά 

τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Η μεταβλητή «γενικές πολιτικές διαχείρισης» συνδέεται σε 

κάποια απόσταση  με τη μεταβλητή «τυπικά μέσα ενημέρωσης» και σε μεγαλύτερη 

απόσταση με τις «πολιτικές διαχείρισης στο Δήμο» και αποτελούν τη δεύτερη 

συστάδα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «γενική ενημέρωση». 

 

Σχήμα 4. Δεντρόγραμμα της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες. 
  

 

 

 

 Στο Σχήμα 5 βλέπουμε την άποψη των πολιτών για τους τομείς που θεωρούν 

σημαντικότερους για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και λιγότερο στη δασοκομία φαίνεται ότι 

εναποθέτουν τις προσδοκίες τους για ανάπτυξη. Έτσι είναι λογικό να 

αντιλαμβάνονται ότι ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου έχει αρνητική και ουδέτερη επίδραση 

στα νερά του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα αλλά και στο έδαφος, στην υγεία των 

κατοίκων και στην ανάπτυξη της περιοχής (Πίνακας 4). Επίσης θεωρούν ότι έχει 

θετική επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πολύ θετική και θετική στα 

έσοδα του δήμου. Έστω και αν τα έσοδα αυτά τα καρπώνεται άλλος γειτονικός 

δήμος. 
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Σχήμα 5. Αξιολόγηση των τομέων ανάπτυξης για τον Δήμο Σερρών 

 
 

Εντούτοις, σχετικά με την ερώτηση αν θα πρέπει ο δήμος να χρησιμοποιήσει το 

ΧΥΤΑ ως μέσο για περισσότερες διεκδικήσεις (π.χ. οικονομικές, επενδυτικές κ.λπ.) 

το 45,3% (sp=0,0250) συμφωνεί, το 32,5% (sp=0,0250) τοποθετείται ουδέτερα, το 

11%  (sp=0,0250) συμφωνεί απόλυτα, το 9,8% (sp=0,0250) διαφωνεί. Μόνο 1,5% 

(sp=0,0250) των κατοίκων διαφωνεί απόλυτα. Σε αντίστοιχη έρευνα στο δήμο 

Λαγκάδα, για το ΧΥΤΑ Μαυροράχης που βρίσκεται στα όρια του δήμου τους, οι 

κάτοικοι είναι πιο διεκδικητικοί, το 47,0% συμφωνεί, το 22,2% τοποθετείται 

ουδέτερα, το 18,5% συμφωνεί απόλυτα, το 9,5% διαφωνεί, το 2,2% διαφωνεί 

απόλυτα και το 0,8% δεν απάντησε στην ερώτηση (Tampakis et al. 2018). 

 

Πίνακας 4. Αξιολόγηση από τους πολίτες της επίδρασης του ΧΥΤΑ 

  
Πολύ 

θετικά 
Θετικά Ουδέτερα Αρνητικά 

Πολύ 

αρνητικά 

την ανάπτυξη της 

περιοχής  

p 1,3% 15,8% 40,8% 40,0% 2,3% 

sp 0,0056 0,0182 0,0246 0,0245 0,0074 

το έδαφος της 

περιοχής 

p 0,3% 10,8% 38,3% 45,5% 5,3% 

sp 0,0025 0,0155 0,0243 0,0249 0,0112 

τον υδροφόρο 

ορίζοντα 

p 0,5% 10,3% 34,3% 47,5% 7,5% 

sp 0,0035 0,0152 0,0237 0,0250 0,0132 

την υγεία των 

κατοίκων 

p 0,5% 7,8% 33,0% 44,5% 14,3% 

sp 0,0035 0,0134 0,0235 0,0248 0,0175 

τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

p 5,3% 64,8% 24,0% 4,5% 1,5% 

sp 0,0112 0,0239 0,0214 0,0104 0,0061 

τα έσοδα του 

δήμου 

p 42,8% 42,3% 12,8% 1,8% 0,5% 

sp 0,0247 0,0247 0,0167 0,0066 0,0035 
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Σχήμα 5. Διαγραμματικές απεικονίσεις στατιστικών ελέγχων μεταβλητών κατά 

συστάδα. 

α β  

γ δ   

 

  

 

Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της διαβηματικής ανάλυσης σε συστάδες έχουμε  

ταξινόμηση  των παρατηρήσεων σε δύο συστάδες, ως άριστη λύση. Ειδικότερα από 

τους 383 πολίτες, ποσοστό  50,7% εντάσσεται στην πρώτη συστάδα και 49,3% στη 

δεύτερη συστάδα. Ως προς τη σχετική σημασία των μεταβλητών (συνεχών και 

κατηγορικών) στο σχηματισμό των συστάδων, οι απεικονίσεις του Σχήματος 6 

παρέχουν διαγραμματικά τους στατιστικού ελέγχους σημαντικότητας. Οι μεταβλητές 

είναι σημαντικές στην δημιουργία της συστάδας όταν η στατιστική τιμή υπερβαίνει 

την κριτική τιμή. Ειδικότερα για τις συνεχείς μεταβλητές διαπιστώνεται ότι οι 

μεταβλητές «πολιτικές διαχείρισης στο ΧΥΤΑ» και «εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης» 

γίνονται αιτία για το σχηματισμό της πρώτης και δεύτερης συστάδας (Σχήμα 2 α και 

γ). Ενώ, όσο αφορά την κατηγορική μεταβλητή «γεωργία» η τιμή του στατιστικού Χ2 

και στις δυο συστάδες εξέρχονται των ορίων της κριτικής τιμής (Σχήμα 2 β και δ).  

Η δημιουργία ενός ΧΥΤΑ σε μια περιοχή δημιουργεί πολλές αντιδράσεις στις 

τοπικές κοινωνίες. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως διάφορες 

ομάδες πολιτών προσεγγίζουν την ύπαρξη ενός ΧΥΤΑ στην περιοχή τους. Στη 

περίπτωση μας ο διαχωρισμός βασίζεται στη σημαντικότητα που αποδίδουν στη 

γεωργία για την ανάπτυξη της περιοχής τους και την αξιολόγηση των πολιτικών-

πρακτικών διαχείρισης στο ΧΥΤΑ και στην αποδοχή για την ενημέρωση τους από το 

διαδίκτυο.   
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Πίνακας 5. Ερμηνεία των παρατηρήσεων των συστάδων 

Μεταβλητές Συστάδα 1 Συστάδα 2 

Πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης 

στο ΧΥΤΑ 
λιγότερο σημαντική περισσότερο σημαντική 

Εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης λιγότερο σημαντική περισσότερο σημαντική 

Σημαντικότερη για την ανάπτυξη  

η γεωργία 
μη αποδοχή αποδοχή 

 

Με τη βοήθεια του ελέγχου X
2
 του Pearson 

Ο ΧΥΤΑ επηρέασε την υγεία  

των κατοίκων 

αρνητικά, θετικά και πολύ 

αρνητικά 
Ουδέτερα και πολύ θετικά 

Σημαντικότερη για την ανάπτυξη  

η οικοδομική δραστηριότητα 
αποδοχή μη αποδοχή 

Ο ΧΥΤΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

για περισσότερες διεκδικήσεις 
συμφωνώ ή ουδέτερα 

συμφωνώ απόλυτα, 

διαφωνώ απόλυτα και 

διαφωνώ 

Ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής 
πολύ ικανοποιημένος και 

λίγο ικανοποιημένος 

ικανοποιημένος και 

καθόλου ικανοποιημένος 

Ικανοποίηση από εισοδήματα 
πολύ ικανοποιημένος και 

ικανοποιημένος 

λίγο ικανοποιημένος και 

καθόλου ικανοποιημένος 

Μόρφωση λύκειο και ΑΤΕΙ 
όλα τα άλλα επίπεδα 

μόρφωσης 

Οικογενειακή κατάσταση 
παντρεμένος και 

χωρισμένος ή χήρος 
ανύπαντρος 

Αριθμός παιδιών 1-2  παιδιά 
δεν έχουν παιδιά ή έχουν 

περισσότερα από 2 

Επάγγελμα 

δημόσιος υπάλληλος, 

ελεύθερος επαγγελματίας 

και νοικοκυρά 

γεωργός- κτηνοτρόφος, 

ιδιωτικός υπάλληλες, 

άνεργος, φοιτητής και 

συνταξιούχος 

 
 

 

Τα χαρακτηριστικά των συστάδων παρατίθενται στον Πίνακα 5. Ειδικότερα οι 

πολίτες της πρώτης συστάδας δεν βλέπουν ότι η ανάπτυξη της περιοχής τους μπορεί 

να βασιστεί στη γεωργία, επίσης οι πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης στο ΧΥΤΑ και 

τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης είναι λιγότερο σημαντικά. Είναι μια ομάδα με 

αστικά χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τη δεύτερη συστάδα που θεωρούν ότι η 

γεωργία που αποτελεί παράγοτα, πάνω στον οποίο θα πρέπει να βασίσουν το μέλλον 

τους. Γι’ αυτή την ομάδα οι πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης στο ΧΥΤΑ και τα 

εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης είναι περισσότερο σημαντικά. Λογικό αν 

αναλογιστούμε ότι τα διασταλάζοντα από το χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων, 

μπορούν να  προκαλέσουν ρύπανση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα που 

χρησιμοποιείται για την άρδευση, αν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.  

Από τον έλεγχο του X2 του Pearson, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών των 

πολιτών και των δυο συστάδων, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει για κάθε ζευγάρι 

στατιστική σημαντικότητα (α<0,005). Η σχέση τους παρατίθεται στο κάτω μέρος του 

Πίνακα 4. Οι πολίτες της πρώτης συστάδας αξιολογούν πιο αρνητικά από τους 

πολίτες της δεύτερης την επίδραση του ΧΥΤΑ στην υγεία των κατοίκων, εντούτοις 
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είναι περισσότερο θετικοί για περισσότερες διεκδικήσεις εξ’ αιτίας της ύπαρξης του  

ΧΥΤΑ. Επίσης, οι πολίτες της πρώτης συστάδας θεωρούν ότι η οικοδομική 

δραστηριότητα αποτελεί τη βάση για το μέλλον τους σε αντίθεση με τους πολίτες της 

δεύτερης. Οι πολίτες της πρώτης ομάδας δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την 

ποιότητα ζωής και τα εισοδήματα τους, έχουν ενδιάμεση έως υψηλή μόρφωση, είναι 

παντρεμένοι, χωρισμένοι, με ένα ή δύο παιδιά και επαγγελματικά 

δραστηριοποιούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή είναι 

νοικοκυρές. Αντίστοιχα οι πολίτες της δεύτερης ομάδας δηλώνουν μικρότερη 

ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής και τα εισοδήματα τους, έχουν υψηλή ή χαμηλή 

μόρφωση, είναι κυρίως ανύπαντροι, χωρίς παιδιά ή με περισσότερα από δύο παιδιά 

και επαγγελματικά δραστηριοποιούνται ως γεωργοί-κτηνοτρόφοι, ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, άνεργοι, φοιτητές και συνταξιούχοι. 

 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η αποδοχή του ΧΥΤΑ Παλαιόκαστρου από τους κατοίκους του δήμου Σερρών είναι 

σχετικά υψηλή. Εντούτοις, θεωρούν καλύτερη αυτήν την επιλογή από τον 

προηγούμενο χώρο απόθεσης των απορριμμάτων του δήμου, ενώ παραδόξως 

ενδιάμεση αποδοχή έχουν οι σκουπιδότοποι που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα, αλλά 

και σήμερα, χωρίς άδεια, κάποιοι δήμοι. Γενικά θεωρούν την ύπαρξη ΧΥΤΑ 

αναγκαία, εντούτοις αντιτίθενται στην ύπαρξη του ΧΥΤΑ στην περιοχή τους. 

Οι κάτοικοι θεωρούν σημαντικότερο τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, 

κτηνοτροφία)  για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Αντιλαμβάνονται ότι ο ΧΥΤΑ 

έχει αρνητική ή ουδέτερη επίδραση στα νερά του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα αλλά 

και στο έδαφος, στην υγεία των κατοίκων και στην ανάπτυξη της περιοχής και θετική 

επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πολύ θετική ή θετική στα έσοδα του 

δήμου. Τοποθετούνται θετικά ή σχετικά με το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 

ύπαρξη του ΧΥΤΑ ως μέσο για περισσότερες διεκδικήσεις (π.χ. οικονομικές, 

επενδυτικές κ.λπ.) από την πολιτεία. 

Αξιολογώντας τις πολιτικές - πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων οι 

γενικές πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων (αυτές που αφορούν τον 

πολίτη) λαμβάνουν την μεγαλύτερη αποδοχή, ενώ τη μικρότερη πολιτικές - πρακτικές 

διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορούν το ΧΥΤΑ και πολιτικές - πρακτικές 

διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορούν το Δήμο, μια ενδιάμεση αποδοχή. 

Μάλιστα οι πολιτικές διαχείρισης στο ΧΥΤΑ συνδέονται με τα εναλλακτικά 

μέσα ενημέρωσης όπως η ενημέρωση από το άμεσο περιβάλλον, ενώ οι γενικές 

πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης συνδέονται με τα τυπικά μέσα ενημέρωσης 

(τηλεόραση - ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λπ.) και τις πολιτικές - πρακτικές διαχείρισης 

των απορριμμάτων που αφορούν το Δήμο. 

Με τη βοήθεια της διαβηματικής ανάλυσης σε συστάδες λαμβάνουμε δυο 

συστάδες, η πρώτη με αστικά χαρακτηριστικά και η δεύτερη με γεωργικά 

(περιφερειακά) χαρακτηριστικά. Η γεωργία ως χωρική δραστηριότητα επηρεάζεται 

σημαντικότερα από την ύπαρξη ΧΥΤΑ και επομένως αξιολογούνται ως 

σημαντικότερη δραστηριότητα από τη δεύτερη ομάδα κατοίκων. Εντούτοις, οι 

κάτοικοι της πρώτης συστάδας αξιολογούν πιο αρνητικά από τους κατοίκους της 

δεύτερης την επίδραση του ΧΥΤΑ στην υγεία τους και είναι περισσότερο θετικοί για 

περισσότερες διεκδικήσεις εξ’ αιτίας της ύπαρξης του ΧΥΤΑ. Αν λάβουμε υπόψη ότι 

ο ΧΥΤΑ Παλαιόκαστρου βρίσκεται 14 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι έστω και αν ο αστικός πληθυσμός επηρεάζεται 

λιγότερο είναι περισσότερο διεκδικητικός απέναντι στην πολιτεία σε σχέση με τον 

γεωργικό πληθυσμό.  
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Επίσης, οι πολίτες της πρώτης συστάδας δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από την ποιότητα ζωής και τα εισοδήματα τους, φανερώνοντας μας ότι η 

εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας αποτελεί μια αρνητική συνέπεια, αν 

κάτι δεν αλλάξει.  

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην 

Ελλάδα είναι η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ. Αντιδράσεις από ομάδες κατοίκων που 

αγωνίζονται στο να δημιουργηθεί ο ΧΥΤΑ σε κάποια άλλη περιοχή. Ο καλύτερος 

τρόπος αντιμετώπισης των αντιδράσεων είναι οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ να λειτουργούν 

με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην  

περιοχή, να είναι ανοικτοί στο κοινό και να προβάλλουν το έργο τους, κυρίως μέσω 

του διαδικτύου. Να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας και η μη τήρηση τους να 

ελέγχεται και να τιμωρείται από τους αρμόδιους. Τέλος, από τα χρήματα που 

εξοικονομούν οι δήμοι από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος να 

δίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στη βελτίωση των υποδομών 

των κοντινών οικισμών σ’ αυτούς. 
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Κεφάλαιο 20: 
 

 

 

Θεωρία & Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης:  

Μια Μελέτη για τις Ελληνικές Περιφέρειες 
 

 

Γεώργιος Μ. Κορρές1, Ευστράτιος Παπάνης,2, Μαρία Μιχαηλίδη3 και 

Χαράλαμπος Λούκα4 

Περίληψη: 

Ένα από τα βασικότερα θέματα της σύγχρονης οικονομικής βιβλιογραφίας είναι το 

πλαίσιο και η διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Τόσο η βιβλιογραφική 

επισκόπηση, όσο και οι εφαρμοζόμενες σύγχρονες τεχνικές και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται, εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση και παρουσίαση της 

διαδικασίας ανάπτυξης, και περαιτέρω εξετάζουν και αναλύουν το πλαίσιο της 

πολιτικής που σχετίζεται με την διαδικασία της ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο 

κεφάλαιο-άρθρο έχει ως στόχο να «συνδυάσει», τόσο την θεωρία, όπως και τις 

βασικές τεχνικές και μεθόδους, που αφορούν τα υποδείγματα και τους συντελεστές-

δείκτες σε μια εφαρμογή στις Ελληνικές περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να 

εξαχθούν κάποια ασφαλή συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τα θέματα της 

περιφερειακής ανάπτυξης και της αναπτυξιακής διαδικασίας στις Ελληνικές 

περιφέρειες. 

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική ανάπτυξη, ελληνικές περιφέρειες, περιφερειακοί 

συντελεστές, πηλίκο τόπου εγκατάστασης, συντελεστής γεωγραφικής σύνδεσης, 

ανάπτυξη. 

Abstract: 

In the current literature, one of the most important issues concerns the procedure of 

economic and social growth. Moreover, there is a huge literature including both the 

theoretical and the empirical studies, concerning the main socio-economic issues and 

the prospects of growth and development process. Most of the current literature in the 

empirical studies are using the coefficient techniques and indexes method, in order to 

estimate the main drivers and the effects of economic growth. This particular chapter-

article aims to combine both the theory and the current techniques and coefficients 

methods and index model in an attempt to implement and estimate the effects to 

Greek regions. Following this analysis, we will be able to reach in some safety results, 

conclusions and policy priorities, regarding the regional development and the process 

of socio-economic growth in Greek regions. 

Key Words: Economic growth, Greek regions, coefficients, coefficient of locational 

quotation, coefficient of geographical connection, development. 
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1. Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικότερα θέματα της σύγχρονης οικονομικής βιβλιογραφίας είναι το 

πλαίσιο και η διαδικασία της ανάπτυξης. Τόσο η βιβλιογραφική επισκόπηση, όσο και 

οι εφαρμοζόμενες σύγχρονες τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

διαδικασία της ανάπτυξης, εξετάζουν και αναλύουν το πλαίσιο της πολιτικής που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη. Οι βασικές «διαστάσεις» της ανάπτυξης (development) 

αφορούν τόσο την οικονομική μεγέθυνση ή οικονομική ανάπτυξη (economic growth), 

όσο και την κοινωνική ανάπτυξη (social development). H οικονομική μεγέθυνση ή 

οικονομική ανάπτυξη «συνδέεται» με την οικονομική πολιτική, ενώ η κοινωνική 

ανάπτυξη «συνδέεται» κυρίως με την κοινωνική πολιτική. Η σύγχρονη βιβλιογραφία 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα θέματα και στην διαδικασία της περιφερειακής και 

τοπικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και στα θέματα σύγκλισης και της συνοχής των 

περιφερειών. 

Το συγκεκριμένο άρθρο-κεφάλαιο έχει ως στόχο να «συνδυάσει» τόσο την 

θεωρία και τα θεωρητικά υποδείγματα, όσο και τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους 

αναφορικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και την αναπτυξιακή διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα θα αναλύσει και θα εξετάσει την θεωρία, την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τα θεωρητικά υποδείγματα αναφορικά με την 

περιφερειακή ανάπτυξη και την αναπτυξιακή διαδικασία. Η δεύτερη ενότητα αφορά 

τις σύγχρονες τεχνικές τις μεθόδους και τα εργαλεία σχετικά με την περιφερειακή 

ανάπτυξη και την αναπτυξιακή διαδικασία, όπως για παράδειγμα, την εφαρμογή των 

συντελεστών, την εφαρμογή της ανάλυσης των εισροών και εκροών, καθώς επίσης 

και την ανάλυση των στατιστικών μεθόδων αλλά και την εφαρμογή των διοικητικών 

και οργανικών εργαλείων και τεχνικών, όπως για παράδειγμα η ανάλυση SWOT, η 

ανάλυση Gap, η ανάλυση PEST και η ανάλυση VRIO. 

 

2. Ανάπτυξη και Αναπτυξιακή Διαδικασία 

Η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται τόσο με την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας, 

όσο και με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και των οικονομικών 

μεταβλητών, όπως για παράδειγμα επενδύσεων, απασχόλησης, εισοδήματος κλπ. Πιο 

συγκεκριμένα, η οικονομική ανάπτυξη είτε σωστότερα η οικονομική μεγέθυνση 

(economic growth) μπορεί να προέλθει τόσο από την αύξηση της παραγωγής, δηλαδή 

την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας (μέσω της αύξησης των επενδύσεων), όσο 

και από την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητα που θα έχουν 

ως συνέπεια την αύξηση του εισοδήματος και του πλούτου, (Κορρές 2015 & 2014).  

   Η οικονομική ανάπτυξη «συνδέεται» άμεσα με την παραγωγή (Production), 

που είναι οποιαδήποτε διαδικασία που μετατρέπει ή μετασχηματίζει ένα προϊόν σε 

κάποια διαφορετικά προϊόντα. Η συνάρτηση της  παραγωγής (Υ): ή άλλως: Y = f (M, 

L, K, T, E, S), εξαρτάται από ένα αριθμό συντελεστών παραγωγής, όπως 

παρουσιάζονται ακολούθως (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009): 

Παραγωγή = f (Φυσικούς Πόρους ή Γη, Εργασία, Κεφάλαιο, Τεχνολογία, 

Επιχειρηματικότητα, Θεσμικό Πλαίσιο) 

Η παραγωγική και η αναπτυξιακή διαδικασία παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

Διάγραμμα 1 στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (production possibility 

frontier curve). Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελείται από τον 

γεωμετρικό τόπος των σημείων, δηλαδή τους συνδυασμούς των συμπαραγομένων 

προϊόντων Α και Β που χρησιμοποιούν την ίδια ποσότητα μιας εισροής. Οι επιλογές 

μια οικονομίας είτε μιας περιφέρειας είναι μεταξύ των ακόλουθων λύσεων Α, Β, Γ, 

Δ, Ε και Ζ που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1, , (Κορρές 2015 & 2014). Οι 

λύσεις-επιλογές Α, Β, Γ, Δ, αποτελούν τις εφικτές-δυνατές λύσεις που βρίσκονται 
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μέσα και επάνω στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, δηλαδή μέσα στις 

δυνατότητες παραγωγής. Οι λύσεις-επιλογές που βρίσκονται κάτω από την καμπύλη 

των παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελούν λιγότερο άριστες λύσεις, ενώ η λύση Δ 

που βρίσκεται επάνω στην καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελεί την 

άριστη (optimum) κατά Pareto λύση, όπου αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και οι 

πόροι της οικονομίας και της περιφέρειας, οπότε θεωρείται και η καλύτερη επιλογή.  

Οι λύσεις Ζ και Ε που βρίσκονται εκτός της καμπύλης των παραγωγικών 

δυνατοτήτων αποτελούν μεν υπέρ-άριστες λύσεις (optimorum) αλλά όχι εφικτές-

δυνατές για την τρέχουσα περίοδο, οπότε και δεν μπορούν να επιλεγούν. 

Διάγραμμα 1: Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων & Επιλογή Άριστης Λύσης 

 
   H οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική και αναγκαία συνθήκη για την 

συνολική ανάπτυξη. H συνολική ανάπτυξη είναι η διαδικασία που αυξάνει το 

πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα μιας χώρας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας 

περιόδου υπό την προϋπόθεση όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο κοινωνικής ευημερίας, 

ποιότητας και ισοκατανομής, (Κορρές 2015 & 2014).  

Διάγραμμα 2: Βασικοί Άξονες της Ανάπτυξης 

 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και εμφανίστηκε ο όρος 

βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη ήταν κυρίως ταυτισμένη με την οικονομική 

μεγέθυνση. Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development), που 

χρησιμοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες, καθιερώθηκε ως ο επιστημονικός εκείνος 

όρος που έχει διάσταση τόσο οικονομική, όσο και κοινωνική και περιβαλλοντική. Η 

βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα βασικό συνδυασμό που προϋποθέτει ως αναγκαία 

συνθήκη την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών (δηλαδή, την οικονομική 

μεγέθυνση, economic growth), αλλά παράλληλα προϋποθέτει ως ικανή συνθήκη την 

βελτίωση των κοινωνικών μεγεθών (δηλαδή, την κοινωνική ανάπτυξη, social 

development) που περιλαμβάνει διαχρονικά και την προστασία του περιβάλλοντος, 

(Δελλαδέτσιμας, Π., 1997). Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το τρίπτυχο της βιώσιμης 

ανάπτυξης σε αντιστοιχία με τις έννοιες της οικονομικής μεγέθυνσης και της 

κοινωνικής ανάπτυξης. Βασικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η επίτευξη 

μιας υψηλής ποιότητας ζωής, ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, που 
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ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

 

3. Αναπτυξιακή Διαδικασία: Ισορροπία και Οικονομική Μεγέθυνση 

Η οικονομική μεγέθυνση (είτε οικονομική ανάπτυξη, economic growth) συνήθως  

υπολογίζεται με βάση την ποσοστιαία μεταβολή του Α.Εγχ.Π. Οι βασικοί παράγοντες 

που συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και στην αύξηση του Α.Εγχ.Π. 

ποικίλλουν διαχρονικά από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε περιφέρεια και οι 

βασικοί από αυτούς παρουσιάζονται στο ακόλουθο Διάγραμμα 3, (Κορρές 2014, 

2015, Κόνσολας, 1985 & 1990). 

Διάγραμμα 3: Βασικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Οικονομικής Μεγέθυνσης 

 
Τα τέσσερα βασικά ιστορικά στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας κατά τον 

Rostow, παρουσιάζονται στο ακόλουθο Διάγραμμα 4 (Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 

1989):  

 (i). Το πρώτο στάδιο αποτελεί το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη 

ξεκινάει από σχεδόν μηδενική βάση με βασικό προσανατολισμό και δυνατότητα την 

εξαγωγή (εξαγωγικό προσανατολισμό) των πρώτων υλών και βασικών αγροτικών 

προϊόντων με χαμηλή προστιθέμενη αξία 

 (ii). Το δεύτερο στάδιο αποτελεί το στάδιο των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη, 

όπου δομούνται οι βασικές προϋποθέσεις με την ανάπτυξη των υποδομών και την 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας για την περαιτέρω 

αναπτυξιακή διαδικασία 

 (iii). Το τρίτο στάδιο αποτελεί της ωριμότητας και της ανάπτυξης, όπου έχουμε 

μεγιστοποιήσει του ρυθμού ανάπτυξης 

 (iv). Το τέταρτο στάδιο αποτελεί το στάδιο της φθίνουσας πορείας της ανάπτυξης, 

όπου έχουμε το καλούμενο φαινόμενο του «διεθνούς μιμητικού αποτελέσματος», 

δηλαδή του υπερκαταναλωτισμού εισαγόμενων μη-διαρκών αγαθών και υπηρεσιών 

που οδηγεί σε επιδείνωση των όρων εμπορίου, εγχώριας παραγωγής και ανάπτυξης. 
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Σύμφωνα με την θεωρία του «εντοπισμού» των βασικών εκείνων 

δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν σημαντικά στην «εξωτερίκευση» και στον 

«εξαγωγικό προσανατολισμό», όπου η ζήτηση από το εξωτερικό και οι εξαγωγές 

προϊόντων με βάση την εξειδίκευση, την χρήση και αξιοποίηση των εγχώριων 

συντελεστών παραγωγής, (την αξιοποίηση των περιφερειακών συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των πρώτων υλών) που εν’ συνεχεία 

θα συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία και στον κύκλο της ανάπτυξης, όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5. 

Διάγραμμα 5: Ρυθμιστικοί Παράγοντες Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 
Η θεωρία της εξαγωγικής βάσης προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δώσει 

απάντηση στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών μέσα 

από την ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων φυσικού πλούτου και διαθεσιμότητας.  

 

4. Τεχνικές και Μέθοδοι Συντελεστών-Πολλαπλασιαστών: Μια Εμπειρική 

Προσέγγιση 

Η μέθοδος των συντελεστών-πολλαπλασιαστών και δεικτών έχει χρησιμοποιηθεί 

ώστε να καταγραφούν οι βασικές δυνάμεις και οι δραστηριότητες που «ωθούν» την 

οικονομία προς την ανάπτυξη. Μεταξύ των βασικών μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) που 

παρουσιάζει την συνολική παραγωγή-εισόδημα και την ικανότητα μιας περιοχής, και 

η απασχόληση που έχουν ευρεία αποδοχή, καθόσον θεωρείται ως μια από τις 

βασικότερες μεταβλητές επειδή υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τόσο σε 

Ρυθμοί 
Ανάπτυξης 

(%) 

Χρόνος 

Φάση Α: 
Αρχική 
Φάση 

Φάση Β: 
Προϋποθέσεων 
για ανάπτυξη 

(«απογείωση») 

Φάση Γ: 
Ανάπτυξης 

Φάση Ε: 
Φθίνουσα 

Πορεία 
(Υπερκατανάλ

ωση 
Demonstratio

n Effect-
Μιμητικό 

Αποτέλεσμα) 

 

Διάγραμμα 4: Φάσεις Ανάπτυξης  και Μιμητικό Αποτέλεσμα 
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συνολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα θεωρούνται αξιόπιστα 

(καθόσον χρησιμοποιούνται οι ίδιες διεθνώς μεθοδολογίες), και τέλος υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία που είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα. Οι δύο βασικοί συντελεστές-

δείκτες που θα ασχοληθούμε είναι:  

 (α). Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 

 (β). Ο Συντελεστής Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) που αποτελεί μια βασική 

παραλλαγή του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) 

 Η εφαρμογή των δεδομένων  

 Η βασική μεταβλητή που θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε εμπειρικά 

τους άνω συντελεστές είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) που παρουσιάζει 

την συνολική παραγωγή-εισόδημα και την παραγωγική ικανότητα μιας περιοχής. Το 

διάγραμμα 6 παρουσιάζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε εκατομμύρια € 

σε τρέχουσες τιμές για τις 13 Ελληνικές περιφέρειες. 

 

 
 

4.1 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (ΠΤΕ) 

Ο Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) χρησιμοποιείται για 

τη σύγκριση της συμμετοχής της περιφέρειας σε μια δραστηριότητα (i) και τη 

συμμετοχή της περιφέρειας σε κάποιο βασικό μέγεθος. Για την εφαρμογή του 

Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε συνήθως είτε το προϊόν (ΑΕΠ) είτε την απασχόληση είτε ακόμη 

εναλλακτικά και το εισόδημα (ΑΕΕ). Εάν χρησιμοποιήσουμε το προϊόν (ΑΕΠ) ως 

την βασική μεταβλητή, τότε έχουμε τον ακόλουθο τύπο (Κορρές 2015, Σκούντζος 

1973, 1989): 

   είτε εναλλακτικά:    

Όπου:  (r = περιφέρειες & i = δραστηριότητες) 

 X = το συνολικό προϊόν στην χώρα 

 Xr = το συνολικό προϊόν όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 

 Xir = το προϊόν της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 
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 Xi = το προϊόν της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

Αντίστοιχα, εάν χρησιμοποιήσουμε ως βασική μεταβλητή την απασχόληση 

για την εφαρμογή του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), 

έχουμε τον ακόλουθο τύπο:         είτε εναλλακτικά:    

Όπου:  (r = περιφέρειες & i = δραστηριότητες) 

 L = η συνολική απασχόληση στην χώρα 

 Lr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 

 Lir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 

 Li = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

  Με βάση την μέθοδο αυτή του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου 

Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) διερευνούμε ποιες  δραστηριότητες είναι βασικές, δηλαδή 

εξετάζουμε εάν η περιφέρεια έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην συγκεκριμένη υπό 

εξέταση δραστηριότητα και επίσης εάν η συγκεκριμένη κλαδική δραστηριότητα έχει 

εξαγωγικό προσανατολισμό (εξαγωγές) και θεωρείται ως βασική δραστηριότητα. 

 Με βάση τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του άνω τύπου, έχουμε τον 

προσδιορισμό και διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στις ακόλουθες βασικές 

κατηγορίες:  

 (1). Εάν το: Π.Τ.Ε. > 1  τότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύεται θετικά μέσα στην περιφέρεια, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, και συνεπώς αξιολογείται ως 

βασική δραστηριότητα, και επίσης ότι η περιφέρεια έχει περισσότερη αναλογική 

συμμετοχή στην αγορά για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, που σημαίνει ότι η 

περιφέρεια εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 (2). Εάν το: Π.Τ.Ε. < 1  τότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν 

αντιπροσωπεύεται θετικά μέσα στην περιφέρεια, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα δεν έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, και συνεπώς αξιολογείται ως 

μη-βασική δραστηριότητα και επίσης ότι η περιφέρεια έχει λιγότερη αναλογική 

συμμετοχή στην αγορά για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, που σημαίνει ότι η 

περιφέρεια δεν εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 (3). Εάν το: Π.Τ.Ε. = 1  τότε η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται 

αντιπροσωπεύεται κανονικά μέσα στην περιφέρεια και επίσης ότι η περιφέρεια έχει 

κανονική συμμετοχή στην αγορά για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

  Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) είναι ο πιο 

συνηθισμένος βασικός συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

κλαδικών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορούμε να υπολογίσουμε 

τον συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για κάθε μια 

περιφερειακή δραστηριότητα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 1. Οι 

στήλες του Πίνακα αντιστοιχούν στο πηλίκο του τόπου εγκατάστασης μιας χώρας και 

μας δίνουν μια προσέγγιση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.   

Όπου: 

 X = η συνολική απασχόληση στην χώρα και αντιστοιχεί στο ΠΤΕin 

 Xr = η συνολική απασχόληση όλων των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια και 

αντιστοιχεί στο σύνολο της κάθε μιας περιφέρειας, όπως για παράδειγμα ΠΤΕi1, 

ΠΤΕi2 κλπ 

 Xir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) και αντιστοιχεί 

στην κάθε δραστηριότητα της κάθε περιφέρειας, όπως για παράδειγμα ΠΤΕ11, ΠΤΕ21, 

ΠΤΕ21,  ΠΤΕ22, κλπ. 
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 Xi = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας και 

αντιστοιχεί στο ΠΤΕ1n, ΠΤΕ2n, κλπ. 

 

Πίνακας 1: Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων, (Κορρές 2015, 

Σκούντζος 1973, 1989) 

       Περιφέρεια 

Δραστηριότητα 

Περιφέρεια 

(1) 

Περιφέρεια 

(1) 

…........ ………. Περιφέρεια 

(n) 

Δραστηριότητα (1) ΠΤΕ11 ΠΤΕ12 …........ ………. ΠΤΕ1n 

Δραστηριότητα ς(2) ΠΤΕ21 ΠΤΕ22 …........ ………. ΠΤΕ2n 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

Δραστηριότητα (i) ΠΤΕi1 ΠΤΕi2 …........ ………. ΠΤΕin 

  Σύμφωνα με τον Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 

και την ανάλυση του Πίνακα για τον υπολογισμό των κλαδικών δραστηριοτήτων σε 

περιφερειακό επίπεδο, θα έχουμε: 

 (1). Εάν το: Π.Τ.Ε. > 1  τότε η περιφέρεια στην συγκεκριμένη δραστηριότητα 

έχει εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισμό με εξαγωγές από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

 (2). Εάν το: Π.Τ.Ε. < 1  τότε η περιφέρεια στην συγκεκριμένη δραστηριότητα 

δεν έχει εξειδίκευση και εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά περισσότερο εισάγει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  

 (3). Εάν το: Π.Τ.Ε. = 1  τότε η περιφέρεια στην συγκεκριμένη δραστηριότητα  

έχει κανονική συμμετοχή, χωρίς να εξάγει και να εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

   

Πίνακας 2: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2000 

(Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
Στους Πίνακες 2-5 έχουμε υπολογίσει τον Συντελεστή του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για τις Ελληνικές Περιφέρειες ανά οικονομική 

δραστηριότητα για τις χρονικές περιόδους 2000, 2004, 2008 και 2016 που αποτελούν 

τα βασικά ορόσημα και χρονικές περιόδους για πριν και μετά την κρίση. 
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Πίνακας 3: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2004 

(Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
 

Πίνακας 4: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2008 

(Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
  Εάν το: Π.Τ.Ε. είναι μεγαλύτερο από την μονάδα (> 1), τότε η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται θετικά μέσα στην περιφέρεια, 

δηλαδή ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, και 

συνεπώς αξιολογείται ως βασική δραστηριότητα, και επίσης ότι η περιφέρεια έχει 

περισσότερη αναλογική συμμετοχή στην αγορά για την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, που σημαίνει ότι η περιφέρεια εξειδικεύεται στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Εύκολα παρατηρούμε τις βασικές δραστηριότητες ανά περιοχή της 

χώρας. 
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Πίνακας 5: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2016 

(Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
Επίσης στα ακόλουθα διαγράμματα 7-10 έχουμε υπολογίσει και 

παρουσιάζεται ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για τις 

Ελληνικές Περιφέρειες ανά οικονομική δραστηριότητα για τις χρονικές περιόδους 

2000, 2004, 2008 και 2016 που αποτελούν τα βασικά ορόσημα και χρονικές 

περιόδους για πριν και μετά την κρίση.  
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4.2 Ο Συντελεστής της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) 

Ο Συντελεστής της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) αποτελεί μια από τις παραλλαγές 

του Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ). Ο Συντελεστής της 

Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) υπολογίζει την κατανομή μεταξύ δυο βασικών 

οικονομικών δραστηριοτήτων, της δραστηριότητας (i) και της της συσχετιζόμενης 

δραστηριότητας (j), αναφορικά και σε σύγκριση με την απασχόληση των 

οικονομικών αυτών δραστηριοτήτων και όχι στην συνολική απασχόληση, (Κορρές 

2015, Σκούντζος 1973, 1989). 

  Για την εφαρμογή του Συντελεστή της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνήθως είτε το προϊόν (ΑΕΠ) είτε την απασχόληση 

είτε ακόμη εναλλακτικά και το εισόδημα (ΑΕΕ). Εάν χρησιμοποιήσουμε ως βασική 

μεταβλητή την απασχόληση για την εφαρμογή του Συντελεστή της Γεωγραφικής 

Σύνδεσης (ΣΓΣ), έχουμε τον ακόλουθο τύπο:          

Όπου:  (r=1 έως m = περιφέρειες της χώρας & i, j έως n= οι κλαδικές 

δραστηριότητες) 

 Lir = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στην περιφέρεια (r) 

 Lin = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας 

 Ljr = η απασχόληση της συσχετιζόμενης δραστηριότητας (j) στην περιφέρεια (r) 

 Ljn = η απασχόληση της συσχετιζόμενης δραστηριότητας (j) στο σύνολο της 

χώρας 
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  Ο υπολογισμός του Συντελεστή της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ)  και ο 

υπολογισμός των δεδομένων γίνεται με την βοήθεια και την χρήση του Excel. Ο 

Συντελεστής της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και 

του ένα,, δηλαδή: 0< Σ.Γ.Σ.ij < 1. Ανάλογα με τα αποτελέσματα έχουμε: 

 (1). Εάν το: Σ.Γ.Σ.ij  0  τότε η οικονομική δραστηριότητα (i) είναι 

«κατανεμημένη» όπως και η οικονομική δραστηριότητα (j). Δηλαδή, η οικονομική 

δραστηριότητα (i) είναι «συγκεντρωμένη» σε μια μόνο περιφέρεια και έχει πολύ 

στενή σχέση με την οικονομική δραστηριότητα (j). 

 (2). Εάν το: Σ.Γ.Σ.ij < 1  τότε δεν υπάρχει καμμιά σύνδεση μεταξύ της 

οικονομικής δραστηριότητας (i) και της οικονομικής δραστηριότητας (j).   

  Στον ακόλουθου Πίνακα 6 έχουμε υπολογίσει τον Συντελεστή της 

Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣij) μεταξύ των δύο βασικών δραστηριοτήτων της χώρας, 

του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και γεωργικές δραστηριότητες) και του 

δευτερογενή τομέα (βιομηχανικού τομέα-μεταποίησης) για τις Ελληνικές Περιφέρειες 

ανά οικονομική δραστηριότητα για τις χρονικές περιόδους 2000, 2004, 2008 και 2016 

που αποτελούν τα βασικά ορόσημα και χρονικές περιόδους για πριν και μετά την 

κρίση. 

 

Πίνακας 6: Συντελεστής Γεωγραφικής Σύνδεσης και υπολογισμός των Κλαδικών 

Περιφερειακών Δραστηριοτήτων (Γεωργίας και Βιομηχανίας) ανά περιφέρεια, 2000, 

2004, 2208 και 2016 (Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 
Επίσης στο ακόλουθο διάγραμμα 11 έχουμε υπολογίσει και παρουσιάζεται ο 

Συντελεστής της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣij) μεταξύ των δύο βασικών 

δραστηριοτήτων της χώρας, του πρωτογενούς τομέα (γεωργία και γεωργικές 

δραστηριότητες) και του δευτερογενή τομέα (βιομηχανικού τομέα-μεταποίησης) για 

τις Ελληνικές Περιφέρειες ανά οικονομική δραστηριότητα για τις χρονικές περιόδους 

2000, 2004, 2008 και 2016 που αποτελούν τα βασικά ορόσημα και χρονικές 

περιόδους για πριν και μετά την κρίση.  

 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      290 
 

 

 
 

 Να σημειωθεί ότι εάν ο Συντελεστής της Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣij) 

προσεγγίζει το μηδέν, τότε η οικονομική δραστηριότητα (i) είναι «κατανεμημένη» 

όπως και η οικονομική δραστηριότητα (j). Δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα (i) 

είναι «συγκεντρωμένη» σε μια μόνο περιφέρεια και έχει πολύ στενή σχέση με την 

οικονομική δραστηριότητα (j). 

 

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα, Προτάσεις και Προοπτικές 

Το συγκεκριμένο άρθρο-κεφάλαιο έχει ως στόχο να «συνδυάσει» τόσο την θεωρία 

όσο και τις διάφορες τεχνικές και την μεθοδολογία των συντελεστών σχετικά με τις 

εφαρμογές στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην ανάπτυξη των περιφερειών στην 

Ελλάδα.  Η βασική μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) και τα δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν τις Ελληνικές 

περιφέρειες και τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες σε διάφορες χρονικές 

περιόδους. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρουσιάζει την συνολική 

παραγωγή-εισόδημα και την ικανότητα μιας περιοχής, και η απασχόληση που έχουν 

ευρεία αποδοχή, καθόσον θεωρούνται οι βασικότερες μεταβλητές όπου υπάρχουν 

διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τόσο σε συνολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 

ενώ παράλληλα θεωρούνται αξιόπιστα, και τέλος τα διαθέσιμα στοιχεία είναι μεταξύ 

τους συγκρίσιμα. Οι βασικοί συντελεστές που έχουν εφαρμοσθεί είναι το Πηλίκο του 

τόπου Εγκατάστασης και ο Συντελεστής Γεωγραφικής Σύνδεσης. Μεταξύ των 

βασικών πλεονεκτημάτων των συντελεστών αυτών είναι και τα ακόλουθα: 

 Τόσο ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), όπως και 

ο Συντελεστής Γεωγραφικής Σύνδεσης (Σ.Γ.Σ.) είναι απλοί και εύκολοι για την 

εκτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Οι Συντελεστές του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και ο 

Συντελεστής Γεωγραφικής Σύνδεσης (Σ.Γ.Σ.) έχουν ευρεία χρήση και μπορούν 

εύκολα να υπολογισθούν καθόσον υπάρχουν διαθέσιμα και αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία για περιφερειακά κλαδικά δεδομένα για τις βασικές μεταβλητές, δηλαδή 

τόσο για την απασχόληση όσο και για το προϊόν (ΑΕΠ) 

 Αμφότεροι οι Συντελεστές του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και 

της Γεωγραφικής Σύνδεσης (Σ.Γ.Σ.) μπορούν να χρησιμοποιηθεί για τον 

περιφερειακό προγραμματισμό και τον  σχεδιασμό σε οικονομικά και κοινωνικά 

μεγέθη και με βάση αυτόν τον δείκτη να υπολογισθούν και άλλοι επιμέρους δείκτες. 

Ενώ μεταξύ των βασικών μειονεκτημάτων των συντελεστών σημειώνονται τα 

ακόλουθα: 
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 Από μόνοι τους όμως οι συντελεστές δεν μας δίνουν μια συνολική εικόνα για 

την οικονομία. 

 Οι Συντελεστές αυτές έχουν μια «στατικότητα», δηλαδή υπολογίζεται για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν υπολογίζουν τις συνεχόμενες μεταβολές στην 

εξωτερική ζήτηση και στα αλλαγές στις βασικές και στις μη-βασικές δραστηριότητες, 

όπως επίσης δεν υπολογίζουν τις μεταβολές στην κατανάλωση, στα «πρότυπα», αλλά 

και στα εισοδήματα που καθορίζουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των άνω δεδομένων, η ελληνική κρίση 

αποτυπώνεται επίσης με χαρακτηριστικό τρόπο στην εξέλιξη του κατά κεφαλή 

περιφερειακού ΑΕΠ κατά την περίοδο 2000 έως 2018. Κατά την χρονική περίοδο 

μέχρι το 2004, παρατηρείται σημαντική αύξηση του κ.κ. ΑΕΠ σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας, με ποσοστά που κυμαίνονται από 76,9% το ανώτερο (Αττική) μέχρι 

40,1% το κατώτερο (Στερεά Ελλάδα). Αντίθετα κατά την χρονική περίοδο στην οποία 

εκδηλώνεται η οικονομική κρίση, από το 2008, και εφαρμόζονται τα μνημόνια, το 

ΑΕΠ μειώνεται δραματικά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σε ποσοστά που 

κυμαίνονται μεταξύ -22,4% (Ήπειρος), μέχρι -31,9% (Ιόνια νησιά). Η Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Περιφέρεια εμφανίζει μείωση σε όλες τις 

περιφέρειες. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζεται “κάπου 

στη μέση” με και μείωση -1,9%, ενώ σε αντίστοιχα ενδιάμεσα πλαίσια συμμετέχει 

και στην δημιουργία της ΑΠΑ με ποσοστό 3,9% (το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η 

Αττική με 48,3% και το μικρότερο το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%).  

Είναι επίσης φανερό ότι η κρίση επέτεινε τις υφιστάμενες εισοδηματικές 

περιφερειακές ανισότητες  (Κορρές 2016). Οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης 

εκδηλώθηκαν εντονότερα στους νέους, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο «κύμα» φυγής 

(και ειδικά υψηλά εκπαιδευμένων νέων επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών) σε 

χώρες του εξωτερικού. (Κορρές 2016).  

Στα διαγράμματα 12 και 13 παρουσιάζονται  μέσω της ανάλυσης χάσματος, 

δηλαδή της κάλυψης των αναγκαίων βημάτων, για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας στις Ελληνικές περιφέρειες. Βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας που θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση των δημοσίων 

ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους είναι η αύξηση της παραγωγής και η καλή 

διαχείριση των πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων).  

  Η ανάλυση χάσματος επικεντρώνεται σε ορισμένους βασικούς παράγοντες 

και παραμέτρους, ώστε να μπορέσουν από την τρέχουσα κατάσταση να μεταβούν 

στον επιθυμητό στόχο. Οι βασικές δραστηριότητες που «ωθούν» στην αναπτυξιακή 

διαδικασία και στην ανάπτυξη, αφορούν (Κορρές, 2015):  

 Ανάπτυξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση της υπάρχουσας 

κατάστασης 

 Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και υποδομών  

 Ανάπτυξη νέων κλάδων και νέων δραστηριοτήτων 

 Ανάπτυξη «εξωστρέφειας», δηλαδή του εξαγωγικού προσανατολισμού, 

ανάπτυξη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας   

  Τέλος, με βάση την άνω ανάλυση μπορούμε να παρουσιάσουμε μια SWOT 

ανάλυση που χρησιμοποιεί τόσο το micro περιβάλλον, όσο και το macro περιβάλλον 

αναφορικά με την αναπτυξιακή διαδικασία και την ανάπτυξη των  Ελληνικών 

περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα, η 

καταγραφή γίνεται με βάση, (Κορρές 2014 & 2015): 

 Τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί  το «μακρο-περιβάλλον»  

 Τις αδυναμίες που έγκειται στην μη-αξιοποίηση και εκμετάλλευση του «μακρο-

περιβάλλοντος» 
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 Τις ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το «μικρο-περιβάλλον». 

 Τις απειλές που προέρχονται κυρίως από το «μικρο-περιβάλλον» 

 

Διάγραμμα 12: Ανάλυση Χάσματος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ελλάδας 

και την Έξοδο από την Οικονομική Κρίση (Πηγή: Δική μας Επεξεργασία) 

Βασικοί Πυλώνες για την Περιφερειακή Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Κλάδοι με 

Συγκριτικό 

Πλεονέκτημα

Εκπαίδευση και Συνοχή

1 Κυρίαρχη Πολιτική

Επιχειρηματικότητα και 

Ανάπτυξη

3
Έμφαση στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα: Γεωργία, 

Κτηνοτροφία, Ναυτιλία, 

Τουρισμός, Ενέργεια & 

Πολιτισμός

4Έμφαση στο 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

και στην Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση

2Αναβάθμιση των 

τρεχουσών 

δραστηριοτήτων 

βασισμένα στην γνώση & 

στην καινοτομία

 

 

Διάγραμμα 13: Ανάλυση Χάσματος (Gap Analysis) 
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Πίνακας 7: SWOT Ανάλυση 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (Strengths) 

 Έμφαση σε μέτρα που θα 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και καινοτόμων 

δραστηριοτήτων  

 Πρόταση για «οριζόντιες» πολιτικές 

σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις 

καινοτομικές δραστηριότητες που 

υποστηρίζουν τομείς όπως τουρισμός, , 

αγροτικά προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάπτυξης 

των νέων τεχνολογιών και καινοτομικών 

δραστηριοτήτων. 

 Ύπαρξη των χρηματοδοτικών των 

εισροών της Ε.Ε., που μπορούν να 

συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των 

καινοτομικών δραστηριοτήτων και στην 

μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weakness) 

 Απουσία κρίσιμης μάζας οργανωμένης 

και ισχυρής ζήτησης για την ανάπτυξη 

των καινοτομικών δραστηριοτήτων 

 Έλλειψη εξειδικευμένης προσφοράς  

και χρηματοδότησης της καινοτομίας  

 Ελλείψεις σε επίπεδο θεσμικού 

πλαισίου και φορέων, τεχνογνωσίας, 

δικτύωσης, συνεργασιών και μηχανισμών 

υποστήριξης  

 Έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων 

και διαχείρισης πόρων. 

 Παραγωγή προϊόντων χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

 Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης 

των πόρων και των περιφερειακών 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) 

 Δυνατότητα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις 

από Ε.Ε. 

 Δυνατότητα Χρηματοδότησης 

Προγραμμάτων και Δημιουργία Βασικών 

Υποδομών από Ε.Ε. 

 Ανάπτυξη της Εξειδίκευσης και 

Συνεχής Κατάρτισης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

 Ανάπτυξη και επέκτασης σε νέους 

δυναμικούς κλάδους όπου υπάρχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα, και 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας  

 Βελτίωση της χρηματοδότησης, των 

κινήτρων και επενδύσεων  

 Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών 

που σχετίζονται με τη δημιουργία και 

μεταφορά νέων τεχνολογιών  

 Βελτίωση και Ανάπτυξη των 

ποιοτικών υπηρεσιών με βάση τα διεθνή 

πρότυπα 

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

 Διεθνή κρίση  & Κρίση χρέους 

 Γραφειοκρατία 

 Η έλλειψη πληροφόρησης, οργάνωσης 

και διαχείρισης των πόρων 

 Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της 

αγοράς 

 Ύπαρξη υπερ-συγκέντρωσης 

δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και εγκατάλειψη και 

ερημοποίηση της υπαίθρου  

 Έλλειψη κατασκευής των μεγάλων 

έργων υποδομής   

 Ανυπαρξία δικτύων και συνεργασίας 

μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ 

 Μη σωστή αξιοποίηση και κατανομή 

του ανθρώπινου δυναμικού  

 Μη αξιοποίηση και σωστή 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών 

πόρων  της χώρας 

 

 

Ο βασικός προβληματισμός τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στις Ελληνικές 

περιφέρειες την τελευταία δεκαετία είναι η κρίση χρέους. Βασικός παράγοντας για 

την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης των ελλειμμάτων και του χρέους στην Ευρωζώνη 

και ιδιαίτερα στις Ελληνικές περιφέρειες είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της κάθε χώρας.  
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Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι βασικοί παράγοντες και συντελεστές 

για την ανάπτυξη μιας χώρας θεωρούνται οι φυσικοί πόροι και οι πρώτες ύλες, ο 

ανθρώπινος παράγοντας, η προσέλκυση κεφαλαιουχικών και η δημιουργία νέων 

τεχνολογικών αγαθών (δηλαδή κεφαλαίου και τεχνολογίας) και τέλος το μέγεθος της 

αγοράς που καθορίζει την ζήτηση και την παραγωγή αγαθών. 

Προκειμένου να μειωθεί η αναλογία χρέος-ΑΕΠ, το ονομαστικό ΑΕΠ 

(δηλαδή η παραγωγή μια χώρας) πρέπει να αυξηθεί γρηγορότερα από το χρέος. Για 

να συμβεί αυτό, η οικονομία πρέπει να αυξήσει την παραγωγή (πραγματικό ΑΕΠ) και 

παράλληλα να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια ελλείμματα. Σε αυτό το 

πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στις βασικές εκείνες 

περιφερειακές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και στην 

αναπτυξιακή διαδικασία και περαιτέρω να οριοθετήσουν και σηματοδοτήσουν την 

ανάπτυξη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.   
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Κεφάλαιο 21: 
 

 

 

 

Βασικές Υποδομές, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Η 

Περίπτωση Μεταφορών στην Νάξο Αεροδρομίου και Λιμανιού στην 

Νάξο 
 

Απόστολος Ανδρώνης1, Σεβαστή Ασλανίδου2, Ευάγγελος Κακλαμάνος3, Μαρίνα 

Κιτσαρά4, Ευφροσύνη Νάκου5 και  Φωτεινή Ουρεϊλίδου6 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην συσχέτιση των βασικών υποδομών με τη 

νησιωτικότητα και τη τοπική ανάπτυξη και συγκεκριμένα με την περίπτωση των 

μεταφορών του νησιού της Νάξου. Γίνεται αναφορά στα θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά των υφιστάμενων λιμενικών και αεροπορικών υποδομών του νησιού. 

Στόχος είναι η ανάδειξη προοπτικών, ευκαιριών αλλά και πρακτικών του σύγχρονου, 

καινοτόμου μοντέλου επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάπτυξης ενός σύγχρονου 

δικτύου υποδομών που καθιστά ταχύτερες και ασφαλέστερες τις μετακινήσεις, 

προωθώντας παράλληλα βιώσιμες λύσεις. Καθώς οι μεταφορές αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι ζωτικής σημασίας για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Νησιωτικότητα, Τοπική Ανάπτυξη, Μεταφορές, Νάξος, Λιμάνι, 

Αεροδρόμιο 

 

2.7 Abstract: 

The current project is referring to the correlation between the basic structures and the 

insularity with the local development and in particular with the case of Naxos island 

transport. Reference is made to the positive and negative characteristics of the island's 

existing port and air infrastructure.The purpose of this project is not only the 

promotion of prospects, opportunities and growth potentials but also practices of the 

contemporary, innovative model of the entrepreneurship, through the development of 

a modern infrastructure’s network that make faster and safer the transport, promoting 

meanwhile sustainable solutions. While the transfers constitute the “cornerstone” of 

the European accomplishment and it is vitally important for the free movement of 

people, service and merchandise. 

 

Key words: Insularity, Local Development, Transportation, Naxos, Port, Airport 
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1. Εισαγωγή 

Οι μεταφορές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 

είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των 

υπηρεσιών και των εμπορευμάτων. Συνεισφέρουν επίσης ουσιαστικά στην οικονομία, 

καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 9% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της. 

Μόνο οι μεταφορικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν περίπου 664 δισ. ευρώ 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2016, απασχολώντας σχεδόν 11 εκατομμύρια 

άτομα (European Commission, 2018). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται 53η μεταξύ όλων των χωρών όσον 

αφορά την αντίληψη των υποδομών στα δίκτυα μεταφορών της. Η αυξανόμενη τάση 

στην αντίληψη της ποιότητας των δρόμων μπορεί να αποδοθεί στην επικείμενη 

ολοκλήρωση του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων της. Από την άλλη πλευρά, οι 

αντιλήψεις για την ποιότητα της αεροπορικής υποδομής δείχνουν μια πτωτική τάση, 

πιθανώς αντανακλώντας την έλλειψη επενδύσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια της 

χωρας (European Commission, 2018). 

 

Διάγραμμα 1: Έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Οι ράβδοι 

αντιπροσωπεύουν το βαθμό τη Ελλάδος σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ οι 

γραμμές αντιπροσωπεύουν τις βαθμολογίες ποιότητας σε κλίμακα από 1 έως 7.Graph 

Source: World Economic Forum, (European Commission, 2018). 

 
Στη συνέχεια της συγκεκριμένης εργασία γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες  

υποδομές μεταφορών της νησιού Νάξου και συγκεκριμένα στο λιμάνι και στο 

αεροδρόμιο του νησιού. Επιχειρείται η συσχέτιση των βασικών υποδομών στις 

μεταφορές με τη νησιωτικότητα και τη τοπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το ελληνικό 

νησί της Νάξου είναι το μεγαλύτερο νησί  του νησιωτικού συμπλέγματος των 

Κυκλάδων, που βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο περίπλους της είναι 91 ναυτικά 

μίλια και η έκτασή της φθάνει τα 428 τετρ. χλμ. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του 

Αιγαίου, στις ανατολικές Κυκλάδες έχοντας προς Β τη Μύκονο, Α τη Δονούσα, ΝΑ 

την Αμοργό, προς Ν την Ίο και Δ τη Πάρο. Απέχει από το λιμάνι του Πειραιά 103 

ναυτικά μίλια και από το λιμάνι της Ραφήνας 87 ναυτικά μίλια. Το νησί 

προσεγγίζεται τόσο ακτοπλοϊκά, μέσω του λιμένα Νάξου, όσο και αεροπορικώς, με 

καθημερινή πτήση από Αθήνα. Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νησιού είναι 

η Χώρα ή Νάξος, με 7.070 κατοίκους (απογραφή 2011). Τα κυριότερα χωριά είναι το 
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Φιλώτι, η Απείρανθος, η Βίβλος (Τρίποδες), ο Άγιος Αρσένιος, η Κόρωνος και το 

Γλυνάδο. Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον τουρισμό, τη 

γεωργία, την αλιεία και το ζωικό κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 1: Θέση της Νάξου τις Κυκλάδες 

 
 

2. Λιμάνι Νήσου Νάξου 

Τα τελευταία χρόνια, η Νάξος εμφανίζει μία σημαντικά αυξανόμενη τουριστική 

δραστηριότητα, ενώ παράγει αξιόλογα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς 

και πρώτες ύλες, όπως η σμύριδα, το μάρμαρο κ.λπ. Ο κεντρικός λιμένας της νήσου 

είναι η κύρια πύλη διακίνησης των προϊόντων αυτών αλλά και των επισκεπτών ενώ 

διαδραματίζει και έναν επιπλέον σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου 

Αιγαίου. Λόγω της κεντρικής θέσης του στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων αποτελεί 

κομβικό σημείο μικρότερων ή μεγαλύτερων αναπτυξιακών αξόνων σύνδεσης της 

ηπειρωτικής Ελλάδας είτε με μικρότερα νησιά (Αμοργός, Κουφονήσια, Μικρές 

Κυκλάδες), είτε με μεγαλύτερα (Ρόδος, Κρήτη) (CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί 

EME "CNWAY", 2019). 

 

2.1 Υφιστάμενη λιμενική υποδομή 

Τα υφιστάμενα σήμερα λιμενικά και παράκτια έργα στο λιμένα της Νάξου είναι: 

Εικόνα 2: Λιμένας Νάξου. 
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2.1.1 Κύρια Προβλήτα 

Η κύρια προβλήτα έχει ορθογώνιο σχήμα διαστάσεων 35x135 μ. περίπου και 

συνδέεται με το παραλιακό δρόμο δια μέσου διαδρόμου προσπέλασης μήκους 100 μ. 

περίπου και πλάτους13 μ. Στο σημείο ένωσης του κύριου προβλήτα με το διάδρομο 

προσπέλασης σχηματίζεται αποβάθρα, με κατεύθυνση προς νοτιοανατολικά 

συνολικού μήκους 80 μ., πλάτους 20 μ. για τα πρώτα 20 μ. και 10 μ. για το υπόλοιπο 

μήκος της. Κατά μήκος του διαδρόμου προσπέλασης, λίγα μέτρα πριν το σημείο 

ένωσης του κύριου προβλήτα με την αποβάθρα υπάρχει ράμπα 

ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών. 

Η κύρια προβλήτα, η αποβάθρα και ο διάδρομος προσπέλασης είναι 

κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και η άνω στάθμη της επιφάνειας τους βρίσκεται 

αντίστοιχα στο +1,50, +1,30 και+1,20 περίπου από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας 

(Μ.Σ.Θ.). 

Στο χερσαίο χώρο του κυρίου προβλήτα υπάρχουν ένα οίκημα ιδιοκτησίας 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, το οποίο χρησιμοποιείται ως 

αναψυκτήριο, ένα λιμενικό φυλάκιο και υπόστεγα αναμονής επιβατών. Στον κύριο 

προβλήτα εξυπηρετούνται, με πλαγιοδέτηση ή πρυμνοδέτηση, όλα τα πλοία που 

προσεγγίζουν στο λιμένα της Νάξου, δηλαδή συμβατικά Ε/Γ-Ο/Γ της ακτοπλοΐας, 

ταχύπλοα catamaran και εμπορικά. 
 

2.1.2. Δευτερεύων προβλήτας 

Ο δευτερεύων προβλήτας του λιμένα έχει σχήμα Γ. Το κάθετο τμήμα του ως προς τον 

παραλιακό δρόμο έχει μήκος 115 μ. και πλάτος 16 μ. Το τμήμα με κατεύθυνση προς 

νοτιοανατολικά(δηλαδή παράλληλο προς τον παραλιακό δρόμο) έχει μήκος 70 μ. και 

πλάτος 9 μ. Ο δευτερεύων προβλήτας είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα και η 

άνω στάθμη της επιφάνειάς του βρίσκεται στο +1,05 περίπου από τη Μ.Σ.Θ. Στο 

προβλήτα αυτόν τα κρηπιδώματα του προβλήτα χρησιμοποιούνται για την 

πλαγιοδέτηση τουριστικών ημερόπλοιων και μεγάλων τουριστικών σκαφών. 
 

2.1.3 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών 

Στην προς νότο επέκταση του τελευταίου τμήματος του δευτερεύοντος προβλήτα έχει 

κατασκευασθεί αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών. Αρχικά (1999) το αγκυροβόλιο 

είχε δυναμικότητα 88 σκαφών και περιελάμβανε τη νότια πλευρά του δευτερεύοντα 

προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο. Το 2009 η δυναμικότητα μειώθηκε σε 49 

σκάφη, με αφαίρεση του δευτερεύοντα προβλήτα και του παραλιακού μετώπου από 



Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      300 
 

 

τη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου. Το αγκυροβόλιο περιλαμβάνει 

και χερσαία ζώνη για απόθεση σκαφών εξυπηρετούμενη από παρακείμενη ράμπα. 
 

2.1.4 Λιμενολεκάνη μεταξύ κύριου και δευτερεύοντα προβλήτα 

Η λιμενολεκάνη αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από μικρά αλιευτικά σκάφη και 

μερικώς από σκάφη αναψυχής. Ο χώρος είναι δυναμικότητας 100 μικρών σκαφών 

περίπου. Στη λιμενολεκάνη υπάρχει μικρή νησίδα και επ’ αυτής ο ναΐσκος της 

Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. 
 

2.1.5 Βόρειος κυματοθραύστης 

Ο βόρειος κυματοθραύστης ξεκινά από την νησίδα, όπου βρίσκονται τα ερείπια του 

αρχαίου ναού του Απόλλωνα («Πορτάρα») και καταλήγει σε απόσταση 425 μ. 

περίπου με κατεύθυνση προς νοτιοδυτικά. Είναι κατασκευασμένος από φυσικούς 

ογκολίθους και η διαμορφωμένη άνω στάθμη της στέψης του μετά την επισκευή και 

ενίσχυσή του μετά τη θεομηνία της 22.1.2004 είναι στο +2,20 και στο ακρομώλιο στο 

+2,40 (από Μ.Σ.Θ.). Το ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης, που σχηματίζεται 

μεταξύ του βορείου κυματοθραύστη και του κύριου προβλήτα, είναι μικρού βάθους. 

Νότια της λιμενολεκάνης προς τον κύριο προβλήτα εντοπίζεται αρχαίος 

κυματοθραύστης σε σχήμα τόξου. 
 

2.1.6 Νότιος Κυματοθραύστης 

Ο νότιος κυματοθραύστης βρίσκεται στα δυτικά-νοτιοδυτικά του κτιρίου του 

Δημαρχείου και έχει κατεύθυνση βορειοδυτική και μήκος περί τα 70 μ. Είναι 

κατασκευασμένος από φυσικούς ογκολίθους και η άνω στάθμη της στέψης του 

κυμαίνεται μεταξύ +1,05 και +1,65 από Μ.Σ.Θ. Ο κυματοθραύστης αυτός, όπως είναι 

σήμερα, δεν παρέχει την απαιτούμενη προστασία από νότια κατεύθυνση στις 

υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις 

 

3. Λειτουργία Λιμένα 

Η κύρια λειτουργία του λιμένα αφορά στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων μέσω 

των επιβατηγών (Ε/Γ) ή οχηματαγωγών (Ο/Γ ) πλοίων και των ταχυπλόων τύπου 

catamaran.  

 Τα κυριότερα δρομολόγια πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι της Νάξου είναι: 

 Πειραιάς - Νάξος – άλλα νησιά των Κυκλάδων (καθημερινά δρομολόγια Ε/Γ-

Ο/Γ πλοίων όλο τον χρόνο) 

 Ραφήνα - Νάξος – άλλα νησιά των Κυκλάδων (καθημερινό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίων μόνο τη θερινή περίοδο) 

 Πειραιάς - Νάξος – άλλα νησιά των Κυκλάδων (ταχύπλοα μόνον την θερινή 

περίοδο) 

 Ραφήνα - Νάξος – άλλα νησιά των Κυκλάδων (ταχύπλοα μόνον την θερινή 

περίοδο) 

 Ηράκλειο - Νάξος – άλλα νησιά των Κυκλάδων (ταχύπλοα μόνον την θερινή 

περίοδο) 

 Πειραιάς – Νάξος – νησιά ΒΑ Αιγαίου (καθημερινό δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίων) 

- Τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια με αφετηρία το Λαύριο ή τη Σύρο (προσέγγιση 

Ε/Γ-Ο/Γ δύο-τρεις φορές την εβδομάδα όλο τον χρόνο) 

- Τα τοπικά δρομολόγια που συνδέουν καθημερινά τη Νάξο με τα νησιά των 

Μικρών Κυκλάδων (Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Δονούσα) και την Αμοργό. 
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Οι υπόλοιπες λιμενικές λειτουργίες που παρέχει ο λιμένας Νάξου είναι σε σκάφη 

πλεούμενα που σχετίζονται με: 

 Τουριστικά ημερόπλοια, που εκτελούν το καλοκαίρι ημερήσιες εκδρομές προς 

τις Μικρές Κυκλάδες και άλλα κοντινά νησιά των Κυκλάδων. 

 Εμπορικά (φορτηγά) πλοία. Πρόκειται για μικρά πλοία 500 έως 1000 DWT τα 

οποία μεταφέρουν στο νησί γενικό φορτίο και φορτίο χύδην (οικοδομικά υλικά, 

αδρανή, τσιμέντο σε μεγασάκκους, καύσιμα, φιάλες υγραερίου κλπ.). 

 Σκάφη αναψυχής. Λόγω της κεντρικής θέσης του νησιού στο σύμπλεγμα των 

Κυκλάδων, αλλά και της ύπαρξης του αγκυροβολίου σκαφών, πολλά τουριστικά 

σκάφη προσεγγίζουν στο νησί τους θερινούς μήνες. 

 Κρουαζιερόπλοια. Υπάρχει μία πολύ μικρή κίνηση κρουαζιερόπλοιων, με 

ελάχιστες προσεγγίσεις κατ’ έτος. Μέχρι σήμερα οι εταιρίες κρουαζιέρας εντάσσουν 

το νησί δοκιμαστικά στα προγράμματά τους. 

 

 

Εικόνα 3: Ακτοπλοϊκές Συνδέσεις της Νήσου Νάξος 

 
Η κινητικότητα του λιμανιού της Νάξου εμφανίζει κατά τους καλοκαιρινού 

μήνες, την αναμενόμενη αύξηση ενός πολυσύχναστου προορισμού, όπως αποτελεί το 

συγκεκριμένο νησί. Στο Διάγραμμα  2 παρουσιάζονται οι αποβιβασθέντες 

επιβαίνοντες στο λιμάνι της Νάξου για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ανά μήνα. 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα  εμφανίζεται μία σημαντική αύξηση κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, που κορυφώνεται τον μήνα του Αυγούστου. Συγκεκριμένα το 

έτος 2018 ο αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών τον μήνα Αύγουστο (135.206 

άτομα) ήταν 15 φορές μεγαλύτερος από τον μήνα Ιανουάριο του ίδιου έτους (8.967 

άτομα). (Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, 2019) 

Διάγραμμα 2: Αποβιβασθέντες επιβάτες στον Λιμένα Νάξου (Υπουργείο Ναυτιλίας 

Και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, 2019) 
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Την ίδια εικόνα εμφανίζουν και τα αποβιβασθέντα ΙΧ στο νησί της Νάξου, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3 για τα έτη 2017, 2018 και 2019 ανά 

μήνα. Επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται μία αρκετά μεγάλη 

αύξηση των ΙΧ οχημάτων που αποβιβάζονται στο νησί. 

 

Διάγραμμα 3: Αποβιβασθέντα ΙΧ στον Λιμένα Νάξου (Υπουργείο Ναυτιλίας Και 

Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, 

2019). 

 
 

 

4. Προβλήματα – Δυσλειτουργίες Λιμένα 

Ο λιμένας της Νάξου παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και δυσλειτουργίες τόσο 

όσον αφορά στην προσέγγιση και ελλιμενισμό των πλοίων, όσο και στην χερσαία 

εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών. Αναλυτικά, τα κυριότερα προβλήματα και οι 

δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στο λιμένα είναι: 

 Ο κύριος προβλήτας, όπου ουσιαστικά εξυπηρετούνται όλα τα πλοία, δεν είναι 

επαρκώς προστατευμένος έναντι των κυματισμών ώστε να είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όταν επικρατούν βόρειοι ή 
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βορειοδυτικοί κυματισμοί είναι αδύνατη η πρυμνοδέτηση των πλοίων στο 

νοτιοδυτικό μέτωπο του προβλήτα. Πέραν τούτου, όταν επικρατούν νότιοι, 

νοτιοδυτικοί ή δυτικοί κυματισμοί είναι παντελώς αδύνατη η προσέγγιση και 

παραμονή πλοίων. Ο υπάρχων βόρειος κυματοθραύστης (στην Πορτάρα)παρέχει 

μερική προστασία και μόνον έναντι των βορείων και των βορειοδυτικών κυματισμών. 

Στην δε μερικώς προστατευμένη νότια πλευρά του προβλήτα τα βάθη είναι 

περιορισμένα και δεν επιτρέπουν ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων της ακτοπλοΐας με 

κυματισμό. 

 Οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες στον χερσαίο χώρο που σχετίζονται με 

την εξυπηρέτηση των επιβατών και οχημάτων είναι συγκεντρωμένες σε ένα πολύ 

περιορισμένο χώρο (στο κύριο προβλήτα), γεγονός που δυσκολεύει ακόμα 

περισσότερο την κατάσταση, όταν ελλιμενίζονται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα 

πλοία (κίνηση τροχοφόρων από/προς τα πλοία, κίνηση πεζών από/προς τα πλοία, 

αναμονή επιβατών στα υπόστεγα). Συχνά κατά τους θερινούς μήνες αυτό προκαλεί 

καθυστερήσεις και στην αναχώρηση των πλοίων. 

 Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων που προκαλείται λόγω του λιμένα 

είναι ιδιαίτερα προβληματική. Λόγω του εναγκαλισμού της λιμενικής ζώνης από τον 

αστικό ιστό, αλλά και της πολεοδομίας της πόλης (απουσία διαμπερών οδικών 

αξόνων), όλη σχεδόν η κίνηση των τροχοφόρων από και προς τον λιμένα (ουσιαστικά 

από και προς τον κύριο προβλήτα) διέρχεται δια μέσου της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου (οδός Νάξου-Εγγαρών) στο βόρειο άκρο της πόλης. Μόνον ένα πολύ 

μικρό μέρος της κίνησης διέρχεται δια της παραλιακής οδού Πρωτοπαπαδάκη. 

Επιπλέον, η παραλιακή οδός δέχεται και όλη την κυκλοφορία που σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες στο υπόλοιπο τμήμα του λιμένα(ημερόπλοια, σκάφη αναψυχής, 

αλιεία), αλλά και με αυτές στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, ιδιαίτερα κατά τους 

θερινούς μήνες (καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.). 

 Τα διαθέσιμα στέγαστρα αναμονής στις ώρες αιχμής δεν επαρκούν για τους 

επιβιβαζόμενους επιβάτες και επιπλέον είναι αντιαισθητικά. Επίσης, στερούνται 

ευδιάκριτων ενδεικτικών πινακίδων με αποτέλεσμα πολλές φορές οι επιβάτες να 

περιμένουν σε λάθος στέγαστρο. Κατά τις περιόδους αιχμής οι επιβάτες περιμένουν 

και εκτός στεγάστρων, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 

 

5. Αερολιμένας Νάξου 

5.1 Γενικά- Θέση στο Δομημένο Περιβάλλον 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Νάξου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού , πολύ 

κοντά στην ακτογραμμή, πλησίον των οικισμών Αγ. Άννα και Αγ. Προκόπιος και σε 

απόσταση 1,5km περίπου νοτιοδυτικά της Χώρας της Νάξου, πρωτεύουσας του 

νησιού. 

Ο Κρατικός Αερολιμένας της Νάξου (ΚΑΝΞ), με κωδικούς ΙΑΤΑ «JNX» και 

ICAO «LGNX», αποτελεί ένα από τα αεροδρόμια του νοτίου Αιγαίου και ιδρύθηκε 

στις 3 Ιουλίου 1992, για την αεροπορική εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 

επισκεπτών – τουριστών, τόσο της Νάξου, όσο και της Σύρου.  Αποτελεί πολιτικό 

αεροδρόμιο, φορέας λειτουργίας του οποίου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΥΠΑ), του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ((ΥΠΑ), 2019). 

Διάγραμμα  1: Κίνηση Επιβατών Εσωτερικού ((ΥΠΑ), 2019) 
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Διάγραμμα  5: Κίνηση Επιβατών Εξωτερικού ((ΥΠΑ), 2019) 
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5.2 Αρνητικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υπάρχουσας θέσης 

Η υπάρχουσα θέση του κρατικού Αερολιμένα, παρουσιάζει ορισμένα αρνητικά 

χαρακτηριστικά. 

 Η Έλλειψη ζωνών ασφαλείας είναι ένα από τα πιο σημαντικά αρνητικά στοιχεία 

του κρατικού αερολιμένα, έλλειψη η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην προσέγγιση 

μεγαλύτερων αεροσκαφών. 

 Το κτίριο του αεροσταθμού δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του ολοένα 

αυξανόμενου αριθμού επιβατικής κίνησης (σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά 

στοιχεία), με αποτέλεσμα την απόρριψη από ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επιβατικού 

κοινού, ως μέσο μεταφοράς προς το νησί της Νάξου.  

 Ωστόσο εξίσου σημαντικό αρνητικό στοιχείο θεωρείται το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, με κίνδυνο να 

σημειωθεί τροχαίο ατύχημα, όταν η προσέγγιση των αεροσκαφών γίνεται από το 

βόρειο τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης.  

 Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί το ελάχιστο πλάτος του τροχιοδρόμου, το οποίο 

μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ενός ατυχήματος όπως συνέβη τον Ιούλιο 2019 με 

αεροσκάφος της Αεροπορικής Εταιρίας SkyExpress, κατά την διάρκεια ελιγμών για 

την τροχοδρόμηση του αεροσκάφους. (Μελέτη Περθβαλλοντκών Επιπτώσεων του 

Κρατικού Αερολιμένα Νάξου) 

 

6 Προτάσεις 

6.1 Προτάσεις για το Λιμάνι  Νάξου 

Για το λιμάνι της Νάξου, προτείνεται η σταδιακή αναβάθμιση του λιμενικού 

συστήματος, ούτως ώστε να μπορέσει, σε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, αφενός μεν 

να ανταποκριθεί στην συνεχή αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά τους θερινούς 

μήνες, και αφετέρου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που 

προκύπτουν από την χωροθέτηση του εντός του αστικού ιστού, κυρίως στο κέντρο 

της πόλης. Αυτό προϋποθέτει την άμεση ανάθεση επίλυσης του κυκλοφοριακού 

προβλήματος που σχετίζεται με την κίνηση του λιμανιού, σύμφωνα με την ήδη 

υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη. 
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Επίσης, το μελλοντικό masterplan του λιμανιού θα πρέπει να λάβει υπόψη 

ειδικότερα και τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν από την προτεινόμενη 

αναβάθμιση του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου σε Διεθνή, και την απαραίτητη δια 

λειτουργικότητα και συνέργεια που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ των δύο αυτών 

βασικών πυλών εισόδου-εξόδου για το νησί. Για παράδειγμα, η δρομολόγηση ενός 

minibus μεταξύ των δύο υποδομών, θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα για αυτήν 

την δια λειτουργικότητα. 

Σημαντική επίσης, θεωρούμε την αναγκαιότητα της αναβάθμισης των 

λιμενικών υποδομών που μπορούν να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια, ώστε να 

μπορέσει να ενταχθεί η Νάξος και σε αυτήν την τουριστική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα, σε επίπεδο τεχνικής αναβάθμισης του λιμανιού, προτείνεται:  

1) Η αναβάθμιση του ανεπαρκούς συστήματος προσκρουστήρων, οι οποίοι έχουν 

σημαντικό ρόλο τόσο στην ασφάλεια του πλοίου όσο και την διατήρηση και 

προστασία των λιμενικών υποδομών θα πρέπει να αντικατασταθεί λόγω φθοράς από 

τις κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους 

διαφορετικών ειδών πλοίων.  

2) Η δημιουργία ενός δικτύου οργανωμένων τουριστικών λιμένων και σε άλλα 

σημεία του νησιού, για την διαχείριση τουριστικών σκαφών, με στόχο την αποφυγή 

συμφόρησης κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

3) Τέλος, μέσα στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να υπάρξει 

συσχέτιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τα πλοία με σκοπό την μείωση των 

εκπομπών του θερμοκηπίου και του οικολογικού αποτυπώματος. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας των 

ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) που υπάρχει στα νησιά, γεγονός που 

αποτελεί εξαιρετική συνθήκη για την τροφοδοσία πλοίων εν στάση, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση υδάτων από τα χημικά απόβλητα των πλοίων. Με αυτόν 

τον τρόπο θα επιτευχθεί βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών, αύξηση 

ενεργειακής αποδοτικότητας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, συμβολή στην τοπική 

ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης και προώθηση των δεσμών με την πόλη. 

 

6.2 Προτάσεις για τον Αερολιμένα  Νάξου 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω παράθεση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 

υπάρχουσα θέση του Κρατικού Αερολιμένα Νάξου, είναι επιτακτική η υλοποίηση της 

ήδη  υπάρχουσας μελέτης (Μελέτη Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 206590/30-12-2011 

ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αερολιμένα Νάξου, 2011), ώστε να 

δημιουργηθεί ένας ασφαλέστερος και σύγχρονος Κρατικός Αερολιμένας. 

Για τον λόγο αυτό σε επίπεδο τεχνικής αναβάθμισης προτείνεται: 

 Η κατασκευή του Αερολιμένα σε μια νέα θέση ή αν δεν είναι εφικτό η επέκταση 

του  προς νότο με ανάλογες απαλλοτριώσεις. 

 Η επιμήκυνση του  διαδρόμου προσέγγισης από 900m, που είναι ο υπάρχων, σε 

1800m ώστε να προσεγγίζουν αεροσκάφη τύπου Β 737 , Α 300. 

 Η δια πλάτυνση τόσο του διαδρόμου προσέγγισης όσο και του τροχιοδρόμου για 

την ασφαλή τροχοδρόμηση των αεροσκαφών, από 28m σε 50m. 

 Τη δημιουργία σύγχρονου αεροσταθμού,, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών (Γραφήματα 4 και 

5, Κίνηση επιβατών Εσωτερικού και εξωτερικού). 

 Η υπάρχουσα θέση κρίνεται ιδανική ως προς την σταθερότητα του υπεδάφους 

ενώ ο ΒΔ προσανατολισμός βοηθάει, λόγω των καιρικών συνθηκών (συνεχείς Β-ΒΔ 
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άνεμοι), την ασφαλή προσέγγιση και τροχοπέδηση των αεροσκαφών, κυρίως από το 

νότιο τμήμα του νησιού. 

 

Εικόνα 5: (Μελέτη Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 206590/30-12-2011 ΥΑ Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του αερολιμένα Νάξου, 2011) 

 
 

6.3 Προϋποθέσεις για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Στον σχεδιασμό των μεταφορικών υποδομών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων. Συγκεκριμένα είναι αναγκαία (ΥΠΕΚΑ, 2019):  

 η ελαχιστοποίηση ζωνών κατάληψης, δηλαδή χωροθέτηση των έργων σε εκτάσεις 

με χαμηλή ή αραιή βλάστηση 

 ο περιορισμός κινδύνων και οχλήσεων προς το φυσικό περιβάλλον, όπου τα 

λιμενικά έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν σχέδια περιορισμού και αντιμετώπισης 

κινδύνων ρύπανσης, ενώ τα γραμμικά συγκοινωνιακά χερσαία έργα θα πρέπει να 

οχλούν όσο το δυνατόν λιγότερο βιοτόπους σημαντικών ή ευαίσθητων ειδών πανίδας 

 η αποφυγή αλλοιώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, 

επομένως ελαχιστοποίηση των μεταβολών στο υδρογραφικό δίκτυο και την ποιότητα 

των υπόγειων και επιφανειακών υδροφόρων οριζόντων, με σκοπό την μείωση του 

οικολογικού αποτυπώματος 

 η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου οι υποδομές 

μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για αποφυγή επιβλαβών επιδράσεων σε 

σημαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκοντας επιπροσθέτως την 

ενσωμάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων 

της περιοχής 

 η προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, η διαχείριση στερεών και υγρών 

αποβλήτων, η προστασία βιοποικιλότητας και οικοτόπων. 

 

6.4  SWOT Ανάλυση 

Ανάλυση ως προς την προώθηση βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των 

σημείων συμφόρησης στις λιμενικές και αεροπορικές υποδομές. 
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7. Συμπεράσματα 

Η χρησιμοποίηση βιώσιμων και καινοτόμων μέσων μεταφοράς αποτελεί σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της ΕΕ και κατά 

συνέπεια και της Ελλάδος. Καθώς η κινητικότητα αυξάνεται στις κοινωνίες του 

σήμερα, πρέπει να προωθούνται συστήματα μεταφορών τα οποία να ανταποκρίνονται 

στις παρακάτω μείζονες προκλήσεις: 

 η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία αφορά τόσο τις οδικές όσο και τις 

αεροπορικές μεταφορές 

 η βιωσιμότητα, όπου οι μεταφορές εξακολουθούν να εξαρτώνται από το 

πετρέλαιο για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών τους, γεγονός 

δυσβάστακτο από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη 

 η ποιότητα του αέρα, όπου σύμφωνα με έρευνες μέχρι το 2050, η ΕΕ πρέπει να 

μειώσει τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών κατά 60% σε σχέση με τα επίπεδα 

του 1990, και να εξακολουθήσει να μειώνει τη ρύπανση που προκαλούν τα 

μεταφορικά μέσα 

Ισχυρά σημεία 

 Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα 

των μεταφορών 

 Προγραμματισμός και υλοποίηση 

σημαντικών έργων για την 

ολοκλήρωση/επέκταση των 

μεταφορικών υποδομών υπό το πρίσμα 

της προώθησης των βιώσιμων 

μεταφορών και της απομάκρυνσης των 

σημείων συμφόρησης τα σημαντικά 

δίκτυα υποδομών 

Ευκαιρίες 

 Αξιοποίηση αποκτηθείσας εμπειρίας 

για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού και της συμβολής του στη 

λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων στο σύστημα μεταφορών 

 Τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν 

δυνατότητα θετικών περιβαλλοντικών και 

ενεργειακών επιπτώσεων 

Αδυναμίες 

 Μικρό σε έκταση λιμάνι 

 Ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές 

 Ανολοκλήρωτο δίκτυο βασικών 

οδικών υποδομών 

 Κατανομή κόστους των 

απαιτούμενων επενδύσεων μεταξύ των 

συντελεστών ναυτιλίας, κράτους, 

επιχειρήσεων τουρισμού και των 

πολιτών/χρηστών 

 Ανεπαρκείς υποδομές στον τομέα 

της αερομεταφοράς και υλοποίησης 

των υφιστάμενων μελετών 

 

Απειλές 

 Αύξηση κόστους, καθυστερήσεις και 

περιορισμένη πρόοδος υλοποίησης 

αρκετών παρεμβάσεων συναφών με την 

προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και 

την απομάκρυνση των σημείων 

συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα 

υποδομών (λόγω γεωμορφολογίας, 

πολυπλοκότητας διαδικασιών έγκρισης, 

ωρίμανσης, χρηματοδότησης έργων 

(πολλές αδειοδοτήσεις, κλπ.), χαμηλής 

αποτελεσματικότητας φορέων 

υλοποίησης) 

 Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι σε 

σχέση με τις υφιστάμενες ανάγκες και 

απαιτήσεις για ανάπτυξη 

 Λανθασμένη κατανομή των πόρων 

μεταξύ των συντελεστών για την 

υλοποίηση του υφιστάμενου σχεδίου 

αναβάθμισης-επέκτασης του Κρατικού 

Αερολιμένα 
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 οι υποδομές, όπου παρατηρείται ότι η ποιότητα των μεταφορικών υποδομών 

διαφέρει στις χώρες της ΕΕ  

 ανταγωνισμός, όπου ο τομέας των μεταφορών στην ΕΕ αντιμετωπίζει ολοένα 

αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μεταφορών σε 

άλλες περιοχές του κόσμου (European Commission, 2018). 

Οι υφιστάμενες λιμενικές και αεροπορικές υποδομές του νησιού της Νάξου, 

σίγουρα είναι υποδεέστερες των αναγκών του νησιού, αλλά και η εικόνα που 

παρουσιάζουν δεν παραπέμπει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που συμβάλουν 

καθολικά στην ανάπτυξη και λειτουργία του νησιού.  

Η θέση του νησιού στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων δεν υπαγορεύει οι 

υποδομές των μεταφορών του να βρίσκονται στο σημερινό επίπεδο δυναμικής που 

εμφανίζουν. Δημιουργούνται προβλήματα σε όλη την διάρκεια του έτους και όχι 

μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους οι μετακινήσεις αυξάνονται 

σημαντικά. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις των μεταφορών δίνουν την δυνατότητα 

στο νησί να λειτουργεί υποτυπωδώς, και να πιέζεται σημαντικά κατά τις περιόδους 

αιχμής. Η ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών είναι επιτακτική και οι δημόσιες 

αρχές κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, με εκπόνηση μελετών που στοχεύουν 

την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. 

Ίσως, σημαντικότερο να ήταν η αλλαγή αυτής τις σκέψεις βελτίωσης των 

υποδομών σε δημιουργία νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων, ώστε να είναι δυνατόν να 

καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού. Και σε βάθος χρόνου θα 

συμβάλλουν στην καθολική ανάπτυξη του νησιού, ενώ εν μέρει σήμερα αποτελούν 

τροχοπέδη αυτής. Στη Νάξο υπάρχει δυναμική για δημιουργία νέων πρότυπων 

μοντέλων τουρισμού με βάση τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα του νησιού. 

Επομένως, ένα σύγχρονο λιμάνι που να φέρει υποδομές για την μεταφορά επιβατών 

αλλά και μεγάλου όγκου προϊόντων, εμπορευμάτων τόσο του ίδιου του νησιού όσο 

και των γειτονικών, μπορεί να αποτελεί μία καλύτερη πρόταση από τη συντήρηση και 

βελτίωση του υπάρχοντα, αναγκαστικά βέβαια σε άλλη γεωγραφική θέση. Η 

υπάρχουσα θέση του λιμανιού μέσα στον οικιστικό ιστό της χώρας της Νάξου δεν 

μπορεί να φέρει και σημαντικές βελτιώσεις, μπορεί όμως να μένει μόνο η χρήση του 

από σκάφη αναψυχής, κάτι που συμβαίνει και σήμερα. Επομένως η δημιουργία νέων 

λιμενικών εγκαταστάσεων, με την απαιτούμενη κυκλοφορική σύνδεση τους με το 

υπόλοιπο νησί και τις υποδομές του , και δεν εννοούμε μόνο το αεροδρόμιο αλλά και 

το νοσοκομείο του νησιού, ίσων να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επόμενη 

οικονομική ανάπτυξη της Νάξου. Μία ανάπτυξη όχι μόνο βασισμένη στον τουρισμό 

αλλά στις εγχώριες δυνάμεις της Νάξου. 

Όσον αφορά τον αερολιμένα Νάξου η αναβάθμιση των υποδομών του ώστε 

να δέχεται και απευθείας πτήσεις εξωτερικού, ίσως να φέρει τη Νάξο στο ίδιο 

κομβικό σημείο που του προσδιορίζει η γεωγραφική του θέση, δηλαδή στο μέσο των 

Κυκλάδων. 

Καθώς οι μεταφορές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και είναι ζωτικής σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων, των υπηρεσιών και των εμπορευμάτων είναι μείζονος σημασίας ο 

εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των μεταφορών της νήσου Νάξου. 
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Κεφάλαιο 22: 
 

 

 

 

Εκπαίδευση, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Συνέργειες και 

Δυνατότητες Ανάπτυξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Νάξο 
 

 

 

Κοντοπίδη Μαρία1, Παναγιωτίδης Μιχάλης2, Σούλτου Μυρτώ3, Τσάτσαρη Ρία4 

και Φάρκωνα Ειρήνη5 

 

 

 

Περίληψη: 

Στην παρούσα εργασία θέλουμε να διερευνήσουμε και να δώσουμε απάντηση στο 

εξής ερώτημα: αν στο πλαίσιο των βασικών πεδίων ανάπτυξης στη Νάξο αποτελεί 

σήμερα αναγκαιότητα ή ουτοπία η ίδρυση Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου στο 

νησί; 

Οι τομείς ανάπτυξης που θα αναφερθούν είναι της αγροτικής δραστηριότητας, 

του περιβάλλοντος, του τουρισμού και του πολιτισμού.  

Η εργασία βασίζεται πάνω σε συνεντεύξεις που έγιναν σε άτομα από 

διάφορους αναπτυξιακούς τομείς της Νάξου. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο ( Open Folk University  ), Γεωργική 

Εκπαίδευση ( Agricultural Education ), Περιβάλλον ( Enviroment ), Τουρισμός ( 

Turism ), Πολιτισμός ( Culture ) 

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to investigate and respond to the following question: if 

under the key areas of development in Naxos is now necessity or utopia establishing 

open folk university. 

The development areas that will be mentioned is farming activity, the 

enviroment, turism and culture. 

This paper is based on interviews in people from various development areas of 

Naxos. 
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1. Εισαγωγή 

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο ( ΑΛΠ ) είναι μία καινοτόμα ιδέα που αναπτύχθηκε 

σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό μοντέλο αυτό-μάθησης 

ανοιχτό στη γνώση, στους ανθρώπους και στις ιδέες. Τις αίθουσες των μαθημάτων 

του από ιδρύσεως του κατακλύζουν χιλιάδες πολίτες που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους 

πώς να ζουν μια ζωή με σκοπό και νόημα. Το πρόγραμμα σπουδών του ΑΛΠ χτίζεται 

γύρω από τις ανάγκες και ενδιαφέροντα του μέσου πολίτη και περιστρέφεται κυρίως 

γύρω από κοινωνικά θέματα. Προσφέρει ανθρωποκεντρική μάθηση σε πολυπληθές 

κοινό όχι στο διαδίκτυο αλλά με φυσική παρουσία. Το διαδομένο μοντέλο του TEDX 

φέρνει πολλούς ανθρώπους σε ένα χώρο μια φορά το χρόνο. Το ΑΛΠ φέρνει χιλιάδες 

ανθρώπους κάθε βδομάδα στους χώρους μάθησης, τους μετατρέπει σε σπουδαστές 

και κάνει τη δια βίου μάθηση, για αυτούς, τρόπο ζωής. Το ΑΛΠ συνδέει με ιδανικό 

τρόπο την επιστημονική κοινότητα με την κοινωνία παρέχοντας στους σπουδαστές 

του έγκυρη επιστημονική γνώση η οποία πρακτικά θα συμβάλλει στην βελτίωση της 

καθημερινότητάς τους από εισηγητές που είναι ξεχωριστοί και χαρισματικοί. Το 

ΑΛΠ έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες χωρίς μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό, 

χρηματοδοτώντας οι ίδιοι την αυτό-μάθησή τους. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σε 

όσους παρακολουθούν με συνέπεια τα μαθήματα, προσφέρονται ως επιβράβευση της 

προσπάθειάς τους και εμπλουτισμού του βιογραφικού τους. 

Μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικιακού και 

μορφωτικού επιπέδου. Επιπλέον μπορούν να το παρακολουθήσουν όλες οι 

κοινωνικές τάξεις, από τη στιγμή που τα μαθήματα είναι δωρεάν και δεν χρειάζεται 

κάποια χρηματική υποστήριξη από τον φοιτητή – σπουδαστή. Χρησιμοποιείται είτε 

για εμπλουτισμό ήδη υπάρχοντών γνώσεων πάνω σε ένα αντικείμενο μελέτης 

(δεύτερο πτυχίο), είτε για απλή μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου (πρώτο πτυχίο), 

είτε ακόμα και για βασική μόρφωση σχολείου (απολυτήριο). Μπορεί κάλλιστα να το 

παρακολουθήσει κάποιος ο οποίος εργάζεται γιατί τα ωράρια διαμορφώνονται αλλά 

μπορεί και να το παρακολουθήσει και κάποιος που δεν εργάζεται. Οι βεβαιώσεις που 

δίνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δουλειά τους για πιθανή προαγωγή, είτε 

απλά για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. 

 

2. Εκπαίδευση και Αγροτικός Τομέας  

Την ανάπτυξη στην Ελλάδα κυρίως αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό μοντέλο που 

προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (Σπαής, 2013). Ειδικότερα η θέση αυτή αναδεικνύεται 

μέσα από μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης. Παρότι το γενικότερο 

πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων υποστηρίζει την ανάπτυξη της χώρας σε πολλά 

επίπεδα, κατηγορείται όμως παράλληλα ότι, δεν εστιάζει στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των περιοχών που αναφέρεται, προκαλώντας συχνά ανισότητες. Ο 

σχεδιασμός της ανάπτυξης μιας περιοχής αποδεδειγμένα αφορά πολλούς τομείς και 

πεδία μεταξύ των οποίων απαιτείται συνεργασία και συμπληρωματικότητα. Η 

ανασυγκρότηση της οικονομίας προωθείται μέσα από την «εκπαίδευση και δια βίου 

μάθηση» ως κύριο «υποστηρικτικό εργαλείο», σε μια σειρά επιχειρησιακών 

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διαπιστώνουμε στο ΕΣΠΑ (2016). 

Επιπλέον στρατηγικός στόχος του ΕΣΠΑ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» είναι οι επενδύσεις στην 

εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.  

Επομένως η ίδρυση και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού φορέα στο νησί θα 

μπορούσε αδιαμφισβήτητα να χρηματοδοτηθεί κυρίως από κάποιο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα χρηματοδότησης πέραν των άλλων εργαλείων(δωρεές, χορηγίες, δημόσια 

χρηματοδότηση). Κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε ίσως να διαθέτει ακόμη και 
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οικονομική αυτοτέλεια λόγω της αυξημένης ικανότητας των κατοίκων να 

συμμετέχουν οικονομικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Προσδιορίζουμε τους στόχους της ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού φορέα στην κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όχι μόνο 

του ντόπιου πληθυσμού, αλλά με ευρύτερη στόχευση. Αυτή θα μπορούσε να είναι η 

δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου με προσέλκυση εκπαιδευομένων 

από τον ευρύτερο χώρο. Σχετικά με το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό θεωρούμε 

σκόπιμο λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ενηλίκων ως εκπαιδευόμενων 

και του διαφορετικού ρυθμού μάθησης, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο 

ανάπτυξής τους, ο φορέας να λειτουργεί με βάση της αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να ορίσουμε την έννοια της εκπαίδευσης 

ενηλίκων έτσι ώστε, να προσδιορίσουμε το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

λειτουργήσει ο φορέας του ανοικτού λαϊκού πανεπιστημίου  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (1977) όπως αναφέρεται στο (Rogers, 1999, σ. 55) η 

εκπαίδευση ενηλίκων αφορά σε «οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή 

πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να 

ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί 

την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης….».  

Για τους ίδιους λόγους που μόλις αναφέραμε, έχουν διαμορφωθεί μοντέλα 

εκπαίδευσης που διαφέρουν από αυτά της τυπικής εκπαίδευσης. Τέτοια μπορεί να 

θεωρηθούν α) το μοντέλο της ανδραγωγικής, β) της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης, 

γ) το μοντέλο της εκπαίδευσης για την κοινωνική αλλαγή, δ) με βάση τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, ε) της μετασχηματίζουσας μάθησης κ.λπ. 

(Αθανασίου, Μπαλντούκας, & Παναούρα, 2014, σ. 18).  

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του J. Mezirow, θεωρείτε η 

επικρατέστερη σήμερα, την οποία ορίζει ο Λιτζέρης (2009, σ. 96) ως «…τη διεργασία 

μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε τα δεδομένα πλαίσια αναφοράς (σύστημα 

αντιλήψεων, νοητικές συνήθειες κλπ.…)».  

Η προβληματική γύρω από την ανάπτυξη περιέχει την έννοια της αλλαγής 

σύμφωνα με (Μαρτίνος & Λουλούδη, 1990) επομένως η μετασχηματίζουσα μάθηση 

μπορεί να έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής και να αποτελέσει κατά την άποψή μας την 

ενδεδειγμένη μέθοδο. Η κάλυψη των αναγκών ενός μεταβαλλόμενου κόσμου μπορεί 

να οδηγηθεί από την δέσμευση της εκπαίδευσης για συνεχή βελτίωση με τον 

αναγκαίο ταυτόχρονα μετασχηματισμό (National Research Council, 2009).  

Θα διερευνήσουμε παρακάτω, τη συμβολή ενός εκπαιδευτικού φορέα ως προς 

τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών παραγωγικών τομέων στο νησί.  

 

3. Αγροτικός τομέας  

Η σημασία της αγροτικής εκπαίδευσης στην πρόοδο και ανάπτυξη έχει αναγνωριστεί 

από την αρχαιότητα. Χαρακτηριστική η φράση του Αριστοτέλη «Πασών των 

επιστημών μητήρ τε και τροφός Γεωργία εστί» που προβάλετε από τα γεωπονικά 

πανεπιστήμια της χώρας.  

Στο παρελθόν η απαξίωση του γεωργικού επαγγέλματος ήταν αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και των ελλείψεων σε γεωργική 

εκπαίδευση (Καραλής, 2009). Δυστυχώς όμως, ακόμη σήμερα το εκπαιδευτικό 

επίπεδο παραμένει χαμηλό. Πανελλαδικώς το 59,1% έχει τελειώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, ενώ το 84,7% των νέων αγροτών λαμβάνει μόνο τη δωρεάν κατάρτιση, 

σύμφωνα με Koutsou & Partalidou (όπως αναφ. στο Τζοβλάς, 2014, σ. 11). Σχετικά 

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι αγρότες αναφέρει ότι, 
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διαπιστώνεται μεγάλη ανομοιογένεια και ανάγκη για σχεδιασμό της εκπαίδευσης έτσι 

ώστε να καλύπτει της ανάγκες της κάθε υποομάδας αγροτών. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι το 41,8% αναγνωρίζει ότι έχει μόνο εκπαιδευτικές ανάγκες για νέες 

καλλιεργητικές πρακτικές, χρήση νέων τεχνολογιών, εκμάθηση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και marketing.  

Από άποψη κουλτούρας η αγροτική κοινωνία είναι ένας μεικτός κοινωνικός 

τύπος, όπου τηρούνται παραδοσιακές πρακτικές αλλά ταυτόχρονα υιοθετούνται και 

αστικά πρότυπα ζωής (Μαρτίνος & Λουλούδη, 1990)  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υλοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί 

για τον ηγέτη του αγροτικού τομέα στο νησί, την Ένωση Αγροτικών Συναιτερισμών 

Νάξου (ΕΑΣ Νάξου).  

Ειδικότερα για το νησί της Νάξου η έρευνά μας αντλεί δεδομένα από την 

βιβλιογραφία και την μαρτυρία του προέδρου της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών 

κυρίου Καπούνη, ο οποίος θεωρείται από την τοπική κοινότητα ότι, συνέβαλε 

μέγιστα για την αναγνώριση και προώθηση των τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη 

αγορά. Ακολουθήσαμε τις αρχές μιας ημιδομημένης συνέντευξης και το υλικό που 

προέκυψε οργανώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Αυτές αφορούν στην 

εκπαιδευτική κουλτούρα των αγροτών, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, το βαθμό μάθησης 

και τα εμπόδια των αγροτών του νησιού σχετικά με την εκπαίδευσή τους.  

Σύμφωνα με τον κύριο Καπούνη, οι κυριότερες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

τομέα αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης τόσο σχετικά με την 

παραγωγή όσο και σε γενικότερα προβλήματα του αγρότη, όπως για παράδειγμα η 

καλή χρήση των γεωργικών φαρμάκων ή η οικονομική διαχείριση. Μας δηλώνει 

επίσης ότι «Από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχει καμία υποστήριξη».  

Σχετικά με την εκπαιδευτική κουλτούρα ο πληροφορητής μας είπε «… υπήρχε 

παλιά το ΚΕΓΕ ενώ τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τίποτα!!! Η κατάργηση του 

ΚΕΓΕ στη Νάξο είναι απώλεια…». Η εκπαιδευτική κουλτούρα των αγροτών του 

νησιού δεν ενσωματώνει την επαγγελματική τους εκπαίδευση ενώ η εξάρτηση από 

παραδοσιακές πρακτικές είναι μεγάλη.  

Ως προς το βαθμό μάθησης τα κύρια ευρήματα είναι ότι οι αγρότες αποκτούν τις 

γνώσεις τους εμπειρικά από τις προηγούμενες γενιές μεταφέροντας τις παθογένειες 

του παρελθόντος. Συχνά είναι διάδοχοι του κλήρου της οικογένειας. Το γεγονός αυτό 

αυξάνει το βαθμό της συναισθηματικής εξάρτησης. Όπως μας αναφέρει «κυριαρχεί η 

ενημέρωση από το γονιό. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν αλλάξει νοοτροπία ή τρόπο 

καλλιέργειας». Σε άλλο σημείο μας είπε «Υπάρχει συναισθηματισμός… έχουν μείνει 

εκεί…»  

Τα κυριότερα εμπόδια που εντοπίζει ο κύριος Καπούνης σχετικά με την 

εκπαίδευση των αγροτών, αφορούν καταρχάς, στην παντελή έλλειψη ανάλογης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο νησί από την πλευρά της πολιτείας. Από την πλευρά των 

αγροτών, εστιάζει στην λανθασμένη νοοτροπία και την μεγάλη προσκόλληση στην 

παράδοση. Σύμφωνα με τα λόγια του «Εάν μπορούσε να εκπαιδευτεί θα το έκανε, 

από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει, παραμένει στην εμπειρία του παππού, της 

γιαγιάς, του μπαμπά, της μαμάς… Άρα δεν υπάρχει ανάπτυξη…» 

  

3. Εκπαίδευση και Τουρισμός 

Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στα τουριστικά μαγαζιά μας δήλωσαν ότι 

δεν έχουν κάνει κάποια εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της απασχόλησής τους. 

Υπήρχαν κάποιοι που ακολούθησαν τα τουριστικά επαγγέλματα λόγω οικογενειακής 

παράδοσης επειδή η οικογένεια κατείχε το μαγαζί και θέλησαν με αυτό τον τρόπο να 

συνεχίσουν την επιχείρηση. Ενώ κάποιοι άλλοι ασχολούνται με τις τουριστικές 
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μονάδες λόγω συζύγου. Ο σύζυγος είχε κάποιες σπουδές και ακολούθησαν για να 

βοηθήσουν.  

Κατά γενική ομολογία όλοι ήταν ανοιχτοί στην ιδέα του Ανοιχτού Λαϊκού 

Πανεπιστημίου. Για να μπορούν όλοι να είναι γνώστες των αντικειμένων με τα οποία 

ασχολούνται. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ήταν θετικοί και υποστηρίζουν την ιδέα 

ειδικά για τους υπαλλήλους τους, μιας και αυτοί είναι σε απευθείας επικοινωνία με 

τον κόσμο και τους τουρίστες.  

Όσοι έλαβαν επαγγελματική εκπαίδευση θεωρούν ότι η όποια εκπαίδευση που 

έλαβαν ήταν βοηθητική στη συνέχεια της δουλειάς τους. Αν και οι περισσότεροι 

δηλώνουν ότι σημαντικό ρόλο στη δουλειά τους έπαιξε η εμπειρία και οι γνώσεις που 

έλαβαν από τους παλαιότερους.  

Ο τομέας του τουρισμού στο νησί δηλώνει ότι οι ανάγκες της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης είναι κυρίως οι γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και 

ισπανικά. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι εκπαίδευση χρειάζονται οι ίδιοι ως 

προς τη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά ενώ οι υπάλληλοι χρειάζονται τις 

γλώσσες, την επικοινωνία, τους τρόπους συμπεριφοράς και ευγένειας και ειδικά στα 

καφέ, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, πώς να κρατούν το δίσκο για να μην 

τουμπάρει και πώς να στρώνουν σωστά ένα τραπέζι ή ένα κρεβάτι. Τα τουριστικά 

πρακτορεία χρειάζονται και επιπλέον χρήση υπολογιστών.  

Στη Νάξο κατά τη χειμερινή περίοδο ο εμπορικός σύλλογος διοργανώνει 

κάποια σεμινάρια με σκοπό την περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση. Κάποιοι από 

τους ιδιοκτήτες παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια ενώ άλλοι λόγω περιορισμένου 

χρόνου δυσκολεύονται. Τα σεμινάρια παρακολουθούνται και από μεγάλο μέρος των 

εργαζομένων. Κάποιοι όμως ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θεωρούν ότι αυτά τα σεμινάρια 

δεν βοηθούν τη δουλειά τους και δεν τα παρακολουθούν. Επίσης πιστεύουν ότι δεν 

υπάρχουν οι υποδομές για να γίνουν καλύτερα και με περισσότερο υλικό να 

προσφέρουν αυτά τα σεμινάρια.  

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί επαγγελματίες είναι η 

συνεννόηση σε περίπτωση που δεν ξέρουν όλες τις ξένες γλώσσες που χρειάζονται. 

Κύριο εμπόδιο είναι ο χρόνος εκτός δουλειάς, ότι δηλαδή δεν υπάρχει επαρκής 

χρόνος εκτός δουλειάς για κάποιους που να μπορούν να τον διαθέσουν για να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, είτε να μάθουν τη δουλειά τους μέσα από 

επαγγελματίες καθηγητές. Όσοι ζουν μόνιμα στο νησί έχουν διάφορες οικογενειακές 

υποχρεώσεις που μειώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο ελάχιστο. Υπάρχουν όμως 

και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να εργαστούν αλλά ειδικά σε ένα τουριστικό 

πρακτορείο δύσκολα θα πάρουν κάποιον ο οποίος δεν έχει κάποια εμπειρία.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι υπάλληλοι κυρίως, μιας και είναι 

αυτοί που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους τουρίστες, αλλά και οι ιδιοκτήτες, 

είναι απαραίτητο να έρχονται στο ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, γιατί θα τους 

βοηθήσει στη δουλειά τους και θα εμπλουτίσει τις γνώσεις τους.  

Για αυτό προτείνονται μαθήματα όπως, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις και 

ξένων γλωσσών και για τους υπαλλήλους αλλά και τους ιδιοκτήτες. Αντίθετα μόνο οι 

υπάλληλοι χρειάζονται, μαθήματα συμπεριφοράς, να έχουν υπομονή, να έχουν 

στοιχειώδεις γνώσεις υπολογιστών (μιας και οι παραγγελίες παίρνονται ηλεκτρονικά 

στα περισσότερα καταστήματα), και μαθήματα πώς να κρατούν το δίσκο, πως 

στρώνουν σωστά ένα κρεβάτι, και πως στρώνεται το σωστό τραπέζι, σύμφωνα με το 

σαβουάρ βίβρ. Από την άλλη μεριά, οι ιδιοκτήτες χρειάζονται μαθήματα διοίκησης 

επιχειρήσεων, οικονομικών και πληροφορικής ειδικά οι ξενοδόχοι για να μπορούν να 

κάνουν τις κρατήσεις, να ρυθμίζουν αφίξεις και αναχωρήσεις στα δωμάτια, και να 

κανονίζουν και τα οικονομικά.  
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Η πρόταση λοιπόν που προτείνεται είναι η δημιουργία Ανοιχτού Λαϊκού 

Πανεπιστημίου στο χώρο πιθανότατα του πολιτιστικού κέντρου Νάξου Πρώην Σχολή 

Ουρσουλινών. Με χρηματοδότηση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά 

και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Με μαθήματα που θα 

διδάσκονται στο χώρο αυτό, από καθηγητές ειδικευμένους στο περιεχόμενο 

μαθημάτων που χρειάζονται, στα ελληνικά και με απλό λεξιλόγιο για την πλήρη 

κατανόηση από όλους. Εκτός όμως από τα μαθήματα που ασχολούνται με τον 

τουρισμό, μπορούν να διδάσκονται και μαθήματα για οποίον άλλο επιθυμεί να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του ή να μάθει για πράγματα που τον ενδιαφέρουν.  

 

4. Εκπαίδευση και Πολιτισμός 

Για να μπορέσει μια περιοχή να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί θεωρείται απαραίτητο 

στοιχείο η γνώση της ιστορίας του τόπου. Μέσα από αυτή, δίνεται στον επισκέπτη η 

δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του νησιού οι 

οποίες μέχρι σήμερα τηρούνται και αναβιώνονται σε πολλούς οικισμούς του. Για 

αυτό τον λόγο προτείνεται η εκπαίδευση στον πολιτισμό του νησιού προκειμένου οι 

κάτοικοι να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο αλλά και να αναπτύξουν τον πολιτιστικό 

τουρισμό, ο οποίος αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που μπορεί να 

συνδυαστεί με άλλες ήπιες μορφές ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη του νησιού. Μερικά από τα οφέλη των εναλλακτικών αυτών μορφών είναι 

η ανάπτυξη δικτύων εναλλακτικών μορφών και ο συνδυασμός τους και η 

προσέλκυση επισκεπτών με διαφορετικά ενδιαφέροντα.  

Η Νάξος υπήρξε σημαντικός τόπος όλα αυτά τα χρόνια τόσο στον Κυκλαδικό 

όσο και στον ελληνικό χώρο. Από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο νησί 

φαίνεται να υπάρχουν κάτοικοι τη μέση παλαιολιθική εποχή, τη μεσολιθική εποχή 

και τη νεολιθική εποχή το οποίο δείχνει ότι σε αντίθεση με άλλα νησιά πάντα ήταν 

κατοικημένη.  

Σύμφωνα με την παράδοση η Νάξος ήταν γνωστή ως Δία, Διονυσίας ή Στρογγυλή και 

πρώτοι κάτοικοί της ήταν οι Θράκες και οι Πελασγοί οι οποίοι μετάδωσαν τη λατρεία 

στο θεό Διόνυσο. Στη συνέχεια στο νησί έφτασαν από τη Μικρά Ασία οι Κάρες με 

αρχηγό τον Νάξο. Κάποιοι ιστορικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το όνομα του 

νησιού προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «νάξαι» λόγω των πολλών θυσιών 

που παρέθεταν οι κάτοικοι στους Θεούς.  

Όπως αντιλαμβανόμαστε από τη μυθολογία, κατά την αρχαιότητα η Νάξος 

υπήρξε πολύ σημαντική και για αυτό υπάρχουν πολλές αναφορές σε κείμενα και 

υπάρχουν τόσα αρχαία μνημεία προς τιμήν των θεών με βάση αυτά. Υπήρξε ο τόπος 

όπου ανατράφηκε και ενηλικιώθηκε ο Δίας καθώς και ο τόπος γέννησης των τριών 

νυμφών, Φιλίας, Κορωνίδας και Κλείδης, που μεγάλωσαν το θεό Διόνυσο και ήταν 

και του ίδιου η πατρίδα. Επίσης, στη μυθολογία αναφέρεται η εγκατάλειψη της 

Αριάδνης από το Θησέα κατά την επιστροφή τους από την Κρήτη και το γάμο της με 

τον Διόνυσο. (Γούρνη)  

Κατά τα αρχαία χρόνια υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του 

Κυκλαδίτικου πολιτισμού. Σημαντική περίοδος υπήρξε με την άφιξη των Ιώνων μέχρι 

και την κλασσική περίοδο όπου άνθισαν οι τέχνες και ιδιαίτερα η γλυπτική και η 

αρχιτεκτονική λόγω του μαρμάρου, χρησιμοποιήθηκε πολύ ο χαλκός και εξελίχθηκε 

η ναυσιπλοΐα. Μετά τους Περσικούς πολέμους όπου συμμετείχε έγινε μέλος της 

Αθηναϊκής Συμμαχίας. Με το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας η οποία την 

εκμεταλλεύτηκε οικονομικά και τους θαλασσοκράτορες δεν κατάφερε να 

ξαναποκτήσει την παλιά της δόξα.  
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Πολλοί ιστορικοί της εποχής εξυμνούσαν την Νάξο για τον φυσικό της 

πλούτο και τα προϊόντα που παρήγαγε και εξήγαγε. Όπως το κρασί, τα σύκα, τις αίγες 

και τα ελάφια.  

Τη Βυζαντινή περίοδο παρατηρείται αύξηση της πειρατείας στο Αιγαίο με 

αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ιδρύουν νέους οικισμούς στα ενδότερα του νησιού. Η 

ηρεμία στο Αιγαίο επικράτησε όταν ο Νικηφόρος Φωκάς κατέλαβε την Κρήτη. 

Ανήκε εκείνη την περίοδο στο Θέμα του Αιγαίου και χτίζονται πολλές βυζαντινές 

εκκλησίες οι οποίες χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Οι 

περισσότερες εκκλησίες χτίστηκαν την περίοδο της Εικονομαχίας και για αυτό αντί 

για Αγίους στις τοιχογραφίες απεικονίζονται σχήματα και φυτά.  

Το 1207 ιδρύεται το Δουκάτο της Νάξου μετά την κατάκτηση του νησιού από 

το Βενετό Μάρκο Σανούδο ο οποίος εγκατέστησε δικούς του ανθρώπους σε όλο το 

νησί και εγκαθίδρυσε ένα φεουδαρχικό σύστημα το οποίο επικράτησε μέχρι τις αρχές 

του 19ου αιώνα και όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τα κτήματα των Βενετών. Τα 

μνημεία που σηματοδοτούν εκείνη την περίοδο είναι το Κάστρο της Χώρας και οι 

πύργοι που υπάρχουν διάσπαρτοι στο νησί.  

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Τούρκοι δεν αποίκησαν το νησί και τα 

γύρω νησιά λόγω του φόβου προς τους πειρατές και του ότι ελάχιστοι 

εξισλαμίστηκαν. Το 1580 μια επιτροπή Χριστιανών από τα νησιά έλαβαν από τον 

Μουράτ ΙΙΙ προνόμια τα οποία αργότερα αποτέλεσαν και τον «καταστατικό» χάρτη 

των Κυκλάδων κατά την Τουρκοκρατία. Τα προνόμια αυτά ήταν ότι θα μπορούσαν 

να χτίζουν όπου ήθελαν εκκλησίες, οι παλαιοί νόμοι και έθιμα θα ίσχυαν, θα 

μπορούσαν να φορούν την τοπική τους ενδυμασία και το κρασί, τα τρόφιμα και το 

μετάξι δε θα φορολογόντουσαν στα νησιά τους. Κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν 

εξεγέρσεις εναντίων των Βενετών και των Τούρκων κατακτητών αλλά και των 

Φράγκων το 1563, 1643, 1670 και 1681. (Γούρνη)  

Προς το τέλος του 1820 έπειτα από μεσολάβηση του Αλέξανδρο Υψηλάντη 

στάλθηκαν στις Κυκλάδες επαναστατικές προκηρύξεις και την ίδια χρονιά υπήρξαν 

οι πρώτοι Φιλικοί στη Νάξο που κήρυξαν το Μάιο 1821 την Επανάσταση. Την 

περίοδο της απελευθέρωσης από τις μεγαλύτερες ηγετικές προσωπικότητες υπήρξαν 

ο μητροπολίτης Παροναξίας Ιερόθεος και ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης. Το 1830 με τη 

Συνθήκη του Λονδίνου ενώνεται με τις υπόλοιπες Κυκλάδες στο Ελληνικό κράτος. 

(Γούρνη).  

Τον 19ο αιώνα η κοινωνία της Νάξου χωριζόταν σε τρεις τάξεις τους 

αφεντάδες και τους τσιφλικούχους, τους απλούς χωρικούς οι οποίοι ήταν ή γεωργοί ή 

κτηνοτρόφοι και τους ανθρώπους του λιμανιού αναζητούσαν λίγα χρήματα κάνοντας 

θελήματα (Γούρνη).  

Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή φτάνουν Μικρασιάτες πρόσφυγες που 

εγκαθίστανται στο νησί και το 1944 απελευθερώνεται από τη Γερμανική κατοχή.  

 

4.1 Ήθη και έθιμα Νάξου  
Πέρα από τα προϊόντα που παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει και να 

εμπορευματοποιείται το νησί, η Νάξος είναι γνωστή για το Διονυσιακό καρναβάλι 

που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διάφορα χωριά του νησιού καθώς και τα Διονύσια 

όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Δήμου διοργανώνει το πρώτο σαββατοκύριακο 

του Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου το βράδυ στα χωριά 

λαμβάνει χώρα ένα αρχαίο έθιμο, ο Κλήδονας, όπου μαζεύονται και ανάβουν φωτιές 

για να κάψουν τα μαγιάτικα στεφάνια και να πηδήξουν οι νέοι τρεις φορές πάνω από 

τη φωτιά για υγεία και τύχη. Τέλος, ένα ακόμα αρχαίο έθιμο που πραγματοποιείται 

μέχρι και σήμερα είναι ο Τρύγος-Ρακιτζιά (Χατζανέματα) όπου γίνεται μια μικρή 
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γιορτή κατά τη διάρκεια του τρύγου και μετά από τα υπολείμματα των σταφυλιών 

που πατήθηκαν παράγουν τη νέα ρακή, κατά τα τέλη Οκτωβρίου, σε αποστακτήρια 

ρακής και είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε ένας να δοκιμάσει τη νέα ρακή με τα 

συνοδευτικά της (Αναστασοπούλου).  

 

Πίνακας 1: SWOT Ανάλυση 

Δυνατότητες 

(Strength) 

Αδυναμίες 

(Weakness) 

Ευκαιρίες 

(Opportunities) 

Απειλές 

(Threats) 

Καλύτερα 

εκπαιδευόμενο 

ανθρώπινο δυναμικό 

Έλλειψη κινήτρων 

για μάθηση 

Δημιουργία κλάδων 

με ισχυρό δυναμικό 

μέσω της 

εκπαίδευσης 

Ελλιπής αξιοποίηση 

νέων μορφών 

μάθησης 

Υψηλό επίπεδο 

ενδιαφερόμενων για 

μάθηση 

Χαμηλή σύνδεση 

της εκπαίδευσης με 

την 

επιχειρηματικότητα 

Προσανατολισμός 

της εκπαίδευσης σε 

ανταγωνιστικούς 

τομείς 

Χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές 

διαδικασίες 

Ενδιαφέρον του 

πληθυσμού για 

επιπρόσθετη μάθηση 

Έλλειψη 

κατάλληλων 

υποδομών 

  

 

5. Συμπεράσματα-Προτάσεις:  

•Ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του νησιού με σύγχρονες μεθόδους 

•Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης όσο αφορά τη μόλυνση της θάλασσας, 

την ανακύκλωση και τη διάσωση των προστατευόμενων περιοχών του νησιού 

•Ανάπτυξη του τομέα της υγείας με εκπαίδευση πάνω στις πρώτες βοήθειες 

•Ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς (ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων και συντήρηση περιπατητικών 

διαδρομών) 

•Ανάπτυξη του μαζικού καθώς του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από την 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

•Αναγκαία η δημιουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου με θέματα μαθημάτων που 

θα αφορούν τους βασικούς τομείς ανάπτυξης του νησιού 

•Διοργανωτής ο Δήμος Νάξου με την συνδρομή του Πανεπιστήμιου Αιγαίου 

•Εύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού δυναμικού, διαθέσιμων χώρων για τα μαθήματα 

και χορηγήσεων 
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Κεφάλαιο 23: 
 

 

 

 

Πολιτιστική Διαχείριση, Νησιωτικότητα και Τοπική Ανάπτυξη: Ένα 

Οδοιπορικό στον Πολιτιστικό Χάρτη της Νάξου 
 

 

 

Κύρου Μάριος1, Κωφού Νικολέτα- Νεφέλη2, Λεβέντης Νικόλαος3, Μυλωνάς 

Φώτιος4, Πρόδρομος Νικόλαος5 και Σακοράφα Μαρία6 

 

 

 

Περίληψη: 

Η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι ένας προορισμός με μεγάλη 

ιστορία που εκτείνεται από την προϊστορία μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα 

χωρίζεται σε διάφορες ιστορικές περιόδους, με την κάθε μία να έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά ευρήματα και αξιοθέατα διάσπαρτα σε όλο το νησί. Η καταγραφή, 

και η σύνδεση τους σε οδοιπορικές διαδρομές θα συντελέσει στην καλύτερη ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Νάξος, Ιστορικές περίοδοι, Ευρήματα & αξιοθέατα, Οδοιπορικές 

διαδρομές. 

 

Abstract: 

Naxos, the largest island in the Cyclades, is a destination with a long history 

extending from prehistory up until the present day. All this time is divided into 

different historical periods, each with its own characteristic findings and sights, 

scattered all over the island. Listing and linking them into traveling routes will 

highlight the cultural heritage of the local island. 

 

Key words: Naxos, Historical periods, Findings & sights, travelling routes 

 

 

                                                      
1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κύρου Μάριος. Email: geoma18009@geo.aegean.gr  
2 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κωφού Νικολέτα- Νεφέλη. Email: niknefkof99@gmail.com 
3 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Λεβέντης Νικόλαος. Email:  nikolaos.leventis@gmail.com  
4 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Μυλωνάς Φώτιος. Email: phomyl@gmail.com  
5 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πρόδρομος Νικόλαος. Email: nikprodromos@gmail.com  
6 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Σακοράφα Μαρία. Email: mrsakorafa@gmail.com  

mailto:geoma18009@geo.aegean.gr
mailto:niknefkof99@gmail.com
mailto:nikolaos.leventis@gmail.com
mailto:phomyl@gmail.com
mailto:nikprodromos@gmail.com
mailto:mrsakorafa@gmail.com


Σύγχρονα Κείμενα Κοινωνικών Επιστημών & Γεωγραφίας      322 
 

 

1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, είναι ευρέως γνωστό ότι οι πολιτιστικοί πόροι μπορούν να 

αποτελέσουν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας τόσο της Χώρας 

όσο και των επιμέρους οικισμών της Νάξου, καθώς ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα 

η οικονομία και ο πολιτισμός συνδέονται με πολλούς τρόπους. Συγχρόνως, ο 

σχεδιασμός που έχει ως πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους 

δύναται να οδηγήσει στην αναβάθμισή του, αξιοποιώντας κατάλληλα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τόπου για τη διαμόρφωσης της πολιτιστικής του ταυτότητας. 

Έτσι, η έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση και την προβολή τους βρίσκεται σήμερα στο 

επίκεντρο πολιτικών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Μέσα από την παρούσα εργασία επιδιώκεται η ανάδειξη της διαχρονικής 

σημασίας του πολιτιστικού τουρισμού, η άρρηκτη σύνδεσή του με την ταυτότητα της 

Ελλάδας και η απόδοση ανάλογης έμφασης στην ενσωμάτωση στρατηγικών για την 

προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος ως αναπτυξιακού πυλώνα. Ο πολιτισμός, 

θεωρείτο έως ένα σπουδαίο κομμάτι της κοινωνίας. Πρόκειται για μία έννοια που θα 

έπρεπε να ευαισθητοποιεί ολόκληρη την κοινωνία, αφυπνίζοντας μνήμες από το 

παρελθόν ενώ δίνεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της εξέλιξης της ζωής ανά τους 

αιώνες, πράγμα δύσκολο να αποτυπωθεί στο χαρτί.  

Αναλυτικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μελέτη και ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου του νησιού, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο για 

την καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στους επιμέρους πολιτιστικούς χώρους 

καθώς και για τη διαμόρφωση ενός οδοιπορικού με στόχο τη γνωριμία με την 

πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Η εργασία διαιρείται σε ενότητες που αφορούν 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους του νησιού για την κατανομή των ιστορικών 

μνημείων, ενώ εξίσου σημαντική θεωρείται η εύρεση τρόπων διατήρησης και 

συντήρησής τους μέσα στον χρόνο για τη συνέχιση αυτής της κληρονομιάς. 

 

2. Βασικά Χαρακτηριστικά 

Η Νάξος, με έκταση 429,79 τ. χλμ. αποτελεί το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, στο 

Αιγαίο Πέλαγος. Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα ή 

Νάξος, με 7.070 κατοίκους (απογραφή 2011). Τα κυριότερα χωριά είναι το Φιλώτι, η 

Απείρανθος, η Βίβλος (Τρίποδες), ο Άγιος Αρσένιος, η Κόρωνος και το Γλυνάδο. 

Κατά την παράδοση, οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Θράκες και οι Πελασγοί. 

Αργότερα ήρθαν οι Κάρες. 

Το όνομά του το νησί φέρεται να πήρε από τον «Νάξο», το θρυλικό ηγεμόνα 

των πρώτων αποίκων που ήταν Κάρες, φερόμενο ως γιο του Πολέμωνα ή κατά 

άλλους ως γιο του Ενδυμίωνα ή μυθολογικά τον γιο του Απόλλωνα και της νύμφης 

Ανακαλίδας. Μια άλλη ιστορική και φιλολογική ερμηνεία, αποδίδει το όνομα στην 

αρχαία ελληνική λέξη «νάξαι», που σημαίνει «θύσαι», που εκλήφθηκε έτσι από τις 

πλούσιες θυσίες που γίνονταν στη νήσο προς τιμή των θεών. Το όνομα Νάξος 

διατηρήθηκε αναλλοίωτο  μέχρι τους μέσους χρόνους, όπου έγινε Ναξία και 

ακολούθως Ναξιά και στη συνέχεια Αξιά. 

Η παλαιότερη, σωζόμενη, μνεία του ονόματος Νάξος γίνεται από τον Πάριο 

ποιητή Αρχίλοχο, σε επίγραμμα για τους (Ναξίους) Μεγάτιμο και Αριστοφώντα. 

Επιγραφικά απαντά μόλις στο α΄ τέταρτο του 4ου π.χ. αι., σε αναθηματική επιγραφή 

των νικητών στη ναυμαχία στο στενό μεταξύ Νάξου και Πάρου. (Αλεξάνδρα Σ. 

Σφυρόερα «Νάξος: Συμβολές στην Αρχαιολογία και Ιστορία του νησιού από τη 

Γεωμετρική έως και την Αυτοκρατορική εποχή»), 529 
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Μυθολογικά γνωστή είναι και η σχέση του Διονύσου με την Αριάδνη, που απήγαγε 

στο όρος Δρίον και την έκανε σύζυγό του. Ακόμη αρχαία πηγή έξω από την πόλη της 

Νάξου φέρει το όνομα Αριάδνη. 

Κάτοικος της Νάξου ήταν και ο μυθικός Κηδαλίων που δίδαξε στον θεό Ήφαιστο την 

τέχνη της μεταλλουργίας. 

 

3. Ιστορικό οδοιπορικό 

3.1 Προϊστορία ( από την αρχή του κόσμου έως το 10ο αι. π.Χ.) 

Ενότητα 1- Οδοιπορικό στην Παλαιολιθική, Μεσολιθική περίοδο (πριν το 4000 π.Χ.) 

Η προϊστορία είναι η περίοδος από την εποχή που πρωτοεμφανίσθηκαν οι σύγχρονοι 

άνθρωποι, ως προς τη συμπεριφορά και ανατομία τους, μέχρι την εμφάνιση της 

γραπτής ιστορίας, που ακολούθησε την εμφάνιση των συστημάτων γραφής. 

Αποτελείται από την εποχή του λίθου, την εποχή του ορείχαλκου καθώς και την 

εποχή του σιδήρου. Παρόλο που από τον 20ο αιώνα υπάρχουν υποψίες ανθρώπινης 

δραστηριότητας στην περιοχή της Στελίδας από αρχαιοτάτων χρόνων (5000 π.Χ.), 

μόλις το 2013 ξεκίνησαν κάποιες επιφανειακές έρευνες. Εκεί βρέθηκαν 

συγκεντρωμένες ποσότητες πελεκημένης πέτρας, σμυρίδας, ενός πετρώματος 

πλούσιου σε κορούνδιο, το οποίο μέχρι τη σύγχρονη εποχή ήταν ένα από τα 

καλύτερα διαθέσιμα λειαντικά και μαρμάρου που μάλλον πρόκειται για ένα είδος 

προϊστορικού λατομείου.  

 

Εικόνα 1: Προϊστορικές κυνηγετικές αιχμές δοράτων (Πηγή: naxiotypia.gr) 

 
Εικόνες 2 & 3: Διαδικασίες ανασκαφών στη Στελίδα. 

(Πηγή: socialsciences.mcmaster.ca) 

 

 

 

Ο επικεφαλής των ερευνών Τριστάν Κάρτερ (Tristan Carter), ο οποίος 

συνεργάστηκε με την κ. Όλγα Φιλανιώτου από το 1994 έως σήμερα, δήλωσε 

χαρακτηριστικά: «αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας χρονολογήσεις που 
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ανάγουν την ανθρώπινη παρουσία στη θέση τουλάχιστον στα 100.000 χρόνια πριν» 

και υπήρξαν υπόνοιες για ευρήματα που χρονολογούνται 200 με 250 χιλιάδες χρόνια 

πριν, οπότε υπήρχε η πιθανότητα όχι μόνο η παρουσία του Νεάντερταλ, αλλά και 

ενός προγενέστερου ανθρώπινου είδους. Υπογραμμίζει ότι «η Στελίδα είναι όχι μόνο 

η αρχαιότερη θέση των Κυκλάδων αλλά και παγκοσμίως ένα σπάνιο είδος θέσης».  

 

Χάρτης 1: Αρχαιολογικά ευρήματα στην Στελίδα (Πηγή: Ναξυοτυπία) 

 
 

3.2 Οδοιπορικό στη Νεολιθική περίοδο (4000- 3200 π.Χ.) 

Στη νεολιθική περίοδο συναντάμε δύο πολιτιστικά μνημεία και ένα πολιτιστικό 

στοιχείο. Ο Κοκκινόβραχος και η σπηλιά του Ζα εντάσσονται στα μνημεία και το 

πολιτιστικό στοιχείο είναι ένα μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο. Στον Κοκκινόβραχο 

βρέθηκαν υπολείμματα κατεστραμμένων σπιτιών είτε λόγω διάβρωσης, είτε λόγω 

συνεχούς κατοίκησης. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κάλυψε μεγάλο μέρος 

της πόλης με αποτέλεσμα να είναι γνωστή στη σύγχρονη εποχή μέσω υποβρύχιων 

ερευνών. Εκεί βρέθηκε μια μαύρη στιλβωτή κεραμική διακοσμημένη με λευκά 

γραμμικά σχέδια που χρονολογεί τον Κοκκινόβραχο στο τέλος του «πολιτισμού του 

Σάλιαγγου» περίπου στο 3700 π.Χ. Επίσης βρέθηκαν στον ίδιο χώρο υπολείμματα 

τροφών, κοχύλια και οστά, τα οποία αναδεικνύουν την εκμετάλλευση τόσο 

γεωργικών, όσο και θαλάσσιων πόρων. Τέλος βρέθηκαν εργαλεία με βάση τον 

οψιανό, τα οποία παρουσιάζουν την ύπαρξη σχέσης με το νησί της Μήλου, αλλά και 

στοιχεία κεραμικής, τα οποία δείχνουν τη συνεργασία του νησιού με το ανατολικό 

Αιγαίο, την ηπειρωτική Ελλάδα και ίσως και τα Βαλκάνια. 

Η σπηλιά του Ζα κατοικήθηκε κατοικήθηκε  ως την 4η χιλιετία π.Χ. Η 

κεραμική εκεί, χαρακτηρίζεται ως αλοιφωτή ή με στιλβωτή διακόσμηση και 

εντάσσεται στον λεγόμενο πολιτισμό Αττικής- Κεφάλας. Εμφανίζονται επίσης 

χάλκινα εργαλεία, πελέκεις, οπείς, περόνες, ένα χρυσό έλασμα που τα παράλληλά του 

βρίσκονται στη Μακεδονία και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και υποδηλώνει 

πρωτοφανείς σχέσεις της Νάξου με μακρινές περιοχές εκείνη την περίοδο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.explore-naxos.com/
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Εικόνα 4 και 5: Σπήλαιο Ζα  και Στη διαδρομή για το Σπήλαιο του Ζα, 

(Πηγή : Κωφού Νικολέτα-Νεφέλη) 

 
 

Εικόνα 6: Το μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο (Πηγή:naxiotypia.gr)  

 
 

Στην περιοχή του Σαγκριού εντοπίζεται το χαρακτηριστικό μοναχικό 

μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο που παρόμοιά τους ανιχνεύτηκαν από τη Θήρα ως την 

Κέα. 

 

3.3 Οδοιπορικό στην Πρωτοκυκλαδική Εποχή (3200- 2000 π.Χ.) 

Η Νάξος παρουσιάζεται δυναμικά στο χώρο του Αιγαίου την 3η χιλιετία π.Χ. σαν 

σημαντικό κέντρο του λεγόμενου "Κυκλαδικού Πολιτισμού". Συναντάμε 

νεκροταφεία που βρέθηκαν έξω από οικισμούς. Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι με 

τραπεζοειδή κάτοψη, ενώ υπάρχουν και οι θαλαμοειδείς των Απλωμάτων που είναι 

μικροί σε μέγεθος, έχουν τις τέσσερις πλευρές επενδυμένες με όρθιες πλάκες. Επίσης 

υπάρχουν μαρμάρινα ειδώλια που απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές. Πέρα από τα 

ειδώλια εμφανίζονται αγγεία από μάρμαρο και άλλους λίθους, εργαλεία και όπλα από 

χαλκό, αλλά και μικρά αγγεία και κοσμήματα από ασήμι ή χρυσό.  

Το σημαντικότερο μνημείο της περιόδου είναι η προϊστορική ακρόπολη στο 

Κορφάρι των Αμυγδαλιών του Πανόρμου. Πρόκειται για μια οχυρωμένη ακρόπολη 

ενός μη ανεσκαμμένου οικισμού πάνω σε λόφο, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. 
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Η ακρόπολη καταλαμβάνει περίπου 285 τ.μ. και ελέγχει τόσο τους θαλάσσιους 

δρόμους μεταξύ των μικρών Κυκλάδων όσο και τους χερσαίους προς τα ανατολικά 

και νότια του νησιού. Άξιο αναφοράς για τη σημασία της θέσης αποτελεί το γεγονός 

πως, πέρα από τους θαλάσσιους και χερσαίους δρόμους, ελέγχει και μια κοντινή 

εύφορη κοιλάδα, κάτι που αναδεικνύει την αυτονομία του οικισμού αλλά και τους 

λόγους επιλογής του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 7 και 8: Η Ακρόπολη του Πανόρμου Πηγή :grecorama.com 

 

 

 

3.4 Οδοιπορικό στην Εποχή του Χαλκού (2000- 1100 π.Χ.) 

Η Νάξος είναι ένα νησί που επηρεάστηκε άμεσα από τον Μινωικό πολιτισμό. Στη 

Μικρή Βίγλα βρέθηκαν ναξιακή σμύριδα και μάρμαρο, τα οποία μεταφέρθηκαν εντός 

και εκτός νησιού. Στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός του Απόλλωνα 

πιστεύεται ότι γιορτάστηκαν τα πρώτα Διονύσια.  Επίσης η Νάξος είναι από το 

σημαντικότερα κέντρα του κυκλαδικού πολιτισμού, βρέθηκαν πολλά κυκλαδικά 

ειδώλια. Πολλά από τα ευρήματα της περιόδου του κυκλαδικού πολιτισμού (σκεύη, 

εγχάρακτες παραστάσεις), εκτίθενται στο Αρχαιολογικό μουσείο Νάξου, στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, καθώς επίσης και ένας μικρός αριθμός 

αυτών στο αρχαιολογικό μουσείο στην Απείρανθο. 

 

Εικόνα 9: Ναός του Απόλλωνα (ή Πορτάρα) Πηγή: naxiotypia.gr 

 

3.5 Οδοιπορικό στα Μυκηναϊκά χρόνια (γύρω στα 1300 π.Χ.) 

Τη συγκεκριμένη περίοδο αναπτύχθηκε η μυκηναϊκή πόλη της Νάξου, ακριβώς κάτω 

από τη σημερινή πόλη και είναι γνωστή ως αρχαιολογικός χώρος Γρόττα, τα ερείπιά 

του οποίου  εκτίθενται με γυάλινο δάπεδο μπροστά από τον Ορθόδοξο Καθεδρικό 

Ναό, ενώ αγγεία, όπλα και σκεύη βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. 

Τέλος, το ίδιο χρονικό διάστημα εμφανίζονται διάσπαρτοι οικισμοί στα δυτικά αλλά 
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και στα ανατολικά παράλια ενώ τμήμα του τείχους της πόλης διατηρείται σε καλή 

κατάσταση ενώ στη βάση του διακρίνονται μικρά εργαστήρια κατασκευής αγγείων.  

 

Εικόνα 10: Αρχαιολογικός χώρος Γρόττας, Πηγή: www.explore-naxos.com 

 
 

Χάρτης 2: Αεχαιολογικά Ευρήματα στην Προϊιστορική Περιοδο 

 

 

3.6: Αρχαία Ιστορία (10ος αι. π.Χ. – 5ος αι. μ.Χ.) 

Κατά την αρχαϊκή εποχή παρατηρείται άνθηση των τεχνών και ιδιαίτερα της 

γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα, το πλούσιο υπέδαφος σε μάρμαρο και 

σμύριδα ευνοούσε το εμπόριο και τη λείανση των έργων αντίστοιχα. Κυριότερα 

ευρήματα της περιόδου είναι οι μισοτελειωμένοι Κούροι των Μελάνων (570 π.Χ) και 

του Απόλλωνα, καθώς και το ιερό των Υρίων στο Λιβάδι και του Γύρουλα στο 

Σαγκρί, αφιερωμένο στη Δήμητρα και τον Απόλλωνα. Κατά τη γεωμετρική εποχή 

φαίνεται να δημιουργήθηκε ένας χωμάτινος ταφικός τύμβος σημαντικών Ναξίων 

πολιτών τα λείψανα του οποίου όπως μια τράπεζα προσφορών με αγγεία, υπάρχουν 

ακόμα και σήμερα κάτω από την πλατεία. 
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Εικόνα 11 & 12: Ο Κούρος του Απόλλωνα από ψηλά και ο Κούρος των Μελάνων 

(Πηγή: madeingreece.new και explore-naxos.com) 

 

 

 

Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί ο ναός του Απόλλωνα (Πορτάρα) (6ος αι. 

π.Χ), στο νησάκι Παλάτια, που βρίσκεται στο λιμάνι της Χώρας της Νάξου. Η 

πορτάρα είναι η γιγαντιαία πύλη του ναού που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.  

Εικόνα 13: O Ναός του Απόλλωνα (Πορτάρα), Πηγή : Μάριος Κύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Ελληνιστική εποχή (323π.Χ-41π.Χ) ξεχωρίζει ο πύργος του Χειμάρρου 

στο Φιλώτι και ο  Παλαιόπυργος της Πλάκας μεταξύ της ομώνυμης ακτής και του 

οικισμού Τρίποδες.  Από τα μέσα του 3ου π.χ. αι. και για εκατό περίπου χρόνια οι 

μαρτυρίες που έχουμε από το ίδιο το νησί της Νάξου είναι ελάχιστες: στον 3ο π.χ. 

αιώνα χρονολογείται κατάλογος εισφορών Ναξίων για την κατασκευή ή την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των τειχών της πόλεως. (Αλεξάνδρα Σ. Σφυρόερα 

«Νάξος : Συμβολές στην Αρχαιολογία και Ιστορία του νησιού από τη Γεωμετρική 

έως και την Αυτοκρατορική εποχή») , 877 
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Εικόνα 14 & 15: Ο Πύργος του Χειμάρρου στο Φιλώτι και ο Παλαιόπυργος της 

Πλάκας  (Πηγή: wikipedia.gr και explore-naxos.com) 

 

 

 

Χάρτης 3 

 

 

3.7 Μεσαίωνας (6ος αι. μ.Χ. – 15ος αι. μ.Χ. ) 

Χαρακτηριστικό της περιόδου αποτελούν οι πολυάριθμοι –άνω των 500 – 

χριστιανικοί ναοί που κτίστηκαν πάνω σε αρχαία ιερά, με πιο γνωστούς τους 

παλαιοχριστιανικούς της Παναγίας Δροσιανής  στη βόρεια άκρη της κοιλάδας της 

Δρυμαλίας και της Παναγίας Πρωτόθρονης στο Χαλκί. Σημαντικό επίσης πολιτιστικό 

στοιχείο συνιστούν τα κάστρα, και  ειδικότερα το κάστρο  του Καλόγερου, το Απάνω 

κάστρο και το κάστρο Απαλίρου, ενώ ανάλογη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία διαθέτει 

και το αρχαιότερο οχυρωμένο καστρομοναστήρι του Φωτοδότη Χριστού.  

Στην πορεία του χρόνου, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, κτίστηκε με 

υλικά της αρχαίας πόλης το κάστρο της Χώρας από τον Α΄Δούκα της Νάξου και 

ιδρυτή του δουκάτου του Αιγαίου Μάρκο Σανούδο. Αντίστοιχα,  από άλλους 

τοπικούς άρχοντες οικοδομήθηκαν οι ενετικοί πύργοι προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν ως κατοικία αλλά και κρησφύγετα σε περίπτωση πειρατικών 

επιδρομών. Μεταγενέστερα, στη Φραγκοκρατία, χρονολογείται ο πύργος της Αγιάς, 

του οποίου μεγάλο τμήμα καταστράφηκε το 1992 λόγω πυρκαγιάς και ο ναός της 
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Παναγίας της Υψηλοτέρας, που αξιοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων στον 

πόλεμο με τους Φράγκους.  

 

Εικόνα 16-17 & 18-19: Η Παναγία η Πρωτόθρονη, η Παναγία η Δροσιανή, το 

Κάστρο του Απαλίρου και το Απάνω Κάστρο (Πηγή: kastra.eu) 

 

 

  

 

3.8 Νεότερη Ιστορία (1821 μ.Χ. έως σήμερα) 

Στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα αρχίζουν να δημιουργούνται σταδιακά και τα 

διάφορα μουσεία στα οποία έχει κανείς τη δυνατότητα να θαυμάσει κάποια από τα 

δημιουργήματα των προαναφερθέντων περιόδων. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική 

αναφορά αυτών: 

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου που τέθηκε σε λειτουργία από το  1972, 

στεγάζεται σε ένα Βενετσιάνικο κτήριο που βρίσκεται στην Άνω Πόλη ενώ 

πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως ιστορικό μνημείο . 

 Το Ιστορικό Αρχείο Νάξου στεγάζεται σήμερα στην πρώην Γαλλική Σχολή 

Ουρσουλινών, που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο της Νάξου και μετασκευάστηκε γι' 

αυτό το σκοπό. Αξιοσημείωτη πληροφορία είναι ότι στη Σχολή αυτή φοίτησε και ο 

Νίκος Καζαντζάκης. 

 Το Ενετικό Μουσείο Νάξου ή Domus Della Rocca-Barozzi, στεγάζεται σε παλιό 

αρχοντικό στο Κάστρο και αποτελεί ακριβή αναπαράσταση της ζωής αστών της 

Νάξου του 19ου αιώνα. 

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Απειράνθου το οποίο φέρει το όνομα του δημιουργού 

του , τον κύριο Μιχαήλ Γ. Μπαρδάνη. Εκεί, εκτίθενται ευρήματα που 

χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους. 

 Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απειράνθου υπάρχουν, ειδικά τμήματα 

αφιερωμένα στη θάλασσα και την ξηρά. Γνωστότερα στοιχεία του είναι μία υπέροχη 

συλλογή από 265 όστρακα του νησιού αλλά ξεχωρίζει και η συλλογή της χλωρίδας 
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που βρέθηκε στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Περαχωρίτη, πολύ κοντά στο 

χωριό. 

 Το Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου ίσως από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας στο 

είδος του με πολλά σπάνια πετρώματα (άνω των 2500) της περιοχής και από όλο τον 

κόσμο. 

 Το Λαογραφικό Μουσείο Απειράνθου στεγάζεται σε παραδοσιακό οίκημα του 

χωριού και έχει όλα τα οικιακά, γεωργικά και κτηνοτροφικά αντικείμενα του 19ου 

αιώνα. 

 Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Απειράνθου είναι Πινακοθήκη σύγχρονης 

Τέχνης με 75 και πλέον έργα τόσο εικαστικών από την περιοχή όσο και άλλων από 

την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 Η Βιβλιοθήκη Νίκου Νικολάου Γλέζου με πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων στην 

Απείρανθο, όμως ξεκίνησε τη λειτουργία της με 575 τόμους το 1965. Δυστυχώς, από 

όλους αυτούς τους τόμους οι 10.000 εξ’ αυτών είναι στοιβαγμένοι σε χάρτινες κούτες 

της υπόγειας αποθήκης του. 

 Το Επιτόπιο Αρχαιολογικό μουσείο είναι το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα και 

από τα ελάχιστα στον κόσμο, που δίνει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να 

περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο και να επισκεφθεί τα αρχαία λείψανα στο ίδιο 

σημείο όπου αυτά βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. O χώρος έχει διαμορφωθεί 

κατάλληλα, διαθέτει κατόψεις και αναπαραστάσεις της αρχαίας πόλης που βοηθούν 

στην κατανόηση του χώρου από τον επισκέπτη. 

 

4. Εναλλακτικός Τουρισμός Διαφορετικά πολιτιστικά μνημεία 

Εκτός από τα μνημεία ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος υπάρχουν και άλλου 

είδους μνημεία (ακόμα και άυλα).Τέτοια μνημεία είναι η αρχιτεκτονική που είναι 

χτισμένοι αρκετοί οικισμοί στη Νάξο με τα γραφικά σπιτάκια και τα καλντερίμια.  

 

Εικόνα 20: Αναβαθμίδες, Πύργος Γρατσία – Χαλκί, Πηγή: naxiotypia.gr 

 
 

Οι αναβαθμίδες που υπάρχουν στην ύπαιθρο συνθέτουν ακόμα ένα μνημείο 

μιας και το περιβάλλον έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο έργο. Οι σπηλιές του νησιού 

είναι άλλο ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο που συνδυάζουν περιβαλλοντικά 

στοιχεία, ιστορικά αλλά και πολλές λαϊκές παραδόσεις. Τα μουσεία θα μπορούσαν να 

ανήκουν και αυτά σε ένα τέτοιο σύνολο διαφορετικών πολιτιστικών μνημείων είτε 

παρουσιάζουν ιστορικά εκθέματα είτε εκθέματα λαϊκής παράδοσης. Τα μουσεία 

αυτά, αναφέρθηκαν ήδη στην προηγούμενη ενότητα αξίζει όμως να σημειωθεί  
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4.1 Περιπατητικές διαδρομές στο Νησί της Νάξου 

Η Νάξος έχει αρκετά μονοπάτια τα οποία συνδέουν πολιτιστικά μνημεία (φυσικά ή 

τεχνητά μεταξύ τους. Από τις πιο γνωστές διαδρομές είναι: 

 Νάξος – Μέλανες  

 Μέλανες –Χαλκί 

 Χαλκί-Απείρανθο 

 Απείρανθο – Σκαδό 

 Σκαδό – Απόλλωνας  

(Πηγή: aegeanislands.gr) 

 

Χάρτης 4: Περιπατητικές διαδρομές Νήσου Νάξου  (απεικονίζονται με μπλε χρώμα) 

(Πηγή: topoguide.gr) 

 
 

4.2 Οδοιπορικό στα Θρησκευτικά Μνημεία 

Στο νησί της Νάξου υπάρχουν πλήθος εκκλησιών αλλά και μοναστήρια. Ο αριθμός 

του είναι άνω των 500 (συγκεκριμένα, υπολογίζονται περίπου στις 600). Οι 

εκκλησίες αυτές δεν ανήκουν μόνο στο Ορθόδοξο κομμάτι του Χριστιανισμού όπως 

στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο Καθολικό κομμάτι. Οι πιο διάσημες εκκλησίες 

του νησιού είναι: 

 Η Παναγία η Φιλοτίτισσα στο Φιλότι 

 Η Παναγία η Δροσιανή στη Δρυμαλία 

 Η Παναγία η Πρωτόθρονη στο Χαλκί 

Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια που 

μπορεί ο τουρίστας της Νάξου να επισκεφτεί και να θαυμάσει για το κάλος, την 

αρχιτεκτονική τους και το ιδιαίτερο στυλ που σε παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. 

 Η Παναγία η Φιλοτίτισσα, Φιλότι 

 Η Παναγία η Δροσιανή, Δρυμαλία 

 Η Παναγία η Πρωτόθρονη, Χαλκί 

 Ναός Αγίου Γεωργίου Διασορίτη, Χαλκείο 

 Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Νάξο (Χώρα) 

 Παναγία Απειρανθίτισσα, Απείρανθος 

 Ναός Αγίου Νικολάου Σαγκρίου, Νάξος (Χώρα) 
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 Αγία Κυριακή, Νάξο 

 Ναός της Αγίας Ειρήνης 

 Ρωμαϊκός Καθολικός Καθεδρικός Ναός 

 Αγία Μαρίνα Κόρωνος 

 Εκκλησία Άγιος Μάμας Μέση Ποταμιά 

 Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια & Παναγία η Θεοσκέπαστη, Νάξος 

 Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 

 Παναγία Δαμνιώτισσα, Χαλκείο 

 Άγιος Ακεψιμάς, Μικρή Βίγλα 

 Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

 Eκκλησία της Αγίας Παρασκευής 

 Ταξιάρχης, Χαλκείο & Άγιοι Απόστολοι, (Χαλκείο) 

 Μοναστήρι του Αγίου Ελευθέριου, Σαγκρί 

 

 
 

5. Προτάσεις – Συμπεράσματα 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές πάνω στα 

πολιτιστικά μνημεία του νησιού το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου μάθημα σχετικά με τον τοπικό πολιτισμό. αυτό θα 

βοηθούσε τους κατοίκους να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη για το παρελθόν τους 

για τα έργα που έκαναν οι πρόγονοί τους και την πρόοδο που συντελέστηκε στους 

διάφορους τομείς η παράδοση και τα τοπικά ήθη και έθιμα θα γινόντουσαν κτήματος 

με τον σωστό τρόπο μέσα από την εκπαίδευση. Άλλες εναλλακτικές είναι οι 

επισκέψεις στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, η βιωματική επαφή με τα 

μνημεία με σκοπό τη βάθυνση του σεβασμού προς αυτό είναι η παροχή δυνατότητας 

στους νέους ανθρώπους να κινηθούν σε αυτό και τη «χρήση» των μνημείων σύμφωνα 

με το σκοπό κατασκευής του. 
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Επιπλέον έχοντας καλή γνώση για τα πολιτιστικά μνημεία του νησιού θα 

είχαν τη δυνατότητα να τα προστατεύουν δημιουργώντας δράσεις σε αυτή την 

κατεύθυνση. 

Τέλος το τουριστικό προϊόν που διαθέτουν στους τουρίστες θα αναβαθμίζει 

όταν ποιοτικά μιας και θα περιλαμβάνει όχι μόνο ένα φτωχό συνδυασμό θάλασσας 

και φαγητού αλλά και ένα οδοιπορικό στην ιστορία του τόπου που ανάγεται και στις 

απαρχές ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού ένα ευρύτερο κομμάτι τουριστών με 

επιπλέον ενδιαφέρονται για γνώσεις θα μαγνητίζονται από ένα τέτοιο τουριστικό 

προϊόν με οφέλη τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην οικονομία αλλά και το 

περιβάλλον. 

Η ορθή δράση της πολιτείας συνεπώς είναι υψίστης σημασίας για την 

πληρέστερη δυνατή επαφή των πολιτών με τα διάφορα μνημεία έχει όμως και την 

ευθύνη για τη διαφύλαξη και την ανάδειξή τους. Έτσι, οφείλει: 

 να διασφαλίζει πως τα μνημεία μπορούν να δέχονται επισκέπτες, να είναι 

δηλαδή επισκέψιμα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ανθρώπων ή των 

μνημείων∙ 

 να είναι συντηρημένα και φυλασσόμενα, και φυσικά να υπάρχουν στον 

περιβάλλοντα χώρο οι αναγκαίες υποδομές για την υποδοχή επισκεπτών. 

 να λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να 

αναδεικνύεται το κάλλος του μνημείου, χωρίς αυτό να υπονομεύεται από την 

παραμέληση του γύρω χώρου ή τυχόν ακαλαίσθητες γειτνιάζουσες κατασκευές. 

 να μεριμνά για την κατάλληλη προβολή των μνημείων, φροντίζοντας όχι μόνο το 

ίδιο το μνημείο αλλά και το χώρο γύρω από αυτό.   

 να προωθεί την προβολή των μνημείων μέσω του διαδικτύου με σχετικές 

πληροφοριακές ιστοσελίδες, όπου το κοινό αφενός θα βρίσκει τις αναγκαίες 

πληροφορίες κι αφετέρου θα παρακινείται από την ποιότητα της παρουσίασης 

προκειμένου να επισκεφτεί από κοντά τα επιμέρους μνημεία. 

 να πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία των Δήμων τιμητικές εκδηλώσεις για τα 

μνημεία του κάθε τόπου, όπως και περιηγήσεις σε αυτά με τη συνδρομή έμπειρων 

ξεναγών, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ουσιαστική ενημέρωση και να κατανοούν 

πληρέστερα την αξία του κάθε μνημείου. 

Για την ανάδειξη και προστασία της κληρονομιάς κρίνεται σχεδόν 

απαραίτητη η συμμετοχή και προσφορά τοπικής κοινωνίας και εθελοντών συνεπώς 

θα μπορούσε να δημιουργηθεί ομάδα συντονισμού, υλοποίησης και η  υποβολή 

προτάσεων, μελετών. Η Ομάδα θα λειτουργεί ως φορέας συνεργασίας όλων των 

παραγωγικών δυνάμεων που ήδη δρουν στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, 

εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 

εκπρόσωποι της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, που εργάζονται στο χώρο. Μέλη 

της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή κάτοικοι, αλλά επίσης επισκέπτες και φίλοι της 

περιοχής. Εθελοντές από οποιονδήποτε χώρο (άτομα που έχουν κάποια εκπαίδευση 

σε έναν τομέα και ήδη δρουν εθελοντικά, όπως οι εθελοντές πυροσβέστες, αλλά και 

άτομα κάποιας ειδικότητας που θέλουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες 

τους) και εκπρόσωποι του Δήμου.  

Όσον αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό προτείνεται η ανακαίνιση 

παραδοσιακών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικισμών με στόχο τη διατήρηση 

της αγροτικής κληρονομιάς καθώς και η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων 

εντός οικισμών. Πιο συγκεκριμένα, στον αγροτουρισμό/ οικοτουρισμό προτείνεται η 

δημιουργία υποδομών παρατήρησης/ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, 

μουσεία, ορειβατικά καταφύγια). Στον περιπατητικό τουρισμό, θα πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένη η προσβασιμότητα κυρίως τους βιότοπους ενώ το οδικό δίκτυο θα 



335                             Θεωρία και Πολιτικές  

 

 

πρέπει να είναι προσβάσιμο εναλλακτικές δραστηριότητες προτείνονται επίσης όπως 

για παράδειγμα οι πίστες mountain bike ή η ορειβασία. 
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