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Ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, 

καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκεία 

σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ 

προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ 

ἑκάστω τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου 

ἐνδιαιτᾶται. (Θουκυδίδης, 2.43). 

 

Πρόλογος 
 

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Καθηγητή Παύλο Κανάρογλου.  

 

Ο Παύλος Κανάρογλου ήταν κάτοχος της έδρας Χωρικής Ανάλυσης στο Ερευνητικό 

Συμβούλιο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Καναδά και διετέλεσε καθηγητής 

στη Σχολή Γεωγραφίας και Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου McMaster του Καναδά, με 

πλήθος διακρίσεων. Ο Παύλος Κανάρογλου διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος επί σειρά ετών στο 

Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην 

δημιουργία, καθιέρωση και ανάπτυξη του Τμήματος Γεωγραφίας, όσο και του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Ο Παύλος Κανάρογλου δημοσίευσε πλήθος από άρθρα, βιβλία και επιστημονικές 

εργασίες με επίκεντρο τις θεματικές ενότητες της χωρικής ανάλυσης, της οικονομικής και 

περιφερειακής γεωγραφίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούσαν την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων μοντέλων μικρο-προσομοίωσης μεταφορών και χρήσεων γης, τις αστικές 

βιώσιμες μεταφορές και τις επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία.  

 

Ο Παύλος Κανάρογλου ήταν ο τεχνοκράτης, ο δάσκαλος, ο ερευνητής, ο συνεργάτης που 

αποτέλεσε ένα βασικό παράγοντα στην ανάδειξη του πρώτου Τμήματος Γεωγραφίας στην 

Ελλάδα και περαιτέρω του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το έργο του Παύλου Κανάρογλου θα 

αποτελεί πολύτιμο οδηγό για όλους μας και για τις μελλοντικές γενιές.  

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αφιερώνεται στον Παύλο Κανάρογλου και αποτελεί μια 

συλλογή από είκοσι μία επιστημονικές εργασίες με σαράντα εννέα συμμετέχοντες καθηγητές, 

ερευνητές και επιστήμονες, από δεκαπέντε επιστημονικά και ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά 

τμήματα, στις θεματικές ενότητες της χωρικής ανάλυσης, του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, της οικονομικής γεωγραφίας, της ανθρωπογεωγραφίας, της φυσικής γεωγραφίας 

και της τοπικής ανάπτυξης.  

 

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται σύγχρονα θέματα στα πεδία της χωρικής ανάλυσης, του 

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, της οικονομικής γεωγραφίας, της 

ανθρωπογεωγραφίας, της φυσικής γεωγραφίας και της περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης. Πιο 

συγκεκριμένα περιλαμβάνονται, τα ακόλουθα θεματικά κεφάλαια-άρθρα:  

 Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Χωρικής Στατιστικής 

 Μετάδοση Πυρκαγιών σε Αγροδασικές Περιαστικές Περιοχές - Μία χωρική ανάλυση στην 

Πυρο-Επιρρεπή Πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ 

 Χωρική Ανάλυση Γεωστατικών Δεδομένων: Εφαρμογή στην Χωρική Σεισμολογία 

 Οικονομετρία του Χώρου: Γεωγραφικά Προσαρμοσμένα Υποδείγματα Περιφερειακής 

Σύγκλισης 
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 Μέτρα Απόστασης στη Χωρική Στατιστική 

 H Γήρανση της Γονιμότητας και το Αβέβαιο Μέλλον του Πληθυσμού 

 Συμμετοχικές Διαδικασίες και Χωρικός Σχεδιασμός: Οι Ευρωπαϊκές Πρακτικές και η 

Ελληνική Πραγματικότητα 

 Τα Γεωγραφικά Εγχειρίδια και το Μάθημα της Γεωγραφίας στον Ελληνικό Χώρο κατά τον 

18ον αι. και αρχές του 19ου αι. 

 Η Κυκλική Οικονομία ως Εργαλείο για την Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη μέσω μιας Συστηματικής Προσέγγισης της Δόμησης Κοινοτικής 

Ικανότητας (Community Capacity- CCB ) με Έμφαση την Συμμετοχή των Πολιτών: Μελέτη 

Περίπτωσης για τα Δωδεκάνησα 

 Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και Αποτελεσματικότητα 

 Η Ανισοκατανομή της Θνησιμότητας από την Επιδημία του COVID-19 στις Ιταλικές 

Περιφέρειες και η Συσχέτιση της με την Συχνότητα της Απλοομάδας R1b στον Πληθυσμό 

 Περίοδοι Κρίσης και Εποχές Πανδημίας: Η Εμπέδωση Νέων Πολιτισμικών Προτύπων και η 

Απεδαφικοποίηση του Πολιτιστικού Προϊόντος  

 Το Αποτύπωμα της Πανδημίας στην Ελληνική Κοινωνία. Στάσεις των Ελλήνων για την 

Πανδημία Covid- 19.  

 Περιφερειακή και Χωρική Ανάλυση: Η Μελέτη Περίπτωσης των Συντελεστών και η 

Εφαρμογή του Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης στις Ελληνικές Περιφέρειες 

 Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου: Παράδειγμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 

 Αποτύπωση Παραδοσιακού Οικισμού Κάστρου Νάξου 

 Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη:  Η Μελέτη Περίπτωσης της Νάξου 

 Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Νάξου 

 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας και Τοπική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Νήσου Νάξου 

 Υποδομές και Τοπική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Νάξου  

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές, 

ερευνητές και ακαδημαϊκούς στα θέματα της θεωρίας, πολιτικών, αλλά και εφαρμογών, μεθόδων 

και τεχνικών στην χωρική ανάλυση, στον χωρικό σχεδιασμό, στην οικονομική και περιφερειακή 

γεωγραφία.  

 

 

Καθηγητής Καλαμποκίδης Κώστας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγητής Κορρές Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγητής Σουλακέλλης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγητής Φείδας Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

 

 

       Μυτιλήνη: Ιανουάριος 2021 
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Κεφάλαιο 1: 
 

 

 

 

 

Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Χωρικής Στατιστικής 
 

 

Παύλος  Κανάρογλου Αικατερίνη Νικολαρέα Σοφία Ανωμερίτου 

† Απεβίωσε το 2016. 

Καθηγητής και Πρώην 

Πρόεδρος του Τμήματος 

Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

Καθηγητής του Τμήματος 

Γεωγραφίας και 

Γεωεπιστημών του 

Πανεπιστημίου MacMaster 

στο Οντάριο του Καναδά. 

ΕΕΠ για την Αγγλική 

Γλώσσα, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη 

Μυτιλήνη) 

Email: 

anikolarea@geo.aegean.gr 

 

Διοικητικός υπάλληλος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη 

Μυτιλήνη) 

Email: 

sanom@aegean.gr 

 

 

 

 

Περίληψη: 

Το παρόν Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Χωρικής Στατικής είναι ένα λεξικό που δημιουργήθηκε από 

τον κ. Κανάρογλου, και τις κυρίες Νικολαρέα και Ανωμερίτου το 2001, όταν ο κ. Κανάρογλου 

ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στη Μυτιλήνη). 

Δημοσιεύεται στην έκδοση του παρόντος  τιμητικού Τόμου-Βιβλίου για τον κ. Κανάρογλου για 

να φανεί ένα έργο του κ. Κανάρογλου το οποίο ήταν άγνωστο μέχρι τώρα και για να βοηθήσει 

ένα ευρύτερο επιστημονικό Ελληνικό αναγνωστικό κοινό το οποίο ίσως έχει προβλήματα με την 

ορολογία της Χωρικής Στατιστικής και Χωρικής ανάλυσης. Επίσης, στο Εισαγωγικό 

Σημείωμα γίνεται φανερό πώς το συγκεκριμένο Λεξικό βοήθησε την κα Νικολαρέα να 

αναπτύξει καινούργιες  μεθόδους διδασκαλίας επιστημονικών αγγλικών και να εξελίξει τη 

σημασιολογική πολλαπλότητα αγγλικών και ελληνικών όρων εισάγοντας τους νεολογισμούς 

inter-scientificity και reverse inter-scientificity στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρική Στατιστική, σημασιολογική πολλαπλότητα, διεπιστημονικότητα, inter-

scientificity, reverse inter-scientificity. 

 

 

 

 

 

mailto:anikolarea@geo.aegean.gr
mailto:sanom@aegean.gr
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1. Εισαγωγικό Σημείωμα 

Αυτό το δίγλωσσο Λεξικό δημιουργήθηκε το 2001, στα πλαίσια του μαθήματος «Χωρικής 

Στατιστικής» του κ. Κανάρογλου, από τον κ. Κανάρογλου την κα Νικολαρέα και την 

γραμματειακή υποστήριξη της κας Ανωμερίτου. 

Το 2000, η κα Νικολαρέα (μεταφρασεολόγος και μεταφράστρια με διδακτορικό από τον 

Καναδά) προσελήφθη με ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη 

Μυτιλήνη) για τη διδασκαλία της αγγλικής ορολογίας στην επιστήμη της Γεωγραφίας. Εκείνη 

την εποχή, ο κ. Κανάρογλου ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη Μυτιλήνη· είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα από τον Καναδά και δίδασκε το 

μάθημα «Χωρική Στατιστική» μέσα από τις σημειώσεις του στα αγγλικά. Γνωρίζοντας ότι η κα 

Νικολαρέα είχε εξειδίκευση στη μετάφραση της ζήτησε να μεταφράσει τις σημειώσεις του στα 

ελληνικά, ώστε οι εγγεγραμένοι φοιτητές και οι εγγεγραμένες φοιτήτριες στο μάθημα αυτό να 

μην έχουν δυσκολία στην κατανόηση της Χωρικής Στατιστικής, ένα μάθημα το οποίο για πρώτη 

φορά είχε εισαχθεί και διδασκόταν σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάφρασης ο κ. Κανάρογλου και η κα Νικολαρέα 

συνειδητοποίησαν ότι ένα δίγλωσσο (Αγγλο-ελληνικό) λεξικό Χωρικής Στατιστικής θα ήταν 

αναγκαίο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφού ο κ. Κανάρογλου, κατά την διάρκεια των 

διαλέξεών του, τους/τις παρέπεμπε σε διεθνή – κυρίως αγγλόφωνη – βιβλιογραφία.  

Το Λεξικό βασίστηκε στις αγγλικές σημειώσεις της «Χωρικής Στατιστικής» του κ. 

Κανάρογλου, και οι αντίστοιχοι ελληνικοί όροι, κατόπιν έρευνας, βρέθηκαν και παρατέθηκαν 

από την κα Νικολαρέα. Πολύτιμη συνδρομή υπήρξε της κας Ανωμερίτου, η οποία την εποχή 

εκείνη ήταν Γραμματέας στο Τμήμα Γεωγραφίας και η οποία υποστήριξε το έργο γραμματειακά. 

Έτσι, με την αγαστή συνεργασία των κ. Κανάρογλου, της κας Νικολαρέα και της κας 

Ανωμερίτου, το Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Χωρικής Στατιστικής εμφανίστηκε το 2001 στον 

εσωτερικό ιστότοπο του Τμήματος τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιούν μόνο ο διδάσκων το 

μάθημα και οι εγγεγραμένοι φοιτητές και οι εγγεγραμένες φοιτήτριες στο μάθημα αυτό.  

Αυτό το Λεξικό καθώς και οι μεταφρασμένες στα ελληνικά «Σημειώσεις της Χωρικής 

Στατιστικής» του κ. Κανάρογλου υπήρχαν ενεργά στον εσωτερικό ιστότοπο του Τμήματος 

Γεωγραφίας έως ότου παραιτήθηκε ο κ. Κανάρογλου και επέστρεψε οριστικά στον Καναδά. 

Μετά υπήρχαν (Λεξικό και Σημειώσεις) σε ηλεκτρονικά αρχεία του Τμήματος. Από αυτά τα 
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ηλεκτρονικά αρχεία ανέσυρε το παρόν Λεξικό ο κ. Χιωτέλλης Γαβριήλ (ΕΤΕΠ του Τμήματος 

Γεωγραφίας), τον οποίο η κα Νικολαρέα ευχαριστεί θερμά. 

Η συμμετοχή της κας Νικολαρέα στη δημιουργία, σύνταξη και συγγραφή αυτού του Λεξικού 

έγινε έναυσμα για την ίδια ώστε να επανεξετάσει τις μεθόδους διδασκαλίας Αγγλικών για 

Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ESP: English for Specific Purposes και EAP: English for 

Academic Purposes, αντίστοιχα), να πειραματιστεί με τους φοιτητές και της φοιτήτριες του 

Τμήματος Γεωγραφίας και να εισάγει καινούργιες μεθόδους εξεύρεσης, καταχώρησης και 

διδασκαλίας γεωγραφικών όρων στις δύο γλώσσες (αγγλικά και ελληνικά), εφαρμόζοντας 

διεθνείς κανόνες μεταφρασεολογίας και λεξικογραφίας. Αυτό που την απασχόλησε και την 

απασχολεί μέχρι σήμερα είναι πώς η σημασιολογική πολλαπλότητα ενός αγγλικού ή/και 

ελληνικού όρου ή μια έκφρασης μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά και να 

αντιμετωπιστεί επιστημονικά. Αυτό που την απασχόλησε και την απασχολεί επιστημονικά το τί 

κάνει ένας/μία επιστήμονας όταν αντιμετωπίζει την ανυπαρξία 1:1 αντιστοιχίας λόγω 

ασυμμετρίας επιστημονικών όρων μεταξύ δύο γλωσσικών συστημάτων (αγγλικά: ελληνικά), π.χ. 

βλ. τα λήμματα volume και well στο ενσωματωμένο Λεξικό. Συνήθως, αυτή η ασυμμετρία 

μεταξύ επιστημονικών όρων μεταξύ δύο γλωσσικών συστημάτων δημιουργείται από την 

διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity) ενός πεδίου, όπως της Γεωγραφίας. Έτσι, η κα 

Νικολαρέα – εκτός από τις διεθνείς δημοσιεύσεις σχετικά με την διδασκαλία Αγγλικών για 

Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ESP και EAP, βλ. Nikolarea, 2003a, 2004a, b, 2005, 

2006, 2008, 2019a, b, 2020a, b), εισήγαγε στη διεθνή βιβλιογραφία τους νεολογισμούς όπως 

inter-scientificity και reverse inter-scientificity (Nikolarea, 2004a, b, 2006, 2019a, b, 2020a, b), 

όπου εξετάζει πώς ένας Έλληνας ή μία Ελληνίδα επιστήμονας μπορεί να χειριστεί αυτή την 

ασυμμετρία των όρων στον ακαδημαϊκό του/της λόγο, ιδιαίτερα όταν συμμετέχει σε διεθνή 

συνέδρια των οποίων η γλώσσα είναι η αγγλική. 

Ετοιμάζοντας αυτή την ειδική έκδοση εις μνήμην του κ. Κανάρογλου και στην συνδρομή του 

στην εμφάνιση και εξέλιξη της Χωρικής Στατιστικής και Χωρικής Ανάλυσης στο Τμήμα 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και την Ελλάδα γενικότερα, οι Επιμελητές της 

Έκδοσης και η κα Νικολαρέα καθώς – θεωρήσαν αναγκαίο να διαθέσουν σε ένα ευρύτερο 

επιστημονικό κοινό το Λεξικό Χωρικής Στατιστικής, το οποίο, ως τώρα ήταν «κρυμένο» σε 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Το παρόν Λεξικό είναι το ίδιο όπως εμφανίστηκε το 2001 με τις εξής διαφορές: 
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(1) Στο αρχικό η γραμματοσειρά ήταν 10 Times New Roman, και οι όροι εμφανίζονταν σε δύο 

στύλες. 

(2) Κατά την επαναδιαμόρφωση του αρχικού κειμένου (το οποίο ήταν σε PDF) σε Word 

εντοπίστηκαν κάποιες αβλεψίες και διορθώθηκαν από την κα Νικολαρέα. 

(3) Οι υποσημειώσεις που αναφέρονταν στην Βρετανική γραφή των όρων ενσωματώθηκαν 

μέσα στο κείμενο. 

(4) Η τελική βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε και μπήκε σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το 

σύστημα που δόθηκε από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών το 2008, επειδή είναι μεικτή (δηλ. αγγλική και ελληνική). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για οποιαδήποτε λάθη βρεθούν στην παρούσα έκδοση του Λεξικού 

την αποκλειστική ευθύνη φέρει η κα. Νικολαρέα. 
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ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Το παρόν λεξικό απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Γεωγραφίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα πάρουν το μάθημα «Χωρική Στατιστική», το οποίο διδάσκεται 

από τον κ. Κανάρογλου, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας. Το δίγλωσσο αυτό 

λεξικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα πλήρες, γιατί ο επιστημονικός κλάδος της Χωρικής 

Στατιστικής είναι πολύ καινούργιος στην Ελλάδα και βρίσκεται εν δυνάμει - γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει ότι οι πολλοί τεχνικοί όροι και εκφράσεις διέρχονται κοινωνιο-γλωσσικής 

επεξεργασίας και είτε έχουν γίνει δόκιμοι είτε είναι παραμένουν ακόμη αδόκιμοι από ένα 

ευρύτερο επιστημονικό κοινό. 

Το δίγλωσσο αυτό λεξικό έχει συνταχτεί με το σκεπτικό να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τους φοιτητές και φοιτήτριες της Χωρικής Στατιστικής που θα ήθελαν να 

ανατρέξουν στην Αγγλική βιβλιογραφία για να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον 

επιστημονικό τομέα, αλλά δεν θα ήθελαν να πνιγούν στην πληθώρα δίγλωσσων τεχνικών 

λεξικών συναφών της Χωρικής Στατιστικής κλάδων, όπως της Στατιστικής και της 

Πληροφορικής. 

 

Λεξικογραφικοί κανόνες 

1. Το λεξικό αυτό έχει ακολουθήσει την αλφαβητική σειρά των τεχνικών όρων και των 

εκφράσεων. Όταν η έκφραση απαρτίζεται περισσότερο από μια λέξεις, τότε η έκφραση 

βρίσκεται κάτω από το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης της έκφρασης. Για παράδειγμα, η 

σημασία της έκφρασης Abstract phenomena θα βρεθεί στο A και όχι στο P. 

2.  Στο συνολό του, το λεξικό αυτό μπορεί να θεωρηθεί σημασιολογικό, γιατί παραθέτει στα 

Ελληνικά τη σημασία του κάθε Αγγλικού τεχνικού όρου και έκφρασης. 

3. Εάν ένας Αγγλικός όρος ή έκφραση έχει περισσότερες της μιας σημασίας, τότε οι επι μέρους 

σημασίες διαχωρίζονται και αριθμούνται με τρόπο ώστε να δίνεται στο φοιτητή και φοιτήτρια 

μια όσο το δυνατόν ακριβής και καθαρή εικόνα της σημασιολογικής πολλαπλότητας αυτού 

του όρου ή της έκφρασης.  
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4. Όταν Αγγλικές λέξεις, όπως abstract, format, survey, μπορούν και χρησιμοποιούνται είτε ως 

ουσιατικά είτε ως ρήματα, τότε, προς βοήθεια των φοιτητών και φοιτηριών, κατατίθεται η 

διαφορά στην προφορά μέσα σε αγκύλες. 

 

Συντομογραφίες 

βλ.: Βλέπε 

ελεύθ.: Ελεύθερη απόδοση. 

επίθ.: Επίθετο. 

κυρ.: Κυριολεκτικά. 

μτχ.: Μετοχή. 

ουσ.: Ουσιαστικό. 

ρ.: Ρήμα. 

 

Κανάρογλου, Νικολαρέα και Ανωμερίτου 

 

 

A 

Abstract: (1) Αφαιρώ, αποσπώ. (ρ.). [Ο τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή]. (2) Συνοψίζω. 

(ρ.). [Ο τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή]. (2) Περίληψη. (ουσ.). [Ο τονισμός πέφτει 

στην πρώτη συλλαβή]. (3) Απόσπασμα (γραπτού κειμένου). (ουσ.). [Ο τονισμός πέφτει στην 

πρώτη συλλαβή]. (4) Νοητικός, αφηρημένος, όπως στην έκφραση abstract notion: 

«αφηρημένη έννοια». (επίθ.). [Ο τονισμός πέφτει στην πρώτη συλλαβή].  

Abstraction: (1) Αφαίρεση. (2) Αφηρημένη έννοια. (3) Αφαιρετική ικανότητα, διαδικασία. 

Action query: Ερώτημα ενεργείας. 

Additive model: Προσθετικό μοντέλο. 

ADP (Automated Data Processing): Αυτόματη Επεξεργασία ∆εδομένων. 

Aggregate: (1) Σύνολο, άθροισμα. (ουσ.). (2) Ομαδικός, συνολικός. (επίθ.). 

Angle: (1) Γωνία. (2) Άποψη, σκοπιά, οπτική γωνία. 

Annual mean: Ετήσιος/α/ο μέσος/η/ο - ανάλογα με τι ουσιαστικό ακολουθεί, π.χ. annual mean 

incrase: ετήσια μέση αύξηση. 

ANOVA (ANalysis Of VAriance): Ανάλυση της διακύμανσης ή διασποράς. 
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Approximation: Προσέγγιση. 

Arbitrary event: Αυθαίρετο γεγονός. 

Architecture of security: Αρχιτεκτονική συστήματος ασφαλείας. 

Area of investigation: (1) Περιοχή αναζήτησης. (2) Περιοχή έρευνας. 

Area sampling: Γεωγραφική δειγματοληψία. 

Areal data analysis: Ανάλυση χωρικών δεδομένων σε πολύγωνα. 

Argument length: Μήκος ορίσματος. 

Argument: (1) Επιχείρημα (το οποίο συνήθως προτάσσεται όταν υπάρχει αντίθετη άποψη στην 

έκφραση μιας αντίληψης ή άποψης), συζήτηση, λογομαχία. (2) Κλειδί, κωδικός αριθμός. (3) 

Όρισμα. Στον Προγραμματισμό είναι: (α) Λέξη ή ορισμός σε μια εντολή προς τροποποίηση, 

και (β) μια ή περισσότερες τιμές που περνούν ανάμεσα σε προγράμματα, υπο-ρουτίνες ή 

συναρτήσεις. Αυτές οι τιμές καλούνται επίσης πραγματικές παράμετροι (: actual 

parameters). 

ARIMA (AutoRegressive Ιntegrated Moving Average): Aυτοπαλινδρομικό ολοκληρωτικό 

κινητό μέσο. 

ARMA (AutoRegressive Moving Average): Αυτοπαλινδρομική διαδικασία κινητού μέσου. 

Array: Πίνακας. Σύνολο δεδομένων (του ίδιου τύπου) διατεταγμένο έτσι, ώστε το κάθε στοιχείο 

από το όνομα του συνόλου που το περιέχει και από τη θέση του, η οποία καθορίζεται με τη 

βοήθεια δεικτών, μέσα στο σύνολο. Οι πίνακες μπορεί να είναι μιας ή περισσοτέρων 

διαστάσεων. Συνώνυμο αυτού του όρου είναι ο όρος table. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Κώδικας ASCII (ή 

Αμερικάνικος Πρότυπος Κώδικας για ανταλλαγή πληροφοριών). 

Ascribable to x: Αποδιδόμενο στον χ. 

ASN (Average Sample Number): Μέσο μέγεθος δείγματος. 

Assignable variation: Προσδιορίσιμη μεταβλητότητα. 

Associated random variable: Συσχετισμένη τυχαία μεταβλητή. 

Associative law: Προσεταιριστική ιδιότητα. 

Assumed mean: Υποθετικός μέσος. 

Asymetrical distribution: Ασύμμετρη κατανομή. 

Attribute: Ιδιότητα, χαρακτηριστικό, γνώρισμα. 

Autocorrelation: Αυτοσυσχέτιση. 
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Autoregression: Αυτοπαλινδρόμηση. 

AutoRegressive Moving Average (ARMA): Αυτοπαλινδρομική διαδικασία κινητού μέσου. 

AutoRegressive Ιntegrated Moving Average (ARIMA): Aυτοπαλινδρομικό ολοκληρωτικό 

κινητό μέσο. 

Auto-start (or auto-booting): Αυτόματη εκκίνηση. 

Autovariance: Αυτοσυνδιασπορά ή αυτοσυνδιακύμανση. 

Average corrections (for grouping): Μέσες διορθώσεις (για ομαδοποιήσεις). 

Average critical value method: Μέθοδος μέσης κρισίμου τιμής. 

Average deviation: Μέση απόκλιση. 

Average inaccuracy: Μέση ανακρίβεια. 

Average of relatives: Μέσος αναλογιών. 

Average Run Length (ARL): Μέσο μήκος ροής. 

Average: Μέσος όρος. 

Axiom: Αξίωμα. 

Axis: Άξονας. 

Azimuth: Αζιμούθιο. 

B 

Bandwidth: Στεφανιαίο εύρος ή εύρος ζώνης. 

Baye’s theorem: Θεώρημα του Bayes. 

BCD (Binary Coded Decimal): ∆υαδικό κωδικοποιημένο δεκαδικό σύστημα. 

Bernoulli distribution: Κατανομή του Bernoulli ή διωνυμική κατανομή. 

Best fit: Η πληρέστερη προσαρμογή, καταλληλότητα. 

Beta distribution: Κατανομή Βήτα. 

Biased: Προκατειλειμένος, μεροληπτικός. 

Binary code: ∆υαδικός κώδικας. 

Binary Coded Decimal (BCD): ∆υαδικό κωδικοποιημένο δεκαδικό σύστημα. 

Binomial coefficients: ∆ιωνυμικοί συντελεστές. 

Binomial distribution: ∆ιωνυμική κατανομή. 

Binomial expansion: Ανάπτυγμα του διωνύμου ή διωνυμικό ανάπτυγμα. 

Binomial population: ∆ιωνυμικός ή διωνυμικά κατανεμημένος πληθυσμός. 

Boltzmann’s constant: Σταθερή του Boltzmann. 
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Boolean algebra: Άλγεβρα Μπούλ. 

Border: (1) Περιθώριο, σύνορο, όριο, άκρο. (2) Περίγραμμα, στην Πληροφορική. 

Bose-Einstein’s statistics: Στατιστική των Bose-Einstein. 

Bottom-up design: Συνθετικός σχεδιασμός (από κάτω προς τα πάνω ή από τη βάση προς την 

κορυφή σχεδιασμός). 

Boundary: (1) Σύνορο, όριο. (2) Μεθοριακή γραμμή, μεθόριος. 

bpi (bits per inch): Bits ανά ίντσα. 

Browse: (1) ∆ιαβάζω στα πεταχτά. (2) Ξεφυλλίζω. (3) Περιοδεύω. 

Bug: Σφάλμα ή πρόβλημα (στον Η/Υ). 

By default: Εξ ορισμού, εξ επιλογής. 

C 

C.P.P. (Conjugate Principal Point): Κύριο σημείο, συζυγές. 

CAD (Computer-Aided Design): Σχεδίαση με τη βοήθεια του Η/Υ. 

CADMT (Computer-Aided Design Manifacture-Aided Testing): Σχεδιασμός, κατασκευή, 

δοκιμή σχεδίου με τη βοήθεια Η/Υ. 

CAI (Computer-Assisted [or Computer-Aided] Instruction): ∆ιδασκαλία με τη βοήθεια Η/Υ. 

CAL (Computer-Assisted [or Computer-Aided] Learning): Εκμάθηση με τη βοήθεια Η/Υ.  

Calculation: Υπολογισμός. 

Callout: Επεξήγηση, μια ετικέτα που σχολιάζει ή προσδιορίζει ένα γραφικό, μια εικόνα ή ένα 

στοιχείο.  

Cartesian coordinates: Καρτεσιανές συντεταγμένες. 

Cartesian product: Καρτεσιανό γινόμενο. 

Case Sensitive (e.g. UPPER CASE, lower case): Ευαίσθητο [το πρόγραμμα] στο τύπο 

χαρακτήρων (π.χ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, πεζά (μικρά) γράμματα). Αυτή η έκφραση 

αναφέρεται σε ορισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι Η/Υ. 

Cauchy distribution: Κατανομή του Cauchy. 

Central Limit Theorem: Κεντρικό οριακό θεώρημα. 

Chance variation: Τυχαία μεταβλητότητα. 

Change of variable: Αλλαγή μεταβλητής. 

Chart: (1) ∆ιάγραμμα. (2) Χάρτης, χάρτα, σχήμα (σε βιβλίο, δημοσίευση, π.χ. Σχήμα 1), 

γραφική παράσταση. (3) Λογιστικό σχέδιο. (4) Χαρτογραφώ. (ρ.) 
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Chebyshev’s Theorem: Θεώρημα Chebyshev. 

Cherbyshev’s inequality: Ανισότητα του Chebyshev. 

Chi-square distribution1: Κατανομή χ2. 

Chi-square test: Έλεγχος χ2. 

Class: (1) Τάξη. (2) Κλάση. 

Classification: Ταξινόμηση. 

Cluster analysis: Ανάλυση ομάδων ή συστάδων. 

Cluster: (1) Ομάδα, ομαδοποίηση, συστάδα, σύμπλεγμα. (ουσ.). (3) Συσπείρωμα ή συσπείρωση. 

(ΜΑΘ). (ουσ.). (4) Συγκεντρώνομαι, συσπειρώνομαι. (ρ.) 

Coefficient: Συντελεστής. 

Combination2: Συνδυασμός, σύνθεση. 

Command line: Γραμμή εντολών. 

Common factor: Κοινός παράγοντας ή κοινός διαιρέτης. 

Comparative mortality index: Συγκριτικός δείκτης θνησιμότητας. 

Compass: (1) Περίμετρος. (ουσ.). (2) Πυξίδα. (ουσ.). (3) Έκταση. (ουσ.). (4) Ημικυκλικός/ή/ό 

(επιθ.). 

Compatibility: Συμβατότητα. 

Compiler: Μεταγλωττιστής, μεταφραστής (σε Η/Υ). 

Complete spatial random process (CSR): Τέλεια χωρική τυχαιότητα (ΤΧΤ). 

Complex function: Μιγαδική συνάρτηση. 

Component: (1) Συνιστώσα. (2) Συστατικό. (3) Εξάρτημα. 

Composite hypothesis: Σύνθετη υπόθεση, μικτή υπόθεση. 

Computer-Aided Design (CAD): Σχεδίαση με τη βοήθεια του Η/Υ. 

Computer-Aided Design Manifacture-Aided Testing (CADMT): Σχεδιασμός, κατασκευή, 

δοκιμή σχεδίου με τη βοήθεια Η/Υ. 

Computer-Aided Manufacture (CAM): Κατασκευή με τη βοήθεια του Η/Υ. 

Computer-Assisted (or Computer-Aided) Instruction (CAI): ∆ιδασκαλία με τη βοήθεια Η/Υ. 

Concentric zone model: Μοντέλο ομόκεντρης ζώνης. 

Conditional distribution: Υπό όρους3 κατανομή. 

                                                 
1 Η έκφραση chi-square απαντάται και ως chi-squared. 
2 Απαντάται και ως Combo. 
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Conditional frequency: Υπό όρους συχνότητα. 

Conditional mapping: Υπό όρους απεικόνιση ή χαρτογράφηση. 

Conditional moment: Ροπή υπό όρους. 

Conditional probability: ∆εσμευμένη πιθανότητα ή πιθανότητα υπό όρους. 

Confidence coefficients (or critical values): Συντελεστές εμπιστοσύνης (ή κρίσιμες τιμές). 

Confidence interval: ∆ιάστημα εμπιστοσύνης. 

Confidence level: Συντελεστής εμπιστοσύνης. 

Confidence limits: Όρια εμπιστοσύνης. 

Configuration: (1) ∆ιαμόρφωση, διάταξη, (διαρθρωτική) δομή ή σύνθεση. (2) Σχήμα, 

σχηματισμός. (3) Συσχετιστική διαμόρφωση. (4) ∆ιευθέτηση. 

Constant coefficient: Σταθερός συντελεστής. 

Constant: (1) Σταθερά. (ουσ.). (2) Σταθερός/ά/ό. (επίθ.). (2) Συνεχής/ής/ές. (επίθ.). 

Continuous probability distribution: Συνεχής κατανομή πιθανότητας. 

Continuous process: Συνεχής διαδικασία. 

Continuous random variable: Συνεχής τυχαία μεταβλητή. 

Continuous sample space: Συνεχής δειγματικός χώρος ή συνεχής δειγματοχώρος. 

Continuous sampling plans: Σχεδιασμοί συνεχούς δειγματοληψίας. 

Continuous variable: Συνεχής μεταβλητή. 

Contour curve: Ισοϋψής καμπύλη. 

Contour interval: (1) Ισοδιάσταση καμπυλών. (2) Ισοϋψές διάκενο. (3) Περιγραμμικό 

διάστημα. (4) Ισαπόσταση. 

Contour option: Επιλογή Περίγραμμα. 

Contour plot of kriged predictions: Περιγραμμική ή ισοϋψής σχεδίαση των προβλέψεων που 

έγιναν με kriging. 

Contour: (1) Ισοϋψής/ής/ές. (επίθ.). (2) Περιγραμμικός/ή/ό. (επίθ.). (3) Ευθειακός/ή/ό. (επίθ.). 

(4) Ισοϋψής καμπύλη. (ουσ.). (5) Περίγραμμα. (ουσ.). 

Contoured surface: Περιγραμμική ή ισοϋψής επιφάνεια. 

Conventional statistical analysis: Συμβατική στατιστική ανάλυση. 

Conventional statistical techniques: Συμβατικές στατιστικές τεχνικές. 

Conversion error: Σφάλμα μετατροπής. 

                                                                                                                                                             
3 Η έκφραση «υπό όρους» απαντάται και ως «υπ’ όρους» και ως «υπό συνθήκη» στη Νέα Ελληνική γλώσσα. 
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Converting data types: Μετατροπή τύπων δεδομένων. 

Conveying spatial relationships: Απόδοση χωρικών σχέσεων. 

Coordinate X-: Συντεταγμένη –Χ. 

Coordinate Y-: Συντεταγμένη –Υ. 

Coordinate: (1) Συντεταγμένη. (ουσ.). (2) Ισόβαθμος/ος/ο. (επίθ.). (3) Συντονίζω, εναρμονίζω. 

(ρ.). 

Correlation analysis: Ανάλυση συσχέτισης. 

Correlation coefficient: Συντελεστής συσχέτισης. 

Correlation index: ∆είκτης συσχέτισης. 

Correlation matrix: Πίνακας συσχέτισης. 

Correlation ratio: Λόγος συσχέτισης. 

Correlation surface: Επιφάνεια συσχέτισης. 

Correlation table: Πίνακας συσχέτισης. 

Correlation: Συσχέτιση, συσχετισμός, αλληλοεξάρτηση, αντιστοιχία. 

Correlogram: ∆ιάγραμμα Συσχέτισης. 

Countable sample space: Μετρήσιμος δειγματικός χώρος ή δειγματοχώρος. 

Covariance: Συνδιασπορά, συνδιακύμανση, συμμεταβληκότητα. 

Covariogram: ∆ιάγραμμα Συνδιασποράς. 

Cramer-Rao Inequality: Ανισότητα Cramer-Rao. 

Critical values (or confidence coefficients): Κρίσιμες τιμές (ή συντελεστές εμπιστοσύνης). 

Cross-correlation: ∆ιασυσχέτιση. 

Cross-covariance: ∆ιασυνδιασπορά ή διασυνδιακύμανση. 

Crude moment: Ακατέργαστη ροπή. 

CSR (Complete Spatial Random process): ΤΧΤ (Τέλεια Χωρική Τυχαιότητα). 

Cumulative distribution function: Αθροιστική συνάρτηση κατανομής. 

Cumulative distribution: Αθροιστική κατανομή. 

Cumulative error: Αθροιστικό λάθος. 

Cumulative frequency distribution: Αθροιστική κατανομή συχνότητας. 

Cumulative frequency polygon: Πολύγωνο αθροιστικής συχνότητας. 

Cumulative process: Αθροιστική διαδικασία. 

Cumulative sum distribution: Αθροιστική κατανομή αθροίσματος. 
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Current value: Τρέχουσα τιμή. 

Curve fitting: Προσαρμογή καμπύλης. 

Curve normal: Κανονική καμπύλη 

Curve of concentration: Καμπύλη συγκέντρωσης. 

Curve of flexibility: Καμπύλη ευκαμψίας. 

Curve power: Καμπύλη ισχύος 

Curvilinear regression: Καμπυλόγραμμη παλινδρόμηση. 

Customized omnidirectional variogram: Προσαρμοσμένο πανδιευθυντικό εμπειρικό 

διάγραμμα διασποράς. 

Cut-off: (1) ∆ιακεκομμένος/η/ο. (επίθ.). (2) ∆ιακοπή (δειγματοληψίας). (ουσ.). 

Cutting-edge tools: Εργαλεία αιχμής, σύγχρονα εργαλεία. 

D 

Data collection: Συλλογή δεδομένων. 

Data compression: Συμπίεση δεδομένων. 

Data conversion: Μετατροπή δεδομένων. 

Data file: Αρχείο δεδομένων. 

Data frames: Πλαίσια δεδομένων. 

Data inputs: Εισαγωγή δεδομένων. 

Data link: Σύνδεσμος μετάδοσης δεδομένων. 

Data logging: Καταγραφή δεδομένων. 

Data logical model: Λογικό μοντέλο δεδομένων. 

Data set is scaled: Το σύνολο των δεδομένων κλιμακοποιείται ή μπαίνει σε κλίμακα. 

Data set (or dataset): Σύνολo δεδομένων. 

Data structure: ∆ομή δεδομένων. 

Data type: Τύπος δεδομένων. 

Data: ∆εδομένα. 

Databank: Βάση ή τράπεζα δεδομένων. 

Datasets projected in UTM4: Σύνολα δεδομένων που κάνουν χρήση συντεταγμένων στο UTM. 

Datum plane (or reference plane): ∆εδομένο επίπεδο ή επίπεδο αναφοράς. 

                                                 
4 Το UTM είναι τα αρχικά της έκφρασης Universal Tranverse Mercator (κυρ. Μερκατορική Παγκόσμια ∆ιέλευση). 

Στα ελληνικά χρησιμοποιείται η αγγλική συντομογραφία UTM. 
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Datum: ∆εδομένο πεδίο ή σημείο αναφοράς. 

dBase format: Μορφοποίηση dBase ή Βάση ∆εδομένων. 

De Morgan’s laws: Κανόνες του De Morgan. 

Debug: (1) Εκσφαλμάτωση (H/Y). (ουσ.). (2) Εκσφαλματώνω, αφαιρώ το λάθος (από τον Η/Υ). 

(ρ.). 

Deccagrid: ∆εκαδικός κάνναβος ή μαθηματικό πλέγμα με δεκαδικές υποδιαιρέσεις. 

Decile: ∆εκατημόριο. 

Decimal: ∆εκαδικός. 

Decision boundaries: Όρια αποφάσεων. 

Decision rules: Κανόνες απόφασης. 

Default values: Προεπιλεγμένες τιμές. 

Degree: (1) Μοίρα (σε γεωμετρικό σχήμα). (2) Βαθμός (σε θερμοκρασία). (3) Πτυχίο 

(Πανεπιστημίου). 

Degrees of freedom: Βαθμοί ελευθερίας. 

Degrees of generalization: Βαθμοί γενίκευσης. 

DEM (Digital Elevation Model): Ψηφιακό μοντέλο υψομέτρου. 

Density function: Συνάρτηση πυκνότητας 

Dependence (or Depedent) variables: Εξαρτημένες μεταβλητές.  

Dependence: Εξάρτηση 

Depicted: Απεικονισμένος, σχεδιασμένος. 

Derivation: Εξαγωγή, παραγωγή 

Descriptive data: Περιγραφικά δεδομένα. 

Descriptive statistics: Περιγραφική Στατιστική. 

Design: Σχέδιο, σχεδίαση, σχεδιασμός. 

Determination: Προσδιορισμός 

Detrend (or de-trend): (1) κυρ. Βγάζω τη τάση από κάτι (π.χ. ένα διάνυσμα). (2) ελεύθ. Απο- 

τασιοποιώ κάτι (π.χ. ένα διάνυσμα). 

Deviation: Απόκλιση 

Differential correction: ∆ιαφορική διόρθωση. 

Differentiation: (1) ∆ιαφοροποίηση, αντιδιαστολή, διάκριση. (2) Παραγώγιση. 

Digital data: Ψηφιακά δεδομένα. 



 
23 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

Digital Ιmage Processing (DIP): Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας. 

Dimension: ∆ιάσταση. 

Dirac-Fermi statistics: Στατιστική των Fermi-Dirac. 

Directional tolerance: Ανοχή διεύθυνσης ή κατεύθυνσης. 

Directional variogram: ∆ιάγραμμα διασποράς διευθύνσεων. 

Directional: ∆ιευθυντικός, κατευθυντικός. 

Discontinuous distribution: Ασυνεχής κατανομή. 

Discrete probability distribution: ∆ιακριτή κατανομή πιθανότητας 

Discrete random variable: ∆ιακριτή ή απαριθμιτή τυχαία μεταβλητή 

Discrete sample space: ∆ιακριτός δειγματοχώρος 

Discrete variable: ∆ιακριτή (απαριθμητή) μεταβλητή. 

Disjoint sets: Ξένα σύνολα. 

Dispersion parameters: Παράμετροι διασποράς. 

Dispersion: ∆ιασπορά, σκεδασμός, σκέδαση, διασκόρπιση, σκόρπισμα. 

Distance bin: Απόσταση κάδου. 

Distinct entity (or object): Ξεχωριστή ή διακριτή οντότητα (ή αντικείμενο). 

Distortion curve: Καμπύλη παραμόρφωσης. 

Distribution curve: Καμπύλη κατανομής. 

Distribution function: Συνάρτηση κατανομής. 

Distributive law: Επιμεριστικός νόμος (στην άλγεβρα) ή επιμεριστική ιδιότητα. 

Divergence: ∆ιάσταση, απόκλιση. 

Division: (1) ∆ιαίρεση. (2) Τμήμα, κατανομή, διαχωρισμός. (3) Κατηγορία. (4) ∆ιαχωριστική 

γραμμή. 

Dot map: Χάρτης στιγμών (κουκίδων). 

DTD (Digitized Terrain Data): Ψηφιοποιημένα δεδομένα εδάφους. 

DTM (Digital Terrain Model): Ψηφιακό μοντέλο εδάφους. 

Dynamic range: ∆υναμικό εύρος. 

E 

Edge effects: Επιδράσεις άκρων. 

Edge matching: Ταίριασμα άκρου. 

Effect: Επίδραση, επιρροή, αποτέλεσμα, συνέπεια, φαινόμενο. 
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Effects of direction: Επιδράσεις της διεύθυνσης ή κατεύθυνσης. 

Efficiency: Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα. 

Elevation: (1) Ανύψωση, υψόμετρο, ύψωμα. (2) Πλάγια όψη, η οποία αναδεικνύει το υψόμετρο 

μιας επιφάνειας. 

Empirical probability: Εμπειρική πιθανότητα. 

Empirical variogram: Εμπειρικό διάγραμμα διασποράς. 

Empty set: Κενό σύνολο 

Encoding: Κωδικοποίηση. 

Entity: Οντότητα, ον, ύπαρξη καθαυτή ουσία (σε αντιδιαστολή ως προς τις ιδιότητες). 

Erratic directional variograms: Ακανόνιστα (άτακτα, ασταθή) διαγράμματα διασποράς 

διεύθυνσης. 

Erratic error: Σφάλμα ατέλειας. 

Error function: Συνάρτηση σφάλματος. 

Error of sampling: Σφάλμα δειγματοληψίας. 

Estimate: (1) Εκτίμηση, εκτίμηση τιμής,υπολογισμός. (ουσ.). (2) Υπολογίζω. (ρ.) 

Estimated regression equation: Εκτιμηθείσα εξίσωση παλινδρόμησης. 

Estimation theory: Εκτιμητική ή θεωρία εκτίμησης. 

Estimation: Εκτίμηση. 

Euclidean distance: Ευκλείδεια απόσταση. 

Euclidian geometry: Ευκλείδεια γεωμετρία. 

Euler’s formula: Τύπος του Euler. 

Evaluation: (1) Αποτίμηση, εκτίμηση,αξιολόγηση. (2) Υπολογισμός. 

Even number: Άρτιος (ή ζυγός) αριθμός. 

Event: (1) Γεγονός, συμβάν. (2) Ενδεχόμενο.5  

Event-to-event type: Συνάρτηση «Γεγονός-προς-Γεγονός». Αυτή η συνάρτηση είναι η 

απόσταση μεταξύ ενός τυχαία επιλεγμένου γεγονότος και του γεγονότος της εγγυτάτης 

γειτονίας. 

Exact sampling theory: Ακριβής θεωρία δειγματοληψίας. 

Expansion: (1) Επέκταση, διαστολή, διόγκωση. (2) Ανάπτυγμα. 

Expectation: Αναμονή, προσδοκία. 

                                                 
5 Βλ. Κοκολάκη και Χρυσαφινού, 1988, σελ. 30. 
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Expected frequency: Αναμενόμενη ή θεωρητική συχνότητα. 

Experiment: Πείραμα, δοκιμασία. 

Explained variation: Παλινδρομική ή παραγοντική μεταβολή. 

Explanatory variable: Ερμηνευτική μεταβλητή. 

Exploration: ∆ιερεύνηση, εξερεύνηση. 

Exploratory analysis: ∆ιερευνητική ανάλυση. 

Exploratory technique: ∆ιερευνητική τεχνική. 

Explore: ∆ιερευνώ, εξερευνώ. 

Exponent: (1) Eκθέτης (λογαριθμικός). (2) Εκπρόσωπος, υποστηρικτής, (ενός κινήματος). 

Exponential curve: Εκθετική καμπύλη. 

Exponential distribution: Εκθετική κατανομή. 

Exponential function: Εκθετική συνάρτηση. 

Exponential regression: Εκθετικήπαλινδρόμηση. 

Export data: Εξαγωγή ∆εδομένων. 

Expression Box: Πλαίσιο (μαθηματικών) Παραστάσεων. Στην Χωρική Στατιστική, «Πλαίσιο 

Παραστάσεων» είναι ένα πλαίσιο, και το πέμπτο από τα επτά βήματα που κάνει οχρήστης του 

προγράμματος S-Plus για να ξεπεράσει το σφάλμα που υπάρχει στο πρόγραμμα και έχει 

άμεση σχέση με το εύρος των τιμών των συντεταγμένων x και y στασύνολα δεδομένων του 

σημειακού προτύπου. 

Expression: (1) Έκφραση, έκφανση. (2) (Μαθηματική) Παράσταση. 

F 

F distribution (or F-distribution): Κατανομή F. 

Factor: (1) Παράγοντας. (2) Συντελεστής, διαιρέτης. 

Feature attribute table: Πίνακας ιδιοτήτων ενός χαρακτηριστικού. 

Feedback: Ανατροφοδότηση. 

Fermi-Dirac statistics: Στατιστική των Fermi-Dirac. 

Fhat estimate: Εκτίμηση της τιμής της (συνάρτησης) Fhat. Η συνάρτηση Fhat – ή αλλιώς 

γνωστή σαν συνάρτηση «Σημείο-προς-Γεγονός» (Point-event) - είναι μία από τις 

εντολές/συναρτήσεις της βιβλιοθήκης συναρτήσεων SPLANCS. 

Fiducial points: Ενδεικτικά σημεία ή σημεία παραβολής.6  

                                                 
6 Βλ. Kolaitis, 1976, I, σελ. 380. 
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Finite: Πεπερασμένος/η/ο. (επιθ.). 

Firmware: Μόνιμα προγράμματα. 

First Order Effects: Επιδράσεις Πρώτου Βαθμού. Οι Επιδράσεις Πρώτου Βαθμού είναι μια 

διερευνητική ανάλυση σημειακών προτύπων στη Χωρική Στατιστική. 

First-Order Properties: Ιδιότητες Πρώτου Βαθμού. 

Fisher’s Z transformation: Μετασχηματισμόςτου Fisher. 

Fit: (1) Προσαρμόζω. (ρ.). (2) Προσαρμογή, καταλληλότητα. (ουσ.) 

Fitted model variogram: Προσαρμοσμένο μοντέλο διαγράμματος διασποράς. 

Fluctuation: ∆ιακύμανση. 

Form predictions on a grid: Σχηματίζω προβλέψεις σε κάνναβο. 

Format: (1) Φόρμα. Η μορφή παρουσίασης δεδομένων. Συνήθως απαντάται και ως σχήμα, 

μορφοποίηση, μορφή. (ουσ.). [Ο τονισμός πέφτει στην πρώτη συλλαβή]. (2) Σχηματοποιώ, 

μορφοποιώ. (ρ.). [Ο τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή]. 

Formula: Τύπος 

Formulate: (1) Τυποποιώ. (2) ∆ιατυπώνω μαθηματικό τύπο. (3) Σχηματίζω. 

Fourier analysis: Ανάλυση Fourier. 

Fourier integral: Ολοκλήρωμα Fourier. 

Fourier series: Σειρά Fourier. 

Fourier transform: Μετασχηματισμένη Fourier. 

Fourier transformation: Μετασχηματισμός Fourier. 

Fraction: (1) Κλάσμα. (2) Mικρό κομμάτι, τεμαχίδιο. (3) Tεμαχισμός. 

Frequency table: Πίνακας συχνότητας. 

Function call: Σύνθετη κλήση συνάρτησης. 

Function density: Συνάρτηση πυκνότητας. 

Function nndistG: Συνάρτηση nndistG. Αυτή ησυνάρτηση υπολογίζει τις αποστάσεις των 

εγγυτάτων ή πλησιεστέρων γειτόνων. 

Function: (1) Συνάρτηση. (2) Λειτουργία. 

Fundamental principle of counting: Θεμελιώδης αρχή της απαρίθμησης. 

G 

GAM (General Additive Model): ΓΠΜ (Γενικό Προσθετικό Μοντέλο). 

Gamma distribution: Κατανομή γάμα (γ). 
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Gamma function: Συνάρτηση γάμμα (γ). 

Gathering of data: Συλλογή δεδομένων. 

Gaussian distribution: Κατανομή του Gauss ή κανονική κατανομή ή εκθετική κατανομή. 

General Additive Model (GAM): Γενικό Προσθετικό Μοντέλο (ΓΠΜ). 

General wholesale price index: Γενικός τιμάριθμος χονδρικής πώλησης. 

Generating function: Γεννήτρια συνάρτηση. 

Geometric anisotropy: Γεωμετρική ανιστοτροπία. Στη Χωρική Στατιστική, η «γεωμετρική 

ανισοτροπία» συμβαίνει όταν η «εμβέλεια» (: range) ενός διασπορογράμματος αλλάζει σε 

διαφορετικές διευθύνσεις, ενώ η «οροφή» (: sill) παραμένει σταθερά. 

Geostatistical or spatially continuous data: Γαιωστατιστικά δεδομένα ή δεδομένα συνεχούς 

χωρικής μεταβολής.  

Ghat: Συνάρτηση κατανομής Ghat. Η συνάρτηση Ghat είναι μία από τις εντολές/συναρτήσεις 

της βιβλιοθήκης συναρτήσεων SPLANCS. 

Goodness of fit: Προσαρμοστικότητα, καταλληλότητα προσαρμογής, προσαρμοστική 

ικανότητα. 

Gradient: Κλίση. 

Grand mean: Γενική μέση τιμή. 

Graph: (1) Γράφημα. (2) Γραφική παράσταση. 

Graticule: (1) Τετραγωνίδιο ή καρέ σχεδίου. (2) Πλέγμα, κάνναβος. (3) Πλέγμα συντεταγμένων 

χάρτη. 

Grid: (1) Κάνναβος. (2) Εσχάρα.7 (3) Πλέγμα δικτυωτό, ηλεκτρικό δίκτυο, σύστημα. 

Ground Sampling Element (GSP): Εδαφικό στοιχείο δειγματοληψίας. 

Group: Ομάδα. 

H 

Harmonic mean: Αρμονικός μέσος όρος. 

Hierarchical structure data base: Ιεραρχική δομή βάσης δεδομένων. 

Highlight: (1) Τονίζω (ένα θέμα). (ρ.). (2) Φωτίζω (ένα κείμενο ή ένα γράφημα ή έναν πίνακα 

με μια φωτογραφίδα για να τονίσω τη σημασία τους). (ρ.). (3) Φωτίζω (ένα κείμενο ήένα 

γράφημα ή έναν πίνακα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας). Με αυτό το τρόπο δηλώνω ότιτο 

                                                 
7 Βλ. Κοκολάκη και Χρυσαφίνου, 1988, σελ. 37. 
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κείμενο ή το γράφημα ή ο πίνακας είναιέτοιμα για κοπή και κόλληση ή για αντιγραφή.(ρ.). 

(4) Αποκορύφωμα (ενός γεγονότος). (ουσ.). 

Histogram: Ιστόγραμμα. 

Homogeneous process: Ομογενής διαδικασία. 

Hypergeometric distribution: Υπεργεωμετρική κατανομή. 

Hypothesis: Υπόθεση (επιστημονική). 

Hypothetized (or Hypothetised) models: Υποθέσεις (επιστημονικές) μοντέλων. 

I 

Import Table: Πίνακας Εισαγωγής. 

Inclusion symbols: Σύμβολα περιεκτικότητας. 

Increment: Προσαύξηση, αύξημα.8 

Independent events: Ανεξάρτητα γεγονότα. 

Independent random variable: Ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή. 

Independent samples: Ανεξάρτητα δείγματα. 

Independent variable: Ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Index9: (1) Ο δείκτης χεριού. (ουσ.). (2) Δείκτης, αριθμοδείκτης, μέγεθος που προσδιορίζει το 

συγκριτικό επίπεδο τιμών ή αξιών. (ουσ.). (3) Ένδειξη. (ουσ.). (4) Ευρετήριο. (ουσ.). (5) 

Καταρτίζω ή προσθέτω. (ρ.). (6) Ευρετηριάζω. (ρ.). 

Inefficient: Μη αποδοτικός/ή/ό, μη αποτελεσματικός/ή/ό. 

Inequality: Ανισότητα. 

Infinite population: Άπειρος πληθυσμός. 

Infinity: Άπειρο. 

Input: (1) Εισαγωγή στοιχείων ή δεδομένων (σε Η/Υ). (2) Εισαγωγή, είσοδος, εισροή 

(πληροφοριών, κεφαλαίου). 

Instability mechanism: Μηχανισμός γραμμικής αστάθειας. 

Integral Fourier: Ολοκλήρωμα Fourier. 

Integral: Ολοκλήρωμα. 

Integrated surveys: (1) Ολοκληρωμένες αποτυπώσεις (χώρου). (2) Ολοκληρωμένες 

δημοσκοπήσεις. 

                                                 
8 Βλ. Κολαΐτη, 1976, Τόμος 1, σελ. 501. 
9 Όταν η λέξη index χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό, μπορεί να απαντηθεί στον πληθυντικό αριθμό είτε ως indices 

είτε ως indexes. 
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Integration: Ολοκλήρωση. 

Interaction: Aλληλεπίδραση. 

Interface input / output: ∆ιασύνδεση εισόδου / εξόδου. 

Interface: ∆ιασύνδεση ή «πύλη». Επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ χρήστη και λειτουγικού 

(hardware) ενός Η/Υ. 

Internal errors: Ενδογενή σφάλματα. 

Interval: (1) ∆ιάστημα. (2) Απόσταση. (3) ∆ιάλειμμα, παύση. 

Invariant: Αναλλοίωτος/η/ο, αμετάβλητος/η/ο. 

Inverse Fourier transformation: Αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier. 

Inverse square law: Νόμος του αντιστρεφόμενου τετραγώνου. 

Inversion: Αντιστροφή. 

Isotropic: Ισοτροπικός/ή/ό. 

Iterative process: Επαναληπτική διαδικασία. 

J 

Join Field: Πεδίο Ένωσης. Κοινή στήλη ένωσης μεταξύ δύο πινάκων στο ARCVIEW. 

Joint density function: Κοινή συνάρτηση πυκνότητας. 

Joint distribution function: Κοινή συνάρτηση κατανομής 

Joint probability density: Κοινή πυκνότητα πιθανοτήτων. 

Joint probability function: Κοινή συνάρτηση πιθανότητας. 

Joint probability table: Πίνακας κοινής πιθανότητας. 

K 

Kernel estimate: Εκτίμηση του πυρήνα. Είναι μια ανιχνευτική μέθοδος εκτίμησης των 

ιδιοτήτων πρώτου βαθμού. Η συνάρτηση kernel2d προσδιορίζει την ένταση του σημειακού 

προτύπου, δηλαδή τον αριθμό των γεγονότων ανά μονάδα επιφανείας. Στη Χωρική 

Στατιστική χρησιμοποιείται η «Εκτίμηση του Πυρήνα» της βιβλιοθήκης συναρτήσεων 

SPLANCS επειδή είναι ανώτερη στη μεταχείριση των επιδράσεων τωνάκρων. 

K-function: Κ-Συνάρτηση. Μια εναλλακτικήλύση στην ένταση δευτέρου βαθμού, η οποία μας 

βοηθά στην αξιολόγηση των ιδιοτήτων δευτέρου βαθμού (ή χωρικής εξάρτησης) ενός 

χωρικού σημειακού προτύπου. 

Khat function: Khat Συνάρτηση. Η Khat συνάρτηση εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υστα 

Αγγλικά, και είναι μια από τις εντολές/συναρτήσεις της βιβλιοθήκης συναρτήσεων 
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SPLANCS. Αυτή η συνάρτηση δημιουργεί τους στερεούς μαύρους κύκλους σε μία 

οπτικοποίηση των συναρτήσεων εγγυτάτης γειτονίας, όπως της Fhat Συνάρτησης («Σημείο-

προς-Γεγονός»). 

Known quantity: Γνωστή ποσότητα. 

Kriging estimate: Εκτίμηση kriging· βλ. kriging. 

Kriging: Kriging. Είναι μια μέθοδος γραμμικής παρεμβολής η οποία επιτρέπει προβλέψεις 

τιμών μιας τυχαίας μεταβλητής σε θέσεις μιας περιοχής για τις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου 

παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας εκείνες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες 

γεωγραφικές θέσεις. 

Kruskal–Wallis Test: Έλεγχος Kruskal-Wallis. 

Kurtosis: Κυρτότητα, κύρτωση (: curvature). 

L 

Lag increment: Προσαύξηση υστέρησης. 

Lag tolerance: Ανοχή υστέρησης. 

Lambertian surface: Λαμπέρτιαν επιφάνεια. 

Large scale: Μεγάλη κλίμακα. (ουσ.). 

Large-scale: (1) Mεγάλης κλίμακας, όπως στηνέκφραση «χάρτης μεγάλης κλίμακας»: large-

scale map. (επίθ.). (2) Εκτεταμένος. (επίθ.). 

Laspeyres’ index numbers: Αριθμοδείκτες του Laspeyres. 

Latitude: Γεωγραφικό πλάτος. 

Layer: Επίπεδο, στρώμα, στρώση, διάστρωση, διάστρωμα. (: level). 

Layout (or Lay-out): ∆ομή, σχεδίαση και παρουσίαση (ενός απλού κειμένου, γραφημάτων, 

πινάκων ή ο συνδυασμός κειμένου και γραφημάτων,πινάκων σε μια σελίδα. 

Least square (or Least-squares) Method: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. 

Least-Squares Matching (LSM): Ελαχιστο-τετραγωνικός εντοπισμός. 

Least-squares estimate: Εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων. 

Least-squares line: Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. 

Least-squares parabola: Παραβολή ελαχίστων τετραγώνων. 

Least-squares regression plane: Επίπεδο παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων. 

Leibniz’s rule: Κανόνας του Leibniz. 

Length: (1) Μήκος. (2) Χρονικό διάστημα. (3) Μέγεθος. 
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Level of significance: Επίπεδο ή στάθμη σημαντικότητας. 

Lhat estimate: Εκτίμηση της τιμής της (συνάρτησης) Lhat. 

Library of functions: Βιβλιοθήκη συναρτήσεων. 

Likelihood function: Συνάρτηση πιθανοφανειών. 

Limit: (1) Όριο, σύνορο. (2) Περιορίζω/-ομαι. 

Line of constant scale: Γραμμή σταθερής κλίμακας. 

Linear correlation coefficient: Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης. 

Linear correlation: Γραμμική συσχέτιση. 

Linear function: Γραμμική συνάρτηση. 

Linear instability mechanism: Μηχανισμός γραμμικής αστάθειας. 

Linear interpolation: Γραμμική παρεμβολή. 

Linear model: Γραμμικό μοντέλο ή υπόδειγμα. 

Linear regression equation: Γραμμική εξίσωση παλινδρόμησης. 

Linear relationship: Γραμμική σχέση ή γραμμική σχέση εξάρτησης. 

Linear transformation: Γραμμικός μετασχηματισμός. 

Linearity: Γραμμικότητα. 

Line-in-polygon: Γραμμή σε πολύγωνο. 

Location: (1) Γεωγραφική θέση, θέση, τόπος,τοποθεσία. (2) Εντοπισμός. 

Locational coordinates: Γεωγραφικές συντεταγμένες. 

Loess function: Συνάρτηση Loess, όπου Loess είναι ένα μοντέλο τοπικής παλινδρόμησης. 

Logarithm: Λογάριθμος. 

Logical expression: (1) Λογική έκφραση, έκφανση. (2) Λογική (μαθηματική) παράσταση. 

Log-Normal distribution10: Λογαριθμική Κανονική κατανομή ή λογαριθμο-Κανονική 

κατανομή. 

Log-Normal U Test: Λογαριθμικός κανονικός έλεγχος U. 

Longitude: Γεωγραφικό μήκος. 

Lower boundary: Κατώτερο όριο. 

LSM (Least-Squares Matching): Ελαχιστο-τετραγωνικός εντοπισμός. 

M 

                                                 
10 Άλλη ονομασία του όρου Log-Normal distribution στα αγγλικά είναι Logarithmic Normal (lognormal) 

distribution. Βλ. Κοκολάκη και Χρυσαφίνου, 1988, σελ. 51. 
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Magnitude: Μέγεθος. 

Manner of distribution: Τρόπος διανομής ή κατανομής. 

Mann-Whitney U test: Έλεγχος Mann-Whitney U. 

Map area: (1) Επιφάνεια χάρτη. (2) Εμβαδόν χάρτη. Μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του 

τετραγώνου της μεταβολής της κλίμακας. 

Map: Χάρτης. 

Mapping: (1) Χαρτογράφηση. (ουσ.). (2) Χαρτογραφώντας. (μτχ.). (3) Aπεικόνιση. (ουσ.). 

Margin: (1) Περιθώριο, όριο. (2) Άκρη (σελίδας). 

Marginal areas: Οριακές, περιθωριακέςπεριοχές. 

Marginal density function: Περιθώρια ή όρια συνάρτησης πυκνότητας. 

Marginal density: Οριακή ή περιθωριακή πυκνότητα. 

Marginal distribution function: Περιθώρια ή όρια συνάρτησης κατανομής. 

Marginal distribution: Οριακή ήπεριθωριακή κατανομή. 

Marginal frequency: Περιθώρια συχνότητας ή οριακή συχνότητα. 

Marginal probability function: Περιθώρια ή όρια συνάρτησης πιθανότητας. 

Maximum distance: Μέγιστη απόσταση. Στη Χωρική Στατιστική, η «ΜεγίστηΑπόσταση» είναι 

ένα από τα προαιρετικά ορίσματα που είναι διαθέσιμα στις εντολές/συναρτήσεις Fhat 

(Συνάρτηση «Σημείο-προς-γεγονός») ή Ghat. 

Maximum: Μέγιστος/η/ο. 

Maxwell distribution: Κατανομή του Maxwell. 

Mean deviation: Μέση απόκλιση. 

Mean: Μέση τιμή 

Means: Μέσο, μέσα. [Στα αγγλικά χρησιμοποιείται είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό 

αριθμό]. 

Measurement: Μέτρηση, καταμέτρηση. 

Measures of central tendency: Μέτρα κεντρικής τάσης. 

Measures of dispersion: Μέτρα διασποράς. 

Measures of location: Στατιστικά μέτρα θέσης. 

Median: ∆ιάμεσος. 

Micro-scale variation: Μεταβλητότητα μικρής κλίμακας. 

Minimum: Ελάχιστος/η/ο. 
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Mode: Επικρατούσα τιμή (ή τύπος) της μεταβλητής. 

Model: Μοντέλο, υπόδειγμα. 

Modeling (or Modelling): Μοντελοποίηση, υποδειγματοποίηση. 

Modify: Τροποποιώ. 

Module: (1) Μονάδα (: unit). (2) Λειτουργική μονάδα. (3) Μάθημα (στο Ηνωμένο Βασίλειο). (: 

course, στη Βόρεια Αμερική [ΗΠΑ και Καναδά]). 

Moment: (1) Στιγμή. (2) Ροπή. 

Multi Point Matching (MPM): Εντοπισμός με χρήση πολλαπλών σημείων. 

Multifaceted (or Multi-faceted): Πολυπρόσωπος/η/ο, ποελυεδρικός/ή/ό, πολυμορφικός/ή/ό, 

πολύπλευρος/η/ο (: multi-sided). 

Multimodal distribution: Πολυκόρυφη κατανομή. 

Multinomial distribution: Πολυωνυμική κατανομή. 

Multinomial population: Πολυωνυμικός πληθυσμός. 

Multiple regression: Πολλαπλή παλινδρόμηση. 

Multi-sided: Πολύπλευρος, πολυεδρικός, πολυμορφικός (: multifaceted ή multi-faceted). 

Multi-step process: ∆ιαδικασία με πολλά βήματα. 

Mutually exclusive events: Ασυμβίβαστα γεγονότα.11 

N 

National statistical service: Εθνική στατιστική υπηρεσία. 

Nearest neighborhood (or neighbourhood) distance: Απόσταση πλησιέστερης γειτονίας. 

Negative binomial distribution: Αρνητική διωνυμική κατανομή. 

Negative distortion (or Pimscushi distortion): Αρνητική παραμόρφωση (ή παραμόρφωση 

Pimscushi). 

Neighboring (or Neighbouring) observations: Γειτονικές παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις 

γειτνίασης. 

Nested variogram: ∆ενδροειδές ή εγκλωβιστικό διάγραμμα διασποράς. 

Network: (1) ∆ίκτυο. (2) Σύμπλεγμα. 

Newton’s law: Νόμος του Νεύτωνα. 

Node: (1) Κόμβος. (2) Ρόζος. 

Nominal data: Ονομαστικά δεδομένα 

                                                 
11 Βλ. Spiegel (μετάφρ. Περσίδης), 1977, σελ. 374. 
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Nonlinear: Μη γραμμικός. 

Normal curve: Κανονική καμπύλη. 

Normal distribution: Κανονική κατανομή. 

Normal equations: Κανονικές εξισώσεις. 

Normal population: Κανονικός ή κανονικά κατανεμημένος πληθυσμός. 

Normal: Κανονικός/ή/ό, κάθετος/η/ο. 

Normally distributed random variable: Κανονική ή κανονικά κατανεμημένη τυχαία 

μεταβλητή. 

Nugget: (1) Βώλος (χρυσού ή αργύρου), ψήγμα. (2) Ψήγμα. Στη Χωρική Στατιστική, το 

«ψήγμα» αντιπροσωπεύει το λάθος της σε μικρή κλίμακα μεταβλητικότητας ή καταμέτρησης. 

Υπολογίζεται με το εμπειρικό διασπορόγραμμα (: Empirical variogram) ως η τιμή της γ(h), 

όπου h = 0. 

Null hypothesis: Μηδενική υπόθεση. 

Null set: Μηδενικό ή κενό σύνολο. 

O 

Object (or distinct entity): Αντικείμενο (ή ξεχωριστή / διακριτή οντότητα). 

Object Explorer: ∆ιερεύνηση Αντικειμένων. Στη Χωρική Στατιστική, είναι ένα από τα 

παράθυρα του προγράμματος S-Plus. 

Object name: Το όνομα του αντικειμένου. Στη Χωρική Στατιστική, και ιδιαίτερα στο 

πρόγραμμα S-Plus, αντικείμενο θεωρείται η κάθε οντότητα (: entity). Για αυτό το λόγο, και 

το πρόγραμμα S-Plus καλείται αντικειμενοστραφές (: object-oriented). 

Object of the class spp (spatial point pattern): Ένα αντικείμενο της τάξης spp (: χωρικού 

σημειακού προτύπου). Το αντικείμενο αυτό βοηθάει στην ανάλυση των δύο ειδών 

αποστάσεων ή συναρτήσεων πλησιέστερης γειτονίας – δηλαδή, το «Σημείο-προς-Σημείο» (: 

point-to-point) και το «Γεγονός-προς-Σημείο» (: event-to-point). Φτιάχνει κανείς/μία ένα 

αντικείμενο της τάξης spp με τη βοήθεια της λειτουργικής μονάδας της Χωρικής Στατιστικής 

(: SpatialStats module). 

Objective function: Αντικειμενική συνάρτηση. 

Objects box: Πλαίσιο Αντικειμένων. 

Observable variable: Μετρήσιμη μεταβλητή. 

Observe: (1) Παρατηρώ, βλέπω, παρακολουθώ, προσέχω. (2) Τηρώ, υπακούω. 
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Observed frequency: Παρατηρηθείσα ή παρατηρούμενη συχνότητα. 

Observed results: Παρατηρηθέντα ή παρατηρούμενα αποτελέσματα. 

Observed values: Παρατηρηθείσες ή παρατηρούμενες τιμές. 

Odd: Περιττός (αριθμός). 

Odds ratio: Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων. 

Offset: (1) Αντισταθμίζω, ισοφαρίζω. (ρ.). (2) Συμψηφίζω. (ρ.). (3) Αρχή, έναρξη, ξεκίνημα. 

(ουσ.). (4) Εκτύπωση όφσετ. (ουσ.). 

Omission error: Σφάλμα παράλειψης. 

Omnidirectional empirical variogram12: Πανδιευθυντικό εμπειρικό διάγραμμα διασποράς. 

Omnidirectional variogram: Πανδιευθυντικό διάγραμμα διασποράς. Ένα πανδιευθυντικό 

διάγραμμα διασποράς είναι το διάγραμμα διασποράς (ή όλων των δυνατών) διευθύνσεων. 

One way classification: Ταξινόμηση κατά ένα παράγοντα. 

Open interval: Ανοικτό διάστημα. 

Open sequential scheme: Ανοικτό ακολουθιακό σχήμα. 

Open-ended classes: (Ταξινόμηση) με ανοικτές ακραίες κλάσεις. 

Open-ended question: Ερώτηση απεριορίστων απαντήσεων. 

Operation: Λειτουργία (ενός μηχανήματος, προγράμματος, συστήματος). 

Operator: (1) Χειριστής/στρια (ενός μηχανήματος ή ενός συστήματος). (2) Τελεστής. Στη 

Χωρική Στατιστική είναι ένα πλαίσιο, και το τέταρτο από τα επτά βήματα που κάνει ο 

χρήστης του S-Plus για να ξεπεράσει το σφάλμα που υπάρχει στο πρόγραμμα και έχει άμεση 

σχέση με το εύρος των τιμών των συντεταγμένων x, y στα σύνολα δεδομένων του σημειακού 

προτύπου. 

Opinion survey: Έρευνα γνώμης. 

Optimal asymptotic test: Ασυμπτωτικά βέλτιστος έλεγχος. 

Optimal link: (1) Απόσταση μεταξύ δύο σημείων. (2) Βέλτιστος σύνδεσμος, κατάλληλος 

δεσμός-κρίκος, καλύτερος δυνατός σύνδεσμος. 

Optimal stopping rule: Κανόνας βέλτιστης διακοπής. 

Optimality of design: Βελτιστότητα σχεδιασμού. 

Optimum allocation: Βέλτιστος καταμερισμός. 

Optimum linear predictor: Βέλτιστη γραμμική συνάρτηση πρόβλεψης. 

                                                 
12 Για την απόδοση του επιθέτου omnidirectional ως «πανδιευθυντικός/ή/ό», βλ. Kolaitis, 1976, II, σελ. 732. 
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Optimum statistic function: Βέλτιστη στατιστική συνάρτηση. 

Optimum stratification: Βέλτιστη στρωματοποίηση. 

Optimum test: Βέλτιστος έλεγχος. 

Optional arguments: Προαιρετικά ορίσματα. Στη Χωρική Στατιστική, «προαιρετικά ορίσματα» 

που είναι διαθέσιμα στις εντολές/συναρτήσεις Fhat (Συνάρτηση «Σημείο-προς-Γεγονός») ή 

Ghat. ∆ύο από αυτά τα ορίσματα είναι η «Μεγίστη Απόσταση» (: Maximum distance) και το 

«Όρισμα Ορίων» (: Boundary argument). 

Order of coefficients: Τάξη συντελεστών. 

Order of interaction: Τάξη αλληελεπίδρασης. 

Order of stationarity: Τάξη στασιμότητας. 

Ordered alternative hypothesis: ∆ιατεταγμένη εναλλακτική υπόθεση. 

Ordered categorisation: ∆ιατεταγμένη κατηγορικοποίηση. 

Ordered sample: ∆ιατεταγμένο δείγμα. 

Ordered series: ∆ιατεταγμένες σειρές. 

Ordering: ∆ιάταξη. 

Orderly stationary point process: Κανονικά στάσιμη σημειακή διαδικασία. 

Ordinary kriging: Κανονικό kriging. Το «κανονικό kriging» χρησιμοποιεί το μοντέλο μιας 

τυχαίας συνάρτησης της χωρικής συσχέτισης για να υπολογίσει ένα σταθμικό γραμμικό 

συνδυασμό των διαθέσιμων δειγμάτων, για προβλέψεις σε μια κοντινή, μη δειγματολειπτική 

γεωγραφική θέση. 

Organization and structure database: Οργάνωση και δομή βάσης δεδομένων. 

Origin: Αρχή. 

Original data: Αρχικά αριθμητικά δεδομένα. 

Orthogonal: Ορθογώνιος/α/ο. 

Oscillation index: ∆είκτης ταλάντωσης. 

Oscillation: Ταλάντωση. 

Oscillatory process: ∆ιαδικασία ταλάντωσης. 

Outlier prone distributions: Κατανομές επιρρεπείς σε απομονωμένες τιμές. 

Outliers: Απομονωμένες τιμές. 

Overlap design: Σχεδιασμός αλληλεπικάλυψης. 

Overlapping sampling units: Αλληλεπικαλυπτόμενες μονάδες δειγματοληψίας. 
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P 

Paasche’s index numbers: Αριθμοδείκτες του Paasche. 

Page break control: Χειριστήριο αλλαγής σελίδας. 

Pair: Ζεύγος. 

Paired comparison: Σύγκριση κατά ζεύγη. 

Paired, something is: Κάτι (π.χ. ένα σημείο) ομαδοποιείται ανά ζεύγη. 

Pairs of points: Ζεύγη σημείων. 

Parabola: Παραβολή. 

Parabolic regression: Παραβολική παλινδρόμηση. 

Paradox: Παράδοξο. (ουσ.) 

Parameter: Παράμετρος. 

Parity index: ∆είκτης ισοτιμίας. 

Part: Τμήμα. 

Pascal’s distribution: Κατανομή του Pascal. 

Pascal’s triangle: Τρίγωνο του Pascal. 

Path: (1) Μονοπάτι, πορεία. (2) Πορεία. Όταν κανείς χρησιμοποιεί Η/Υ, «Πορεία» σημαίνουν 

τα διάφορα βήματα ή οι διάφορες εντολές που ακολουθεί ο χρήστης για να πετύχει αυτό που 

επιδιώκει από ένα πακέτο ή πρόγραμμα. (3) Μονοπάτι. Η προβολή του επιπέδου τροχιάς ενός 

δορυφόρου στην επιφάνεια της γης. 

Pattern: (1) Πρότυπο, υπόδειγμα. (ουσ.). (2) Προσχέδιο, πρόπλασμα, καλούπι, μακέτα. (ουσ.). 

(3) Μοτίβο, πλέγμα (επί μερους στοιχείων), γενική εικόνα, «δομή», «καμβάς». (ουσ.).  (4) 

Γλωσσικό πρότυπο, σχήμα δόμησης. (ουσ.).  (5) Μιμούμαι ή ακολουθώ πρότυπο. (ρ.). [Και 

στη χρήση του ως ουσιαστικό και ως ρήμα, ο τονισμός στη λέξη pattern πέφτει πάντα στην 

πρώτη συλλαβή]. 

PCB (Printed Circuit Board): Κάρτα τυπωμένου κυκλώματος 

Percentage: (1) Ποσοστό, (περιεκτικότητα) τοις εκατό. (2) Αναλογία. 

Percentiles (or percentile values): Εκατοστιαία σημεία. 

Perception: Αντίληψη. 

Perfect linear correlation: Πλήρης γραμμική συσχέτηση. 

Perform rigorous calculations: Εκτελώ πολύπλοκους υπολογισμούς. 
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Performance: (1) Εκπλήρωση, εκτέλεση. (2) Προσπάθεια, επίτευγμα, κατόρθωμα. (3) 

Λειτουργία / Απόδοση (μηχανής), επίδοση. (4) Παράσταση (θεατρική). 

Periphery: (1) Περιφέρεια. (2) Περίμετρος. 

Permutation: ∆ιάταξη. 

Perspective plot: Προοπτική γραφικής παράστασης. 

Pictograms (or pictographs): Ειδοδιαγράμματα.13  

Pie diagram: Κυκλικό διάγραμμα σε μορφή πίτας.14 

Pimscushi distortion (or negative distortion): Παραμόρφωση Pimscushi (ή αρνητική 

παραμόρφωση). 

Plane: (1) Επίπεδος. (επίθ.). (2) Επίπεδο, στάθμη. (ουσ.). (3) Αεροπλάνο (βραχυλ. για τη λέξη 

aeroplane). (ουσ.). 

Plot: (1) Σχεδιάζω, αποτυπώνω, παριστάνω γραφικά (κάτι με τη βοήθεια του Η/Υ). (ρ.). (2) 

Γράφω την πλοκή ενός έργου. (ρ.). (3) Συνωμοτώ, σκευωρώ, μηχανορραφώ. (ρ.). (4) 

Σχεδίαση, αποτύπωση (χώρου). (ουσ.). (5) Πλοκή, υπόθεση (έργου). (ουσ.). (6) Συνωμοσία, 

σκευωρία, μηχανορραφία. (ουσ.). 

Plotter: (1) Άβακας, αποτυπωτής (τοπογραφικού σχεδίου). (2) Σχεδιογράφος ή plotter.15 (3) 

Συνωμότης. 

Plotting: (1) Σχεδίαση, σχεδιογράφηση, σχεδιασμός. (κάτι με τη βοήθεια του Η/Υ). (ουσ.). (2) 

Πλοκή, υπόθεση (έργου). (ουσ.). (3) Συνωμοσία, σκευωρία, μηχανορραφία. (ουσ.). 

Point pattern analysis: Ανάλυση σημειακών προτύπων. 

Point pattern data sets: Σύνολα δεδομένων σημειακών προτύπων. 

Point patterns (or Spatial point patterns): Σημειακά πρότυπα (ή Χωρικά σημειακά πρότυπα). 

Χωρικά δεδομένα με χωρικές θέσεις / χωροθετήσεις (: locations) σαν τη μεταβλητή που 

πρέπει να αναλυθεί. 

Point: Σημείο, στιγμή, στίγμα. 

Point-event (Fhat) function (or Point-event type): Συνάρτηση «Σημείο-προς-Γεγονός» ή  

Συνάρτηση Fhat. Αυτή η συνάρτηση είναι η απόσταση μεταξύ ενός τυχαία επιλεγμένου 

σημείου της μελετωμένης περιοχής και του παρατηρηθέντος γεγονότος της πλησιέστερης 

γειτονίας. 

                                                 
13 Βλ. Παπακωνσταντίνου και Καΐτσα, 1995, σελ. 159. 
14 Βλ. Παπακωνσταντίνου και Καΐτσα, 1995, σελ. 159. 
15 Αρκετά ελληνικά διαφημιστικά έντυπα χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο αντί του ελληνικού. 
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Poisson distribution: Κατανομή του Poisson. 

Polygon data: ∆εδομένα πολυγώνου. 

Polygon graph (or frequency polygon): Πολύγωνο συχνότητας. 

Polygon: Πολύγωνο. 

Polynomial trend surface: Πολυωνυμική επιφάνεια τάσης. 

Population: Πληθυσμός. 

Portray the data in the variogram plot: Απεικονίζω τα δεδομένα στη σχεδίαση του 

διασπορογράμματος. 

Portray: (1) Απεικονίζω. (2) Zωγραφίζω. (2) Περιγράφω παραστατικά. (3) Φωτογραφίζω. 

Position: (1) Θέση (γεωγραφική), τοποθεσία. (ουσ.). (2) (Προσωπική) θέση (επί ενός θέματος). 

(ουσ.). (3) Πόστο, (επαγγελματική) θέση. (ουσ.).  (4) Τοποθετώ (γεωγραφικά). (ρ.) (4) 

Τοποθετούμαι (γεωγραφικά) (ρ.) (: I position myself ή I am positioned). 

Posteriori approach: Μέθοδος (ή προσέγγιση) εκ των υστέρων. 

Power curve: Καμπύλη ισχύος. 

Power of a test: Ισχύς ελέγχου. 

Prediction: Πρόβλεψη. 

Price index: ∆είκτης τιμών. 

Primary data: Πρωτογενή δεδομένα. 

Principle of quality: Αρχή του δυϊσμού.16 

Priori approach: Μέθοδος (ή προσέγγιση) εκ των προτέρων. 

Probability distribution: Κατανομή πιθανότητας. 

Probability function: Συνάρτηση πιθανότητας. 

Probability interpretation: Πιθανοθεωρητική ερμηνεία. 

Probability surface: Επιφάνεια πιθανότητας. 

Probability: Πιθανότητα. 

Probable error: Πιθανό σφάλμα. 

Probably significant result: Πιθανώς σημαντικό σφάλμα. 

Procedure call sequence (Call Stack): Σειρά κλήσης διαδικασιών (Στοίβα Κλήσεων). 

Processing, data: Επεξεργασία δεδομένων. 

Product: (1) Γινόμενο. (2) Προϊόν. 

                                                 
16 Βλ. Spiegel (μετάφρ. Περσίδης), 1977, σελ. 375. 
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Production: Παραγωγή. 

Product-moment formula: Τύπος του γινομένου ροπών. 

Progressive: Σταδιακός, βαθμιαίος, προοδευτικός. 

Project: (1) Προβάλλω. (ρ.). [Ο τονισμός πέφτειστη δεύτερη συλλαβή]. (2) Βάλλω, εκτοξεύω. 

(ρ.). [Ο τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή]. (3) Σχέδιο, μελέτη, έργο. (ουσ.). [Ο τονισμός 

πέφτει στην πρώτη συλλαβή]. 

Prompt: (1) Προτρέπω (ρ.). (2) Προτροπή. (ουσ.). (3) Προτρεπτικό. (ουσ.), στην Πληροφορική. 

Proper subset: Γνήσιο υποσύνολο. 

Property method (or function): Διαδικασία ιδιοτήτων 

Property: Ιδιότητα. 

Proportion: Αναλογία. 

Proportional: Αναλογικός, ανάλογος, σύμμετρος. 

Proportionate: Ανάλογος. 

Proposition: (1) ∆ήλωση, πρόταση. (2) (Eπιστημονική) πρόταση, υπόθεση. 

Proved: Αποδεδειγμένος. 

Provisional data: Προσωρινά στοιχεία. 

 

Q 

Qualitative data: Ποιοτικά δεδομένα. 

Quality control chart: ∆ιάγραμμα ελέγχου ποιότητας. 

Quality control: Έλεγχος ποιότητας. 

Quantitative data: Ποσοτικά δεδομένα. 

Quantitative map: Ποσοτικός χάρτης. 

Quantitative restrictions: Ποσοτικoί περιορισμοί. 

Quantity index number: Αριθμοδείκτης ποσότητας. 

Quantity price relation: Σχέση ποσότητας και τιμής. 

Quantum index: ∆είκτης όγκου. 

Query: Ερώτημα, ερώτηση. 

Quotient: Πηλίκο. 

R 

Raised incidence modeling: Μοντέλο αυξημένης συμπτωματικότητας. 
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Random data: Τυχαία δεδομένα. 

Random experiment: Τυχαίο πείραμα. 

Random function model: Μοντέλο μιας τυχαίας συνάρτησης. 

Random function: Τυχαία συνάρτηση. 

Random number: Τυχαίος αριθμός. 

Random pattern: Τυχαίο πρότυπο. 

Random sample: Τυχαίο δείγμα. 

Random variable (or variate): Τυχαία μεταβλητή. 

Random walk (or additive process): Τυχαίος περίπατος (ή προσθετική διαδικασία). 

Randomization: Τυχαιότητα ή τυχαιοποίηση.17 

Range of the data: Εμβέλεια δεδομένων. 

Range: (1) Περιοχή, έκταση, πεδίο, εμβέλεια, πεδίο βολής, βεληνεκές. (2) Εμβέλεια. Στη 

Χωρική Στατιστική, εύρος είναι η απόσταση στην οποία τα δεδομένα δεν είναι 

αυτοσυσχετισμένα. Επίσης, είναι μια από τις παραμέτρους που ορίζει τη συνάρτηση του 

διαγράμματος διασποράς και τη δομή της αυτοσυσχέτισης. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η 

συνάρτηση του διασπορογράμματος και η δομή της αυτοσυσχέτισης είναι δύο από τις 

διερευνητικές μεθόδους για την εξέταση των δεδομένων ∆ευτέρου Βαθμού. (3) Έκταση, 

πλάτος (κατανομής). (4) Πεδίο τιμών. 

Rank correlation: Συσχέτηση τάξεων. 

Rate: Aναλογία, ποσό, ρυθμός. 

Ratio of covariances: Ο λόγος των συνδιακυμάνσεων. 

Ratio of kernel estimates: Ο λόγος ή η αναλογία των εκτιμήσεων της τιμής του πυρήνα. 

Ratio: Λόγος, αναλογία, ποσοστό. 

Raw data: Ακατέργαστα δεδομένα. 

RDBMS (Relational DataBase ManagementSystem): Σύστημα ∆ιαχείρισης Βάσης 

∆εδομένων Συσχέτισης. 

Reaction time: Χρόνος αντίδρασης. 

Real function: Πραγματική συνάρτηση. 

Real number: Πραγματικός αριθμός. 

                                                 
17 Για την απόδοση του όρου randomization ως «τυχαιότητα», βλ. Spiegel (μετάφρ. Περσίδης), 1977, σελ. 376 και 

Παπακωνσταντίνου και Καΐτσα, 1995, σελ. 160. Για την απόδοση του ίδιου όρου ώς «τυχαιοποίηση», βλ. 

Κοκολάκη και Χρυσαφινού, 1988, σελ. 72. 
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Recognition element: Στοιχείο αναγνώρισης. 

Recurrence formula: Αναδρομικός τύπος. 

Reference plane (or datum plane): Επίπεδο αναφοράς (ή δεδομένο επίπεδο). 

Region of acceptance: Περιοχή αποδοχής. 

Region: Περιοχή, τόπος, περιφέρεια. 

Regression analysis: Ανάλυση παλινδρόμησης. 

Regression coefficient: Συντελεστής παλινδρόμησης. 

Regression curve: Καμπύλη παλινδρόμησης. 

Regression equation: Εξίσωση παλινδρόμησης. 

Regression line: Ευθεία παλινδρόμησης. 

Regression surface: Επιφάνεια παλινδρόμησης. 

Regular patterns: Ομοιόμορφα πρότυπα. 

Rejection region: Περιοχή απόρριψης. 

Relation (or relationship): Σχέση, συνάφεια. 

Relational DataBase Management System (RDBMS): Σύστημα ∆ιαχείρισης Βάσης 

∆εδομένων Συσχέτισης. 

Relative frequency distribution: Κατανομή σχετικής συχνότητας. 

Relative frequency: Σχετική συχνότητα. 

Relative price: Σχετική τιμή. 

Reliability: Αξιοπιστία. 

Representation: (1) Αναπαράσταση. (2) Αντιπροσώπευση ή εκπροσώπιση. (3) Παράσταση, 

απεικόνιση. 

Representative fraction: Αντιπροσωπευτικό κλάσμα. 

Representing spatial data: Αναπαράσταση χωρικών δεδομένων. 

Residual errors: Σφάλματα καταλοίπων. 

Resulting figure: Τελικό σχήμα. Εδώ εννοείται το σχήμα το οποίο εξάγεται από μια σειρά 

διαδικασιών. 

Resulting image: Τελική εικόνα (ή φωτογραφία), που είναι αποτέλεσμα μιας σειράς 

διαδικασιών. 

Risk factor: Παράγοντας επικινδυνότητας. 

Robust variogram estimation: Στιβαρή εκτίμηση του διασπορογράμματος. 
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Root mean square (speed): Μέση τετραγωνική (ταχύτητα) 

Rose diagram: Ροδόγραμμα. 

Row: Σειρά, αράδα. 

Rule: Κανόνας. 

Russell’s Paradox: Παράδοξο του Russell. 

S 

Sample: ∆είγμα. 

Sampling distribution: ∆ειγματοληπτική κατανομή. 

Sampling: ∆ειγματοληψία. 

Scale bar: Μπάρα διαβάθμισης, ράβδος κλίμακας. 

Scale: (1) Κλίμακα. (2) Aναλογία. (3) Ζυγίζω. 

Scales: (1) Ζυγαριά. (2) Λέπια ψαριών. [Και οι δύο αυτοί όροι συναντώνται πάντα στον 

πληθυντικό αριθμό στα αγγλικά]. 

Scaling: Κάτι (π.χ. ένας χάρτης) μπαίνει σε κλίμακα, κλιμακοποίηση. 

Scroll: (1) Πάπυρος ή περγαμηνή. (2) ∆ιακοσμητικό σπείρωμα. (3) Ανακύλιση ή κατακύλιση 

περιεχομένων οθόνης Η/Υ. 

Seasonal variation: Εποχική μεταβολή. 

Second moment: Ροπή δεύτερης τάξης. 

Second Order Effects: Επιδράσεις ∆ευτέρου Βαθμού. 

Second-Order Properties: Ιδιότητες ∆ευτέρου Βαθμού. 

Selection: Εκλογή, επιλογή. 

Semi-interquartile range: Μισοκεντρικό πλάτος 

Sequence of commands: Σειρά εντολών. 

Series: (1) Σειρά, αλληλουχία. (2) Σύνολο, σετ. (3) Πρόοδος, στην έκφραση descending series: 

«φθίνουσα πρόοδος». 

Set of sampled locations: Σύνολο δειγματικών γεωγραφικών θέσεων. 

Set: Σύνολο, σετ. (ουσ.) 

Shape: Σχήμα, μορφή, φόρμα. 

Shapefile: Αρχείο τύπου ARCVIEW. 

Sharp angle: Οξεία γωνία (or acute angle). 
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Sill: Οροφή. Είναι η τιμή της συνάρτησης ενός διασπορογράμματος σε μια απόσταση ίση 

εκείνης της εμβέλειας (: range). 

Simple event: Απλό ή στοιχειώδες γεγονός. 

Simulation: Προσομοίωση. 

Size of annotation: Μέγεθος σχολιασμού. 

Size population: Μέγεθος του πληθυσμού. 

Slope: Κλίση. 

Small scale: Μικρή κλίμακα. 

Small-scale: Μικρής κλίμακας. Αυτή η έκφραση επέχει θέση επιθέτου όπως στην έκφραση 

small-scale map: «χάρτης μικρής κλίμακας». 

Smoothed function: Συνάρτηση εξομάλυνσης ή oμαλοποιημένη συνάρτηση. 

Snell’s law: Νόμος του Snell. 

Sought: Ζητούμενος/η/ο. 

Space-time clustering: Χωρο-χρονική ομαδοποίηση. 

Spatial autocorrelation: Χωρικήαυτοσυσχέτιση. 

Spatial correlation: Χωρική συσχέτιση. 

Spatial data: Χωρικά δεδομένα. 

Spatial Database: Χωρική Βάση ∆εδομένων. 

Spatial dependency structure: ∆ομή χωρικήςεξάρτησης. 

Spatial frame: Χωρικό πλαίσιο. 

Spatial frequency: Χωρική συχνότητα. 

Spatial grid: Χωρικός κάνναβος. 

Spatial information systems: Συστήματα χωρικών πληροφοριών. 

Spatial phenomenon: Χωρικό φαινόμενο. 

Spatial point patterns (or Point patterns): Χωρικά σημειακά πρότυπα (ή Σημειακά πρότυπα). 

Χωρικά δεδομένα με χωρικέςθέσεις / χωροθετήσεις (: locations) σαν τη μεταβλητή που 

πρέπει να αναλυθεί. 

Spatial segregation: Χωρικός διαχωρισμός. 

Spatial structure: Χωρική δομή. 

Spatial trend: Χωρική τάση (γενική κατεύθυνση, φορά). 

Spatial: (1) Χωρικός, χωροταξικός, χωροθετικός. (2) ∆ιαστημικός. 
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Spatially continuous data: ∆εδομένα συνεχούς χωρικής μεταβολής. 

Spatially continuous stochastic process:Συνεχής χωρική στοχαστική διαδικασία. 

SpatialStats module: Λειτουργική μονάδα Χωρικής Στατιστικής. 

Speadsheet: Λογιστικό φύλλο (μέρος του προγράμματος EXCEL). 

Spearman’s formula for rank correlation: Τύπος του Spearman για συσχέτιση τάξεων. 

Special module: Ειδική λειτουγική μονάδα. 

Specified azimuth: Το προκαθορισμένο αζιμούθιο. 

Specified direction: Προκαθορισθείσα ή προκαθορισμένη διεύθυνση/κατεύθυνση. 

Spherical variogram: Σφαιρικό διάγραμμα διασποράς. 

SPLANCS: SPLANCS είναι μια βιβλιοθήκη συναρτήσεων η οποία αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ (University of Lancaster) της Αγγλίας. 

Spot height: Υψοδείκτης. 

Square grid: ∆ίκτυο τετραγώνων ή τετραγωνισμένος κάνναβος. 

Stability: Σταθερότητα, ευστάθεια. 

Staircase function: Κλιμακωτή συνάρτηση. 

Standard deviation: Τυπική απόκλιση. 

Standard error of estimate: Τυπικό σφάλμα εκτίμησης. 

Standard error: Τυπικό σφάλμα. 

Standard errors from kriging predictions: Τυπικά σφάλματα των προβλέψεων που έγιναν με 

kriging. 

Standard normal curve: Τυπική ή τυποποιημένη κανονική καμπύλη 

Standard score: Τυπικό αποτέλεσμα. 

Standard unit: Τυπική μονάδα. 

Standardization of data: Τυποποίηση δεδομένων. 

Standardized random variable: Τυπική ή τυποποιημένη τυχαία μεταβλητή. 

Start bar: Γραμμή έναρξης. 

Statistic sample: Στατιστική (δειγματική) συνάρτηση. 

Statistical analysis: Στατιστική ανάλυση. 

Statistical data: Στατιστικά δεδομένα. 

Statistical decision: Στατιστική απόφαση. 

Statistical hypothesis: Στατιστική υπόθεση. 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

46 

Statistical inference: Στατιστική συμπερασματολογία. 

Statistical package: Στατιστικό πακέτο. 

Statistical: Στατιστικός/ή/ό. (επιθ.) 

Statistics: Στατιστική. (ουσ.) 

Stefan–Boltzmann’s Law: Νόμος των Stefan–Boltzmann. 

Stirling’s asymptotic formula: Ασυμπτωτικός νόμος του Stirling. 

Stochastic process: Στοχαστική διαδικασία. 

Stochastic variable: Τυχαία ή στοχαστική μεταβλητή. 

Stretch: (1) Τάνυση, τέντωμα, επιμήκυνση, ελαστικότητα. (ουσ.). (2) Ανοιχτός χώρος, έκταση, 

περιοχή, άπλα. (ουσ.). (3) Ανάπτυγμα, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία. (ουσ.). (4) Τεντώνω, 

απλώνω. (ρ.). 

Strong law of large numbers: Ισχυρός νόμος των μεγάλων αριθμών. 

Structure and organization database: ∆ομή και οργάνωση βάσης δεδομένων. 

Student’s ti distribution: Κατανομή t του Student. 

Study area: Περιοχή μελέτης ή μελετώμενη περιοχή. 

Sub-field: (1) Υποκατηγορία. (2) Υπο-πεδίο. (2) Υπόστρωμα. 

Subset: Υποσύνολο. 

Sum: Άθροισμα. (ουσ.). 

Summary information: Σύνοψη πληροφοριών. 

Summation signs: Σύμβολα άθροισης. 

Sure event: Βέβαιο γεγονός. 

Surface plot of universal kriging predictions: Σχεδίαση επιφανείας των προβλέψεων που 

έγιναν με καθολικό kriging. 

Survey: (1) Επισκόπηση, περισκόπηση. (ουσ.). (2) Τοπογράφηση, χωρογράφηση, χωρομέτρηση. 

(ουσ.). (3) Τοπογραφικός χάρτης. (ουσ.). (4) ∆ημοσκόπηση. (ουσ.). (5) Επισκοπώ, εξετάζω. 

(ρ.). (6) Τοπογραφώ, χωρογραφώ, χωρομετρώ. (ρ.). (7) ∆ημοσκοπώ, κάνω δημοσκόπηση. 

(ρ.). Στούς όρους (1)–(4) ο τονισμός πέφτει στην πρώτη συλλαβή, ενώ στους (5)-(7) ο 

τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή. 

Symbol: Σύμβολο. 
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T 

Table: Πίνακας. 

Taylor series: Σειρά Taylor. 

Tendency: Τάση. 

Terrestrial space: Χερσαίος χώρος. 

Test: (1) Έλεγχος, δοκιμασία. (ουσ.). (2) Ελέγχω, δοκιμάζω. (ρ.). 

Three-dimensional graph (or 3D graph): Τρισδιάστατο γράφημα. 

Three-dimensional model: Tρισδιάστατο μοντέλο ή πρότυπο. 

Three-dimensional option (or 3D option): Τρισδιάστατη επιλογή (ή επιλογή 3D). 

Three-dimensional plot (or 3D plot): Τρισδιάστατη σχεδίαση (ή σχεδίαση 3D). 

Time chart (or time series chart): Χρονοδιάγραμμα. 

Time gap: Χρονικό διάστημα, κενό στο χρόνο, χρονική περίοδος, χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί. 

Time series: Χρονολογικές σειρές. 

Tolerance: (1) Ανοχή. (2) Αντοχή. 

Total functions (or aggregate functions): (Αθροιστικές) συναρτήσεις συνόλων. 

Total variation: Ολική μεταβολή. 

Transfer: (1) Mεταφορά. (ουσ.). (2) Mετάθεση. (ουσ.). (3) Mεταβίβαση. (ουσ.). (4) Μεταφέρω. 

(ρ.). (5) Μεταβιβάζω. (ρ.). Ο τονισμός των όρων (1)-(3) τονισμός πέφτει στην πρώτη 

συλλαβή, ενώ των όρων (4)-(5) τονισμός πέφτει στη δεύτερη συλλαβή. 

Transformation parameters: Παράμετροι μετασχηματισμού. 

Translation: (1) Μετάφραση. (2) Παράλληλη μεταβίβαση, στην Πληροφορική. 

Tree diagram: ∆ιάγραμμα δέντρου. 

Trend model: Μοντέλο τάσης. 

Trend surface: Επιφάνεια τάσης. 

Trend: (1) Ροπή, τάση, φορά, γενική κατεύθυνση. (ουσ.).  (2) Μόδα. (ουσ.). (3) Τείνω. (ρ.).  (4) 

Κατευθύνομαι (ρ.). 

Trial: ∆οκιμή, προσπάθεια. 

Trimodal distribution: Τρικόρυφη κατανομή 
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Two-dimensional graph (or 2D graph): ∆ισδιάστατο18 γράφημα (ή Γράφημα 2D). 

Two-tailed test: ∆ίπλευρος έλεγχος. 

Type I and II errors: Σφάλματα τύπου I και II. 

U 

Unbiased estimate: Αμερόληπτη εκτίμηση. 

Unbiased estimator: Αμερόληπτος εκτιμητής. 

Uncorrelated random variables: Ασυσχέτιστες ή ορθογώνιες τυχαίες μεταβλητές. 

Uncorrelated variables: Ασυσχέτιστες μεταβλητές. 

Unexplained variation: Ανεξήγητη διακύμανση. Ως «ανεξήγητη διακύμανση» μπορεί να 

θεωρηθεί  το SSR στην εξαρτώμενη μεταβλητή, δηλ. είναι η διακύμανση που δημιουργείται 

μόλις ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της εξίσωσης παλινδρόμησης 

Ungrouped data: Αταξινόμητα δεδομένα. 

Uniform distribution: Ομοιόμορφη κατανομή. 

Uniformly distributed random variable: Ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή 

Union: Ένωση. 

Unique: Μοναδικός. 

Uniqueness theory: Θεώρημα μοναδικότητας. 

Unit value index: ∆είκτης μέσης αξίας. 

Unit: Μονάδα. 

Universal kriging: Καθολικό kriging. Το «καθολικό kriging» είναι μια διασκευή του κανονικού 

kriging που ενσωματώνει τη τάση. 

Universal set: Βασικό σύνολο ή βασικός χώρος.19  

Unknown values: Άγνωστες τιμές. 

Unsampled location: Μη δειγματολιπτική τοποθεσία ή χωροθεσία. 

Unweighted index numbers: Αστάθμητοι αριθμοδείκτες. 

Unweighted price indices: Αστάθμητοι αριθμοδείκτες τιμών. 

Upper and lower simulation envelopes: Άνω και κάτω φάκελοι προσομοίωσης. 

Upper boundary: Ανώτερο όριο. 

                                                 
18 «∆ισδιάστατο» και όχι «διδιάστατο» ή «δυσδιάστατο» όπως εμφανίζεται σε μερικά τεχνικά βιβλία και λεξικά. Για 

τη σωστή ορθογραφία αυτού του επιθέτου, βλ. Μπαμπινιώτη, 1998, σελ. 521, Τριανταφυλλίδη, 1998, σελ. 384 και 

Κριαρά, 1995, σελ. 384. 
19 Βλ. Spiegel (μετάφρ. Περσίδης), 1977, σελ. 378, και Παπακωνσταντίνου και Καΐτσα, 1995, σελ. 161. 
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User-created objects: Αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο το χρήστη. 

User-input: Εισαγωγή εντολών ή δεδομένων από το χρήστη. 

V 

Value index: ∆είκτης αξίας. 

Value: (1) Αξία, τιμή. (ουσ.). (2) ∆είκτης. (ουσ.). (4) Εκτιμώ. (ρ.). 

Variability: Μεταβλητότητα, ποικιλομορφία, ποικιλότητα. 

Variable: (1) Μεταβλητή. (ουσ.). (2) Μεταβλητός, εναλασσόμενος. (επίθ.). 

Variance analysis: Ανάλυση διασποράς ή διακύμανσης. 

Variance sample: Δείγμα διακύμανσης ή διασποράς. 

Variance stabilizing (or stabilising) Form of Khat: Ένας τύπος σταθεροποιητικής 

διακύμανσης της συνάρτησης Khat. 

Variance: Διακύμανση ή διασπορά. 

Variate (or random variable): Τυχαία μεταβλητή. 

Variation: Μεταβολή, μεταβλητικότητα. 

Varied: Ποικίλος/η/ο. 

Variety: Ποικιλία, διαφορά, ανομοιότητα. 

Variogram estimation: Εκτίμηση διαγράμματος διασποράς. 

Variogram function: Συνάρτηση διαγράμματος διασποράς. 

Variogram: ∆ιάγραμμα διασποράς ή βαριόγραμμα ή διάγραμμα σειριακής μεταβλητότητας.20 

Είναι η μέτρηση της ομοιότηατας μεταξύ ζευγών σημείων με αυξημένη απόσταση. Το 

διάγραμμα διασποράς βασίζεται στη μέση διαφορά τετραγώνων ανάμεσα στα ζεύγη. 

Various: ∆ιάφορος/η/ο, ποικίλος/η/ο. 

Vector: ∆ιάνυσμα. 

Venn diagram: ∆ιάγραμμα του Venn. 

Virtual: (1) Εικονικός/ή/ό. (2) Πλασματικός/ή/ό. (3) Υπερβατικός/ή/ό. (4) Ουσιαστικός/ή/ό. 

Visual models: Οπτικά ή εικονικά πρότυπα, μοντέλα. (Μοντέλα σε γλώσσα Visual Basic, C++). 

Visual resources: Οπτικές ή εικονικές πηγές. 

Visualization (or visualization): (1) Απεικόνιση, εικονοποίηση. (2) Οπτικοποίηση. 

                                                 
20 Για την απόδοση του όρου variogram ως «διάγραμμα σειριακής μεταβλητότητας», βλ. Κοκολάκη και 

Χρυσαφινού, 1988, σελ. 95. 
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Visualize (or visualize): (1) Σχηματίζω νοερή εικόνα, συλλαμβάνω νοερά, οραματίζομαι, 

απεικονίζω. (2) Οπτικοποιώ. 

Volume: (1) Ένταση (ήχου). (2) Εύρος (φωνής). (3) Όγκος (κυβικός). (4) Όγκος, μεγάλη 

ποσότητα. (5) Τόμος (π.χ. μιας εγκυκλοπαίδειας). 

W 

Weak law of large numbers: Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. 

Weibull distribution: Κατανομή του Weibull 

Weighted aggregative price index: Σταθμικός δείκτης τιμών. 

Weighted linear combination of available samples: Σταθμικός γραμμικός συνδυασμός των 

διαθέσιμων δειγμάτων. 

Weighted linear combination of available samples: Σταθμικός γραμμικός συνδυασμός των 

διαθέσιμων δειγμάτων. 

Weighted price index: Σταθμικός αριθμοδείκτης τιμών. 

Weighted relative price index: Σταθμικός δείκτης των σχετικών τιμών. 

Well: (1) Πηγάδι, φρέαρ. (ουσ.). (2) Πηγή, βρύση. (ουσ.). (3) Φρεάτιο, κλιμακοστάσιο, 

φωταγωγός. (ουσ.). (4) Χώρος για τους δικηγόρους προ της έδρας των δικαστών. (ουσ.). (5) 

Well out (from/of): Κυλώ. (ρ.). (6) Well over: Πλημμυρίζω, ξεχειλίζω. (ρ.). 

Width: Πλάτος, φάρδος ευρύτητα, εύρος. 

Wien’s displacement law: Νόμος μετατόπισης του Wien. 

X 

X, y, z field: Πεδίο x, y, z, όπου οι x, y, z είναι Καρτεσιανές συντεταγμένες. 

x-coordinate: Συντεταγμένη –χ. 

Y 

Y axis: Άξονας των Υ. 

Yates’ correction: ∆ιόρθωση του Yates 

y-coordinate: Συντεταγμένη –ψ. 

Z 

Zone: Ζώνη. 

χ degree direction: ∆ιεύθυνση χ μοιρών. 
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Περίληψη: 

Αναλύσαμε χωρικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών δασών και υπαίθρου μεταξύ 

ομοσπονδιακών, πολιτειακών και ιδιωτικών εκτάσεων και 377 οικιστικών κοινοτήτων στην 

πυρο-επιρρεπή Πολιτεία του Όρεγκον/ State of Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(ΗΠΑ). Αξιολογήθηκε η μετάδοση πυρκαγιών πέρα από τα συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά όρια και 

η επίδραση διαφορετικών καθεστώτων διαχείρισης σε διάφορες κατανομές δημοσίων και 

ιδιωτικών αγροδασικών περιαστικών περιοχών. Η χωρική ανάλυση ποσοτικοποίησε το σχετικό 

μέγεθος της διασυνοριακής έναντι της μη διασυνοριακής έκθεσης σε πυρκαγιές, με βάση το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον οικισμό που ξεκίνησε η φωτιά καθώς και την προκύπτουσα 

περίμετρο της, χρησιμοποιώντας τα συστήματα προσομοίωσης πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα 

της εργασίας δύνανται να αξιοποιηθούν σε έναν τεκμηριωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

Λέξεις κλειδιά: πυρκαγιές, κίνδυνος, κοινωνικοοικονομικά, χωροταξία, οικισμοί, διασυνοριακή 

μετάδοση πυρκαγιών 
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1. Εισαγωγή 

Τα αίτια των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών με ανθρώπινες απώλειες στην Πολιτεία του 

Όρεγκον στη δυτική ακτή των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς 

παράγοντες, όπως το συνεχώς επεκτεινόμενο αστικό αποτύπωμα (Radeloff et al. 2018), οι 

ολοένα περισσότερες ανθρώπινες αναφλέξεις (Nagy et al. 2018), η επιτεινόμενη ξηρασία (Littell 

et al. 2016) και οι ισχυρότεροι άνεμοι από μη αναμενόμενες διευθύνσεις (Abatzoglou et al. 

2018). Ως απάντηση στην αυξανόμενη πλέον κλίμακα του κινδύνου των πυρκαγιών για τις 

οικιστικές κοινότητες στις ΗΠΑ (Εικόνα 1), προτείνεται η εφαρμογή νέων αρχών διαχείρισης 

δασών και υπαίθρου με δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας που εκτείνονται σε δικαιοδοσίες 

και όρια κύριων γαιοκτημόνων (USDA Forest Service 2018). Αυτές οι νέες αρχές 

περιλαμβάνουν την εφαρμογή ομοσπονδιακής νομοθεσίας, όπως το «Νομοσχέδιο 

Αγροκτημάτων» (2014), η «Αρχή Καλής Γειτονίας» (2015) και το πιο πρόσφατο «Πρόγραμμα 

Κοινής Διαχείρισης» (USDA Forest Service 2018) στις ΗΠΑ. 

Η αυξανόμενη έμφαση στη διασυνοριακή διαχείριση ζητημάτων πυρκαγιάς, δηλαδή το 

ό,τι η φωτιά μεταδίδεται από γαιοκτησία σε γαιοκτησία, απαιτεί την επέκταση της κλίμακας και 

γεωγραφίας του κινδύνου ώστε να καλύψει τους κανόνες της νέας νομοθεσίας αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που προκαλούνται από τις πυρκαγιές (Ager et al. 2018, 2019). Για 

παράδειγμα, οι υπάρχουσες τεχνολογίες και τα πλαίσια εκτίμησης επικινδυνότητας δεν 

εξετάζουν ρητά το διασυνοριακό πρόβλημα, που είναι εγγενές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς των 

οικισμών από μεγάλες δημόσιες δασικές εκτάσεις (Dillon et al. 2015). Οι περισσότερες 

εκτιμήσεις κινδύνου μετρούν τον κίνδυνο επί τόπου, χωρίς σύνδεση με την προέλευση των 

μεγάλων πυρκαγιών που συνήθως ξεκινούν σε αγροδασικές περιοχές σε μεγάλη απόσταση από 

ανεπτυγμένες περιαστικές περιοχές (Haas et al. 2013). Σε μία εποχή όπου η κλίμακα κινδύνου 

επεκτείνεται γρήγορα με όλο και μεγαλύτερες πυρκαγιές, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις 

χωρικές ιδιότητες της διασυνοριακής πυρκαγιάς σε τοπία κατακερματισμένα από διαφορετικές 

ιδιοκτησίες και δικαιοδοσίες. 
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Εικόνα 1. Εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης σε μεγάλη πυρκαγιά στο πεδίο μίξης φυσικών-

αστικών περιοχών, στη δυτική ακτή των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό (Φωτογραφία: Peter 

Buschmann). 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχικά συνοψίζουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της μετάδοσης των δασικών πυρκαγιών. Στη συνέχεια παρέχουμε μία λεπτομερή 

χωρική ανάλυση της διασυνοριακής έκθεσης σε πυρκαγιές στην Πολιτεία Όρεγκον μεταξύ των 

κυριότερων ιδιοκτησιακών καθεστώτων γης (δηλαδή ιδιωτική, πολιτειακή και ομοσπονδιακή) 

και ανάμεσα σε μεγάλες εκτάσεις και οικιστικές κοινότητες, με στόχο την παροχή υποστήριξης 

αποφάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα μείωσης του κινδύνου πυρκαγιών. Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση κοινών διακοινοτικών έργων αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών, και να δώσουν 

προτεραιότητα σε μεθόδους τεκμηριωμένης μείωσης της αγροδασικής καύσιμης ύλης και άλλες 

δραστηριότητες διαχείρισης που απευθύνονται σε δράσεις προστασίας των οικισμών και των 

περιαστικών δασών. 
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2. Μέθοδοι 

2.1. Κίνδυνος Πυρκαγιάς και Έκθεση 

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς (wildfire risk) αφορά την πρόβλεψη της αναμενόμενης απώλειας, 

υπολογιζόμενη ως το προϊόν της πιθανότητας εμφάνισης μίας πυρκαγιάς σε δεδομένη ένταση 

και των συνεπειών της (Ager et al. 2017a). Αντίθετα, η έκθεση σε πυρκαγιές (wildfire exposure) 

αφορά την παράθεση των απειλούμενων αξιών σε σχέση με την προβλεπόμενη εμφάνιση 

πυρκαγιάς και την ένταση της, χωρίς να εκτιμάται η πιθανή απώλεια (SRA 2006). Σε αυτή τη 

μελέτη επικεντρωνόμαστε στην έκθεση σε πυρκαγιές για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα, και 

δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν με τις τρέχουσες μεθόδους προσομοίωσης να μοντελοποιηθεί η 

απώλεια δομών και κτηρίων. 

 

2.2.  Περιοχή Μελέτης και Γαιοκτησία 

Η περιοχή μελέτης περιέλαβε περισσότερες από 150 γαιοκτησίες στην Πολιτεία Όρεγκον (η 

οποία έχει έκταση 25,5 εκατομμύρια εκτάρια και πληθυσμό 4,3 εκατομμύρια κατοίκους), που 

ομαδοποιήθηκαν σε 15 κατηγορίες όπως ορίζονται στη βάση δεδομένων προστατευόμενων 

περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (USGS 2016) και ενημερώθηκε με τις ιδιωτικές 

εκτάσεις από το ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών ΒΔ Ειρηνικού (Atterbury Consultants 2017) 

(Εικόνα 2). Οι τρεις μεγαλύτερες γαιοκτησίες ήταν αυτές της Αμερικάνικης Δασικής Υπηρεσίας 

(FS) (6,3 εκατομμύρια εκτάρια), του Γραφείου Διαχείρισης Γης (BLM) (6,4 εκατομμύρια 

εκτάρια) και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (8,2 εκατομμύρια εκτάρια), χωρίς να περιλαμβάνει την 

κατηγορία των ιδιωτικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανική παραγωγή 

ξυλείας (οριζόμενη εφεξής ως private industrial). 

Για να εκτιμήσουμε τη διασυνοριακή χωρική έκθεση σε πυρκαγιές των οικιστικών 

κοινοτήτων, βελτιώσαμε περαιτέρω το θεματικό επίπεδο ιδιοκτησίας γης ώστε να 

συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της κοινότητας, καθώς και το πεδίο μίξης φυσικών-αστικών 

περιοχών (wildland-urban interface – WUI) χρησιμοποιώντας πολυγωνικά δεδομένα για τις 

κατοικημένες εκτάσεις των ΗΠΑ (US Census Bureau 2016) και το WUI όπως χαρτογραφήθηκαν 

από το έργο SILVIS (Radeloff et al. 2005). Το SILVIS WUI ορίζει το πεδίο μίξης φυσικών-

αστικών περιοχών ως την περιοχή όπου τα σπίτια συναντιούνται ή αναμιγνύονται με 

αγροδασική βλάστηση, ταξινομημένη σύμφωνα με την πυκνότητα δόμησης (τουλάχιστον μία 
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κατοικία ανά 16 εκτάρια) και την απόσταση τους από τη βλάστηση, με περαιτέρω ταξινομήσεις 

σε ανάμικτη (intermix, αναμεμιγμένες κατοικίες με βλάστηση) καθώς και κατοικίες κοντά στα 

όρια έναρξης της βλάστησης (interface, WUI). 

 

 

Εικόνα 2. Οι γαιοκτησίες στην Πολιτεία Όρεγκον στις ηπειρωτικές δυτικές ΗΠΑ (πηγή 

δεδομένων: Radeloff et al. 2005, US Census Bureau 2016, USGS 2016, Atterbury Consultants 

2017). 

 

Χρησιμοποιούμε τον όρο «κοινότητα» για να περιγράψουμε τον συνδυασμό του βασικού 

οικισμού, όπως ορίζεται στην απογραφή, με το παρακείμενο πεδίο μίξης των φυσικών και 

αστικών περιοχών. Προσδιορίσαμε 377 βασικές κοινότητες με τα δεδομένα απογραφής των 

ΗΠΑ, με πληθυσμό 3,1 εκατομμύρια άτομα και 1,3 εκατομμύρια κτήρια και κατοικίες. Η 

σύνδεση των πολυγώνων SILVIS WUI με τις βασικές κοινότητες επετεύχθη χρησιμοποιώντας 

τα δεδομένα του οδικού δικτύου υπολογίζοντας τον ελάχιστο χρόνο οδήγησης από τον πυρήνα 
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της κοινότητας σε κάθε γειτονικό πολύγωνο WUI (Ager et al. 2018). Η ταχύτητα οδήγησης 

αξιοποιήθηκε για να δημιουργήσει ένα θεματικό επίπεδο τιμών ψηφιδοπλέγματος (raster) με το 

εργαλείο Cost Allocation του λογισμικού ArcGIS (ESRI 2013), ορίζοντας μέγιστη απόσταση ίση 

με 45 λεπτά χρόνου οδήγησης. Καθορίστηκε σχετικά μεγάλος χρόνος οδήγησης για να 

συμπεριληφθούν και να αποδοθούν πάνω από το 95% των πολυγώνων WUI στις κοντινότερες 

σε αυτά κοινότητες. 

 

2.3. Προσομοιώσεις Πυρκαγιών 

Δεδομένα προσομοίωσης πυρκαγιών που παρήχθησαν με το σύστημα FSim (Finney et al. 2011) 

χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της έκθεσης σε πυρκαγιές τόσο εντός όσο και μεταξύ των 

διαφορετικών ιδιοκτησιών. Το FSim δημιουργεί ένα πλήθος σεναρίων έναρξης και εξέλιξης 

πυρκαγιών για ένα μεγάλο αριθμό περιόδων πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τη σχέση μεταξύ του 

ιστορικού της Συνιστώσας Εκλυόμενης Ενέργειας (Energy Release Component) (Bradshaw et al. 

1983) και των ιστορικών δεδομένων εμφάνισης πυρκαγιάς. Οι αγροδασικές πυρκαγιές 

προσομοιώνονται με τον αλγόριθμο Minimum Travel Time (MTT) (Finney 2002), υπό τις 

καιρικές συνθήκες που προκύπτουν από την ανάλυση χρονοσειρών ιστορικών κλιματικών 

δεδομένων. Τα δεδομένα καιρού προήλθαν από το εθνικό δίκτυο αυτομάτων τηλεμετρικών 

μετεωρολογικών σταθμών (RAWS) των ΗΠΑ (Zachariassen et al. 2003). 

Τα χωρικά θεματικά επίπεδα των μοντέλων επιφανειακής καύσιμης ύλης (Εικόνα 3), η 

κάλυψη κόμης, η διαθέσιμη καύσιμη ύλη κόμης και η δομή των δασικών συστάδων προήλθαν 

από το πρόγραμμα LANDFIRE (2016). Οι εκροές του FSim περιλαμβάνουν τη θέση ανάφλεξης 

κάθε πυρκαγιάς, τις προσομοιωμένες περιμέτρους πυρκαγιάς, την ετήσια πιθανότητα καύσης 

(annual burn probability) (Εικόνα 4) και το εξαρτώμενο μήκος φλόγας (conditional flame 

length), που αντιπροσωπεύει την ένταση καύσης σε κάθε περιοχή (Εικόνα 5). Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνταν από περίπου 1,5 εκατομμύριο αναφλέξεις που 

προσομοιώθηκαν εντός της Πολιτείας του Όρεγκον, και σε ζώνη περίπου 40 km γύρω γύρω από 

αυτή, και αντιπροσωπεύουν 10.000 επαναλήψεις περιόδων πυρκαγιών ανάλογα με την περιοχή 

προσομοίωσης (Finney et al. 2011). 
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Εικόνα 3. Μοντέλα αγροδασικής καύσιμης ύλης στην Πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ 

(LANDFIRE 2016), με βάση τους Scott and Burgan (2005). 

 

2.4.  Χωρική Κατανομή Διασυνοριακών Πυρκαγιών 

Η ανάλυση της μετάδοσης πυρκαγιάς διεξήχθη τόσο σε κλίμακα ιδιοκτήτη γης όσο και σε 

κλίμακα κοινότητας, παρόμοια με τις μεθόδους που περιγράφονται στους Ager et al. (2017b, 

2018). Η διασυνοριακή μετάδοση πυρκαγιών προσδιορίστηκε ποσοτικά με τη χωρική ανάλυση 

των διασταυρώσεων των περιμέτρων της πυρκαγιάς με τις μεγάλες ιδιοκτησίες γης και τις 

κοινότητες του Όρεγκον. Τα μικρότερα πολύγωνα ιδιοκτησιών συγχωνεύθηκαν με τη γειτονικά 

μεγαλύτερη ιδιοκτησία γης για να αποφευχθεί ένας ψευδής κατακερματισμός εντός της ιδίας 

υπηρεσίας και του ιδίου ιδιοκτήτη γης. 
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Εικόνα 4. Ετήσια πιθανότητα καύσης (annual burn probability) εκτιμώμενη από τη 

μοντελοποίηση συμπεριφοράς πυρκαγιών (Ager et al. 2019). 

 

Η προέλευση κάθε πυρκαγιάς αντιστοιχήθηκε με βάση το σημείο έναρξης της 

προσομοιωμένης ανάφλεξης. Η συνολική καμένη έκταση σε κάθε γαιοκτησία αθροίστηκε σε 

τρεις κατηγορίες: την εισερχόμενη πυρκαγιά (Εισερχόμενη), δηλαδή το μέγεθος της έκτασης 

που κάηκε από όλες τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν σε κάποια άλλη ιδιοκτησία γης και 

μεταδοθήκαν στα πολύγωνα της κάθε ιδιοκτησίας ή κοινότητας, την εξερχόμενη πυρκαγιά 

(Εξερχόμενη), δηλαδή το μέγεθος της έκτασης που κάηκε από όλες τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν 

εντός των πολυγώνων μίας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας γης ή κοινότητας και ξέφυγαν από τα 

όρια της, και τη μη-μεταδιδόμενη πυρκαγιά (Aυτοκαιόμενη), δηλαδή το μέγεθος της έκτασης 

που κάηκε μέσα σε μία ιδιοκτησία με αναφλέξεις εντός των πολυγώνων της ιδίας γαιοκτησίας. 

Αναλύσαμε τη μετάδοση πυρκαγιάς για να κατανοήσουμε τρία συγκεκριμένα πρότυπα: 1) 

μετάδοση μεταξύ μεγάλων ιδιοκτησιών, 2) μετάδοση μεταξύ σημαντικών ιδιωτικών 
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γαιοκτησιών και μεγάλων ιδιοκτησιών, και 3) μετάδοση από τις μεγάλες γαιοκτησίες προς τις 

κοινότητες. Χρησιμοποιήσαμε τις τιμές των καμένων εκτάσεων από μεταδιδόμενες πυρκαγιές 

μεταξύ των μεγάλων ιδιοκτησιών και των κοινοτήτων για να δημιουργήσουμε δίκτυα πυρκαγιάς 

που αντιπροσωπεύουν γραφιστικά τη μετάδοση με τη χρήση κόμβων για την απόδοση των 

ιδιοκτησιών ή των κοινοτήτων, και βελών μετάδοσης για την απόδοση του μεγέθους των 

καμένων εκτάσεων που προκαλούνται από αναφλέξεις σε μία ιδιοκτησία προς μία άλλη (π.χ. 

συνολική καμένη έκταση από πυρκαγιά που εξαπλώνεται μεταξύ κοινοτήτων και δημόσιας γης). 

 

Εικόνα 5. Εξαρτώμενο μήκος φλόγας (conditional flame length) εκτιμώμενο από τη 

μοντελοποίηση συμπεριφοράς πυρκαγιών (Ager et al. 2019). 

 

2.5.  Ποσοτικοποίηση Έκθεσης Οικισμών 

Διασταυρώσαμε τις προσομοιωμένες περιμέτρους των πυρκαγιών με τα πολύγωνα των 

οικιστικών κοινοτήτων για να εκτιμήσουμε τον ετήσιο αριθμό κτηρίων που εκτίθενται σε 

πυρκαγιές. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης των κτηρίων υπολογίστηκαν ως το προϊόν του ποσοστού 
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του κάθε πολυγώνου της εκάστοτε κοινότητας που κάηκε από τις προσομοιωμένες πυρκαγιές 

και του αριθμού των κτηρίων που βρίσκονται εντός αυτού του πολύγωνου, υποθέτοντας ότι η 

κατανομή των κτηρίων μέσα σε κάθε πολύγωνο είναι ομοιόμορφη και δεν διαφοροποιείται 

χωρικά. Το ποσοστό της καμένης περιοχής από κάθε προσομοιωμένη πυρκαγιά σε κάθε 

πολύγωνο μεταφράστηκε στον ετήσιο αριθμό επηρεαζόμενων κτηρίων. Εκτιμήσαμε επίσης την 

κανονικοποιημένη έκθεση των κτηρίων για ολόκληρη την κοινότητα, που είναι ο αριθμός των 

κτηρίων που επηρεάζονται ανά έτος και ανά εκτάριο εκτεθειμένου πολυγώνου (ένα πολύγωνο 

ανά κοινότητα). Για κάθε ανάφλεξη, αθροίσαμε όλα τα προβλεπόμενα κτήρια που εκτιμήθηκε 

ότι επηρεάστηκαν από όλες τις διασταυρώσεις των προσομοιωμένων περιμέτρων πυρκαγιών με 

τα διαφορετικά πολύγωνα WUI, ενώ για κάθε πολύγωνο WUI αθροίσαμε όλη την προβλεπόμενη 

έκθεση κτηρίων από όλες τις περιμέτρους που το έτεμναν. 

 

2.6.  Χαρτογράφηση «Λεκάνης Φωτιάς» 

Χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων πυρκαγιάς για να οριοθετήσουμε τις 

περιοχές όπου οι μεγάλες πυρκαγιές είναι πιθανό να ξεκινήσουν και με τη μετάδοση τους να 

εκθέσουν σε κίνδυνο οικιστικές κοινότητες. Οι «λεκάνες φωτιάς» (firesheds) ορίζουν τα 

βιοφυσικά χωρικά όρια του κινδύνου εντός και γύρω από τους οικισμούς, καθώς και τις πιθανές 

πηγές του κινδύνου όσον αφορά την ιδιοκτησία γης στην οποία ξεκίνησαν οι πυρκαγιές (Εικόνα 

6). Χαρτογραφήσαμε τις «λεκάνες φωτιάς» των κοινοτήτων δημιουργώντας μία συνεχή 

εξομαλυμένη επιφάνεια προβλεπόμενης έκθεσης σε κτήρια και κατοικίες από όλες τις 

αναφλέξεις του FSim, οι οποίες δημιούργησαν πυρκαγιές που τέμνουν τα πολύγωνα της κάθε 

κοινότητας. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο χωρικής παρεμβολής (interpolation) με στάθμιση του 

αντίστροφου της απόστασης (inverse distance weighting), που υλοποιήθηκε με το λογισμικό 

ArcGIS (ESRI 2013) χρησιμοποιώντας σταθερή ακτίνα αναζήτησης εύρους 5 km. Εκτός από 

έναν συνολικό χάρτη σε επίπεδο Πολιτείας και για όλες τις κοινότητες, οι «λεκάνες φωτιάς» 

αναπτύχθηκαν και ξεχωριστά για κάθε κοινότητα. 
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Εικόνα 6. Η «λεκάνη φωτιάς» (fireshed) ενώνει το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

2.7.  Δείκτες Χωρικής Έκθεσης 

Υπολογίσαμε και χαρτογραφήσαμε τρεις δείκτες για να δείξουμε τη χωρική κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα της έκθεσης σε πυρκαγιές σε σχέση με τη γεωγραφία του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. Κάθε μέτρηση υπολογίστηκε σε ανάλυση εικονοστοιχείου (pixel) μεγέθους 

500×500 m. Οι μετρήσεις περιγράφουν τόσο την κλίμακα όσο και τη σύνθεση των 

αποτελεσμάτων πυρκαγιών που ξεκινούν αλλού και φτάνουν σε ένα δεδομένο εικονοστοιχείο. 

Ο δείκτης δυνητικού μεγέθους πυρκαγιάς ήταν το μέσο μέγεθος πυρκαγιάς (σε εκτάρια) που 

δημιουργήθηκε από όλες τις αναφλέξεις που ξεκίνησαν σε κάθε εικονοστοιχείο. Εδώ, κάθε 

προσομοιωμένη φωτιά αποδόθηκε στο σημείο ανάφλεξης και τα σημεία εξομαλύνθηκαν για να 

δημιουργήσουν μία συνεχή κάλυψη ψηφιδοπλέγματος (raster). Ο δείκτης μεγέθους 

εισερχόμενων πυρκαγιών μέτρησε το μέσο μέγεθος πυρκαγιάς (σε εκτάρια) που έκαψε το κάθε 

εικονοστοιχείο. Τέλος, ο δείκτης αυτοκαιόμενης περιοχής μέτρησε το ποσοστό ιδίας καύσης, 

δηλαδή από ανάφλεξη εντός της ίδιας γαιοκτησίας, έναντι της εισερχόμενης πυρκαγιάς που 

ξεκίνησε σε κάποια διαφορετική γαιοκτησία, κατά μέσο όρο σε όλες τις πυρκαγιές. 

Αντιστρέφοντας τις τιμές του τελευταίου δείκτη μπορούν να αναγνωριστούν πιθανές εστίες με 

διασυνοριακή μετάδοση φωτιάς (Εισερχόμενη). 
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3. Αποτελέσματα 

3.1.  Δείκτες Έκθεσης 

Ο δείκτης δυνητικού μεγέθους πυρκαγιάς εντόπισε τις τοποθεσίες που δημιούργησαν τις 

μεγαλύτερες πυρκαγιές, με τις υψηλότερες τιμές να παρατηρούνται στο νοτιοδυτικό Όρεγκον 

και τμήματα του βορειοανατολικού και ανατολικού Όρεγκον. Ο δείκτης μεγέθους εισερχόμενων 

πυρκαγιών (Εικόνα 7) έδειξε το μέσο μέγεθος της φωτιάς που έκαψε κάθε εικονοστοιχείο, με τις 

υψηλότερες τιμές ξανά στο νοτιοδυτικό αλλά και στο νοτιοανατολικό Όρεγκον. Ο δείκτης 

αυτοκαιόμενης περιοχής (Εικόνα 8) έδειξε το ποσοστό ιδίας καύσης έναντι της εισερχόμενης 

φωτιάς για κάθε εικονοστοιχείο. Οι χαμηλές τιμές που αντιπροσωπεύουν περιοχές υψηλής 

διασυνοριακής μετάδοσης εκτιμήθηκαν για περιοχές στο νοτιοδυτικό και στο νότιο-κεντρικό 

Όρεγκον. Εστίες υψηλής μετάδοσης (με μικρή αυτοκαιόμενη περιοχή) ήταν επίσης εμφανείς 

κατά μήκος των ορίων ιδιοκτησιακής δικαιοδοσίας. 

 

Εικόνα 7. Ο δείκτης μεγέθους εισερχόμενων πυρκαγιών (μέσο μέγεθος όλων των πυρκαγιών 

που έφτασαν σε ένα δεδομένο μέρος) παρουσιάζει τις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλες 

πυρκαγιές. 
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Εικόνα 8. Ζώνες υψηλής μετάδοσης πυρκαγιάς. Με μπλε απεικονίζονται οι περιοχές που 

καίγονται από πυρκαγιές εντός των ιδίων γαιοκτησιών, ενώ με κόκκινο οι περιοχές που 

καίγονται από διασυνοριακές πυρκαγιές. 

 

3.2.  Προβλεπόμενη Μετάδοση Πυρκαγιάς μεταξύ Μεγάλων Γαιοκτησιών 

Η προβλεπόμενη ετήσια καμένη έκταση ήταν η υψηλότερη δυνατή σε περιοχές ιδιοκτησίας 

BLM, FS και ιδιωτικής, με γενικά ίσες αναλογίες μεταδιδόμενης πυρκαγιάς, αν και οι ιδιωτικές 

περιοχές έλαβαν και έστειλαν περισσότερη πυρκαγιά ως προς την έκταση της (Πίνακας 1) καθώς 

και σε ποσοστιαία βάση. Το δίκτυο μετάδοσης πυρκαγιάς (Εικόνα 9-Α) παρείχε μία ευρεία 

επισκόπηση της ανταλλαγής πυρκαγιάς μεταξύ των κύριων γαιοκτησιών, και δείχνει ότι η φωτιά 

μεταδόθηκε μεταξύ όλων των 10 κύριων γαιοκτησιών μέσω 38 συνδέσεων στο δίκτυο (δηλαδή 

κατευθυνόμενες άκρες). Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, οι περιοχές ιδιοκτησίας BLM, FS 

και ιδιωτικής έχουν τους μεγαλύτερους κόμβους που αντιπροσωπεύουν την εισερχόμενη 

πυρκαγιά, καθώς και τον υψηλότερο αριθμό γειτονικών κόμβων που ανταλλάσσουν τις 

πυρκαγιές. 
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Πίνακας 1. Οι τρεις πρώτες μεγάλες ιδιοκτησίες του Όρεγκον με βάση τη διασυνοριακή 

μετάδοση πυρκαγιών (σε εκτάρια/έτος). 

 
Σημαντική 

ιδιοκτησία 
Εισερχόμενη 

πυρκαγιά 
Εξερχόμενη 

πυρκαγιά 
Αυτοκαιόμενη 

περιοχή 

 BLM 8.350 7.500 26.300 

 FS 4.650 5.200 22.000 

 Ιδιωτική 10.200 9.300 20.000 

 

Όταν το δίκτυο μετάδοσης πυρκαγιάς κανονικοποιείται βάσει της εξερχόμενης ανταλλαγής 

πυρκαγιάς ανά έκταση κάθε γαιοκτησίας, αυτό αλλάζει δραματικά και η μετάδοση γίνεται 

μεταξύ 12 κύριων ιδιοκτησιών μέσω 37 συνδέσεων στο δίκτυο (Εικόνα 9-Β). Οι ιδιωτικές 

εκτάσεις γίνονται ο κυρίαρχος παραλήπτης της φωτιάς και οι περιοχές ιδιοκτησίας BLM, FS και 

ιδιωτικής είναι βασικοί κόμβοι με τον υψηλότερο αριθμό γειτόνων μετάδοσης πυρκαγιάς. 

 

3.3.  Έκθεση Κοινοτήτων σε Πυρκαγιές από Μεγάλες Γαιοκτησίες 

Ο χάρτης του Όρεγκον για την έκθεση των κτηρίων και κατοικιών (Εικόνα 10) αντιπροσωπεύει 

τη «λεκάνη φωτιάς» για την έκθεση της κάθε κοινότητας στις πυρκαγιές, εκτιμώντας τον ετήσιο 

αριθμό κατοικιών που εκτίθενται σε κάθε εικονοστοιχείο. Οι υψηλότερες περιοχές έκθεσης 

επικεντρώθηκαν γύρω από το κεντρικό Όρεγκον και νοτιοδυτικά. Μπορούν να δημιουργηθούν 

μεμονωμένες «λεκάνες φωτιάς» για κάθε κοινότητα και να χρησιμεύουν ως βιοφυσικές ζώνες 

στον σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας, και θα περιλαμβάνουν την πηγή έκθεσης τους και όχι 

μόνο τα διοικητικά όρια της εκάστοτε κοινότητας που δεν συμπίπτουν με τις βιοφυσικές ζώνες 

κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυτή τη μελέτη, οι «λεκάνες φωτιάς» περιλαμβάνουν 9,6 εκατομμύρια 

εκτάρια ή το 38% της περιοχής μελέτης, περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη έκταση από αυτή 

που καταλαμβάνουν οι κοινότητες με τα θεσμοθετημένα όρια τους (όρια κατοικημένων 

περιοχών και περιβάλλον WUI). 
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Εικόνα 9. Διαδρομές μετάδοσης πυρκαγιάς μεταξύ μεγάλων γαιοκτησιών στο Όρεγκον χωρίς 

κανονικοποίηση (Α) και με κανονικοποίηση (Β). Τα βέλη χρωματίζονται από την ανάφλεξη της 

πηγής και το πλάτος αντιπροσωπεύει την περιοχή που καίγεται σε τέσσερις κλίμακες για την 

περίπτωση Α (<100, 100-200, 200-1.000 και >1.000 εκτάρια/έτος) και τρεις για την περίπτωση 

Β (<0,05, 0,05-0,1 και >0,1 εκτάρια/έτος/km2). Το μέγεθος κόμβου αντιπροσωπεύει το άθροισμα 

της εισερχόμενης φωτιάς σε τέσσερις κλίμακες για την περίπτωση Α (<500, 500-2.000, 2.000-

5.000 και >5.000 εκτάρια/έτος) και τρεις για την περίπτωση Β (<0,1, 0,1-0,55 και >0,55 

εκτάρια/έτος/km2). 

 

 

Εικόνα 10. Συνολική έκθεση κτηρίων και κατοικιών εντός των κοινοτήτων του Όρεγκον όπως 

εκτιμήθηκε από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων πυρκαγιών. 
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Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, οι κορυφαίες 50 εκτεθειμένες στις 

πυρκαγιές κοινότητες βρίσκονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κεντρικό και νοτιοδυτικό Όρεγκον, 

με μερικές κοινότητες στο φαράγγι του ποταμού Κολούμπια ή στο ανατολικό Όρεγκον (Εικόνα 

11). Η έκθεση διαφέρει μεταξύ των κοινοτήτων καθώς και η κύρια γαιοκτησία που συνέβαλε 

στη συνολική έκθεση, αν και γειτονικές κοινότητες ή τοπικές αναφλέξεις (εντός του WUI) ήταν 

ο κύριος συντελεστής στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο αριθμός των γειτονικών γαιοκτησιών 

που συμβάλλουν στην έκθεση σε μία δεδομένη κοινότητα ποικίλλει, σε ένα εύρος από 4 έως 12 

διαφορετικές γαιοκτησίες. 

 

 

Εικόνα 11. Οι 50 πιο εκτεθειμένες στις προσομοιωμένες πυρκαγιές κοινότητες του Όρεγκον. 
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Το δίκτυο μετάδοσης πυρκαγιάς για κοινότητες και κύριες εκτάσεις γης (Εικόνα 12) 

δείχνει ότι η φωτιά μεταδόθηκε μεταξύ 62 κοινοτήτων και ιδιοκτησιών μέσω 86 συνδέσεων στο 

δίκτυο. Όσον αφορά τις κορυφαίες 50 πιο εκτεθειμένες κοινότητες και το ποσοστό της έκθεσης 

κατοικιών που προκαλείται από πυρκαγιές που ξεκινούν και μεταδίδονται σε αυτές από 

γειτονικές γαιοκτησίες (Εικόνα 13), η μετάδοση πυρκαγιάς ποικίλλει από την άποψη του ποσού 

και του σχετικού αριθμού των εκτάσεων που συμβάλλουν, αν και υπήρχε μία πολύ θετική σχέση 

μεταξύ του ποσού της ετήσιας έκτασης πυρκαγιάς που ελήφθη και του αριθμού των γειτονικών 

γαιοκτησιών. Έτσι, καθώς ο αριθμός των γειτόνων αυξάνεται, αυξάνεται επίσης η ποσότητα της 

πυρκαγιάς που λαμβάνεται, απαιτώντας έτσι συνεργατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου. 

 

Εικόνα 12. Διαδρομές μετάδοσης πυρκαγιάς μεταξύ κοινοτήτων και μεγάλων ιδιοκτησιών. Τα 

βέλη χρωματίζονται από την πηγή ανάφλεξης και το πλάτος αντιπροσωπεύει την καμένη έκταση 

σε τρεις κλίμακες (<5, 5-20 και >20 εκτάρια/έτος). Το μέγεθος κόμβου αντιπροσωπεύει το 

άθροισμα της εξερχόμενης πυρκαγιάς για μεγάλους κόμβους και της εισερχόμενης πυρκαγιάς 

μόνο για κοινότητες, ενώ όλοι οι άλλοι κόμβοι αντιπροσωπεύουν εξερχόμενη πυρκαγιά σε 

τέσσερις κλίμακες (<20, 20-80, 80-400 και >400 εκτάρια/έτος). 
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A B 

Εικόνα 13. Η προβλεπόμενη ετήσια καμένη έκταση στις 50 πιο εκτεθειμένες οικιστικές 

κοινότητες, κανονικοποιημένη από την έκταση της κοινότητας, από πυρκαγιές που 

αναφλέγονται αλλού (Α) και με ποσοστιαία σύνθεση (Β). Τα χρώματα της ράβδου υποδεικνύουν 

την πηγή της ανάφλεξης, ενώ οι κοινότητες στον άξονα y αντιπροσωπεύουν τον παραλήπτη της 

προσομοιωμένης πυρκαγιάς. 

 

4. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Η χωρική ανάλυση για την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της διασυνοριακής έκθεσης σε 

πυρκαγιές για μεγάλες γαιοκτησίες και οικιστικές κοινότητες υπογραμμίζει την ανάγκη οι 

ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες διακυβέρνησης του κινδύνου να κατανοήσουν τον 

ρόλο τους στη διαχείριση των πυρκαγιών, σε σχέση και με άλλους ιδιωτικούς και κοινοτικούς 

φορείς ιδιοκτησίας, σε αγροτικές-δασικές περιαστικές περιοχές στις ΗΠΑ και παγκοσμίως 

(Palaiologou et al. 2020a). Οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ μπορούν 

να συμβάλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού για τη μείωση των πυρκαγιών, παρέχοντας μία 
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διαδικασία για τεκμηριωμένη μέτρηση της κλίμακας του κινδύνου και τον εντοπισμό 

μεμονωμένων πηγών κινδύνου πυρκαγιάς σε αγροδασικές εκτάσεις και κοινότητες. 

Συνειδητοποιώντας την ποικιλομορφία των συνθηκών εκείνων που οδηγούν στην έκθεση σε 

πυρκαγιές στις περιαστικές περιοχές, η ολοκληρωμένη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων παρέχει 

ένα μέτρο για ορθολογική κατανομή των πόρων μεταξύ των προσπαθειών μείωσης του 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πυρόσβεσης, της διαχείρισης καύσιμης ύλης, της μείωσης 

τρωτότητας των κατοικιών και των προγραμμάτων πρόληψης έναρξης πυρκαγιών. Οι μέθοδοι 

που συνοψίζονται εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί και σε διάφορες μελέτες εκτός των ΗΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (Palaiologou et al. 2018), της Ισπανίας (Alcasena et al. 

2017) και της Αργεντινής (Argañaraz et al. 2017). 

Είναι γεγονός ότι θα πρέπει περισσότερες νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες να 

προσαρμόζονται σε διασυνοριακό επίπεδο μετάδοσης των πυρκαγιών και μία αλλαγή στο 

μέγεθος των επενδύσεων που απαιτούνται για αντιμετώπιση του συσσωρευμένου κόστους των 

επιπτώσεων της αστικής επέκτασης σε δασικές εκτάσεις και της κλιματικής αλλαγής, που 

αυξάνουν την κλίμακα του κινδύνου. Ο βαθμός στον οποίο ο κίνδυνος προέρχεται από κοντά (in 

situ) έναντι από μακριά (ex situ) έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση των στόχων 

προστασίας σε περιοχές κατακερματισμένες από τις θεσμικές δικαιοδοσίες, τις ιδιοκτησίες και 

τα καθεστώτα πυρκαγιάς. Για παράδειγμα, οικοσυστήματα επιρρεπή στη φωτιά κοντά στα όρια 

ιδιοκτησιών όπου ο κίνδυνος είναι γενικά υψηλός δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν τις 

πυρκαγιές. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε μηχανικές μεθόδους διευθέτησης της 

καύσιμης ύλης και προσχεδιασμένο ή ελεγχόμενο πυρ (prescribed fire) σε αυτές τις περιοχές. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η συνδυασμένη επίδραση των 

μηχανικών μεθόδων και της ελεγχόμενης καύσης για την επίτευξη οικολογικών στόχων 

προστασίας των δασών, ενώ θα χρειαστεί και ο κατάλληλος σχεδιασμός της πυροπροστασίας και 

των άλλων κοινωνικών και οικονομικών αξιών που κινδυνεύουν σε συνδυασμό με το μέγεθος 

και το καθεστώς των πυρκαγιών. 

Ένα πλαίσιο που να καλύπτει καλύτερα την κλίμακα και γεωγραφία του κινδύνου 

πυρκαγιών στις περιαστικές περιοχές θα βελτιώσει πιθανότατα τη δημόσια χρηματοδότηση, που 

επί του παρόντος χορηγείται στις κοινότητες βάσει ορίων χωρίς να περιλαμβάνονται οι κύριες 

πηγές κινδύνου. Έτσι, ο εντοπισμός των επικίνδυνων ή θερμών σημείων (hotspots) μετάδοσης 

πυρκαγιών στους οικισμούς και με τη γεωπληροφορική τεχνολογία (π.χ. Palaiologou et al. 
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2020b) θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας 

κοινοτήτων προσαρμοσμένων και ανθεκτικών στη φωτιά. Η αναντιστοιχία της κλίμακας μεταξύ 

σχεδιασμού και βιοφυσικών διαταραχών έχει συζητηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία (Ager et al. 

2019, Palaiologou et al. 2020a). Η χωρική ανάλυση συνδέει εγγενώς τα τοπία και 

αντιπροσωπεύει την έκθεση ως διεργασία μεταξύ των αγροτεμαχίων και όχι ως ιδιότητα του 

αγροτεμαχίου. Δεδομένου ότι ο κατακερματισμός του τοπίου ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές 

εκτάσεις είναι ένα υποσύνολο της κλίμακας εκδήλωσης μεγάλων πυρκαγιών, η σημασία του 

τοπίου επισκιάζει τις ιδιότητες των μεμονωμένων αγροτεμαχίων όσον αφορά τον κίνδυνο. Αν 

και το τοπίο ενσωματώνεται σε εκτιμήσεις κινδύνου που χρησιμοποιούν την ετήσια πιθανότητα 

καύσης και το εξαρτώμενο μήκος φλόγας στο πρόγραμμα FSim, δεν είναι δυνατόν να 

αποσυνδεθεί η χωρική κλίμακα κινδύνου και οι σχετικοί συντελεστές διαφορετικών 

αγροτεμαχίων. 

Η εργασία μας αυτή συμβάλλει στην οικοδόμηση αρχέτυπων των οικιστικών κοινοτήτων 

που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην οργάνωση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής 

διακυβέρνησης των δασικών πυρκαγιών σε κλίμακα τοπίου σε ό,τι αφορά την ανάδειξη στόχων 

και προτεραιοτήτων για την προώθηση οικισμών προσαρμοσμένων στις πυρκαγιές, την 

αποκατάσταση τοπίων ανθεκτικών στη φωτιά και την εξασφάλιση αποτελεσματικής αντίδρασης 

σε πυρκαγιές. Τα κοινοτικά αυτά αρχέτυπα έκθεσης βοηθούν στην προσαρμογή των εθνικών 

πολιτικών περιορισμού των κινδύνων στις τοπικές συνθήκες. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των 

κοινοτήτων υποδηλώνουν την εφαρμογή στρατηγικών που θα δίνουν έμφαση στον μετριασμό 

του κινδύνου σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών διαχείρισης. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να 

στοχεύουν οτιδήποτε, από την πηγή ανάφλεξης έως την περιοχή έκθεσης σε πυρκαγιά και 

πιθανή απώλεια οικισμών. Για παράδειγμα, σχετικά έργα μπορεί να περιλαμβάνουν δράσεις 

όπως ο περιορισμός της ανάπτυξης σε αγροδασικές περιοχές, επέκταση και βελτίωση της 

διαχείρισης της επικίνδυνης καύσιμης ύλης και της προσχεδιασμένης καύσης, μείωση της 

εύφλεκτης βλάστησης που περιβάλλει τις κατοικίες, και βελτιστοποίηση του προληπτικού 

σχεδιασμού και της αντιμετώπισης καταστροφών που βασίζονται σε τοπικές πρωτοβουλίες. Τα 

αποτελέσματα αυτής της χωρικής ανάλυσης μπορούν να ενσωματωθούν σε συνεργατικές 

δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού για να δοθεί η δέουσα προτεραιότητα στις επενδύσεις 

διαχείρισης σε τομείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης και εξάπλωσης πυρκαγιών. 
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Κεφάλαιο 3: 
 

 

 

 

 

Χωρική Ανάλυση Γεωστατικών Δεδομένων: Εφαρμογή στην Χωρική 

Σεισμολογία 
 

 

Στέλιος Ζήμερας 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

Καρλόβασι, Σάμος  

Email: zimste@aegean.gr  

 

 

 

Περίληψη:  
Η Χωρική στατιστική χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που 

αποτυπώνονται  ως σημεία ή εικονίδια στο επίπεδο (τετραγωνικό ή ακανόνιστο). Η ανάλυση των 

σεισμολογικών δεδομένων εντοπίζονται με βάση την παραπάνω παρουσίαση, στοιχεία 

σημαντικά στην επεξεργασία γεωστατικών δεδομένων. Η γεωστατιστική είναι συλλογή 

στατιστικών μεθόδων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στις γεωεπιστήμες. Αυτές οι μέθοδοι 

περιγράφουν τη χωρική αυτοσυσχέτιση μεταξύ των δεδομένων χρησιμοποιώντας τες  σε 

διάφορους τύπους χωρικών μοντέλων. Τα χωρικά δεδομένα αναλύονται από την πλευρά της 

χωρικής στατιστικής μέσω της αυτό-συσχέτιση των σημείων μεταξύ τους ορίζοντας χωρικές ή 

μη ομοιογένειες.  Ειδικότερα μας ενδιαφέρει η ανάλυση των σημείων εμφάνισης σεισμών 

προτείνοντας αντίστοιχες κατανομές. Η εκτίμηση των εντάσεων μπορεί αν επιτευχθεί μέσα από 

την χρήση χωρικών τεχνικών με την μέθοδο των πυρήνων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρικός Στατιστική, Χωρική σεισμολογία, Γεωστατικά δεδομένα, χωρικές 

τεχνικές, binning  μέθοδο, μέθοδο πυρήνων   
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1.  Εισαγωγή   

Η χωρική στατιστική ασχολείται με τη μελέτη χωρικών δεδομένων σε συνδυασμό με κατάλληλα 

στατιστικά μοντέλα και διαδικασίες. Η ανάλυση μοτίβου-σημείων αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο, για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών ενός συγκεκριμένου 

συμβάντος (σεισμός) εφαρμόζοντας συγκεκριμένες στατιστικές τεχνικές (εκτίμηση των 

εντάσεων χρησιμοποιώντας μέτρα όπως την απόσταση των πλησιέστερων γειτόνων) (Choi and 

Hall, 1999; Ogata, 1999) 

Τα χωρικά δεδομένα μέσα από στοχαστικές διαδικασίες αποτελούνται από μετρήσεις κάτω από 

ένα σύνολο δειγμάτων τοποθεσιών μέσα στο χρόνο. Ο στόχος της ανάλυσης είναι να 

μοντελοποιηθεί η μεταβλητότητα της τυχαίας μεταβλητής που ερμηνεύει την στοχαστική 

διαδικασία και να εξεταστούν οι στατιστικοί παράγοντες που εξηγούν την συμπεριφορά της 

διαδικασίας. Επίσης τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τιμών της 

εξεταζόμενης τυχαίας μεταβλητής στις αντίστοιχες τοποθεσίες των περιοχών μελέτης  μέσα από 

διαδικασίες χωρικής παρεμβολής (Zhuang, , Ogata, and Vere-Jones, 2002; 2004; 2005). 

Μια στοχαστική διαδικασία αποτελείται από γεγονότα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις τοπικές 

χωρικές συντεταγμένες τους. Τα επίκεντρα των σεισμών, για παράδειγμα, μπορούν να 

θεωρηθούν ως γεγονότα στο χρόνο. Ένας συνδυασμός γεγονότων σε μια περιοχή μελέτης 

αποτελεί ένα μοτίβο σημείων. Στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούν την χωρική ανάλυση 

εφαρμόζονται στα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (ΓΠΣ), με σκοπό αφενός την 

παρουσίαση των χωρικών δεδομένων σε χαρτογραφημένες περιοχές και αφετέρου στην 

πρόβλεψη εκτιμώμενων σημείων μέσα από χρήση εξειδικευμένων στατιστικών τεχνικών, Στην 

εργασία αυτή αναλύονται τεχνικές επεξεργασίας χωρικών γεωστατικών δεδομένων και 

συγκεκριμένα από σημειακά δεδομένα από σεισμούς, με σκοπό την εκτίμηση χωρικών μοτίβων.   

 

2. Ανάλυση σημείων-μοτίβων   

Η διαδικασία ανάλυσης σημείων αναφέρεται στις τοποθετήσεις των γεγονότων στην διάρκεια 

του χρόνου  X.  Κάθε γεγονός συνδέεται με μία συγκεκριμένη θέση μέσα στο δειγματικό χώρο Y 

(Daley and Vere-Jones, 1988). Τα σημεία που διαγράφουν ένα χωρικό μοτίβο, αντιστοιχούν στις 

εκάστοτε θέσεις με καταγεγραμμένα γεγονότα. Τα επίκεντρα των σεισμών, για παράδειγμα, 

μπορούν να θεωρηθούν ως γεγονότα στο χρόνο.  
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Ένα μοτίβο σημείων είναι ένα σετ από σημεία θέσεων s={s1, s2,…,sn} μιας υπο-περιοχής Α  

(Diggle, 1983; Cressie, 1993), όπου κάθε ένα σημείο καθορίζεται από συντεταγμένες (x,y). Η 

τυχαία μεταβλητή Ν(Α) μεταφράζεται ως ο αριθμός των γεγονότων (παρατηρήσεων) σε μια υπο-

περιοχή A X. Κατά των ανάλυση χωρικών δεδομένων, η στοχαστική διαδικασία των 

γεγονότων ορίζεται από συνθήκες πρώτης διάταξης (με βάση την αναμενόμενη τιμή) και 

δεύτερης διάταξης (με βάση την συνδιακύμανση) (Bailey and Catrell, 1992; Baddeley and 

Silverman, 1984; Ripley, 1981). 

Το βασικό ενδιαφέρον για την ανάλυση χωρικών σημείων είναι η διερεύνηση ύπαρξης ενός 

συγκεκριμένου προτύπου σημείων. Ειδικότερα τρία είναι τα είδη των μοντέλων σημείων-

μοτίβων λαμβάνοντας υπόψη των ομαδοποίηση των σημείων: 1. Ομαδοποιημένο μοτίβο, 2. 

Διασκορπισμένο μοτίβο και 3. Τυχαίο μοτίβο (Διάγραμμα 1) (Zimeras, 2007; 2008) 

 

Διάγραμμα 1. Τύποι μοτίβων. 1. Ομαδοποιημένο μοτίβο, 2. Διασκορπισμένο μοτίβο και 3. 

Τυχαίο μοτίβο 

 

  

                 Ομαδοποιημένο μοτίβο                              Διασκορπισμένο μοτίβο 

                                    

                                                             Τυχαίο μοτίβο 
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Οι συνθήκες πρώτης διάταξης (first-order properties) καθορίζονται από την ένταση της 

διαδικασίας λ(s), όπου ορίζεται ως ο μέσος αριθμός συμβάντων-γεγονότων σε μια οποιαδήποτε 

υποδιαίρεση του χώρου στην θέση s (Diggle, 1983; Cressie, 1993). Η ένταση λ(s), δίνεται από 

την σχέση 

                                                            
  









 
ds

dsNE
s ds 0lim  

όπου d(s) ορίζεται ως μια μικρή περιοχή γύρω από την θέση s, E(.) είναι η αναμενόμενη τιμή και 

N(d(s)) είναι ο αριθμός των συμβάντων στην μικρή περιοχή d(s) 

Οι συνθήκες δεύτερης διάταξης (senond-order properties) καθορίζονται από τις 

συσχετίσεις των συμβάντων μεταξύ διαφορετικών υποπεριοχών (Diggle, 1983; Cressie, 1993). 

Η ένταση λ(s), δίνεται από την σχέση 

         
    













 

ji

ji

dsdsji
dsds

dsNdsNE
ss

ji 0,lim,  

Μια διαδικασία ορίζεται ως σταθερή αν ισχύουν οι σχέσεις στην περιοχή Α ως λ(s) = λ 

και γ(si,sj)= γ(si-sj)= γ(d) 

Για την παρουσίαση γεωσαττισκών δεδομένων τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται 

χάρτες σημείων (dot map). Στο Σχήμα 1 παραθέτονται τα επίκεντρα των σεισμών που 

παρατηρήθηκαν σε 2049 σεισμούς στο San Francisco την περίοδο 1962-1981. Εμφανέστατα με 

βάση την χωρική χαρτογράφηση εντοπίζονται ομαδοποιήσεις.   

 

Σχήμα 1. Χωρικές θέσεις των σεισμικών επίκεντρων) (Zimeras, 2007; 2008) 
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3. Εκτίμηση των εντάσεων    

Ένας απλός προτεινόμενος τρόπος εκτίμησης προτείνεται η διαίρεση του επίπεδου σε ισόποσα 

τετράγωνα και υπολογισμός του συνόλου των συμβάντων μέσα σε κάθε ένα από αυτά. Τέλος 

σχεδιασμός του ιστογράμματος των συχνοτήτων σε κάθε τετράγωνο θα μας δηλώσει την 

κατανομή των συμβάντος όπου στατιστικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

εκτίμηση του μοντέλου. Για την εκτίμηση της έντασης λ(s) τρία μοντέλα προτείνονται  (Diggle, 

1983; Cressie, 1993):  

 Βασικό μοντέλο λ(s)=λ με σταθερά λ 

 Εκτίμηση Binning όπου προτείνεται  2D ιστόγραμμα με χρήση τεχνικών λείανσης 

 Εκτίμηση με μέθοδο πυρήνων όπου η ένταση εκτιμάται σε σχέση με μορφή των πυρήνων 

που θα επιλεγεί.   

Τα αντίστοιχα μοντέλα παραθέτονται στις παρακάτω σχέσεις:  

                          

όπου Ι(.) ορίζεται ως δείκτρια συνάρτηση, |dsj| ορίζεται ως το μήκος του κατωφλιού με 

κέντρο  dsj, κ(.) ορίζεται ως η συνάρτηση πυρήνα, b ορίζεται ως το εύρος ζώνης και pb ορίζεται 

ως η συντελεστής ισοστάθμισης ακμών με τύπο (Ripley, 1981; Diggle, 1983; Cressie, 1993) 

                                     

Κατά την διαδικασία binning ένα 2D ιστόγραμμα (καθώς και το 3D σχήμα) χρησιμοποιείται και 

εκτιμήσεις των εντάσεων των θέσεων σε μορφή χαρτογράφησης επιτυγχάνεται (Σχήμα 2) 
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Σχήμα 2. Εκτιμήσεις εντάσεων με την μέθοδο binning με 2D και 3D παρουσίαση (Zimeras, 

2007; 2008) 

   

 

Από τα σχήματα είναι εμφανές ότι 2 ομαδοποιήσεις (clusters) εμφανίζονται με υψηλές 

τιμές εντάσεων στα επίκεντρα των σεισμών.  

Κατά την διαδικασία των πυρήνων η σημαντικότερη προβληματική προκύπτει από τον 

τρόπο επιλογής  του b που ορίζεται ως το εύρος ζώνης. Στην βιβλιογραφία δεν προτείνονται 

συγκεκριμένοι κανόνες επιλογής αλλά γενικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι υψηλές τιμές 

του b αντιστοιχούν σε εκτίμηση εντάσεων με μεγάλες λειάνσεις (μικρές διακυμάνσεις και 

μεγάλη μεροληψία). Αντίστροφα χαμηλές τιμές του  b αντιστοιχούν σε εκτίμηση εντάσεων με 

μικρές λειάνσεις (μεγάλες διακυμάνσεις και μικρή μεροληψία). Τα αντίστοιχα σχήματα 2D και 

3D των εκτιμήσεων των εντάσεων δίνονται στο Σχήμα 3, με προτεινόμενο εύρος ζώνης b=600 

μέτρα.  
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Σχήμα 3. Εκτιμήσεις εντάσεων με την μέθοδο πυρήνων με 2D και 3D παρουσίαση (Zimeras, 

2007; 2008) 

 

 

 

Ως αποτέλεσμα τα επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται εμφανέστατα (2D παρουσίαση) 

και εντονότερα με καλύτερο εντοπισμό τους (3D παρουσίαση) 

 

4. Συμπεράσματα    

Η χωρική στατιστική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, είτε για την παρουσίαση των υπαρχόντων 

χωρικών φαινομένων όπως οι σεισμοί, είτε για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 

τοποθεσιών ενός συγκεκριμένου συμβάντος (σεισμός) με εφαρμογή συγκεκριμένων στατιστικών 

τεχνικών. Σε αυτήν την εργασία, περιγράφεται πώς τα μοτίβα χωρικών σημείων μπορούν να 

αναπαρασταθούν στατιστικά μέσω ιδιοτήτων πρώτης και δεύτερης τάξης. Η εκτίμηση του 

πυρήνα προτάθηκε ως κατάλληλη μέθοδος για την πρόβλεψη των μέσων εντάσεων για δεδομένα 

σεισμού.  
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Κεφάλαιο 4: 
 

 

 

 

Οικονομετρία του Χώρου:  

Γεωγραφικά Προσαρμοσμένα Υποδείγματα Περιφερειακής Σύγκλισης 

 

 

Στυλιανός Αλεξιάδης 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Τμήμα Στατιστικής & Τεκμηρίωσης 

Email: salexiadis7@aim.com 

Μάρκου Μαρία 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Τμήμα Στατιστικής & Τεκμηρίωσης 

Email: dr.mmarkou@gmail.com 

 

 

 

Περίληψη:  

Η περιφερειακή σύγκλιση αφορά στον βαθμό, στον οποίο οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των 

περιφερειών μακροχρόνια εμφανίζουν αυξητική ή μειωτική τάση. Οι ‘ανισότητες’ μεταξύ 

περιφερειών εκφράζονται σε όρους κατανομής του κατά κεφαλήν εισοδήματος (ή 

παραγωγικότητας) μεταξύ των γεωγραφικών ή διοικητικών ενοτήτων μιας οικονομίας, όπου ο 

όρος ‘οικονομία’ ενδέχεται να είναι ένα κράτος ή ένας ‘υπερεθνικός’ οργανισμός, όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες βασικές τεχνικές 

οικονομετρικής ανάλυσης στον γεωγραφικό χώρο. Η εμπειρική εφαρμογή των τεχνικών αυτών 

εστιάζεται στο ερώτημα αν οι περιφέρειες της ΕΕ συγκλίνουν ή αποκλίνουν. Τα προκύψαντα 

αποτελέσματα φανερώνουν μια τάση σύγκλισης, η οποία ωστόσο συντελείται με αργούς 

ρυθμούς.  

  

Λέξεις Κλειδιά: Περιφερειακές Ανισότητες, Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, Περιφερειακή Πολιτική  
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1. Εισαγωγή   

Η οικονομική σύγκλιση προσδιορίζεται ως μια αντίστροφη σχέση μεταξύ των επιπέδων κατά 

κεφαλήν εισοδημάτων και των ρυθμών μεγέθυνσης, ήτοι όταν υπάρχει μια τάση των 

φτωχότερων οικονομιών να μεγεθύνονται με γρηγορότερους ρυθμούς σε σχέση με τον ρυθμό 

μεγέθυνσης των πλουσιότερων οικονομιών (Baumol, 1986). Η περιφερειακή σύγκλιση αποτελεί 

μια συνθήκη κατά την οποία τα εισοδήματα των φτωχών περιφερειών τείνουν να εξισωθούν με 

αυτά των πλούσιων περιφερειών. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η θεωρία της περιφερειακής 

σύγκλισης με εφαρμογή υποδειγμάτων γεωγραφικής οικονομετρίας (spatial econometrics), τα 

οποία αποδίδουν τις τάσεις σύγκλισης (ή και απόκλισης), εκτός άλλων, και στον βαθμό 

γεωγραφικής εξάρτησης (spatial dependence). Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις περιφερειακές 

ενότητες (NUTS-2) της ΕΕ-27, επιχειρείται η εμπειρική τεκμηρίωση της υπόθεσης 

περιφερειακής σύγκλισης στην Ευρώπη.  

 

2. Οικονομετρικές Μέθοδοι στην Γεωγραφική Ανάλυση της Περιφερειακής Σύγκλισης           

Η αφετηρία για την ανάλυση των μηχανισμών της περιφερειακής μεγέθυνσης βρίσκεται στην 

νεοκλασική θεωρία. Η θεωρία αυτή ενδεχομένως φαίνεται απλουστευμένη1. Ωστόσο, συνιστά 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την εμπειρική τεκμηρίωση της περιφερειακής σύγκλισης. Σύμφωνα με 

την νεοκλασική άποψη, η σύγκλιση των οικονομικών μεγεθών (π.χ. κατά κεφαλήν εισόδημα, 

απασχόληση, παραγωγικότητα, κ.α.) των περιφερειών είναι σχεδόν φυσικό επακόλουθο της 

ανεμπόδιστης λειτουργίας των μηχανισμών της αγοράς και της ελεύθερης κίνησης των 

συντελεστών παραγωγής. Οι εμπειρικές μελέτες2 χρησιμοποιούν κατά βάση την ‘απόλυτη 

σύγκλιση’ (absolute convergence), η οποία αφορά στην σχέση ανάμεσα στον ρυθμό μεγέθυνσης 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του αρχικού επιπέδου κατά κεφαλήν εισοδήματος.  

Η παραπάνω σχέση ισχύει όταν οι ‘φτωχότερες’ περιφέρειες μεγεθύνονται με 

γρηγορότερους ρυθμούς από τις ‘πλούσιες’ περιφέρειες. Με άλλα λόγια, η απόλυτη σύγκλιση 

αφορά στην σχέση μεταξύ της περιφερειακής κατανομής του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε μια 

(αρχική) χρονική στιγμή και του ρυθμού μεγέθυνσης των περιφερειών σε μια δεδομένη χρονική 

περίοδο. Η υπόθεση ‘απολύτου σύγκλισης’ μεταξύ των περιφερειών είναι δυνατόν να 

απεικονισθεί σε μια εξίσωση παλινδρόμησης: iba  i,0i yg 1 . Στο διάνυσμα )1( niy  

                                                 
1 Η δομή της νεοκλασικής θεωρίας παρουσιάζεται από τον Richardson (1978) ενώ μια κριτική θεώρηση 

αναπτύσσεται από τον McCombie (1988).  
2 Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες των Abreu et al (2005), Arbia et al (2008), Button and Pentecost (1995), κ.α. 
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συγκεντρώνονται τα κατά κεφαλήν εισοδήματα των περιφερειών, ),1( ni  , εκφρασμένο σε 

λογαριθμικούς όρους (επεξηγηματική μεταβλητή), ενώ οι ρυθμοί μεγέθυνσης κατά την διάρκεια 

μιας δεδομένης χρονικής περιόδου, έστω ]0[ T , βρίσκονται στο διάνυσμα της εξαρτημένης 

μεταβλητής )1( nig , a  είναι ο σταθερός όρος της παλινδρόμησης3 και i  είναι ο διαταρακτικός 

όρος της παλινδρόμησης. Αν ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν εισοδήματος μιας 

περιφέρειας εκφρασθεί ως 0,, i

g

Ti YeY i , τότε λύνοντας ως προς ig , ο ρυθμός μεγέθυνσης 

προσδιορίζεται ως 
0,, iTii yyg  .  

Η συνθήκη για την περιφερειακή σύγκλιση είναι 01 b . Αν 11 b , τότε υπάρχει 

‘τέλεια’ σύγκλιση (perfect convergence) ενώ αν 01 b , τότε ag i  , συνθήκη η οποία είναι 

δυνατό να θεωρηθεί ως μια ένδειξη ότι ο ‘αυτόνομος’ ρυθμός μεγέθυνσης διατηρεί τις 

υφιστάμενες εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Με άλλα λόγια όταν 01 b , 

τότε υπάρχει απόκλιση μεταξύ των περιφερειών. Εφόσον, ο συντελεστής 1b  εκτιμηθεί 

οικονομετρικά, τότε καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός του ρυθμού σύγκλισης ως 

)1(1

Teb  , όπου T  είναι ο αριθμός των ετών τα οποία καλύπτει η οικονομετρική 

εφαρμογή και Tb /)]1[ln( 1  , ο μέσος ρυθμός ή ταχύτητα σύγκλισης των περιφερειών. Αν 

01 b , τότε 0  και έτσι, μια μεγάλη τιμή του   σηματοδοτεί έναν ταχύτερο ρυθμό 

σύγκλισης4. 

Η αρνητική σχέση μεταξύ ig  και 
i,0y  είναι και η συνθήκη που επιτρέπει στις αρχικά 

φτωχότερες περιφέρειες να ‘πλησιάσουν’ (catch-up) τα εισοδηματικά επίπεδα των αρχικά 

πλουσιότερων περιφερειών. Αν 01 b , τότε οι ρυθμοί μεγέθυνσης των αρχικά πλουσιοτέρων 

περιφερειών είναι υψηλότεροι από τον μέσο ρυθμό μεγέθυνσης των φτωχότερων περιφερειών. 

Αυτή η θετική σχέση ενισχύει περαιτέρω τις υφιστάμενες εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των 

περιφερειών. Η διαφορά αυτή στους ρυθμούς μεγέθυνσης λειτουργεί σωρευτικά και 

συνεπάγεται απόκλιση των περιφερειακών εισοδημάτων. Η υπόθεση περιφερειακής σύγκλισης 

είναι δυνατόν να εκφρασθεί σε όρους γεωγραφικής οικονομετρίας μέσω τριών υποδειγμάτων 

(Rey and Montouri, 1999). Το πρώτο υπόδειγμα περιλαμβάνει την επίδραση του γεωγραφικού 

                                                 
3 Ο όρος αυτός εκφράζει τον ρυθμό μεγέθυνσης στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας (Barro and Sala-i-Martin, 

1995). 
4 Ο συντελεστής σύγκλισης οριοθετείται από το πρόσημο του : )log()log()1()log(

0,

*

, i

tt

ti
yeyey    .   
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χώρου, εφόσον μετασχηματισθεί το διάνυσμα των καταλοίπων της παλινδρόμησης ώστε να 

περιλαμβάνει την γεωγραφική απόσταση μεταξύ των περιφερειών5. Έτσι, 

tttt uu 1)(  WIW  , με ),0(~ 2INu  , όπου nnW  είναι η  μήτρα γεωγραφικών 

σταθμιστών (spatial weights) και tu  είναι ο γεωγραφικά συσχετιζόμενος διαταρακτικός όρος της 

παλινδρόμησης. Τα στοιχεία της μήτρας W  υπολογίζονται ως 
j ijijij ddw ]/1/[]/1[ , όπου 

ijd  

είναι η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των περιφερειών i  και j . Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή 

η ενσωμάτωση της γεωγραφικής αλληλεπίδρασης, η οποία προσδιορίζεται από την παράμετρο 

 . Αν 0 , τότε ισχύει η υπόθεση της γεωγραφικής εξάρτησης (spatial dependence). 

Αντίθετα, αν 0 , τότε δεν υπάρχει γεωγραφική συσχέτιση. Μετασχηματίζοντας το διάνυσμα 

των καταλοίπων ώστε να περιλαμβάνεται η μήτρα W , το υπόδειγμα απολύτου σύγκλισης 

εκφράζεται ως  iii uybag 1

0,1 )(  WI  . Μια εναλλακτική προσέγγιση στο θέμα της 

γεωγραφικής αλληλεξάρτησης παρέχεται από το δεύτερο υπόδειγμα, το οποίο βασίζεται στην 

ενσωμάτωση της μήτρας W  στην εξαρτημένη μεταβλητή: iba   )(1 ii,0i Wgyg , με 

),0(~ 2 Ni
, όπου   είναι παράμετρος προς εκτίμηση. Έτσι, ο ρυθμός μεγέθυνσης μιας 

περιφέρειας είναι σε συνάρτηση όχι μόνο του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος της 

συγκεκριμένης περιφέρειας αλλά και των ρυθμών μεγέθυνσης των γειτονικών περιφερειών. Οι 

συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών προσδιορίζονται από τους συντελεστές γεωγραφικής 

στάθμισης της μήτρας W . Συνεπώς, μια ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων από τις 

επιδράσεις γεωγραφικής αλληλεξάρτησης δίδεται από την εκτιμώμενη τιμή της παραμέτρου  : 

iba   i,0i ygWI 1)( . Η προσδοκώμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής, ήτοι 

])[()()()( 1

1

1

iuEbaEE   WIyWIg i,0i  , συσχετίζεται ταυτόχρονα με το επίπεδο του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος της συγκεκριμένης περιφέρειας αλλά και με των γειτονικών 

περιφερειών, μέσω της μήτρας W . Έτσι, )()( 1

1

ib   

ii ΨWIg , όπου το διάνυσμα 2, niΨ  

περιέχει τον σταθερό όρο και την ανεξάρτητη μεταβλητή. Δεδομένου ότι 

  33221)( WWW  IWI , τότε ο ρυθμός μεγέθυνσης μιας περιφέρειας 

επηρεάζεται από τις οριακές μεταβολές της ερμηνευτικής μεταβλητής, τόσο στην δεδομένη 

περιφέρεια όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές σε αυτό το μοντέλο 

                                                 
5 Η τεχνική αυτή είναι εφικτό να εφαρμοσθεί και σε άλλα υποδείγματα.  
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αντικατοπτρίζουν μόνο τις άμεσες οριακές επιδράσεις από μια μεταβολή των ερμηνευτικών 

μεταβλητών. Οι συντελεστές που προκύπτουν από την εκτίμηση του υποδείγματος με την 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων αντιπροσωπεύουν τις συνολικές οριακές επιδράσεις και 

συνεπώς, είναι αδόκιμη η σύγκριση των εκτιμήσεων με αυτές που προκύπτουν από την μέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων (Arbia et al, 2008).  

Η ύπαρξη γεωγραφικής αλληλεξάρτησης έχει ως συνέπεια ότι 

1)()(][ 21  
ζWIIζWI  ttE  και, συνεπώς η μέθοδος ελάχιστων τετραγώνων καθίσταται 

αναποτελεσματική. Η οικονομετρική εκτίμηση των δύο αυτών υποδειγμάτων πραγματοποιείται 

με την μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας με βάση τις ιδιοτιμές της μήτρας W  (Anselin and Bera, 

1998) ή με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (Elhorst, 2010). Τέλος, ένα τρίτο 

υπόδειγμα, αποδίδει τον ρυθμό μεγέθυνσης μίας περιφέρειας στο επίπεδο του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος της περιφέρειας και σε αυτά των υπολοίπων περιφερειών σταθμισμένο με την 

μήτρα W : icba  )(1 i,0i,0i Wyyg . Έτσι, οι επιδράσεις της γεωγραφικής αλληλεξάρτησης 

προκύπτουν από επικρατούσες συνθήκες σε σχέση με την περιφερειακή κατανομή του 

εισοδήματος. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, το τρίτο υπόδειγμα είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, δεδομένου ότι η γεωγραφική μεταβλητή 

εισέρχεται ως εξωγενής παράγοντας. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει από την 

παρουσίαση των τριών γεωγραφικών υποδειγμάτων αφορά το πρόσημο των γεωγραφικών 

παραμέτρων. Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, τόσο ‘θετικές’ όσο και ‘αρνητικές’ 

επιδράσεις από την γεωγραφική αλληλεξάρτηση είναι πιθανές. Αναλυτικότερα, αν ο ρυθμός 

μεγέθυνσης μιας περιφέρειας ενισχύεται από την εγγύτητα σε ανεπτυγμένες οικονομικά 

περιφέρειες, τότε η εκτίμηση των υποδειγμάτων θα δώσει ένα θετικό πρόσημο στους 

συντελεστές  ,   και c . Ένα αρνητικό πρόσημο, από την άλλη πλευρά, δύναται να θεωρηθεί 

ως μία ένδειξη, ότι οι ανεπτυγμένες περιφέρειες μεγεθύνονται εις βάρος των γύρω περιφερειών. 

Αναδεικνύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια μορφή επισωρευτικής αιτίασης, η οποία οδηγεί σε 

απόκλιση των εισοδημάτων των περιφερειών.    

 

3. Εμπειρική Εφαρμογή            

Συγκλίνουν ή αποκλίνουν, σε όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος οι περιφέρεις της ΕΕ-27; 

Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί με την παράθεση περιγραφικών στατιστικών καθώς και 

με την χρήση οικονομετρικών μεθόδων. Η υπόθεση της περιφερειακής σύγκλισης εξετάζεται με 
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την χρήση διαστρωματικών στατιστικών στοιχείων για τις περιφέρειες της ΕΕ-27, όπως αυτές 

ορίζονται από την EUROSTAT, η οποία και αποτελεί και την πηγή όλων των στατιστικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην οικονομετρική ανάλυση. Ωστόσο, πριν την οικονομετρική 

ανάλυση, σκόπιμη είναι η εξέταση ορισμένων στατιστικών δεδομένων.  

Μια απλή παράθεση στατιστικών δεδομένων φαίνεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι 

η περιφερειακή μεγέθυνση στην ΕΕ-27 ακολουθεί αργούς ρυθμούς. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

μεγέθυνσης στην ΕΕ-27, ως σύνολο, στην περίοδο 1995-2018 ήταν 0,73%. Από τις 270 NUTS-2 

περιφέρειες, το 47% πέτυχε ρυθμούς μεγέθυνσης πάνω από αυτόν της ΕΕ-27. Το κατά κεφαλήν 

εισόδημα στις περιφέρειες αυτές αυξήθηκε 0,55%, κατά μέσο όρο ανά έτος. Στις περιφέρειες με 

ρυθμό μεγέθυνσης κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου ρυθμού, τα κατά κεφαλήν εισοδήματα 

μεγεθύνθηκαν με ετήσιο ρυθμό περίπου 0,3%. Σχετικά με την κατανομή του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος στις περιφέρειες της ΕΕ-27, το 1995 σχεδόν το 50% των περιφερειών βρισκόταν σε 

επίπεδο κάτω του κοινοτικού μέσου όρου. Το 2018 η κατάσταση αυτή παρέμεινε στάσιμη, με 

μια τάση ενίσχυσης των εισοδηματικών διαφορών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, 

δεδομένου ότι το 54% των περιφερειών έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα λιγότερο από αυτό της 

ΕΕ-27, ως σύνολο. Από την απλή αυτή παράθεση στατιστικών στοιχείων είναι εμφανής μια 

τάση ‘δυισμού’ στην ΕΕ-27. Φαίνεται ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη στην 

διάρκεια 24 ετών παρέμειναν, τουλάχιστον, σταθερές. Η ‘μήτρα κινητικότητας’6, στατιστικό 

εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στην οικονομική γεωγραφία, μπορεί να αποδώσει 

μια πιο ευκρινή και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη των περιφερειακών 

ανισοτήτων.  

 

Πίνακας 1: Μήτρα Κινητικότητας: ΕΕ-27 

n [1995] 
Κατά κεφαλήν εισόδημα, NUTS-2 περιφέρειες 

n 

[2018] 

55 [0-0.5) 0,14 0,04 0,01 0,00 0,01 45 

34 

[0.5-

0.75) 0,02 0,06 0,04 0,00 0,00 36 

41 [0.75-1) 0,00 0,03 0,09 0,04 0,00 63 

62 [1-1.3) 0,00 0,00 0,09 0,12 0,01 66 

78 [1.3- 0,00 0,00 0,01 0,08 0,20 60 

270 

 

[0-0.5) [0.5-0.75) [0.75-1) [1-1.3) [1.3- 270 

 

                                                 
6 Η δομή αυτής της μήτρας βασίζεται στην μήτρα μετασχηματισμού πιθανοτήτων (transition probability matrix) 

τύπου Markov.  
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Τα ποσοστά των περιφερειών, οι οποίες κατά την διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής 

περιόδου, παρέμειναν ή μετακινήθηκαν σε διαφορετικό (ανώτερο ή κατώτερο) διάστημα 

κατανομής, καταγράφονται σε αυτή την μήτρα για οποιαδήποτε μεταβλητή. Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται τα ποσοστά και ο αριθμός των περιφερειών σε κάθε μια από τις πέντε 

κατηγορίες εισοδήματος για το πρώτο και το τελευταίο έτος της εξεταζόμενης περιόδου. 

Το άθροισμα των στοιχείων της κυρίας διαγώνιου φανερώνει ότι πάνω από το 61,5% των 

περιφερειών της EΕ-27 παρέμειναν στο ίδιο διάστημα κατανομής. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το 

γεγονός ότι οι περιφέρειες βρίσκονταν το 1995 σε υψηλά διαστήματα κατανομής (πάνω από το 

100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και παρέμειναν στο ίδιο διάστημα αντιστοιχούν στο 32,2% 

των συνολικών περιφερειών. Παρόμοιο ποσοστό προκύπτει και για τις περιφέρειες που 

παρέμειναν σε χαμηλά διαστήματα κατανομής (29,3%). Ελάχιστες περιφέρειες κατάφεραν να 

μετακινηθούν σε σχετικά υψηλότερες κατανομές. Για παράδειγμα, οι περιφέρειες με κατά 

κεφαλήν εισόδημα κάτω του 75% του ευρωπαϊκού μέσου που μετακινήθηκαν στο διάστημα 

75% και άνω, ήταν μόλις 5%. Τα ποσοστά αυτά μπορεί να θεωρηθούν ως ένδειξη υπέρ της 

άποψης περί ‘δυισμού’ στην ΕΕ-27. Με βάση τα παραπάνω, θα ήταν λογικό το συμπέρασμα ότι 

η περιφερειακή σύγκλιση συντελείται με αργούς ρυθμούς. Επιπλέον, όταν η ανάλυση εστιάζεται 

στις περιφέρειες, η σημασία του παράγοντα ‘γεωγραφία’ πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. Σε 

αυτό το πλαίσιο μια προσέγγιση δίνεται από το δείκτη I  του Moran. Σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή t  και ένα δεδομένο σύνολο περιφερειών, ),,1( nji  , ο δείκτης I  του Moran για μια 

οποιαδήποτε μεταβλητή x  υπολογίζεται ως 

]})(/[]))((){[/( 2 
i ij jiijit xxxwsnI  , ji  , όπου ijw  είναι οι γεωγραφικοί 

σταθμιστές για κάθε ζευγάρι περιφερειών i  και j ,   είναι ο μέσος των τιμών της μεταβλητής 

x  και s  το σύνολο των γεωγραφικών σταθμιστών. Αν 0tI  αυτό είναι μια ένδειξη θετικής 

γεωγραφικής συσχέτισης.  

Από την άλλη πλευρά, αρνητική γεωγραφική συσχέτιση υπάρχει όταν 0tI , ενώ 

απουσία γεωγραφικής συσχέτισης σηματοδοτείται αν 0tI . Για τα έτη 1995 και 2018, ο 

δείκτης I είναι θετικός, γεγονός που δείχνει κάποιο βαθμό γεωγραφικής εξάρτησης ανάμεσα 

στις περιφέρειες της ΕΕ-27. Επιπλέον, η συσχέτιση μεταξύ του συντελεστού διακύμανσης του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος των περιφερειών και του δείκτη I  είναι -0.2587. Αυτό σημαίνει ότι 

οι μεταβολές του βαθμού γεωγραφικής εξάρτησης δεν ακολουθούν παρόμοια τάση με τις 
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μεταβολές στην περιφερειακή κατανομή του εισοδήματος. Ο βαθμός γεωγραφικής συσχέτισης 

μπορεί να απεικονιστεί με το διάγραμμα διασποράς του Moran.  

Το διάγραμμα αυτό περιέχει τέσσερα τεταρτημόρια, με κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 

τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις γεωγραφικής συσχέτισης μεταξύ περιφερειών. Το 

τεταρτημόριο I περιλαμβάνει περιφέρειες με σχετικά υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα οι οποίες 

γειτνιάζουν με περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι επίσης σχετικά υψηλό 

(πάνω από τον μέσο όρο) ενώ το αντίθετο ισχύει για τις περιφέρειες που βρίσκονται στο 

τεταρτημόριο III, ήτοι περιφέρεις με χαμηλό (κάτω από τον μέσο όρο) σχετικά κατά κεφαλήν 

εισόδημα που περιστοιχίζονται από περιφέρειες με παρόμοιο επίπεδο κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Τα δύο αυτά τεταρτημόρια αναφέρονται σε περιφέρειες στις οποίες ισχύει θετική 

γεωγραφική συσχέτιση. Οι περιφέρειες με σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που 

βρίσκονται σε γειτνίαση με περιφέρειες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Η αντίστροφη 

περίπτωση αφορά τις περιφέρειες στο τεταρτημόριο IV. Έτσι, στα τεταρτημόρια II και IV 

βρίσκονται περιφέρειες ανάμεσα στις οποίες ισχύει αρνητική γεωγραφική αλληλεξάρτηση. Η 

θετική γεωγραφική συσχέτιση έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση των περιφερειών σε δύο 

ξεχωριστές ομάδες, ήτοι στα τεταρτημόρια I και III. Από την άλλη πλευρά, η αρνητική 

γεωγραφική συσχέτιση έχει ως συνέπεια την συγκέντρωση των περιφερειών στα τεταρτημόρια II 

και IV. Για το αρχικό και το τελικό έτος της ανάλυσης (1995 και 2018) τα διαγράμματα 

διασποράς εμφανίζονται στα σχήματα 1 και 2, αντίστοιχα.  
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Σχήμα 1: Δείκτης I  του Moran, 1995, NUTS-2 Περιφέρειες, ΕΕ-27 
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Σχήμα 2: Δείκτης I  του Moran, 2018, NUTS-2 Περιφέρειες, ΕΕ-27 

Τα σχήματα 1 και 2 δείχνουν μια ξεκάθαρη συγκέντρωση των περιφερειών στα 

τεταρτημόρια Ι και ΙΙΙ. Με άλλα λόγια οι περιφέρειες με υψηλό (χαμηλό) κατά κεφαλήν 

εισόδημα βρίσκονται γύρω από περιφέρειες με επίσης υψηλό (χαμηλό) κατά κεφαλήν 

εισόδημα. Αυτή η εικόνα έχει διατηρηθεί σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, 

γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία δεν ακολουθούν τυχαία κατανομή, αλλά ακολουθούν 

μια συστηματική γεωγραφική κατανομή. Βασική συνθήκη για την απόλυτη σύγκλιση 

αποτελεί μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης και του αρχικού επιπέδου 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Η εμπειρική ανάλυση συνεχίζεται με την οικονομετρική 

διερεύνηση της απολύτου σύγκλισης, για τις περιφέρειες των ΕΕ-27 (Πίνακας 2). 

                         Πίνακας 2: Περιφερειακή Σύγκλιση, EE-27, 1995-2018,  

Εξαρτημένη Μεταβλητή: 
i

g , Μέθοδος Ελάχιστων Τετραγώνων  n=270 NUTS-2 

Περιφέρειες 

a     4,9064*** 

1
b  −0,4355*** 

 0,0238*** 

R2    0,72129 

Τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης                             0,23407 

AIC  −15,8471 

SBC −8,65773 

Έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας   

White         6,4556 [0,039] 

Breusch-Pagan                       15,7427 [0,000] 

Koenker     5,9442 [0,014] 

Σημειώσεις: *** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο  95%. AIC και SBS είναι τα 

κριτήρια Akaike και Schwartz-Bayesian, αντιστοίχως.  
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Η παράμετρος σύγκλισης είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. Σύμφωνα με την 

εκτιμώμενη τιμή της παραμέτρου b  ο μέσος ετήσιος ρυθμός περιφερειακής σύγκλισης είναι 

2,4%, ο οποίος είναι ταυτόσημος με αυτόν που προβλέπει η θεωρία απόλυτου σύγκλισης. Ένα 

σημαντικό πρόβλημα στα οικονομετρικά υποδείγματα, τα οποία εκτιμούνται με στατιστικά 

στοιχεία από τις περιφερειακές ενότητες μιας οικονομίας, είναι αυτό της ετεροσκεδαστικότητας.  

Το πρόβλημα αυτό αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στον ετερογενή χαρακτήρα των 

μεθόδων με τον οποίο συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία των περιφερειακών οικονομιών. Το 

πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιφέρειες της ΕΕ-27, δεδομένης της διαφορετικής 

κλίμακας στην οποία αναφέρονται τα σχετικά στοιχειά. Ενδεικτικά αναφέρεται το γεγονός ότι 

ορισμένα ΚΜ της ΕΕ αντιμετωπίζονται από την EUROSTAT ως μια NUTS-2 περιφέρεια (όπως 

για παράδειγμα η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, κ.α.) ή ακόμα ΚΜ για τα οποία τα σχετικά 

στατιστικά στοιχεία αναφέρονται σε μικρό αριθμό NUTS-2 περιφερειών (π.χ. η Ιρλανδία και η 

Σλοβενία χωρίζονται σε δύο NUTS-2 περιφέρειες). Πρόσθετες δυσκολίες ανακύπτουν από την 

ανισοκατανομή του πληθυσμού, των οικονομικών δραστηριοτήτων, των διακυμάνσεων του 

βαθμού αστικοποίησης των περιφερειών, η ύπαρξη μεγάλων αγροτικών περιοχών, κλπ.  

Η υπόθεση ΗΟ, της ομοσκεδαστικότητας, απορρίπτεται από το τεστ Breusch-Pagan σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%, ενώ γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ της 

ετεροσκεδαστικότητας. Η μηδενική υπόθεση επίσης απορρίπτεται από τα τεστ Koenker και 

White, σε επίπεδο 5% σημαντικότητας. Η εφαρμογή, ωστόσο, γεωγραφικά προσαρμοσμένων 

οικονομετρικών υποδειγμάτων πιθανόν να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η εκτίμηση των 

τριών γεωγραφικά προσαρμοζόμενων υποδειγμάτων δίδει αποτελέσματα στον πίνακα 4. 

Οι έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας και στα τρία γεωγραφικά προσαρμοσμένα υποδείγματα, 

επισημαίνουν την παρουσία της ετεροσκεδαστικότητας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 

διαγνωστικά τεστ, τα ‘γεωγραφικά προσαρμοσμένα’ οικονομετρικά υποδείγματα παρέχουν μια 

καλύτερη απεικόνιση της διαδικασίας περιφερειακής σύγκλησης στην ΕΕ-27.  

Ειδικότερα, τα κριτήρια Akaike και Schwartz-Bayesian επισημαίνουν ότι το υπόδειγμα με 

την εξαρτημένη μεταβλητή γεωγραφικά σταθμισμένη υπερτερεί των λοιπών υποδειγμάτων7. 

Ένα παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει από την σύγκριση του τυπικού σφάλματος της 

παλινδρόμησης, όπου το εν λόγω υπόδειγμα δίδει μικρότερο τυπικό σφάλμα, και κατά συνέπεια 

είναι ένα υπόδειγμα που προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα. Σύμφωνα με το εν λόγω 

                                                 
7 Η επιλογή γίνεται με βάση την μικρότερη τιμή.  
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υπόδειγμα ο μέσος ετήσιος ρυθμός σύγκλισης των περιφερειών της ΕΕ-27 είναι 1,43%. Ένα 

ποσοστό χαμηλότερο από το αντίστοιχο που προκύπτει από τα άλλα δύο υποδείγματα. Ένα 

κοινό συμπέρασμα από την οικονομετρική εκτίμηση των τριών γεωγραφικών υποδειγμάτων 

είναι ότι η μεταβλητή που προσεγγίζει τον παράγοντα γεωγραφικής συσχέτισης είναι στατιστικά 

σημαντική και με θετικό πρόσημο. Κρίνοντας από τα αποτελέσματα των οικονομετρικών 

εκτιμήσεων θα ήταν δόκιμος ο ισχυρισμός ότι η διαδικασία περιφερειακής σύγκλισης στην 

Ευρώπη χαρακτηρίζεται από γεωγραφική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, το θετικό πρόσημο δίνει 

περαιτέρω επιβεβαίωση στα συμπεράσματα από τις περιγραφικές στατιστικές. Πράγματι 

σύμφωνα με τον δείκτη και το διάγραμμα του Moran οι περιφέρειες της ΕΕ-27 χωρίζονται σε 

δύο ξεχωριστές ομάδες με τις περιφέρειες με  παρόμοια επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματα να 

βρίσκονται γεωγραφικά συγκεντρωμένες.  

Πίνακας 4: Περιφερειακή Σύγκλιση, Γεωγραφικά Προσαρμοσμένα Οικονομετρικά 

Υποδείγματα, EE-27, 1995-2010 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: 
i

g ,  n=270 NUTS-2 Περιφέρειες 

a      4,7617*** 1       3,2678*** 1   4,9004*** 2 

1
b    −0,4207*** 1     −0,2916*** 1 −0,4526*** 2 

      0,6582*** 1   

Ρ        0,3742*** 1  

C      0,0190*** 2 

    0,0227***    0,0143***         0,0251*** 

R2          0,7788           0,7877         0,7319 

Τυπικό σφάλμα της 

παλινδρόμησης 

         0,2089           0,2046         0,2299 

AIC      −76,0411       −87,0667     −24,3598 

SBC       −65,2570       −76,2825     −13,5756 

Έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας   

Pesaran-Taylor 2,9372 [0,003] 3,2929[0,000]  

White         23,8935[0,000] 

Breusch-Pagan                         15,4616 [0,000] 

Koenker     23,1065 [0,000] 

Σημειώσεις: *** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο  95%. 1. Μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων σε δύο στάδια, 2. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, AIC και SBS είναι τα 

κριτήρια Akaike και Schwartz-Bayesian, αντιστοίχως.  

 

Το γεγονός αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην διαδικασία περιφερειακής 

σύγκλισης και συντηρεί τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ περιφερειών, γεγονός που 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

94 

εξηγεί σε κάποιο βαθμό και τον χαμηλό ρυθμό σύγκλισης. Η εμπειρική τεκμηρίωση της 

υπόθεσης της περιφερικής σύγκλισης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια, έμμεση, 

αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής. Τρεις είναι οι πόλοι της περιφερειακής 

οικονομικής πολιτικής: οι αντικειμενικοί σκοποί, οι στρατηγικές και τα μέσα εφαρμογής 

(Vanhove και Klaasen, 1984, σ. 61). Η περιφερειακή πολιτική αποσκοπεί σε μια, στα 

πλαίσια του εφικτού, εξίσωση των εισοδημάτων των περιφερειών. Σύμφωνα με τον ορισμό 

της απολύτου σύγκλισης, ο ρυθμός μεγέθυνσης μιας περιφέρειας εξετάζεται σε σχέση με 

μια μόνο μεταβλητή, την περιφερειακή κατανομή του εισοδήματος σε ένα (αρχικό) σημείο 

στον χρόνο. Το υπόδειγμα αυτό, έστω και εμπλουτισμένο με τις γεωγραφικά 

προσαρμοσμένες μεταβλητές, απλουστεύει μια περίπλοκη εικόνα. Με την ενσωμάτωση, 

ωστόσο, περισσότερων επεξηγηματικών μεταβλητών, καθίσταται εφικτή η μια πιο 

λεπτομερής αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής. 

 

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν ορισμένες βασικές τεχνικές της οικονομετρίας του 

χώρου. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν στο υπόδειγμα περιφερειακής σύγκλισης με στοιχεία 

από τις περιφέρειες της ΕΕ-27. Το ερώτημα, ωστόσο, ‘σύγκλιση ή απόκλιση των ευρωπαϊκών 

περιφερειών’ παραμένει. Και από ότι φαίνεται θα απασχολεί για καιρό. Τα οικονομετρικά 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι η διαδικασία περιφερειακής σύγκλισης έχει τεθεί σε λειτουργία 

αλλά συντελείται με αργούς ρυθμούς. Όταν, ωστόσο, εκτιμηθεί ένα γεωγραφικά 

προσαρμοσμένο οικονομετρικό υπόδειγμα το ποσοστό σύγκλισης μειώνεται.  

Η περιφερειακή συνοχή (σύγκλιση) αποτελεί έναν εκ των κυριοτέρων στόχων της ΕΕ-27. 

«Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί επείγον,  δύσκολο αλλά και ελκυστικό έργο, γιατί αν 

εκτελεστεί καλά, θα φέρει μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Καλύτερη 

περιφερειακή πολιτική μπορεί να ανεβάσει τον πλούτο των περιφερειών σε όλη την ποικιλία και 

την ομορφιά τους. Δύσκολα μπορεί κανείς να οραματιστεί αντικειμενικό σκοπό πολιτικής 

ανώτερης τάξεως» (Vanhove and Klaasen, 1984, σ. 350). Με βάση την οικονομετρική ανάλυση 

στο παρόν κεφάλαιο υφίσταται έντονη ανάγκη για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της 

Ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Το εμπειρικό υπόδειγμα που εφαρμόσθηκε δεν αποτελεί 

την μόνη μέθοδο για την κατανόηση του φαινομένου της περιφερειακής σύγκλισης. Το εν λόγω 

υπόδειγμα αποδίδει τις τάσεις σύγκλισης (ή απόκλισης) αποκλειστικά σε ένα μόνο παράγοντα, 
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την γεωγραφική κατανομή του εισοδήματος. Ασφαλώς, αυτός δεν είναι ο μοναδικός 

προσδιοριστικός παράγων και η επιλεχθείσα προσεγγιστική μεταβλητή δεν είναι η μόνη που 

αντικατοπτρίζει το πολυδιάστατο αυτό φαινόμενο, οι αιτίες και συνέπειες του οποίου πρέπει να 

αναζητηθούν όχι μόνο σε οικονομικούς αλλά και σε κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες. 

Ωστόσο, το εν λόγω υπόδειγμα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ενσωματωθούν περισσότερες 

επεξηγηματικές μεταβλητές και να εφαρμοσθεί σε ποικίλες κλίμακες περιφερειακής 

ομαδοποίησης ή σε χώρες με διαφορετική περιφερειακή δομή και επίπεδα ανάπτυξης. Η 

εφαρμογή και η σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα οδηγήσει σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  
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Μέτρα Απόστασης στη Χωρική Στατιστική 

 

Χρήστος Κίτσος 
Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής και Υπολογιστών 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) 

Email: xkitsos@uniwa.gr 

Πολυξένη Ηλιοπούλου                             
Τμήμα Μηχ. Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) 

Email: piliop@uniwa.gr 

 

 

Περίληψη:  
Στη Χωρική Στατιστική χρησιμοποιείται ποικιλία μέτρων απόστασης, τα οποία μπορεί να 

αναφέρονται στον φυσικό χώρο, αλλά μπορεί να αφορούν την στατιστική έννοια της απόστασης. 

Στην εργασία αυτή η έμφαση δίνεται στην απόσταση μεταξύ δύο πιθανοθεωρητικών κατανομών, 

οι οποίες περιγράφουν την ίδια μεταβλητή σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες. 

Συγκεκριμένα μελετάται η κατανομή της τιμής πωλήσεως ακινήτου σε επτά διαφορετικούς 

δήμους και συγκρίνεται η «απόσταση» των κατανομών που περιγράφουν το φαινόμενο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρική Στατιστική, μέτρα απόστασης, στατιστική απόσταση  
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1. Εισαγωγή 

Η απόσταση αποτελεί πολύ βασική έννοια στη Γεωγραφία, επειδή συνδέεται με την κατανόηση 

της οργάνωσης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στον γεωγραφικό χώρο. Παραδοσιακά 

(Abler, Adams and Gould, 1971), η απόσταση διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική.  

H απόλυτη απόσταση  μεταξύ δύο σημείων του χώρου είναι η απόσταση μετρημένη σε 

φυσικές μονάδες μήκους (μέτρα, χιλιόμετρα κλπ.). Η απόλυτη απόσταση μπορεί να πάρει 

διάφορες τιμές ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης (π.χ. Ευκλείδεια απόσταση δύο σημείων πάνω 

σε έναν χάρτη, οδική απόσταση με βάση μία ή περισσότερες χαράξεις, απόσταση κατά μήκος 

οικοδομικών τετραγώνων (ή Manhattan distance κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η σφαιρική 

απόσταση σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, δες πχ Κίτσος (2009) που δεν 

συζητούνται στην εργασία αυτή. Όμως αντιμετωπίζεται με περισυλλογή ο τρόπος συνδυασμού 

της Χωρικής Ανάλυσης και της Στατιστικής, όπως ήδη αναφέρθηκε, Ηλιοπούλου και Κίτσος 

(2019). 

Η σχετική απόσταση μεταξύ δύο σημείων του χώρου είναι η απόσταση μετρημένη σε 

άλλες μονάδες εκτός από τις μονάδες μήκους (π.χ. μονάδες χρόνου, μονάδες κόστους κλπ.). Η 

σχετική απόσταση μπορεί να είναι: 

 χρονική απόσταση με μονάδα μέτρησης τον χρόνο που χρειάζεται για να διανυθεί. Η 

χρονική απόσταση ποικίλλει κυρίως ανάλογα με το μέσο μεταφοράς (τραίνο, λεωφορείο, 

αεροπλάνο,  ΙΧ κλπ.).  

 οικονομική απόσταση με μονάδα μέτρησης το κόστος που χρειάζεται για να καλυφθεί 

π.χ. ευρώ και εξαρτάται συνήθως από το μέσο μεταφοράς. 

 αντιληπτή απόσταση η οποία έχει σχέση με την αντίληψη του γεωγραφικού χώρου. Η 

αντιληπτή απόσταση διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, την κοινωνική και οικονομική 

προέλευση, τον χρόνο παραμονής σε ένα τόπο, τη συχνότητα επίσκεψης σε ένα τόπο 

κλπ.  

Συνήθη μέτρα της απόλυτης απόστασης είναι η Ευκλείδεια απόσταση και η απόσταση 

Manhattan, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από το μέτρο απόστασης Minkowski. Έστω στον 

χώρο Rn τα σημεία x = (xi) και y = (yi) με  i=1,2…,n. Τότε n απόσταση Minkowski, τάξης m, 

αποτελεί μια γενίκευση της Ευκλείδειας απόστασης και ορίζεται ως, Johnson & Wichern (2007):  
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Για m=2 η απόσταση d2(x,y) είναι η Ευκλείδεια απόσταση. Για m=1, προκύπτει η 

απόσταση Manhattan, η οποία, ως απόλυτη απόσταση, θεωρείται ότι μετράται κατά μήκος των 

οικοδομικών τετραγώνων μιας πόλης: 

                                                      1

1

( , ) | |
n

i i

i

d x y x y


   

Γενικά καθώς το m μεταβάλλεται δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγαλύτερες ή 

μικρότερες διαφοροποιήσεις των παρατηρήσεων. Όταν το m→∞  οδηγούμεθα στην απόσταση 

Chebyshev, που ισούται με max|xi – yi| με i=1,2,…,n.  

Η έννοια της απόστασης διαφοροποιείται σε κάθε Γεωμετρία. δίδονται δυο σημεία στο 

επίπεδο Α1 (x1 ,y1) και Α2 (x2 , y2). Η Ευκλείδεια απόσταση ως γνωστόν τότε είναι: 

                                            d2 (A1 ,A 2 ) = [ (x2  -  x1)
2 + (y2  -   y1)

2 ]1/2   

Ενώ η κατά Riemann απόσταση ορίζεται ως : 

                                             d1 (A1 ,  A2 )  =   |x2  -  x1  | + | y2  -  y1 | 

Αν μάλιστα η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα δύο σημεία, δες Κίτσος (2009), 

είναι λ, με    λ = (y2  -   y2  ) / (x2   -   x1 )  τότε : 

                                             
1 2

2

1 | |

1
d d









  

   Ο Einstein απέδειξε ότι το Σύμπαν υπακούει στην απόσταση κατά Riemann – δεν είναι 

Ευκλείδειο, όπως πίστευαν για αιώνες, αλλά Ρημάνειο.  Η έννοια της απόστασης είναι πολύ 

χρήσιμη, όχι μόνο στην γεωμετρία, Αστρονομία μα και στην Στατιστική (Wolfowitz, 1957).    

 

Σε εφαρμογές της χωρικής στατιστικής μπορούν να εφαρμοστούν τόσο μέτρα απόλυτης 

όσο και μέτρα σχετικής απόστασης. Για παράδειγμα σε εφαρμογές της γεωγραφικά 

σταθμισμένης παλινδρόμησης έχουν εφαρμογή μέτρα απόστασης, όπως η Ευκλείδεια απόσταση 

και η απόσταση Minkowski, αλλά και η απόσταση κατά μήκος οδικού δικτύου και η χρονική 

απόσταση (Lu et al, 2014· Comber et al, 2020). 

Οι προαναφερθείσες έννοιες απόστασης εφαρμόζονται στον γεωγραφικό χώρο, ο οποίος 

έχει φυσική υπόσταση. Όμως στην ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων και στη ιδιαίτερα στην 

Χωρική Στατιστική, χρησιμοποιούνται  στατιστικά μέτρα απόστασης. Αυτά εφαρμόζουν την 

έννοια της απόστασης μεταξύ των παρατηρήσεων με βάση τα χαρακτηριστικά τους 
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(μεταβλητές).  Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται γενικά η Ευκλείδεια απόσταση στον χώρο 

των μεταβλητών, αλλά και άλλα μέτρα απόστασης, όπως η προαναφερθείσα απόσταση 

Minkowski.  

Για παράδειγμα, στην ανάλυση συστάδων (cluster analysis), για τη μέτρηση της 

απόστασης μεταξύ δύο παρατηρήσεων, που μπορεί να είναι τοποθεσίες ή άλλες γεωγραφικές 

οντότητες, χρησιμοποιείται κατ’ αρχήν η επέκταση του πυθαγορείου θεωρήματος σε πολλές 

διαστάσεις, ώστε για δύο παρατηρήσεις x και y η απόστασή τους d2(x,y) είναι: 

 

όπου p είναι ο αριθμός των μεταβλητών (p-διάστατος χώρος) και xi, yi οι τιμές των 

παρατηρήσεων για τις μεταβλητές αυτές (Ηλιοπούλου, 2015). 

Στη διαχωριστική ανάλυση (discriminant analysis)  υπολογίζεται η στατιστική απόσταση 

του Mahalanobis η οποία πρακτικά μετρά την απόσταση ενός σημείου από μια κανονική 

κατανομή. Ποσοτικοποιεί την απόσταση ενός σημείου x∈Rn από τον μέσο  της κατανομής – 

πόσες τυπικές αποκλίσεις της κατανομής απέχει. Για το σημείο x∈Rn και την κατανομή με μέσο 

μ∈Rn πίνακα συνδιακύμανσης Σ∈Rnxn  ορίζεται ως, Mahalanobis (1936)  : 

                               DM  =  [(x-μ)τ Σ-1 (x-μ)]1/2 

και μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταβλητές οι οποίες έχουν συσχέτιση μεταξύ τους (Klecka, 1980· 

Norušis, 2011).  Όποιο μέτρο απόστασης και αν χρησιμοποιηθεί, οι μικρές αποστάσεις 

αντιστοιχούν σε παρόμοιες παρατηρήσεις και οι μεγαλύτερες αποστάσεις σε παρατηρήσεις με 

μεγάλες διαφορές στις τιμές των μεταβλητών. 

Στην εργασία αυτή δίνεται έμφαση σε ένα νέο προτεινόμενο μέτρο απόστασης, χρήσιμο 

στην Χωρική Στατιστική, το οποίο καταγράφει την στατιστική απόσταση μεταξύ δύο 

πιθανοθεωρητικών κατανομών, που προσεγγίζουν το υπό μελέτη φαινόμενο. Παραθέτουμε και 

μια εφαρμογή του μέτρου αυτού. 

 

2. Η Στατιστική Απόσταση 

Έστω ότι δίνονται δύο τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.) Χ και Υ προερχόμενες από τις 

πιθανοθεωρητικές κατανομές (π.κ.) P και Q. Η αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

(σππ) αυτών είναι p και q, Schervish (1995). Τότε ορίζεται η απόσταση d(p,q) των συναρτήσεων 
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πυκνότητας πιθανότητας. Η Στατιστική επιδιώκει μέσω της Εκτιμητικής να «μειώσει» την 

απόσταση μεταξύ της εκτιμηθείσης παραμέτρου, έστω  και της αληθούς τιμής της παραμέτρου, 

έστω θ, Wolfowitz, J, (1957). Δηλαδή επιδιώκεται ο προσδιορισμός του min 

{d2( άλιστα σχεδόν όλοι οι μέθοδοι εκτίμησης εξετάζονται σύμφωνα με την 

«αρχή της ελάχιστης απόστασης», όπως ο λόγος πιθανοφανειών, το Χ2, η μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων (ΜΕΤ) κ.ά. Όμως ο όρος «απόσταση» στη Στατιστική δεν πληροί την τριγωνική 

ιδιότητα που είναι αναγκαία στα Μαθηματικά. Επιπλέον η Στατιστική εισάγει μέτρα 

«απόστασης πληροφορίας» (information distance), τα οποία, πιστεύουμε, είναι καταλληλότερα 

στη Χωρική Ανάλυση. Με την απόσταση πληροφορίας (α.π.) επιτυγχάνεται η ποιοτική σύγκριση 

της πληροφορίας που παρέχει η τ.μ. Χ, που ακολουθεί την αντίστοιχη π.κ. P,  σε σχέση με την 

τ.μ. Υ, που ακολουθεί την αντίστοιχη π.κ. Q. Τότε το πιο γνωστό μέτρο πληροφορίας ή 

απόστασης των μεταβλητών Χ και Υ, είναι εκείνο των Kullback-Leibler (KL), δες Kullback and 

Leibler (1951), Kullback (1959) τόσο για την συνεχή όσο για την διακριτή  περίπτωση: 

 

     συνεχής περίπτωση 

 

           διακριτή περίπτωση 

 

Παράδειγμα 1. Έστω ότι η τ.μ. Χ προέρχεται από την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και 

διασπορά ένα, X~N(0,1), ίδια με την Laplace, Y~L(0,1), κατανομή της Υ. Συμβολικά εδώ 

ισχύει: 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι κατανομές Gauss και Laplace, αντίστοιχα p(x) και q(x) είναι: 

 

Τότε μπορεί να υπολογιστεί, Schervish (1995) 

  ,   

Προφανώς η συμμετρία δεν ισχύσει, δηλαδή γενικά  είναι διάφορο του 

 

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι: 
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  ,     

Η γενικευμένη κανονική κατανομή (Generalized Normal Distribution-GND) ορίσθηκε 

στο Kitsos and Tavoularis (2009) για την τυχαία μεταβλητή  με παράμετρο θέσεως 

, παράμετρο μορφής  και σππ 

 

Όπου  

 

με   ορίζουσα του Σ και .   

  Στην GND υπεισέρχεται πέρα από το μέτρο θέσεως μ και διασποράς Σ, η παράμετρος 

μορφής (shape parameter) γ, που με διάφορες πραγματικές τιμές, πλην του γ=1, παρέχει πλήθος 

άλλων κατανομών, με πιο γνωστές τις : 

 Με γ=2 οδηγεί στην p- πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, 
2 ( , )pN     

 Με γ=0 οδηγεί στην κατανομή Dirac 

 Με γ=1 οδηγεί στην ομοιόμορφη  

 Με   οδηγεί στην Laplace. 

Με κατάλληλη επιλογή του γ επιδιώκεται η προσαρμογή δεδομένων με «μεγάλες ουρές» 

(fat tail distributions) και αυτό είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για τα δεδομένα στην Χωρική 

Ανάλυση. Υπάρχουν περιπτώσεις, τόσο στα Χρηματο-οικονομικά, όσο και την Χωρική 

Στατιστική, όπυ τα δεδομένα δεν προσαρμόζονται επακριβώς από την κανονική κατανομή. Η 

λύση της μη χρησιμοποίησης των απομεμακρυσμένων τιμών (outliers) δεν είναι πάντοτε η 

ιδεώδης, αφού ένα (έστω μικρό) ποσοστό δεδομένων δεν χρησιμοποιείται – άρα η GND είναι η 

λύση. Και για την περίπτωση της GND η κατά Kullback-Leibler  απόσταση (πληροφορίας) 

μπορεί να υπολογισθεί για δοθέν γ. 

Μια γενική μορφή του μέτρου της απόστασης πληροφορίας όπως προτάθηκε στο Kitsos 

and Toulias (2017) είναι, για δοθείσες «λείες» συναρτήσεις g, h και με fX, fY ορίζεται το γενικό 

μέτρο απόσταση  DKT ως εξής  
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Στην εργασία αυτή αναφέρονται δύο μόνο περιπτώσεις για την επιλογή της συνάρτησης 

g: 

 

Περίπτωση 1:  

Οπότε με                         ¨ 

                                  

 

οδηγούμεθα στην απόσταση  του Hellinger. 

 

Περίπτωση 2:        

 

             Με διαφορετικές τιμές  της   οδηγούμεθα σε διαφορετικά μέτρα απόστασης: 

 

2α.  Η     οδηγεί στην απόσταση   των K-L 

2β.  Η    οδηγεί στην εκθετική απόσταση  

2γ.   Η     οδηγεί στην απόσταση κατά Vajda,  

2δ.   Η    οδηγεί στην απόσταση κατά Kagan (ή  

2ε.   Η   κυρτή,  οδηγεί στην απόσταση κατά Csiszar, 

 

2στ. Η     οδηγεί στην απόσταση   του Chernoff 

2ζ.   Η   οδηγεί στην απόσταση ολικής απόκλισης (total variation). 

 

Παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο λόγος  και αυτό 

οδηγεί σε μια πρώτη ερμηνεία της μη ισχύος της συμμετρία. Η περίπτωση 2α και 2β είναι άμεσα 

συνδεδεμένες όπως η 2γ και η 2δ. Η περίπτωση 2ε γενικεύει μεν την συνάρτηση που 

χρησιμοποιείται για τον λόγο  , όμως πρώτος όρος στο γινόμενο είναι η . Οι αποστάσεις 2στ 

και 2ζ έχουν εντελώς άλλο υπόβαθρο σκέψης και ιδιαιτέρως η 2ζ, όπως οι 2α, 2β μπορεί να 

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη Χωρική Στατιστική. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και για την 

απόσταση κατά Hellinger . Γενικά ισχύουν οι πιο κάτω δύο προτάσεις, που χρησιμοποιούνται 

στην εργασία αυτή. 

Πρόταση 1 

Θεωρούμε p-διάστατη κανονική κατανομή  Τότε, αν για τις 

τυχαίες μεταβλητές Χ και Υ υποτεθεί ότι  

Τότε ισχύουν: 
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           (1) Για το τετράγωνο της απόστασης κατά Hellinger 

  

               Με     και 

  

 

    (2)   Για την α-απόσταση του Chernoff ισχύει : 

 

                          

 

Και οι δύο αυτές περιπτώσεις προσφέρουν μέτρα απόστασης που, όπως αναμένετο, δεν 

είναι συμμετρικά. Αυτό όμως δεν ισχύει στην μονοδιάστατη περίπτωση για την κατά Hellinger 

απόσταση. Πράγματι : 

Πόρισμα 1 

 

 Για τις μονοδιάστατες περιπτώσεις τ.μ  ισχύει: 

(i)                                        (Η) 

 

 με      και 

 

(ii)  

   

 Για να συγκριθούν δύο διαφορετικές περιοχές στη Χωρική Ανάλυση, τόσο οι τύποι (1), 

(2) όσο και οι τύποι (i), (ii) είναι εύχρηστοι υπολογιστικοί τύποι για τη μέτρηση της απόστασης 

πληροφορίας, όσο και με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Επί πλέον ο τύπος (Η) παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα ότι παρέχει συμμετρική απόσταση. Οπότε και προτείνεται για την Χωρική 

Ανάλυση και χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή, δες ενότητα 3, αφού παρουσιάζει 

υπολογιστικά πλεονεκτήματα. 

 

3. Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται ο υπολογισμός των αποστάσεων μεταξύ των δημιουργούμενων 

κανονικών κατανομών πέντε δήμων της Αττικής (Μαρούσι, Κηφισιά, Ν. Σμύρνη, Βάρη, 

Χαλάνδρι), αναφορικά με το κόστος κατοικιών ανά τμ. Σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν στην 
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ενότητα 2 παραπάνω και συγκεκριμένα στο Πόρισμα 1 το (i), οι αποστάσεις (πληροφορίας) κατά 

Hellinger είναι συμμετρικές. Δηλαδή υπολογίζεται η απόσταση,  των κανονικών κατανομών που 

προσεγγίζουν τα δεδομένα, δες και σχετικά ιστογράμματα παρακάτω καθώς και τους 

υπολογισμούς, μέσω του SPSS, στον Πίνακα 1. Τα δεδομένα αφορούν την τιμή πώλησης 

κατοικιών σε δήμους της Αττικής και έχουν προέλθει από καταγραφή καταχωρήσεων σε 

σχετικούς ιστοτόπους. Εξετάστηκαν τέσσερεις μεταβλητές: η τιμή πώλησης, το εμβαδόν, η 

ηλικία και η τιμή ανά τ.μ. Από αυτές τις μεταβλητές μόνο η τιμή ανά τ.μ. ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, σε ορισμένους δήμους, όπως δείχνουν και οι έλεγχοι κανονικότητας 

Kolmogorov-Smirnov και  Shapiro-Wilks, δες Πίνακα 1. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

ιστογράμματα για επτά δήμους, στους οποίους το δείγμα είναι πάνω από 33 παρατηρήσεις, άρα 

η εξέταση της κανονικότητας έχει νόημα (Σχήματα 1-7). Η μεταβλητή «τιμή ανά τ.μ.» 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. Σε ορισμένους δήμους έχει γίνει αφαίρεση ορισμένων 

ακραίων τιμών (outliers), προκειμένου να προσεγγιστεί η κανονική κατανομή.  Οι ακραίες τιμές 

προσδιορίστηκαν με τα θηκογράμματα (boxplots). Στα σχήματα 1-7 παρατίθενται τα 

ιστογράμματα με τον αριθμητικό μέσο (Mean) και την τυπική απόκλιση (Std. Dev.) που θα 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αποστάσεων, ενώ μια πλήρης εικόνα παρέχεται στον 

Πίνακα 1. Τα ιστογράμματα και οι έλεγχοι κανονικότητας έγιναν στο SPSS24. Στον Πίνακα 1 

για την κάθε περιοχή καταγράφονται 

(1) Το μέγεθος του δείγματος 

(2) Ο δειγματικός μέσος όρος της μεταβλητής « τμή ανά τ.μ» 

(3) Η υπολογισθείσα διασπορά για την μεταβλητή 

(4) Η τιμή του Kolmogorov – Smirnov  ελέγχου κανονικότητος 

(5) Το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητος 

(6) Η τιμή του Shapiro-Wilks ελέγχου κανονικότητος 

(7) Το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητος. 

Οι τιμές πώλησης ανά τ.μ στους δήμους Ν. Σμύρνη και Βάρη παρουσιάζουν μια 

κανονικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο από 0.1. 
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Πίνακας 1. Στατιστικές παράμετροι των περιοχών/δήμων 

Περιοχή 

N                          

(1) 

      

(2) 

S                     

(3) 

K-L   

(4) 

α      

(5) 

S-W 

(6) 

α      

(7) 

Αμαρούσιο 115 2103,7 607,9 0,069 0,2 0,985 0,2 

Κηφισιά 112 2305,8 705,7 0,072 0,2 0,983 0,17 

Ν. Σμύρνη* 126 1958,5 635,2 0,75 0,08 0,979 0,05 

Βάρη* 66 2337,1 674,2 0,091 0,078 0,974 0,77 

Χαλάνδρι 71 2158,9 570,4 0,068 0,2 0,975 0,17 

*Κανονικές κατανομές σε επίπεδο 0,1, α<0,1   

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο υπολογισμός των αποστάσεων κατά αύξουσα σειρά ως 

προς την απόσταση D. Από τον αρχικό τύπο (Η) υπολογίζεται ο D2, οπότε υπολογίσθηκε και το 

D. Το μέτρο √2D υπολογίστηκε γιατί η απόσταση όπως στο 2ζ, απόσταση ολικής απόκλισης 

(total variation) DTV, βρίσκεται μεταξύ D2 και √2D, δηλαδή DTV∈[D2 , √2D]. 

Σχήμα 1 Κανονική κατανομή: προσέγγιση δεδομένων για τον δήμο Αμαρούσιου 

 

Σχήμα 2. Κανονική κατανομή: προσέγγιση δεδομένων για τον δήμο  Κηφισιάς 
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Σχήμα 3. Κανονική κατανομή: προσέγγιση δεδομένων για τον δήμο Ν. Σμύρνης 

 

 
Σχήμα 4. Κανονική κατανομή: προσέγγιση δεδομένων για τον δήμο Βάρης 

 

 
Σχήμα 5. Κανονική κατανομή: προσέγγιση δεδομένων για τον δήμο Χαλανδρίου 
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Οι δήμοι Κηφισιάς και Βάρης εμφανίζουν τη μικρότερη απόσταση (πληροφορίας) 

Hellinger, από όλα τα ζεύγη δήμων. Η ομοιότητα συνδέεται με το γεγονός ότι και οι δύο δήμοι 

έχουν υψηλές τιμές κατοικιών, παρόλο που οι περιοχές διαφέρουν ως προς τη θέση (π.χ. 

πρόσβαση στη θάλασσα) και την κοινωνικο-οικονομική συγκρότησή τους. Η δεύτερη μικρότερη 

απόσταση αφορά τους δήμους Χαλανδρίου και Αμαρουσίου που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά στη δόμηση (στην συγκρότηση της αγοράς τους) και τις τιμές των κατοικιών. Η 

μεγαλύτερη απόσταση αφορά τους δήμους Ν. Σμύρνης και Βάρης, παρόλο που ανήκουν και οι 

δύο στα νότια προάστια, όμως έχουν μια διαφορά στην κοινωνικο-οικονομική συγκρότησή τους. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη  απόσταση αφορά τους δήμους Ν. Σμύρνης και Κηφισιάς. Οι αποστάσεις 

αυτές μπορούν να συνδεθούν με τις διαφορές στις τιμές των κατοικιών ακινήτων 

Πίνακας 2. Αποστάσεις κατά Hellinger  (D), κατά αύξουσα τάξη, για δήμους της Αττικής 

μεταξύ των κανονικών κατανομών της «τιμής ανά τ.μ» στον δήμο. 

ΔΗΜΟΣ 
  

D 
 

Κηφισιά-Βάρη 0,9997 0,0008 0,0279 0,0394 

Αμαρούσιο -Χαλάνδρι 0,9989 0,0021 0,0459 0,0649 

Αμαρούσιο -Ν. Σμύρνη 0,9932 0,0073 0,0853 0,1206 

Ν. Σμύρνη-Χαλάνδρι 0,9863 0,0165 0,1286 0,1818 

Βάρη-Χαλάνδρι 0,9899 0,0170 0,1303 0,1843 

Αμαρούσιο -Κηφισιά 0,9883 0,0172 0,1310 0,1853 

Κηφισιά-Χαλάνδρι 0,9935 0,0176 0,1328 0,1878 

Αμαρούσιο -Βάρη 0,9836 0,0190 0,1379 0,1950 

Κηφισιά-Ν. Σμύρνη 0,9671 0,0356 0,1886 0,2667 

Ν. Σμύρνη-Βάρη 0,9591 0,0418 0,2043 0,2890 

 

4. Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή εισαγάγαμε την έννοια της απόστασης πληροφορίας  κατά Hellinger στην 

Χωρική Ανάλυση. Η συγκεκριμένη απόσταση, ανάμεσα στις διάφορες που κατά καιρούς 

προτάθηκαν, έχει το προσόν της συμμετρίας, τόσο χρήσιμο στην Χωρική Στατιστική, για την 

μονοδιάστατη Κανονική κατανομή. Σε ειδικές περιπτώσεις, με «παχιές ουρές» (fat tails 

distributions) η γ-GND δυνατόν να αποτελέσει μια λύση – εργαζόμαστε στο θέμα αυτό. Το 

χρησιμοποιηθέν μέτρο πληροφορίας παρέχει μέτρο σύγκρισης, που υπακούει στα διάφορα 

χαρακτηριστικά των περιοχών/δήμων που συγκρίναμε, αναφορικά με τη ανάλυση των χωρικών 

δεδομένων που αναλύσαμε. Η πολυμεταβλητή προσέγγιση, πέρα από την έλλειψη συμμετρίας, 

παρουσιάζει και μια περαιτέρω πολυπλοκότητα στους υπολογισμούς.  
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Κεφάλαιο 6: 
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Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 10551 Αθήνα 

Email: dbalourdos@ekke.gr 

 

 

  

Περίληψη:   
Στην εργασία αυτή περιγράφεται η εξέλιξη της γονιμότητας στην Ευρώπη με σύντομη αναφορά 

σε παράγοντες και πολιτικές που ερμηνεύουν ή συγκρατούν την πτωτική της εξέλιξη. Το 

ερευνητικό ερώτημα είναι από ποιούς δείκτες επηρεάζεται η γήρανση της γονιμότητας σε χώρες 

της Ευρώπης.  

Διαπιστώνεται ότι το μέγεθος του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος και η υψηλή γυναικεία 

ανεργία σχετίζονται με καθυστερήσεις στην τεκνοποίηση (πρώτες γεννήσεις), ενώ παράγοντες  

όπως η γυναικεία απασχόληση και οι υπηρεσίες παιδικής μέριμνας προκύπτουν μη σημαντικοί.  

Η οικονομική κρίση, η συνακόλουθη αβεβαιότητα και η «παγίδα της χαμηλής γονιμότητας» 

πιθανά  να έχουν μόνιμη αρνητική επίδραση στις γεννήσεις μεταξύ των γυναικών κοντά και 

πάνω από τα 30 έτη και πιθανά και μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής, γύρω στα 40. 

Φαίνεται ότι  δημιουργείται ένα νέο ανθεκτικό περιβάλλον που δίνει εύλογους λόγους για τους 

οποίους ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι μπορεί πραγματικά να θέλουν να αποκτήσουν παιδιά 

στο μέλλον. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Γονιμότητα, αναβολή γεννήσεων, οικονομική ανασφάλεια, συνθήκες διαβίωσης  
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1. Εισαγωγή  

Σήμερα η Ευρώπη και ο πλανήτης βιώνουν μία σύνθετη δημογραφική πραγματικότητα με κύριο 

χαρακτηριστικό τη δυσμενή εξέλιξη του δείκτη στιγμιαίας γονιμότητας (ΣΔΓ).1 Με δεδομένο ότι 

η δυνατότητα αντικατάστασης ή ανανέωσης των γενεών στις αναπτυγμένες χώρες δεν απειλείται 

αν ο συντελεστής υπερβαίνει την τιμή του 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, οι περισσότερες  χώρες της 

Ευρώπης δεν προσπερνούν επί του παρόντος αυτό το επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι επιδράσεις στον 

πληθυσμό αναμένεται να είναι απρόσμενες και καταλυτικές. 

Ήδη, από τη δεκαετία του 1980, ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών και ασιατικών χωρών 

έφθασε σε πολύ χαμηλά επίπεδα γονιμότητας και σχεδόν όλες οι προηγμένες κοινωνίες είδαν 

μια μετάβαση στην αποκαλούμενη «αναβολή της τεκνοποίησης» (Kohler κ.ά. 2002). Η 

ερευνητική κοινότητα, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 2000 είχε στρέψει την προσοχή της στη 

διερεύνηση της πιθανότητας αναστροφής (ριμπάουντ) της τάσης της γονιμότητας η οποία είχε 

παρατηρηθεί στις περισσότερες προηγμένες οικονομικά χώρες, αν και με μεγάλη ετερογένεια 

(Goldstein κ.ά. 2009, Myrskylä κ.ά. 2009). Από ότι φαίνεται το φαινόμενο αυτό στη συνέχεια 

ανατράπηκε παράλληλα με την οικονομική ύφεση και συνεχίστηκε με την πανδημία  του 

κορωνοϊού.  

Το φαινόμενο της μετάβασης της γονιμότητας σε ακραία χαμηλά επίπεδα αποτελεί πλέον 

τον πυρήνα του συνόλου σχεδόν των ερευνητικών προσπαθειών τουλάχιστον για την Ευρώπη 

(Wilkins, 2019, Sobotka,  Matysiak, Brzozowska, 2019). Όπως αναφέρεται καμία αλλαγή του 

εικοστού αιώνα δεν έχει πιο βαθιές επιπτώσεις ή δεν ήταν πιο δραματική από την ταχεία πτώση 

της γονιμότητας σε ολόκληρο τον κόσμο (Sobotka, 2017). 

Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να τεκμηριώσει με  

εμπειρικά στοιχεία προβληματισμούς για τη χαμηλή γονιμότητα στις χώρες της Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, θα συζητηθεί το ερώτημα κατά πόσον οι πολύ έντονες μειώσεις γονιμότητας σε 

ορισμένες χώρες είναι προσωρινές και αντικατοπτρίζουν απλή αναβολή λόγω οικονομικής 

δυσπραγίας ή οδηγούν σε μόνιμες μειώσεις της, που συνιστά ζωτικής σημασίας ερώτημα και 

κεντρικό ζήτημα της σύγχρονης δημογραφικής έρευνας. Η ανάλυση είναι περιγραφική, 

βασισμένη σε σχετικούς δημογραφικούς δείκτες και στατιστικές παλινδρομήσεις  (cross country 

                                                 
1 Ο δείκτης γονιμότητας η στιγμιαίας γονιμότητας (ΔΣΓ) ορίζεται ως ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα σε 

αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών). 
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regression) σε επιλεγμένες2 χώρες της Ευρώπης με στόχο να φανεί η σημαντικότητα 

παραγόντων που πιθανά επηρεάζουν την σύγχρονη πτωτική εξέλιξη της γονιμότητας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση των κύριων τάσεων του ΣΔΓ 

κυρίως με στις σκανδιναβικές και στις νότιες χώρες της Ευρώπης3 ακολουθούμενη από μια 

σχετική συζήτηση για την παρατηρούμενη καθυστέρηση και αναβολή της τεκνοποίησης (tempo 

changes)4 και συνακόλουθους προβληματισμούς περί προσωρινών-περιοδικών ή μόνιμων 

αλλαγών (quantum changes).5 Ακολουθεί σύντομη αναφορά σε σύγχρονες θεωρητικο-εμπειρικές 

ερμηνείες για την ακραία χαμηλή γονιμότητα, δίνοντας έμφαση σε οικονομικούς περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αβεβαιότητας των ζευγαριών. Με ανάλυση 

παλινδρόμησης εξετάζονται μερικοί από τους πιθανούς παράγοντες επηρεασμού των δεικτών 

γονιμότητας πριν τη συζήτηση με τα συμπεράσματα. 

2. Η κατάρρευση των δεικτών γονιμότητας στην Ευρώπη 

Τα τελευταία χρόνια, αντίθετα με τα θεωρητικά πρότυπα και τις μέχρι πρότινος διαπιστωμένες 

τάσεις και τα εμπειρικά ευρήματα, τα ποσοστά γονιμότητας και τα ποσοστά γυναικείας 

απασχόλησης συσχετίζονται θετικά. Σε χώρες με υψηλή γυναικεία απασχόληση και έμφαση σε 

πολιτικές έμφυλης ισότητας (π.χ. Σουηδία, Δανία,  Νορβηγία, Ισλανδία, Γαλλία), τα ποσοστά 

γονιμότητας φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στα ποσοστά αντικατάστασης των γενεών 

(2,1 παιδιά ανά γυναίκα). Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης των 

γυναικών ή με μεγάλη διαφορά στις αποδοχές ανδρών και γυναικών, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία ή 

η Μάλτα ο ΣΔΓ έχει παγιδευτεί σε ακραία χαμηλά επίπεδα για δεκαετίες (Σχήμα 1. Σχήμα 2). 6 

 

                                                 
2 Η επιλογή έγκειται στον περιορισμό της διαθεσιμότητας δεδομένων.  
3 Με έμφαση  σε χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, η οποία τεκμηριώνεται σε διακριτά σημεία της μελέτης. 
4 Αλλαγή της ηλικίας απόκτησης πρώτου παιδιού ή/και του διαστήματος μέχρι την απόκτηση δεύτερου, τρίτου κοκ 

παιδιού.. 
5 Μια αλλαγή «tempo» σημαίνει χρονικά καθυστερημένη αλλά πιθανά όχι λιγότερη τεκνοποίηση (αποτελέσματα 

που μετατοπίζουν το χρονικό διάστημα απόκτησης παιδιών, αλλά όχι απαραίτητα τον μέσο αριθμό γεννήσεων ανά 

γυναίκα). Περιλαμβάνει την αναβολή, την αναμονή και την ανάκτηση (ριμπάουντ). Μια κβαντική αλλαγή σημαίνει 

καθαρά λιγότερη τεκνοποίηση. Αφορά τη μεταβολή της τελικής ή συμπληρωμένης γονιμότητας. Ο δείκτης 

συμπληρωμένης γονιμότητας συνήθως εκφράζει το μέσο αριθμό παιδιών που απέκτησε μια γυναίκα μιας 

πραγματικής γενιάς στο τέλος της αναπαραγωγικής της ζωής.   
6 Έχει διατυπωθεί η θέση ότι μετά το όριο των 1,5 παιδιών ανά γυναίκα ενεργοποιείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος 

μηχανισμός, ο οποίος σπρώχνει ή/και διατηρεί τη γονιμότητα σε  ένα καθοδικό σπιράλ ή στην «παγίδα της χαμηλής 

γονιμότητας» (Kohler κ.ά. 2002). 
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Πέραν τούτων διαπιστώνονται άλλες αξιοσημείωτες και σημαντικές ανατροπές. Το 2010 

τα ήδη χαμηλά ποσοστά γονιμότητας των χωρών της Νότιας Ευρώπης άρχισαν να μειώνονται 

και πάλι, ενώ φαίνεται να επηρεάζονται και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες. Για παράδειγμα, 

στην Ελλάδα–και παρόμοια τάση παρατηρείται στην Ιταλία και την Ισπανία – μετά την 

ανάκαμψη της γονιμότητας στις αρχές της νέας χιλιετίας, παρατηρείται τώρα σταθερή μείωση. 

Οι τιμές που καταγράφονται το 2018 (1,35 παιδιά ανά γυναίκα) είναι πλησιέστερα στο αρνητικό 

ρεκόρ της περιόδου 1995-2003 (κάτω από το 1,3 παιδιά ανά γυναίκα), παρά στην 

παρατηρούμενη τάση ανάκαμψης (ριμπάουντ) μέχρι το 2008. Παράλληλα, η γονιμότητα της 

γενεάς των γυναικών που γεννήθηκαν το 1978 ήταν 1,51 παιδιά ανά γυναίκα (ατεκνία γενεάς 

24%),7 οι πρώτες γεννήσεις κατελάμβαναν το 47%, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών κάτω 

από τα 30 έτη στην στιγμιαία γονιμότητα ανερχόταν σε 63%), ενώ η μέση ηλικία γυναικών στην 

απόκτηση πρώτου τέκνου ξεπερνά τα 30 έτη  (VID and IIASA, 2020).  

Σε γενικές γραμμές, λόγω της εξέλιξης αυτής, στη Νότια Ευρώπη η χαμηλή και η ακραία 

χαμηλή στιγμιαία και η γονιμότητα των γενεών παρατηρούνται και συνυπάρχουν με την υψηλή 

ατεκνία, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου τέκνου ξεπερνά τα 30 έτη και τείνει να ταυτιστεί 

με τη μέση ηλικία των γυναικών στην τεκνογονία.  Οι μητέρες στην απόκτηση του πρώτου τους 

παιδιού είναι μεγαλύτερες από ποτέ - πιθανά καθυστερούν τη μητρότητα λόγω ανασφάλειας ή 

για να επικεντρωθούν σε άλλα γεγονότα που εκλαμβάνουν ως σημαντικά στον κύκλο της ζωής 

τους. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση μπορεί πράγματι να έχει προκληθεί εν μέρη 

από αναβολή. Η γονιμότητα έχει γεράσει.Η ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού αυξάνεται σχεδόν 

κατακόρυφα εδώ και δεκαετίες ενώ το 2018 σε πολλές χώρες ξεπερνά τα 30 έτη (Σχήμα 3).  

Επιπρόσθετα, μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, στη Νορβηγία από την κορύφωση των 

σχεδόν δύο παιδιών ανά γυναίκα το 2009, ο ΣΔΓ σημείωσε ιστορικά τη χαμηλότερη τιμή (1,56 

παιδιά ανά γυναίκα το 2018). Στη Σουηδία παρότι το 2018 ο ΣΔΓ κατέγραφε 1,76 παιδιά ανά 

γυναίκα, η εξέλιξη του δείκτη είναι πτωτική (1,91 παιδιά ανά γυναίκα το 2008), ενώ η Φιλανδία 

αντιμετωπίζει παρόμοια αρνητική τάση, με το ιστορικό χαμηλό επίπεδο των 1,41 παιδιών ανά 

γυναίκα το 2018. Ενώ η βιβλιογραφία έχει προβλέψει μια μικρή ανάκαμψη ή στασιμότητα της 

γονιμότητας στη Βόρεια Ευρώπη, πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι και στις χώρες αυτές 

καταγράφονται χαμηλές γεννήσεις  και επιταχυνόμενη αναβολή των γεννήσεων. Η Γαλλία είναι 

                                                 
7 Ακόμα και με προσαρμογή της στιγμιαίας γονιμότητας στο φαινόμενου του ρυθμού, η τιμή είναι 1,49 παιδιά ανά 

γυναίκα. 
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η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με τιμή του ΣΔΓ άνω από 1,8 παιδιών ανά γυναίκα, αλλά και εκεί, η 

τάση καταγράφεται, απρόσμενα  πτωτική (Σχήμα 1-Σχήμα 3). 

Περαιτέρω, φαίνεται ότι οι διακυμάνσεις του ΔΣΓ δεδομένης της ευαισθησίας που έχει 

στον χρονισμό (timing) δεν επηρεάζουν απαραίτητα την συμπληρωμένη γονιμότητα μιας γενεάς 

και μάλλον υποεκτιμούν το μέγεθός της όταν  παρατηρείται το φαινόμενο της αναβολής 

(Myrskylä, Goldstein και Cheng 2013). Προηγούμενες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι οι 

περίοδοι οικονομικής αβεβαιότητας οδηγούν κυρίως σε καθυστερημένη, αλλά όχι σε λιγότερη 

τεκνοποίηση λόγω αναπλήρωσης σε μετέπειτα χρόνο (Sobotka, Skirbekk και Philipov 2011). Τα 

δεδομένα ωστόσο, μάλλον ανατρέπουν την παραδοχή αυτή. Οι Myrskyla κ.ά. (2013) και 

Rindfuss κ.ά. (2016), πρότειναν ως «πολύ χαμηλή» τη διαγενεακή γονιμότητα που περνά κάτω 

από το όριο των 1,75 παιδιών ανά γυναίκα. Σε αυτό το πλαίσιο, η τελική γονιμότητα των γενεών 

από τις έως σήμερα εκτιμήσεις δείχνει να αποσταθεροποιείται καθοριστικά. Πολλές χώρες 

βρίσκονται παγιδευμένες σε ένα δύσκαμπτο και δύσκολα αναστρέψιμο πεδίο (Σχήμα 4): τον 

ΣΔΓ να κυμαίνεται κάτω από το όριο των 1,5 παιδιών ανά γυναίκα το 2018 και τη γενεά 

γυναικών που γεννήθηκαν το 1972 κάτω από το όριο των 1,75 παιδιών ανά γυναίκα (Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Αυστρία, Πολωνία, Κροατία, Ουγγαρία, Σερβία).   

Οι εξελίξεις αυτές, πυροδότησαν ανανεωμένο ενδιαφέρον για το σημαντικό ρόλο της 

οικονομικής αβεβαιότητας για την γονιμότητα και τη δυναμική της δημιουργίας οικογένειας. 

Ταυτόχρονα, φάνηκε η αδυναμία των υφιστάμενων θεωρητικών μοντέλων και των προβλέψεων. 
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Σχήμα 1. Η γονιμότητα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης, 1990-2018 

 

 
Πηγή:   Eurostat,  ίδιες εκτιμήσεις 
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Σχήμα 2. Έμφυλο χάσμα απασχόλησης και γονιμότητα σε χώρες της Ευρώπης, 2018 

 

  
Πηγή:   Eurostat,  ίδιες εκτιμήσεις 
 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

116 

Σχήμα 3. Μέση ηλικία γυναικών στην απόκτηση πρώτου τέκνου σε χώρες της Ευρώπης, 2018 

 

 

 
 

Πηγή:   Eurostat,  ίδιες εκτιμήσεις 
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Σχήμα 4.  ΣΔΓ 2018, μέση ηλικία στην απόκτηση πρώτου τέκνου 2018 και  τελική γονιμότητα γενεών 1972. 1974, 1976 και 

1978 
 

 
 

Πηγή:   Eurostat, VID,  ίδιες εκτιμήσεις. Αριστερός άξονας -συγχρονική γονιμότητα. Δεξιός άξονας -ηλικία 
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Στις αρχές του 2009, εντοπίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και εμπειρικές 

τεκμηριώσεις σχετικά με το πόσο οι επισφαλείς οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τις 

αποφάσεις γονιμότητας στη σύγχρονη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ανάγκη αυτή 

ενισχύθηκε περαιτέρω με την υγειονομική κρίση που μεταξύ άλλων,  προκαλεί έκρηξη 

οικονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, οι γενιές που βρίσκονται σήμερα σε αναπαραγωγική 

ηλικία ήταν τότε στο στάδιο της ενηλικίωσης, δηλαδή μία δεκαετία αργότερα, βρίσκονται 

αντιμέτωπες με μία νέα επιδημιολογική κρίση (Luppi, Arpino, Rosina, 2020). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η γενικευμένη και σχετικά ομοιογενής μείωση της γονιμότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες μετά τη Μεγάλη Ύφεση θέτει σοβαρές προκλήσεις για τις θεωρήσεις και τα σύγχρονα 

πρότυπα χαμηλής γονιμότητας. 

3. Η γήρανση και οι σύγχρονες ερμηνείες μείωσης της γονιμότητας 

Οι σύγχρονες θεωρητικές ερμηνείες της εξέλιξης της γονιμότητας στην Ευρώπη έχουν βασιστεί 

κυρίως στην εμπειρική πραγματικότητα των αντιθέσεων ή της πόλωσης μεταξύ Βορρά 

(σκανδιναβικές χώρες) και Νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). Κεντρικό σημείο 

αναφοράς αποτελεί η παραδοχή ότι αποδυναμώνεται η  οικογένεια κυρίως σε χώρες όπου οι 

εργαζόμενες μητέρες, δεν απαλλάσσονται από τη φροντίδα παιδιών και τις οικιακές εργασίες και 

τους άνδρες να έχουν μηδαμινή συνεισφορά.  Πολλοί  ερευνητές επικαλούνται μία δεύτερη-

διπλή βάρδια εργασίας η οποία απομειώνει τη γονιμότητα  (Hochschild, Machung, 2012), ενώ 

άλλοι κάνουν αναφορά σε μία αδρανή ή ανολοκλήρωτη καθυστερημένη επανάσταση φύλων που 

φυσικά αφορά τη Νότια Ευρώπη. Χαρακτηρίζεται από την τάση αύξησης ή/και ταύτισης των 

δεικτών συμμετοχής των γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, δίχως να έχει αυξηθεί στον 

ίδιο βαθμό το μοίρασμα των ευθυνών μέσα στην οικογένεια και ενός κράτους πρόνοιας που δεν 

είναι σε θέση να συνδυάσει τη μητρότητα και την απασχόληση των γυναικών (Goldscheider, 

κ.ά. 2015, Puur, κ.ά., 2008, McDonald, 2013).  

Πάνω σε αυτό, οι Anderson και Kohler (2015) επέκτειναν το μοντέλο της δημογραφικής 

μετάβασης υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μια φάση «κάλυψης της ισότητας των φύλων». 

Αντίστοιχα οι Goldscheider, Bernhardt, και Lappegård (2015) έχουν παρατηρήσει ότι η 

επανάσταση των φύλων συμβαίνει σε δύο διαδοχικά στάδια. Αρχικά με τη ραγδαία είσοδο των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στη συνέχεια με την αυξανόμενη συμμετοχή των ανδρών 
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στην φροντίδα των παιδιών και του σπιτιού γενικότερα. Υποστηρίζουν ότι το δεύτερο στάδιο 

αναδύεται αυτήν την περίοδο με διαφορετική ταχύτητα σε πολλές χώρες και προβλέπουν ότι 

όπου η συμμετοχή των ανδρών στην οικογένεια αυξάνεται, η γονιμότητα θα ανακτήσει. Οι 

Esping-Andersen και Billari (2015) έχουν υποστηρίξει ότι η εξέλιξη μιας ισορροπίας μεταξύ των 

φύλων είναι ασταμάτητη και μόλις επιτευχθεί και ρυθμιστεί κανονιστικά, θα υπάρξει επιστροφή 

στην υψηλότερη γονιμότητα.  

Στη Νότια Ευρώπη ειδικότερα, οι κακές προοπτικές απασχόλησης και οι χαμηλές 

μισθολογικές προσδοκίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών 

και μιας άκαμπτης αγοράς εργασίας έχουν οδηγήσει τα ζευγάρια να έχουν λιγότερα παιδιά και 

να τα αποκτούν αργότερα στη ζωή τους.  Ακόμα και αν οι μητέρες απολαμβάνουν ισότητα όσον 

αφορά την εκπαίδευση και σε κάποιο βαθμό στην απασχόληση, εντός της οικογένειας οι 

παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων εξακολουθούν να υφίστανται, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν 

μεγάλο μέρος των οικιακών ευθυνών.  

Αντίθετα, οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό 

περιβάλλον για τη μείωση της σύγκρουσης εργασίας και οικογένειας, καθώς έχουν ιστορική 

υψηλή γονιμότητα και υψηλά ποσοστά συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας 

και στις ενδοοικογενειακές φροντίδες (Anderson, Kohler, 2015). Δεδομένου ότι οι χώρες αυτές 

θεωρούνται πρωτοπόρες στην ισότητα των φύλων, αποτελούν αντικείμενο ερευνητικών μελετών 

και αναλύσεων για την οικογένεια και τη γονιμότητα και αποτελούν βάση για σύγκριση με 

άλλες χώρες (Esping-Andersen, 2009, Goldscheider, Bernhardt, Lappegård, 2015, Μπαλούρδος , 

2019).35   

Εμπειρικές έρευνες δείχνουν ωστόσο ότι ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία βελτιώθηκε μετά 

την πρόσφατη ύφεση, η γονιμότητα δεν ανέκαμψε και, στην πραγματικότητα, συνέχισε να 

μειώνεται. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, όπου οι επιπτώσεις της 

κρίσης ήταν ήπιες και η μείωση της γονιμότητας ξεκίνησε αργότερα και συνεχίστηκε μετά το 

2014, αφού είχαν βελτιωθεί οι μακροοικονομικές συνθήκες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

Νορβηγία έχει αλλάξει, στην πραγματικότητα, από το να είναι μία από τις χώρες με τα 

                                                 
35 Μέχρι πρόσφατα η Σκανδιναβία διατηρεί τόσο την υψηλή γυναικεία συμμετοχή στην εργασία (πάνω από 80 τοις 

εκατό για τις γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών), όσο και τα σχετικά υψηλά ποσοστά γονιμότητας (1,85 έως 2,15 

γεννήσεις ζώντων ανά γυναίκα το 2008), προσφέροντας ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, εκτεταμένη και 

προστατευμένη από την εργασία γονική άδεια και υψηλής ποιότητας και επιδοτούμενες δημόσια υποστηριζόμενες 

υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών και τους συζύγους να αναλαμβάνουν μέρος οικογενειακών ευθυνών.  

Αυτές οι σύγχρονες πολιτικές καλύπτουν (και σε πολλές άλλες χώρες) άτομα της μεσαίας εισοδηματικής τάξης 

παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη υποστήριξη για οικογένειες όπου και οι δύο σύζυγοι εργάζονται. 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

120 

υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας στην Ευρώπη, καταγράφει πλέον μέσα επίπεδα γονιμότητας. 

Παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν στη Σουηδία και στη Δανία και με πολύ δραματικότερο 

ρυθμό στη Φιλανδία (Βλ. Σχήμα 1). 

Η νέα αυτή τάση σύγκλισης και ανθεκτικότητας της  μείωσης της γονιμότητας σε πολλές 

χώρες  την τελευταία δεκαετία αποδίδεται πρωτίστως στην οικονομική κρίση και δευτερευόντως 

σε κοινωνικούς ή άλλους  παράγοντες. Εν ολίγοις για να δημιουργήσει κανείς οικογένεια, πρέπει 

να έχει ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής βεβαιότητας και εμπιστοσύνης στο μέλλον και γι’ 

αυτό απαιτείται περισσότερος χρόνος. Φαίνεται ότι αυτού του είδους η αβεβαιότητα μετά το 

2008 είναι καταλύτης. Για πολλούς θεωρείται ως πρωταρχική δύναμη πίσω από την αναβολή της 

τεκνοποίησης και την εξάλειψη της γονιμότητας υψηλότερης τάξης στη σύγχρονη Ευρώπη 

(Kreyenfeld, Andersson, Pailhé 2012). Υπό αυτές τις συνθήκες, οι γεννήσεις καθυστερούν, 

ακόμη και αν η οικονομία τείνει να ανακάμπτει (Vignoli, Guetto, Bazzani, 2020). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ένας από τους λόγους για τη χαμηλή 

γονιμότητα είναι ότι οι (δυνητικοί) γονείς αντιλαμβάνονται ότι η απόκτηση παιδιών θα 

μεταβάλλει  και πιθανά θα χειροτερέψει την ευημερία τους. Σε άλλες περιπτώσεις δοκιμάζονται 

νέες ad hoc «αναπάντεχες» μεταβλητές για την ερμηνεία της γονιμότητας όπως π.χ. οι νέοι εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEET) (Matysiak, Sobotka, Vignoli, 2020). Γεγονός 

είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες, η οικονομική αβεβαιότητα έχει αυξηθεί λόγω των σημαντικών 

αλλαγών στον χώρο εργασίας και την οικογένεια, καθώς και των αυξανόμενων πιέσεων στα 

δημόσια οικονομικά και κυρίως στις περικοπές των δαπανών κοινωνικής προστασίας. Οι πολίτες 

πολλών χωρών- όχι μόνον όσων επλήγησαν από την κρίση- ανησύχησαν περισσότερο για το 

μέλλον και το βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτοι σε οικονομικές απώλειες και  απρόσμενες 

δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο ένα ευρύ φάσμα ερευνών έχει αναπτυχθεί για τη γονιμότητα και 

τη σχέση της με παράγοντες όπως η οικονομική ανασφάλεια, η υποκειμενική ευημερία και η 

ευτυχία (Vignoli, Mencarini,  Alderotti, 2020,  Smulyanskaya, 2020, Matysiak,  Mencarini,  

Vignoli, 2016). 

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση τις σύγχρονες 

θεωρίες, οι εμπειρικές μελέτες στη βάση επιλεγμένων δεικτών (μακρο-) οικονομικής συγκυρίας 

– όπως το ΑΕΠ ή το ποσοστό ανεργίας – δεν φαίνεται να ερμηνεύουν ικανοποιητικά τη μείωση 

των γεννήσεων στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες κατά την περίοδο μετά το 2008 

(Comolli, 2017, Matysiak, Sobotka, Vignoli, 2020). Σαφώς, υπάρχει κάτι που οδηγεί τις 
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σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις γονιμότητας και δεν αποτυπώνεται ικανοποιητικά από τους 

παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες (Vignoli, Guetto, Bazzani κ.ά., 2020, σ. 6). Η ανάγκη για 

συστηματικότερη έρευνα έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια και 

αποτελεί την αιχμή του δόρατος των σύγχρονων προσεγγίσεων (π.χ. Comolli 2017). Είναι  

χαρακτηριστικό  το γεγονός ότι πλέον πολλές πρόσφατες μελέτες  δείχνουν την κατεύθυνση της 

κατάρρευσης των δεικτών γονιμότητας για τα επόμενα έτη (Βλ. Vignoli, Mencarini,  Alderotti, 

2020, Hellstrand, Nisén, Myrskylä, 2019). 

 

4. Οικονομική αβεβαιότητα των νοικοκυριών και γονιμότητα: μία πιλοτική εμπειρική 

διερεύνηση  

Για τις ανάγκες της εμπειρικής διερεύνησης  (ανάλυση στατιστικής παλινδρόμησης), η 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι κατά περίπτωση ο ΣΔΓ, η  αναβολή της τεκνοποίησης η οποία 

καθορίζεται από αύξηση της μέσης ηλικίας της μητέρας στην απόκτηση πρώτου τέκνου και η 

διαδικασία γήρανσης της γονιμότητας που μετριέται από την αύξηση της στιγμιαίας γονιμότητας 

από μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας (30 ετών και άνω). Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το διάμεσο 

ισοδύναμο εισόδημα νοικοκυριού, η σοβαρή  υλική στέρηση και το ποσοστό ατόμων, πλησίον 

αλλά πάνω από το συμβατικό όριο φτώχειας που χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση 

της οικονομικής ευημερίας (VID and IIASA, 2020, Μatysiak, Sobotka και Vignoli, 2020, 

Balourdos, Petraki 2019). Εξετάζεται επίσης η σημαντικότητα παραγόντων όπως το ποσοστό 

γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας.36 Η  οικονομική αβεβαιότητα αποτιμάται επίσης βάση 

υποκειμενικών αντιλήψεων για το πως τα καταφέρνει (τα βγάζει πέρα) το νοικοκυριό με βάση το 

εισόδημά του (μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του), που αδρά 

εκλαμβάνεται και ως δείκτης υποκειμενικής φτώχειας (Balourdos, 2014. Heikkilä κ.ά., 2006: 15. 

Eurostat, 2020). Οι Demertzis, Domínguez-Jiménez και Lusardi (2020) για να αποτιμήσουν τον 

βαθμό ευαλωτότητας των νοικοκυριών χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις περιπτώσεις όσων 

δηλώνουν δυσκολία να αντιμετωπίσουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες που αδρά 

αντιστοιχούνται στο όριο φτώχειας.37 Ακόμη δοκιμάζεται η σημαντικότητα επιπλέον δεικτών, 

όπως η διαθεσιμότητα παιδικής μέριμνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι  διευκολύνεται η 

απασχόληση του ζευγαριού και η ισότητα φύλων (Pronzato, 2017). Η συγκριτική  ανάλυση έχει 

ως βάση τα έτη 2008 και 2018. 

                                                 
36 Χρησιμοποιούνται οι σχετικοί δείκτες απασχόλησης και η ανεργία γυναικών 20-34 ετών. 
37 Περίπου, 380 ευρώ για την Ελλάδα. 
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Όπως  διαπιστώνεται από το Σχήμα 5, το 2008 στις περισσότερες χώρες το ήμισυ του 

ΣΔΓ καλυπτόταν από γυναίκες κάτω των 30 ετών. Αντίθετα για τις γυναίκες άνω των 30 ετών η 

υψηλή συμμετοχή (άνω του 50%) σχετίζεται με χώρες στην παγίδα της χαμηλής γονιμότητας 

(τιμές ΣΔΓ≤ 1,5 παιδιά ανά γυναίκα) όπως η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η 

Ελβετία και το Λουξεμβούργο  ή με χώρες όπως π.χ. η Σουηδία ή η Φιλανδία με υψηλή ισότητα 

φύλων και φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, οι οποίες ενισχύουν τη γονιμότητα σε 

μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες (Μπαλούρδος, 2019). Η τάση αυτή ανατρέπεται για το 

2018 καταλυτικά, καθώς πέραν της συρρίκνωσης και στις δυο ηλικιακές ομάδες (οι καμπύλες 

έχουν μετατοπιστεί και στις δύο περιπτώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα), η γονιμότητα «είναι 

πλέον γερασμένη». Μόνον σε λίγες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Λετονία, Σερβία, 

Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) η γονιμότητα κάτω των 30 ετών καλύπτει το 50% του 

ΣΔΓ.  

Γήρανση λόγω αναβολής σηματοδοτεί και η εξέλιξη με βάση τον δείκτη μέσης ηλικίας 

της γυναίκας στην απόκτηση πρώτου τέκνου. Διαπιστώνεται ότι μεταξύ 2008 και 2018 η αύξηση 

σημειώνεται σε όλες της χώρες, η οποία είναι πάνω από ένα έτος και σε ορισμένες χώρες 

προσεγγίζει τα δύο έτη (Σχήμα 6).     

Tο ερώτημα το οποίο είναι καθοριστικό για την εξειδίκευση των κατάλληλων 

στατιστικών υποδειγμάτων έχει ως εξής: Για ποιό λόγο κλασικοί παράγοντες, όπως π.χ. η 

απασχόληση και κατά περίπτωση η ανεργία γυναικών, ασκούν διαφοροποιημένη δράση στη 

διαμόρφωση της γονιμότητας συγκριτικά με το παρελθόν και ποιοι είναι οι πιθανοί νέοι 

παράγοντες που την επηρεάζουν; Όπως θα διαφανεί εν πρώτοις, η μεγαλύτερη ηλικία σημαίνει 

πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις και κυρίως βελτιωμένα οικονομικά και περιορισμός της 

ανασφάλειας για πολλά ζευγάρια. 

Πράγματι, τα αποτελέσματα των στατιστικών εκτιμήσεων είναι ιδιαιτέρα αποκαλυπτικά 

(Πίνακας 1).38 Παρατηρείται κατ’ αρχάς η διαφοροποίηση των σημαντικών ανεξάρτητων 

μεταβλητών για το 2018 συγκριτικά με το 2008 καθώς και η διαφοροποίηση ανάλογα με την 

εξαρτημένη μεταβλητή.  

 

                                                 
38 Όλες οι στατιστικές εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σε δείγμα 34 χωρών της Ευρώπης:  Χώρες της ΕΕ-28, 

Νορβηγία,  Ισλανδία,  Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Τουρκία. Έχουν έναν πιλοτικό-ενδεικτικό χαρακτήρα, 

λόγω του χαμηλού αριθμού των περιπτώσεων. Στόχος είναι να επισημανθούν ορισμένα ευρήματα τα οποία χρίζουν 

μεγαλύτερης προσοχής και έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση. Άλλωστε όπως θα διαφανεί σε πολύ ελάχιστες 

περιπτώσεις, ο αριθμός των ερμηνευτικών μεταβλητών είναι πάνω από δύο (Multiple Regression (csulb.edu)). 

https://web.csulb.edu/~msaintg/ppa696/696regmx.htm
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Σχήμα 5. Ποσοστιαία συμβολή στον ΔΣΓ από γυναίκες άνω και κάτω των 30 ετών σε χώρες της Ευρώπης, 2008 και 2018 

 

Πηγή:   Eurostat,  ίδιες εκτιμήσεις 
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Σχήμα 6. Μέση ηλικία στην απόκτηση πρώτου τέκνου σε χώρες της Ευρώπης, 2008 και 2018 

 

 

Πηγή:   Eurostat,  ίδιες εκτιμήσεις 
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Το πρώτο μοντέλο που αφορά το 2018 εξηγεί το 37,5% της μεταβλητότητας της 

στιγμιαίας γονιμότητας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές: την 

υλική στέρηση που είναι και η πλέον σημαντική με κριτήριο την τιμή του τυποποιημένου 

συντελεστή παλινδρόμησης (Β= 0,709),39 την αδυναμία των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι τα 

καταφέρνουν με μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση συνήθων αναγκών (Β= -0,588) και την 

ανεργία γυναικών ηλικίας 20-34 ετών η οποία δεν είναι σημαντική.40 Φαίνεται ως  πολύ πιθανό 

η ανέχεια -υλική στέρηση να μην είναι εμπόδιο στην τεκνοποίηση,  ενώ το αντίθετο συμβαίνει 

με την υποκειμενική αποτίμηση της ανέχειας. Αν και έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες, η υλική στέρηση και η οικονομική αβεβαιότητα αποθαρρύνουν τους 

ανθρώπους από τον σχηματισμό της οικογένειας ή από το να κάνουν άλλο παιδί (Sobotka,  

Matysiak,  Brzozowska, 2019). Παρά ταύτα, καθώς η γονιμότητα προκύπτει από γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας και σε πολλές χώρες οι οικογενειακές πολιτικές διαφέρουν ανάλογα με τον 

αριθμό ή τη σειρά γέννησης των παιδιών της οικογένειας, η θετική επίδραση της γονιμότητας 

χρίζει προσοχής και περαιτέρω διερεύνηση. 

Σε σύγκριση με το 2008 διαπιστώνεται ότι η τιμή R2= 0,499 είναι υψηλότερη, ενώ 

σημαντικό είναι το εύρημα της θετικής επίδρασης της μεταβλητής φυσικού λογαρίθμου του 

διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (άτομα 25-49 ετών). Ο συντελεστής Β =0,831 είναι ιδιαίτερα 

υψηλός και λίγο χαμηλότερος από τον αντίστοιχο θετικό συντελεστή της υλικής στέρησης 

(Β=0,890). Σε αυτήν την εκτίμηση ο υποκειμενικός δείκτης φτώχειας δεν προκύπτει σημαντικός. 

Φαίνεται επομένως ότι πριν ή στη αρχή της οικονομικής κρίσης οι άνθρωποι ήταν περισσότερο 

πραγματιστές. Ο ΣΔΓ επηρεαζόταν περισσότερο στη βάση των οικονομικών ή στερητικών 

συνθηκών διαβίωσης και λιγότερο σε υποκειμενικές εκτιμήσεις για το πως τα βγάζουν πέρα στη 

βάση του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Εξετάζοντας του παράγοντες που πιθανά επηρεάζουν τη μέση ηλικία απόκτησης πρώτου 

τέκνου διαπιστώνεται μια απρόσμενη και εντελώς διαφοροποιημένη πραγματικότητα.  Για το 

έτος 2018, ο συντελεστής R2 = 0,727 προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός στη βάση του χαμηλού 

δείγματος χωρών που εξετάζονται. Αντίθετα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις η μεταβλητή της 

ανεργίας γυναικών είναι πλέον σημαντική (Β=0,615), αλλά με θετική επίδραση. Η διαπίστωση 

                                                 
39 Αποκαλούνται και ως συντελεστές Β (εκφρασμένοι σε z-τιμές) που μας πληροφορούν για το βαθμό 

σπουδαιότητας της κάθε προβλεπτικής μεταβλητής 
40 Δοκιμάστηκαν επίσης συνδυασμοί με τις μεταβλητές της απασχόλησης και της ανεργίας γυναικών εναλλακτικές  

ηλικιακές ομάδες ή του εισοδήματος, οι οποίες δεν προέκυψαν σημαντικές.  
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αυτή είναι από τις πλέον σημαίνουσες. Φανερώνει την αβεβαιότητα στις οικονομικές συνθήκες 

λόγω ανεργίας και συνάμα την επίδραση σε πιθανή αύξηση της μεταβλητής της ηλικίας στην 

απόκτηση του πρώτου τέκνου. Σύμφωνα με τον συντελεστή παλινδρόμησης, κρατώντας 

σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές, μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα γυναικείας ανεργίας 

(ηλικίας 20-34 ετών) τείνει να επιφέρει αύξηση στην μέση ηλικία γυναικών στην απόκτηση του 

πρώτου τους τέκνου κατά 0,162 μονάδες.  

Όπως επιβεβαιώνουν και οι Sobotka, Skirbekk και Philipov (2011), το οικονομικό κλίμα 

σε μια χώρα που αποτυπώνεται από αθροιστικούς δείκτες (π.χ. ποσοστό ανεργίας) τείνει να 

επηρεάζει τις αποφάσεις των ζευγαριών πιο έντονα από τις προσωπικές τους συνθήκες. Οι  

D'Addio και Mira d'Ercole (2005) υποδηλώνουν ότι η ανεργία αποτελεί πεδίο σημαντικής 

ανησυχίας όταν τα ζευγάρια εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδί. Μπορεί να προκαλέσει 

αντιλήψεις και προσδοκίες για αστάθεια της απασχόλησης, οικονομική ανασφάλεια, 

συνειδητοποίηση της κρίσης και άλλους παράγοντες που είναι δύσκολο να εντοπιστούν ή να 

μετρηθούν. Δίχως να αμφισβητηθούν οι θεωρήσεις αυτές τα αποτελέσματα μάλλον δείχνουν  ότι  

και οι προσωπικές συνθήκες πλέον  έχουν καθοριστικό ρόλο . 

Σημαντικός προκύπτει επίσης ο δείκτης  φυσικού λογάριθμου του διάμεσου ισοδύναμου 

εισοδήματος (Β=0,561) και η σοβαρή υλική στέρηση (Β=-0,414). Για το 2008, αξιοσημείωτη 

είναι η αυξημένη -πιο έντονη επίδραση του εισοδήματος και η ασήμαντη επίδραση της υλικής 

στέρησης. Είναι γεγονός ότι με την κρίση, ο τελευταίος αυτός δείκτης που αδρά φανερώνει 

στοιχεία απόλυτης ανέχειας (Balourdos, 2014), καταγράφει υψηλές τιμές.  

  Τα αποτελέσματα με βάση τον ΣΔΓ για τις γυναίκες άνω των 30 ετών δείχνουν ότι η 

μόνη σημαντική μεταβλητή είναι ο φυσικός λογάριθμος διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος και 

για τα δύο έτη (Β=0,778,  R2=0,606 το 2018 και Β= 0,852, R2=0,726  το 2008). Το σημαντικό 

αυτό αποτέλεσμα, είναι μία προφανής ένδειξη που δεν λέει τίποτα παραπάνω από το ότι η 

«καθυστερημένη ή γερασμένη» γονιμότητα οφείλεται στην επίδραση της μεταβλητής του 

εισοδήματος.  Το εισόδημα θα μπορούσε επίσης να είναι αιτιώδης ενδιάμεσο, διότι η διευρυμένη 

εργασία των γυναικών μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του ζευγαριού, γεγονός 

που με τη σειρά του θα μπορούσε να επιδράσει στις γεννήσεις.
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Πίνακας 1. Στατιστική παλινδρόμησης των δεικτών γονιμότητας 2008  και 2018 
 

 Γονιμότητα (ΣΔΓ) Μέση ηλικία στην απόκτηση πρώτου 

τέκνου 

Γονιμότητα γυναικών άνω των 30 

ετών 

 1 2 3 4 5 6 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 2018 2008 2018 2008 2018 2008 

 b  B b B b B b B b B b B 

Σταθερός όρος 1,619 

(0,000) 

 -0,510 

(0,448) 

 19,342 

(0,000) 

 13,068 

(0,000) 

 -0,368 

(0,042) 

 -1.020  

Υλική στέρηση 0,020 

(0,005) 

0,749 0,018 

(0,001) 

0,890 -0,090 

(0,023) 

-0,414 -0,020 

(0,307) 

-0,471     

Τα καταφέρνουν με μεγάλη 

δυσκολία στην αντιμετώπιση 

συνήθων αναγκών 

-0,012 

(0,001) 

-0,588 -0.009 

(0,094) 

0,385         

Ποσοστό ανεργίας γυναικών 20-34 

ετών 

-0,008 

(0,076) 

-0,411   0,162 

(0,000

) 

0,615 0,055 

(0,002

) 

0,340     

Φυσικός λογάριθμος διάμεσου 

ισοδύναμου εισοδήματος (άτομα 

25-49 ετών)  

  0,223 

(0,002) 

0,831 0,951 

(0,003) 

0,561 1,448 

(0,000) 

0,915 0,128 

(0,000) 

0,778 0,191 

(0,000) 

0,852 

R2  και τυποποιημένο R2  0,375 0,312 0,499  0,394 0,727 0,700 0,734 0,716 0,606 0,593 0,726 0,718 

F-test 5,990  

0,003 

8,152 0,000 26,621(0,000) 42,691 

0.000 

49,178 (0,000) 84,822  

(0.000) 
a Σε παρένθεση, κάτω από την αντίστοιχη τιμή του συντελεστή παλινδρόμησης δίνεται η p-τιμή (αν p≤ 0,05 τότε η επίδραση είναι στατιστικά σημαντική) 
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5. Συζήτηση 

Αν και υπάρχουν  πολλές ερμηνείες για την πτωτική εξέλιξη και την αναβολή της γονιμότητας 

σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει η οικονομία και πως βιώνει το ζευγάρι την οικονομική του 

κατάσταση και ευημερία. Σίγουρα, το ΑΕΠ μπορεί να ανακάμψει και η ανεργία να μειωθεί, αλλά η 

οικονομία δεν είναι μόνο ποσοτική. Οι ίδιοι οι νέοι και η ποιότητα ζωής τους είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας. Εάν π.χ. οι γυναίκες θέλουν παιδιά αλλά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα αντέξουν 

οικονομικά, η καθυστέρηση των γεννήσεων είναι αναπόφευκτη.   

Οι νεότερες γενεές μεγάλωσαν σε  ένα περιβάλλον απασχόλησης (ανεργίας) που ήταν ιδιόρρυθμο 

και απαιτητικό, όταν πολλές χώρες βίωναν την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και φυσικά 

τώρα βιώνουν την υγειονομική κρίση. Οι νέοι είναι οι λιγότερο ευνοημένοι από την ανάκαμψη στην 

Ευρώπη μετά την κρίση του 2008 - ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους έχει μειωθεί σχεδόν σε 

διπλάσιο ποσοστό από αυτό του γενικού πληθυσμού των ενηλίκων. Σε αυτές τις συνθήκες, πολλοί 

αντί της οικογένειας ή /και της γονιμότητας, επιλέγουν την προοπτική μιας μόνιμης και σταθερής 

απασχόλησης. Για αυτό αποκτούν παιδιά σε ολοένα και μεγαλύτερη ηλικία. 

Συνολικά, οι επιμέρους αντιδράσεις της  γονιμότητας στην οικονομική αβεβαιότητα 

εξαρτώνται από ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων και κανονιστικών περιορισμών και είναι πιθανό να 

διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την κοινωνική θέση, καθώς και από ευρύτερες 

θεσμικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πρόνοιας και οικογένειας. Ωστόσο, ένα 

τεράστιο σώμα έρευνας δείχνει ότι η γονιμότητα τείνει να μειώνεται όταν οι οικονομικές συνθήκες 

επιδεινώνονται και η αβεβαιότητα αυξάνεται. Γεγονός είναι ότι  κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

οικονομικής ύφεσης οι περισσότεροι άνθρωποι ανέβαλαν την τεκνοποίηση  και είναι κυρίως η 

εμπειρία της πολύ χαμηλής γονιμότητας που τροφοδοτεί ανησυχία και προσελκύει την περισσότερη 

προσοχή. Όπως έχει επισημανθεί όταν η στιγμιαία γονιμότητα περάσει το κατώφλι των 1,5 παιδιών 

ανά γυναίκα σηματοδοτεί την εμφάνιση δύο διαφορετικών καθεστώτων γονιμότητας, με μια 

σημαντική ομάδα χωρών «κολλημένη» σε ακραία χαμηλά επίπεδα. Το παράδειγμα της Ελλάδας 

είναι χαρακτηριστικό. Ο ΣΔΓ είναι κάτω από το επίπεδο αυτό ήδη από το 1987 ενώ κι η γονιμότητα 

των γενεών καταγράφει ακραία χαμηλές τιμές. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η αναβολή είναι 

μάλλον αδρανειακή, και η διαδικασία που ξεκίνησε κάποια στιγμή (ενεργός συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση) είναι συνεχής και δίχως αντιστροφή 

ανεξάρτητα από παράγοντες όπως π.χ. η έμφυλη ισότητα ή η ατελής επανάσταση φύλων. Ο μέσος 

όρος ηλικίας της τεκνοποίησης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης μάλλον επιβεβαιώνει αυτή τη 

υπόθεση. Πιθανά στις νέες αβέβαιες συνθήκες η δυναμική   κατεύθυνση της γονιμότητας να οδηγεί 

υποχρεωτικά και άλλες χώρες στο πέρασμα από την  παγίδα της χαμηλής γονιμότητας. Όπως 
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αναφέρεται επιγραμματικά (Sussman, 2019): «όχι μόνο το οικονομικό σύστημα, αλλά όλες οι 

συνακόλουθες ανισότητες, απρέπειες, ευκαιρίες και παραλογισμοί — έχουν γίνει εχθρικές προς την 

αναπαραγωγή. Σε όλο τον κόσμο, οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

λειτουργούν ως ένα διάχυτο, ελάχιστα αντιληπτό αντισυλληπτικό».     
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Περίληψη: 

Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που στόχο έχει τη διατύπωση 

κατευθύνσεων και πολιτικών για την μελλοντική ανάπτυξη του χώρου. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού έχουν ενσωματωθεί συμμετοχικές διαδικασίες 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατύπωση προτάσεων που αφενός θα έχουν λάβει υπόψιν τους τις 

ανάγκες των εμπλεκομένων, αφετέρου θα εξασφαλίσει τη συναίνεση των πολιτών για τις προτάσεις 

που διατυπώνονται. 

Στο παρόν κεφάλαιο,  αναλύεται η έννοια του χωρικού σχεδιασμού και η σημασία της  

ενσωμάτωσης σε αυτόν, των συμμετοχικών διαδικασιών. Στόχος είναι η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών του συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού και η εξέταση μελετών περίπτωσης, κατά 

τις οποίες έχουν εφαρμοσθεί καλές πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγονται δύο μελέτες 

περίπτωσης: Η περίπτωσης της Σκωτίας, και η περίπτωση της Ελλάδας. Η πρώτη περίπτωση που 

επιλέγεται είναι  η περίπτωση της Σκωτίας στην οποία σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού έχουν 

αναπτυχθεί πολιτικές και ρυθμίσεις που έχουν ευνοήσει τις συμμετοχικές διαδικασίες, τόσο σε 

επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. Εξετάζονται οι διαδικασίες και τα 

εργαλεία  για την ενσωμάτωση των συμμετοχικών διαδικασιών στα στάδια της εκπόνησης των 

χωρικών σχεδίων και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των πολιτών στις 

αποφάσεις που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου. Αντίστοιχα εξετάζεται το πλαίσιο του χωρικού 

σχεδιασμού στην Ελλάδα και αναλύονται οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών σε σχέδια που 

αφορούν τη ρύθμιση του χώρου.  Από την ανάλυση προκύπτουν συμπεράσματα για τις αδυναμίες 

και τις παθογένειες του Ελληνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού και διατυπώνονται προτάσεις 

για τη βελτίωση του.  

 

Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός, χωροταξικός σχεδιασμός, 

Ελλάδα, Σκωτία,  
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1. Εισαγωγή  

Ο σχεδιασμός αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάλυση ενός ζητήματος και 

τη διατύπωση προτάσεων, για την εξισορρόπηση των αναγκών των εμπλεκομένων μερών. Βασίζεται 

στην αναγνώριση των στόχων, τη διατύπωση των στρατηγικών για την επίτευξη τους, την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων  για την υλοποίηση τους, αλλά και τη συνεχή 

παρακολούθηση όλων των βημάτων για την ολοκλήρωση του.  

Ειδικότερα  ο χωρικός σχεδιασμός, αποτελεί μια πρακτική που αποσκοπεί στην ισόρροπη 

ανάπτυξη του χώρου,  συνθέτει πολιτικές για την ανάπτυξη με άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη 

φύση και τη λειτουργία των τόπων και  αναφέρεται στην ανάπτυξη πλαισίων και αρχών που 

καθορίζουν στο χώρο την ανάπτυξη και τις υποδομές (Healey, 1996). Αποτελείται από ένα πλήθος 

πρακτικών διακυβέρνησης για τη χάραξη και την εφαρμογή στρατηγικών, σχεδίων, πολιτικών και 

έργων και για τη ρύθμιση του τόπου, του χρόνου και της μορφής της ανάπτυξης. Ο χωρικός 

σχεδιασμός αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη του χώρου. Οι κατευθύνσεις που 

αφορούν την ανάπτυξη των χρήσεων και των δικτύων, οι ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική 

προστασία αλλά και η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της αειφορίας ,μπορούν να 

συμβάλλουν την τοπική ανάπτυξη, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε περιοχής στην οποία αναφέρονται. 

 

2. Ο χωρικός σχεδιασμός  

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία που καθορίζει την κατάλληλη χωροθέτηση των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, την  ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες και τις υποδομές 

και τη συνετή διαχείριση των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων. Πραγματοποιείται στο χώρο, ο 

οποίος διακρίνεται στον  απόλυτο  χώρο , φυσικό και ανθρωπογενή στο σχετικό χώρο, ο οποίος  

περιλαμβάνει τις ροές ενέργειας, ατόμων και στο σχετικό χώρο ο οποίος περιλαμβάνει τις 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις του χώρου (Harvey, 2006).  

Σύμφωνα με τον Βασενχόβεν ο  χωρικός σχεδιασμός είναι το  […] εργαλείο για την επιδίωξη 

στόχων, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, η περιφερειακή ισορροπία, η αποτελεσματικότητα 

στη χρήση των πόρων σε στενότητα, η κοινωνική ευημερία και η ποιότητα ζωής, η προστασία της 

παραδοσιακής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και τέλος η εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος 

(Βασενχόβεν, Χωροταξικός σχεδιασμός, 2004, σ. 25). 

Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί μια επιστημονική δραστηριότητα, που εστιάζει στην 

ανάλυση, την ερμηνεία και τη διατύπωση προτάσεων και ταυτόχρονα πολιτική πρακτική, καθώς 

μέσω της εφαρμογής επιστημονικών αποτελεσμάτων επιχειρείται η διαμόρφωση του χώρου. Οι δυο 

διαστάσεις του σχεδιασμού, επιστημονική και πολιτική συχνά συγκρούονται, με αποτέλεσμα η 
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τελική λήψη των αποφάσεων να αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που θα πρέπει να έχει τη 

συναίνεση και την  αποδοχή αυτών, στους οποίους ο σχεδιασμός απευθύνεται. Καθώς ο στόχος του 

χωρικού σχεδιασμού είναι η διατύπωση προτάσεων και στρατηγικών για τη μελλοντική ανάπτυξη 

του χώρου (Camagni & Capello, 2011) είναι καθοριστικής σημασίας η συμμετοχή ομάδων, φορέων 

και γενικότερα όλων όσοι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το σχεδιασμό.   

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη για προσαρμογή στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η 

παγκοσμιοποίηση, η συνεχής αστικοποίηση εξαιτίας της διάρθρωσης του οικονομικού συστήματος 

και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών  και  καθιστούν το χωρικό σχεδιασμό μια πολύπλοκη και 

αβέβαιη διαδικασία (Giaoutzi & Stratigea, 2012). Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό οι 

κατευθύνσεις - ρυθμίσεις του χωρικού σχεδιασμού να στοχεύουν στην επίλυση των κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων και ταυτόχρονα  να εξασφαλίσουν τη συναίνεση 

των αποδεκτών του σχεδιασμού, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικρουόμενες απόψεις και 

συμφέροντα από τον τρόπο διαχείρισης του χώρου.  

Προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες, ο χωρικός 

σχεδιασμός έχει στραφεί σε νέες κατευθύνσεις που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση συμμετοχικών 

προσεγγίσεων στον σχεδιασμό (participatory approaches), με στόχο τη διερεύνηση του συστήματος 

αξιών που θα οριοθετήσει το πλαίσιο των αποφάσεων πολιτικής (Giaoutzi & Stratigea, 2012). Σε 

αυτό το πλαίσιο καθίσταται  σημαντική η αξιοποίηση της συμμετοχής ευρύτερων ομάδων της 

κοινωνίας (φορέων, κέντρων λήψης αποφάσεων, ομάδων συμφερόντων, πολιτών κ.λπ.) και 

κατάλληλων μεθόδων για τη συλλογή της πολυδιάστατης κατανεμημένης γνώσης και των 

διαφορετικών οπτικών θεώρησης των προβλημάτων που ενυπάρχει στις διάφορες ομάδες, έτσι ώστε 

να διατυπωθούν με σαφή και συναινετικό τρόπο οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι προτεραιότητες που 

ανταποκρίνονται με επάρκεια στην εκάστοτε αξιακή δομή (Στρατηγέα, 2015).  

 

3. Οι συμμετοχικές διαδικασίες στο σχεδιασμό του  χώρου  

Ο βασικός τρόπος άσκησης χωρικού σχεδιασμού από τις απαρχές της Πολεοδομικής επιστήμης 

μέχρι και τη δεκαετία του ’60 ήταν ο ορθολογικός σχεδιασμός, μέσω του οποίου η επιστημονική 

γνώση μεταφερόταν και εφαρμοζόταν στη διαμόρφωση του χώρου. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν 

εκείνη την περίοδο και η πολυπλοκότητα του αστικού χώρου έθεσαν τις απαρχές για την προώθηση 

των συμμετοχικών διαδικασιών. Πλέον, είχαν ωριμάσει  οι συνθήκες ώστε η συμμετοχή των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, να αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ενδυνάμωση τους. Βασικός στόχος ήταν η άμβλυνση των αντιπαραθέσεων και η αποδοχή των 

προτάσεων από τις εμπλεκόμενες κοινωνίες μέσα από διάλογο (Rowe & Frewer, 2000), καθώς οι 
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συμμετοχικές διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού συμβάλλουν στη διεύρυνση της δημοκρατίας, αφού 

οι πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν αποφάσεις σε θέματα που τους αφορούν.  

Η διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού εδράζεται στη συνειδητοποίηση ότι η κοινωνία 

είναι πλουραλιστική και υπάρχουν θεμιτές συγκρούσεις συμφερόντων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή μεθόδων συναίνεσης. Οι συμμετοχικές διαδικασίες αυξάνουν την 

εγκυρότητα και την αποδοχή των αποφάσεων, καθώς αυτές αποτελούν προϊόντα δημοκρατικών 

διαδικασιών και ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής των πολιτών, υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση 

των εμπλεκομένων σε θέματα που αφορούν τη διευθέτηση του χώρου που οι ίδιοι γνωρίζουν 

καλύτερα από τους ειδικούς.   

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός ενθαρρύνει μία πιο αποτελεσματική κοινωνική συμμετοχή έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 

ανάπτυξη. Η διαδικασία του συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού του χώρου είναι μια συνεχής 

διαδικασία, κυκλικής μορφής, που  λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού 

(χωροταξικό, πολεοδομικό, αστικό) και διακρίνονται σε διαφορετικά είδη με βάση διαφορετικά 

κριτήρια.   

Οι συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού μπορούν να έχουν πολλαπλούς  στόχους με 

διάφορους τρόπους επικοινωνίας, αλλά και δράσεις για τη λήψη αποφάσεων. Τα μέρη που 

συμμετέχουν σε μία διαδικασία σχεδιασμού έχουν τους δικούς τους στόχους βάσει πολιτικών, 

πολιτισμικών και οικονομικών παραγόντων. Οι  επιμέρους  εταίροι θα πρέπει να ανταλλάξουν 

πληροφορίες, να εξερευνήσουν  τους κοινούς τομείς και να συμβιβαστούν, σε μία  κοινή προσπάθεια 

ώστε  να βρεθούν τρόποι για τη μείωση της έκτασης και της έντασης των διαφωνιών (Σπυράτος, 

2010). 

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η  συμμετοχή των πολιτών στο  χωρικό σχεδιασμό,  ο οποίος 

σήμερα σε μεγάλο βαθμό διευκολύνεται από τις σύγχρονες τεχνολογίες, αποτελεί βασική διαδικασία 

που μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχημένη διατύπωση και εφαρμογή ρυθμίσεων και κατευθύνσεων 

που θα είναι αποδεκτές και στοχευμένες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των εμπλεκομένων. 

 

4. Οι συμμετοχικές διαδικασίες στο χωρικό σχεδιασμό στην Ευρώπη: Η περίπτωση της 

Σκωτίας.  

Στη ενότητα που ακολουθεί αναλύεται η εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών στο σύστημα 

χωρικού σχεδιασμού της Σκωτίας. Η περίπτωση έχει επιλεγεί  καθώς έχει αναπτυχθεί στη χώρα ένα 

σύστημα συμμετοχικών διαδικασιών που διατρέχει, όλα τα επίπεδα σχεδιασμού με αποτέλεσμα να 

διατυπώνονται προτάσεις που να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των πολιτών, είτε αυτές 

αναφέρονται σε επίπεδο περιφερειών, είτε σε επίπεδο μιας μεμονωμένης κοινότητας. 
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Από το 2007, η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει επενδύσει κονδύλια για ανάπτυξη 

προγραμμάτων που αφορούν και ενθαρρύνουν το συμμετοχικό σχεδιασμό στοχεύοντας στη 

δημιουργία και την ενημέρωση κοινοτήτων. Σε τοπικό επίπεδο, δίδεται από τις τοπικές αρχές η 

δυνατότητα ομάδων να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν αποφάσεις επί θεμάτων που επηρεάζουν 

τη ζωή τους. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών ανάμεσα στις τοπικές 

κοινότητες και στην κυβέρνηση για θέματα που αφορούν υπηρεσίες, υποδομές και εθελοντικές 

δράσεις, που στοχεύουν στην κάλυψη κενών που αφορούν τις υποδομές των κοινοτήτων και 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών που να ενθαρρύνουν τη λειτουργία των κοινοτήτων. 

Το Σχέδιο Δράσης για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στη Σκωτία ξεκίνησε το 2009, με 

βασική αρχή τη συνεργασία των πολιτών όχι μόνο για την επίτευξη της ανάπτυξης αλλά για την 

άσκηση πολιτικών και δράσεων σε θέματα που τους αφορούν.  Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού της 

Σκωτίας, έχει ενσωματώσει μέσω της θεσμοθέτησης της,  τη  συμμετοχή στο σχεδιασμό και 

ταυτόχρονα έχει μεριμνήσει για την ευαισθητοποίηση των πολιτών  σε σχέση με ζητήματα 

σχεδιασμού ώστε να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή τους, σε διάφορα επίπεδα του σχεδιασμού: 

από το τοπικό όπου οι πολίτες είναι πιο εύκολο να συμμετάσχουν έως το εθνικό (Directorate, 2009).  

Η συνηθέστερη μορφή συμμετοχής είναι σε επίπεδο γειτονιάς, αλλά αναπτύσσονται και 

κοινότητες  σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν  μειονότητες, άτομα με 

κινητικά προβλήματα κ.λπ. Οι κοινότητες αναπτύσσονται συμμετέχουν σε τομείς όπως η κλιματική 

αλλαγή,  οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αγροτική ανάπτυξη, η γυναικεία απασχόληση όπως και 

θέματα φυλετικών διακρίσεων, θρησκευτικών διακρίσεων και θέματα προσφύγων. Η πιο συνήθης 

διαδικασία, περιλαμβάνει διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα, όπου πολίτες ή εκπρόσωποί τους και 

των ομάδων συμφερόντων διατυπώνουν τις απόψεις τους αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των 

επεμβάσεων. Μέσα από φορείς και οργανισμούς, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα ενεργού 

συμμετοχής στην κατασκευή και το σχεδιασμό του χώρου (Rogers & Robinson, 2004, p. 36). 

Σε εθνικό επίπεδο, προβλέπεται η συνεργασία των κατοίκων σε όλες τις κλίμακες 

σχεδιασμού,  τη διατύπωση χωρικών στρατηγικών για την ανάπτυξη του συνόλου της χώρας, την 

κατάρτιση των δομικών σχεδίων (Structure plans) και, τέλος, τις εφαρμογές του σχεδιασμού στη 

μικρότερη χωρική κλίμακα της γειτονιάς (planning applications). Πέραν των διαδικασιών 

σχεδιασμού, η δυνατότητα απευθείας χρηματοδότησης των κοινοτήτων από το κράτος διευκόλυνε 

τις προτεινόμενες επεμβάσεις, καθιστώντας το σχεδιασμό αποτελεσματικό. Σημαντική παράμετρο 

για την επιτυχία του προγράμματος αποτέλεσε η στόχευση των μέτρων σε ομάδες – κοινότητες; με 

κοινά χαρακτηριστικά. Τέτοιες είναι ο σύλλογος ιδιοκτήτων κάτοικων, τα μέλη μιας ενορίας, το 

συμβούλιο μιας κοινότητας κ.λπ.  
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Η αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε ότι η εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα 

τα επίπεδα σχεδιασμού κρίθηκε ως επιτυχημένη μέσα από μικρής κλίμακας παραδείγματα τα οποία 

προκύπτουν από την διασύνδεση του σχεδιασμού όλων των κλιμάκων (κοινότητα Alness, Buchan, 

Renton, Dumfries and Galloway, Dundee, Ayrshire coalfield area, East Lothian, κ.λπ.).   

Κλειδί για την επίτευξη του εγχειρήματος ήταν το γεγονός ότι ο σχεδιασμός σε όλα τα 

στάδια συμπεριλάμβανε συμμετοχικές διαδικασίες, μέσω των οποίων διαμορφωνόταν το πλαίσιο 

ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε περιοχές μικρότερης 

κλίμακας, ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο με σαφή εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε 

περιοχής, όπως αυτές προέκυπταν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες των τοπικών κοινοτήτων, 

στις οποίες συμμετείχαν φορείς και κάτοικοι.  

 

5. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός  στα εργαλεία  Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού  

στην Ελλάδα 

Ο  Ελληνικός αστικός χώρος διαχρονικά έχει διαμορφωθεί ανάλογα με το οικονομικό, κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής. Οι ιδιαιτερότητες του Ελληνικού πλαισίου χωρικού 

σχεδιασμού περιλαμβάνουν τον κατακερματισμό και τις επικαλύψεις του θεσμικού πλαισίου και την 

έλλειψη κτηματολογίου που εντείνει την αδυναμία εφαρμογής του σχεδιασμού επί του εδάφους. 

Ταυτόχρονα η διαφοροποίηση μεταξύ του επίσημου σχεδιασμού και της πραγματικότητας στο χώρο, 

αλλά και η προσαρμογή σε πολλές περιπτώσεις του σχεδιασμού στην ήδη διαμορφωμένη 

κατάσταση, αποτελούν συνήθη φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τις Ελληνικές πόλεις.  

Η οργάνωση του χώρου στην Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά το Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο έγινε χωρίς την ύπαρξη ενός περιοριστικού κανονιστικού πλαισίου,  σχετικά με το 

χωροταξικό σχεδιασμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αστική ανάπτυξη.  Από την 

απαρχή της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους ο σχεδιασμός ήταν είτε κανονιστικός μέσα από 

ρυθμίσεις που αφορούσαν συνολικά το χώρο, είτε επιχειρούσε μέσω ρυμοτομικών σχεδίων να 

οργανώσει τον Ελληνικό αστικό χώρο. Έτσι μέχρι και τη δεκαετία του 1980, ο  χωρικός σχεδιασμός 

στην Ελλάδα ήταν ορθολογικός (comprehensive planning).  

Ήδη στο διεθνή χώρο από το 1960, το μοντέλο αυτό είχε αρχίσει να αμφισβητείται με τους 

θεωρητικούς της πολεοδομίας να υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός είναι μια διαδικασία καθορισμού 

των κατάλληλων μελλοντικών ενεργειών, μέσα από μια σειρά επιλογών Οι επικριτές του 

ορθολογικού σχεδιασμού υποστήριξαν ότι ευθύνεται  για τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού 

στις πόλεις και για την απουσία ενδιαφέροντος για τις μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες όπως και για 

την αύξηση της φτώχειας στις πόλεις (Βασενχόβεν,).   
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Η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό των περιοχών 

κατοικίας ήταν το 1983 με τον Ν.1337 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη 

και σχετικές ρυθμίσεις».  (ΦΕΚ-9/Β/13-1-84). Στο άρθρο 30, για πρώτη φορά θεσμοθετείται η 

Πολεοδομική Επιτροπή της Γειτονιάς, η οποία συγκροτείται από τους κατοίκους των γειτονιών με 

ευθύνη του αντίστοιχου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει ως αντικείμενο την 

παρακολούθηση των Πολεοδομικών μελετών. Στις αρμοδιότητες της επιτροπής συγκαταλέγονταν η 

διατύπωση απόψεων και προτάσεων είτε προς το συνοικιακό συμβούλιο είτε προς το συμβούλιο 

δημοτικού διαμερίσματος είτε προς το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, για θέματα όπως  ο  

καθορισμός χρήσεων γης, ο  χαρακτηρισμός και οι κανονισμοί λειτουργίας, πεζοδρόμων, ο 

καθορισμός θέσεων κτιρίων ή χώρων στάθμευσης οχημάτων, θέσεων κτιρίων ειδικών και 

κοινωφελών χρήσεων, η  συντήρηση και χρήση παραδοσιακών κτιρίων ή και άλλων στοιχείων, η 

απομάκρυνση ή η απαγόρευση χρήσεων που δημιουργούν προβλήματα περιβάλλοντος κλπ.  

Παρά κάποιες μικρής κλίμακας πρωτοβουλίες αυτός ο θεσμός δεν ενεργοποιήθηκε στο 

βαθμό που θα έπρεπε, γιατί δεν συνάντησε την στήριξη των τοπικών αρχών, οι οποίες προτίμησαν 

να μονοπωλήσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με παραδοσιακές μεθόδους (Ευαγγελίδου, 

2010). 

Στο ίδιο νομοθέτημα στο άρθρο 3, ορίζεται ότι επιβάλλεται σε αυτούς που κινούν τη διαδικασία 

εκπόνησης ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η επιδίωξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένων 

πολιτών στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου, μέσα από ανοικτές συγκεντρώσεις,  ενημέρωση από 

τον Τύπο και έκθεση της μελέτης στα γραφεία των Δήμων ή των Κοινοτήτων.  

Το μειονέκτημα του Νόμου ήταν ότι παρόλο που προέβλεπε τη δημιουργία οργάνων 

διαβούλευσης αυτή περιοριζόταν στην ενημέρωση των μελών τους, χωρίς να προβλέπονται οι όροι 

και οι διαδικασίες των συμμετοχικών διαδικασιών. Άλλωστε ο ίδιος Νόμος έδινε  η δυνατότητα της 

εκπόνησης Σχέδιων από την Κεντρική Διοίκηση χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών εάν η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση δεν το έπραττε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτή  η διαδικασία  ακολουθήθηκε 

στην πλειονότητα των Σχεδίων που θεσμοθετήθηκαν με βάση αυτό το νομοθέτημα. 

Στα επόμενα χρόνια, ο Ν. 2508/1997 και ο Ν.2742/1999, τα βασικά νομοθετήματα για τον 

πολεοδομικό και το χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας, αντίστοιχα αποτέλεσαν τη  βάση του 

χωρικού σχεδιασμού μέχρι και το 2016, οπότε το πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού τροποποιήθηκε. 

Και στα δυο νομοθετήματα οι συμμετοχικές διαδικασίες ενσωματώνονται στο πλαίσιο της 

γνωμοδότησης των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών οργάνων, όπως πχ. των Περιφερειακών και 

των Δημοτικών συμβουλίων.  
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Αναλυτικότερα όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό, οι συμμετοχικές διαδικασίες 

εντάσσονται σε δυο στάδια, αυτό της ανάλυσης περιοχής μελέτης, όπου οι φορείς εκφράζουν τις 

απόψεις τους για τα προβλήματα της περιοχής μελέτης και στη φάση της διατύπωσης της πρότασης 

της μελέτης,  κατά την οποία οι φορείς παρουσιάζουν τις απόψεις τους επί της πρότασης ανάπτυξης 

της περιοχής μελέτης.  

Στην ουσία, η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων περιορίζεται στην διατύπωση απόψεων 

επί μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές. Οι πολίτες εκφράζονται 

μέσω των εκλεγμένων από αυτούς οργάνων και φορέων χωρίς να έχουν άμεση συμμετοχή.  

Ενδεικτικά παρατίθενται σε διάγραμμα τα στάδια και οι μέσοι εκτιμώμενοι χρόνοι για την 

ολοκλήρωση  των Περιφερειακών πλαισίων όπου απεικονίζονται τα στάδια και η χρονική διάρκεια 

των συμμετοχικών διαδικασιών κατά τον περιφερειακό σχεδιασμό (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Στάδια και μέσοι χρόνοι ολοκλήρωσης Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 

σχεδιασμού 

Στάδιο εκπόνησης  Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 

Εκκίνηση διαδικασίας σύνταξης -Σχεδίου Προκήρυξη 

διαγωνισμού για ανάθεση-  Ανάθεση 

10 μήνες 

Συλλογή γνωμοδοτήσεων φορέων, υπηρεσιών κ.λπ.  12 μήνες 

Σύνταξη μελετών και χαρτογραφικών διαγραμμάτων  8 μήνες 

Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου  6 μήνες 

Υποβολή φακέλου στο ΥΠΕΚΑ 6 μήνες 

Έγκριση - Δημοσίευση 16 μήνες 

Συνολική διάρκεια  62 μήνες 

 

Πίνακας 2: Στάδια  και μέσοι χρόνοι ολοκλήρωσης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχέδιων 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων 

Στάδιο εκπόνησης  Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 

Εκκίνηση διαδικασίας σύνταξης Σχεδίου  9μήνες 

Προκήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση 

Ανάθεση  

Συλλογή γνωμοδοτήσεων φορέων, υπηρεσιών κ.λπ.  2 μήνες 

Σύνταξη μελετών και χαρτογραφικών διαγραμμάτων  70 μήνες 

Διορθώσεις και υποδείξεις προς μελετητές  

Έγκριση Σχεδίου από Δημοτικό Συμβούλιο 

Υποβολή φακέλου στο ΥΠΕΚΑ 12 μήνες 

Έγκριση 

Δημοσίευση  

Συνολική διάρκεια 93 μήνες 

 

Στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό η έμμεση συμμετοχή των πολιτών εντάσσεται στο στάδιο της 

Συλλογής Γνωμοδοτήσεων από φορείς και υπηρεσίες και στο στάδιο της Έγκρισης του σχεδίου από 

τα Δημοτικά Συμβούλια. Και σε αυτήν την περίπτωση η συμμετοχή των πολιτών είναι έμμεση 
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καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα «απευθείας» σύνδεσης του σχεδιασμού με τους πολίτες.  Τα 

στάδια και οι μέσοι εκτιμώμενοι χρόνοι για την ολοκλήρωση  των   Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

και Σχέδιων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Πίνακας 2). 

Σύμφωνα με τη ροή των εργασιών που απαιτούνται αλλά και τη χρονική διάρκεια που 

αποδίδεται στη διαβούλευση που ουσιαστικά αποτελεί και τη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού 

που πραγματοποιείται, οι διαδικασίες αξιολογούνται ως περιορισμένες. Οι πολίτες είτε λόγω της 

μικρής χρονικής διάρκειας, ειδικότερα στο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, είτε λόγω της 

έλλειψης δημοσιότητας , μέχρι τώρα έχουν περιορισμένη συμμετοχή στις διαδικασίες που 

προβλέπονται. Ταυτόχρονα η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς τους φορείς της 

παραγωγής σχεδίων και τους εκπροσώπους των κέντρων λήψης αποφάσεων κάνει τους πολίτες 

διστακτικούς και τους αποθαρρύνει από τη συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες.. Σε κάποιες 

περιπτώσεις επίσης, ενώ έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο των αντιδράσεων μέσα από συλλογικότητες 

και συλλόγους τοπικών κοινωνιών, σε προτεινόμενες χωρικές αλλαγές, αυτές δεν εισακούονται από 

τους αρμόδιους φορείς για λόγους πολιτικών συμφερόντων.  

Τα επόμενα χρόνια, η ενσωμάτωση της σύμβασης του Aarhus στο ελληνικό δίκαιο Ν. 

3422/2005 (ΦΕΚ 303, 13.12.2005) και στη συνέχεια ο Νέος Δημοτικός Κώδικας (Ν.3463/2006)  

επιχείρησαν  να ενισχύσουν τη συμμετοχική διαδικασία των πολιτών. Με βάση το νέο αυτό πλαίσιο 

κάθε  γεωγραφική ενότητα μπορεί να έχει διαμερισματικό συμβούλιο ενώ θεσπίστηκαν και τα 

τοπικά δημοψηφίσματα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο «Καλλικράτης», με το  Ν. 3852/2010 καθιερώνει τη 

δυνατότητα σύστασης Επιτροπών διαβούλευσης σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών (άρθρο 76) οι 

οποίες γνωμοδοτούν στο δημοτικό συμβούλιο είναι αυτό το οποίο παίρνει τις τελικές αποφάσεις.. 

Και σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή αυτού του εργαλείου διαβούλευσης αξιολογείται ως 

περιορισμένη.   

Στην Ελλάδα το σύστημα του χωρικού σχεδιασμού πρόσφατα ανανεώθηκε (N.4447/2016- 

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις) καθώς βασικό χαρακτηριστικό του  

ήταν η πολυπλοκότητα του η οποία το καθιστούσε αναποτελεσματικό. Έτσι θεσμοθετήθηκαν νέα 

επίπεδα σχεδιασμού ώστε να απλοποιηθούν και να γίνουν πιο βραχυχρόνιες οι διαδικασίες, χωρίς 

όμως οι αλλαγές που έγιναν να ενισχύσουν χρονικά αλλά και επί της ουσίας τη σημασία των 

συμμετοχικών  διαδικασιών. Καθώς η εφαρμογή αυτού του πλαισίου ακόμα δεν έχει εκκινήσει σε 

βαθμό ώστε να κριθεί η αποτελεσματικότητα του, στην παρούσα εισήγηση δεν εξετάζεται 

περεταίρω.  
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6. Συμπεράσματα 

Οι συμμετοχικές διαδικασίες  αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατύπωση στοχευμένων 

προτάσεων με βάση όχι μόνο τις αρχές της επιστήμης αλλά και τις εξειδικευμένες ανάγκες των 

κοινωνιών. Ειδικότερα στο χωρικό σχεδιασμό πλέον σε όλα τα στάδια εκπόνησης των σχεδίων, η 

ενσωμάτωση της άποψης των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που θα 

έχουν εξασφαλίσει τη συναίνεση των εμπλεκομένων. 

Η διεθνής εμπειρία έχει να επιδείξει σημαντικά παραδείγματα συμμετοχικών διαδικασιών 

που έχουν εντάξει τις  ανάγκες των πολιτών στα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν προτείνει. Οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαδικασίες της συμμετοχής φορέων και πολιτών εντάσσονται σε 

όλες τις κλίμακες του σχεδιασμού είναι σημαντική, καθώς συμβάλλει στον ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό του χώρου με βάση τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Για το λόγο αυτό αναλύθηκε 

η περίπτωση  της Σκωτίας στην οποία η ένταξη των συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα 

χωρικού σχεδιασμού, από το περιφερειακό στο τοπικό, είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη της 

ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών που όμως δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο συνολικής  ανάπτυξης της περιοχής.  

Στην Ελλάδα, το σύστημα χωρικού σχεδιασμού έχει  εντάξει τις συμμετοχικές διαδικασίες 

στο βασικό νομοθετικό πλαίσιο της Πολεοδομίας και της Χωροταξίας. Όμως, αφενός οι ασάφειες 

του πλαισίου αφετέρου οι αδυναμίες των  μηχανισμών συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία 

σχεδιασμού και στη διαβούλευση της διοίκησης με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, καθώς 

και οι πολιτικές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει τη συμμετοχή των πολιτών ανενεργή.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να τονισθεί ότι  καθώς η  συμμετοχική και συνεργατική 

προσέγγιση μπορεί να  ενισχύσει το αίσθημα της συναίνεσης των πολιτών, και να  προωθήσει τη 

διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας, 

παράλληλα, το ρόλο των πολιτών, η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στο χωρικό 

σχεδιασμό κρίνεται ως μείζονος σημασίας.  

Η κατάρτιση νέων και η   ενεργοποίηση   των υφιστάμενων θεσμικών εργαλείων  που θα 

επιτρέψουν την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου, αποτελεί μια 

σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας, καθώς οι διαδικασίες αυτές είναι 

ακόμα περιορισμένης χρήσης και αποτελεσματικότητας. Τέλος επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση 

των συμμετοχικών διαδικασιών σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη του χώρου, καθώς διασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του,  με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών.  
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Περίληψη: 

Είναι προφανές ότι το μάθημα της Γεωγραφίας δεν ακολούθησε ταυτόχρονη πορεία και εξέλιξη με 

την επιστήμη της Γεωγραφίας. Είναι βέβαια γνωστή μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, η 

άρρηκτη σύζευξη και συνύπαρξη γεωγραφικών δεδομένων με φιλοσοφικές ιδεολογίες, 

αστρονομικές θεωρίες, μαθηματικές εξισώσεις, και μυθικές κοσμοθεωρίες1. Μάλιστα, στα πρώτα 

Βυζαντινά Χρόνια το μάθημα της Γεωγραφίας φαίνεται να απουσιάζει από τον βασικό κορμό των 

μαθημάτων2, εντούτοις, είναι αδιάψευστη αλήθεια ότι η ανάπτυξη των γεωγραφικών γνώσεων και 

δεδομένων έγινε παράλληλα με την πρόοδο και εξέλιξη τόσο των θετικών επιστημών, όσο και των 

κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επιπλέον, η ανάπτυξη των 

επιμέρους πτυχών της επιστήμης της γεωγραφίας, συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση και 

εφαρμογή της σε όλα τα θεσμικά και πολιτειακά μεγέθη του ανθρώπινου πολιτισμού. Για 

παράδειγμα η ιστορική γεωγραφία ανέδειξε την ταυτότητα της χωρο-χρονικής ιστορικής αξίας των 

χωρών – πολιτισμών. Η χαρτογραφία θεμελίωσε την πανοραμική και πολυπροισματική θεώρηση 

πτυχών του διεθνούς νομικού δικαίου και των γεωπολιτικών συνόρων μεταξύ των κρατών. Η 

γεωλογία εξήρε τον θαυμάσιο ορυκτό και φυσικό πλούτο της γης και όλα όσα μπορούν να 

προκύψουν μέσα από μια υγιή και ορθή εκμετάλλευσή του. Είναι λοιπόν καιρός να αποτιμήσουμε, 

έστω και στο ελάχιστο, τη συμβολή της επιστήμης της Γεωγραφίας, ως μάθημα στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ελληνική ιστορία, στα τέλη του 18ου αι. και 

στις αρχές του 19ου αι., παρουσιάζοντας, έστω και συνοπτικά, τα βασικά γεωγραφικά εγχειρίδια της 

περιόδου, μέσα από τα οποία οι λόγιοι (κυρίως εκκλησιαστικοί συγγραφείς) εξέδωσαν με σκοπό την 

επιμόρφωση του Ελληνικού λαού στο επιστητό της Γεωγραφίας και την επανασύστασης δια μέσου 

αυτής, της κραταιάς και δυναμικής ιστορικής – πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας του γένους.  

 

Λέξεις κλειδιά: Επιστήμη της Γεωγραφία, Παιδεία, Εκπαιδευτική Γεωγραφία 

 

 

 

                                                 
1 Βλ. O. Neugebauer, Οι θετικές επιστήμες στην αρχαιότητα, σελ.191-256 
2 Τα αντικείμενα που φαίνεται ότι εδιδάσκονταν ήταν: Γραμματική, Αριθμητική, Ιστορία, Τοπική γλώσσα, Αγία Γραφή, 

και Εκκλησιαστικοί ύμνοι. Βλ. Βαγιανού Γεωργίου, Η εκπαιδευτική διδακτική πράξη στο Βυζάντιο, σελ. 121-123   
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mailto:geom08009@outlook.com
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1. Εισαγωγή 

Εκ των πραγμάτων η επιστήμη της Γεωγραφίας, αναδύεται μέσα από την καθολική προέκτασή και 

σύνδεσή της με την Ιστορία και τον Χρόνο. Οι λόγιοι Έλληνες του 18ου αι. που είχαν μεταβεί στη 

Δύση για τις ανώτατες σπουδές τους, επιστρέφοντας στην ταλαίπωρη και υπόδουλη πατρίδα, 

θέλησαν να αφυπνίσουν την εθνική συνείδηση του υπόδουλου Ελληνισμού, να προσδιορίσουν μέσα 

στο χώρο και τον χρόνο την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους, να αναδείξουν το κάλλος και την 

έκταση της φυσικής ομορφιάς της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά συνάμα να καταδείξουν την μεγάλη 

αναγκαιότητα της γεωπολιτικής κατάστασης του χώρου. Η αλήθεια αυτή ήταν βαθύτατα 

συνδυασμένη μέσα από την δυτική επίδραση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας, η οποία είχε αναδείξει τα 

τρία θεμελιώδη δικαιώματα της ανθρώπινης ζωής: ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη. Έτσι η εθνική 

ταυτότητα του σύγχρονου (τότε) υπόδουλου Ελληνισμού είχε ανακτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια 

που καλλιέργησαν μετέπειτα την Ελληνική Επανάσταση3.  

Έτσι η προσπάθεια του ελληνικού λαού να κατακτήσει τη γνώση και να ξαναζωντανέψει τον 

ένδοξο πολιτισμό του γίνεται πλέον πραγματικότητα μέσα από την σταδιακή οργάνωση των 

σχολείων και την παροχή παιδείας στον Ελληνικό λαό. Ποια ήταν λοιπόν η σχέση της επιστήμης της 

Γεωγραφίας, όπως αυτή διαγράφεται από τις απαρχές του 18ου αι.; Επίσης, πως διαφαίνεται η 

«γένεσις» του μαθήματος της Γεωγραφίας στην Ελληνική επικράτεια; Η «αινιγματική» απορία - 

σημαντικότατη μαρτυρία του Εμμανουήλ Γεδεών είναι πολύ κατηγορηματική και αληθινή, καθώς 

αυτή υπήρξε η αφορμή να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε την παρούσα εισήγηση: «Μικρὰν 

μνείαν δέον ἵνα γένηται περὶ τῆς Γεωγραφίας, διότι εγράφη ποτέ, ὅτι ἤ ἀτελῶς ἐδιδάσκετο, ἤ ὅλως 

ἔλιπε τὸ μάθημα τοῦτο της Γεωγραφίας ἀπὸ τὰς σχολάς. ἀλλ’ ἀνεξήγητον μένει λοιπόν διὰ της ἀπὸ 

τοῦ 1716 ἐξεδίδετο ἡ τοῦ Χρυσάνθου Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Γεωγραφικὰ καὶ Σφαιρικά, καὶ τῷ 1760 ἠ 

Γεωγραφικὴ Γραμματικὴ τοῦ Γεωργίου Φατσέα, πρὸς τι δὲ ἐξέδιδεν ἐν Βιέννῃ τῷ 1781, τὴν Θεωρίαν 

της Γεωγραφίας ὁ Ἰώσηπος Μοισιόδαξ»4. 

Αρχικά, κρίναμε απαραίτητο να αναφέρουμε εν συντομία την κατάσταση της παιδείας του 

υπόδουλου γένους κατά τον 18ον αι. Ακολούθως θα δώσουμε μια συνοπτική και μεστή περιγραφή 

των βασικότερων έντυπων βιβλίων που είχαν κυκλοφορήσει τον 18ον αι., και αφορούν την επιστήμη 

της Γεωγραφίας σε διάφορα θέματα, και τέλος θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ορισμένα 

εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί ειδικά για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας το οποίο 

τελικά εντάχθηκε σιγά - σιγά στο δημόσιο σχολείο του υπόδουλου Ελληνισμού.  

 

                                                 
3 Την αλήθεια αυτή απέδειξε πολύ εύστοχα και επιμελώς η Χαρίκλεια Μποζώνη στην εξαιρετική διδακτορική της 

διατριβή με τίτλο: «Η Ελληνική Ιστορική Γεωγραφία: Από τη ‘’Γεωγραφικήν Υφήγησιν’’ του Κλαύδιου Πτολεμαίου 

στα ιστορικογεωγραφικά εγχειρίδια του ΙΗ΄ και του ΙΘ΄ αι». 
4 Βλ. Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Η πνευματική Κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, σελ. 21 
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2. Η Παιδεία του Ελληνικού γένους τον 18ον αι. 

Δυστυχώς η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Ελληνικού 

Έθνους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκτός από τα πολλά δεινά που προξένησε σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής των Ελλήνων, δημιούργησε ένα ανεπανόρθωτο τραύμα στην ένδοξη ιστορία της 

ελληνικής παιδείας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τρύφων Ευαγγελίδης: «το ελληνικό έθνος 

υπέστη καίριο πλήγμα, κυρίως κατά τους πρώτους μετά την άλωσιν χρόνους μέχρι του ΙΖ΄ αιώνος, 

καθ’ οὕς, των Τούρκων σκληρώς προς τους Έλληνας προσφερομένων και την παιδείαν απολύτως 

καταδιωξάντων, έσβέσθησαν τα απανταχού του Βυζαντινού Κράτους υπάρχοντα φυτώρια παιδείας 

και μόλις που διετηρήθησαν πνευματικά σπερμάτια, αναδίδοντα αμυδρόν φως εν ταις Μοναις, τοις 

ναρθαξι των Μητροπόλεων και αποκρύφοις τόποις υπό την αιγίδα της Μ. Εκκλησίας του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου…»5.  

Ο Εμμανουήλ Γεδεών, προβάλλει μιαν άλλη εξίσου σημαντική έλλειψη που είχε να 

αντιμετωπίσει η παιδεία διασώζοντας τη σχετική μαρτυρία από τον Ιώσηππο Μοισιόδακα: «Ἡμείς 

πρὸς ταῖς λοιπαῖς ἀτυχίαις, ἔχομεν καὶ ταύτην, ὅτι νὰ μὴ ἔχωμεν τὰ βιβλία τὰ ἀναγκαίως 

συντείνοντα τῇ καλλιεργείᾳ τῶν ἡμετέρων νέων…» και συνεχίζει «…Ἐγὼ λέγω πῶς, ἐπειδὴ τὸ 

γένος ἡμῶν εἶναι ἐνδεές, καὶ δεν δύναται ἐπίσης λαμπρῶς νὰ προνοῇ καὶ ταῦτα, νὰ οἰκονομῇ 

ὁπωσοῦν διακριτικῶς τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ ἐνῷ φροντίζει περὶ τῶν κατὰ τόπους προσκυνημάτων 

αὐτοῦ, νὰ μὴ ἀμελῆ μήτε τὰ σχολεῖα αὐτοῦ παντελῶς»6. Είναι λοιπόν φανερό το προσωπικό 

ενδιαφέρον του Ιώσηππου και γενικά των λογίων ανθρώπων εκείνης της εποχής. Η ανάγκη αρωγής 

της παιδείας από την πολιτεία ήταν μείζον θέμα καθώς η διασφάλιση της παιδείας και της γνώσης, 

ήταν ταυτόσημη με την ιστορική και εθνική ταυτότητα του λαού.   

Εντούτοις, τον 17ον αι. σηματοδοτείται η «αναγέννηση της παιδείας», μετά από πολύχρονες 

περιπέτειες και καταστάσεις7: α. Το σημαντικότερο ίσως γεγονός ήταν ότι αρκετοί από τους λόγιους 

Έλληνες που είχαν μεταβεί στη Δύση για τις σπουδές τους, είχαν επιστρέψει στην Ελληνική 

επικράτεια με σκοπό να βοηθήσουν ως διδάσκαλοι σε διάφορα διδασκαλία που σιγά - σιγά άρχισαν 

                                                 
5 Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Τόμος Α΄ σελ. 42. 
6 Βλ. Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Παιδεία και Πτωχεία παρ’ ἠμῖν κατὰ τοῦς τελευταίους αἰώνας, εν Κωνσταντινουπόλει, 1893, 

σελ. 76. Όσον αφορά την άποψη περί οικονομικής αρωγής της παιδείας από την εκκλησία και τις μονές, ο Ιώσηπος 

ακολουθεί τις, ριζοσπαστικές για την εποχή του, απόψείς και θέσεις  του Χρυσάνθου, ο οποίος γράφει τα εξής: α) 

«πρέπει να προκρίνεται αναγκαίως η οικοδομή και καταστασις των σχολείων από την οικοδομήν απλώς των κοινοβίων 

και μοναστηρίων και β) ότι πρέπει τα εισοδήματα των αχρήστων μοναστηριών να αναφέρωνται εις κατάστασιν σχολείων 

και σπουδής ωφέλειαν, όταν δεν είναι άλλος τρόπος, μήτε άλλον μέσον». Βλ. Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Η πνευματική 

Κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, σελ. 55. 
7 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε ήδη αρχίζει να εκμεταλλεύεται τα περιορισμένα «προνόμια» που είχε λάβει από τους 

Οθωμανούς, όπως το δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα τη λατρεία και την εκπαίδευση των υποδούλων ελλήνων και έτσι 

άρχισε την προσπάθεια να διασώσει την ορθόδοξη παράδοση και να διατηρήσει την πνευματική ενότητα του 

Ελληνισμού. Βλ. Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από 

Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των αρχών της ενεστώσης εκατονταετηρίδος, σελ. 4-36. 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

146 

να δημιουργούνται8, β. η ανασύσταση της Πατριαρχικής Σχολής τον 17ον αι., γ. η αύξηση 

κυκλοφορίας έντυπων βιβλίων, περιοδικών και διαφόρων εκδόσεων, ή μεταφράσεων, τόσο από το 

Πατριαρχικό τυπογραφείο, όσο και από το τυπογραφείο της Βενετίας. δ. η ανάπτυξη των θετικών 

και φυσικών επιστημών σε συνάρτηση με τις Γαλλικές φιλοσοφικές θεωρίες δια των οποίων 

προάγονταν αφενός μεν οι ριζοσπαστικές τομές των νέων ανακαλύψεων και αφετέρου οι νέες 

ιδεολογικές «δομές» του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.  

 

3. Τα βασικότερα γεωγραφικά εγχειρίδια του 18ον αι. 

Αποτελεί αναντίρρητη αλήθεια ότι η γεωγραφία ως νέα επιστήμη στον Ελληνικό χώρο αποτελεί 

έργο κυρίως του 18ου αι9, και μάλιστα εισήχθη στην Ελλάδα, όχι από ειδικούς γεωγράφους, αλλά 

από λόγιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς οι οποίοι είχαν μελετήσει και μεταφράσει διάφορα έργα 

ξένων ερευνητών που αφορούν ευρύτερα τις θετικές επιστήμες. Επιπλέον, η σύγχρονη έρευνα έχει 

διακρίνει τα διάφορα επιστημονικά αυτά συγγράμματα στις επιμέρους κατηγορίες της Γεωγραφίας 

με σκοπό να παρουσιάσει την διεπιστημονική ευρύτητα της γεωγραφίας με τη ιστορία, την φύση, 

τον πολιτισμό, την αστρονομία, τα μαθηματικά και τη χαρτογραφία10. 

Πρώτος που εκδίδει έντυπο βιβλίο γεωγραφίας είναι ο Χρύσανθος Νοταράς, διάδοχος του 

Δοσιθέου στο πατριαρχείο Ιεροσολυμων11, με τίτλο Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και σφαιρικά., το 

οποίο εκδίδει στο Παρίσι  το 1716. Η ιδιαίτερη εντρύφηση του Χρυσάνθου στη μελέτη της 

Αστρονομίας, τον οδηγεί να συσχετίσει και να ερμηνεύσει τα διάφορα κοσμολογικά φαινόμενα της 

γεωγραφίας με τη Γεωμετρία, την Αριθμητική και την Αστρονομία. Αυτή η πολύπλευρη γνώση του 

στα συναφή θέματα του χώρου και του χρόνου του επιτρέπει να διακρίνει μεταξύ τους τις συναφής 

μεταξύ τους υποκατηγορίες δηλ. την Κοσμογραφία, την Γεωγραφία, τη Χωρογραφία και την 

Τοπογραφία12, σε μια προσπάθεια να ταξινομήσει τα γεωφυσικά και αστρονομικά δεδομένα μέσα 

στα συλλογιστικά – αριθμητικά τους επιστητά.  

Προηγείται όμως του Χρυσάνθου, ένας ένδοξος γεωγράφος και μετέπειτα μητροπολίτης 

Αθηνών(1703-1714), ο Μελέτιος Μήτρου, ο οποίος μεταξύ άλλων, έγραψε ίσως το πλέον επαρκές 

για την εποχή του σύγγραμμα Γεωγραφίας και το οποίο αποτέλεσε πρότυπο και σταθμό για την 

μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της Γεωγραφίας στον Ελληνικό χώρο13. Το 1697, ενώ βρισκόταν στη 

                                                 
8 Βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, σελ. 59-60. Πρβλ. επίσης Gerhard Podskalsky, «Τα νέα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και τυπογραφεία ως στοιχείο μετεξέλιξης», στο βιβλίο: Η Ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας (1453-1821), 

σελ. 80-104. 
9 Γιάννης Καράς, Οι θετικές επιστήμες στον Ελληνικό χώρο, σελ. 236 
10 Βλ. Συλλογικό τόμο: Ιστορία και Φιλοσοφία των επιστημών στον Ελληνικό χώρο (17ος – 19ος αι.), σελ. 431-473. 
11 Κ. Θ. Δημαρά, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σελ. 106 
12 Χρυσάνθου Νοταρά, Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικά, σελ. 2 
13 Βλ. Κωνσταντίνου Θ. Κυριακοπούλου, Μελέτιος Αθηνών, ο Γεωγράφος (1661-1714). Συμβολή στη μελέτη του Βίου και 

του έργου του και γενικότερα της εποχής του θρησκευτικού Ουμανισμού,(διδ. διατριβή) Αθήνα 1988. 
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Ναύπακτο, γράφει το βιβλίο: Γεωγραφία Παλαιά και Νέα και το οποίο μετά από διάφορες 

περιπέτειες τελικά θα εκδοθεί το 1728, δεκατέσσερα έτη μετά το θάνατό του. Έχοντας και την 

ιδιότητα του ιστορικού, φρόντισε να συναρμόσει διασυλλογικά μέσα στη Γεωγραφία του την 

ιστορική πραγματικότητα της Αρχαίας Ελλάδας, «Παντός του Κόσμου», τις θάλασσες, τους 

ωκεανούς, τους ποταμούς, τις επαρχίες, ότι αφορά το χώρο και τον χρόνο του Παλαιού και του Νέου 

Κόσμου14. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του στο πέμπτο φύλλο του έργου του, το οποίο αφιερώνει 

«Τοῖς Ἐντευξομένοις», όπου φανερώνει την μεγάλη ευαισθησία και αγάπη του τόσο για την ίδια την 

Γεωγραφία που κατά τον ίδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιστορία, όσο και για τους Έλληνες, 

ακόμη και διδασκάλους οι οποίοι αγνοούν σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής και εθνικής τους 

ταυτότητας. «…Διὰ ταῦτα ἄρα πολλοὺς ἰδὼν ἐγὼ τοῦ ἡμετέρου Γένους ὁλοτελῶς ἐστερημένους ἀπὸ 

τὸ τοιοῦτον καλὸν τῆς Γεωγραφίας, καὶ μάλιστα τινὰς ἐχοντας ὄνομα Διδασκάλου, οἵτινες 

ἀναγινώσκοντες Ἱστορίας, καὶ παλαιὰς Πόλεις, ἀγνοοῦσιν οὐ μόνον τὰ ὀνόματα ἀυτῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς 

ποίας Ἐπαρχίας εβρίσκονται, ἀφ οὗ συμβαίνει νὰ τυφλώττουσιν ὁλοτελῶς εἰς τὰς ‘Ιστορίας, καὶ εἰς 

ἄλλα ἀναγκαῖα τοῦ ἀνθρωπίνου βίου…»15. 

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό και πρωτότυπο για την εποχή του ήταν το τρίτομο έργο του: 

Στοιχεία Μαθηματικά, Γεωγραφία, Στοιχεία Φυσικής εκ των νεωτέρων συνερανισθέντα., το οποίο 

έγραψε και εξέδωσε ο Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800)16. Έχει υποστηριχθεί μάλιστα ότι ο 

Νικηφόρος Θεοτόκης ήταν ο πρώτος εισηγητής των θετικών επιστημών στην Ελλάδα περί τα μέσα 

του 18ου αι.17, ενώ όσον αφορά το επιστητό της Γεωγραφίας, πολύ εύκολα και αβίαστα προβαίνει σε 

διαχωρισμό της σε τρείς επιμέρους κλάδους, τη Μαθηματική, τη Φυσική και την Πολιτική18.  

Το 1760 ο Γεώργιος Φατσέας μεταφράζει, συμπληρώνει και τυπώνει στη Βενετία την 

«Γραμματική Γεωγραφία» του Gordon Patrick. Πρόκειται για ένα τρίτομο έργο το οποίο αφιερώνει 

ο μητροπολίτης Φιλαδελφίας της Βενετίας (1762) προς το Γένος των Γραικών που κατοικούν στη 

Βενετία. Πρόκειται για ένα εξίσου σημαντικό έργο το οποίο μελετά συστηματικά την διάταξη των 

θεμάτων της επιστήμης της Γεωγραφίας, περιλαμβάνοντας ερμηνευτικά σχόλια σε γεωγραφικούς 

όρους, «γεωμετρικά προβλήματα»19 με τις αντίστοιχες προσεγγίσεις, «γεωγραφικά θεωρήματα»20 

και θέματα που αφορούν την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική την Αμερική και τέλος ένας εκτενής 

κατάλογος που καταδεικνύει το μήκος και πλάτος διαφόρων περιοχών. Αφιερώνει ιδιαίτερη έμφαση 

                                                 
14 Μελετίου Μήτρου, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, σελ. 41 
15 Μελετίου Μήτρου,  Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, «Τοῖς Ἐντευξομένοις» (5ο φύλλο) 
16 Βλ. Κ. Θ. Δημαρά, ο.π., σελ. 136-139. Χρήστου Γιανναρά, Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα, σελ. 163 
17 Ζωή Μουρουτή –Γκενάκου, Ο Νικηφόρος Θεοτόκης και η συμβολή αυτού εις την παιδείαν του γένους, σελ. 150 
18  Γ. Βλαχάκη, Η θεμελίωση της Γεωγραφίας κατά τη Νεοελληνική Επιστημονική Αναγέννηση, σελ. 714, υποσ. 8. 

Ειδικότερα βλ. Στοιχεία Γεωγραφίας ερανισθέντα υπό του Νικηφόρου Θεοτόκου πλείστοις δε σημειώμασι και σχήμασι 

πλουτισθέντα, σελ. 4-5. 
19 Γεωγρίου Φατσέα, Γραμματική Γεωγραφική της Νεωτέρας Γεωγραφίας, σελ. 33-64 
20 Γεωγρίου Φατσέα, ό.π., σελ. 66-74 
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και έκταση στην ακριβή και λεπτομερή περιγραφή Ελληνικών πόλεων αλλά και της ευρύτερης 

κατάστασης της παιδείας κάτω από τον Τουρκικό ζυγό. Αναφέρει αρκετά θέματα που αφορούν την 

πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας συσχετίζοντάς τα με την παλαιά «δόξα» των Ελλήνων 

προγόνων.  

Είκοσι περίπου έτη αργότερα, το 1781, ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, εκδίδει την Θεωρία της 

Γεωγραφίας στη Βιέννη. Τα κίνητρα τα οποία το οδήγησαν να προχωρήσει στο εγχείρημα αυτό είναι 

παρόμοια με αυτά του Μελετίου21, δηλ. η διαπίστωση της «γεωγραφικής απαιδευσίας» και η 

προσπάθεια διόρθωσής της. Ο Ιώσηππος, ήταν έμπειρος επιστήμονας αλλά πάνω απ’ όλα σπουδαίος 

Παιδαγωγός. Όποτε απώτερος σκοπός της συγγραφής της Θεωρίας της Γεωγραφίας ήταν: «… ὥστε 

εἷς Ἕλλην Σπουδαστής, χωρῶν βαθμηδόν, καὶ ἀεὶ ἐν πληροφορίᾳ τῶν προλαβόντων, νὰ μὴ χρειασθῇ 

ὅδηγίαν ἐν τῇ καταλήψει μήτε πολλήν, μήτε όλίγην»22. Το πρώτο μέρος του έργου του Ιωσήπου 

είναι περισσότερο θεωρητικό αλλά στηρίζεται και συνθέτει τις ιστορικές πηγές (πρόσωπα) με τις 

σύγχρονες θεωρίες που αφορούν κυρίως την κίνηση της γης και όλα τα άλλα συναφή γεω-φυσικά 

δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτή την βασική αρχή, όπως είναι το γεωγραφικό πλάτος, μήκος, 

θέσεις των πλανητών κ.α. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος που ονομάζει «Επαγωγή», και το οποίο 

στηρίζεται περισσότερο σε μαθηματικά προβλήματα που προκύπτουν στη γεωγραφία και επιλύονται 

με τη χρήση της υδρογείου σφαίρας και τη χρήση των χαρτών, παρουσιάζοντας μάλιστα στους 

αναγνώστες και τα είδη των χαρτών.  Στο τελευταίο μέρος του έργου του, το «Προσάρτημα» 

αναφέρεται σε επίκαιρα για την εποχή θέματα όπως είναι  εφαρμογή του Γρηγοριανού ημερολογίου, 

των Ολυμπιάδων, τις μεθόδους μέτρησης του χρόνου κ.α. Παρόλο που ο ίδιος ήταν υπέρμαχος μιας 

ολιστικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής παιδείας με βάση τις παιδαγωγικές αρχές του Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού23, οι διάφοροι παράγοντες της πρώιμης εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν επέτρεψαν να εξαπλωθεί και να εδραιωθεί, όπως 

ο ίδιος θα ήθελε, η Θεωρία της Γεωγραφίας ως σχολικό εγχειρίδιο. 

Η Νεωτερική γεωγραφία των Δημητριέων, η οποία εκδίδεται για πρώτη φορά στο Βιέννη το 

1791, γίνεται η απαρχή της Ιστορικής Γεωγραφίας, καθώς προϋποθέτει την «παλαιά Γεωγραφία» και 

την συνταιριάζει με την ιστορική γνώση, τη γεωγραφική περιγραφή, και τον γεωγραφικό χώρο του 

Ελληνισμού. Όπως τονίζει σαφώς ο Γιάννης Καράς, πρόκειται «για ένα έργο που αποσκοπεί 

συνειδητά στην αναβίωση της ιστορικής μνήμης και στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης… της 

ενότητας του ελληνισμού μέσα στον ίδιο ενιαίο γεωγραφικό χώρο και ιστορικό χρόνο»24. Παρόλο 

                                                 
21 Χαρίλεια Μποζώνη, Η Ελληνική Ιστορική Γεωγραφία: Από τη «Γεωγραφικήν Υφήγησιν» του Κλαυδίου Πτολεμαίου στα 

Ιστορικογεωγραφικά Εγχειρίδια του ΙΗ΄ και του ΙΘ΄ αι. σελ. 163 
22 Θεωρία τῆς Γεωγραφίας, ὅ.π., Προοίμιον, σελ. ΧΙΙΙ. 
23 Βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, σελ. 138-141. 
24 Βλ. Γιάννης Καράς, Οι θετικές επιστήμες στον Ελληνικό χώρο, σελ. 244 
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που δεν φαίνεται να αποτέλεσε σχολικό βιβλίο25, καθότι παρέμεινε για πολλά χρόνια 

ανεκμετάλλευτο και άγνωστο, εντούτοις πρόκειται για ένα επιστημονικό σύγγραμμα που προήγαγε 

την παιδεία της Ελληνικής συνείδησης μέσα από την περιγραφική τοπογραφία και χωρογραφία της 

Ελληνικής επικράτειας. 

Στο μεταίχμιο του 18ου και 19ου αι., ο Άνθιμος Γαζής, πολυμαθέστατος και εμβριθής, 

φαίνεται να ήταν ο άνθρωπος «κλειδί» που φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά 

στην επιμέλεια και επανέκδοση ορισμένων συγγραμμάτων σπουδαίων, ανοίγοντας μια καινούργια 

τομή στην ευρύτερη παιδεία του Ελληνικού έθνους. Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Νικηφόρου 

Θεοτόκη (+1800), δηλ. το 1804, εκδίδει διορθωμένο και επαυξημένο το κείμενο του μεγάλου αυτού 

πανεπιστήμονα και κληρικού θεολόγου, δίνοντας τον τίτλο: Στοιχεία Γεωγραφίας ερανισθέντα υπό 

του Νικηφόρου Θεοτόκου πλείστοις δε σημειώμασι και σχήμασι πλουτισθέντα, εκδ. Γ. Βεντώτη, 

Βιέννη – Αυστρία 1804. Επιπλέον, ο ίδιος ο Άνθιμος Γαζής, μετά από τρία χρόνια επιμελήθηκε, 

σχολίασε, εμπλούτισε και επαύξησε επίσης τη Γεωγραφία παλαιά τε και νέα του Μελετίου, Βενετία 

1807. Όσον αφορά το πρώτο έργο, του Νικηφόρου Θεοτόκη, παρόλο που δεν διευκρινίζεται εάν 

αυτό αποτέλεσε για κάποιο χρονικό διάστημα σχολικό εγχειρίδιο, εντούτοις, πρόκειται για ένα πολύ 

καλά δομημένο και άρτια μελετημένο βιβλίο που διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους «βιβλία». Το πρώτο 

αφορά γενικά στοιχεία και έννοιες της μαθηματικής γεωγραφίας και της αστρονομίας και το δεύτερο 

καταπιάνεται περισσότερο με την φυσική και πολιτική γεωγραφία κυρίως της Ευρώπης, αλλά και 

της Ασίας και της Αφρικής. Το δεύτερο σημαντικό βιβλίο που επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Άνθιμος 

το 1807, αφορά την περισπούδαστη και μοναδική στα χρονικά της μελέτη του Μελετίου, Γεωγραφία 

Παλαιά και Νέα, την οποία μεταγράφει σε τέσσερεις τόμους διορθώνοντας και επαυξάνοντας το 

περιεχόμενο του με τα νέα δεδομένα που είχαν προκύψει από το 1728 που ο ίδιος ο Μελέτιος είχε 

προβεί στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του. 

 

4. Οι «απαρχές» του μαθήματος της Γεωγραφίας: 

Στα τέλη του 18ου αι. και κυρίως στις αρχές του 19ου αι. το μάθημα της Γεωγραφίας αποτελεί 

πραγματικότητα, τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και στις Ελληνικές παροικίες του απόδημου 

Ελληνισμού26.  

Ο Κυριάκος Καπετανάκης, πραγματοποιεί μια μεγάλη τομή όσον αφορά την ένταξη του 

μαθήματος της Γεωγραφίας ως μάθημα στην Ελληνική παιδεία. Μεταφράζει και συμπληρώνει ένα 

                                                 
25 Βλ. Αικατερίνη Κουμαριανού, Η νεωτερική Γεωγραφία των Δημητριέων, σελ. 24. 
26 Στη Βουδαπέστη διδάσκονταν το μάθημα της Γεωγραφίας από το βιβλίο του Ευφρόνιου Ραφαήλ Πόποβιτς, Στοιχεία 

Γεωγραφίας, Πέστη 1802. Στο Ιάσιο της Μολδαβίας ο Νικηφόρος Θεοτόκης χρησιμοποιούσε το βιβλίο Στοιχεία 

Γεωγραφίας  το 1774 προς χρήσιν των μαθητών του στο μάθημα της Γεωγραφίας. Βλ. Στοιχεία Γεωγραφίας ερανισθέντα 

υπό του Νικηφόρου Θεοτόκου πλείστοις δε σημειώμασι και σχήμασι πλουτισθέντα, σελ. V. 
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πολύ αξιόλογο τρίτομο έργο του γερμανού Αδάμ Γασπάρεως, μέσα από το οποίο αναδιπλώνει την 

Γεωγραφία σε όλο της το εύρος, ανασκευάζοντας το επιστητό της στο γνωστικό αντικείμενο του 

διδακτικού μαθήματος της Γεωγραφίας και ενσωματώνοντας μέσα σ’ αυτά το πολύ χρήσιμο και 

ωφέλιμο εποπτικό υλικό του άτλαντα μέσα από τον οποίο απεικονίζονται οι διάφοροι γεωγραφικοί 

χάρτες. 

Πρώτο έργο το οποίο αρχικά συντάσσει – μεταφράζει ιδιοχείρως (1791) και έπειτα εκδίδεται 

(1808), έχει ως τίτλο: Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς 

τούτο βοηθητικών μέσων, του Αδάμ Χ. Γασπάρεως, διερμηνευθέν εκ της Γερμανικής εις την νυν 

Ελληνικήν διάλεκτον υπό του Κ. Καπετανάκη, Εν Βιέννη, 1808. Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο 

διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο πρωτίστως εκθέτει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές οι οποίες είναι 

χρήσιμες και απαραίτητες ώστε ένα μάθημα με θεωρητική και πρακτική γνώση να μπορεί να 

καταστεί εύληπτο και κατανοητό στους μαθητές «κατά την ηλικίαν και ικανότητα των μαθητων»27. 

Ήδη μέσα από την εισαγωγή του επεξηγεί θαυμάσια την σημασία που έχει η μεθοδολογία του 

μαθήματος στην εμπέδωση της γνώσης από τον μαθητή και στην εκπλήρωση του διδακτικού στόχου 

από τον διδάσκαλο, ο οποίος μάλιστα οφείλει να καταρτίζει και ένα σχέδιο διδασκαλίας του 

μαθήματος28. Η αληθινή του αγάπη για την ουσιαστική μόρφωση του ελληνικού λαού, πηγάζει μέσα 

από τα εύλογα επιχειρήματα που εκθέτει προβάλλοντας την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του 

μαθήματος της Γεωγραφίας στα σχολεία ακόμα και στα «…μικρότατα (σχολεία)…, διὰ νὰ μὴ 

ἀναγκάζωμεν περισσότερον τὸν περίεργον πολίτην, να ματαιοπονῇ εἱς τὸ μετὰ ταῦτα, καὶ μετὰ 

τοσούτους κόπους νὰ ἀποκτᾷ μίαν ἐλλειπῆ, σφαλερὰν καὶ σκοτεινὴν εἰδησιν τῆς Γεωγραφίας»29.  

Στην πολυσήμαντη εισαγωγή που γράφει στο βιβλίο που εξέδωσε σε συνεργασία με τον 

Στέφανο Μπούμα, Σχολαστική Γεωγραφία, Βιέννη 1808, και το οποίο αποτελεί όπως προείπαμε 

μετάφραση του γερμανικού ομώνυμου βιβλίου του Αδάμ Γασπάρεως, αναφέρει πολύ 

χαρακτηριστικά τους λόγους για τους οποίους η Γεωγραφία έχει καταστεί απαραίτητο και ωφέλιμο 

μάθημα τόσο για τις Ακαδημίες, όσο και για τα Γυμνάσια, σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης30. Η 

παιδαγωγική ευαισθησία του Κ. Καπετανάκη, φαίνεται όχι μόνο από την προσεκτική μετάφραση του 

κειμένου, αλλά πολύ περισσότερο από την γενική επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου αφού όπως 

                                                 
27 Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων, σελ. 12 
28 Βλ. Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων, σελ. 8 
29 Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων, σελ. 19. 
30 Σχολαστική Γεωγραφία, σελ. ι΄. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός ότι ο Κυριάκος Καπετανάκης είναι γνώστης 

ορισμένων από τα σημαντικότερα εκδιδόμενα βιβλία που αφορούν τη Γεωγραφία, αλλά δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε 

κριτική τους, αλλά μονάχα υπερθεματίζει θετικότατα την νέαν έκδοση των Γεωγραφικών του Μελετίου υπό του 

Ανθίμου Γαζή, η οποία αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο όχι για τους αρχάριους, αλλά για τους ειδήμονες της 

Γεωγραφίας, βλ. σελ.ιθ΄, υποσημείωση 2. 
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λέει «…(ἐπεμελήθην) ὁμοίως νὰ ἐγχαραχθῇ και χρωματισθῇ καί ὁ Ἄτλας ἀυτοῦ κατὰ τὸ 

πρωτότυπον διὰ νὰ διερεθίζωνται ταὰ παιδία διὰ τούτων εἰς τὴν μελέτην…»31 

Το τρίτο έργο το οποίο επιμελείται ο Κωνσταντίνος Καπετανάκης έχει ως τίτλο: Εισαγωγή 

Γενική της Γεωγραφίας εις πλήρη της γής γνώσιν, μεταφραση, Αδ. Καπετανάκη, Τόμος Α΄, εν Βιέννη, 

1816. Γίνεται σαφές για ακόμη μια φορά ότι η προγενέστερη επιστημονική γνώση της Γεωγραφίας 

και των ομοιογενών αυτής κλάδων αποτελούν τον βασικό πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου του 

μαθήματος της Γεωγραφίας32. Παρόλο που δεν διευκρινίζεται αν αποτελεί βιβλίο για τα ελληνικά 

σχολεία, εντούτοις πρόκειται για ένα συστηματικό εγχειρίδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφει 

την ιστορική πορεία της Γεωγραφίας, παραθέτει συνοπτικά τα νέα δεδομένα των γεωγραφικών 

ανακαλύψεων και τις εξερευνήσεις των αοιδίμων ανδρών επί των νέων περιοχών του πλανήτη. 

Έχοντας ως δεδομένη την Ιστορική Γεωγραφία, διαχωρίζει το επιστητό της Γεωγραφίας σε δύο 

μέρη: α) τη Μαθηματική και β) τη Φυσική Γεωγραφία. Η Πολιτική Γεωγραφία ή Εθνογραφία όπως 

αλλιώς την αποκαλεί, κατέχει επίσης ένα άλλο μεγάλο μέρος ου βιβλίου και αφορά αυτό που η 

σύγχρονη επιστήμη ονομάζει Ανθρωπογεωγραφία, δηλ. τα δεδομένα επί της γης τα οποία αξιοποιεί 

και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την προαγωγή του πολιτισμού, των θεσμών και όλων των 

ανθρωπίνων επιτηδευμάτων. 

Πρότυπο γεωγραφικού εγχειριδίου με συστηματική δομή κατά τα πρότυπα των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών βιβλίων αποτελεί το βιβλίο του Διονυσίου Πύρρου με τίτλο: Γεωγραφία Μεθοδική 

απάσης της Οικουμένης, το οποίο εκδόθηκε λίγα χρόνια αργότερα στη Βενετία, το 1818. Η 

μαθηματική γεωγραφία ολοκληρώνεται με τους διάφορους ορισμούς και τα παραδείγματα που 

αφορούν το γνωσιολογικό αντικείμενο της γεωγραφίας33. Η υδρόγειος σφαίρα και η χρήση των 

γεωγραφικών χαρτών επίσης γίνονται τα κατεξοχήν χρηστικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη 

και ευκρινέστερη διδασκαλία και εμπέδωση του μαθήματος. Η επανέκδοσή του βιβλίου το 1834 επί 

της νέας πολιτικής πραγματικότητας, της Βασιλείας του Όθωνος, ενίσχυσε την παγίωση και 

εδραίωση του μαθήματος της Γεωγραφίας μέσα στο βασικό κορμό των μαθημάτων αφού η 

σύγχρονη ιστορία πολιτική και πολιτειακή, είναι άρρηκτα συμβεβλημένες μέσα στον χώρο και τον 

χώρο της Ελληνικής επικράτειας34.      

                                                 
31 Σχολαστική Γεωγραφία, ό.π., σελ. ιδ΄ 
32 «…Ὠς συντεταγμένην κάλλιστα, και περιεκτικὴν τῶν οὐσιωδῶν γνώσεων τῆς Μαθηματικῆς, Φυσικῆς και Πολιτικῆς 

Γεωγραφίας…» Εισαγωγή Γενική της Γεωγραφίας εις πλήρη της γής γνώσιν, μεταφραση, Αδ. Καπετανάκη, Τόμος Α΄, σελ. 

γ΄ 
33 Βλ. Συλλογικό τόμο: Ιστορία και Φιλοσοφία των επιστημών στον Ελληνικό χώρο (17ος – 19ος αι.), σελ. 446. 
34 «Ἡ Γεωγραφία αὔτη διαλαμβάνει περὶ τῶν ὁρισμῶν αὐτῆς, περί τινων προβλημάτων καὶ θεωρημάτων τῆς Γεωγραφίας 

καὶ Ἀστρονομίας, περί ἀνέμων καὶ περί τῆς πολιτικῆς καταγραφῆς ὄλου τοῦ Κόσμου, καὶ μάλιστα περὶ τοῦ νέου 

Βασιλείου τῆς Ἐλλάδος, καὶ τῶν νομισμάτων αὐτῆς…». Αρχ. Διονυσσίου Πύρρου, Γεωγραφία Μεθοδική και καταγραφή 

απάσης της Οικουμένης σελ. η΄. 
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Ο Κωνσταντίνος Κούμας αποτέλεσε επίσης σταθμό στην εκπαιδευτική αναζωογόνηση του 

της Ελληνικής παιδείας, και του μαθήματος της Γεωγραφίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Σμύρνης, 

της Χίου και μετέπειτα της Τεργέστης. «Συνέδεσε τη διδακτική και τη συγγραφική του δράση με τις 

φυσικές Επιστήμες. Εκτός από τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Αστρονομία, θεωρούσε 

και τις γεωγραφικές γνώσεις απαραίτητες να διδάσκεται κάθε μαθητής»35. Έτσι το 1819 εκδίδει στη 

Βιέννη μεταξύ άλλων σπουδαίων εγχειριδίων το βιβλίο Σύνοψις Παλαιάς Γεωγραφίας για να 

καταστεί όπως και ορισμένα άλλα βασικό εγχειρίδιο στα εκπαιδευτικά σχολεία της Σμύρνης. Για 

πρώτη φορά, οι μαθητές στα Ελληνικά σχολεία διδάσκονταν τα πειράματα της Φυσικής και της 

Χημείας μέσα από τα απαραίτητα επιστημονικά όργανά, τα οποία είχε ζητήσει να ο ίδιος ο Κούμας 

για τα μαθήματά του. Στο πρόγραμμα της εβδομάδας μάλιστα εντάχθηκε και το μάθημα της 

Γεωγραφίας και της Ηθικής36.  Έτσι το μάθημα της Γεωγραφίας προσλαμβάνει πλέον τις βιωματικές 

και εμπειρικές διαστάσεις. Οι διάφορες επιστημονικές γνώσις και πληροφορίες τόσο της Παλαιάς, 

όσο και της Νέας Γεωγραφίας, γίνονται πιο εύκολα καταληπτές και προσιτές μέσα από τα εποπτικά 

μέσα που ο Κούμας εισάγει και χρησιμοποιεί στην απλούστευση και τελειοποίηση του μαθήματος. 

Την αγάπη του για το μάθημα της Γεωγραφίας την δεικνύει ολοκληρωτικά μεταφράζοντας το 

τρίτομο έργο του γάλλου γεωγράφου Ανδριανού Βαλβί37, το οποίο συμπληρώνει και επαυξάνει με 

την δυναμική παρέμβαση της επιστημονικής και παιδαγωγικής του γνώσης και εμπειρίας. 

Επίσης, αξιόλογα είναι και τα επόμενα διδακτικά εγχειρίδια που εκδόθηκαν κατά την μετέπειτα 

περίοδο, όπου φαίνεται συνεχώς η βαθμιαία και προοδευτική ενημέρωση του μαθήματος με τις 

σχετικές εικονογραφήσεις των πλανητών, των ηπείρων και όλων των σχετικών θεμάτων που 

αφορούν την ύλη του μαθήματος της γεωγραφίας κατά τις ανάλογες περιόδους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το βιβλίο Στοιχεία της Γεωγραφίας κατά νέαν μέθοδον μετά εικονογραφιών και 

άτλαντος, εν Σμύρνη, 1843. 

 

5. Πηγές – Παλαίτυπα: 

Γεωγραφία Μεθοδική και καταγραφή απάσης της Οικουμένης εκ παλαιών τε και νεωτέρων σοφών 

συγγραφέων συνερασθείσα και συντεθείσα παρά του αρχ. Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού. 

Εκδίδεται το δεύτερον προς όφελος των αυτού φίλων Μαθητών και του Ελληνικού Γένους, εν 

Ναυπλίω εκ της τυπογραφίας των αδελφών Α. και Ν. Αγγελίδων, 1834. 

Γεωγραφία Νεωτερική ερανισθείσσα από διαφόρους Συγγραφείς παρά Δανιήλ ιερομονάχου και 

Γρηγορίου ιεροδιακόνου των Δημητριέων, Τόμος Α΄, εν Βιέννη 1791 

Γραμματική Γεωγραφική της Νεωτέρας Γεωγραφίας παρά του ιερέως Γεωργίου Φατσέα, Βενετία 

1760. 

                                                 
35 Χαρίκλεια Μποζώνη, ό.π., σελ. 260. 
36 Βλ. Κωνσταντίνου Κούμα,  Ἱστορὶαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτὰτων χρόνων ἔως τῶν ἡμερῶν μας, 

σελ. 589. 
37 Γεωγραφία εκτεθείσα μεν Γαλλιστί υπό Αδριανού Βαλβί, ερμηνευθείσα δε δια χρήσιν των Ελλήνων υπό Κ.Μ. Κούμα, 

Τόμοι Τρείς, Εν Βιέννη της Αυστρίας, 1838. 
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Χ. Γασπάρεως, εξελληνισθείσα και εκδοθείσα υπό των αδελφών Καπετανάκη, Τόμος Α΄, Εν 

Βιέννη της Αουστρίας, Κατά την Τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816. 

Θεωρία της Γεωγραφίας συντεθείσα υπό Ιωσήππου του Μοισιόδακος, εκδοθείσα νυν το πρώτον, εν 

Ουέννη της Αυστρίας, 1781. 

Κούμας Κωνσταντίνος Μ., «Σύνοψις τῆς Παλαιᾶς Γεωγραφίας», Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας, 1819. 

Κούμας Κωνσταντίνος Μ., Ἱστορίαι τῶν Ἀνθρωπίνων Πράξεων, Τόμος ΙΒ΄, Ἐν Βιέννῃ 1832. 

Μελετίου (Μήτρου), Γεωγραφία Παλαιά και Νέα συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παλαιών τε 

και νέων, εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις, και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα χάριν των 

πολλών του ημετέρου Γένους, Παρά Νικολαου Γλυκύ εξ Ιωαννίνων, 1728. 

Περί της Μεθοδικής Παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών G. 

μέσων, του Αδάμ Χ. Γασπάρεως, διερμηνευθέν εκ της Γερμανικής εις την νυν Ελληνικήν 

διάλεκτον υπό του Κ. Καπετανάκη, Εν Βιέννη, 1808. 

Στοιχεία Γεωγραφίας ερανισθέντα υπό του Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου Θεοτόκου πλείστοις δε 

σημειώμασι και σχήμασι πλουτισθέντα υπό Ανθίμου Γαζή, εν Βιέννη της Αυστρίας, 1804. 

Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του Νέου Μεθοδικού Άτλαντος, Συντεθείσα Γερμανιστί υπό του 
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Κεφάλαιο 9: 
 

 

 

 

Η Κυκλική Οικονομία ως Εργαλείο για την Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

 

Ιωάννης Ε. Νικολάου 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. 

Σοφίας, 12, Ξάνθη. Email: inikol@env.duth.gr  

 

 

Περίληψη: 

Τα τελευταία χρόνια, η αειφόρος ανάπτυξης τάσσεται στην καρδία της πολιτικής ατζέντα των 

περισσότερων σύγχρονων κρατών μιας και θεωρείται το θεμέλιο της κοινωνικής, της 

περιβαλλοντικής και της κοινωνικής σταθερότητας. Οι σύγχρονες πολιτικές που έχουν θεσπιστεί 

αφορούν ιδιαιτέρως την αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου με τη ελάττωση 

των καταναλισκόμενων ποσοτήτων φυσικών πόρων. Ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία 

εμφανίζεται στο προσκήνιο και μια νέα έννοια που συμβάλλει κι αυτή στην προώθηση ορισμένων 

από τις πτυχές που συνιστούν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης που είναι γνωστή πλέον σε όλους 

ως κυκλική οικονομία. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει στόχο να συνδυάσει την έννοια της κυκλικής 

οικονομίας με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεθοδολογία θα βασιστεί στην αφηγηματική 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Σημειώνεται πως τα ευρήματα έδειξαν πως η έννοια της κυκλικής 

οικονομίας είναι κάτι περισσότερο από έναν απλώς νεολογισμό κι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: κυκλική οικονομία, αειφόρος ανάπτυξη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 

περιβαλλοντική επίδοση επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inikol@env.duth.gr


Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

156 

1. Εισαγωγή  

Τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά ζητήματα διατελούν σε μια αδιάληπτη και προοδευτική 

σύζευξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Tian et al., 2020). Όπως είναι γνωστό, αποτελούν θέματα 

υψηλής προτεραιότητας για τις σύγχρονες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και εντάσσονται σε 

ευρύτερες έννοιες όπως είναι της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Στον 

ακαδημαϊκό διάλογο σμίγουν αυτού του τύπου τα ζητήματα σε ποίκιλα αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα 

που σε γενικές γραμμές δύναται να διακριθούν σε τρία ευρύτερα όπως είναι το μικρο, το μέσο και το 

μάκρο-επίπεδο (Kristensen and Mosgaard, 2020).  

Ως προς το πρώτο επίπεδο, η συναρτώμενη βιβλιογραφία εξετάζει τις τεχνικές της αειφόρου 

ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας που αφορούν αποκλειστικά τη μια επιχείρηση ή έναν 

οργανισμό (Franco, 2017). Ειδικότερα, αυτού του τύπου οι επιστημονικές εργασίες εστιάζουν στον 

εντοπισμό συγκεκριμένων παραμέτρων κυκλικότητας που έχουν υιοθετηθεί από το επιχειρηματικό 

μοντέλο της επιχείρησης (circular business model). Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται σε θέματα 

συνεργασίας των επιχειρήσεων μεταξύ τους για να προωθηθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας 

και της αειφόρου ανάπτυξης (Masi et al., 2017). Τέλος, στο τρίτο επίπεδο το ενδιαφέρον των 

επιστημονικών εργασιών επικεντρώνεται στα θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και την 

αειφόρο ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιφέρειας ή μια ολόκληρης οικονομίας (Banaitė, 2016).  

Η προσοχή αυτού του κεφαλαίου είναι στο να εξεταστούν τα θέματα αειφόρου ανάπτυξης 

και κυκλικής οικονομίας. Πρωταρχικά, θα εξεταστούν οι ομοιομορφίες και οι αντιθέσεις των δυο 

εννοιών και ο βαθμός που συμβάλλουν αυτές οι έννοιες στην κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική 

προστασία και την οικονομική ανάπτυξη. Εν συνεχεία, θα μελετηθούν κατά πόσο αυτές οι έννοιες 

εντοπίζονται σε επίπεδο περιφέρειας και θα αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης των 

εννοιών σε περιφερειακό επίπεδο. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η αφηγηματική 

βιβλιογραφική επισκόπηση (narrative literature review) και η τυπολογία των επιστημονικών 

αναφορών.  

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου θα διακριθεί σε τέσσερις ενότητες. Η δεύτερη ενότητα θα 

καταγράψει το υφιστάμενο θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και 

της κυκλικής οικονομίας. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία του κεφαλαίου που 

βασίζεται στην αφηγηματική βιβλιογραφική επισκόπηση. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται τα 

αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας και στην τελευταία ενότητα τα συμπεράσματα της 

έρευνας.       
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο  

Η συγκεκριμένη ενότητα θα διακριθεί σε τρεις επιμέρους ενότητες με απώτερη επιδίωξη να 

καταγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά των εννοιών της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής 

οικονομίας καθώς και το πώς αυτές οι έννοιες αναπτύσσονται στα τρία επίπεδα ανάλυσης: μικρο, 

μέσο και μάκρο-επίπεδο.  

 

2.1 Η εξέλιξη της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι περιβαλλοντικές υποθέσεις τέθηκαν στην ουσία της δημόσιας πολιτικής 

μιας και θεωρήθηκαν θεμελιώδης προϋπόθεση για την αέναό οικονομική ανάπτυξη και τη δίκαιη 

κατανομή των φυσικών πόρων ανάμεσα στις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές (Redclift, 1989). 

Σημειώνεται ότι αυτού του τύπου τα θέματα αρχικά προβάλλονται στον πολιτικό διάλογο τη 

δεκαετία του ’80 με τη δημοφιλή έκτοτε έκθεση Brundtland που ορίζει σαφώς πλέον την οικονομική 

ανάπτυξη ως τη διαδικασία που συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες των σημερινών γενεών δίχως να διακυβεύεται η δυνατότητα των 

επερχόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (Brundtland et al., 1987). Η κύρια 

βαρύτητα που δόθηκε με την καθιέρωση αυτού του ορισμού (που επίσημα παρουσιάζεται στο 

εγχειρίδιο της Brundtland «το Κοινό μας Μέλλον», Our Common Future) αφορά την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και τη δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων ανάμεσα στο παρόν και το 

μέλλον (intergenerational equity).  

  Ένα ακόμη αξιοσημείωτο ορόσημο για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί το 

γνωστό συνέδριο για την «Ανάπτυξη και το Περιβάλλον» που διεξήχθη το έτος 1992 στο Ριο Ντε 

Τζανέιρο της Βραζιλίας και την Ατζέντα 21 που ανάκυψε (Evans and Theobald, 2003). Ο 

νεωτερισμός που διακρίθηκε ήταν περισσότερο ο εργαλειακός τρόπος πρόσεγγισης της έννοιας της 

αειφόρου ανάπτυξης σε τρία πλέον διακριτά και αλλησυνδεόμενα συστατικά στοιχεία που αφορούν 

την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική διατήρηση και την κοινωνική ευθυδικία (Pawłowski, 

2008). Η τρυσιπόστατη αυτή διάκριση της αειφόρου ανάπτυξης συνθέτει ακόμη και σήμερα την 

ατζέντα της δημόσιας πολιτικής των σύγχρονων κρατών (Strezov et al., 2017).  

  Μετά το έτος 2015, η έννοια διευρύνεται με την εισαγωγή των 17 στόχων που θεσπίστηκαν 

από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξη (Sachs et al., 

2019). Με αφετηρία τους 17 στόχους της αειφορίας, μια διευρυμένη γκάμα θεμάτων λαμβάνεται 

υπόψη για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την αναβάθμιση των δομών υγείας και 

εκπαίδευσης των πολιτών καθώς και μια σειρά θεμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση, η κλιματική αλλαγή και 

οι αειφορές πόλεις. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και η βαθμιαία πρόοδος της διαχέονται 
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σε κάθε έκφραση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, δηλαδή από τις λειτουργικές μονάδες των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην ευρύτερη οργάνωση των λειτουργικών μονάδων σε επίπεδο 

περιφέρειας και ολόκληρης οικονομίας.  

  Για την καλύτερη κατανόηση των αναγνωστών, ο βαθμός διάχυσης της αειφόρου ανάπτυξης 

εντός ποικίλων λειτουργικών μονάδων δύναται να εξετάζεται διαμέσου τριών διαδοχικών πεδίων 

όπως είναι το εξαιρετικά περιορισμένο μίκρο, το σχετικά διευρυμένο μέσο και το ευρύτερο μάκρο. 

Το πρώτο πεδίο πραγματεύεται τις πρακτικές που υιοθετούνται από την στοιχειώδη λειτουργική 

μονάδα (την επιχείρηση – την οικονομική οντότητα) και το ρόλο που διαδραματίζουν στη 

λειτουργία της οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι οι καταναλωτές, οι μέτοχοι, οι τοπικές κοινωνίες 

και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (Schaltegger et al., 2019). Σε αυτό το πεδίο κατατάσσεται ένα 

εξαιρετικά μεγάλο τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας που εξετάζει ζητήματα επιχειρηματικής 

πρακτικής σε θέματα προστασίας της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και πρακτικές μείωσης 

της κατανάλωσης πόρων, ενέργειας, υδατικών πόρων και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (Dyllick 

and Hockerts, 2002; Nikolaou et al., 2019).  

  Στο σχετικά διευρυμένο πεδίο – μέσο εντάσσονται όλες οι έρευνες που επικεντρώνονται στη 

διάχυση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή τη λογική, η 

θεματολογία περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων που συνδέονται με την υιοθέτηση των αρχών της 

αειφόρου ανάπτυξης σε επίπεδο δήμου και σε συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (Scipioni et al., 

2009). Όπως διαπιστώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η συμβολή των δήμων στην αειφόρο 

ανάπτυξη πραγματοποιείται με δυο τρόπους είτε ως οργανισμοί που υιοθετούν οργανωμένα 

συστήματα διαχείρισης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα είτε ως σχεδιαστές πολιτικής που 

θεσπίζουν και επιβάλουν μια σειρά συγκεκριμένων πολιτικών για την προώθηση των αρχών της 

αειφόρου ανάπτυξης στα όρια του δήμου. Ως οργανισμοί, οι δήμοι υιοθετούν μια σειρά από 

διαδοχικά βήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο οργανωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, όπως είναι το ISO 14001 και το EMAS, με απώτερο στόχο να επιδείξουν εμπράκτως 

και αποδεδειγμένα βελτίωση στην επίδοση τους σε ζητήματα κατανάλωσης πόρων, ενέργειας και 

υδατικών πόρων.  

  Ως σχεδιαστές πολιτικής, οι δήμοι καθορίζουν πολιτικές για να αλλάξουν τις συνήθειες των 

πολιτών και των νοικοκυριών από τις υφιστάμενες συμβατικές προς περισσότερο φιλικές προς το 

φυσικό περιβάλλον συμπεριφορές. Είναι αρκετά τα παραδείγματα πολιτικών που σχεδιάζονται για 

την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες με οργανωμένα σχέδια 

(Ulfik and Nowak, 2014), για τον αειφόρο σχεδιασμό του φυσικού τοπίου, για την ορθολογική 

χρήση και κατανάλωση των τοπικών φυσικών πόρων, τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομίας, 

το σχεδιασμό χώρων πρασίνου εντός κατοικημένων περιοχών (Kavaliauskas, 2008).  
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  Τέλος, στο ευρύτερο περιβάλλον δίνεται έμφαση στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής όπου 

τίθενται γενικότεροι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της οικονομίας. Θέματα που 

αφορούν αυτό το πεδίο είναι η πράσινη λογιστική και το πράσινο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Green 

Gross Domestic Product). Ο απώτερος στόχος αυτών των τεχνικών είναι να προσδιοριστούν αρχικά 

οι παράμετροι που εστιάζουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα είτε από την πλευρά της 

απομείωσης των φυσικών πόρων και τις εξωτερικότητες (externalities) είτε ως νέες θέσεις εργασίας 

που προκύπτουν από τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας (green entrepreneurship) και της 

κυκλικής οικονομίας (circular economy).  

 

2.2 Η εξέλιξη της έννοιας της κυκλικής οικονομίας  

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η αειφόρος ανάπτυξη έχει στόχο προπαντός να 

καθορίσει το κατάλληλο μίγμα μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής διατήρησης 

και της κοινωνικής ευθυδικίας. Το κατάλληλο μίγμα όμως χρειάζεται να υπερκεράσει μια σειρά 

ζητημάτων που συνδέονται την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών και 

κοινωνικών ζητημάτων. Σε αυτή τη λογική σήμερα έχει αναδυθεί η έννοια της κυκλικής οικονομίας 

που υπονοεί την επαναφορά των αποβλήτων της οικονομίας πίσω στην παραγωγική διαδικασία με 

τη μορφή των πρώτων υλών για να αποφευχθεί η χρήση «παρθένων» φυσικών πόρων (). 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μια νέο εμφανιζόμενη έννοια που προτείνεται κυρίως για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στη 

υφιστάμενη βιβλιογραφία δεν εντοπίζεται κάποιος σαφής ορισμός και μια ευρύτερη συμφωνία για 

την έννοια της κυκλικής οικονομίας παρά μόνο μια σειρά αρχών που εντάσσονται στο γενικότερο 

πλαίσιο αυτής της έννοιας. Ορισμένες από αυτές τις κλασικές αρχές αποτελούν η μείωση των 

υλικών (reduce), η ανακύκλωση (recycle), η επαναχρησιμοποίηση (reuse), ο επανασχεδιασμός 

(redesign), ανακατασκευή (refurbish), επανακατασκευή (remanufacture), και επανοστοχοθέτηση 

(repurposing).  

Σημειώνεται πως ο βαθμός πολυπλοκότητας και αμφισημίας είναι μεγαλύτερος όταν 

αναλύονται τα κύρια σημεία των ποικίλων σχολών σκέψης που αναδύονται τελευταία με σκοπό τη 

σκιαγράφηση του περιεχομένου της κυκλικής οικονομίας. Υπάρχουν σχολές σκέψης που 

αναφέρονται στην κυκλική πορεία των υλικών όπως είναι η θεωρία από «γέννηση στη δημιουργία» 

(cradle to cradle) όπου τίθεται στο επίκεντρο των παραγωγικών τεχνολογικών διεργασιών οι 

κλασικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τη φύση κατά την οργάνωση της λειτουργία της. 

Μια ακόμη αξιοσημείωτη σχολή σκέψης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας εστιάζει στην 

οικονομία των υπηρεσιών (share economy) αποφεύγοντας την αγορά νέων προϊόντων και είναι 

ακόμη αναγνωρισμένη και ως οικονομία της απόδοσης (economic performance) ή σήμερα ως 
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οικονομία της διανομής. Η βιομιμητική (biomicry) αποτελεί μια εξέχουσα σχολή σκέψης στον τομέα 

της κυκλικής οικονομίας που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η φύση επιλύει τα προβλήματά της 

ώστε να αποτελέσει μια καλή βάση για την επίλυση και των σύγχρονων προβλημάτων των 

σημερινών κοινωνιών. Σύμφωνα με τη βιομιμητική, η λειτουργία της οικονομίας επιβάλλεται να 

θεμελιώνεται στο κύριο τρίπτυχο: η φύση ως μοντέλο, η φύση ως μέτρο και η φύση ως μέντορας. 

Στην ίδια λογική, η βιομηχανική οικολογία (industrial ecology) που αποτελεί άλλη μια σχολή 

σκέψης της κυκλικής οικονομίας στηρίζεται στη λογική των φυσικών οικοσυστημάτων για τη 

λειτουργία των βιομηχανικών συστημάτων, ενώ ο λεγόμενος φυσικός καπιταλισμός προωθεί την 

αύξηση της παραγωγικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων, την εξάλειψη της έννοιας των 

αποβλήτων δημιουργώντας κλειστούς βρόχους όπου κάθε απόβλητο είτε έχει τη δυνατότητα να 

επανέρχονται μέσω ακίνδυνων διαδικασιών ως κύριες πρώτες ύλες στο οικονομικό σύστημα είτε να 

αποτελούν την έναρξη για μια άλλη διαδικασία παραγωγής.  

Οι δυο τελευταίες σχολές σκέψης της κυκλικής οικονομίας βασίζονται σε θέματα μπλε 

οικονομίας (blue economy) και αναγεννητικής σχεδίασης (redesign). Η πρώτη αφορά ένα κίνημα 

που εστιάζει στην ιδέα πως η κατανάλωση ενός προϊόντος δύναται να αποτελέσει το θεμέλιο για την 

παραγωγή ενός άλλου προϊόντος. Η δεύτερη βασίζεται σε ιδέες για την αναγεννητική σχεδίαση που 

δύναται να εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα παραγωγής. 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας το κλασικό πλαίσιο που 

διακρίνεται η έννοια είναι το μικρό, το μέσο και το μακροεπίπεδο (Ghisellini et al., 2016). Το πρώτο 

επίπεδο εστιάζει στο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο (circular business model) που διαμορφώνεται 

από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας 

(Bocken et al., 2018). Σε αυτό το πεδίο διερευνώνται επίσης λογιστικές τεχνικές καταγραφής 

σχετικών πληροφοριών και μεθοδολογίες για τη μέτρηση της κυκλικότητας των επιχειρήσεων και 

των προϊόντων (Rossi et al., 2020). Στο μέσο επίπεδο ταξινομούνται έρευνες που εστιάζουν στην 

βιομηχανική οικολογία, στη βιομηχανική συμβίωση και στο βιομηχανικό μεταβολισμό. Η 

συνύπαρξη πολλών επιχειρήσεων μαζί ακολουθεί τη λογική των φυσικών οικοσυστημάτων που 

φαίνεται πως δεν έχουν υλικά που περισσεύουν αφού με κάποιο τρόπο επαναχρησιμοποιούνται 

εντός του οικοσυστήματος. Τέλος, το μάκρο-επίπεδο αναφέρεται στην ενσωμάτωση αρχών κυκλικής 

οικονομίας σε επίπεδο περιφέρειας και ολόκληρης οικονομίας.   

 

2.3  Ομοιότητες και διαφορές αειφόρου ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας   

 Η σύζευξη των δυο αυτών εννοιών φαίνεται να είναι ένα από τα κύρια μελήματα των σημερινών 

θεωρητικών που εξετάζουν τα θέματα της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 

(Rodriguez-Anton et al., 2019). Μια σειρά από έρευνας εμφανίζονται που δίνουν έμφαση στις 
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ομοιότητες και τις διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ αυτών των εννοιών. Μια σειρά συγγραφέων 

χρησιμοποιεί τις έννοιες δίνοντας τους ταυτόσημο περιεχόμενο, ενώ είναι αρκετοί και οι συγγραφείς 

που εξετάζουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών των εννοιών (Sauvé et al., 2016; Suárez-

Eiroa et al., 2019).  

Αρχίζοντας από τις ομοιότητες φαίνεται πως η έννοια της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την πρόταση μεταβολής από τον γραμμικό τρόπο 

παραγωγής (λ.χ. εξόρυξη πρώτων υλών, παραγωγή, διάθεση παραπροϊόντων στους ΧΥΤΑ) και στη 

μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο όπου τα παραπροϊόντα επιστρέφουν στην παραγωγή ως πρώτες 

ύλες. Η πρώτη αυτή παρατήρηση παρέχει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος μιας και συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης νέων ποσοτήτων φυσικών πόρων. 

Ένας άλλος κοινός τόπος των δύο εννοιών είναι η έμφαση που δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη. 

Όπως είναι γνωστό, η έννοια της οικονομίας αποτελεί μια από τρεις κύριες συνιστώσες της 

αειφόρου ανάπτυξης που μαζί με την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία 

ολοκληρώνουν την έννοια. Παρομοίως, η οικονομία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έννοιας της 

κυκλικής οικονομίας όπου υπονοεί πως διαμέσου της περιβαλλοντικής προστασίας αναπτύσσονται 

προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.  

Η συζήτηση που κυριαρχεί όμως είναι η κοινωνική διάσταση που φαίνεται να υπολείπεται 

από τις άλλες δυο στην έννοια της κυκλικής οικονομίας σε σχέση με την έννοια της αειφόρου 

ανάπτυξης. Είναι γνωστό πως η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης παρέχει μια ισομερή έμφαση στα 

θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας, ενώ η έννοια της κυκλικής οικονομίας εστιάζει 

στην οικονομία και το περιβάλλον. Μια άλλη διαφοροποίηση είναι πως η αειφόρος ανάπτυξη 

φαίνεται πως είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, ενώ η κυκλική οικονομία είναι περισσότερο το 

όχημα για να φτάσουμε επιτυχώς σε αυτή τη διαδικασία.  

Όπως φαίνεται, με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης έχουμε σκοπό να πετύχουμε μια 

ισόρροπη αναλογία μεταξύ του ανθρώπινου, του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Όταν αυτή η ισόρροπη αναλογία πραγματοποιείται με κάποια προκαθορισμένη σταθερότητα τότε 

επιτυγχάνεται η σθεναρή αειφορία (strong sustainability), ενώ σε μια χαλαρότερη προσέγγιση 

συνεπάγεται μια ασθενέστερη αειφορία (weak sustainability) (Nikolaou and Tsalis, 2018; Nikolaou 

et al., 2019). Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το όχημα που συμβάλλει στο 

να επιτευχθούν αυτοί η στόχοι μιας και βοηθάει να περιοριστούν, να επιβραδυνθούν και 

επιστρέψουν τα υλικά στην παραγωγική διαδικασία ή να αλλάξει το μοντέλο κατανάλωσης των 

νοικοκυριών.          
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3. Μεθοδολογία  

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται οι ενότητες στις οποίες βασίζεται η έρευνα που θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου. Η ενότητα θα διακριθεί σε τέσσερις επιμέρους 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα επιστημονικά ερωτήματα στα οποία θα βασιστεί η εν 

λόγω έρευνα. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις βάσεις δεδομένων απ’ όπου θα αντληθεί η 

κατάλληλη βιβλιογραφία, ενώ στην επόμενη ενότητα αναπτύσσονται τα κατάλληλα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την αξιοκρατική και αντικειμενική επιλογή της βιβλιογραφίας. Στην τελευταία 

ενότητα αναλύονται οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για να τονιστούν τα κύρια σημεία της 

επιλεγμένης βιβλιογραφίας.  

 

3.1  Επιστημονικά ερωτήματα – δομή της εργασίας 

Σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, οι έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας 

εξετάζονται κυρίως υπό το δίπολο των ομοιοτήτων και διαφορών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

ολόκληρης της οικονομίας. Η λογική πίσω από αυτή την ανάλυση είναι να εντοπιστούν οι διαφορές 

των δυο εννοιών ώστε να προταθούν ερευνητικές στρατηγικές που θα καλύψουν τα κενά και θα 

εναρμονίσουν τις έννοιες προς όφελος της κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της 

οικονομίας. Η έμφαση μέχρι σήμερα όπως αναφέρθηκε έχει έναν γενικόλογο χαρακτήρα και 

προφανώς με μεγαλύτερη έμφαση στο μίκρο και το μάκρο επίπεδο, αφού αφήνει εκτός του επίπεδο 

της περιφέρειας, δηλαδή το μέσο-επίπεδο.  

Σε αυτή τη λογική και για την κάλυψη αυτού του επιστημονικού κενού, τα επιστημονικά 

ερωτήματα αυτής της έρευνας είναι τα ακόλουθα:  

 

Επιστημονικό Ερώτημα 1 (ΕΕ_1): Σε ποιο πεδίο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από την 

έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας;  

Επιστημονικό Ερώτημα 2 (ΕΕ_2): Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ 

των δυο εννοιών που τονίζονται για αυτές τις έννοιες:  

Επιστημονικό Ερώτημα 3 (ΕΕ_3): Ποια είναι τα κύρια σημεία των εννοιών κυκλικής 

οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.    

Το επόμενο βήμα αφορά τον προσδιορισμό των αξιόπιστων βάσεων δεδομένων από τις 

οποίες θα αντληθούν οι κατάλληλες επιστημονικές εργασίες για να απαντηθούν τα επιστημονικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο βήμα (Διάγραμμα 1). Η επιλογή των κατάλληλων 

επιστημονικών εργασιών θα βασιστεί εν συνεχεία σε μια σειρά από κριτήρια που θα αντληθούν από 

παρεμφερείς τεχνικές που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Στο τελικό βήμα θα αναλυθεί 

το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει η σχετική ανάλυση της βιβλιογραφίας με σκοπό να απαντηθούν τα 
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επιστημονικά ερωτήματα. Όλες οι πληροφορίες και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα βοηθήσει 

ώστε να ανατροφοδοτηθούν επιστημονικά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα.  

 

Διάγραμμα 1: Δομή της έρευνας 

 

3.2 Επιλογή της βιβλιογραφίας – βάσεις δεδομένων  

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για αυτή την έρευνα είναι η αφηγηματική βιβλιογραφική 

επισκόπηση (narrative literature review). Πρώτιστα, η χρήση αυτής της μεθοδολογίας απαιτεί την 

επιλογή της κατάλληλης βιβλιογραφία που συνδέεται με τα επιστημονικά ερωτήματα που έχουν 

προσδιοριστεί έως τώρα. Ο εντοπισμός και η άντληση των σχετικών επιστημονικών εργασιών 

πραγματοποιείται διαμέσου των δημοφιλή βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις 

υφιστάμενες επιστημονικές εργασίες (Merli et al., 2018; Batista et al., 2018).  

Οι πιο διαδεδομένες και δημοφιλής βάσεις δεδομένων συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

είναι ο μελετητή της Google (Scholar Google), η ISI WEB of Knowledge, και η βάση δεδομένων 

Scopus. Να σημειωθεί ότι άρθρα αναζητιόνται επίσης και σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους υψηλού 

επιστημονικού κύρους όπως είναι η Elsevier, Springer, Emerald, SAGE, Willey, and Taylors and 

Francis. Από αυτές τις βάσεις δεδομένων, για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας θα 

χρησιμοποιηθούν οι βάσεις Scopus και Scholar Google.  

Τονίζεται επίσης πως οι λέξεις κλειδιά (keywords) που χρησιμοποιούνται για την άντληση 

της κατάλληλης βιβλιογραφίας είναι η κυκλική οικονομία (circular economy), η αειφόρος ανάπτυξη 

(sustainable development), η αειφόρος ανάπτυξη και περιφέρεια (sustainable development and 

regions), η κυκλική οικονομία και περιφέρεια (circular economy and regions), η κυκλική οικονομία 

και μίκρο-επίπεδο (circular economy and micro-level), η κυκλική οικονομία και μέσο-επίπεδο 

(circular economy and meso-level) και η κυκλική οικονομία και μάκρο-επίπεδο (circular economy 

and macro-level).      
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3.3 Καθορισμός κριτήριων επιλογής βιβλιογραφίας  

Για την τελική επιλογή των επιστημονικών εργασιών λαμβάνονται υπόψη ποικίλα κριτήρια όπως 

είναι ο τίτλος του άρθρου, το περιοδικό από όπου επιλέχθηκε το άρθρο, η απήχηση του περιοδικού 

που έχει δημοσιευθεί το άρθρο, ο αριθμός των ετεροαναφορών που έχει λάβει το άρθρο, το έτος της 

έκδοσης του άρθρου, το επιστημονικό πεδίο του περιοδικού, η απήχηση του περιοδικού, η 

ταξινόμηση Cimago του περιοδικού κ.λπ. Η τελική επιλογή γίνεται όταν ο Τελικός Δείκτης τείνει 

κοντά στο 46 που είναι η μέγιστη τιμή (Πίνακας Ι). 

Πίνακας Ι: Κριτήρια επιλογής επιστημονικών εργασιών 

α.α. Κριτήρια Βαθμολόγηση 

Κ.1 Τίτλος άρθρου 1-10 

1 χαμηλή σχετικότητα – 10 υψηλή σχετικότητα 

Κ.2 Τίτλος περιοδικού 1-10 

1 χαμηλή σχετικότητα – 10 υψηλή σχετικότητα 

Κ.3 Επιστημονικό πεδίο 

περιοδικού 

1-10 

1 χαμηλή σχετικότητα – 10 υψηλή σχετικότητα 

Κ.4 Έτος έκδοσης άρθρου 1-4 

1 πριν 20 χρόνια - 4 τα τελευταία πέντε χρόνια  

Κ.5 Απήχηση περιοδικού 0-4 

(0 δίχως IF, 4 πάνω 5 IF) 

Κ.6 Αριθμός 

ετεροαναφορών 

1-4 

(1 κάτω 50 – 4 πάνω 500 

Κ.7 Περιεχόμενο της 

έρευνας 

1-10 

(1 χαμηλής σχετικότητας – 10 υψηλής σχετικότητας) 

Κ.8 Λέξεις κλειδιά της 

έρευνας 

1-10 

(1 χαμηλής σχετικότητας – 10 υψηλής σχετικότητας) 

Κ.9 Cimago ταξινόμηση του 

Περιοδικού  

1-4 

(1 για Q4, 4 για Q1) 

 Τελικός Δείκτης 

Επιλογής  (ΤΔΕ)  

 

Τ   

 

3.4 Πλαίσιο - τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 

Τέλος, για την ταξινόμηση των ερευνών θα χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο που αναφέρεται στο 

Διάγραμμα 2. Η παρουσίαση θα διακριθεί σε τρία επίπεδα (λ.χ. μίκρο, μέσο και μάκρο) και σε δυο 

έννοιες (λ.χ. αειφόρος ανάπτυξη και κυκλική οικονομία). Στόχος της ταξινόμησης είναι να 

απαντηθούν τα τρία επιστημονικά ερωτήματα που προσδιορίστηκαν στην 3.1. υπό-ενότητα σχετικά 

με το πεδίο που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση δηλαδή στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ή της 

κυκλικής οικονομίας, τα κύρια σημεία των εννοιών της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου 

ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και, τέλος, οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δυο 

εννοιών. 
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Διάγραμμα 2: Πλαίσιο ανάλυσης της βιβλιογραφίας 

 

4. Αποτελέσματα  

Πρωταρχικά, με τις προτεινόμενες λέξεις κλειδιά εντοπίσθηκαν 9.500 άρθρα που έκαναν αναφορά 

στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και 194.000 άρθρα στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως από τα άρθρα της κυκλικής οικονομίας περίπου τα 4.400 έχουν 

δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά που παρουσιάζουν έναν περιβαλλοντικό προσανατολισμό, 

3.200 εντοπίζονται σε επιστημονικά περιοδικά που εστιάζουν σε θέματα μηχανικής επιστήμης, 

2.300 άρθρα σε περιοδικά σχετικά με την ενέργεια, 1.600 άρθρα σε περιοδικά που αφορούν τις 

επιχειρήσεις και το μάνατζμεντ, αλλά 1.600 άρθρα αφορούν τις κοινωνικές επιστήμες και, τέλος, 

800 και 1.600 άρθρα τις οικονομικές επιστήμες και την επιστήμη των χημικών μηχανικών 

αντίστοιχα.  

Είναι σαφές πως ή έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι εξαιρετικά διαδεδομένη και σε 

μεγαλύτερη έκταση από την έννοια της κυκλικής οικονομίας μιας κι εμφανίζεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία περισσότερο από 5 δεκαετίες. Αντιστοίχως να σημειωθεί πως πάνω από 80.000 άρθρα 

που αφορούν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά με 

περιβαλλοντικό προσανατολισμό, ενώ 122.000 αφορούν τις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. 

Τέλος, 173.00 άρθρα αφορούν τις επιστήμες της ενέργειας, της φύσης και του αγροτικού τομέα.  

Το Διάγραμμα 3 δείχνει την ταξινόμηση των άρθρων ανά κατηγορία σύμφωνα με το πλαίσιο 

που προτάθηκε στην ενότητα 3.4 της μεθοδολογίας. Ειδικότερα έχουμε περίπου 2.500 άρθρα που 

εστιάζουν στο μίκρο-επίπεδο της κυκλικής οικονομίας, αλλά 1.600 άρθρα είναι δυνατόν να 

ενταχθούν στο δεύτερο επίπεδο και κάπου στα 6.200 αναφέρονται στο μάκρο-επίπεδο. Όπως 
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μαρτυρείται από την ανάλυση το μεγαλύτερο πλήθος των άρθρων εστιάζουν στο τελευταίο επίπεδο 

όπου αφορά τη δημόσια πολιτική για τα θέματα της κυκλικής οικονομίας. Τα άρθρα αυτής της 

κατηγορίας εξετάζουν ολοκληρωμένα σχέδια για την κυκλική οικονομία σε επίπεδο περιφέρειας και 

οικονομίας. Ακόμη εξαιρετική έμφαση δίνεται σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής στην κυκλική 

οικονομία καθώς και σε θέματα που αφορούν μεγάλες οικονομίες όπως της Κίνας που είναι από μια 

από τις πρώτες χώρες που έχουν υιοθετήσει τις αρχές για την κυκλική οικονομία.  

Στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης έχουμε 41.000 άρθρα που εξετάζουν τις αλλαγές που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να γίνει αειφόρο το επιχειρηματικό μοντέλο των επιχειρήσεων. 

Αυτές οι έρευνες δίνουν έμφαση στις στρατηγικές και τις πρακτικές που υιοθετούνται από τις 

επιχειρήσεις για να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να βελτιώσουν την επίδοσή τους σε 

ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Από αυτές τις επιστημονικές εργασίες, 5.000 εστιάζουν στη 

συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις κυρίως για θέματα αειφόρου ανάπτυξης όπως είναι οι 

συνασπισμοί επιχειρήσεων (eco-clusters), τα οικο-βιομηχανικά πάρκα (eco-industrial parks) και οι 

συνεργασίες επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα (eco-partnership). Στο τελικό επίπεδο 

εντάσσονται πάνω από 100.000 άρθρα που αφορούν πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη.  

Διάγραμμα 3: Ταξινόμηση των άρθρων ανά κατηγορία. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει ορισμένα ενδεικτικά άρθρα για τις έννοιες της κυκλικής 

οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε πεδίο ανάλυσης. Η έμφαση που δίνεται στο μικρο-

επίπεδο είναι κυρίως στην εφαρμογή ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και μείωσης της χρήσης 
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των υλικών. Στην αειφόρο επιχείρηση, το μοντέλο που προτείνεται ενσωματώνει μια ευρύτερη 

ομάδα περιβαλλοντικών πεδίων, πέρα του καθιερωμένου μοντέλου των 3r της κυκλικής οικονομίας, 

καθώς και μια σειρά κοινωνικών θεμάτων για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 

δεύτερο επίπεδο, υπάρχει μια σχετική εναρμόνιση μεταξύ των εννοιών σχετικά με τις έννοιες της 

βιομηχανικής οικολογίας και τη βιομηχανική συμβίωση των επιχειρήσεων, ωστόσο σημειώνονται 

κάποιες επιπρόσθετες έννοιες στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης όπως είναι οι συνασπισμοί 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων λ.χ. για την κλιματική 

αλλαγή. Τέλος, στο μάκρο-επίπεδο παρατηρούνται άρθρα για ενδεχόμενες πολιτικές που προωθούν 

την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, η έμφαση 

δίνεται κυρίως στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο επιχειρήσεων, των 

καταναλωτών και σε ολοκληρωμένα σχέδια περιφερειών για την επαναχρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων. Για την αειφόρο ανάπτυξη, οι πολιτικές που προτείνονται αφορούν περισσότερο την 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Αναφέρεται 

αρθρογραφία που προωθεί θεματολογία για την εκπαίδευση, την υγεία, της οικονομία και την 

κοινωνία σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη.   

Πίνακας ΙΙ: Ενδεικτική βιβλιογραφία ανά πεδίο ανάλυσης 

Κυκλική Οικονομία Αειφόρος Ανάπτυξη 

Μίκρο Sarja et al., 2020; Maitre-Ekern, 

2020; Ouhimmou et al., 2019; 

Bocken et al., 2018; Linder et al., 

2017. 

Nosratabadi et al., 2019; Prause, 

2015; Birkin et al., 2009; Evans et al., 

2017; Bocken et al., 2019 

Μέσο Deutz et al., 2017; Saavedra et 

al., 2018; Baldassarre et al., 

2019; Bruel et al., 2019; Belaud 

et al., 2019. 

Lindfors et al., 2020; van Beers et al., 

2020; Zhao et al., 2021; Uusikartano 

et al., 2020; Yeşi̇lkaya, et al., 2020. 

Μάκρο Mhatre et al., 2020; Su et al., 

2013; Milios, 2018; Esposito et 

al., 2018; Domenech et al., 2019. 

Quental et al., 2011; Faucheux and 

Nicolai, 1998; Schilling and Chiang, 

2011; Boulanger and Bréchet, 2005; 

Seyfang and Smith, 2007. 

 

Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα κάνουν την εμφάνιση τους μια σειρά από 

επιστημονικές εργασίες που έχουν σκοπό να συνδέσουν την κυκλική οικονομία και την αειφόρο 

ανάπτυξη. Ο Πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει ορισμένες ενδεικτικές εργασίες που αφορούν τη σύνδεση της 

κυκλικής οικονομίας με την αειφόρο ανάπτυξη. Οι τάσεις που παρουσιάζονται αφορούν τις θεσμικές 

αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη σύζευξη αυτών των εννοιών (Alonso‐Almeida et 

al., 2020), τη διεπιστημονική προσέγγιση (Sauvé et al., 2016), τη σύζευξη της κυκλικής οικονομίας 

με τους 17 στόχους της αειφορίας (Schroeder et al., 2019). Μεγάλη έμφαση δίνεται στην επιλογή 

δεικτών που μετρούν ταυτόχρονα την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία (Banaitė, 2016). 
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Πίνακας ΙΙΙ: Κοινά σημεία των δυο εννοιών 

Σύζευξη Κυκλικής Οικονομίας 

– Αειφόρου Ανάπτυξης 

Κρίσιμα σημεία 

Suárez-Eiroa et al., 2019;  

Jun and Xiang, 2011;  

Corona et al., 2019;  

Moktadir et al., 2020 

Διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης, 

διαστάσεις της κυκλικής οικονομίας, θεσμικοί 

παράγοντες για την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και τη κυκλικής οικονομίας, 

ενδιαφερόμενες ομάδες, δείκτες αειφορίας και 

κυκλικής οικονομίας. 

 

5. Συμπεράσματα  

Αυτό το κεφάλαιο εστίασε στην ανάλυση των εννοιών της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου 

ανάπτυξης. Το πλαίσιο ανάλυσης βασίστηκε σε τρία επίπεδα όπως είναι το μίκρο-επίπεδο όπου 

αναφέρονται πρακτικές των επιχειρήσεων σχετικά με την κυκλική οικονομία και την αειφόρο 

ανάπτυξη. Τα ευρήματα μαρτυρούν πως παρόλη τη διαφοροποίηση των τεχνικών που υιοθετούνται 

από την επιχείρηση, εντούτοις οι στρατηγικές αυτές ενσωματώνονται στο γενικότερο επιχειρηματικό 

μοντέλο που θέτει τη βάση της λειτουργίας της. Οι στρατηγικές αυτές υιοθετούν τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας κυρίως για να πετύχει η επιχείρηση τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.  

Στο δεύτερο πεδίο ανάλυσης παρουσιάζονται αρκετές ομοιότητες μεταξύ των δυο εννοιών με 

έμφαση στη συνεργασία των επιχειρήσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την 

παραγωγή προϊόντων. Σε αυτό το πεδίο, η κυκλική οικονομία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 

ανταλλαγή αποβλήτων για την προώθηση της παραγωγής ενώ στην αειφόρο ανάπτυξη η έμφαση 

δίνεται στο σημείο της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη συνεργασία των 

επιχειρήσεων.  

Στο τρίτο επίπεδο, η βιβλιογραφία της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης 

εστιάζουν στη θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών για την προώθηση συγκεκριμένων συμπεριφορών 

στους δρώντες του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος.  

Ωστόσο, όπως και σε όλες τις έρευνες που εκπονούνται, έτσι και στην εν λόγω έρευνα 

παρατηρούνται ποικίλες αδυναμίες που θα δύναται να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για 

μελλοντική έρευνα. Μια σημαντική αδυναμία της συγκεκριμένης έρευνας αφορά τις βάσεις 

δεδομένων επιστημονικών εργασιών που χρησιμοποιήθηκαν αφού δεν εξέτασαν ορισμένες 

σημαντικές μηχανές αναζήτησης κατά την τελική επιλογή οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

στο μέλλον πεδίο σημαντικής έρευνας. Μια ακόμη κρίσιμης σημασίας αδυναμία επικεντρώνεται 

στην ελαφρώς επιδερμική και σύντομη ανάλυση των άρθρων που αντλήθηκαν από τις βάσεις 

δεδομένων δίχως μιας λεπτομερούς και εις βάθος ανάλυσης που θα ήταν αναγκαίο για να 
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αναδειχθούν τα κύρια σημεία της βιβλιογραφίας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα ήταν ένα καλό πεδίο 

για εξέλιξη της εν λόγω έρευνας να αναλυθούν τα εν λόγω άρθρα σε μεγαλύτερο βάθος.     
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Κεφάλαιο 10: 
 

 

 

 

Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης της Δόμησης 

Κοινοτικής Ικανότητας (Community Capacity- CCB ) με έμφαση την συμμετοχή 

των πολιτών: Μελέτη Περίπτωσης για τα Δωδεκάνησα 
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Περίληψη 

 Η Δόμηση Κοινοτικής Ικανότητας (Community Capacity BuildingCCB), σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία φαίνεται να συνιστά αποτελεσματικό μέσο και ,συνάμα, αυτοσκοπό στην κατεύθυνση 

της επίτευξης βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.     

Οι λεπτές συνιστώσες της κοινοτικής στοιχειοθέτησης ικανότητας μπορούν να αναδείξουν 

κρίσιμα θέματα ουσιαστικής θεμελίωσης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, βάσει των 

αναγνωριζόμενων αδυναμιών στους ενδοκοινοτικούς μηχανισμούς να υποστηρίξουν τα 

εμπλεκόμενα μέρη στη χαρτογράφηση της πορείας επίτευξης των αναγκών και των αναπτυξιακών 

στόχων που οι ίδιοι θέτουν και να διασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα κεφαλοποιώντας τα 

εντός της κοινότητας, ενώ, παράλληλα, αξιοποιούνται οι εξωτερικές παρεμβάσεις. 

Με βάση την εφαρμογή του μηχανισμού αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB σε τρία νησιά  (Ρόδος, Κως, 

Τήλος)   της  Δωδεκανήσου προέκυψε ότι διερευνώντας τα στοιχεία που συνθέτουν την ανάπτυξη 

ικανοτήτων της κοινότητας το κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο προέκυψε για το νησί της Ρόδου, είναι 

ότι ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες  συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης, είναι από μηδαμινό έως χαμηλό. Ακόμα χαμηλότερες αξιολογήσεις προέκυψαν για 

το νησί της Κω. Στον αντίποδα, η περίπτωση του νησιού της Τήλου.  Συμπερασματικά, αναδείχθηκε 

ότι η επικέντρωση στο ενδογενές «άυλο» και «υλικό» δυναμικό και , κατ’ επέκταση, η συστηματική 

ενδυνάμωσή του υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας διαμορφώνουν προϋποθέσεις επιβίωσης σε ένα 

αστάθμητο και συνεχώς κλυδωνιζόμενο διεθνές περιβάλλον. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δόμηση Κοινοτικής Ικανότητας (ΔΚΙ-CCB), Συμμετοχή στην Κοινότητα, Ρόδος, 

Κώς, Τίλος, Βιώσιμη  ανάπτυξη. 
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1. Εισαγωγή 

Η τρέχουσα παρατεταμένη και πρωτοφανής περίοδος πολυπαραμετρικής κρίσης καθιστά καίριας 

σημασίας τη συστηματική μελέτη των παραγόντων που διαμορφώνουν, σταθεροποιούν και 

εξελίσσουν την κοινοτική ικανότητα εκ των έσω, με τρόπους που αξιοποιούν τους εξωτερικούς 

πόρους, αλλά που να μην καθορίζονται και να μην εξαρτώνται από αυτούς. Εστιάσαμε σε μια 

περιοχή, εν προκειμένω, της Δωδεκανήσου η αναπτυξιακή πορεία της οποίας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μεταμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου ολοκληρωτικά, 

παραλαμβάνοντας ένα έτοιμο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης μετά το τέλος της Ιταλοκρατίας, ενώ 

στην πορεία οδηγήθηκε στο σημερινό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης το οποίο δημιούργησε το 

επονομαζόμενο «αναπτυξιακό θαύμα» το οποίο όμως έχει βασικά προβλήματα βιωσιμότητας. 

Επιχειρείται εδώ η εξέταση πρακτικών κοινοτικής οργάνωσης που άφησαν μετέωρο το «θαύμα» 

αυτό. Σε ποιο βαθμό, τελικά, αυτή η αναπτυξιακή πορεία οδηγεί ή συνάδει με τη βιώσιμη τοπική 

ανάπτυξη, έχουν αξιοποιηθεί οι τοπικοί πόροι και πώς τελικά διασφαλίζεται η ενδογενής ανάπτυξη ;  

Οι εσωτερικές αναπτυξιακές διεργασίες σε μια περιοχή και οι εγγενείς παράγοντες / 

δυναμικές, που προσδιορίζουν την ικανότητά της και, κατά συνέπεια, τον προσανατολισμό της σε 

βιώσιμη κατεύθυνση είναι πολυπαραγοντικοί και δύσκολα προσδιορισμένοι. Η συστηματική 

ενεργοποίηση των επιδιώξεων για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, 

λαμβάνει χώρα, συνήθως, αποσπασματικά και χωρίς να εξετάζεται η «ωριμότητα» της τοπικής 

κοινωνίας να υιοθετήσει τις απαραίτητες αλλαγές, με την απαιτούμενη εμπλοκή των μελών της και 

τη δράση για μετουσίωση της βιωσιμότητας σε πράξη με μόνιμα αποτελέσματα.        

Σε θεωρητικό επίπεδο, βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αναγνώριση των 

παραμέτρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συστηματικά, τεκμηριωμένα πλαίσια για την 

αξιολόγηση της Δόμησης Κοινοτικής Ικανότητας (ΔΚΙ) (Community Capacity Building- CCB ). Δεν 

εντοπίστηκε στην ελληνική βιβλιογραφία συστηματική ανάλυση του (ΔΚΙ-CCB) ο οποίος σε 

διεθνείς αναφορές εμφανίζεται ως σημαντικό «μέσο» και «αυτοσκοπός» για την ενδυνάμωση των 

κοινοτήτων προς την επίτευξη συγκεκριμένων επιδιώξεων, εν προκειμένω, της βιώσιμης τοπικής 

ανάπτυξης.  Η έρευνά μας αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια να αποτιμηθεί η κοινοτική ικανότητα σε 

συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα της χώρας, στην προκειμένη περίπτωση τα Δωδεκάνησα.  

Η  δυνατότητα αξιολόγησης της διεργασίας στοιχειοθέτησης ικανότητας θεωρείται, σύμφωνα 

με τις βιβλιογραφικές πηγές, εξαιρετικά σημαντική για τη διευκόλυνση των δράσεων στις τοπικές 

κοινωνίες, στην κατεύθυνση της βελτίωσης συμμετοχής των πολιτών στην λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.   
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ο όρος Community Capacity Building  (CCB) o οποίος πρωτοαναφέρθηκε πριν από 30 χρόνια 

περίπου (Craig σε Kenny et al., 2010), δεν έχει εντοπισθεί στην ελληνική βιβλιογραφία και έρευνα 

(συναντάμε παραπλήσιους, αλλά όχι ταυτόσημους εννοιολογικά όρους). Ο όρος ενσωματώνει μία 

συστηματικότητα ως προς την ανάλυση αφενός των αναγκών και των δυναμικών μια καθορισμένης 

κοινότητας, αφετέρου των ενδογενών μέσων για τη δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών στην 

κατεύθυνση της επίτευξης προκαθορισμένων στοχεύσεων.   

Για αρκετούς συγγραφείς σημαντικό τμήμα της βιώσιμης, από κάτω προς τα πάνω, 

κοινοτικής ανάπτυξης έγκειται στην «ικανότητα δράσης για την κοινότητα» μέσω της οποίας 

χτίζεται, βήμα προς βήμα, ο δρόμος προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων με την εμπλοκή 

των περισσότερων δυνατών κοινωνικών πόρων της κοινότητας. Έτσι, η έννοια της ανάπτυξης 

ικανότητας δράσης για την κοινότητα (Community Capacity Building -CCB), αν και πρόσφατη, με 

σχετικά διφορούμενο εννοιολογικό πλαίσιο, τείνει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην κατεύθυνση 

της αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ευκαιριών για την αειφόρο (ή βιώσιμη) ανάπτυξη μιας 

περιοχής (Vincent 2015· Noya et al 2009· Chaskin  2007· Craig 2007· Hackett 2004·Victurine 

2000). Η στοιχειοθέτηση της κοινοτικής ικανότητας αναφέρεται, μάλιστα, στη βιβλιογραφία, ως 

ουσιαστική προϋπόθεση, που ενισχύει τις διαδικασίες επίτευξης βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε 

προσδιορίσθηκαν εννέα (9) περιεκτικοί/ανασυγκροτημένοι τομείς για την αξιολόγηση  της Δόμησης 

Κοινοτικής Ικανότητας (CCB) σύμφωνα με το μοντέλο στάθμισης και ιεραρχικής ταξινόμησης των 

προτεραιοτήτων δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει των διαστάσεων και 

τομέων/υποτομέων που έχουν αναπτυχθεί, αναθεωρηθεί και καταρτισθεί από άλλους συγγραφείς για 

την  μέτρηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στην κοινότητα (Laverack, 2005·  Liberato et al, 2011). Οι 

τομείς κοινοτικής ενδυνάμωσης που εξετάσθηκαν ήταν :  T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων (LOSD),  T2.Κινητοποίησηπόρων (RM),  T3.Συνεργασίες/ Διασυνδέσεις/ Δικτύωση 

(PLN),  T4.Ηγεσία (Iκανότητα) (L),  T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων (PDM), T6.Προσέγγιση 

που βασίζεται σε εγγενείς αξίες (assets) (ABA)  T7.Αίσθηση κοινότητας (SC),  T8.Επικοινωνία (C),  

T9.Αναπτυξιακή πορεία (DP) και , παράλληλα, οι υπο-τομείς: ΥΤ  7.1 Δέσμευση για δράση (CA),  

ΥΤ 7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB), ΥΤ 8.1  Διάχυση/Διάδοση (D), ΥΤ 9.1 Κοινό όραμα και 

σαφείς στόχοι (SVCG), ΥΤ 9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA), ΥΤ 9.3 Παρακολούθηση 

των διεργασιών και των αποτελεσμάτων (POM), YT 9.4 Βιωσιμότητα (S).  
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3. Μέθοδος 

Μέσω συστηματικών ηλεκτρονικών αναζητήσεων επιλεγμένων βάσεων δεδομένων και την εξέταση 

των βιβλιογραφιών των ανακτηθέντων άρθρων εντοπίσθηκαν σχετικά με το θέμα δημοσιευμένες 

μελέτες (Liberato et al, 2011). Εξετάσθηκαν μελέτες αξιολόγησης της κοινοτικής ανάπτυξης ή της 

συμμετοχής της κοινότητας συλλογικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τομέων, που χαρακτηρίστηκαν ως 

συστατικά στοιχεία της κοινοτικής ανάπτυξης ικανοτήτων. Η εξαγωγή και η ανάλυση δεδομένων 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια ρεαλιστική προσέγγιση σύνθεσης.   Επιλέχθηκαν 

δεκαοκτώ άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια αυτής της ανασκόπησης.  

Οι διάφοροι τομείς για την αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στην κοινότητα 

εντοπίσθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε εννέα περιεκτικούς τομείς: «ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων», «κινητοποίηση πόρων», «εταιρική σχέση / δεσμοί / δικτύωση», «ηγεσία», «συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων», «προσέγγιση που βασίζεται στο ενεργητικό», «αίσθηση κοινότητας», 

«επικοινωνία» και «αναπτυξιακή πορεία». Επίσης, εντοπίσθηκαν έξι υποτομείς: «κοινό όραμα και 

σαφείς στόχοι», «αξιολόγηση των κοινοτικών αναγκών», «παρακολούθηση των διαδικασιών και των 

αποτελεσμάτων», «βιωσιμότητα», «δέσμευση για δράση» και «διάδοση». Το σύνολο των τομέων, 

που ανασυντάχθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση, έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για  κοινοτική 

εργασία με αντικείμενο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανών κοινοτήτων. H βαθμολογική 

κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε ήταν σε 5 βαθμίδες: 1. 0 Απουσία (Absence) (A)- Πολύ χαμηλά (Very 

Low) (VL), 2. Χαμηλά (Low) (L), 3. Μεσαία ( Medium) (M), 4. Υψηλά( High) (H), 5. Πολύ υψηλά 

(Very High) (VH). Η επιλογή της εμφανούς διάκρισης μεταξύ της βαθμίδας «απουσία» και της 

«πολύ χαμηλά» αξιολογήθηκε ως σκόπιμη σε κάποιες ερωτήσεις προκειμένου να διαφανεί ποιοτικά 

η διαφοροποίηση στις περιπτώσεις όπου κάποιοι παράγοντες θεωρήθηκαν ότι απουσίαζαν στην 

πράξη σύμφωνα με την υποκειμενική θεώρηση των συμμετεχόντων. Οι ερωτήσεις, που 

σχεδιάσθηκαν, ήταν διαβαθμισμένης κλίμακας και επιδιώχθηκε να είναι απλά διατυπωμένες, 

σύντομες και κατανοητές, έτσι ώστε η/ο ερωτώμενη/ος να ανταποκριθεί με ταχύτητα και ευκολία.  

Οι εργασίες των ομάδων εστίασης αποσκοπούσαν στο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να 

αναλύσουν τις δικές τους ανάγκες και προβλήματα, να αξιολογήσουν τους τομείς και τους υποτομείς 

του εργαλείου μέτρησης της κοινοτικής στοιχειοθέτησης ικανότητας (ΔΚΙ-CCB) για την περιοχή 

τους, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως, επίσης και να εξετάσουν τι οδήγησε 

στα ιδιαίτερα προβλήματα και τις σκέψεις τους σχετικά. Η περίοδος αξιολόγησης αφορούσε στο 

διάστημα 2010-2018, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο θητείες τοπικής διακυβέρνησης. 

Για την Περιπτωσιολογική Μελέτη μας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις πρόσωπο με 

πρόσωπο στα 3 νησιά της Δωδεκανήσου (Ρόδος, Κως, Τήλος). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση εγγράφων και συντονίσθηκαν ομάδες εστίασης με δύο συμμετέχουσες ομάδες: 
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εκπροσώπους φορέων και πολίτες για κάθε νησί. Εκτός από τους εννέα  (9) γενικούς τομείς και έξι 

(6) υποτομείς, λήφθηκαν υπόψη οι κύριες διαστάσεις της Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα 

αποτελέσματα απεικονίσθηκαν σε διαγράμματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο του ιστού αράχνης 

(Web Diagram). Η συμβολή στην πρακτική της κοινοτικής ανάπτυξης, μέσα από τη χρήση του ιστού 

αράχνης (spider web configuration), είναι ότι παράγει μια οπτική αναπαράσταση των προσωπικών 

εμπειριών των συμμετεχόντων σε μορφή, που είναι συνοπτική και μετρήσιμη.  

Η απεικόνιση μιας τόσο περίπλοκης ιδέας με τη χρήση του ιστού της αράχνης επιλέχθηκε με 

βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως μια ελκυστική μέθοδος και ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την 

συγκριτική ιεράρχηση τομέων προτεραιότητας εστίασης (strategic focus areas) , προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Η χρήση οπτικών 

αναπαραστάσεων για τις ικανότητες μίας κοινότητας, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, μπορεί να συμβάλλει ώστε να μελετηθούν δράσεις με καταλληλότητα και  ευελιξία για 

το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινοτικής ανάπτυξης.  

 

 

4. Προφίλ Δείγματος 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προήλθαν, τόσο από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, όσο και από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορους τομείς παροχής υπηρεσιών, ελεύθερων 

επαγγελμάτων, συνεταιρισμούς παραγωγής,  γεωργίας καθώς και  κοινωνικού τομέα.   Επιδιώχθηκε, 

ως επί το πλείστον, στο δείγμα να συμπεριληφθούν φορείς και φυσικά πρόσωπα τα οποία, 

εναλλακτικά ή συνδυαστικά να εμπλέκονται α) σε τοπικές αναπτυξιακές δράσεις, β) να έχουν γνώση 

των τοπικών πολιτικών διακυβέρνησης στους τομείς της απασχόλησης και της βιώσιμης τοπικής 

ανάπτυξης και γ) να  συμμετέχουν σε συλλογικούς φορείς/εθελοντικές δράσεις.  

Ανταποκρίθηκαν συνολικά 49 άτομα στις συνεντεύξεις και στις ομάδες εστίασης από τα 87 

που προσεγγίσθηκαν : 29 άτομα από το Νησί της Ρόδου,  13 άτομα από το Νησί της Κω και 7 άτομα 

από το νησί  της Τήλου. Ο χαρακτήρας της έρευνας δεν ήταν ποσοτικός, αλλά ποιοτικός και τα 

αποτελέσματα θεωρούνται ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά, με την έννοια της προσέγγισης 

μιας ποσοτικού τύπου δειγματοληψίας. Δόθηκε έμφαση στην πολυσυλλεκτικότητα των 

συμμετεχόντων και στην αποτύπωση του βαθμού, στον οποίο βιώνουν την επίδραση των 

συνιστωσών της τοπικής κοινοτικής ενδυνάμωσης, αλλά και στην επικύρωση του εξεταζόμενου 

μετρητικού μηχανισμού.   

Οι ηλικίες του δείγματος κυμάνθηκαν από 32  - 64 έτη, ο μέσος όρος των ηλικιών ήταν  42. 

Το ποσοστό των ανδρών στο εξεταζόμενο δείγμα ήταν 60,3% και των γυναικών 39,7%. Το 

μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων ερωτηθέντων ανήκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 6 ήταν 
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απόφοιτοι ΙΕΚ, και 5 είχαν μεταπτυχιακό τίτλο, 3 ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και τέλος 8 

ήταν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

 

5. Αποτελέσματα 

Οι ομάδες εστίασης της Ρόδου, της Κω και της Τήλου αξιολόγησαν, συνολικά, τους τομείς και υπο-

τομείς εκτίμησης της κοινοτικής στοιχειοθέτησης ικανότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, με έμφαση σε θέματα δημιουργίας απασχόλησης, σε επίπεδο εξεταζόμενου νησιού.  

 

Για το νησί της Ρόδου τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 

 

 

Πίνακας 1.1 : Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σχετικά με την Δόμηση Κοινοτικής Ικανότητας (ΔΚΙ-

CCB), σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις, στη Ρόδο. 

 (I)Τομείς αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB  

Κλίμακα: 0 Aπουσία (Αbsence)-1 VL, 2 L, 3 M, 4 H, 5VH 
Μ.Ο. Αξ/σης 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων (LOSD) 2,4 L-M 

T2. Κινητοποίηση πόρων (RM) 2,3 L-M 

T3. Συνεργασίες/ Διασυνδέσεις/Δικτύωση (PLN) 1,6 L 

T4. Ηγεσία (Iκανότητα) (L) 2,0 L 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων (PDM) 1,4VL-L 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται σε εγγενείς αξίες (assets) (ABA) 2,0 L 

T7.Αίσθηση κοινότητας (SC) 1,5 L 

T8.Επικοινωνία (C) 1,8 L 

T9.Αναπτυξιακή πορεία (DP) 1,6 L 

(II) Υποτομείς αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB  

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 1,9 L 

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB) 1,1 VL-L 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  2,0 L 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 1,8 L 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 1,5 L 

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων (POM) 1,3 VL-L 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 1,7 L 
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Πίνακας 1.2 : Ιεράρχηση τομέων προτεραιότητας για την Δόμηση Κοινοτικής Ικανότητας (ΔΚΙ-

CCB), σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις, στη Ρόδο. 

 (I)Τομείς εστίασης για κοινοτική ενδυνάμωση Μ.Ο. Αξ/σης 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων (PDM) 1,4VL-L 

T7. Αίσθηση κοινότητας (SC) 1,5 L  

T9. Αναπτυξιακή πορεία (DP) 1,6 L 

T3. Συνεργασίες/ Διασυνδέσεις/Δικτύωση (PLN) 1,6 L 

T8. Επικοινωνία (C) 1,8 L 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται σε εγγενείς αξίες (assets) (ABA) 2 L 

T4. Ηγεσία (Iκανότητα) (L) 2 L 

T2. Κινητοποίηση πόρων (RM) 2,3 L-M 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων (LOSD) 2,4 L-M 

(II) Υποτομείς αξιολόγησης Δόμησης Κοινοτικής Ικανότητας 

(ΔΚΙ-CCB) 
 

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» 1,1 VL-L 

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων 

(POM) 
1,3 VL-L 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 1,5 VL-L 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 1,7 L 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 1,8 L 

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 1,9 L 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  2 L 
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Για το νησί της Κω τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 

Πίνακας 2.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σχετικά με την κοινοτική στοιχειοθέτηση ικανότητας 

(CCB), σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις, στη Κω. 

(I) Τομείς αξιολόγησης Δόμησης Κοινοτικής Ικανότητας 

Community Capacity Building (CCB)  

Κλίμακα: 0 (Απουσία) Absence-1 VL, 2 L, 3 M, 4 H, 5VH 
Μ.Ο. Αξ/σης 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων (LOSD) 1,2 VL-L 

T2. Κινητοποίηση πόρων (RM) 1,2 VL-L  

T3. Συνεργασίες/Διασυνδέσεις/Δικτύωση (PLN) 1,4 VL-L 

T4. Ηγεσία (Iκανότητα) (L) 1,2 VL-L 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων (PDM) 0,8 VL 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται σε εγγενείς αξίες (assets) (ABA) 0,9 VL 

T7. Αίσθηση κοινότητας (SC) 0,7 VL 

T8. Επικοινωνία (C) 0,9 VL 

T9. Αναπτυξιακή πορεία (DP) 1,1 VL-L 

(II) Υποτομείς αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB  

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 0,8 VL 

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB) 0,6 VL 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  1,0 VL 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 1,3 VL-L 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 1,3VL-L 

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων 

(POM) 
1,0 VL 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 0,7 VL 

 

Πίνακας 2.2: Ιεράρχηση τομέων προτεραιότητας για την Δόμηση Κοινοτικής Ικανότητας (ΔΚΙ-

CCB), σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις στη Κω. 

(I)Τομείς εστίασης για κοινοτική ενδυνάμωση ΔΚΙ-CCB Μ.Ο. Αξ/σης 

T7. Αίσθηση κοινότητας (SC) 0,7 VL 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων (PDM) 0,8 VL 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται σε εγγενείς αξίες (assets) (ABA) 0,9 VL 

T8. Επικοινωνία (C) 0,9 VL 

T9. Αναπτυξιακή πορεία (DP) 1,1 VL-L 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων (LOSD) 1,2 VL-L 

T4. Ηγεσία (Iκανότητα) (L) 1,2 VL-L 

T2. Κινητοποίηση πόρων (RM) 1,2 VL-L 

T3. Συνεργασίες/Διασυνδέσεις/Δικτύωση (PLN) 1,4 VL-L 

(II) Υποτομείς εστίασης ΔΚΙ-CCB  

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB) 0,6 VL 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 0,7 VL 

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 0,8 VL 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  1,0 VL 

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων (POM) 1,0VL 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 1,3 VL-L 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 1,3 VL-L 
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Για το νησί της Τήλου, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 

 

Πίνακας 3.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας για το νησί της Τήλου 

(I) Τομείς αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB  

Κλίμακα: 0Absence-1 VL, 2 L, 3 M, 4 H, 5VH 
Μ.Ο. 

Αξ/σης 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων 1,8 L-M 

T2. Κινητοποίηση πόρων 4,2 H-VH 

T3. Συνεργασίες / δεσμοί / δικτύωση 3,1 M-H 

T4. Ηγετική (ικανότητα) 5 VH 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 4,5 H-VH 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται στις αξίες (assets) 4,3 H-VH 

T7. Αίσθηση κοινότητας 4,9 VH 

T8. Επικοινωνία 3,9 H 

T9. Αναπτυξιακή πορεία 4,1 H-VH 

(II) Υποτομείς αξιολόγησης ΔΚΙ-CCB  

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 4,9 VH 

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB) 4,8 VH 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  3,9 H 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 4,2 H-VH 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 4,3 H-VH 

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων (POM) 3,7 H 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 3,9H 
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Πίνακας 3.2: Ιεράρχηση τομέων προτεραιότητας για την κοινοτική στοιχειοθέτηση ικανότητας 

(ΔΚΙ-CCB), σύμφωνα με τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις στην Τήλο 

(I)Τομείς εστίασης για κοινοτική ενδυνάμωση ΔΚΙ-CCB 
Μ.Ο. 

Αξ/σης 

T1. Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων 1,8 L 

T3. Συνεργασίες / δεσμοί / δικτύωση 3,1 M-H 

T8. Επικοινωνία 3,9 H 

T9. Αναπτυξιακή πορεία 4,1 H-VH 

T2. Κινητοποίηση πόρων 4,2 H-VH 

T6. Προσέγγιση που βασίζεται στις αξίες (assets) 4,3 H-VH 

T5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων 4,5 H-VH 

T7. Αίσθηση κοινότητας 4,9 H 

T4. Ηγετική (ικανότητα) 5 VH 

(II) Υποτομείς εστίασης ΔΚΙ-CCB  

9.3 Παρακολούθηση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων (POM) 3,3 M-H 

8.1 Διάχυση/Διάδοση (D)  3,9 H 

9.1 Κοινό όραμα και σαφείς στόχοι (SVCG) 4,2 H-VH 

9.4 Βιωσιμότητα (S) 4,2 H-VH 

9.2 Εκτίμηση των κοινοτικών αναγκών (CNA) 4,3 H-VH 

7.2 Αίσθημα του «ανήκειν» (SB) 4,8 VH 

7.1 Δέσμευση για δράση (CA) 4,9 VH 
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6. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

Υπό το πρίσμα των διερευνώμενων τομέων και υπο-τομέων αξιολόγησης της Δόμησης Κοινοτικής 

Ικανότητας (ΔΚΙ-CCB) για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, συνάγουμε ότι οι παράγοντες κοινοτικής 

ενδυνάμωσης που εξετάσθηκαν για τα νησιά της Ρόδου και Κω, βρίσκονται, γενικά, σε χαμηλό έως 

πολύ χαμηλό επίπεδο.  Αντίθετα με τη Ρόδο και την Κω, οι ομάδες εστίασης στο τρίτο νησί την 

Τήλο αποκάλυψαν μια πιο συμμετοχική προσέγγιση, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας των πολιτών και του νησιού ως φυσικού οικοσυστήματος, στα δυνατά σημεία και 

ευκαιρίες, που απορρέουν από τους τοπικούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές τάσεις και ένα 

αρκετά περιεκτικό μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης, που έλαβε εκτός από περιορισμένες μεσαίες, 

κυρίως πολύ υψηλές βαθμολογίες σε όλους τους τομείς και τους υποτομείς (μόνο η ανάπτυξη 

μαθησιακών ευκαιριών και δεξιοτήτων βαθμολογήθηκε χαμηλά).  

Η ικανότητα των κοινοτήτων να κινητοποιούν πόρους εκ των έσω και να διαπραγματεύονται 

πόρους, πέραν των δικών τους, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

και των οργανωτικών δομών, που είναι απαραίτητες για την κοινοτική ικανότητα στην κατεύθυνση 

της επιδίωξης συγκεκριμένων στόχων π.χ. την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.  Παράλληλα, 

νέος στόχος περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, σύμφωνα με την ανάλυση μας 

αποτελεί η πρόβλεψη και η προώθηση της οικονομικής αλλαγής, με τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των νησιών, μέσω επενδύσεων σε εγγενείς αξίες της 

τοπικής κοινωνίας. Η υποστήριξη της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των 
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επιχειρήσεων και η ενίσχυση της συμμετοχής στην κατεύθυνση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης 

συνδέεται με την ενίσχυση των επιμέρους παραγόντων κοινοτικής ενδυνάμωσης, ανάλογα με τις 

τοπικές ανάγκες. 

    Το κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο προέκυψε από τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις 

για το νησί της Ρόδου, στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας είναι ότι ο βαθμός στον οποίο 

ενθαρρύνονται οι πολίτες του νησιού, να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θεωρείται από πολύ έως απόλυτα σημαντικός, στην πράξη, σύμφωνα με 

την εμπειρία των ετών διακυβέρνησης 2010-2018, το επίπεδο, στο οποίο υλοποιείται αυτό  

χαρακτηρίστηκε από καθόλου έως χαμηλό. Ο εν λόγω παράγοντας παρουσίασε την μεγαλύτερη 

απόκλιση ανάμεσα στην υπάρχουσα κατάσταση και στην αξιολογηθείσα σπουδαιότητά της.  

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων μεταξύ των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των λοιπών σχετιζόμενων φορέων για τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης στο 

νησί της Ρόδου εμφανίσθηκε ως χαμηλός και για τα δύο επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης στα δύο 

διαστήματα διακυβέρνησης (Α’ βαθμού 2011-2014, 2014-2018, Β’ βαθμού 2010-2014, 2014-2018) . 

Αντιθέτως ο παράγοντας αυτός αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικός, για την ενδυνάμωση της τοπικής 

κοινωνίας. Επίσης, ως ιδιαίτερα σημαντικός αξιολογήθηκε ο παράγοντας της εκτίμησης των 

κοινοτικών αναγκών,  από την τοπική αυτοδιοίκηση,  για την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, 

αντίθετα με την αίσθηση των συμμετεχόντων ως προς την εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων για την 

αξιολόγηση των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών στο νησί της Ρόδου, η οποία αποτυπώθηκε σε 

βαθμό καθόλου έως χαμηλό. Τα παραπάνω συνδιάζονται με τον αποτυπωμένο χαμηλό βαθμό 

αίσθησης του «ανήκειν», ενός παράγοντα ο οποίος έλαβε τον υψηλότερο βαθμό σπουδαιότητας, ως 

προς την επίδραση στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.   

Αντίστοιχη εικόνα αποτυπώθηκε και στο νησί της Κω, όπου ο παράγοντας 

της συμμετοχικότητας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων ενώ αξιολογήθηκε ως απόλυτα 

σημαντικός, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην πράξη ο βαθμός εφαρμογής 

συμμετοχικών πρακτικών απ’ την τοπική αυτοδιοίκηση και στα δύο επίπεδά της, κατά τα δύο 

εξεταζόμενα διαστήματα (2010-2014, 2014-2018) αποτυπώθηκε από πολύ χαμηλός έως χαμηλός, 

παρουσιάζοντας διαφοροποίηση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου διαστήματος διακυβέρνησης 

για την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού.  Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις στο νησί της Κω 

αποτυπώνεται  η πολύ αρνητική εμπειρία που προέρχεται, κύρια, όπως κατατέθηκε από 

τη χειριστικότητα των δημάρχων, τις νομικές διαφορές και τις μάχες κατά των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, που αποτελούσαν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, όπως εκφράστηκε αρχικά για την ανάπτυξη 

της κοινωνικής οικονομίας στην Κω. Οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν από καθόλου έως πολύ χαμηλά 



 

185 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

κάθε τομέα που συνδέεται με την αίσθηση της κοινότητας από την τοπική κυβέρνηση, την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και την αξιολόγηση των τοπικών αναγκών.  

Στον αντίποδα βρίσκεται η περίπτωση του νησιού της Τήλου, όπου ανεξάρτητα από το μικρό 

της μέγεθος, η ουσιαστική εστίαση και ενεργοποίηση της ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως 

προς τον ανθρώπινο παράγοντα, την προστασία του τόπου, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων, την υψηλή κοινωνική ευαισθησία και την έντονη ενεργοποίηση ως προς την κοινωνική 

ενσωμάτωση των προσφύγων διαμορφώνει έναν υψηλό έως πολύ υψηλό βαθμό κοινοτικής 

στοιχειοθέτησης δράσης, προς τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους εξεταζόμενες 

τομείς.   

 

7. Συμπεράσματα 

Σε συνέχεια της επεξεργασίας και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων εφαρμογής του υπό μελέτη 

μηχανισμού αξιολόγησης του ΔΚΙ-CCB από τις ομάδες εστίασης (focus groups), που υλοποιήθηκαν 

στα 3 νησιά, αναδείχθηκε σημαντική διαφοροποίηση στους παράγοντες στοιχειοθέτησης των 

συνιστωσών κοινοτικής ικανότητας δράσης προς της βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτή 

την ανάλυση, οι τομείς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν με χαμηλή βαθμολογία, είναι εκείνοι στους 

οποίους θα πρέπει κατ’ αρχήν να δοθεί έμφαση και να τεθούν σε προτεραιότητα από τους 

υπεύθυνους χάραξης τοπικής πολιτικής.   

Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας τα οποία δηλώνουν μια ισχνή κοινοτική 

ενδυνάμωση σύμφωνα με τις εξεταζόμενες παραμέτρους, στη Ρόδο και την Κω που παρουσιάζουν 

μεγάλη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ουσιαστική 

αλληλεπίδραση των φορέων της τοπικής διακυβέρνησης με τους πολίτες και να ενεργοποιηθούν 

σταθερές διαδράσεις και τοπικές συμπράξεις οι οποίες θα οδηγούν σε ανθεκτικά, ενδογενώς 

θεμελιωμένα, υπόβαθρα τοπικής ολιστικής ανάπτυξης.  

Ιδιαίτερα, λόγω, της παρατεταμένης πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής κρίσης -

πρόσφατα και υγειονομικής- η οποία έφερε στο φως υποβόσκοντες πυρήνες 

αστοχιών/ελλείψεων/κενών στην πραγματική ανάληψη κοινωνικής ευθύνης με εστίαση στο τοπικό 

ενδογενές πολύπλευρο δυναμικό  και η οποία παρουσιάζει έντονη επίδραση σε όλες τις εκφάνσεις 

της κοινωνικής ζωής, μεταξύ των οποίων και του τομέα της εκπαίδευσης, απαιτείται η προώθηση 

και πληρέστερη εκμετάλλευση εκείνων των δυναμικών, που θα συντελέσουν ουσιαστικά στη 

διαχείρισή της.  Εστιαζόμενοι στην ανάπτυξη της κοινοτικής ικανότητας μέσα από την ομαδοποίηση 

βασικών παραμέτρων διαμόρφωσής της, οι εν λόγω δυναμικές είναι εφικτό να αξιολογηθούν και να 

γίνουν διαχειρίσιμοι μέσα από τους τομείς εστίασης και ιεράρχησης των τομέων ομαδοποίησης του 

μοντέλου ΔΚΙ-CCB.  
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Μέσα από τη διαχρονική ανάλυση της πορείας της Δωδεκανήσου διαπιστώνουμε ότι ενώ 

ενεργοποιήθηκαν συντελεστές ενδογενούς ανάπτυξης στα πλαίσια του βιώσιμου αναπτυξιακού 

μοντέλου που παραλήφθηκε από την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην περιοχή, αυτό δεν 

αξιοποιήθηκε επαρκώς και δεν ενισχύθηκε προκειμένου, παράλληλα, με την άνθιση της τουριστικής 

ανάπτυξης, να θεμελιωθεί η ομοιόσταση της τοπικής κοινότητας μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης. 

Η ανάπτυξη του  τουρισμού σαφέστατα έχει αποτελέσει καθοριστικό οικονομικό παράγοντα, 

γενικά, στην χώρα μας και, ειδικά, στην περιοχή της Δωδεκάνησου με περαιτέρω δυνατότητες 

ενίσχυσης, όμως, διαφαίνεται περισσότερο καθοριστική από ποτέ η ανάγκη για ισόρροπη τοπική 

ανάπτυξη που θα θεμελιώνεται σε ενδογενείς αξίες της κοινότητας, στην κοινοτική ενδυνάμωση, 

στη σταθεροποίηση των ενδοκοινοτικών μηχανισμών παρακολούθησης αποτελεσμάτων, στην 

αξιοποίηση των τοπικών πόρων με κεντρική εστίαση στις δυνατότητες/αλληλεπιδράσεις/αίσθηση 

ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης και, παράλληλα, καλλιέργεια της συμμετοχικότητας και του 

αισθήματος του ανήκειν των μελών της τοπικής κοινωνίας. 
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Περίληψη:  
Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην ανάλυση των επιπτώσεων της αποτελεσματικής διοίκησης 

Επιχειρησιακών Πόρων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το άρθρο  αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση 

ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες Διοίκησης Επιχειρησιακών Πόρων 

και τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές τους επιπτώσεις.  
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1. Εισαγωγή 

Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  είναι μία σχετικά νέα προσέγγιση (Elmonem, 2016), η οποία 

σήμερα ασκεί μία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. 

Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το 

σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και 

επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  Η 

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  αναφέρεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της 

Διοίκησης Λειτουργιών, στο πλαίσιο των οποίων, μαζί με τη Διοίκηση Παραγωγής, τη Διοίκηση 

Ποιότητας, την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το Μάρκετινγκ/Πωλήσεις καθώς επίσης και τη 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική αποτελούν τις βασικές λειτουργικές περιοχές κάθε επιχείρησης 

ή/ και οργανισμού (Kolawole and Ojo, 2004). 

Συγκεκριμένα, η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  ενοποιεί και ολοκληρώνει το 

σχεδιασμό, τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τις πωλήσεις τόσο 

μέσα στις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ αυτών. Ο αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων  είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας κατά μήκος της αλυσίδας που 

συνεπάγεται την αύξηση της κερδοφορίας όλων των εταίρων της. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

κατανόηση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών στον απαιτούμενο χρόνο, και με την 

προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού κόστους (Habadi, 2017).  

Μια αποδοτική και αποτελεσματική προσέγγιση στην Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 

αποτελεί το βασικότερο ζητούμενο για την ορθολογικοποίηση και την επιτυχία των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, καλύπτοντας μια τεράστια γκάμα διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου 

στο επιχειρηματικό πεδίο (Nazemi, 2012).  

Περισσότερο συγκεκριμένα, ο Τομέας της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  αναφέρεται 

σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν στη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μίας 

επιχείρησης ή μίας αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τομέας ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασμού, 

εφαρμογής και ελέγχου μίας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων 

υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας 

από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πελατών, στον κατάλληλο τόπο, στην κατάλληλη μορφή, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με 

το κατάλληλο κόστος ((Elmonem, 2016).  

Συνεπώς, η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  αφορά στο σχεδιασμό, οργάνωση, 

λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των πόρων μιας επιχείρησης (άνθρωποι, μηχανήματα και 

πληροφορίες) που απαιτούνται για την ικανοποίηση της ζήτησης, καθώς και της αξιοποίησης των 
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παραγωγικών πόρων και μέσων, που υποστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και 

τον έλεγχο μιας επιχείρησης. 

 

2. Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  και Αποτελεσματικότητα 

Στην σημερινή διεθνή οικονομική συγκυρία, η σύγχρονη τάση να ενισχύονται οι δραστηριότητες 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων συνδέονται άμεσα με τον ανταγωνισμό αναφορικά με την 

αύξηση του μεριδίου της αγοράς και την γενικότερη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των 

οικονομιών, κατανοώντας τον ρόλο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  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 διαφοροποίησης προϊόντων και 

αποτελεσματικής και αποδοτικής Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Kolawole and Ojo, 2004).  

Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος αναφορικά με την ανάληψη δραστηριοτήτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, 

καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο φορέα ανάληψης τέτοιων επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι ευνοϊκές 

προς την Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων, σε συνδυασμό με ελαστικότερα εμπόδια στο ελεύθερο 

εμπόριο και τις ξένες άμεσες επενδύσεις, ενισχύουν περαιτέρω τον ανταγωνισμό. Επίσης ιδιαίτερη 

σημασία έχει η ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάληψης δραστηριοτήτων Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων. Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ποιοτικότερη 

επιχειρηματικότητα και νέα εγχειρήματα που επικεντρώνονται στη γνώση, είναι ιδιαίτερα 

καινοτομικά και αποτελούν προϋποθέσεις, τόσο οικονομικής ανάπτυξης, όσο και κοινωνικής 

ευημερίας, με μεγαλύτερες δυνατότητες σε όρους ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και συνολικής 

αναβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως αποτέλεσμα των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών αλλαγών, η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  μετατράπηκε γρήγορα και 

αναγνωρίστηκε ως μία ξεχωριστή μορφή οικονομικής δραστηριότητας, η οποία κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει και να επιλύσει ζητήματα ειδικής φύσεως. Ως αποτέλεσμα δε της σταθερής, κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, τάσης απελευθέρωσης των αγορών-τόσο στο εσωτερικό των περισσότερων 

εθνικών οικονομιών, όσο και στο επίπεδο του διεθνούς εμπορίου-, αλλά και του διαρκώς 

αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η επίλυση των ειδικών αυτών ζητημάτων, κατά το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο, κατέστη αναγκαία, ακόμα και για την ίδια την επιβίωση των κάθε είδους 

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μάλιστα του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον 

οποίον ανήκει.  
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Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε δράσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  για να 

δημιουργήσουν νέες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και για να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την 

ικανότητα τους για υιοθέτηση και εκμετάλλευση καινοτομιών και τεχνολογίας. Δεδομένου ότι ο 

κύκλος ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών μειώνεται και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών γίνεται 

με συνεχώς ταχύτερους ρυθμούς, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να καινοτομούν σε δράσεις 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  πιο συχνά.  

Ο χρόνος πρόσβασης στην αγορά αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως παράγοντες του 

ανταγωνισμού και η διάδοση νέων τεχνικών, προϊόντων και υπηρεσιών επιτρέπει την πλήρη 

εκμετάλλευση σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα (Habadi, 2017). Οι βασικοί παράγοντες που 

υποκινούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν επενδυτικά σχέδια σε δράσεις Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων  είναι:  

 Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους και 

της ανάπτυξης των νέων προϊόντων για να συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Το 

κίνητρο αυτό αποτελεί το «αυτόνομο ή κίνητρο κέρδους», το οποίο δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να 

μειώσει το κόστος της, να ενισχύσει την σχετική θέση της στον κλάδο και την αγορά της και να αυξήσει τα 

κέρδη της.  

 Η αναζήτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών με την αύξηση του μεριδίου 

αγοράς, μέσω της ανάπτυξης μιας αποδοτικότερης παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει 

την ευκαιρία να κατακτήσει μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και να περιορίσει ή αποκλείσει τους ανταγωνιστές 

της. Το κίνητρο αυτό καλείται «κίνητρο απειλής ή κίνητρο ανταγωνισμού»., το οποίο συνίσταται στην 

απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος, μέσω της εισαγωγής και εκμετάλλευσης βελτιωμένων διαδικασιών 

που μπορεί να αυξήσει το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά (Katuu, 2019). Από την άλλη πλευρά, για την 

επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαραίτητα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μέσα 

στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα τους στις 

δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σήμερα, η αποδοτική Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα με αξιοσημείωτη αναπτυξιακή δυναμική.  

 

3. Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  στην Ελλάδα  

Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων  αποτελεί βασική διάσταση της επιχειρηματικής πρακτικής 

στη σύγχρονη ελληνική οικονομία, όπως διαφαίνεται μέσα από έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την 

διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  Το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η κυριαρχία της μικρής και μεσαίας κλίμακας επιχειρήσεων 

στην Ελληνική οικονομία, με συνέπεια, το κύριο χαρακτηριστικό της δραστηριότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων να είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και η χαμηλή 
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συμμετοχή σε δραστηριότητες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, με τα κύρια στοιχεία της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι τα μικρά μεγέθη, το περιορισμένο όραμα, οι παρωχημένες 

δομές και συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και το ανεπαρκές επίπεδο επιχειρηματικής 

κουλτούρας. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε δράσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  στην 

Ελλάδα φαίνεται να παίρνει τη μορφή μιας ατομικής ή οικογενειακής προσπάθειας σε κλάδους με 

χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, χαμηλή κερδοφορία και αυξημένη διείσδυση εισαγωγών. Οι κύριες 

αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας συνοψίζονται στην αδύναμη εξαγωγική βάση και το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας. Αναφορικά με την ανάλυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων στην Ελλάδα, κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται 

χαμηλή επιχειρηματικότητα στον Α’γενή τομέα, ενώ υψηλότερη σχετικά επιχειρηματικότητα 

παρατηρείται στον τομέα των υπηρεσιών. Οι νέες επιχειρήσεις παραμένουν εντάσεως εργασίας, και 

όχι κεφαλαίου, κυρίως σε παραδοσιακούς κλάδους, χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Έντονη 

προβληματικότητα της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζεται ειδικότερα στον 

Β’ γενή τομέα, και κυρίως στην βιομηχανία. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει την διαχρονική εξέλιξη 

των επενδυτικών δαπανών σε επιμέρους δραστηριότητες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  στην 

Ελλάδα: 

Διάγραμμα 1: Επενδυτικές δαπάνες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Ελλάδα) 

 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (2020) 
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Στην Ελλάδα, το κύριο μέρος των επενδύσεων έχει δοθεί σε δραστηριότητες χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας, κυρίως στον έλεγχο αποθεμάτων και πρόσφατα στις αστικές διανομές 

προϊόντων με φορτηγά διαφόρων μεγεθών. Αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται και για τις μεγάλου 

μήκους μεταφορές, ιδιαίτερα στον άξονα Αθήνας -Θεσσαλονίκης, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη και 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, η ανάληψη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων στη Ελλάδα, τόσο από τους Έλληνες, όσο και τους ξένους επιχειρηματίες 

δυσχεραίνεται από το δαιδαλώδες κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, τις ανεπαρκείς υποδομές, και το 

υψηλό κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Στο κλίμα αυτό συντελούν επίσης, η ασθενής 

επιχειρηματική κουλτούρα, οι αναχρονιστικές διοικητικές αντιλήψεις και πρακτικές, η μείωση 

συμμετοχής του Β’γενή τομέα στο ΑΕΠ, η μείωση των παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και η 

απουσία δικτύων και κοινωνικών και οικονομικών διασυνδέσεων. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει 

την συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των δραστηριοτήτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στις 

Ελληνικές επιχειρήσεις: 

Διάγραμμα 2: Δραστηριότητες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Ελλάδα) 

 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (2020) 

 

Σε σχέση με την εικόνα της ελληνικής αγοράς καταγράφεται ότι η Ελλάδα πλεονεκτεί λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο υποδοχής εμπορευμάτων 
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αφού βρίσκεται στην διασταύρωση 4 μεγάλων γεωπολιτικών περιοχών (προς τα Δυτικά η Ε.Ε., προς 

Βορρά οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, ανατολικά η ταχύτατα αναπτυσσόμενη Τουρκία 

και νότια ο αραβικός κόσμος). Ωστόσο, σημειώνεται, ότι από την αγορά λείπουν οι σύγχρονες 

υποδομές, οι απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης και το εθνικό marketing των εν 

λόγω υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η διαχείριση επιχειρησιακών πόρων να μην έχει αναπτυχθεί όσο θα 

μπορούσε στην Ελλάδα σε αντίθεση με χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμάνια, που έχουν 

μετατρέψει την αγορά της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  σε μία από τις σημαντικότερες 

πηγές εσόδων και ανάπτυξης, παρόλο που η γεωγραφική τους θέση δεν είναι το ίδιο πλεονεκτική. 

Εντούτοις, ο κλάδος υπολογίζεται ότι παράγει το 12% - 14% του ΑΕΠ κι εκτιμάται ότι απασχολεί το 

5,4% του εργατικού δυναμικού. 

Η Ελλάδα υστερεί σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και καινοτομική δραστηριότητα, μέσω 

των οποίων θα μπορούσε να ενισχυθεί η ανάπτυξη δικτύων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  και 

σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στην μετάβαση από τα μικρές και μεσαίες οικογενειακές 

επιχειρήσεις σε οργανισμούς αποδοτικής διαχείρισης. Παρά τον κρίσιμο ρόλο των επιχειρήσεων 

στην χρηματοδότηση και ανάληψη καινοτομικών δραστηριοτήτων σε δράσεις Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων, το ελληνικό σύστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη καινοτομική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων.  

Η χαμηλή συμμετοχή των επιχειρήσεων στην καινοτομική δραστηριότητα δραστηριοτήτων 

σε δράσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων οφείλεται στις γενικές δομικές αδυναμίες της 

ελληνικής παραγωγικής βάσης, δηλαδή μεγάλος αριθμός μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων, κυριαρχία 

παραδοσιακών κλάδων παραγωγής με χαμηλή συνεισφορά σε όρους προστιθέμενης αξίας, χαμηλό 

επίπεδο παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας, αναποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από το 

εξωτερικό,  έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αποφυγή ρίσκου, και επιχειρηματική κουλτούρα 

((Møller, 2005). Συγκεντρωτικά, η εγχώρια προσφορά υπηρεσιών Διαχείριση Επιχειρησιακών 

Πόρων  χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Στο σύνολο των υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, οι υπηρεσίες μεταφοράς 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς.  

 Παρατηρείται υψηλός κατακερματισμός και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 

δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, βασισμένος, κυρίως, στις τιμές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, χωρίς τάσεις συγκέντρωσης, εκτός από τους κλάδους διακίνησης και αποθήκευσης, με 

χαμηλά, όμως, ποσοστά.  

 Η ζήτηση για υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  υψηλού επιπέδου και χαμηλού 

κόστους έχει συμβάλλει στη σταδιακή αύξηση του βαθμού καθετοποίησης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.  
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 Ο βαθμός εξειδίκευσης των εταιρειών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, με βάση την 

κατηγορία του διαχειριζόμενου είδους, χαρακτηρίζεται σχετικά χαμηλός, εκτός από τις περιπτώσεις 

ειδών που απαιτούν διαχείριση σε ιδιαίτερες συνθήκες.  

 Στο πεδίο των Υποδομών και Πόρων, παρατηρείται έλλειψη οργανωμένων δράσεων και 

χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης ολοκληρωμένων συστημάτων και τεχνολογιών Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων 

 Το ποσοστό ευαισθητοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα “πράσινης Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων ” είναι χαμηλό.  

 Η δυσπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τη χρησιμότητα ορισμένων προηγμένων 

τεχνολογικών εφαρμογών, αλλά και η αβεβαιότητα για το εάν οι επενδύσεις σε συστήματα και 

τεχνολογίες θα αποφέρουν κέρδος και αξία, έχουν ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

του κλάδου (με εξαίρεση τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές) να έχουν μέσο προς χαμηλό 

βαθμό χρήσης σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών.  

 Ο βαθμός εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα της Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων  χαρακτηρίζεται ως χαμηλός.  

 Η οικονομική κρίση και ύφεση, εκτός από το μέγεθος, έχει επηρεάσει την κερδοφορία και κατ’ 

επέκταση την αποδοτικότητα. 

Η έλλειψη χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η παράλληλη πίεση για 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων (δανείων) αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα των εταιρειών 

του τομέα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, με αποτέλεσμα την αύξηση των προβλημάτων 

ρευστότητας στις επιχειρήσεις (Rashid, 2002).  

Το μέλλον των δραστηριοτήτων του τομέα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων στην 

Ελλάδα επηρεάζεται, επίσης, από ένα πλέγμα δυνατοτήτων, ευκαιριών, απειλών και αδυναμιών, που 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την χάραξη αλλά και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, όπως 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1: Ανάλυση SWOT 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών με 

ιδιαίτερο ειδικό βάρος και σημασία. 

 Επιχορήγηση από κρατικό 

προϋπολογισμό, εύρωστη οικονομική 

κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος 

κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.). 

 Ανεξάρτητη και αποτελεσματική 

οικονομική διαχείριση. 

 Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και 

καλή σχέση με το τραπεζικό σύστημα 

 Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

 Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” 

άσκησης πολιτικής και λήψης αποφάσεων 

στο εκάστοτε αντικείμενο 

 Ενθαρρυντικές τάσεις αυξανόμενης 

ενσωμάτωσης Καινοτόμων πρακτικών και 

τεχνολογιών από τον ιδιωτικό αλλά και τον 

δημόσιο φορέα 

 Σημαντικός βαθμός ενσωμάτωσης και 

χρήσης καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών από την δημόσια διοίκηση ως 

αποτέλεσμα της  αξιοποίησης των κονδυλίων. 

 Ενθαρρυντική αύξηση στην ενσωμάτωση μη 

τεχνολογικών  καινοτόμων υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών  

 Επίπεδο ανάπτυξης δικτυώσεων και 

καινοτόμων μορφών συνεργασιών των 

επιχειρηματικών φορέων, παράγοντας που 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τόνωση της 

καινοτομικής επιχειρηματικότητας στον εγχώριο 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

 Η δυναμική της ανάπτυξης μορφών 

συνεργασίας-συμπράξεων καινοτομίας – clusters 

– δικτύων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  

 Περαιτέρω ώθηση στην παροχή κινήτρων 

για την ενσωμάτωση και χρήση καινοτόμων 

υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών από την 

δημόσια διοίκηση και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 

δικτύωσης, σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής.  

 Δυνατότητες χρηματοδότησης σε πεδία όπου 

διαπιστώνεται ανάγκη εφαρμοσμένης έρευνας.  

 Τα κενά στην αγορά που μπορεί να 

καλύψουν οι ανεξάρτητες αρχές. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποιο 

ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη των 

υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, ενώ 

υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των 

αρμοδιοτήτων των φορέων της δημόσιας 

διοίκησης, συντονισμού, δικτύωσης και 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων. 

 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εμφανίζει 

μια σειρά μειονεκτημάτων που 

αποθαρρύνουν την συμμετοχή των 

παραγωγικών φορέων, ενώ συχνά γίνεται 

και αναποτελεσματική κατανομή και χρήση 

των ήδη περιορισμένων πόρων που 

διατίθενται  

 Το υφιστάμενο αποσπασματικό θεσμικό 

πλαίσιο που χρήζει εκσυγχρονισμού, σε 

συνδυασμό με την ανεπάρκεια μηχανισμών 

για την ουσιαστική και αξιοκρατική 

αξιολόγηση. 

 Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. 

 Η αύξηση του ανταγωνισμού. 

 Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση 

φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για 

άδεια λειτουργίας, κλπ.) 

 Το θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη σχεδιασμού και ασαφή προσδιορισμό 

των στρατηγικών  προτεραιοτήτων  

 Τα ισχύοντα νομοθετικά έγγραφα 

χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα σύνθετο 

και δυσνόητο το ευρύτερο ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη της 

σύνθεσης και επικαιροποίησης, όπου απαιτείται, 

των εν λόγω νομοθετημάτων σε ένα ενιαίο, 

κωδικοποιημένο  πλαίσιο. 

 Οι θεσμοθετημένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

εστιάζουν κυρίως στην καταστολή των 

παραβιάσεων μέσω της επιβολής προστίμων και 

κυρώσεων και λιγότερο στην πρόληψή τους. 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία (2020)  



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

196 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση 

Επιχειρησιακών Πόρων διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τόσο το κόστος όσο και την ποιότητα του 

προϊόντος και επομένως δεν είναι πλέον δυνατό να αγνοηθούν από την επιχείρηση, επίσης δίνουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται η επιχείρηση απέναντι στην μεταβαλλόμενη αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, εξίσου σημαντικός είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με απλοποίηση 

των θεσμικών διαδικασιών και ολοκλήρωση των δικτυών υλοποίησης, με παράλληλη διασφάλιση 

της λειτουργίας της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  με όρους βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της 

ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης (Katuu, 2019). 

 

4. Συμπεράσματα, Πολιτικές και Προτάσεις 

Σήμερα, με τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι αρχές που διέπουν τον 

ευρύτερο τομέα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και αντιπροσωπεύουν την πιο 

ενδιαφέρουσα αλλαγή στον κόσμο του σύγχρονου επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Το παραδοσιακό 

μοντέλο της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  ήταν βασισμένο στη μεγιστοποίηση των διαφόρων 

μορφών αποδοτικότητας, ιδιαίτερα μέσω της εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας.  

Η σύγχρονη, όμως, πρόκληση, πρόκληση είναι η μετάβαση από μια αγορά που την ισχύ 

είχαν οι προμηθευτές λόγω κυριότητας πόρων και τεχνολογιών, σε μια αγορά αγοραστή όπου ο 

πελάτης ή ακόμη οι ανάγκες του καταναλωτή να έχουν προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τις 

σύγχρονες εξελίξεις (Lipson and Gauthier, 2002). Η Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων θα πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από ανταλλαγή πληροφοριών, βελτιωμένους μηχανισμούς προσφοράς και 

ζήτησης και μεγαλύτερη ευελιξία, μέσα από την δημιουργία δια-λειτουργικών ομάδων εστιασμένων 

στη δημιουργία αξίας. Συγκεκριμένα, η σύγχρονη αλυσίδα αξίας της Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων αναφέρεται στην ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ των κρίκων της 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  με εστίαση σε:  

 Οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ προμηθευτών και πελατών για τη διαμόρφωση της παραγγελίας 

μέσω καινοτόμων οργανωτικών και πληροφοριακών εργαλείων.  

 Κάθετες συνεργασίες μεταξύ των πελατών κατά την αναζήτηση των προμηθευτών μέσω 

ηλεκτρονικών προμηθειών και ανάπτυξης ηλεκτρονικών αγορών.  

 Στήριξη συνεργατικών σχημάτων παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  

προς τρίτους. 

 Στήριξη πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων  

  Αναφορικά με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, προωθείται  μέσω μείωσης του κόστους και παροχής 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με εστίαση σε :  
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 Άρση θεσμικών περιορισμών που επιβάλλουν περιορισμούς και αναποτελεσματικότητες 

χρόνου, κόστους και αποτελέσματος. 

 Ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  από την έναρξη του 

κύκλου παραγωγής μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη.  

 Επενδύσεις σε καινοτόμες διαδικασίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών 

με χρήση νέων τεχνολογιών. 

 Υποστήριξη πρακτικών που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές όπως η 

προώθηση Πράσινων Logistics. 

 Υποστήριξη καινοτόμων αειφόρων προσεγγίσεων στη διανομή εμπορευμάτων εντός των 

πόλεων όπου θα ολοκληρώνουν αποτελεσματικά τοπικές αρχές και λοιπούς εμπλεκόμενους εταίρους 

και θα βασίζονται στην εφαρμογή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ευφυών συστημάτων, 

καθαρότερων οχημάτων και αποτελεσματικών διαδικασιών Διαχείρισης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, και προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες οι επενδύσεις και η υλοποίηση των δράσεων στην 

Διαχείριση Επιχειρησιακών, δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν  αποσπασματικά, αλλά στην βάση 

μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων, με ενσωμάτωση δράσεων σε ένα 

κοινό και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ολοκληρωθούν οι στρατηγικές 

έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον 

τριτογενή τομέα. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή και κατεύθυνση που αναμένεται να συμβάλει 

σημαντικά στη στροφή προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας για ανταγωνιστική, 

καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη. 
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Κεφάλαιο 12: 
 

 

 

 

Η Ανισοκατανομή της Θνησιμότητας από την Επιδημία του COVID-19 στις 

Ιταλικές Περιφέρειες και η Συσχέτιση της με την Συχνότητα της Απλοομάδας 

R1b στον Πληθυσμό 

 

 

Σπύρος Αναγνώστου 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας 

Email: spanagn@geo.aegean.gr 

 

 
Περίληψη: 

Η πυκνότητα των κρουσμάτων, όπως και η θνησιμότητα, της επιδημίας COVID-19 παρουσιάζει μια 

έντονη ανισοκατανομή μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ιταλίας, η οποία είναι ανάλογη με την 

εντυπωσιακή διχοτομία ανάμεσα στο Δυτικό και στο Ανατολικό τμήμα της Ευρώπης. Αν και έχουν 

προταθεί πολλές υποθέσεις, οι λόγοι για αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό ανεξήγητοι. Σε αυτήν την ανάλυση διερευνούμε την υπόθεση του ρόλου ενός γενετικού 

παράγοντα, εξετάζοντας τη συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της R1b Υ-απλοομάδας στον γενικό 

πληθυσμό των 19 Ιταλικών περιφερειών και των αντίστοιχων ποσοστών θανάτου που αποδίδονται 

στο πρώτο κύμα του COVID-19 (Μάιος 2020). Η απλοομάδα R1b Υ-DNA είναι η κυρίαρχη 

απλοομάδα στον πληθυσμό των βορείων περιφερειών της χώρας, όπου και καταγράφηκε η 

μεγαλύτερη  έξαρση της επιδημίας, ενώ η συχνότητά της εξασθενεί σταδιακά όσο μετακινούμαστε 

προς τον νότο. Η ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών παρατηρείται στους χάρτες 

και στο σχετικό διάγραμμα διασποράς και επιβεβαιώνεται επίσης από την τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson (r = 0,822). Ωστόσο, ακόμη και μια τόσο στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα αιτιώδη συνάφεια, και σίγουρα απαιτείται πιο ειδική και σε βάθος 

έρευνα, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο η εν λόγω επιβεβαιωθείσα συσχέτιση 

είναι πράγματι αιτιώδης. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, Ιταλία, απλοομάδα R1b, επιδημιολογία 
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1. Εισαγωγή 

 

Η επιδημία του COVID-19 εξαπλώθηκε από την Κίνα στην Ευρώπη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Ιανουαρίου 2020, με λίγες περιπτώσεις να αναφέρονται αυτόν τον μήνα στη Γαλλία, τη Γερμανία, 

την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ιταλία υπήρξε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες 

που επλήγησαν περισσότερο από την επιδημία. Ο ιός επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά ότι 

εξαπλώθηκε στην Ιταλία στις 31 Ιανουαρίου 2020, όταν δύο Κινέζοι τουρίστες στη Ρώμη έδειξαν 

θετικό για τον ιό. Την ίδια ημέρα η Ιταλική κυβέρνηση επέβαλε άμεσα την απαγόρευση πτήσεων 

από την Κίνα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις 3 Φεβρουαρίου, η Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας της χώρας δημοσίευσε ένα σχέδιο έκτακτης διαχείρισης, ενώ μετά 4 μέρες, στις 7 

Φεβρουαρίου,  ένας Ιταλός επαναπατρίστηκε από την πόλη Wuhan της Κίνας, νοσηλεύτηκε και 

επιβεβαιώθηκε ως η τρίτη περίπτωση στην Ιταλία. Ακολούθως εντοπίστηκαν συστάδες περιπτώσεων 

στις περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο στις 21 Φεβρουαρίου, με τους πρώτους θανάτους 

να καταγράφονται στις 22 Φεβρουαρίου. Την επόμενη ημέρα τέθηκαν σε καθεστώς καραντίνας οι 

δύο πρώτοι τοπικοί θύλακες του Codogno και του Vo Euganeo, αντίστοιχα στις δύο περιφέρειες της 

Λομβαρδίας και του Βένετο (Magnavita et al., 2020). Η ιχνηλάτηση της πλειονότητας των θετικών 

περιπτώσεων σε άλλες περιφέρειες οδήγησε σε αυτές τις δύο συγκεντρώσεις, όπου συνολικά, έντεκα 

Δήμοι αυτών των δύο περιφερειών προσδιορίστηκαν ως τα κέντρα των δύο κύριων ιταλικών 

συγκεντρώσεων και τέθηκαν σε καραντίνα. Στις αρχές Μαρτίου, ο ιός είχε εξαπλωθεί σε όλες τις 

περιοχές της Ιταλίας. Στις 8 Μαρτίου 2020, ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte επέκτεινε την 

καραντίνα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Λομβαρδίας και σε 14 άλλες βόρειες επαρχίες, και την 

επόμενη ημέρα σε όλη την Ιταλία, θέτοντας όλον τον πληθυσμό της χώρας σε lockdown. Στις 20 

Μαρτίου, η Ιταλία συγκέντρωνε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

παγκοσμίως, μετά από την Κίνα (Saglietto et al., 2020). 

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, και οι περισσότερες από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είχαν 

εντοπίσει τα πρώτα εκατό επιβεβαιωμένα κρούσματα, και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη 

ανακήρυξη της πανδημίας από τον ΠΟΥ, στις 11 Μαρτίου, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις εισήγαγαν παρόμοια με την Ιταλία δραστικά μέτρα περιορισμού σε εθνικό επίπεδο, 

όπως κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών, ή ακόμα, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, και σε αντισυνταγματικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας (lockdown). Μέχρι 

τον Απρίλιο, η Ευρώπη είχε πλέον καταστεί το μεγαλύτερο επίκεντρο της νόσου. 

Παρά το γεγονός ωστόσο ότι τέτοια δραστικά μέτρα περιορισμού εφαρμόστηκαν σχεδόν σε 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες –με πιο χαρακτηριστική εξαίρεση τη Σουηδία– τα σωρευτικά ποσοστά 

θνησιμότητας που σχετίζονται με το COVID-19 παρουσίασαν μια εξαιρετικά άνιση κατανομή ανά 
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την Ευρώπη, που κυμαινόταν (στις 25 Μαΐου 2020) από 81,2 ανά 100.000 κατοίκους στο Βέλγιο, σε 

μόλις 0,5 ανά 100.000 στη Σλοβακία. Στην πραγματικότητα, αυτή η εξαιρετικά άνιση κατανομή 

παρουσιάζει την εικόνα μιας εντυπωσιακής διχοτομίας μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής 

Ευρώπης (Anagnostou 2020). Αν και έχουν προταθεί πολλές υποθέσεις, οι λόγοι για αυτές τις 

διαφορές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητοι. Ένας από τους πιθανούς καθοριστικούς 

παράγοντες που έχουν εξεταστεί για την πιθανή συσχέτιση με την επίπτωση, ή τα ποσοστά 

θνησιμότητας της νόσου, είναι και οι διαφορετικές πολιτικές εμβολιασμού BCG-φυματίωσης (Singh 

& Gandharva 2020, Miller et al 2020). Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας 

θα μπορούσε επαρκώς να εξηγήσει την αντίθεση αυτή. 

Άλλες έρευνες έχουν επιχειρήσει να αξιολογήσουν τη σημασία γεωγραφικών, 

περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών, ή ακόμη και πολιτικών παραγόντων (Stier et al 2020), 

ενώ μια ποικιλία κοινωνικο-χωρικών και δημογραφικών παραγόντων, όπως το μέγεθος της πόλης, η 

πυκνότητα του αστικού πληθυσμού (Barr & Tassier 2020), το ποσοστό αστικοποίησης, η συνολική 

πυκνότητα πληθυσμού, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού, τα χαρακτηριστικά του οικισμού (Sigler et al 

2020) κλπ. θεωρούνται επίσης σημαντικοί. Ωστόσο, παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς τους 

παράγοντες φαίνεται να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον 

COVID-19 ανά την Ευρώπη, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να έχει τον καθοριστικό εκείνο ρόλο 

που θα μπορούσε να εξηγήσει την εξαιρετικά άνιση εξάπλωση της επιδημίας.  

Στην Ιταλία παρουσιάζεται η εικόνα μιας αντίστοιχα δυσεξήγητης διχοτομίας με αυτήν 

μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, αφού η ανισοκατανομή στα ποσοστά της θνησιμότητας 

μεταξύ των περιφερειών της Βόρειας και της Νότιας Ιταλίας αντίστοιχα, είναι τεράστια. Στην 

περίπτωση μάλιστα της Ιταλίας, είναι αδύνατον να είχαν τον οποιονδήποτε ρόλο οι πολιτικές του 

εμβολιασμού της φυματίωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους από τους άλλους 

κοινωνικοοικονομικούς και γεωγραφικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, και 

θεωρήθηκαν ότι μπορεί να ευθύνονται για την μεγάλη ανισοκατανομή των θανάτων από COVID-19 

μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τις περιφέρειες 

στο εσωτερικό της ίδιας χώρας, όπου οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μπορεί μεν να 

παρουσιάζουν ουσιαστικές αποκλίσεις, σε καμία ωστόσο περίπτωση αυτές δεν αντιστοιχούν στις 

εθνικές (και, πολύ περισσότερο, στις περιφερειακές) αποκλίσεις που καταγράφονται σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ιταλία, ειδικότερα, οι γεωγραφικοί, όσο και οι δημογραφικοί, 

παράγοντες παρουσιάζουν μια αρκετά σύνθετη εικόνα, καθώς –παραδείγματος χάριν- οι περιφέρειες 

του Βορρά πράγματι παρουσιάζουν υψηλότερες πληθυσμιακές πυκνότητες και υψηλότερους δείκτες 

αστικοποίησης από αυτές του Νότου, όμως, αντίστροφα, χαρακτηρίζονται από μικρότερες 

πυκνότητες του πληθυσμού που ζει μέσα στους οικιστικούς ιστούς.  



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

202 

2. Η υπόθεση του γενετικού παράγοντα της Υ-απλοομάδας R1b 

Ο ρόλος του γενετικού παράγοντα στα εξαιρετικά άνισα ποσοστά εμφάνισης του COVID-19 μεταξύ 

των Ιταλικών περιφερειών, γίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρων όταν εξετάσουμε τη συσχέτιση μεταξύ 

της συχνότητας της Υ-απλοομάδας R1b στον γενικό πληθυσμό κάθε περιφέρειας και του αριθμού 

θανάτων των αποδιδομένων στον COVID-19 που έχουν καταγραφεί σε αυτήν την περιφέρεια. 

H απλοομάδα R1b ανήκει στην ομάδα των απλοομάδων Υ-χρωμοσώματος (Υ-DNA), οι 

οποίες περνούν αποκλειστικά κατά μήκος της πατριλικής γραμμής. Μια απλοομάδα Υ-

χρωμοσωμάτων (Y-DNA) είναι μια ομάδα γονιδίων που καθορίζεται από τις διαφορές στα μη-

επανασυνδυαζόμενα τμήματα του DNA, και είναι κοινή σε άτομα που μοιράζονται έναν κοινό 

πρόγονο. Η R1b είναι η πιο κοινή απλοομάδα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ είναι επίσης συχνή σε 

ορισμένες περιοχές του Καυκάσου, της Ρωσίας της Κεντρικής Ασίας και της Κεντρικής Αφρικής. Η 

συχνότητα της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο παρουσιάζει ένα σαφές χάσμα μεταξύ της 

Δυτικής Ευρώπης, όπου είναι κυρίαρχη, και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου η συχνότητα της είναι 

πολύ μικρότερη, φτάνοντας ακόμα και μονοψήφια ποσοστά σε πολλούς από τους ανατολικότερους 

λαούς της ηπείρου –ιδιαίτερα στα Σλαβικά έθνη (Anagnostou, 2020). Παράλληλα, η κατανομή της 

συγκεκριμένης απλοομάδας R1b παρουσιάζει μια εξίσου μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στις περιφέρειες 

της Βόρειας Ιταλίας και σε αυτές της Νότιας Ιταλίας (Eupedia 2020). Πιο συγκεκριμένα, στις 

βόρειες περιφέρειες της Ιταλίας, τα ποσοστά του πληθυσμού που ανήκουν στην απλοομάδα R1b 

είναι ανάλογα με αυτά που απαντώνται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ στις περιφέρειες της 

Νότιας Ιταλίας παρουσιάζονται πολύ χαμηλότερα, αντίστοιχα με αυτά πολλών χωρών της κεντρικής 

Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. 

 

3. Τα δεδομένα για τη συχνότητα της απλοομάδας R1b και για τους θανάτους από COVID-19 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να συγκρίνουμε τη συχνότητα της απλοομάδας R1b με τους 

αριθμούς θανάτων αποδιδομένων στον COVID-19, και όχι με τους αριθμούς επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων, είναι ότι τα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της 

νόσου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των τεστ που διεξάγονται σε κάθε περιφέρεια. 

Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και τα δεδομένα που αφορούν τους θανάτους από 

COVID-19 δεν παρουσιάζουν απόλυτη αξιοπιστία, καθώς τα θύματα της επιδημίας, κατά κανόνα, 

παρουσιάζουν πολλαπλά βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό (γεγονός που συχνά θέτει αμφιβολίες ως 

προς την αληθινή αιτία θανάτου) ωστόσο είναι οπωσδήποτε περισσότερο συγκρίσιμα σε σχέση με 

αυτά των κρουσμάτων. 
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Πίνακας 1: Συχνότητα της απλοομάδας R1b έναντι θανάτων με COVID-19 ανά 100.000 

πληθυσμού, στις 18 Μαϊου 2020, για τις 19 Ιταλικές περιφέρειες 

 
Περιφέρεια 

% της 

απλοομάδας R1b  

 Θάνατοι ανά 

100,000 

1 Λομβαρδία 59 % 157 

2 Πεδεμόντιο 53,5 % 87,3 

3 Τοσκάνη 52,5 % 27 

4 Αιμιλία Ρωμανία 50,5 % 90,5 

5 Λιγουρία 48 % 90,8 

6 Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε 47,5 % 69,7 

7 Βένετο 41,5 % 37,6 

8 Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια 40,5 % 26,9 

9 Ουμβρία 38 % 8,4 

10 Αμπρούτσο 35,5 % 30,1 

11 Μάρτσε 34 % 65,1 

12 Λάτσιο 29 % 11,4 

13 Καμπανία 29 % 6,7 

14 Βασιλικάτα 28 % 4,8 

15 Απουλία 27,5 % 12 

16 Καλαβρία 26,5 % 4,9 

17 Σικελία 26 % 5,4 

18 Μολίζε 24 % 7,3 

19 Σαρδηνία 18,5 % 7,8 

Πηγή: Eupedia (2017), Dipartimento della Protezione Civile (2020)  

 

Η μελέτη μας  περιλαμβάνει το σύνολο των 19 Ιταλικών περιφερειών, και τα επίσημα 

στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε προέρχονται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της χώρας 

(Dipartimento della Protezione Civile). Ο πίνακας που παραθέτουμε  συγκρίνει τη συχνότητα 

απλοομάδας R1b με τον αριθμό θανάτων που αποδίδονται στον COVID-19 στις 19 περιφέρειες, και 

έχει ταξινομηθεί κατά φθίνουσα σειρά της συχνότητας της απλοομάδας R1b στον πληθυσμό της 

κάθε περιφέρειας. 

Όπως είναι εμφανές στον Πίνακα 1, η περιφέρεια της Λομβαρδίας, που παρουσιάζει την 

σημαντικά υψηλότερη συχνότητα της απλοομάδας R1b σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες (59%) είναι 

ταυτόχρονα η περιφέρεια της χώρας όπου οι θάνατοι από COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους είναι 

συντριπτικά υψηλότεροι (157). Το γεγονός ότι η περιφέρεια της Λομβαρδίας προηγήθηκε κατά 

κάποιες ημέρες των υπολοίπων περιφερειών της χώρας (και της Ευρώπης) στην εξάπλωση της 

επιδημίας, είναι δύσκολο να αιτιολογεί από μόνο του την συντριπτικά υψηλότερη αυτή 

θνησιμότητα, εφόσον μάλιστα τα δεδομένα αναφέρονται στις 18 Μαϊου του 2020, όταν ο κύκλος της 

επιδημίας είχε πλέον εισέλθει σε φθίνουσα πορεία, τόσο για τη χώρα στο σύνολο της, όσο και για 

την καθεμία από τις περιφέρειες της χωριστά. 
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Εικόνα 1: Χάρτες συχνότητας της απλοομάδας R1b, και θνησιμότητας που αποδίδεται στον 

COVID-19 (στις 18 Μαϊου 2020), για τις 19 Ιταλικές περιφέρειες 

 

 Πιο χαρακτηριστική ακόμα ωστόσο είναι η εικόνα για το σύνολο των 8 περιφερειών της 

χώρας στις οποίες η απλοομάδα R1b παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα (υψηλότερη από 40%). 

Πρόκειται για τις περιφέρειες: Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, τοσκάνη, Αιμιλία Ρωμανία, Λιγουρία, 

Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, Βένετο και Φριούλι-Βενέτσια Τζιούλια, οι οποίες καταγράφουν στο σύνολο 

τους πολύ υψηλούς αριθμούς θανάτων από COVID-19 (από 26,9 ανά 100.000 πληθυσμού για την 

Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια, έως 157 για τη Λομβαρδία). Αντίθετα, από τις υπόλοιπες 11 περιφέρειες 

της χώρας, όπου η συχνότητα της απλοομάδας  R1b είναι χαμηλότερη από το 40%, οι 9 
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καταγράφουν λιγότερους από 12 θανάτους από COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού (Ουμβρία, 

Λάτσιο, Καμπανία, Βασιλικάτα, Απουλία, Καλαβρία, Σικελία, Μολίζε και Σαρδηνία) με τις 2 μόνο 

περιφέρειες του Αμπρούτσο και του Μάρτσε να αποτελούν την εξαίρεση, με σημαντικά υψηλότερη 

θνησιμότητα (30,1 και 65,1 αντίστοιχα). 

Η σαφής διχοτομία Βορρά-Νότου, τόσο σε ό,τι αφορά τη συχνότητα της απλοομάδας R1b, 

όσο και στην θνησιμότητα που σχετίζεται με τον COVID-19, είναι ακόμη πιο εμφανής στην 

αντιπαράθεση των δύο χαρτών (Εικόνα 1). Ένα ειδικότερο στοιχείο που επίσης αναδεικνύουν οι δύο 

χάρτες έχει να κάνει με την παρατήρηση ότι, οι περιφέρειες της κεντρικής Ιταλίας αποτελούν στην 

πραγματικότητα μια ενδιάμεση, «μεταβατική ζώνη», της οποίας το ανατολικό τμήμα (Αδριατική) 

παρουσιάζεται πιο κοντά στην εικόνα των Βορείων περιφερειών, ενώ το δυτικό (Τυρρηνικό 

πέλαγος) βρίσκεται πιο κοντά στην ομάδα των Νοτίων περιφερειών.  

 

4. Στατιστικός έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ της συχνότητας απλοομάδας R1b και των 

θανάτων από COVID-19 

Το διάγραμμα διασποράς (Εικόνα 2), των δύο μεταβλητών που εξετάζουμε για τις 19 Ιταλικές 

περιφέρειες, δηλαδή της συχνότητας της απλοομάδας R1b και των θανάτων που αποδίδονται στον 

COVID-19, παρουσιάζει μια γραμμική λογαριθμική μορφή, αποκαλύπτοντας μια σαφή συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Παράλληλα, ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r 

= 0,822) επιβεβαιώνει ότι η θετική συσχέτιση μεταξύ τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Εικόνα 2: Διάγραμμα διασποράς της συχνότητας απλοομάδας R1b έναντι των ποσοστών θανάτου 

COVID-19, στις 19 Ιταλικές περιφέρειες (στις 18 Μαΐου 2020) 

 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

206 

5. Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της ανάλυσής μας αποκάλυψαν ότι εμφανίζεται μια ιδιαίτερα ισχυρή στατιστική 

συσχέτιση μεταξύ της γενετικής καταγωγής του πληθυσμού στις διάφορες περιφέρειες της Ιταλίας 

και της άνισης γεωγραφικής κατανομής της επιδημίας COVID-19 - καθώς επιβεβαιώνει τη θετική 

συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της Υ-απλοομάδας R1b στον πληθυσμό και τα ποσοστά θανάτων 

από την επιδημία. Φαίνεται επομένως ότι η γενετική καταγωγή θα μπορούσε να εξηγήσει –σε έναν 

πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον- τις πολύ σημαντικές περιφερειακές διαφορές στην επίπτωση του 

κορονοϊού στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι οπωσδήποτε μια χώρα η οποία προσφέρεται καλύτερα από 

οποιανδήποτε άλλη για μία σε βάθος διερεύνηση του συγκεκριμένου παράγοντα, καθώς το 

εξαιρετικά διαφοροποιημένο γενετικό υπόβαθρο μεταξύ των περιφερειών του Νότου και αυτών του 

Βορρά ευθύνεται για την αντίστοιχα πολύ έντονη διχοτομία στην συχνότητα της συγκεκριμένης 

πατριλικής (Y-DNA) απλοομάδας R1b. Ωστόσο, παραμένει δεδομένο ότι η στατιστική συσχέτιση 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα αιτιώδη συνάφεια, και για τον λόγο αυτό απαιτείται οπωσδήποτε μια 

πιο εξειδικευμένη έρευνα, με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, ώστε να απαντηθεί 

το ουσιώδες ερώτημα, για το πώς η σημαντική αυτή στατιστική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών είναι πράγματι αιτιώδης.  
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Περίοδοι Κρίσης και Εποχές Πανδημίας: Η εμπέδωση Νέων Πολιτισμικών 

Προτύπων και η Απεδαφικοποίηση του Πολιτιστικού Προϊόντος 
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Περίληψη:  

Οι περίοδοι  κρίσης και πανδημίας  δεν στοιχειοθετούν ικανό χρόνο για την εμπέδωση νέων 

συμπεριφορών.  Όμως, διαμορφώνονται νέες τάσεις που  μετατρέπουν πρόσκαιρες συνήθειες σε 

πάγιες καταστάσεις, Στο πολιτισμικό πεδίο αποτυπώνονται πολιτισμικές εκτροπές που είναι δυνατόν 

να διαμορφώσουν νέα αισθητική και νέα γούστα. Το κρίσιμο ζήτημα αφορά την έντονη 

απεδαφικοποίηση στο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό προϊόν που αλλάζει ριζικά τους κανόνες του 

παιχνιδιού και σε μεγάλο βαθμό σημαίνει την ιδιωτικοποίηση της προσωπικής πρόσληψης με το 

προϊόν. Επίσης, η πανδημία μεταμορφώνει την βιομηχανία του θεάματος καθώς εξ αντικειμένου  

αξιοποιούνται  αποκλειστικά ψηφιακοί χώροι που αφυδατώνουν το πολιτιστικό αγαθό. Η κοινωνική 

αποστασιοποίηση είναι αντίθετη με τις αξίες των πραγμάτων που ενδιαφέρουν τον πολιτισμό και 

συνεπώς το στοίχημα στον πολιτισμό είναι η ενεργή συμμετοχή και η συνάντηση του κοινού με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσιος χώρος, πολιτισμικό πρότυπο, αποεδαφικοποίηση, πολιτιστικό προϊόν 
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1. Κοινωνικοπολιτισμικά  χαρακτηριστικά της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα 

1.1 Ευτυχιοκρατία και οι απειλές εντροπίας 

Βιώνουμε καιρούς φόβου και ανησυχίας, «θρυμματισμένους καιρούς» (Hobsbawm 2013), μιας 

«ταραγμένης αμηχανίας», καιρούς  πλανητικών ρήξεων και τεχνολογικών ανατροπών. Ποτέ άλλοτε 

όσο σήμερα η ανθρωπότητα δεν διέθετε σε τόσο μεγάλη κλίμακα υλικούς πόρους και 

επιστημονικοτεχνικές γνώσεις. Στην ολότητά της, τρία είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά που η 

ανάλυσή τους παρέχει τη δυνατότητα  να αποτυπωθεί, ως ένα βαθμό, η εξελικτική πορεία της 

ανθρωπότητας.  

  Το  πρώτο χαρακτηριστικό αφορά την ιδιαίτερα εκτεταμένη συγκέντρωση δύναμης και τον 

αμύθητο συσσωρευμένο πλούτο. Η «ανθρωπότητα» είναι τόσο πλούσια και ισχυρή όσο κανείς στους 

προηγούμενους αιώνες δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Ωστόσο, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να 

πιστέψει ότι αυτή η συσσώρευση ισχύος μπορεί να επιδιώκεται απεριόριστα, χωρίς να στραφεί 

εναντίον της ίδιας ανθρωπότητας και να θέσει σε κίνδυνο τη φυσική και ηθική επιβίωση της. Οι 

πρώτες απειλές που επικρέμανται στις σύγχρονες κοινωνίες είναι απειλές υλικής, τεχνικής, 

οικολογικής και οικονομικής τάξης. Αποτελούν απειλές εντροπίας.1 Η κλιματική αλλαγή αποτελεί 

μια έκφανση αυτού που ονομάζεται «θερμική ρύπανση» από την αύξηση της εντροπίας.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το πόσο ευτυχισμένη είναι η ανθρωπότητα. Η 

στρέβλωση της έννοιας της ευτυχίας προέρχεται από την «ψυχική ανθεκτικότητα» η οποία αφορά 

μία ιδιότητα που μπορεί να την χτίσει ο καθένας. Το ιδεολόγημα αυτό του νεοφιλελευθερισμού  

έγκειται στο ότι ο ανταγωνισμός είναι στη φύση του ανθρώπου ενώ η προσπάθεια της όποιας 

κοινωνικής αλλαγής παράγει μόνο αρνητικά συναισθήματα. Αυτές οι «αρετές» της Θετικής 

Ψυχολογίας την κατέστησαν ένα ιδανικό εμπόρευμα για τις ανησυχίες των εύπορων κοινωνικών 

τάξεων, οι οποίες με τη σύμπραξη «κόουτς», συμβούλων, γκουρού, ψυχολόγων και επαγγελματιών 

επαγγελματικής αποκατάστασης επιδόθηκαν σε ένα καταναλωτικό όργιο ιδεών, συμβουλών, 

προτροπών και συνταγών για την κατάκτηση της ευτυχίας. Δημιουργήθηκε έτσι μια νέα κατηγορία 

«ευτυχιοχόνδριων», δηλαδή κυνηγών μιας ευτυχίας-εμπόρευμα που πάντα την κυνηγούν  αλλά ποτέ 

δεν την φτάνουν. Η «Ευτυχιοκρατία» επιτυγχάνει την αποχαύνωση του ατόμου, αλλά και την 

κοινωνική αδρανοποίησή του, αφού όλο το βάρος, οι ευθύνες και οι ενοχές μετατίθενται στους 

ώμους των μεμονωμένων ανθρώπων οι οποίοι εάν θέλουν, να ευδοκιμήσουν και να προκόψουν, 

καλούνται να διαχειριστούν τον εαυτό τους ως να αποτελούν εμπορικό μπραντ, (Cabanas & Illouz 

2020). 

                                                 
1 Απόσπασμα από το «Manifeste convivialiste Η πολιτική της συμβίωσης» (Le Bord de l’ eau, 2013), ένα μικρό βιβλίο-

μανιφέστο που συνυπογράφουν 64 διανοούμενοι από όλο τον κόσμο (ανάμεσά τους και οι Εντγκάρ Μορέν, Σαντάλ 

Μουφ, Αλέν Καγέ, Σερζ Λατούς κ.ά.) Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των συντακτών», 22/4/2014.  

 

http://politicalreviewgr.blogspot.gr/2014/04/manifeste-convivialiste.html
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1.2  Η ανοίκεια οικειότητα των κοινωνικών δικτύων και οι αντίδικες εκδοχές στην τεχνητή 

νοημοσύνη  

Το τρίτο πεδίο αφορά τις ανατροπές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η μεγαλύτερη παθολογία 

της εποχής μας είναι ο ναρκισσισμός και στα κοινωνικά δίκτυα αποθεώνεται με κάθε τρόπο. Ένα 

κοινωνικό δίκτυο δεν συνιστά κοινόχρηστο χώρο όπου όλοι συναντιόμαστε ισότιμα, αλλά είναι το 

απάνθισμά των προφίλ των χρηστών του οι οποίοι δικτυώνονται μεταξύ τους ως τέτοιοι, δηλαδή ως 

επινοημένα προφίλ. Έτσι, η όποια διάδραση επιτυγχάνεται εισβάλλοντας μέσα στον «ιδιωτικό» 

χώρο του άλλου (στον «τοίχο» του κ.λπ.), αποκτώντας ξαφνικά πρόσβαση σε πολύ προσωπικές 

πληροφορίες για τον ίδιο. «Ο ναρκισσισμός δεν είναι στην ουσία παρά το αντίστοιχο της 

προτεσταντικής ηθικής που είχε συλλάβει ο Μαξ Βέμπερ για να περιγράψει τη σχέση του 

υποκειμένου με τον καπιταλισμό, σε κοινωνικές συνθήκες προϊούσης εκκοσμίκευσης» αναφέρει ο  

Σέννετ στο βιβλίο του «Η τυραννία της οικειότητας». «Ζούμε πλέον στο βασίλειο της πιο 

ανεξέλεγκτης ελευθερίας όπου όλα μπορεί να ειπωθούν ως δημόσια εξομολόγηση.... Η νέα μας 

τυραννία δεν είναι οι πολέμιοι της απειλής του ολοκληρωτισμού, είναι τουναντίον αυτοί οι παντελώς 

άγνωστοι και ανοίκειοι «φίλοι», χωρίς κοινωνική ισχύ κατά τ' άλλα, που εισβάλοντας απρόσκλητοι 

στην τεχνητή αυτή ιδιωτικότητά μας (κι εμείς στη δική τους) θέτουν τις προδιαγραφές μιας νέας 

ανοίκειας οικειότητας…Τελικά η εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων δεν σήμανε την είσοδο στον 

21ο αιώνα αλλά μάλλον την επιστροφή στον 18ο αιώνα καθώς η τυραννία της οικειότητας φθάνει 

έτσι στο απόγειο της, πιο εκβιαστική από ποτέ. Ποτέ μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία, δεν υπήρξε 

τόσο κλειστή και ολοκληρωτική όσο η σημερινή», (Σωτηρόπουλος 2020).  

Ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει κάνει τεράστια άλματα και συνεισφέρει 

καθοριστικά στη βελτίωση πολλών και διαφορετικών τομέων της ανθρώπινης ζωής. Η ανάπτυξη 

ανθρωποκεντρικών εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που διέπονται από τις αρχές της 

ηθικής, του δικαίου, της ισότητας και της διαφάνειας, είναι δυνατόν να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κόσμου με τεράστια οφέλη για την ευημερία των πολιτών 

και του κοινωνικού συνόλου συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αειφορία και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις στον πολιτισμικό 

χώρο και στην ιδεολογία και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν να  κερδίζουν έδαφος δύο αντίδικες 

μεταφυσικές.  

Από τη μία πλευρά αναδεικνύονται οι θιασώτες μίας βαθιάς αντιανθρωπιστικής και 

τεχνοκρατικής ουτοπίας όπου οι «έξυπνες» μηχανές αναγορεύονται σε πανάκεια για την 

αντιμετώπιση  κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων. «Στην απέναντι όχθη παρατάσσονται οι 

τεχνοπεσιμιστές, που ενοχοποιούν τις νέες τεχνολογίες για τα κοινωνικά δεινά και την πολιτισμική 

υποβάθμιση αναβιώνοντας παλιούς μύθους …για μηχανικά δημιουργήματα του ανθρώπου που 
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τελικά θα στραφούν εναντίον του και θα τον καταστρέψουν. Ποια κατεύθυνση θα επικρατήσει δεν 

μπορεί να το μαντέψει καμία “έξυπνη” μηχανή. Θα το καθορίσουν η βούληση και ο αγώνας του 

κοινωνικού ανθρώπου…. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν έχει να φοβάται τίποτα περισσότερο από τον ίδιο 

του τον εαυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπαράγει (ίσως με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια) 

τις δικές του ηθικές, πολιτικές και οικονομικές επιλογές» (Παπακωνσταντίνου 2020).  

 

1.3  Πολιτισμικές εκτροπές και νέα πρότυπα  

Στον πολιτισμικό χώρο η τέχνη ακροβατεί ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, την 

αναγνωρισιμότητα του έργου και τον οικουμενικό θόρυβο του Διαδικτύου αλλά και η ίδια η 

ταυτότητά της τίθεται υπό αίρεση. Η σύγχρονη θέση της κουλτούρας φαίνεται να διαστέλλεται: από 

την «αυτοέκφραση» του faceboook και τον «εξισωτισμό» του διαδικτύου ως το εύφθαρτο των νέων 

αποϋλοποιημένων μέσων ψηφιοποίησης, διασκευής, ανάμειξης και χρήσης, του κατακλυσμού με 

ήχους, λέξεις και εικόνες που συγκροτούν μία νέα αλλά και αμφιλεγόμενη δημιουργικότητα . 

Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον  το φαινόμενο του πολιτισμικού ηγεμονισμού διευρύνεται 

και πλήττει δραστικά την άνθηση των ιδιαίτερων εθνικών και περιφερειακών πολιτισμών 

επιβάλλοντας ένα πλέγμα τυποποιημένων πολιτισμικών προτύπων που προβάλλουν τον 

ατομοκεντρισμό και τον καταναλωτισμό ως κυρίαρχες αξίες ενός επιθυμητού παγκοσμιοποιημένου 

«στυλ ζωής».  

 

1.3.1 Η απώλεια της ομορφιάς και η καμπύλη της λήθης στις πολιτιστικές εμπειρίες  

Η πλειονότητα  του κοινού  φαίνεται να έχει εθιστεί στο να καταναλώνει «πολιτισμό»  όχι ως τέχνη 

της ζωής που θέτει ερωτήματα και εμπνέει την επιθυμία για την αλήθεια και την ομορφιά, αλλά ως 

ένα φτηνό ρεπορτάζ του «Πραγματικού». Η Επιθυμία της όποιας ομορφιάς χάνεται από τα μάτια του 

κόσμου καθώς εκλείπει το κριτήριο που επιτρέπει να την αναγνωρίζεις όταν τη συναντάς. Με αυτή 

την απώλεια της Επιθυμίας συνδέεται ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στην Iστορίας της Τέχνης: η 

αληθοφάνεια, δηλαδή η σχέση του Έργου με το Πραγματικό (Μαραγκόπουλος 2013). 

Η απώλεια της ομορφιάς σχετίζεται και με την «απώλεια» της μνήμης. Στην εποχή του 

διαδικτύου η μνήμη ανάκλησης, η ικανότητα δηλαδή που διαθέτει ένα άτομο να ανακαλέσει  

αυθόρμητα πληροφορίες στο μυαλό του, έχει γίνει λιγότερο αναγκαία.  Όσο ο κάθε άνθρωπος 

αναγνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται μια μία πολιτιστική εμπειρία έχοντας άμεση πρόσβαση σε αυτή, 

τότε δεν χρειάζεται να την απομνημονεύσει με αποτέλεσμα η μνήμη αναγνώρισης έχει καταστεί πιο 

σημαντική.  Η «καμπύλη της λήθης» αποκτά μεγαλύτερη κλίση μόνο το πρώτο διάστημα, τις πρώτες 

ημέρες ή ακόμη το πρώτο εικοσιτετράωρο της κατανάλωσης του πολιτιστικού προϊόντος ( Fenesi 

κ.α. 2015). Το διαδίκτυο, πλέον, λειτουργεί ως εξωτερικευμένη μνήμη αφού ο κάθε άνθρωπος 
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πιστεύει πως θα έχει μελλοντικά πρόσβαση σε πολιτιστικές εμπειρίες και πληροφορίες με συνέπεια 

να διατηρεί χαμηλότερα επίπεδα ανάμνησης της εμπειρίας αυτής καθαυτής. Η υπερπληροφόρηση 

δύσκολα μετασχηματίζεται σε γνώση καθώς πρόκειται για μια στιγμιαία εμπειρία. Η «λήθη», 

αφαιρεί τη δυνατότητα του αναστοχασμού και η απώλεια αυτής της δυνατότητας υποδηλώνει 

πνευματική υποχώρηση· αλλά και πολιτισμική ήττα. Ο πολιτισμός είναι ο αγώνας της μνήμης 

ενάντια στη λήθη και η τέχνη συνιστά την πιο ισχυρή εκδοχή της μνήμης των κοινωνιών, γι’ αυτό 

και διαχρονικά αναγνωρίζεται ως η απώτατη μορφή πολιτισμικής δημιουργίας.  

 

1.3.2 Η κατάρρευση των σχέσεων διαμεσολάβησης και η αναζήτηση ενός συμβιωτισμού 

Ο κόσμος κλονίζεται όταν ο άνθρωπος από μέλος μιας κοινωνικής ομάδας μετατρέπεται  σε 

«ξένο». Ο ξένος δεν είναι ο αποξενωμένος άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος χωρίς σχέσεις 

διαμεσολάβησης. Ο Simmel έχει αναφερθεί δεκαετίες πριν  στον «πλάνητα ξένο», όπου ο «κοντινός 

βρίσκεται μακριά, ενώ αντίθετα ο μακρινός βρίσκεται κοντά». «Κάθε ένας είναι ο Άλλος και 

κανένας δεν είναι ο ίδιος» (Heidegger 1985).  Ο ξένος είναι δούλος των στιγμών και  στον 21ο 

αιώνα το υποκατάστατο ή το ισοδύναμο του ξένου είναι ο «άνθρωπος του facebook».  

Στην εποχή του face book οι άνθρωποι ενώνονται για κάτι ελάχιστο και ειδικό, ούτε για 

μεγάλο διάστημα ούτε για κάτι συνολικό.  Το εφήμερο είναι το μόνιμο, ενώ το μόνιμο είναι 

εφήμερο. Ο άνθρωπος της εποχής του face book είναι ένας ρευστός άνθρωπος σε μια ρευστή 

κοινωνία (Μπάουμαν 2009). Ένας άνθρωπος χωρίς δεσμούς, ένας νεο-ξένος. Αναδεικνύεται, λοιπόν, 

η αδήριτη ανάγκη αναζήτησης της τέχνης της συμβίωσης, ενός συμβιωτισμού που θα  προσφέρει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους  να μεριμνούν για την κοινότητα» (Le Bord de l’ eau, 2013). Ο 

συμβιωτισμός αναμετριέται με τα δύο κομβικά ζητήματα του καιρού μας που είναι κατ΄ εξοχή 

πολιτισμικά: της μείωσης των κραυγαλέων ανισοτήτων και την απόλυτη αναγκαιότητα τόσο της 

προστασίας του περιβάλλοντος όσο και των φυσικών και πολιτισμικών πόρων. Καθίσταται πλέον 

αυτονόητο ότι η απάντηση στην πολιτισμική κρίση  δεν θα προέλθει από τον ρευστό κόσμο των 

διαδικτυακών ξένων «φίλων», αλλά μέσα από την εκ νέου ανακάλυψη του κόσμου των 

διαμεσολαβούμενων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και πραγμάτων. Ο πολιτισμός ως έκφραση 

υπέρτατου αγαθού για να υπάρξει και για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί ουσιαστικές 

διαμεσολαβήσεις.  

 

2. Η τέχνη του δημόσιου συμφέροντος και το φαινόμενο της απεδαφικοποίησης 

Ο δημόσιος χώρος δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ουδέτερο ή άδειο κενό δοχείο  μέσα στο οποίο 

λαμβάνουν χώρα οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαδράσεις, ούτε  αποτελεί αρνητικό υπόλοιπο του 

ιδιωτικού χώρου ως υποδεέστερος, υπολειμματικός χώρος (Kwon 2000). Ο χώρος της πόλης ως 
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δημόσια σκηνή νοείται ως προϊόν αλληλοσυσχετισμών και αλληλεπιδράσεων και αλληλεξάρτησης 

στην οποία συμπεριλαμβάνεται το απρόσμενο, το τυχαίο και η έκπληξη. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα 

πεδίο συνύπαρξης και διαπραγμάτευσης, αμφισβήτησης και σύγκρουσης, περιπλοκότητας 

γεγονότων και πολλαπλότητας συμβάντων (Ντάφλος 2015). Νέες πρακτικές τέχνης στη δημόσια 

σφαίρα προβάλλουν αξίωση δημόσιας τέχνης (και όχι εγκατάστασης έργων τέχνης στο δημόσιο 

χώρο) (Deutsche 1998). Η δημόσια τέχνη ή η τέχνη δημόσιου ενδιαφέροντος, συνιστά ένα 

σημαντικό όργανο που σχηματοποιεί το δημόσιο, μέσα από την εμπλοκή των ανθρώπων στις 

πολιτιστικές λειτουργίες  

Μεγάλο ενδιαφέρον στο δημόσιο χώρο παρουσιάζουν οι «χωρικές πρακτικές» των 

περιπλανώµενων «νοµάδων-καλλιτεχνών», ο τρόπος µε τον οποίο συντηρούν το επαγγελµατικό 

τους δίκτυο, η δηµιουργία εφήµερων χώρων performance· (Munro & Jordan, 2013). Οι νομάδες 

καλλιτέχνες  αποτελούν ένα κοινωνικοπολιτισμικό φαινόμενο καθώς αντιµετωπίζουν το χώρο ως 

κάτι δυναµικό που µετασχηµατίζεται αναλόγως του τρόπου µε τον οποίο καταλαµβάνεται και  

των εφήµερων χρήσεων που αξιοποιούνται.  

Σε τέτοιο πλαίσιο αναδεικνύεται ο όρος «απεδαφικοποίηση» που  ορίζεται ως η «µη 

πλαισίωση»  που υπερβαίνει εδαφικά σύνορα και δικαιοδοσίες. Με την «απεδαφικοποίηση» οι 

Deleuze & Guattari ασκούν κριτική στον καπιταλισµό τον οποίο χαρακτηρίζουν ως κίνηµα 

«µετατόπισης» (Deleuze & Guattari 2010). Η απεδαφικοποίηση θέτει ορισμένα κρίσιμα 

ερωτήµατα- προβληµατισµούς όπως: Πού βρίσκεται ο νοµάδας-καλλιτέχνης την κάθε στιγµή, 

στο εκάστοτε παρόν του;  Ποια είναι η εκάστοτε βάση παραγωγής ή δηµιουργίας του 

καλλιτεχνικού έργου; Με ποιον συνοµιλητή του καλλιτεχνικού έργου διεξάγεται κάθε φορά η 

συζήτηση; Σε ποιο έθνος ή σε ποια έθνη «χρωστάει» την αφιέρωση της ενέργειας και της 

παραγωγής του; Τα θεάµατα που παράγονται από τους καλλιτέχνες, σε ποιες άχρονες, α- χωρες, 

α-εθνες τοποθεσίες εκτίθενται και σε ποιο κοινό; Ποιος µένει τελικά πίσω; ποιοι καλλιτέχνες, 

ποιες τάξεις, ποια είδη τέχνης µένουν εκτός συζήτησης; (Becker (1999). 

 

2.1 Η πρώτη φάση της σύγχρονης απεδαφικοποίησης του καλλιτεχνικού προϊόντος στην 

Ελλάδα της κρίσης 

Στη χώρα μας, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και της κρίσης που ενέσκηψε, αναδείχθηκε ένα 

ιδιαίτερο φαινόμενο στο πολιτισμικό πεδίο που εξελίχθηκε δυναμικά στα επόμενα χρόνια. Οι 

μεγάλης κλίμακας, μη δημόσιοι, φορείς άσκησης πολιτιστικής πολιτικής διαμόρφωσαν μία 

ολιγοπωλιακή αντίληψη για την πολιτιστική παραγωγή εποικίζοντας ιδιότυπα τους δημόσιους 
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πολιτιστικούς φορείς. Οι συγκεκριμένοι φορείς, με συνηθέστερη νομική μορφή αυτή του Ιδρύματος, 

διέθεταν και διαθέτουν αποκλειστικές πηγές χρηματοδότησης και απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος 

του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας εμπεδώνοντας ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο 

αυτό, για να χρηματοδοτηθούν οι παραγωγές «οφείλουν» να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές ενώ, παράλληλα, το κοινό τους πρέπει να εξοικειωθεί στα νέα πρότυπα. που 

μεταβάλλουν σημαντικές παραμέτρους του καλλιτεχνικού έργου. Χαρακτηριστικά στο χώρο του 

θεάτρου,  «..οι παραγωγές που πάντα έτειναν να ξεδιπλώνονται στο χρόνο, δοκιμάζοντας τους 

συντελεστές τους και επιτρέποντάς τους να ωριμάσουν στη σχέση τους με το κοινό τους, τώρα 

πλέον διαρκούν λίγες μόνο ημέρες, προσδίδοντας στις θεατρικές σκηνές των μεγάλων Ιδρυμάτων 

τον χαρακτήρα ενός διαρκούς φεστιβάλ. Το ίδιο ισχύει και με τις σκηνικές προδιαγραφές οι οποίες 

ανέκαθεν σχετίζονταν οργανικά με αισθητικές ή ακόμη και ιδεολογικές επιλογές των σκηνοθετών, 

ενώ την τελευταία περίοδο οι μεγάλες ιδρυματικές σκηνές αμβλύνουν τις σκηνικές διακρίσεις….» 

(Τραμπούλης 2020).  

Με την απεδαφικοποίηση σχετίζεται και η ολοένα και μεγαλύτερη συσχέτιση του εικαστικού 

έργου με χρονικές παραμέτρους, όπως στις περιπτώσεις των performance ή των συμμετοχικών 

έργων. Εξίσου σημαντικά, και με βαθύτερες επιπτώσεις, είναι τα διαρκή προγράμματα υποτροφιών 

και residencies, των δύο μεγάλων διεθνικών ιδρυμάτων. Τα προγράμματα αυτά «όχι μόνο 

καλλιεργούν τη συστηματική αποσύνδεση του έργου τέχνης από τις οργανικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται εντός ενός χώρου, χρηματοδοτώντας όλο και περισσότερο μετακινούμενους 

δημιουργούς που μόνον περιστασιακή σύνδεση έχουν με το περιβάλλον δημιουργίας, αλλά, ακόμη 

περισσότερο, βάζουν τους καλλιτέχνες σε συνθήκη πρωτοφανούς συναισθηματικού μόχθου, καθώς 

συχνά οι χρηματοδοτήσεις εξαρτώνται από τον άμεσο ανταγωνισμό των υποψηφίων…Πρόκειται για 

μία έντονη απεδαφικοποίηση στο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό προϊόν που όχι μόνο αλλάζει ριζικά 

τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά η απεδαφικοποίηση του καλλιτεχνικού προϊόντος, σε μεγάλο 

βαθμό, σημαίνει την ιδιωτικοποίηση της προσωπικής πρόσληψης με αυτό»(ο.π.).  

 

3. Η πανδημία ως  κοινωνική δοκιμασία αλλά και εμπέδωση των  συνηθειών, μετά την 

πανδημία… 

Η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα, έθνη και τάξεις. Πλήττει αδιάκριτα τους ανθρώπους  και 

ανατρέπει ορισμένα βασικά δεδομένα της ύπαρξης και του τρόπου με τον οποίο συλλαμβάνουμε τη 

σχέση μας με τον χρόνο και τη σχέση μας με τους άλλους. Ο κορωνοϊός περιορίζοντας την 

ανθρώπινη παρουσία, ελαχιστοποίησε το όριο των ατόμων στις παρέες, ενίσχυσε τον φόβο απέναντι 

στους άλλους και κυρίως ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο εκείνο το βαθύ αίσθημα της απόγνωσης 

του να πεθαίνεις μόνος. Το 2020 βιώνεται ταυτόχρονα ως μία πάνδημη ψυχική δοκιμασία και ως μία 



 

215 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

πάνδημη κοινωνική εμπειρία. Πρόκειται για ένα  πολιτισμικό φαινόμενο που συμβαίνει ταυτόχρονα 

σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ανθρώπους. Συνεπώς πρόκειται για καθολική εμπειρία και για 

δημόσια συναισθήματα καθώς η καθολικότητα του φαινομένου δεν αναιρεί τον προσωπικό τρόπο 

που ο κάθε ένας βιώνει την δική του εμπειρία ως ατομική. Η πανδημία αποκαλύπτει την καταλυτική 

επίδραση του οικολογικού, κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού παράγοντα  στην ψυχική υγεία 

δημιουργώντας  ένα επικίνδυνο ψυχοπαθολογικό πεδίο (Κουτρουφίνης 2020).  

Οι πρακτικές αντιμετώπισής της υγειονομικής κρίσης (δικαιολογημένες ή και υπερβολικές)  

έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό  νομικο-πολιτικό, και 

ψυχολογικό πλαίσιο. Η «ατομική ευθύνη» αντικατέστησε τη δημόσια πολιτική και αναδείχθηκε ως 

μόνος άξονας της υλοποίησης των μέτρων κατά της πανδημίας.  Η συλλογική ευθύνη, η αξία της 

κοινωνικότητας, της αλληλεγγύης παραμερίσθηκαν και ξεχάσθηκαν. «Μπορεί οι βδομάδες και οι 

μήνες του εγκλεισμού να μην αποτελούν ικανό χρόνο για την εμπέδωση έξεων, αποδοχή ή ανοχή 

συμπεριφορών και θεσμικών αλλοιώσεων, ωστόσο οι κρίσεις έχουν την τάση … εύκολα να 

μετατρέπουν πρόσκαιρες και δειλές συνήθειες, τάσεις και συναισθήματα σε πάγιες καταστάσεις. 

Καταστάσεις που θα κάνουν την “ζωή μετά…” μια κανονικότητα απολύτως δυστοπική…», 

(Σπουρδαλάκης 2020). 

 

3.1 Τηλεργασία, επιστροφή στην οικιακή οικονομία και το «εκπαιδευτικό ζήτημα»  

Η  στροφή στην τηλεργασία και η «επιστροφή» στην οικιακή οικονομία θα είναι από τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις της πανδημίας που πιθανόν να συνεχισθούν και μετά. Η  άνθηση της 

τηλεργασίας σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή με ορισμένες θετικές επιδράσεις αλλά και 

σημαντικές αρνητικές επιρροές όπως είναι: η μείωση των αμοιβών, η διάχυση της εργασίας σε 

περισσότερες ώρες κατά τη  διάρκεια της ημέρας,  οι περιορισμένες δυνατότητες και δυσκολίες που 

ανακύπτουν σε περιπτώσεις κατοικιών μικρού μεγέθους κλπ. Επίσης, υπάρχουν σημάδια  

επιστροφής στην εποχή της οικιακής οικονομίας που ήταν η βάση της κοινωνικής οργάνωσης καθώς 

όλη η οικογένεια ( και των τριών γενεών) ζούσε στο ίδιο σπίτι και όλοι συνεργάζονταν για τα προς 

το ζην φτιάχνοντας μόνοι τους, από το φαγητό μέχρι τα ρούχα που φορούσαν. Στην περίπτωση αυτή 

υφίσταται ο κίνδυνος ενός μεγάλου πισωγυρίσματος στο θέμα της έμφυλης ισότητας, της ακύρωσης 

όλων των γυναικείων εργασιακών κατακτήσεων των τελευταίων δεκαετιών με τον εκ νέου 

περιορισμό των γυναικών στην οικιακή σφαίρα (Χρηστάκης 2020). 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας 

αφορά στους τρόπους μετάδοσης της γνώσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία κυριάρχησε σε όλες τις 

βαθμίδες  εκπαίδευσης στις συνθήκες lockdown. Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

διαφοροποιείται ο χώρος διεξαγωγής και ο χρόνος διδασκαλίας, οι παιδαγωγικές σχέσεις και το 
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βίωμα της μάθησης με αποτέλεσμα να αναδιατάσσεται ριζικά ο ρόλος  εκπαιδευτικών και των 

μαθητών. Ιδιαίτερα το θέμα του χώρου αναδιαμορφώνει το πεδίο αναφοράς καθώς η ψηφιακή  

αίθουσα (των 20 και 25 μαθητών) εισβάλλει απρόσκλητα στον οικογενειακό- ιδιωτικό χώρο (ακόμη 

και για τα παιδιά που  διαθέτουν δικό τους δωμάτιο) ενώ  ταυτόχρονα  μειώνει τις δυνατότητες για 

προσοχή και συγκέντρωση. 

Η σχολική φοίτηση δεν είναι μόνο η συμμετοχή στα μαθήματα. Είναι και η διασύνδεση 

μεταξύ των μαθητών στην τάξη αλλά και στο διάλειμμα όπως και η καθημερινή στη δια ζώσης 

επικοινωνία καθηγητών και μαθητών ακόμα και στους διαδρόμους του σχολείου. Συνεπώς, κανένα 

σύστημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δια ζώσης εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι κλειστές κάμερες, που επιβάλλεται να κλείνουν λόγω υπερφόρτωσης (!!) της 

πλατφόρμας, δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς ούτε να αφουγκραστούν το βλέμμα των παιδιών 

και την πιθανή απορία τους αλλά ούτε έχουν την ευχέρεια να αντιληφτούν και να ερμηνεύσουν τη 

γλώσσα του σώματος του κάθε μαθητή. Όλα αυτά πλέον εκλείπουν ως μέρος της σχολικής εμπειρίας 

και στερούν την κοινωνικότητα και τη ζωντανή επικοινωνία. Ο κίνδυνος της εξάπλωσης του εξ 

αποστάσεως μοντέλου εκπαίδευσης είναι πιθανόν να αποτελέσει  βασική επιλογή στη μετά τον 

Covid περίοδο καθώς διαμορφώνει οικονομίες κλίμακας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της 

εκπαίδευσης (ελάχιστες κτιριακές εγκαταστάσεις, λιγότερες μετακινήσεις, μικρότερα λειτουργικά 

κόστη). 

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό θέμα που ανακύπτει με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία είναι η 

αποδοχή  εκπαιδευτικών λογισμικών από ιδιωτικές επιχειρήσεις που εμπεδώνει την αποκλειστική 

εξάρτηση του εκπαιδευτικού λογισμικού από ιδιωτικά συμφέροντα. Η διεκδίκηση για χρήση 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα ανώτερου από εκείνο των ιδιωτικών εταιρειών, θα διασφαλίσει σε 

μεγάλο βαθμό τον τομέα της παιδείας ως δημόσιο αγαθό.   

 

4.  Η πανδημία μεταμορφώνει την βιομηχανία του θεάματος: Avatar, ψηφιακός χώρος  και η 

μνήμη του φυσικού χώρου 

Με τους πολιτιστικούς χώρους κλειστούς, τα βιντεοπαιχνίδια έρχονται να αναπληρώσουν το κενό 

των «λουκέτων», λειτουργώντας ως εικονικοί χώροι και πλατφόρμες κοινωνικοποίησης,  ειδικά για 

τις μικρότερες ηλικίες. Βασικοί εκπρόσωποι αυτής της τάσης είναι το Fortnite και το Roblox. Το 

Roblox,  με εκατομμύρια τίτλους παιχνιδιών, φιλοξένησε τον Ιούνιο του 2020 μια φιλανθρωπική 

συναυλία με σούπερσταρς όπως η Lady Gaga και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ . 

«Ήταν μία πραγματικά καλή εναλλακτική της αληθινής ζωής καθώς μπορείς να ανέβεις στην 

σκηνή ενώ έχεις την ευκαιρία να κάνεις παρέα με τους φίλους σου και να γνωρίσεις καινούργιους 

ανθρώπους», δήλωσαν μετά τη συναυλία οι φαν του Fortnite.  Το 2019  το Fortnite είχε 250 
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εκατομμύρια χρήστες αλλά τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια καθώς το 

lockdown απογείωσε το ενδιαφέρον για αυτές τις εκδηλώσεις.2  

Η έλλειψη του φυσικού χώρου διοργάνωσης σε αυτά τα εικονικά πάρτι φαίνεται να μην 

αποτελεί πρόβλημα για το κοινό που απευθύνονται. Αποτελεί, όμως, ο φυσικός χώρος διοργάνωσης 

μίας πολιτιστικής εκδήλωσης ένα ουδέτερο παράγοντα ή στοιχειοθετεί μία βασική παράμετρο 

απόλαυσης ή ακόμη και απόρριψης του ίδιου του γεγονότος;  Το ερώτημα, συνεπώς, 

μετασχηματίζεται ως εξής: διαθέτει μνήμη ο χώρος; Στις πολιτισμικές σπουδές ο πολιτιστικός χώρος 

αποκτά ισχυρή «μνήμη» καθώς διαθέτει τη δική του φυσιογνωμία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 

Η «συνάντηση» ενός πολιτιστικού γεγονότος σε συγκεκριμένο χώρο προσδίδει στο χώρο ισχυρή 

συναισθηματική ταυτότητα με συνέπεια ο ίδιος ο χώρος αποκτά μνήμη  και καθίσταται βιωματικός.  

  

4.1 Δεύτερη φάση αποεδαφικοποίησης στην περίοδο της πανδημίας: Το πελώριο κύμα 

streaming, virtual, online και οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην Ελλάδα,  προσπάθησαν να ανοίξουν ξανά τις πόρτες του για το 

κοινό δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και διατυπώνοντας με σαφήνεια την άποψή τους όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται το Εθνικό Θέατρο «Το θέατρο, ως σύμφυτη λειτουργία στον άνθρωπο, 

δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο μέσον. Η ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ σκηνής 

και κοινού θα είναι πάντα μία και μοναδική. Στην παρούσα φάση ψάχνουμε κάτι για να 

υποκαταστήσουμε τη θεατρική πράξη, όχι να την αντικαταστήσουμε» 3.  

Παρόμοια άποψη εκφράζεται και στον εικαστικό χώρο: «Υπάρχουν όρια στις στοιχειώδεις 

λειτουργίες του εικαστικού κόσμου και κανείς δεν μπορεί να τα παραβλέπει ή να προσποιείται ότι 

θα τα υπερβεί. Παρ' όλες τις όποιες εναλλακτικές λύσεις έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, τίποτα δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει τις απευθείας σχέσεις και τη φυσική παρουσία του συλλέκτη μπροστά σε 

ένα έργο τέχνης» 4.  

Διαφορετική, εντελώς, εκδοχή εκφράζεται από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών καθώς  

αναφέρεται ότι «η  εγκαθίδρυση μίας νέας κανονικότητας όπου παράγεται μια υβριδική μορφή που 

δεν παριστάνει ότι είσαι στο θέατρο ή στη σκηνή…αποτελεί μία ευκαιρία να μυήσουμε καλλιτέχνες 

                                                 
2 https://m.lifo.gr/articles/opinions/287465/to-saoyntrak-tis-dystopias και  

https://m.lifo.gr/now/tech_science/287615/kalos-irthate-sto-fortnite-elpizoyme-na-apolaysete-tin-synaylia-i-pandimia-

allazei-tin-moysiki-viomixania. 
3  Ο  καλλιτεχνικός διευθυντής Δημήτρης Λιγνάδης https://www.lifo.gr/articles/theater_articles/303601/theatro-online-

diethneis-kai-egxories-parastaseis-se-live-streaming-kai-on-demand. 
4 ο Αρσέν Καλφαγιάν των Kalfayan Galleries στο https://m.lifo.gr/articles/arts_articles/296179/mia-aisiodoksi-matia-sto-

eikastiko-fthinoporo. 

https://m.lifo.gr/articles/opinions/287465/to-saoyntrak-tis-dystopias
https://m.lifo.gr/now/tech_science/287615/kalos-irthate-sto-fortnite-elpizoyme-na-apolaysete-tin-synaylia-i-pandimia-allazei-tin-moysiki-viomixania
https://m.lifo.gr/now/tech_science/287615/kalos-irthate-sto-fortnite-elpizoyme-na-apolaysete-tin-synaylia-i-pandimia-allazei-tin-moysiki-viomixania
https://www.lifo.gr/articles/theater_articles/303601/theatro-online-diethneis-kai-egxories-parastaseis-se-live-streaming-kai-on-demand
https://www.lifo.gr/articles/theater_articles/303601/theatro-online-diethneis-kai-egxories-parastaseis-se-live-streaming-kai-on-demand
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που θέλουν να δοκιμάσουν άλλα μέσα για να δημιουργήσουν έργα που μπορούν να σταθούν στον 

ψηφιακό χώρο και να τους οδηγήσουν σε ένα νέο δρόμο» 5.  

Η προσομοίωση της κοινωνικής ζωής μέσω Zoom, fb και Skype φαίνεται να μην είναι 

πειστική. Ορισμένα  online γεγονότα προσομοιάζουν ως η άσχημη  εκδοχή του πραγματικού 

γεγονότος. Μόλις μια παράσταση θεάτρου ή χορού αναπαραχθεί online δεν αποτελεί πλέον 

παράσταση. Το θέατρο online είναι σαν καρικατούρα θεάτρου, σαν φυλλάδιο με τα προσεχώς, σαν 

ένα βίντεο για την παράσταση αλλά όχι η ίδια η παράσταση. Η θεατρική παράσταση από το λάπτοπ 

ή το κινητό καταργεί την έννοια της παράστασης. Η παράσταση, που έχει να κάνει με κάποιον που 

παρίσταται, δεν μπορεί να συμβεί αν δεν παρίσταται αυτός ο κάποιος, ουσιαστικά τίποτα δεν 

παρίσταται. Η τέχνη του θεάτρου προϋποθέτει εξ ορισμού την κοινωνική συνάθροιση, χρειάζεται 

τουλάχιστον ένας ηθοποιός κι ένας θεατής για να συναντηθούν στο εδώ και τώρα. «Η χωρίς μέτρο 

αναπαραγωγή της θεατρική πράξης έχει τον κίνδυνο να τη μετατρέψει σε μια νέα πλατφόρμα τύπου 

Netflix και να αποδυναμώσει τον πυρήνα της ίδιας της σύστασης του θεάτρου, που συμβαίνει στο 

εδώ και τώρα. Κι αν οι παλιότερες γενιές έχουν ενδεχομένως τα αντανακλαστικά να ανακαλέσουν 

την αρχική του υπόσταση, οι νεότεροι που εν πολλοίς διαμορφώνονται μέσα στον κόσμο της 

τεχνολογίας, εύκολα μπορεί να λησμονήσουν την «ιερή» καταγωγή του θεάτρου, της κατεξοχήν 

τέχνης που ζητεί τον συγχρωτισμό. Το φαινόμενο της αναπαραγωγής παραστάσεων ας είναι ένα 

παροδικό σύμπτωμα των δύσκολων ημερών που ζούμε κι όχι ένα νέο «ήθος» που θα προστεθεί σε 

μια μακρά λίστα εσωστρέφειας και μοναχικότητας στην οποία μας οδηγεί ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής»6.  

Επίσης, ένας σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Το  πελώριο 

κύμα του streaming είναι παρηγοριά και διέξοδος στην καραντίνα αλλά θα αλλάξει και τον τρόπο 

που συνδιαλεγόμαστε με την τέχνη. Ούτε το θέατρο ούτε ο χορός μπορούν να υποκατασταθούν με 

streaming γιατί τραυματίζεται η έννοια της ζωντανής τέχνης. Η τέχνη  έχει συγκεκριμένες τεχνικές 

και όρους, τους οποίους οφείλουμε  να σεβαστούμε για να καταφέρουμε να αποτυπώσουμε τη 

μέθεξη, που είναι και ο στόχος κάθε τέχνης» 7.  

Δύο διανοούμενοι, διεθνώς αναγνωρισμένοι, αναφέρονται στο θέμα ως εξής: «Μήπως τελικά έχουμε 

επιστρέψει στον φυσιολογικό ρυθμό της ζωής; Μήπως ο ιός δεν αποτελεί διατάραξη της 

κανονικότητας, αλλά ακριβώς το αντίθετο – μήπως δηλαδή αφύσικος ήταν ο φρενήρης κόσμος πριν 

                                                 
5 Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Αφροδίτη Παναγιωτάκου,  https://www.kathimerini.gr/culture/561168328/mia-

stegi-politismoy-ston-kairo-tis-pandimias/. 
6 Δημήτρης Μυλωνάς,  παραγωγός του Από Μηχανής Θεάτρου, σκηνοθέτης και ηθοποιός, στο 

https://www.athinorama.gr/theatre/article/eksi_anthropoi_tou_theatrou_miloun_gia_to_theatro_stin_

epoxi_tou_koronoiou-2540847.html . 
7 Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου διαθέσιμο στο https://www.lifo.gr/articles/theater_articles/281389/dimitris-papaioannoy-

ennoeitai-oti-tha-ksanazisoyme-mazi. 

https://www.kathimerini.gr/culture/561168328/mia-stegi-politismoy-ston-kairo-tis-pandimias/
https://www.kathimerini.gr/culture/561168328/mia-stegi-politismoy-ston-kairo-tis-pandimias/
https://www.athinorama.gr/theatre/article/eksi_anthropoi_tou_theatrou_miloun_gia_to_theatro_stin_epoxi_tou_koronoiou-2540847.html
https://www.athinorama.gr/theatre/article/eksi_anthropoi_tou_theatrou_miloun_gia_to_theatro_stin_epoxi_tou_koronoiou-2540847.html
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από τον ιό; … Και ανέδειξε ένα ερώτημα το οποίο σπανίως έχουμε το κουράγιο να κάνουμε στον 

εαυτό μας: Τι είναι ακριβώς αυτό για την αναζήτηση του οποίου συνεχίζουμε να αναλωνόμαστε;»8. 

 «Χάρις στον εγκλεισμό και σε αυτόν τον χρόνο που ξαναβρίσκουμε, ο οποίος δεν είναι πια 

κομματιασμένος, δεν χρονομετράται, χάρις σε αυτόν τον χρόνο που ξεφεύγει από το σχήμα "μετρό - 

δουλειά - ύπνος", μπορούμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να δούμε ποιες είναι οι ουσιαστικές μας 

ανάγκες, δηλαδή ο έρωτας, η φιλία, η τρυφερότητα, η αλληλεγγύη, η ποίηση της ζωής»9. 

Τέλος, τρεις σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες αναφέρονται στο θέμα ως εξής 10: 

 «…Μέσα σε αυτή την κακοτυχία, μέσα σε αυτήν τη σιωπή κάτι μπορεί να γεννηθεί… ώστε 

να μπορεί κανείς να γίνει δημιουργός σπουδαίος χωρίς την οχλοβοή, ίσως μπορούμε να ξαναγίνουμε 

πιο ταπεινοί, να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα όπως η ασημαντότητά μας, οι ελλείψεις μας. Να 

κάνουμε ένα πραγματικά ζωντανό και χρήσιμο θέατρο που θα στηρίζεται στην ιδέα του ελάχιστου. 

Δεν χρειάζεται όλο αυτό το θεαματικό στοιχείο.  Την ιδέα του ελάχιστου την πρεσβεύω, είναι πιο 

πολύ ιδεολογικό το ζήτημα, παρά αισθητικό».  

«Μέσω της καθάρσεως, η τέχνη του θεάτρου και η τέχνη της ιατρικής μοιάζουν πολύ. Δεν 

είναι τυχαίο που στην κλασική αρχαιότητα, σε εγγύτατη απόσταση από τα θέατρα, φύτρωναν πάντα 

ναοί του Ασκληπιού.  Θα βρεθούν συγγραφείς που θα γράψουν τώρα για τον κορωνοϊό, η 

«δραματουργία της δυστοπίας» θα ακολουθηθεί από τις παραστάσεις της δυστοπίας. Το θέατρο ως 

τέχνη ζωντανή, μεγαλειώδης λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, δεν αντέχει τις τεχνολογίες. 

Κάθε είδους μηχανή αντιστρατεύεται τη ζώσα σάρκα του. Η διαδικτυακή παρουσίαση 

βιντεοσκοπημένων παραστάσεων και οι θεατρικές πρόβες από Skype έχουν πολύ μεγάλη σχέση με 

το σώμα της φωνής. Η φωνή, όπως ακούγεται από το Skype, μόνο φωνή ηθοποιού δεν είναι, ούτε 

φωνή που να μπορεί να μεταφέρει τονισμούς και αποχρώσεις, δηλαδή βαθύ σώμα κειμένου».   

 «Γίναμε καταναλωτές ενός απροσδιόριστου ελεύθερου χρόνου τον οποίο έχουμε ανάγκη 

σπασμωδικά να διαφημίζουμε και στο διαδίκτυο, ακόμα και με ασκήσεις γυμναστικής. Οπότε η 

online καταιγίδα θεαμάτων, αντί να κατευνάσει την αγωνία μας, μετατράπηκε σε online υστερία. Σε 

λίγο θα ακολουθήσουν τα online soldout και στη συνέχεια οι online κριτικές, μας απασχολούν 

αυτάρεσκα views και likes προβολών online, που επιβραβεύονται από τα media, που βρίσκονται 

                                                 
8 Όλγκα Τοκάρτσουκ,  Νόμπελ Λογοτεχνίας  για το έτος 2018 (βραβεύτηκε το 2019), στο  New Yorker: "A New World 

Through My Window", 04/2020 https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-

logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia.  
9Εντγκάρ Μορέν Γάλλος φιλόσοφος – συγγραφέας EL Pais, 04/2020 , στο 

https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-

parigorisan-stin-pandimia.  
10 Με τη σειρά που αναφέρονται:  Θόδωρος Τερζόπουλος, Ρούλα Πατεράκη, Άντζελα Μπρούσκου, στο 

https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia. 

https://m.lifo.gr/articles/ideas_articles/277616/olgka-tokartsoyk-mipos-aytos-einai-telika-o-fysiologikos-rythmos-tis-zois
https://m.lifo.gr/articles/ideas_articles/277616/olgka-tokartsoyk-mipos-aytos-einai-telika-o-fysiologikos-rythmos-tis-zois
https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia
https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia
https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia
https://m.lifo.gr/articles/opinions/282481/7-spoydaioi-anthropoi-kai-ta-logia-toys-poy-mas-parigorisan-stin-pandimia
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επίσης σε απραξία. Μήπως παραστάσεις και θεατές πρέπει να σταματήσουν να συμπεριφέρονται 

online;».    

Η απεδαφικοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος στην περίοδο της πανδημίας του 2020 

φαίνεται ότι καλά κρατεί. Στη «ζωή μετά…» δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η οποιαδήποτε 

εξέλιξη στο πολιτισμικό πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι αντίθετη με 

τις αξίες των πραγμάτων που ενδιαφέρουν τον πολιτισμό. Η κοινωνική εγγύτητα αποτελεί 

πρωταρχική ανάγκη. Το στοίχημα στον πολιτισμό είναι η ενεργή συμμετοχή και η συνάντηση του 

κοινού με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και όταν ο κόσμος είναι «αθέατος», η διάδραση είναι που 

έχει πραγματική αξία γιατί η συνάντηση και η συνύπαρξη με τους «άλλους» προκαλεί συγκίνηση, 

ενεργοποιεί  το συν-αίσθημα, δημιουργεί ταυτόχρονες σιωπές, γέλιο και μονοσύλλαβες  λεκτικές 

αντιδράσεις, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι ταυτίζονται μονομερώς. 
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1 

Περίληψη: 

Η εξάπλωση της νόσου του κωρονoϊού αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα βιολογικό και 

επιδημιολογικό ζήτημα να μεταμορφωθεί σε ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό θέμα. Μια από 

τις σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας του κωρονοϊού είναι η πρόκληση του κοινωνικού 

άγχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών ανησυχιών στους 

πολίτες όλων των χωρών, ακόμη και στις κοινωνίες χωρίς επιβεβαιωμένα κρούσματα. Το αίσθημα 

της απογοήτευσης, ιδίως μεταξύ των ατόμων της νεότερης γενιάς, ουσιαστικά αποκάλυψε την 

ευαλωτότητα των κοινωνιών στην αντιμετώπιση των κινδύνων. Ο αντίκτυπος της επιδημίας στο 

σύστημα υγείας μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχική, όσο και τη σωματική υγεία. Πρώτον, η 

ψυχική υγεία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας συχνά πλήττεται από την εργασία κατά τη 

διάρκεια επιδημιών και δεύτερον, τα τεταμένα συστήματα υγείας οδηγούν σε λιγότερη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συχνά υποφέρουν από ψυχικές 

ασθένειες ως αποτέλεσμα του άγχους και του τραύματος από την εργασία κατά τη διάρκεια 

εμφάνισης μιας νόσου. Μια μελέτη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, μετά την επιδημία 

SARS, έδειξε ότι σχεδόν το ένα πέμπτο είχε παρουσιάσει «σημαντικά ψυχικά συμπτώματα». Οι 

επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, που αναπτύσσουν ψυχικές ασθένειες, είναι πιθανό να είναι 

λιγότερο παραγωγικοί. Συνεπώς, η κακή ψυχική υγεία μπορεί να αποδυναμώσει την αντίδραση στην 

ίδια την επιδημία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική υγεία, κορωνοϊός (Covid-19),  ψυχολογική επιδημία 
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1. Εισαγωγή 

Κάθε κοινωνία, που πλήττεται από μια μορφή απειλητικής επιδημίας, μπορεί ταυτόχρονα να βιώνει, 

τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά, έντονα κύματα πανικού, να διατυπώνει πλήθος ερμηνειών 

σχετικά με την προέλευση και την πορεία της νόσου, να προβάλλει μια σειρά από αμφιλεγόμενα 

ηθικά διλήμματα και θεωρίες συνωμοσίας, καθώς και να αναπτύσσει πληθώρα ανταγωνιστικών 

στρατηγικών ελέγχου, που αποσκοπούν είτε στην καταπολέμηση της ίδιας της νόσου, είτε στην 

αντιμετώπιση των έτι φοβερότερων επιδημιών του φόβου και της κοινωνικής απορρύθμισης. Η 

εξάπλωση του κορωνοϊού δείχνει ότι η κοινωνία της διακινδύνευσης οδηγεί σε μια ευάλωτη 

κοινωνία, όπου,  όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως, βρίσκονται σε κίνδυνο (έγκυες γυναίκες, οικογένειες 

με παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα) (Marshall, et al, 

2020). Η ψυχολογική επιδημία του τρόμου, της καχυποψίας και του πανικού ακολουθεί 

προδιαγεγραμμένα στάδια και μολύνει πολύ περισσότερο από την ίδια τη νόσο, στιγματίζοντας 

ψυχολογικά τη γενιά και αλλάζοντας με δραματικό τρόπο τις δυναμικές μιας κοινωνίας. Όλα αυτά 

τα αρνητικά συναισθήματα μπορούν να είναι εντελώς διαχωρισμένα από την πραγματικότητα της 

νόσου.  

 

2. Στάδια μιας επιδημίας 

Αρχικά οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν μια νέα ασθένεια ή μια νέα επιδημία 

είναι ασήμαντη ή εξαιρετικά σημαντική. Η συνεχής αλλαγή απόψεων προκαλεί έναν συλλογικό 

αποπροσανατολισμό (Ferlie & Pettigrew, 1990). Όσο δεν υπάρχουν  συλλογικοί τρόποι 

αντιμετώπισής της, πολλαπλές μορφές αντίδρασης μπορεί να αναδυθούν με διαφορετικά σχέδια 

δράσης, στρατηγικές για την καταπολέμηση και τον έλεγχο της νόσου. Δημιουργούνται νέες 

κουλτούρες και αξίες, που πριν την εμφάνιση της ασθένειας μπορεί να μη σήμαιναν οτιδήποτε. Στην 

πραγματικότητα, η έννοια του «πανικού» εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό από εκείνους που 

μελετούν τις καταστροφές, καθώς ούτε περιγράφει, ούτε εξηγεί, τι κάνουν οι άνθρωποι σε τέτοιες 

περιπτώσεις (Quarantelli, 2001). Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι δεν ενεργούν παράλογα ή 

εγωιστικά σε κρίσεις. Αντίθετα, οι πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν ότι η εμπειρία μιας κοινής 

απειλής ή κινδύνου μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινής 

ταυτότητας ή «συνύπαρξης» (Reicher & Haslam, 2009) και ενδεχομένως σε μια ενισχυμένη 

συνεργασία και υποστήριξη των άλλων (Drury & Alfadhli, 2019).  

Αφενός, η ανάδυση της κοινής ταυτότητας σε μια κρίση, μπορεί να ενθαρρυνθεί με την 

αντιμετώπιση του κοινού κινδύνου με συλλογικό τρόπο (Carter et al, 2013), αφετέρου, η κοινή 

ταυτότητα μπορεί να υπονομευθεί με τη δημιουργία διαχωρισμών και την πρόκληση ανταγωνισμού 

μεταξύ των ανθρώπων. Η  συμπεριφορά που παρατηρείται, για παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ,  δεν 
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είναι η «αγορά πανικού». Ακόμα και η χρήση του όρου «πανικός» είναι αντιπαραγωγική,  εφόσον 

από μόνος του υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι που «πανικοβάλλει». Ο όρος χρησιμοποιείται από τα 

ΜΜΕ (εικόνες με κενά ράφια, εκτίναξη τιμών) προκαλώντας νέα φαινόμενα και δυσλειτουργικές 

συμπεριφορές  και προάγοντας τον εγωισμό και την ανταγωνιστικότητα (Carter et al, 2013). 

Σε πιο ακραία στάδια, όταν οι θάνατοι ξεπερνούν ένα ορισμένο όριο, είναι δυνατόν να 

ξεσπάσει μία  λαίλαπα στιγματισμού, τόσο για τα άτομα που νοσούν, όσο και για τις κύριες ομάδες 

φορέων. Η κοινωνική επιδημία μπορεί να πάρει τη μορφή της αποφυγής, του διαχωρισμού, της 

δίωξης και της κακοποίησης και τέλος - τουλάχιστον δυνητικά – της μαζικής, οργανωμένης βίαιης 

επίθεσης κατά συγκεκριμένων πληθυσμών. Τέλος, οι ανήμπορες κοινωνίες προσεγγίζουν ένα σημείο 

αναλγησίας και αδιαφορίας απέναντι στο ερεβώδες πεπρωμένο και εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια 

προφύλαξης και αποτροπής.  

 

3. Επιπτώσεις 

Τόσο τα άτομα που νοσούν, όσο και αυτά που βρίσκονται σε καραντίνα - ιδιαίτερα στις επιδημίες με 

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας - υποφέρουν από τεράστια ψυχική καταπόνηση. Στην 

πραγματικότητα, πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει τεκμηριωμένες συνδέσεις μεταξύ σοβαρών 

ασθενειών και διαφόρων ψυχικών ασθενειών. Για παράδειγμα, ο καρκίνος έχει συσχετιστεί με 

μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD), ο SARS με PTSD, άγχος και κατάθλιψη και ο HIV με 

PTSD. 

Σε μια μελέτη το 2006 διαπιστώθηκε ότι το 29% των ατόμων που βρίσκονταν σε καραντίνα, 

κατά τη διάρκεια της επιδημίας του SARS, εμφάνιζαν σημεία PTSD και το 31% εμφάνιζαν σημάδια 

κατάθλιψης. Επιπλέον, τουλάχιστον στην περίπτωση του PTSD, όσο μεγαλύτερο διάστημα κάποιος 

ήταν σε καραντίνα, τόσο πιο πιθανό ήταν να παρουσιάσει σημάδια της ασθένειας (Honnerman, 

2015).  

Σύμφωνα με τον  Barry (2005), οι ιατρικοί επαγγελματίες κάνουν λόγο για τη μεγάλη 

σημασία των ισχυρών κοινωνικών δικτύων για την ψυχική υγεία. Οι επιδημίες μπορούν να 

καταργήσουν απότομα τις δομές κοινωνικής στήριξης, όταν τις χρειάζονται περισσότερο, αφήνοντας 

τα άτομα να αισθάνονται απομονωμένα και ευάλωτα. 

Το 2007, στην Αυστραλία  εμφανίστηκε η πρώτη εστία της εξαιρετικά μολυσματικής γρίπης 

των ιπποειδών. Οι Taylor et al, (2008) πραγματοποίησαν μια διαδικτυακή έρευνα, με 2760 

συμμετέχοντες, για την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων αυτής της νόσου και  τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογική δυσφορία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

σημειώθηκαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μη ειδικής ψυχολογικής δυσφορίας, με το 34% των 

ερωτηθέντων να αναφέρει υψηλή ψυχολογική δυσχέρεια. Επιπλέον, όσοι ζούσαν σε ζώνες υψηλού 
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κινδύνου, (σε περιοχές με τη λοίμωξη), είχαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για υψηλή ψυχολογική 

δυσφορία σε σχέση με εκείνους που ζούσαν σε μη μολυσμένες περιοχές (λευκές ζώνες). 

 

4. Μεθοδολογία έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

του κορωνοϊού (Covid-19) στην ελληνική κοινωνία και ο ρόλος των ΜΜΕ. Η έρευνα έλαβε μέρος 

την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 και διακρίθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

της έρευνας  εξετάστηκαν οι στάσεις του γενικού πληθυσμού πριν την εμφάνιση του κορωναϊού 

στην ελληνική κοινωνία. Η δεύτερη φάση της έρευνας ξεκίνησε με την εμφάνιση του πρώτου 

κρούσματος στην Ελλάδα. Μέρος του δείγματος από το πρώτο στάδιο συμπλήρωσε ξανά το 

ερωτηματολόγιο για να εξεταστεί η μεταβολή των στάσεων τους. 

Η μέθοδος της έρευνας είναι η ποσοτική και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας είναι το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Το διαδικτυακό 

ερωτηματολόγιο δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να έχει πρόσβαση σε γεωγραφικά 

κατανεμημένους πληθυσμούς, να εξοικονομήσει πόρους και να εξαλείψει σφάλματα κατά την 

εισαγωγή των δεδομένων (Λινάρδης, κ.ά., 2011). 

Στη πρώτη φάση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 5 θεματικούς άξονες. Ο 

πρώτος θεματικός άξονας σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, 

ηλικία, τόπο διαμονής, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο). Ο δεύτερος θεματικός άξονας σχετίζεται με 

τους ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες  (άγχος, κατάθλιψη, ένταξη σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου κλπ.). Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με τους παράγοντες όπως η ενημέρωση  (για την 

συμπτωματολογία, για τους τρόπους προφύλαξης, για τρόπους μετάδοσης κλπ.) και τη φύση του 

κορωνοϊού (επικινδυνότητα, προέλευση του ιού). Ο τέταρτος θεματικός άξονας σχετίζεται με τους 

παράγοντες απουσίας επαρκών μέτρων προφύλαξης και υγιεινής (έλλειψη χρόνου, λήψη μέτρων από 

το κράτος, λήψη μέτρων μετά την εμφάνιση του ιού κλπ.). Ο πέμπτος θεματικός άξονας σχετίζεται 

με τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην καθημερινότητα (π.χ. περιορισμός 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, μέτρα ασφαλείας, καχυποψία κλπ.).  

Στην δεύτερη φάση της έρευνας προκειμένου να χορηγηθεί το ερωτηματολόγιο στο ίδιο 

δείγμα του πληθυσμού, αφαιρέθηκε ο τέταρτος θεματικός άξονας του αρχικού ερωτηματολογίου, 

ενώ, προστέθηκε ακόμα ένας για να ερευνήσει τις στάσεις για τον κορωνοϊό COVID-19 μετά την 

εμφάνιση του στην ελληνική κοινωνία. 

Η κλίμακα των απαντήσεων ήταν από 0 έως 10. Επομένως, η κλίμακα likert διαμορφώθηκε 

ως εξής: 0-2 (ελάχιστα),  3-5 (λίγο),  6-8 (πολύ),  8-10 (πάρα πολύ).  
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5. Δείγμα της έρευνας 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία 

συμμετείχαν συνολικά 874 άτομα, από τους οποίους οι 167 ήταν άνδρες (19,1%) και οι 707 γυναίκες 

(80,9%). Το δείγμα ηλικιακά απαρτίζεται από 312 άτομα κατηγορίας 18-28 ετών (35,7%),  180 

άτομα κατηγορίας 29-39 ετών (20,6%), 212 άτομα κατηγορίας 40-50 ετών (24,3%), 157 άτομα 

κατηγορίας 51-61 ετών (18%) και 13 άτομα μεγαλύτερα των 62 ετών (1,5%). Το δείγμα βάσει του 

μορφωτικού επιπέδου απαρτίζεται από 5 άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (0,6%), 107 άτομα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12,2%), 103 άτομα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (11,8%), 413 άτομα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (47,3%) και 246 άτομα κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

(28,1%). Το δείγμα βάσει επαγγελματικής ιδιότητας απαρτίζεται από 204 μονίμους στον δημόσιο 

τομέα (23,3%), 78 μη μονίμους στο δημόσιο τομέα (8,9%), 116 ιδιωτικούς υπαλλήλους (13,3), 99 

ελευθέρους επαγγελματίες (11,3%), 64 άτομα, τα οποία εργάζονται σε ευέλικτες μορφές εργασίας 

(7,3%), 106 ανέργους (12,1%) και 207 φοιτητές (23,7%). Σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας το δείγμα 

απαρτίζεται από 380 κατοίκους Αθήνας ή Θεσσαλονίκης (43,5%), 255 κατοίκους πρωτεύουσας 

νομού (29,2%) και 239 κατοίκους είτε κωμόπολης είτε χωριού είτε κάποιας επαρχιακής πόλης 

(27,3%) (Πίνακας Α) 

Πίνακας Α: Δείγμα για την πρώτη φάση της έρευνας 

Πρώτη φάση της έρευνας ( δείγμα 874) 

Φύλο Άνδρες:  167 Γυναίκες:  707 

Ηλικία (18-28): 

312 

(29-39): 

180 

(40-50): 

212 

(51-61): 

157 

(> 62): 13 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Απόφοιτο

ι 

Α/βάθμια

ς: 5 

Απόφοιτοι 

Β/βάθμιας: 

107 

Μεταλυκεια

κή 

εκπαίδευση: 

103 

Απόφοιτο

ι 

Γ/βάθμιας

: 

413 

Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού/ 

Διδακτορικού: 

246 

Επαγγελματ

ική ιδιότητα 

Μόνιμοι 

στο 

δημόσιο 

τομέα: 

204 

Μη μόνιμοι 

στο 

δημόσιο 

τομέα:  78 

Ιδιωτικοί 

υπάλληλο

ι: 

116 

Ελεύθερ

οι 

επαγγελ

ματίες: 

99 

Ευέλικτ

ες 

μορφές 

εργασία

ς: 64 

Άνεργ

οι: 

106 

Φοιτητέ

ς: 

207 

Τόπος 

διαμονής 

Αθήνα ή Θεσ/νίκη: 

380 

Πρωτεύουσα νομού: 

255 

Κωμόπολη/Χωριό/ επαρχιακή 

πόλη: 239  

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, με την εμφάνιση του κορωναϊού στην ελληνική κοινωνία 

συμμετείχαν συνολικά 327 άτομα, 76 άνδρες (23,2%) και 251 γυναίκες (76,8%). Το δείγμα βάσει 

ηλικίας απαρτίζεται από 156 άτομα ηλικίας 18-28 ετών (47,7%), 64 άτομα ηλικίας 29-39 ατόμων 

(19,6%), 72 άτομα ηλικίας 40-50 (22%), 32 άτομα ηλικίας 51-61 ετών (9,8%) και 3 άτομα 

μεγαλύτερα των 62 ετών (0,9%). Το δείγμα βάσει της επαγγελματικής ιδιότητας απαρτίζεται από 42 

μόνιμους στον δημόσιο τομέα (12,8%), 19 μη μόνιμους στο δημόσιο τομέα (5,8%), 63 ιδιωτικούς 
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υπαλλήλους (19,3%), 34 ελεύθερους επαγγελματίες (10,4%), 31 εργαζόμενους σε ευέλικτες μορφές 

εργασίας (9,5%), 33 ανέργους (10,1%) και 105 φοιτητές (32,1%). Το δείγμα βάσει του μορφωτικού 

του επιπέδου απαρτίζεται από 33 αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10,1), 47 αποφοίτους 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης (14,4%), 174 αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (53,1%),  73 

κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (22,4%). Σύμφωνα με τον τόπο διαμονής το 

δείγμα απαρτίζεται από 133 κατοίκους σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (40,7%),  91 κατοίκους 

πρωτεύουσας νομού (27,8%), 103 κατοίκους σε κωμόπολη, χωριό ή άλλη επαρχιακή πόλη (31,5%) 

(Πίνακας Β). 

Πίνακας Β: Δείγμα για τη δεύτερη φάση της έρευνας 

Δεύτερη φάση της έρευνας ( δείγμα 369) 

Φύλο Άνδρες:  74 Γυναίκες:  295 

Ηλικία (18-28): 100 (29-39): 64 (40-50): 98 (51-61): 98 (> 62): 9 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Απόφοιτοι 

Α/βάθμιας: - 

Απόφοιτοι 

Β/βάθμιας: 39 

Μεταλυκειακή 

εκπαίδευση: 

35 

Απόφοιτοι 

Γ/βάθμιας: 

165 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/ 

Διδακτορικού: 

130 

Επαγγελματική 

ιδιότητα 

Μόνιμοι στο 

δημόσιο 

τομέα: 128 

Μη μόνιμοι στο 

δημόσιο τομέα:  

32 

Ιδιωτικοί 

υπάλληλοι: 

44 

Ελεύθεροι 

επαγγελμα

τίες: 39 

Ευέλικτες 

μορφές 

εργασίας: 

21 

Άνεργοι: 

40 

Φοιτητές: 

65 

Τόπος διαμονής Αθήνα ή Θεσ/νίκη: 174 Πρωτεύουσα νομού: 114 Κωμόπολη/Χωριό/ επαρχιακή 

πόλη: 81 

 

 

6. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, ο οποίος σχετίζεται με την ενημέρωση για τη φύση του κορωνοϊού, 

σύμφωνα με αποτελέσματα της έρευνας, σημειώνεται μια μικρή αύξηση στο στάδιο της εμφάνισης 

του ιού στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα στον Πίνακα 1α, παρουσιάζεται μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενημέρωση για την συμπτωματολογία, τους τρόπους μετάδοσης 

και προφύλαξης, συγκριτικά με την πρώτη φάση της έρευνας. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι, 

λαμβάνουν υπόψη τους την τήρηση των συνιστομένων μέτρων και κανόνων. Ενώ, σημαντικό είναι 

να αναφερθεί ότι, μετά την έλευση του ιού ενδιαφέρθηκαν κυρίως να ενημερώσουν και να 

προστατέψουν τα οικεία τους πρόσωπα λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα. Ακόμα, από την πρώτη 

φάση της έρευνας παρατηρείται ότι, τα ποσοστά σχετικά με τον πανικό που προκαλούν τα ΜΜΕ 

είναι αρκετά υψηλά και αυξάνονται περισσότερο στη δεύτερη φάση της έρευνας. Πιθανώς η 

συνολικότερη εικόνα που υπάρχει για τα ΜΜΕ οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι στην συγκεκριμένη 

περίπτωση τα ΜΜΕ κατασκευάζουν ψευδείς αλήθειες ή προβάλλουν πτυχές αυτής. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τα δεδομένα, δεν επικρατεί πανικός για τον ρυθμό της εξάπλωσής του ιού και στις δύο 

φάσεις τις έρευνας. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα μέτρα απομόνωσης 

προκαλούν πανικό και το μόνο που απαιτείται είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής.  
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Πίνακας 1α: Ενημέρωση και μέτρα για τον Covid-19 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 (ελάχιστα),  3-5 

(λίγο),  6-8 (πολύ),  8-10 (πάρα πολύ) 

Πριν τον 

Covid-19 

Μετά τον 

Covid-19 

Μ.Ο. Μ.Ο. 

Γ.1. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τα συμπτώματα του 

νέου κορωναϊού  (2019-nCoV) είναι επαρκής 
6,06 7,96 

Γ.2. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους τρόπους 

μετάδοσης του ιού είναι επαρκής 
6,46 8,12 

Γ.3. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους τρόπους 

προφύλαξης από τον ιό είναι επαρκής 
6,33 8,21 

Γ.5. Έχω λάβει όλα τα συνιστώμενα μέτρα και κανόνες 

υγιεινής για την προφύλαξη από τον κορωναϊό 
5,50 7,49 

Γ.6. Έχω ενημερώσει τους οικείους μου για τον νέο ιό 

και έχω λάβει μέτρα προφύλαξης για να τους 

προστατέψω 

5,24 7,42 

Γ.7. Ο ιός είναι προϊόν συνωμοσίας και εφευρέθηκε για 

να πλουτίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες 
3,71 3,86 

Γ.8. Ο ιός είναι τόσο επικίνδυνος όσο μια απλή γρίπη 

και σύντομα θα ξεχαστεί 
5,15 6,52 

Γ.9. Τα ΜΜΕ προκαλούν γενικό πανικό με τους 

υπερβολικούς τίτλους και την κάλυψη των γεγονότων 

σχετικά με την εξάπλωση και την επικινδυνότητα του 

κορωναϊού 

7,12 8,32 

Γ.10. Η ενημέρωση που υπάρχει σχετικά με τον ιό, 

περισσότερο από κάθε ανάλογη περίπτωση, έχει 

διαστρεβλωθεί από τις σκόπιμες ψεύτικες ειδήσεις που 

κυκλοφορούν και διαδίδονται στο διαδίκτυο 

5,79 6,66 

Γ.11. Έχω τρομοκρατηθεί από το ρυθμό εξάπλωσης του 

ιού και δεν ξέρω πως να προστατευτώ εγώ και τα 

αγαπημένα μου πρόσωπα 

3,01 2,72 

Γ.12.Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι προσφυγικές και 

μεταναστευτικές ροές θα φέρουν πιο σύντομα την 

Ελλάδα αντιμέτωπη με την επιδημία 

4,14 3,61 

Γ.13. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αυστηρής  

απομόνωσης και αποστείρωσης χώρων, περιοχών και 

ανθρώπων, για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση 

του ιού 

5,29 5,23 

Γ.14. Τα μέτρα απομόνωσης προκαλούν πανικό, ενώ το 

μόνο που απαιτείται είναι η αυστηρή τήρηση των 

κανόνων υγιεινής 

6,50 7,08 

Γ.15.Είμαι ικανοποιημένος/η από τα μέτρα που 

λαμβάνει η Ελλάδα για την αποτροπή εξάπλωσης του 

ιού 

4,61 4,98 

Γ.16. Πρέπει να επιβληθούν σκληρά μέτρα κατά των 

χωρών που είναι υπεύθυνες για την πρόκληση 

επιδημιών 

4,82 3,56 

Ως προς το φύλο, δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά ως προς την ενημέρωση τους (Πίνακας 1β)  
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Πίνακας 1β: Ενημέρωση και μέτρα για τον Covid-19/ ανά φύλο 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 

(ελάχιστα),  3-5 (λίγο),  6-8 (πολύ),  8-

10 (πάρα πολύ) 

Πριν τον Covid-

19 

Μετά τον 

Covid-19 

Πριν τον 

Covid-19 

Μετά τον 

Covid-19 

 

Μ.Ο 

Ανδρών 

Μ.Ο. 

Ανδρών 

Μ.Ο 

Γυναικών 

Μ.Ο. 

Γυναικών 

Γ.1. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τα 

συμπτώματα του νέου κορωναϊού  (2019-

nCoV) είναι επαρκής 

5,91 6,78 6,09 7,45 

Γ.2. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους 

τρόπους μετάδοσης του ιού είναι επαρκής 6,16 7,33 6,53 7,80 

Γ.3. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους 

τρόπους προφύλαξης από τον ιό είναι 

επαρκής 

6,11 7,61 6,39 7,95 

Γ.5. Έχω λάβει όλα τα συνιστώμενα 

μέτρα και κανόνες υγιεινής για την 

προφύλαξη από τον κορωναϊό 

5,23 6,00 5,56 7,05 

Γ.6. Έχω ενημερώσει τους οικείους μου 

για τον νέο ιό και έχω λάβει μέτρα 

προφύλαξης για να τους προστατέψω 

4,68 6,03 5,37 7,16 

Γ.7. Ο ιός είναι προϊόν συνωμοσίας και 

εφευρέθηκε για να πλουτίσουν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες 

2,74 3,43 3,94 4,50 

Γ.8. Ο ιός είναι τόσο επικίνδυνος όσο μια 

απλή γρίπη και σύντομα θα ξεχαστεί 5,32 6,63 5,11 6,38 

Γ.9. Τα ΜΜΕ προκαλούν γενικό πανικό 

με τους υπερβολικούς τίτλους και την 

κάλυψη των γεγονότων σχετικά με την 

εξάπλωση και την επικινδυνότητα του 

κορωναϊού 

7,31 8,28 7,08 8,30 

Γ.11. Έχω τρομοκρατηθεί από το ρυθμό 

εξάπλωσης του ιού και δεν ξέρω πως να 

προστατευτώ εγώ και τα αγαπημένα μου 

πρόσωπα 

2,16 2,57 3,21 3,42 

Γ.12.Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι 

προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές 

θα φέρουν πιο σύντομα την Ελλάδα 

αντιμέτωπη με την επιδημία 

3,44 4,66 4,31 4,49 

Γ.13. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα 

αυστηρής  απομόνωσης και 

αποστείρωσης χώρων, περιοχών και 

ανθρώπων, για να αποτραπεί η περαιτέρω 

εξάπλωση του ιού 

5,10 5,21 5,33 5,77 

Γ.14. Τα μέτρα απομόνωσης προκαλούν 

πανικό, ενώ το μόνο που απαιτείται είναι 

η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής 
6,20 7,36 6,57 6,82 
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Γ.15.Είμαι ικανοποιημένος/η από τα 

μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα για την 

αποτροπή εξάπλωσης του ιού 

4,87 4,86 4,55 4,87 

Γ.16. Πρέπει να επιβληθούν σκληρά 

μέτρα κατά των χωρών που είναι 

υπεύθυνες για την πρόκληση επιδημιών 

4,41 4,32 4,92 4,23 

Στη συνέχεια, ως προς τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην καθημερινότητα 

των πολιτών, παρατηρείται ότι πριν και μετά την εμφάνιση του ιού στην ελληνική κοινωνία ο 

περιορισμός των κοινωνικών δραστηριοτήτων, η καχυποψία, η αποφυγή πολυσύχναστων μερών και 

τα μέτρα ασφαλείας δεν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των ατόμων (Πίνακας 

2α). Ωστόσο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν πριν από τα μέτρα που 

έλαβε η κυβέρνηση για τον κατ’ οίκον περιορισμό, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών. 

Πίνακας 2α: Ποιες οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωναϊού στην καθημερινότητα σας; 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 (ελάχιστα),  3-5 (λίγο),  6-8 

(πολύ),  8-10 (πάρα πολύ) 
Πριν τον 

Covid-

19 

Μετά 

τον 

Covid-

19 

Μ.Ο. Μ.Ο. 

Ε.1. Έχω περιορίσει τις κοινωνικές μου δραστηριότητες 2,09 3,45 

Ε.2. Έχω γίνει πιο καχύποπτος απέναντι σε ανθρώπους που 

ενδεχομένως να νοσούν έστω και από κρυολόγημα 
3,38 4,08 

Ε.3. Προσπαθώ να αποφεύγω πολυσύχναστα μέρη 3,90 4,88 

Ε.4. Παίρνω μέτρα ασφαλείας όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά 

κλπ. 
3,77 4,71 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες είναι πιο καχύποπτες σε σχέση με 

τους άνδρες και λαμβάνουν περισσότερα μέτρα ασφαλείας (Πίνακας 2β).  

Πίνακας 2β: Ποιες οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην καθημερινότητα σας/ ανά 

φύλο 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 

(ελάχιστα),  3-5 (λίγο),  6-8 (πολύ),  8-10 

(πάρα πολύ) 

Πριν 

τον 

Covid-

19 

Μετά 

τον 

Covid-

19 

Πριν τον 

Covid-19 

Μετά 

τον 

Covid-19 

Μ.Ο  

Ανδρών 

Μ.Ο. 

Ανδρών 

Μ.Ο 

Γυναικών 

Μ.Ο. 

Γυναικών 

Ε.1. Έχω περιορίσει τις κοινωνικές μου 

δραστηριότητες 
1,34 2,55 2,27 3,68 

Ε.2. Έχω γίνει πιο καχύποπτος απέναντι σε 

ανθρώπους που ενδεχομένως να νοσούν έστω 

και από κρυολόγημα 

2,53 3,07 3,58 4,34 

Ε.3. Προσπαθώ να αποφεύγω πολυσύχναστα 

μέρη 
2,68 3,89 4,19 5,13 

Ε.4. Παίρνω μέτρα ασφαλείας όπως μάσκες, 

γάντια, αντισηπτικά κλπ. 
2,70 3,97 4,02 4,90 
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Στη συνέχεια, στις σχετικές ερωτήσεις για το αν έχουν λάβει επαρκή μέτρα προφύλαξης και 

υγιεινής και για ποιους λόγους μπορεί να μην έχουν λάβει εξάγεται το συμπέρασμα ότι, μετά την 

εμφάνιση του ιού οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρίζουν ότι ο φόβος πως θα νοσήσουν είναι 

μικρότερος σε σχέση με το στάδιο της μη εμφάνισης του ιού στη χώρα και ότι σε μεγάλο βαθμό 

επικρατεί ψυχραιμία, λογική και σύνεση (Πίνακας 3). Ακόμα, φαίνεται ότι η έλλειψη γαντιών, 

μασκών και αντισηπτικών στα φαρμακεία δεν εντείνει την ανασφάλεια τους, «Στην αρχή, θεωρώ 

πως όλοι το είχαμε πάρει πολύ πιο αψήφιστα καθώς και δεν πιστεύαμε πως θα έρθει στην χώρα μας 

και δεν είχαν παρουσιαστεί (καθώς δεν υπήρχαν κιόλας) απαραίτητα επιστημονικά – ερευνητικά 

δεδομένα. Πλέον αντιμετωπίζουμε το θέμα πιο σοβαρά αλλά χωρίς πανικό» (Γ, 23).  

Ως προς την αντίδραση του κράτους, περιμένουν να λάβει μέτρα η κυβέρνηση «Σίγουρα θα 

έπρεπε να υπάρχει περισσότερη επαγρύπνηση σε αυτό δηλαδή σύνορα από Αλβανία Ιταλία να είχε 

σταματήσει τις εκδρομές τουριστικά ή να ελέγξει αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα πιστεύω ότι θα 

μπορούσε να είχε πάρει πιο νωρίς μέτρα σε όλα αυτά φυσικά που έκανε είμαι υπέρ και που έκλεισε τα 

σχολεία και σταμάτησαν την κυκλοφορία ήταν αναμενόμενο γιατί δεν ήμασταν υπεύθυνοι να 

σταματήσουμε να κυκλοφορούμε  θέλαμε δηλαδή ένα ένα stop άμεσο αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να 

είχε κάνει πιο γρήγορα κινήσεις να είχε ελέγξει πιο νωρίς τα αεροδρόμια τα λιμάνια ποιος μπαίνει 

ποιος βγαίνει» (Α, 1).  

Πίνακας 3: Εάν δεν έχετε λάβει επαρκή μέτρα προφύλαξης και υγιεινής παρακαλούμε πείτε μας 

τον λόγο 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 (ελάχιστα),  3-5 

(λίγο),  6-8 (πολύ),  8-10 (πάρα πολύ) 

Πριν τον 

Covid-19 

Μ.Ο. 

Δ.1. Δεν έχω χρόνο 3,14 

Δ.2. Δεν πιστεύω πως ο ιός θα εξαπλωθεί στην Ελλάδα 4,33 

Δ.3. Θα λάβω μέτρα μόλις το πρώτο κρούσμα φτάσει στην 

Ελλάδα 
4,43 

Δ.4. Περιμένω από το κράτος να λάβει μέτρα 4,72 

Τέλος, ως προς το φόβο εξάπλωσης και αντιμετώπισης του ιού στη χώρα προκύπτει ότι δεν επικρατεί 

φόβος, αλλά ψυχραιμία (Πίνακας 4β) και ανησυχία για τα κοντινά τους πρόσωπα «Άγχος γιατί ο 

σύζυγος μου είναι μεταμοσχευμένος και έτσι το βάρος της ευθύνης που φέρω είναι τεράστιο…» (Γ, 32). 

Πίνακας 4α: Ερωτήσεις σχετικά με τον κορωνοϊό covid-19 μετά την εμφάνιση του στην Ελλάδα 

Η κλίμακα διακρίνεται ως εξής: 0-2 (ελάχιστα),  3-5 

(λίγο),  6-8 (πολύ),  8-10 (πάρα πολύ) 

Μετά τον 

Covid-19 

Μ.Ο. 

E.2.1. Φοβάμαι πως θα νοσήσω κι εγώ από τον κορωναϊό 3,75 

Ε.2.2. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα για τον εαυτό μου, αλλά 

ανησυχώ περισσότερο για τα αγαπημένα μου πρόσωπα 
6,04 

Ε.2.3. Αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση με χιούμορ 5,76 
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Ε.2.4. Επικρατεί η ψυχραιμία, η λογική και η σύνεση 7,96 

Ε.2.6. Πόσο έχει ενταθεί η ανασφάλειά σας από την έλλειψη 

μασκών, γαντιών και αντισηπτικών στα φαρμακεία; 
3,02 

 

Ως προς το φύλο φαίνεται ότι, οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο για τα αγαπημένα μου 

πρόσωπα σε σχέση με τον εαυτό τους,  ενώ, οι άνδρες αντιμετωπίζουν περισσότερο την κατάσταση 

με χιούμορ (Πίνακας 4β).  

Πίνακας 4β: Ερωτήσεις σχετικά με τον κορωνοϊό covid-19 μετά την εμφάνιση του στην 

Ελλάδα/ανά φύλο 

Μετά την εμφάνιση του Covid-19 στην Ελλάδα 
Μ.Ο. Ανδρών 

Μ.Ο. 

Γυναικών 

Ε.2.1. Φοβάμαι πως θα νοσήσω κι εγώ από τον 

κορωναϊό 
3,00 4,10 

Ε.2.2. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα για τον εαυτό μου, 

αλλά ανησυχώ περισσότερο για τα αγαπημένα μου 

πρόσωπα 

5,57 6,65 

Ε.2.3. Αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση με χιούμορ 6,25 5,36 

Ε.2.4. Επικρατεί η ψυχραιμία, η λογική και η 

σύνεση 
7,89 7,80 

Ε.2.6. Πόσο έχει ενταθεί η ανασφάλειά σας από την 

έλλειψη μασκών, γαντιών και αντισηπτικών στα 

φαρμακεία; 

3,07 3,43 

 

7. Συμπεράσματα  

Η ψυχολογία της επιδημίας έχει διττή σημασία, εφόσον αναφέρεται όχι μόνο στην ειδική 

μικροκοινωνιολογία ή την κοινωνική ψυχολογία της επιδημίας, αλλά και στο γεγονός ότι η 

ψυχολογία αυτή έχει τη δική της επιδημική φύση, η οποία διαχωρίζεται  από την επιδημία της 

νόσου. Όπως και η ασθένεια, μπορεί και αυτή να εξαπλωθεί γρήγορα από άτομο σε άτομο με 

σοβαρό αντίκτυπο, τόσο ατομικό όσο και συλλογικό. Ταυτόχρονα, όμως, η εξάπλωσή της μπορεί να 

λάβει μια ευρύτερη ποικιλία μορφών. Η ψυχολογία της επιδημίας, φαίνεται να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τρεις τύπους ψυχοκοινωνικής επιδημίας, την επιδημία του φόβου, την επιδημία της 

εξήγησης, του στιγματισμού και της ηθικοποίησης, την επιδημία δράσης και της προσαρμοστικής 

αντίδρασης (Strong, 1994). 

Κάθε κοινωνία που πλήττεται από κάποια μορφή ψυχολογίας της επιδημίας μπορεί 

ταυτόχρονα να βιώνει, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά, έντονα κύματα πανικού, πλήθος 

ερμηνειών σχετικά με την προέλευση της νόσου, μια σειρά από ηθικές διαμάχες, καθώς και 

πληθώρα ανταγωνιστικών στρατηγικών ελέγχου, που αποσκοπούν είτε στην καταπολέμηση της ίδιας 

της νόσου, είτε στον έλεγχο των περαιτέρω επιδημιών του φόβου και της κοινωνικής διάλυσης. 



 

233 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

Η επιδημία του φόβου θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί και ως  μια επιδημία της 

καχυποψίας. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί κάποιος να ασθενήσει και η καχυποψία ότι κάποιος άλλος 

έχει ήδη ασθενήσει και μπορεί να του μεταδώσει την ασθένεια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό μιας νέας, 

θανατηφόρας επιδημικής νόσου φαίνεται να είναι ένας ευρέως διαδεδομένος φόβος, ότι η ασθένεια 

μπορεί να μεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε διαφορετικών διαδρομών, μέσω του φταρνίσματος και της 

αναπνοής, μέσω της βρωμιάς και των πόμολων και γενικότερα αγγίζοντας οτιδήποτε και 

οποιονδήποτε. Το συνολικό περιβάλλον, ανθρώπινο, ζωικό και άψυχο μπορεί να καταστεί δυνητικά 

μολυσματικό.  

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που συνδέεται στενά με τα δύο παραπάνω, είναι ο 

τρόπος με τον οποίο ο φόβος και η καχυποψία μπορούν να είναι εντελώς διαχωρισμένα από την 

πραγματικότητα της νόσου. Όπως για παράδειγμα, ο ιός HIV εξαπλώθηκε σιωπηλά για αρκετά 

χρόνια, χωρίς κάποιος να έχει επίγνωση της νόσου, έτσι είναι δυνατόν να εξαπλωθούν μεγάλα 

κύματα πανικού και φόβου σε έναν πληθυσμό, ακόμη και όταν σχεδόν κανείς δεν έχει μολυνθεί.  

Άμεση συσχετισμένη με  την επιδημία παραλογισμού, του φόβου και της καχυποψίας είναι 

επιδημία του στιγματισμού τόσο για τα άτομα που νοσούν, όσο και για τις κύριες ομάδες φορέων. 

Μπορεί να πάρει τη μορφή της αποφυγής, του διαχωρισμού, της δίωξης και της κακοποίησης και 

τέλος - τουλάχιστον δυνητικά – της μαζικής, οργανωμένης βίαιης επίθεσης (προγκρόμ). Το στίγμα 

και η ξενοφοβία αποτελούν δύο πτυχές της κοινωνικής επίπτωσης των πανδημιών. Μια χρήσιμη 

έννοια στην ψυχολογία αφορά στο «συμπεριφορικό ανοσοποιητικό σύστημα». Βασίζεται στην ιδέα 

ότι το βιολογικό μας ανοσοποιητικό σύστημα δεν επαρκεί για να μας βοηθήσει να αποφύγουμε 

λοιμώξεις, επειδή δεν μπορούμε να δούμε πράγματα, όπως μικρόβια ή βακτήρια ή ιούς. Το 

συμπεριφορικό ανοσοποιητικό σύστημα είναι σαν ένα ψυχολογικό σύστημα που μας επιτρέπει να 

ανιχνεύουμε παθογόνους παράγοντες βάσει των υποδείξεων. Πρόκειται ουσιαστικά για το φόβο 

απέναντι στους άλλους ανθρώπους, φυλές, μετανάστες. 

Αναφορικά με την επιδημία της εξήγησης, της ηθικοποίησης και της δράσης, ένα 

εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των πρώτων ημερών αυτών των επιδημιών φαίνεται να είναι η 

εξαιρετικά ασταθής πνευματική κατάσταση. Πολλές φορές, οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι σε 

θέση να αποφασίσουν εάν μια νέα ασθένεια ή μια νέα επιδημία είναι ασήμαντη ή εξαιρετικά 

σημαντική. Η συνεχής αλλαγή απόψεων προκαλεί έναν συλλογικό αποπροσανατολισμό (Ferlie & 

Pettigrew, 1990).  

Έτσι, όταν μια ασθένεια είναι νέα και δεν υπάρχουν  συλλογικοί τρόποι αντιμετώπισής της, 

τότε χίλιοι διαφορετικοί τρόποι αντίδρασης  μπορεί να αναδυθούν από τις εκάστοτε κοινωνίες με 

διαφορετικά σχέδια δράσης, στρατηγικές για την καταπολέμηση  και τον έλεγχο της νόσου. 

Πρόκειται για μια κοινωνιολογική θεωρία της αντίδρασης, σε επίπεδο κοινότητας, σε απειλές 
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αναφορικά με την υγεία. Για παράδειγμα, σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσεται,  αυθόρμητα και 

δημιουργικά,  μια κουλτούρα του κωρονοϊού, για την αντιμετώπιση των περιορισμών στην 

καθημερινή ζωή και της κουραστικής απομόνωσης της καραντίνας και της διαμονής στο σπίτι. 

Τέλος, εξαιτίας της διατάραξης και του αποπροσανατολισμού που συνεπάγονται οι 

επιδημίες, παράγονται επίσης γόνιμοι λόγοι, όχι μόνο για ηθική συζήτηση και ηθική αντιπαραβολή, 

αλλά για όλα τα είδη των  "ηθικών επιχειρηματιών" (Becker, 1963). Όποιος έχει ήδη την αποστολή 

να αλλάξει τον κόσμο - ή κάποιο μέρος του - μια επιδημία αποτελεί μια νέα ευκαιρία για αλλαγή και 

μετατροπή. Έτσι το AIDS, για παράδειγμα, προσέφερε νέα είδη δυνατοτήτων στους συντηρητικούς 

θρησκευόμενους, σε όσους επιθυμούσαν να μεταρρυθμιστούν οι υπηρεσίες για τους τοξικομανείς 

και στους  ομοφυλόφιλους άνδρες, που ήταν δυσαρεστημένοι με τις πρόσφατες τάσεις της 

ομοφυλοφιλικής έκφρασης. 
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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. Η Μέθοδος των 

συντελεστών θεωρείται μια από τις βασικές μεθόδους, μεταξύ των τεχνικών και μεθόδων της 

περιφερειακής και χωρικής ανάλυσης. Οι συντελεστές υπολογίζονται με βάση οικονομικά και 

κοινωνικά μεγέθη για να μας δείξουν το επίπεδο περιφερειακής συγκέντρωσης και ανάπτυξης. Οι 

βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούμε συνήθως για τον υπολογισμό των συντελεστών είναι η 

Παραγωγή, το Προϊόν είτε το Α.Ε.Π, το Εισόδημα και κυρίως η Απασχόληση. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gkorres@geo.aegean.gr
mailto:e.papanis@soc.aegean.gr
mailto:michailidis.m@unic.ac.cy


Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

236 

1. Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά θέματα της σύγχρονης 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. 

Η χρήση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών γίνεται με σκοπό να μας δείξουν την 

διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων, αλλά επίσης και για μια 

αποτύπωση της δια-συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ περιφερειών, χωρών και κλάδων. Οι βασικότεροι 

δείκτες που χρησιμοποιούνται αναφορικά με την περιφερειακή οικονομική ανάλυση είναι, (Κορρές 

2015, Σκούντζος 1973, 1989): 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είτε Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα 

 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είτε Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 

 Κατά Κεφαλή Εθνικό Εισόδημα 

 Ο Κεφαλαιακός Συντελεστής είτε Επιταχυντής (accelerator) που συσχετίζει το μέγεθος των 

επενδύσεων που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί η ανάπτυξη ενός ορισμένου 

μεγέθους προϊόντος, όπως παρουσιάζεται από τον ακόλουθο τύπο: Δηλαδή, Επιταχυντής  είτε 

Κεφαλαιακός Συντελεστής ισούται με την Επένδυση προς το Προϊόν. 

 Το Βιοτικό επίπεδο που προσδιορίζει τον βαθμό κάλυψης των αναγκών μιας κοινωνίας. 

 Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης είτε Δείκτης Ανθρώπινης  Αξίας (Human Development 

Index) που φανερώνει την συνολική ανάπτυξη και κατάταξη των χωρών, δηλαδή υπολογίζει τόσο 

την κοινωνική όσο και την οικονομική ανάπτυξη μια χώρας και με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται η 

κατάταξη των χωρών σε διάφορες κατηγορίες. Ο Δείκτης Ανθρώπινης Αξίας αποτελείται από 

πολλούς επιμέρους δείκτες και κυμαίνεται από 0<ΔΑΑ<1. Με βάση τον ΔΑΑ διακρίνουμε τις 

διάφορες χώρες σε αναπτυγμένες χώρες (developed countries), σε αναπτυσσόμενες (developing 

countries) και σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (less developed countries) 

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 
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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 και ιδιαίτερα στην βάση 

της θεωρίας του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης και της θεωρίας του πηλίκου του τόπου 

εγκατάστασης. 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, και ιδιαίτερα την εφαρμογή του πηλίκου τόπου εγκατάστασης και του 

πολλαπλασιαστή οικονομικής βάσης, 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 με βάση τα κύρια σημεία-πυλώνες που προκύπτουν από το όλο 

πλαίσιο της θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης. 

 

2. Αναπτυξιακή Διαδικασία και Χωρική  Ανάλυση 

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. Πιο συγκεκριμένα: (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009) 

 

Παραγωγή = f (Φυσικούς Πόρους ή Γη, Εργασία, Κεφάλαιο, Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, 

Θεσμικό Πλαίσιο) 

   Η έννοια της περιφέρειας συνδέεται με την έννοια του χώρου, της απόστασης και διαφόρων 

κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Βαρσαλιανή 

Προσέγγιση (Warlas) ολόκληρη η Οικονομία θεωρείται ως ένα σημείο και διαιρείται σε περιφέρειες 

και περιλαμβάνει βασικές μεταβλητές όπως της απόστασης, (Χριστοφάκης, 2001, Κορρές 2015 & 

2014 & Σκούντζος, 1973, 1989, 1990) 

Η έννοια του χώρου θα πρέπει να έχει μια ομοιογένεια και ομοιομορφία, τόσο σε κοινωνικό-

οικονομικές συνθήκες, όσο και σε πολικές και σχεδιασμό. 
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Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε την περιφέρεια ως μια γεωγραφική περιοχή με 

ομοιότητες σε κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την απασχόληση, το 

κατά κεφαλή εισόδημα, τον εξαγωγικό τομέα κλπ. 

 Να σημειωθεί οτιδήποτε είναι θετικό ή αρνητικό για την εθνική οικονομία δεν απαιτείται ότι 

θα είναι αναγκαστικά θετικό ή αρνητικό για την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα η μετανάστευση, 

η αστικοποίηση κλπ. 

Ο «χώρος» θεωρείται ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την διάρθρωση των οικονομικών 

και κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός παραγωγικού 

συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει την χωρική, την θεσμική και την κλαδική διάσταση, όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 2. 

Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί την πρακτική εκείνη 

που αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού, εθνικού ή διεθνικού χώρου). 

Είναι γεγονός ότι οι διάφορες περιοχές δεν αναπτύσσονται με την ίδια δυναμική λόγω των 

διαφορετικών γεωγραφικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Υπό το πρίσμα αυτό, ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η σημασία του χωρικού σχεδιασμού και της χωροταξίας, αναφορικά με τον 

συντονισμό και σχεδιασμό στο χώρο της παροχής ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες σε 

βασικές υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις και υποδομές, (Κορρές 2015 & 2014) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους, από το 1988 στο Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο και από το 2003 στα κείμενα του Κοινοβουλίου, μια «κοινή ονοματολογία» των εδαφικών 

στατιστικών μονάδων (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, είτε εναλλακτικά 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics) για την τυποποίηση και κωδικοποίηση των 

περιφερειών και την υποδιαίρεση των χωρών, (Παπαδασκαλόπουλος 1995, Χριστοφάκης 2001 & 

Κορρές 2015). 

Να σημειωθεί ότι υπήρχαν τρία επίπεδα NUTS και δύο επίπεδα «τοπικών διοικητικών 

μονάδων» (local administrative units - LAUs) τα οποία βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα NUTS, 

μέχρι τον Ιούλιο του 2003 οπότε και καταργήθηκαν. Επίσης όλες οι χώρες κατηγορίες για κάθε 

επίπεδο, καθώς αυτό εξαρτάται από το μέγεθός τους. 

Σύμφωνα με την «κοινή ονοματολογία» των εδαφικών στατιστικών μονάδων (Nomenclature 

des Unités Territoriales Statistiques, είτε εναλλακτικά Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics) η Ελλάδα έχει τρία επίπεδα: NUTS-1 που αντιστοιχεί σε 4 ομάδες περιφερειών, το NUTS-

2 που αντιστοιχεί σε 13 περιφέρειες και το NUTS-3 που αντιστοιχεί σε 51 νομούς, (Κορρές 2015). 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο, η Ελλάδα έχει τέσσερεις περιφέρειες, όπως 

παρουσιάζεται στον Χάρτη 1, οι οποίες εν’ συνεχεία διακρίνονται σε ένα αριθμό περιφερειών του 
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δευτέρου επιπέδου, όπως αναλύονται και παρουσιάζονται τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 

Ελλάδας, (Κορρές 2015). 

  

Χάρτης 1: Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

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 
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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. 

 
Σύμφωνα με την θεωρία του «εντοπισμού» των βασικών εκείνων δραστηριοτήτων που 

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 (Κορρές 2015). 

Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής 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.  

 

Ρυθμοί 

Ανάπτυξης 

(%) 

Χρόνος 

Φάση Α: 

Αρχική 

Φάση 

Φάση Β: 

Προϋποθέσεων 

για ανάπτυξη 

(«απογείωση») 

Φάση Γ: 

Ανάπτυξης 

Φάση Ε: 

Φθίνουσα 

Πορεία 

(Υπερκατανά

λωση 

Demonstratio

n Effect-

Μιμητικό 

Αποτέλεσμα) 

 

Διάγραμμα 4: Φάσεις Ανάπτυξης  και Μιμητικό Αποτέλεσμα 
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3. Συντελεστές & Δείκτες: 

Οι συντελεστές υπολογίζονται με βάση οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη για να μας δείξουν το 

επίπεδο περιφερειακής συγκέντρωσης και ανάπτυξης. Οι βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούμε 

συνήθως για τον υπολογισμό των συντελεστών είναι (Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 

1991, 1993): 

 (α). Παραγωγή, το Προϊόν είτε το Α.Ε.Π 

 (β). Το Εισόδημα και  

 (γ). Η Απασχόληση 

Οι ανωτέρω βασικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται περισσότερο και έχουν ευρεία αποδοχή, 

καθόσον θεωρούνται οι βασικότερες μεταβλητές όπου υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, 

όπως επίσης εφόσον είναι οι πιο σημαντικές μεταβλητές υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τόσο σε 

συνολικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο που θεωρούνται αξιόπιστα (καθόσον χρησιμοποιούνται 

οι ίδιες διεθνώς μεθοδολογίες), και τέλος τα διαθέσιμα στοιχεία για τις ανωτέρω μεταβλητές είναι 

μεταξύ τους συγκρίσιμα. Ως γνωστόν, εάν μετατρέψουμε την παραγωγή, το προϊόν ή το Α.Ε.Π. 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) σε χρηματικές μονάδες τότε έχουμε το συνολικό εισόδημα ή το Α.Ε.Ε. 

(Ακαθάριστο, Εθνικό Εισόδημα) που μας φανερώνουν την οικονομική μεγέθυνση, ενώ η μεταβλητή 

της Απασχόλησης είναι εκείνη που μας φανερώνει και μας δίνει εκτός από την οικονομική 

μεγέθυνση και την κοινωνική διάσταση, την κοινωνική ανάπτυξη.   

Μπορούμε να κατατάξουμε στις τρεις ακόλουθες βασικές κατηγορίες τους συντελεστές:  

 (α). Στον Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 

 (β). Στον Συντελεστή της Χωροταξικής Συγκέντρωσης (ΣΧΣ) μαζί με τις παραλλαγές του δείκτη 

αυτού, δηλαδή του Συντελεστή Γεωγραφικής Σύνδεσης (ΣΓΣ) και του Συντελεστή Χωροταξικής 

Ανακατανομής (ΣΧΑ)  και 

 (γ). Στον Συντελεστή της Χωροταξικής εξειδίκευσης(ΣΧΕ) μαζί με τις παραλλαγές του δείκτη 

αυτού, δηλαδή του Συντελεστή Χωροταξικής Διαφοροποίησης των Εισοδηματικών Τάξεων 

(ΣΧΔΥi) και του Συντελεστή Χωροταξικής Κλαδικής Ανακατανομής (ΣΧΚΑ) 

 

3.1 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 
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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) 

 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 
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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. Ο υπολογισμός του 

Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και ο υπολογισμός των δεδομένων 

γίνεται με την βοήθεια και την χρήση του Excel. 

Πίνακας 1: Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και υπολογισμός των 

Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων, (Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 

1993, 1997) 

       Περιφέρεια 

Δραστηριότητα 

Περιφέρεια 

(1) 

Περιφέρεια 

(1) 

…........ ………. Περιφέρεια 

(n) 

Δραστηριότητα 

(1) 

ΠΤΕ11 ΠΤΕ12 …........ ………. ΠΤΕ1n 

Δραστηριότητα 

(2) 

ΠΤΕ21 ΠΤΕ22 …........ ………. ΠΤΕ2n 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

…........ ………. ………. …........ ………. ………. 

Δραστηριότητα 

(i) 

ΠΤΕi1 ΠΤΕi2 …........ ………. ΠΤΕin 

 

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. 

 Xi = η απασχόληση της δραστηριότητας (i) στο σύνολο της χώρας και αντιστοιχεί στο ΠΤΕ1n, 

ΠΤΕ2n, κλπ. 
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  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. 

  Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) παρόλο που έχει ευρεία 

χρήση, εντούτοις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι περίπου μοιρασμένα. Τα βασικά 

από αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου 

Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), (Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 1993) 

 
 

3.2 Θεωρία και Υπόδειγμα Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης 

Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης στηρίζεται στην βασική ιδέα ότι η 

αναπτυξιακή διαδικασία και η ανάπτυξη εξαρτάται από την παραγωγή και τις εξαγωγές. Σύμφωνα 
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με την θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες  (Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991,1993, 1997): 

 (α). Στις Βασικές Δραστηριότητες, όπου αποτελούν τις Δραστηριότητες εκείνες με τον 

«Εξαγωγικό Προσανατολισμό», δηλαδή την εξαγωγή αγαθών & υπηρεσιών και 

 (β). Στις Μη Βασικές Δραστηριότητες, όπου αποτελούν τις Δραστηριότητες εκείνες με 

«Αυτοκατανάλωση», δηλαδή την κατανάλωση των αγαθών & υπηρεσιών από τους κατοίκους της 

περιφέρειας 

Πίνακας 3: Θεωρία Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης & Συσσωρευτικά (πολλαπλασιαστικά) 

Αποτελέσματα 

 
  Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης δίνει έμφαση στα συσσωρευτικά-

πολλαπλασιαστικά (θετικά) αποτελέσματα που προκύπτουν στις εξαγωγές,  στην παραγωγή, στις 

εξαγωγές, στην απασχόληση, στα εισοδήματα, στην ζήτηση και στην αποταμίευση, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης βασίζεται στην ακόλουθη ταυτότητα 

(Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997): 

           και επίσης:  

Όπου:  Mb = ο Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης ( multiplier of Basic Activities),  

 L = η συνολική απασχόληση στην περιφέρεια 

 Lb = η απασχόληση στον τομέα των βασικών δραστηριοτήτων (με εξαγωγικό 

προσανατολισμό) 

 ΔL = η μεταβολή (αύξηση) της συνολικής απασχόλησης στην περιφέρεια 

 ΔLb = η μεταβολή (αύξηση) της απασχόλησης στον τομέα των βασικών δραστηριοτήτων (με 

εξαγωγικό προσανατολισμό) 
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 Σύμφωνα με την θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης, ο προσδιορισμός και ο 

διαχωρισμός των δραστηριοτήτων σε βασικές δραστηριότητες (με εξαγωγικό προσανατολισμό) και 

σε μη-βασικές δραστηριότητες (με μη-εξαγωγικό προσανατολισμό) γίνεται με δύο τρόπους: 

(α). Την Άμεση-Μέθοδο, δηλαδή την Δειγματοληπτική Μέθοδο, με την εφαρμογή των 

ερωτηματολογίων και την συλλογή δεδομένων και τον διαχωρισμό για τις βασικές και τις μη-

βασικές δραστηριότητες και 

(β). Την Έμμεση-Μέθοδο, δηλαδή την μέθοδο με την εφαρμογή του Συντελεστή του Πηλίκου του 

Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

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 υποθέτουμε ότι ορισμένες δραστηριότητες είναι βασικές, όπως για 

παράδειγμα οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα επειδή λειτουργούν ως εξαγωγικές 

δραστηριότητες (με εξαγωγικό προσανατολισμό), ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες θεωρούνται ως 

μη βασικές δραστηριότητες (με μη-εξαγωγικό προσανατολισμό). 

  Με βάση τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του άνω τύπου, έχουμε τον προσδιορισμό και 

διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στις ακόλουθες δύο 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. 

 (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. 

  Ο πολλαπλασιαστής της οικονομικής βάσης προσπαθεί να εξηγήσει την αναπτυξιακή 

διαδικασία με βάση τον διαχωρισμός σε βασικές και μη-βασικές δραστηριότητες, με βάση τον 

εξαγωγικό προσανατολισμό. Τα βασικά θετικά (πλεονεκτήματα) και αρνητικά (μειονεκτήματα) από 

την θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, (Κορρές 

2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997). 
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Πίνακας 4: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης (Κορρές 

2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997) 

 
 

 

4. Η Μέθοδος του Συντελεστή-Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης: 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. Ιδιαίτερα, η μεταβλητή της απασχόλησης έχει ευρεία 

αποδοχή, καθόσον θεωρείται ως μια από τις βασικότερες μεταβλητές επειδή υπάρχουν διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία, τόσο σε 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:  

 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 
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 Εν΄ συνεχεία, χρησιμοποιούμε τον υπολογισμό του Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου 

Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για τον καθορισμό και διαχωρισμό των βασικών και μη—βασικών 

δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και υπολογίζουμε τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

εφαρμόζοντας τον πολλαπλασιαστή οικονομικής βάσης με βάση την μεταβλητή της απασχόλησης. 

 

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.  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 

Για την εφαρμογή του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνήθως την απασχόληση όπου υπάρχουν αξιόπιστα, διαθέσιμα 

διαχρονικά και συγκρίσιμα στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο. Τα στοιχεία βασίσθηκαν στην 

απογραφή του 2011. Εάν χρησιμοποιήσουμε ως βασική μεταβλητή την απασχόληση για την 

εφαρμογή του Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), έχουμε τον ακόλουθο 

τύπο(Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989): 

         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:  
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 (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. 

 

  Πίνακας 5: Απασχόληση ανά Περιφερειακές Ενότητες και Οικονομικές Δραστηριότητες 

στην Ελλάδα (Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011) 

 
 

  Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της απασχόλησης από την απογραφή 2011, όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Εάν το: Π.Τ.Ε. είναι μεγαλύτερο από την μονάδα (> 1), τότε η 
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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. Με βάση τον Πίνακα 5 και την θεωρία-τύπο του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης 

(Π.Τ.Ε.), μπορούμε να υπολογίσουμε τις Κλαδικές Περιφερειακές Δραστηριότητες ανά περιφέρεια, 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.   

Πίνακας 6: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και υπολογισμός των 

Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2000 (Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
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.  
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 (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. 

Με βάση τον Πίνακα 6, μπορούμε να διακρίνουμε τις βασικές δραστηριότητες των 

περιφερειών, όπου 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. Όσο μεγαλύτερο το ΠΤΕ, τόσο η περιφέρεια στην συγκεκριμένη 

δραστηριότητα έχει «συγκριτικό πλεονέκτημα». 

Στους Πίνακες 7 και 89 έχουμε υπολογίσει τον Συντελεστή του Πηλίκου του Τόπου 

Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για τις Ελληνικές Περιφέρειες ανά οικονομική δραστηριότητα, όπου 

διαφαίνονται οι βασικές δραστηριότητες ανά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  

Πίνακας 7: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και υπολογισμός των 

Βασικών Κλαδικών Περιφερειακών Δραστηριοτήτων ανά Περιφέρεια, (Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 
Επίσης στο ακόλουθο Διάγραμμα 2 έχουμε υπολογίσει και παρουσιάζεται ο Συντελεστής του 

Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) για τις Ελληνικές Περιφέρειες ανά οικονομική 

δραστηριότητα με βάση την απασχόληση. 
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Πίνακας 8: Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) και υπολογισμός των 

Κλαδικών Περιφερειακών Βασικών Δραστηριοτήτων ανά Περιφέρεια,  (Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί) 

 

 
Ακολούθως, υπολογίζουμε, με βάση την θεωρία του πολλαπλασιαστή οικονομικής βάσης, τα 

συσσωρευτικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  
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Πίνακας 9: Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης και υπολογισμός των Κλαδικών Περιφερειακών 

Δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια, 2016 (Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 
Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης βασίζεται στην ακόλουθη ταυτότητα 

(Κορρές 2015, Σκούντζος 1973, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997): 

           και επίσης:  

Όπου:  Mb = ο Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης (multiplier of Basic Activities),  

 L = η συνολική απασχόληση στην περιφέρεια 

 Lb = η απασχόληση στον τομέα των βασικών δραστηριοτήτων (με εξαγωγικό 

προσανατολισμό) 

 ΔL = η μεταβολή (αύξηση) της συνολικής απασχόλησης στην περιφέρεια 

 ΔLb = η μεταβολή (αύξηση) της απασχόλησης στον τομέα των βασικών δραστηριοτήτων (με 

εξαγωγικό προσανατολισμό) 
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  Η θεωρία του πολλαπλασιαστή της οικονομικής βάσης δίνει έμφαση στα συσσωρευτικά-

πολλαπλασιαστικά (θετικά) αποτελέσματα που προκύπτουν στις εξαγωγές,  στην παραγωγή, στις 

εξαγωγές, στην απασχόληση, στα εισοδήματα, στην ζήτηση και στην αποταμίευση, και αφορούν τις 

βασικές δραστηριότητες, όπου η κάθε περιφέρεια έχει «συγκριτικό πλεονέκτημα» σε συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στην 

απασχόληση με βάση τους υπολογισμούς του Πολλαπλασιαστή οικονομικής βάσης. Το Διάγραμμα 3 

παρουσιάζει την διαχρονική Εξέλιξη του ΑΕΠ για την Χρονική περίοδο 2000-2017 για τις 

Ελληνικές περιφέρειες. 

 

 

5. Συζήτηση-Συμπεράσματα, Προτάσεις και Προοπτικές 

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).  

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.  

   Στον αναπτυξιακό στρατηγικό περιφερειακό σχεδιασμό, ένα από τα βασικά θέματα είναι η 

επιλογή της άριστης στρατηγικής και του σχεδίου για την αποτελεσματική λύση. Η παραγωγική και 

η αναπτυξιακή διαδικασία παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4 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 μέσα και επάνω στην καμπύλη των 

παραγωγικών δυνατοτήτων, δηλαδή μέσα στις δυνατότητες παραγωγής. Οι λύσεις-επιλογές που 
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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 στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (Κορρές κ .ά, 2019). 

Διάγραμμα 4: Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων & Επιλογή Άριστης Λύσης 

 
   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 η Απασχόληση και τα δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν τις 

Ελληνικές περιφέρειες και τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες βασισμένα στην απογραφή 

2011. Η Απασχόληση 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 Πολλαπλασιαστή Οικονομικής Βάσης. Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων των συντελεστών 

αυτών είναι και τα ακόλουθα: 

 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.), είναι απλός και εύκολος για 

την εκτίμηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. 
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 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) έχει ευρεία χρήση και μπορεί 

εύκολα να υπολογισθεί 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) 

 Ο Συντελεστής του Πηλίκου του Τόπου Εγκατάστασης (Π.Τ.Ε.) μπορεί 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, όπως για παράδειγμα, ο 

Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης  

 Ο Πολλαπλασιαστής Οικονομικής Βάσης αφορά την ανάλυση-αποτύπωση και παρουσίαση 

των συσωρευτικών-πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων . 

Στα διάγραμμα 5 παρουσιάζεται  οι βασικοί πυλώνες-στάδια για την κοινωνικό-οικονομική 

ανάπτυξη, συνοχή και σύγκλιση των Ελληνικών περιφερειών μέσω των βασικών δραστηριοτήτων 

και των συγκριτικών περιφερειακών πλεονεκτημάτων.  

Διάγραμμα 5: Βασικοί Πυλώνες-Στάδια για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πηγή: Δική μας 

Επεξεργασία) 

 
  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 Πίνακα 10, η καταγραφή γίνεται με βάση, (Κορρές 2014 & 2015): 

 Τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί  το «μακρο-περιβάλλον»  
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 Τις αδυναμίες που έγκειται στην μη-αξιοποίηση και εκμετάλλευση του «μακρο-περιβάλλοντος» 

 Τις ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το «μικρο-περιβάλλον». 

 Τις απειλές που προέρχονται κυρίως από το «μικρο-περιβάλλον» 

Πίνακας 10: 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 στο πλαίσιο τόσο της περιφερειακής ανάπτυξης των Ελληνικών 

περιφερειών είναι η αξιοποίηση και η «επικέντρωση» στα διαθέσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

κάθε περιφέρειας,(Κορρές κ .ά, 2019).  

  Συμπερασματικά, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία αλλά και την ανάλυση μας, οι βασικοί 

παράγοντες και συντελεστές για την περιφερειακή ανάπτυξη θεωρούνται τόσο οι φυσικοί πόροι και 
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οι πρώτες ύλες, όσο και ο ανθρώπινος παράγοντας, η προσέλκυση επενδύσεων και η εισροή νέων 

τεχνολογιών που μπορεί να καθορίσει την μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή αγαθών και να 

επιφέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα σε απασχόληση, εισοδήματα, ζήτηση, εξαγωγές, 

ανταγωνιστικότητα, και ανάπτυξη. 
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Κεφάλαιο 16: 
 

 

 

 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου: Παράδειγμα Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 
 

Τσομπάνογλου Οδυσσέας,  

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών-Κατεύθυνση Μηχανικών Παραγωγής,  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

Email: odytsop@icloud.com  

 

  

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.) η οποία με τη θυγατρική της Εταιρεία MEDITERRA Α.Ε. 

αποτελεί μια καινοτομία για την Ελλάδα.   Η εργασία εστιάζει στον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που κατάφερε να  εξελιχθεί  μέσω  υιοθέτησης   

καινοτόμων   μορφών   επιχειρηματικότητας, όπως τα καταστήματα mastihashop, σε μια ισχυρή 

αγροτο-οικονομική Εταιρεία.  Η Εταιρεία Ε.Μ.Χ - MEDITERRA Α.Ε. είναι μία από τις 

μακροβιότερες Ελληνικές επιχειρήσεις η οποία έχει συνεταιριστική δομή, κάτι που είναι ασύνηθες 

για μια Ελληνική επιχείρηση. 

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από στέλεχος της εταιρείας, η οποία παρείχε στρατηγικές 

πληροφορίες για την Εταιρεία. Παρουσιάζεται εκτεταμένη P.E.S.T. ανάλυσή της καθώς και του 

υποδείγματος των 5 σημείων Porter για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εταιρείας. Η Ε.Μ.Χ. 

κατάφερε να αναπτύξει όλη την αξιακή αλυσίδα (value chain) μιας επιχείρησης. Σημαντικές 

συνεργασίες με ερευνητικά Ιδρύματα αλλά και άλλες επιχειρήσεις βοηθούν την βιώσιμη ανάπτυξη 

της επιχείρησης.   

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Mastihashop, 

Μαστίχα Χίου   
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1. Εισαγωγή  

Ο συνεταιρισμός παραγωγών Χίου δημιουργήθηκε μετά  από τη δημοσίευση του Νόμου 1390/1938, 

που υποχρέωνε  όλους τους μαστιχοπαραγωγούς να οργανωθούνε σε 20 συνεταιρισμούς και να 

σχηματίσουν την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ), η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε το 

1939 (Βαβρίτσα , 2010).  H Ε.Μ.Χ. είναι Αναγκαστικός Συνεταιρισμός, που σημαίνει ότι τα µέλη 

της, δηλαδή οι κάτοικοι των 24 Μαστιχοχωρίων της Νότιας Χίου, υποχρεούνται να αποδίδουν όλη 

την παραγωγή τους σε αυτόν. Το 1950 σε ειδικές εγκαταστάσεις της Ένωσης ξεκίνησε η παρασκευή 

του μαστιχέλαιου από την απόσταξη της μαστίχας με υδρατμούς. To1957 ξεκίνησε η βιομηχανική 

επεξεργασία της μαστίχας με το άνοιγμα του πρώτου εργοστασίου παραγωγής τσίχλας, ενώ το 1985 

λειτούργησε το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής της τσίχλας ΕΛΜΑ. Το 1997, η μαστίχα Χίου 

καθώς και το µαστιχέλαιο και οι τσίχλες ΕΛΜΑ έλαβαν  τον  χαρακτηρισμό  των προϊόντων 

Προστατευόμενης  Ονομασίας  Προέλευσης (Π.Ο.Π., Καν.  123/1997)  και  εντάχθηκαν  στον 

σχετικό  κατάλογο  προϊόντων  Π.Ο.Π.  της  Ε.Ε.. Το 2002, η Ε.Μ.Χ. ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία 

με την ονομασία «MEDITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MEDITERRA A.E.» και απώτερο σκοπό την προβολή της 

μαστίχας, τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, τη χάραξη εμπορικής πολιτικής και τη 

λιανική πώληση της μαστίχας και των προϊόντων της μέσω ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου 

καταστημάτων λιανικής πώλησης με την επωνυμία  «mastihashop» που έχουν καταφέρει να 

εδραιωθούν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε αγορές του εξωτερικού.  Το 2006 η Εταιρεία 

προχώρησε στην κατασκευή σύγχρονου εργοστασίου παρασκευής ζαχαρωδών προϊόντων µε βάση 

τη μαστίχα, ενώ ένα χρόνο μετά εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου (ΦΕΚ 

9036/02.08.2007), με κύριους μετόχους την  Ε.Μ.Χ. με 53%, την Zaitech Fund (ATTICA 

VENTURES) με 28%, την Platona Enterprises με 5,5% και την ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. με 5,1%. Τον 

Αύγουστο 2008, η μαστίχα εντάχθηκε στα οικονομικώς ενισχυόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε.) προϊόντα, γεγονός που βοήθησε τους μαστιχοπαραγωγούς στον τομέα της μεταποίησης με την 

κατασκευή σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας της μαστίχας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία 

του το 2010.   

Στις μέρες μας, η Ε.Μ.Χ. αποτελεί τον μοναδικό μεγάλο φορέα παραγωγής μαστίχας στην 

Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα η μαστίχα Χίου κατάφερε να ενταχθεί στον 

κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας (UNESCO, 2014).  Η Ε.Μ.Χ. 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος οργανισμούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Απασχολεί 60 εργαζομένους, ενώ αριθμεί 5000 μέλη. Επιπλέον διαθέτει 10000 τ.μ. εγκαταστάσεων  

συνολικής στεγασμένης επιφάνειας. Η βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος του 

συνεταιρισμού είναι η παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών μαστίχας εντός μιας τετραετίας. Η  διοίκηση 
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της Ε.Μ.Χ. ασκείται  από  εννεαμελές  Δ.Σ., τα  μέλη  του  οποίου εκλέγονται  κάθε  τέσσερα  

χρόνια  από  την  Γενική  Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν 90   αντιπρόσωποι των 20  

Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών που σχηματίζουν την Ε.Μ.Χ.   

Δεδομένου ότι η Ε.Μ.Χ. αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα κοινωνικής συνεταιριστικής 

επιχείρησης που κατάφερε να  εξελιχθεί  μέσω  υιοθέτησης   καινοτόμων   μορφών   

επιχειρηματικότητας ακολουθεί εκτεταμένη ανάλυση για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

Εταιρείας εστιάζοντας στο στρατηγικό μάνατζμεντ (Δημητριάδης & Τζωρτζάκη, 2010 . Rothaermel, 

2017).  

 

2. Το εξωτερικό (μακρο) περιβάλλον της αγοράς 

Το αγροτο-βιομηχανικό-εμπορικό μοντέλο της Ε.Μ.Χ. αποτελεί μια βιώσιμη βιομηχανική οργάνωση 

όπου η παραγωγή επεκτείνεται σε όλη την κοινότητα εργασίας και μεταποιώντας το προϊόν 

εκσυγχρονίζεται ο χρόνος παραγωγής, δεν έχουμε την εποχικότητα εργασίας διότι παράγονται πολλά 

προϊόντα χάρις στην ανάπτυξη της έρευνας και με την ανάπτυξη του εμπορίου των προϊόντων 

ενοποιείται η αξιακή αλυσίδα φέροντας σταθερότητα στην παραγωγή και αυτάρκεια, όχι εξάρτηση 

από τους μεσάζοντες, εμπόρους. Η δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της μαστίχας 

και των προϊόντων της, βάσει της ανάλυσης  PEST (Political-Economic-Social-Technological), 

επικεντρώνεται σε μια σειρά παραγόντων που προσδιορίζουν το πολιτικό, νομικό και θεσμικό, 

οικονομικό και επιχειρησιακό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η 

επιχείρηση.  

  

2.1. Πολιτικό, νομικό και θεσμικό περιβάλλον 

Η Ε.Μ.Χ., όπως προαναφέρθηκε, ιδρύθηκε με τον Νόμο 1390/1938 ως Αναγκαστικός 

Δευτεροβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρισμός από το ίδιο το κράτος, προκειμένου να προστατεύσει 

τους μικρούς παραγωγούς. Έτσι έως και σήμερα υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τους 

μαστιχοπαραγωγούς Χίου από την δημιουργία άλλων νέων συνεταιρισμών που έχουν ως κύριο 

προϊόν τους τη μαστίχα. Κατά  συνέπεια, η Ε.Μ.Χ. παράγει και εμπορεύεται το προϊόν της μαστίχας 

Χίου και τα υποπροϊόντα της πρώτης επεξεργασίας μαστίχας, διατηρώντας το προνόμιο της 

μονοπωλιακής  εκμετάλλευσης. Η μαστίχα ως προϊόν Π.Ο.Π., ακολουθώντας  τις επιταγές του 

σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, απέκτησε πιστοποίηση από το Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001) με βάση τις διαδικασίες του Hazard Analysis and Critical Control 

Point (HACCP).  Η νομοθεσία για τα τρόφιμά, δηλαδή ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ορίζει πως, 

όταν ένα προϊόν παίρνει το όνομα του από ένα συστατικό (π.χ. «καραμέλα μαστίχα»), πρέπει να 

χρησιμοποιεί το φυσικό συστατικό και στην ετικέτα να αναγράφεται η ακριβής περιεκτικότητά του. 
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Κατά συνέπεια λόγω  της  φύσης,  του  ειδικού καθεστώτος και της εντοπιότητας του προϊόντος δεν 

αντιμετωπίζει ανταγωνισμό.    

Εκτός, όμως, από τη νομοθεσία και τη θεσμική προστασία της μαστίχας ως Π.Ο.Π. που 

εγγυάται έως ένα βαθμό τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, άλλοι παράγοντες όπως η φορολογία αλλά 

και τα επιτόκια  δανεισμού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.  

Δεδομένου ότι οι υπάρχοντες φορολογικοί συντελεστές και οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες για την επέκταση της εκμετάλλευσης της μαστίχας στη Χίο 

(Αλεξανδρής, 2018), η στήριξη της Περιφέρειας, μέσω ενίσχυσης των μαστιχοπαραγωγών και 

παροχής κινήτρων, κρίνεται αναγκαία για την εποικοδομητική ενίσχυση της τοπικής επιχείρησης 

που βρίσκεται και σε παραμεθόρια περιοχή. Η ανάπτυξη του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για 

τη Μαστίχα στη Χίο, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή-μεταξύ άλλων-της Ε.Μ.Χ.- MEDITERRA Α.Ε. αποτελεί ένδειξη 

του ενδιαφέροντος της πολιτείας.  

2.2. Οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον 

Η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA Α.Ε. αποτελεί εξαίρεση, σε σχέση με τις περισσότερες Ελληνικές 

επιχειρήσεις, σε ότι αφορά την πορεία της κατά την διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης στην 

χώρα μας. Σε αντίθεση με τις περισσότερες  επιχειρήσεις, κατάφερε να αυξήσει το μετοχικό της 

κεφάλαιο, αλλά και να ενδυναμώσει τον Συνεταιρισμό της με την ένταξη νέων μαστιχοπαραγωγών 

στην οργανωτική της δομή και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση του 2019 διαμορφώθηκε στα € 10.679.848 

έναντι € 9.148.410 της χρήσης 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 17%. H εμπορική δραστηριότητά 

της είναι κυρίως εξαγωγική και το 60% της ετήσιας παραγωγής της μαστίχας Χίου προωθείται στις 

αγορές του εξωτερικού. Η Εταιρεία διαθέτει αντιπροσώπους της στην Αίγυπτο, Τουρκία, Κύπρο, 

Συρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λίβανο, Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Πακιστάν, Ινδία, Παλαιστίνη, 

Μαρόκο και Λιβύη.  

Η ελληνική οικονομία, το 2018, βρισκόταν σε περίοδο αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης, 

καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 1,9%.  Η πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος για την 

ανάπτυξη ήταν ανοδική, με πρόβλεψη 2,4% για το 2020 και 2,5% για το 2021 (Στουρνάρας, 2018). 

Πριν την πανδημία COVID-19, o ισχυρότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας ήταν ο τουρισμός, ο 

οποίος βρισκόταν σε ανοδική πορεία, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού,  και ο οποίος 

απέφερε περίπου 17.530.000.000 ευρώ στην εθνική οικονομία το 2019 (e-travel news, 2019). Μέσα 

σε αυτήν την περίοδο η MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε. κατάφερε να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των 

τουριστών, ως παραγωγός παραδοσιακών Ελληνικών προϊόντων και ως κύριος Ευρωπαϊκός 
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εκπρόσωπος των προϊόντων μαστίχας, αλλά και στη συνείδηση των Ελλήνων ως ένας από τους 

σταθερούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας και ως ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς.  

Μια άλλη σημαντική στρατηγική που υιοθέτησε η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA Α.Ε. ήταν να 

επιλέξει να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων σε  δύο  νέους  κλάδους - τα  προϊόντα  

“cultura mediterra”  που  ανήκουν στην κατηγορία των τροφίμων ειδικής διατροφικής αξίας και τα 

προϊόντα “mastihatherapy” που ανήκουν στην κατηγορία  των  φαρμακευτικών  προϊόντων. Επίσης, 

υιοθέτησε την πολιτική της εξωστρέφειας επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε άλλες ηπείρους 

μέσω ανοίγματος καταστημάτων λιανικής πώλησης για τα προϊόντα της.  Τα καταστήματα λιανικής 

πώλησης με το σήμα ‘mastihashop’ αποτέλεσαν το  κύριο μέσο  προώθησης   της   μαστίχας   σε   

παγκόσμιο   και   εθνικό   επίπεδο, στοχεύοντας σε εύπορο αγοραστικό κοινό και στους επισκέπτες 

στην Ελλάδα που επιθυμούν να γευτούν κάτι παραδοσιακό και ιδιαίτερο. Με αυτή την στρατηγική 

προώθησης των προϊόντων της κατάφερε να μην επηρεαστεί από τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που 

μειώνουν την αγοραστική δύναμη, αλλά και να τονώσει την ελληνική οικονομία όντας μία από της 

λίγες επιχειρήσεις που όχι μόνο στήριξαν τους εργαζομένους τους, αλλά δημιούργησαν και νέες 

θέσεις εργασίας. Η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς επέτρεψε στον παραγωγό μαστίχας να έχει 

στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα, με ανταγωνιστικούς όρους, συμβάλλοντας στη 

βιωσιμότητα της Εταιρείας. Επίσης, η συνεργασία τιμολόγησης με την Aegean Airlines (κάρτα miles 

& bonus aegean) και την Attica Group   (κάρτα seamiles), δίνοντας τη δυνατότητα στους κατέχοντες 

των καρτών να κερδίσουν πόντους με την αγορά προϊόντων από τα mastihashop συνέβαλλε 

περαιτέρω στην προώθησή τους. Η συμμαχία με τις αθλητικές ομάδες της Νήσου  Χίου (code zero 

sailing team ), στις φανέλες των οποίων αναγράφεται το λογότυπο του mastihashop, συνέβαλε στη 

διαφήμιση του δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης των προϊόντων της μαστίχας. 

 

2.3. Κοινωνικό περιβάλλον  

Το δημογραφικό πρόβλημα στη Χίο με την πληθυσμιακή μείωση στα Μαστιχοχώρια είχε οδηγήσει 

στην καθοδική πορεία του αριθμού των μαστιχοπαραγωγών από  τους 1.991 παραγωγούς το 2011 

έφθασε στους 1.500 το 2017.  Αυτό δημιούργησε ιδιαίτερη ανησυχία στην Ε.Μ.Χ. σε σχέση με το 

ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγικής της ισχύος. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην 

Ελλάδα και οι χαμηλοί μισθοί ώθησαν ένα μέρος του πληθυσμού στην επιλογή μετεγκατάστασης 

στην ύπαιθρο. Πάνω σε αυτήν την τάση στηρίχθηκε η Ε.Μ.Χ.- MEDITERRA Α.Ε., για να 

ενθαρρύνει την ένταξη νέων μαστιχοπαραγωγών, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που επέστρεψαν στα 

χωριά τους, είτε γιατί ήταν άνεργοι, είτε λόγω του υψηλού κόστους ζωής στα αστικά κέντρα. Από 

την άλλη, η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού ενδέχεται να παίξει θετικό ρόλο για 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

264 

Εταιρεία δεδομένου ότι τα προϊόντα του mastihashop απευθύνονται κυρίως σε άτομα που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. 

Η ελληνική κοινωνία δίνει μεγάλη σημασία στην παράδοση και ιστορία του τόπου. Από εκεί 

πηγάζει και η δύναμη, αλλά και η επιτυχία της Ε.Μ.Χ.-MEDITERRA, διότι ο Συνεταιρισμός 

αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομίας της Χίου, αλλά και συγχρόνως του ελληνικού 

πολιτισμού. Επιπλέον, ο Έλληνας καταναλωτής προτιμάει να στηρίζει προϊόντα τοπικής 

προέλευσης, ενώ είναι και λάτρης της υγιεινής διατροφής. Η Ε.Μ.Χ.-MEDITERRA Α.Ε. παράγει 

βιολογικά προϊόντα που συμβαδίζουν πλήρως με τη μεσογειακή διατροφή, ενώ η παραγωγή τους 

γίνεται εξολοκλήρου στο νησί της Χίου. Η μαστίχα πέτυχε μετά από συντονισμένες ενέργειες να 

ενταχθεί στον κατάλογο των προϊόντων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης από την Ε.Ε. 

καθώς και της άυλης παγκόσμιάς κληρονομιάς της UNESCO (Anon, 2014), καθιστώντας έτσι τον 

Συνεταιρισμό ως έναν από τους φορείς της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος, αλλά και ως μία 

από της επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τον ελληνισμό στη διεθνή αγορά. Το Μουσείο Μαστίχας 

που ίδρυσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό έχει συμβάλλει περαιτέρω στην 

προβολή του προϊόντος και  την ταυτοποίησή του με την παραγωγική ιστορία της νήσου Χίου. 

Η αυξανόμενη ανησυχία του ανθρώπου για θέματα υγείας και σωστής διατροφής, καθώς και 

τα περιβαλλοντικά και οικολογικά κινήματα που έχουν καταφέρει να αυξήσουν κατά πολύ τα 

ποσοστά τους, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.  

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι αρχίζουν πλέον, λόγω της κλιματικής αλλαγής, να έχουν 

αυξημένες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Οι βιολογικές καλλιέργειες βρίσκονται σε άνθηση, ενώ 

υπάρχει πλέον ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού που είναι χορτοφάγοι (vegan).  Η μαστίχα είναι ένα 

από τα προϊόντα που προτιμώνται από πολίτες εμφορούμενους από περιβαλλοντικές και οικολογικές 

ευαισθησίες, διότι είναι ένα προϊόν φυτικής προέλευσης, δίχως χημική επεξεργασία, το οποίο 

παράλληλα έχει και σημαντικές ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες. Η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA Α.Ε. 

προωθεί ένα lifestyle ευζωίας και μακροζωίας, τονίζοντας πως όλα της τα προϊόντα της είναι 

βιολογικής καλλιέργειας. Έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή με την 

σύγχρονη Ελλάδα, παράγοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία είναι μοναδικά 

στο είδος τους και καλύπτουν ευρεία γκάμα προϊόντων που έχουν ως συστατικό τη μαστίχα που δεν 

μπορεί να βρεθεί σε άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια έχει 

φροντίσει να δημιουργήσει και μια σειρά προϊόντων gluten-free, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται 

ραγδαία. Τέλος, η Εταιρεία διακατέχεται από εταιρική ευαισθησία και προσπαθεί να μειώσει τη 

χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων της.  
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2.4. Τεχνολογικό περιβάλλον 

Τα τελευταία χρόνια μία επιχείρηση βρίσκεται σε δυσχερή θέση εάν δεν έχει προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Η ιστορία μάς έδειξε πως την τελευταία 30ετία όσες 

εταιρίες αρνήθηκαν να δουν τα οφέλη που τους παρέχει το διαδίκτυο και δεν προσαρμόστηκαν 

καταλλήλως στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης απορροφήθηκαν από άλλες «εξυπνότερες» 

εταιρίες ή παραμερίστηκαν στο περιθώριο της αγοράς (π.χ. η Kodak, μικρά βιβλιοπωλεία, τα ταξί με 

εξαίρεση το taxi-beat που είναι πλήρως προσαρμοσμένο στην εποχή του διαδικτύου). Οι κυριότεροι 

τεχνολογικοί παράγοντες της εποχής μας που οφείλει μία επιχείρηση  να ακολουθεί είναι η διαρκής 

προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και η διαρκής συσσώρευση και εκτίμηση 

πληροφοριών, ώστε έγκαιρα  να αξιολογεί τις νέες τάσεις των καταναλωτών προκειμένου να 

ανταποκριθεί σε αυτές. Στην εποχή μας, όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν το διαδίκτυο 

για τις αγορές τους παρά την επίσκεψη σε μαγαζιά. Στη σημερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονομία, 

ακόμη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

πώλησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό.  

Η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA Α.Ε.  διατηρεί μία από τις πιο ενημερωμένες ιστοσελίδες του 

ελληνικού επιχειρηματικού χώρου, ενώ χρηματοδοτεί έρευνες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

νέων προϊόντων.  Η συνεργασία ανάμεσα στην Ε.Μ.Χ. και στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του 

Ε.Μ.Π. σηματοδοτεί την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας ώστε να υπάρχουν θετικές 

εξελίξεις, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, σε όλη τη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας 

από το χωράφι έως το ράφι, ενσωματώνοντας ένα σύστημα εκτίμησης της ποιότητας της μαστίχας, 

προς όφελος της Εταιρείας, των μαστιχοπαραγωγών, όλου του νησιού και της οικονομίας 

γενικότερα.  Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί για την μεταποίηση των προϊόντων της είναι σύγχρονη, 

ενώ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2015 και σύστημα σύμφωνα με τις αρχές του 

HACCP ενώ είναι πιστοποιημένη από τον BIO-HELLAS για τα βιολογικά προϊόντα που διαθέτει. 

Η συνεργασία της Εταιρείας με  το  Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και  το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, το Εργαστήριο  

Εδαφολογίας  και το Εργαστήριο   Ανθοκομίας   και   Πολλαπλασιαστικού   Υλικού) επιτρέπει την 

έρευνα για την γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών  του μαστιχόδενδρου και τη βελτίωση  της 

καλλιέργειας του.  Η ίδρυση του  Πρότυπου Κέντρου Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας Χίου το 2017, 

με εταίρους την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία IASIS PHARMA και τη θυγατρική της εταιρεία, 

Pharma Q, την Ε.Μ.Χ.- MEDITERRA A.E. και την εταιρεία Pharmagnose της Φαρμακευτικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη γεφύρωση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις 

ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων με βάση τη Μαστίχα Χίου. Πρόσφατη 

ανασκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας  έχει τεκμηριώσει τις ευεργετικές φαρμακολογικές 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

266 

ιδιότητές της στη θεραπεία γαστρεντερικών διαταραχών, επούλωσης πληγών, φλεγμονών του 

δέρματος, μείωση των λιπιδίων πλάσματος και σακχάρου στο αίμα και στη στοματική φροντίδα 

(Pachi et al., 2020). Η δε ένταξη της Μαστίχας Χίου το 2015 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων στην κατηγορία των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης δίνει την κινητήριο 

δύναμη για τη βιωσιμότητα της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας της Ε.Μ.Χ.- MEDITERRA 

A.E.   

 

3. Το εσωτερικό (μικρο) περιβάλλον  

Σύμφωνα με την ανάλυση του μικρό-περιβάλλοντος εφαρμόζοντας το  μοντέλο των 5 δυνάμεων της 

δομικής ανάλυσης μιας αγοράς, γνωστού ως υποδείγματος  του Porter, η  μαστίχα και τα προϊόντα 

της διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εξής επίπεδα.  

 

3.1 Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο   

Η πιθανότητα εισόδου νέων εταιρειών στην αγορά μαστίχας και παραγώγων της, θα μπορούσε να 

έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της 

MEDITERRA Α.Ε.. Το προϊόν της μαστίχας, το οποίο διαθέτει περιορισμένη και τοπική́ παραγωγή́, 

καθώς και η άμεση μετοχική́ σχέση της Εταιρείας με την Ε.Μ.Χ. (αποκλειστική́ διά νόμου 

διανεμήτρια της μαστίχας Χίου, πρόσβαση στην πρώτη ύλη), δυσχεραίνουν αλλά δεν αποκλείουν 

την εμφάνιση ανταγωνιστών. Η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA  Α.Ε. είναι μια εταιρεία που ασχολείται 80 

χρόνια με τη μαστίχα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει εμπειρία και γνώση του κλάδου,  

καθώς και έχει διασφαλίσει εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος και μία εγγύηση ‘brand-name’ για 

τον καταναλωτή. Έχει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό: το 6% κατέχει διδακτορικό τίτλο, το 20% 

έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 40% έχει πτυχίο ΑΕΙ και το 34% πτυχίο ΤΕΙ. Η Εταιρεία 

προσπαθεί να αναβαθμίσει το ανθρώπινό της δυναμικό στοχεύοντας σε ποσοστό των εργαζομένων 

της που να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο 50%, κάτι που προσδοκά να επιτύχει μέσα από 

αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις των στελεχών της (Φύκαρης, 2018).  

Τέλος, έχει καταφέρει το εμπορικό της σήμα να γίνει συνώνυμο με το προϊόν της μαστίχας 

παγκοσμίως (global brand). Παράλληλα έχει διατηρήσει πολύ ισχυρούς δεσμούς με την ίδια την 

τοπική κοινότητα μέσω του συνεταιριστικού μοντέλου όπου όλοι οι εργαζόμενοι είναι εν μέρη και 

εργοδότες καθώς και μέσω συμβολής της στη δημιουργία του Μουσείου Μαστίχας και διοργάνωση 

εκδηλώσεων στις οποίες βραβεύει τους τοπικούς πρωταθλητές του ναυτικού ομίλου Χίου  

(ΠΑΤΡΙΔΑ Media Group, 2019). Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά της Mediterra Α.Ε. στην 

τοπική κοινωνία, αφού δαπανά ετησίως 25.000 ευρώ σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
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3.2  Η ισχύς των προμηθευτών  

Η MEDITERRA Α.Ε. διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της, 

εξασφαλίζοντας πρωτοπόρες συνεργασίες υψηλού κύρους. Η σημαντικότερη συνεργασία της 

Εταιρείας είναι με την Ε.Μ.Χ., από τα προϊόντα της οποίας (φυσική μαστίχα Χίου, μαστιχέλαιο, 

μαστίχα σε σκόνη, μαστιχόνερο, διαλύματα μαστιχέλαιου, τσίχλες και καραμελάκια ΕΛΜΑ) 

προέρχεται το σημαντικότερο μέρος του κύκλου εργασιών της.  Επίσης, συνεργάζεται με την 

Εταιρεία Κορρές Α.Ε. (15 προϊόντα στον τομέα καλλυντικών μαστίχας), την Εταιρεία ΜΥΛΕΛΙΑ 

ΕΠΕ (αποκλειστική παραγωγή 25 προϊόντων μαστίχας της κατηγορίας gourmet και delicatessen), 

την Εταιρεία ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ (παραγωγή́ 4 προϊόντων χαλβά́ με μαστίχα) και την Εταιρεία ΑΓΝΟ 

ΕΠΕ (παραγωγή́ 7 σαπουνιών με μαστίχα). Η Ε.Μ.Χ. αποτελεί́ προμηθευτή́ κυρίως για το 

χονδρεμπόριο, ενώ́ η MEDITERRA Α.Ε αποτελεί προμηθευτή για το λιανεμπόριο. 

Οι συναλλαγές με τους υφισταμένους προμηθευτές αποτελούν σήμερα σημαντικό ποσοστό 

των αγορών της. Ενδεχόμενα προβλήματα της Εταιρείας με τους προμηθευτές της ή και των ιδίων 

των προμηθευτών της ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην λειτουργία της, έστω και προσωρινά, 

μέχρι την εύρεση αντικαταστατή. Η Εταιρεία προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση από τους 

προμηθευτές προχώρησε στην (α) ίδρυση σύγχρονης παραγωγικής εγκατάστασης στην Χίο, (β) 

ανάπτυξη συνεργασίας με δύο επιπλέον προμηθευτές (SANTE & AL DOUCAN) για 8 προϊόντα 

στην κατηγορία των σαπουνιών, και (γ) ανάπτυξη συνεργασίας με έναν ακόμη προμηθευτή 

(BENOSTAN) για 5 προϊόντα στην κατηγορία των καλλυντικών. 

 

3.3 Η ισχύς των αγοραστών 

Καθώς η εταιρεία απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό (συγκεκριμένο target group) και έχει σχεδόν 

μονοπώλιο στην πώληση προϊόντων μαστίχας, οι καταναλωτές έχουν μικρή αγοραστική ισχύ. Από 

την άλλη όσον αφορά τους μεγαλύτερους αγοραστές, η Εταιρεία δεν έχει ούτε και εκεί ιδιαίτερη 

εξάρτηση, διότι οι μεγαλύτεροι από αυτούς είναι υποδιανομείς μαστίχας στην Ελληνική αγορά, 

οπότε εύκολα μπορεί να τους αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει πουλώντας απευθείας στους πελάτες 

τους. Παρόλα αυτά, η διακοπή κάποιας συνεργασίας μπορεί να βλάψει την Εταιρεία βραχυπρόθεσμα 

ή ακόμα και μακροπρόθεσμα. 

 

3.4 Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα  

Η MEDITERRA - Ε.Μ.Χ. χρησιμοποιεί τη στρατηγική της διαφοροποίησης. Η στρατηγική 

διαφοροποίησης επιδιώκει τη δημιουργία υψηλότερης αξίας για τους πελάτες σε σχέση με την αξία 

που δημιουργούν οι ανταγωνιστές, παρέχοντας προϊόντα ή υπηρεσίες με μοναδικά χαρακτηριστικά, 

ενώ το κόστος διατηρείται σε ίδια ή παρεμφερή επίπεδα, επιτρέποντας στην επιχείρηση να χρεώνει 
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υψηλότερες τιμές στους πελάτες της. Ομοίως και η Εταιρεία δημιουργεί προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, που διαφέρουν στην τιμή, αλλά και στην ποιότητα από τα αντίστοιχα του σουπερμάρκετ. 

Επιπλέον τα προϊόντα της έχουν ως πρωτεύον συστατικό την μαστίχα, πράγμα που τα καθιστά 

μοναδικά στο είδος τους.  

Τα προϊόντα μαστίχας είναι μοναδικά λόγω της ιδιαιτερότητας των συστατικών τους. Στην 

αγορά  όμως, αυτά τα προϊόντα έχουν να ανταγωνιστούν αλλά, τα οποία μπορεί να μην έχουν ως 

συστατικό την μαστίχα, αλλά έχουν εν μέρη τα ίδια χαρακτηριστικά ή αλλιώς τις ίδιες ιδιότητες. Για 

παράδειγμα, οι μαστίχες ΕΛΜΑ έχουν να ανταγωνιστούν οποιαδήποτε καινούργια τσίχλα βγει στην 

αγορά ή τα παραδοσιακά λουκούμια οποιαδήποτε καινούργια προωθηθούν στην αγορά. Παρόλα 

ταύτα, η Εταιρεία λόγο της ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας των προϊόντων της δεν απειλείται 

τόσο από τα παραπάνω κλασσικά προϊόντα, όσο από πιθανά υποκατάστατα, που θα έχουν ως 

συστατικό τη μαστίχα ή απομίμησή της. Τέτοια προϊόντα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην αγορά 

και χρησιμοποιούν  τεχνητό άρωμα μαστίχας για να δώσουν στον καταναλωτή μία πιο φθηνή 

αγοραστική επιλογή, που φαινομενικά έχει τις ίδιες ιδιότητες με το πρωτότυπο προϊόν (Γιώτης & 

Ρέντουλας, 2010).  Προς το παρόν δεν απειλούν άμεσα την MEDITERRA- Ε.Μ.Χ., όμως αν αυτό το 

υποκατάστατο επεκταθεί, θα δημιουργήσει ζητήματα οξυμένου ανταγωνισμού στα σαφώς 

υψηλότερου κόστους παράγωγης γνησίων προϊόντων μαστίχας, επηρεάζοντας αρνητικά την 

οικονομία της Εταιρείας.  

 

3.5 Αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων ανταγωνιστών  

Η ανταγωνιστική δομή του κλάδου είναι μονοπωλιακή, καθώς η Ε.Μ.Χ.-MEDITERRA Α.Ε. ελέγχει 

σχεδόν το μονοπώλιο του κλάδου και οι προκλήσεις για τους νεοεισερχόμενους είναι πολύ υψηλές. 

Οι τιμές των προϊόντων μαστίχας καθορίζονται κυρίως από την επιχείρηση, ενώ το κράτος σε όλη τη 

διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προστασία του, αλλά και 

τον βοήθησε να διατηρήσει το μονοπώλιο του προμηθευτή της μαστίχας.  

Η ανάπτυξη του κλάδου της μαστίχας βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια, κυρίως 

λόγω της ευεργετικής φαρμακευτικής δράσης της. Επιπλέον, λόγω της εστίασης του ανθρώπου σε 

έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, οι άνθρωποι στρέφονται σε φυτικά προϊόντα όλο και περισσότερο. 

Παρόλα αυτά, η μαστίχα θεωρείται εν μέρη ένα είδος πολυτέλειας, με τις τιμές των προϊόντων της 

να παραμένουν σταθερές ή ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει 

διότι ενώ η ζήτηση της αυξάνεται, η Εταιρεία δεν έχει κάποια άλλη επιχείρηση να την 

ανταγωνίζεται.   
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4.  Συμπεράσματα 

Η μελέτη αγοράς της μαστίχας δείχνει πως ο κλάδος που ασχολείται η Εταιρεία Ε.Μ.Χ - 

MEDITERRA έχει “μέλλον” και μπορεί να αποβεί πολύ κερδοφόρος.  Αυτή η πρόβλεψη στηρίζεται 

στο γεγονός ότι η μαστίχα είναι ένα προϊόν προστασίας γεωγραφικής προέλευσης, μοναδικό στο 

είδος του και αναγνωρισμένο από σημαντικούς οργανισμούς, όπως η  Ε.Ε. και η UNESCO.  Επίσης,  

η Ε.Μ.Χ - MEDITERRA έχει κάποια πολύ δυνατά “όπλα”: βρίσκεται σε μία αγορά που δεν υπάρχει 

κάποιος σοβαρός ανταγωνιστής, έχει εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία πάνω στην 

μεταποίηση της μαστίχας, οι εγκαταστάσεις της είναι  πλήρως εκσυγχρονισμένες και τεχνολογικά 

αναβαθμισμένες, έχει συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, Νοσοκομειακά Ιδρύματα της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα) 

και η τοπική κοινότητα της παρέχει στήριξη και βοήθεια. Το στοιχείο της πίστης στην κοινότητα, η 

συμμετοχικότητα για όλους αλλά και η επιστημονική οργάνωση εργασίας αποτελούν σημαντικές 

συνιστώσες της ανάπτυξης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας. Αν και η εμφάνιση όλο και 

περισσότερων προϊόντων από τεχνητό άρωμα μαστίχας αποτελεί δυνητική απειλή για την Εταιρεία, 

η αγορά της μαστίχας παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς στο μέλλον 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα αρχίσουν να στρέφονται σε βιολογικά και φυτικά προϊόντα, που 

είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.  

Επιπλέον, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες ιατροφαρμακευτικού πεδίου, τεκμηριώνουν 

ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες της μαστίχας Χίου. Το γεγονός αυτό μαζί και με τη δυσκολία 

παραγωγής μαστίχας (μόνο στην Χίο μπορεί να καλλιεργηθεί ) δείχνουν πως η τάση ζήτησης του 

προϊόντος θα αυξάνεται διαρκώς. Ο μόνος πιθανός μεγάλος κίνδυνος που μπορεί να αναστείλει την 

ανάπτυξη της Εταιρείας, πέρα από κάποιον εξωγενή παράγοντα (π.χ. αυξημένος κίνδυνος για 

ξηρασία, πυρκαγιές και πλημμύρες) και τη μείωση των μαστιχοπαραγωγών, λόγω του δημογραφικού 

προβλήματος στην περιοχή, είναι οι νέες εταιρείες μαστίχας, που δημιουργούνται  στο νησί.  

Ωστόσο, οποιαδήποτε πιθανή νέα ανταγωνίστρια θα πρέπει να επενδύσει πολύ χρόνο και πολλά 

χρήματα για να μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα επεξεργασίας και τεχνογνωσίας της  Ε.Μ.Χ., ενός 

Συνεταιρισμού που εδώ και 80 χρόνια ασχολείται με τη μαστίχα και τα παράγωγα της. Ο κίνδυνος 

νέας χρηματιστηριακής κρίσης και η απειλή διακύμανσης της τιμής της μετοχής μπορεί να οδηγήσει 

σε οικονομικές απώλειες την Εταιρεία, όμως η λήψη μέτρων για την ενίσχυση και ανανέωση του  

ανθρώπινου  δυναμικού  και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών όπως η λειτουργία καταστημάτων 

mastihashop σε κοσμοπολίτικα νησιά (Μύκονος, Κρήτη και Σαντορίνη) αλλά και νέες στρατηγικές 

προώθησης  των μοναδικών χαρακτηριστικών  της  μαστίχας δύναται να αντισταθμίσει τις 

μελλοντικές απειλές για την Ε.Μ.Χ.    
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Κεφάλαιο 17: 
 

 

 

 

 

Αποτύπωση Παραδοσιακού Οικισμού Κάστρου Νάξου 
 

Αθανασίου Ιωάννα 

Email:ioannaatha377@gmail.com 
Ζαφειρέλλη Σοφία 

Email:sophiazaph@gmail.com 
Κακλαμάνος Βαγγέλης 

Email: vage97naxos@gmail.com  

 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποτύπωση του παραδοσιακού οικισμού στο Κάστρο της 

Νάξου. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά στοιχεία ίδρυσης του κάστρου αλλά και σε 

συγκεκριμένα μνημεία μείζονος πολιτιστικής και πολιτισμικής σημασίας, τα οποία βρίσκονται στο 

εσωτερικό του. Στην συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη δημογραφική αποτύπωση από τον 16ο 

αιώνα έως σήμερα. Η χαρτογραφική απεικόνιση της αποτύπωσης του Κάστρου της Νάξου βοηθάει 

στην κατανόηση της κατανομής και του περιεχομένου των τομέων του Κάστρου. Ακολούθησε η 

μελέτη περίπτωσης μνημείων, όπως της Σχολής Ουρσουλινών, του Αρχαιολογικού Μουσείου 

(πρώην Εμπορική Σχολή) και της Capella Casazza, που βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό του 

Κάστρου της Νάξου. Εδώ επιπροσθέτως αναφέρθηκε η πολιτιστική-πολιτισμική αποτύπωση των 

μνημείων αυτών αλλά και η αξιοποίηση τους ως ένα πολιτιστικό κόμβο με κέντρο την Νάξο. Τέλος 

παρατίθενται τα συμπεράσματα - προτάσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχτεί η 

ιδιαιτερότητα ενός σημαντικού παραδοσιακού οικισμού, μέσα από την αποτύπωσή του σε σχέση με 

το δομημένο περιβάλλον. Με την χρήση των μηχανισμών αποτύπωσης (χαρτογράφηση-

δημογράφηση) κατανοείται το πως η αρχιτεκτονική κληρονομιά σε συνάρτηση με το δομημένο 

περιβάλλον, επιδρούν στην ανάδειξη και διατήρηση σημαντικών μνημείων τα οποία αποτελούν 

πρεσβευτές της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Κάστρο Νάξου, Αποτύπωση, Παραδοσιακός Οικισμός 
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1. Εισαγωγή 

Το κάστρο της χώρας Νάξου ιδρύθηκε το 1207 από τον Ενετό Μάρκο Σανούδου και διατηρείται 

μέχρι και σήμερα αποτελώντας μεσαιωνικό μνημείο. Ο Σανούδος οργάνωσε την επιχείρηση 

κατάκτησης των Κυκλάδων δημιουργώντας το «Δουκάτο της Νάξου» ή «Δουκάτο του 

Αρχιπελάγους» περιλαμβάνοντας δεκαεπτά νησιά με κέντρο τη Νάξο η οποία βρίσκεται στο κέντρο 

του νησιωτικού συμπλέγματος (Κοσμάς Πέτρος, 2016). Το δουκάτο της Νάξου κυβερνήθηκε από 

είκοσι δούκες κατά τα έτη 1207-1566, αποτελώντας μια ανεξάρτητη διοίκηση και αναπόσπαστο 

μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της λεκάνης της Μεσογείου για την ανάπτυξη του εμπορίου 

(Βαβατσιούλας, 2007). Με την ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/46472/1723 π.ε./18-10-1980 κηρύχτηκε το 

Κάστρο της Νάξου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο παραδοσιακός οικισμός του Κάστρου Νάξου 

βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Νάξου και στο βόρειο τμήμα της σημερινής Χώρας Νάξου, 

ενώ αρχικά αποτελούσε το κεντρικό τμήμα της παλαιάς Χώρας. Λόγω του ότι είναι χτισμένο σε 

λόφο, πιθανολογείται η ύπαρξη ακρόπολης της αρχαίας πόλης (Πέννας, 2000). 

Στόχος της οικιστικής οργάνωσης των Ενετικών προτύπων, με το οποίο κτίστηκε το κάστρο 

της Νάξου, ήταν η εξασφάλιση της ασφάλειας και γι' αυτό χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση, 

στενούς δρόμους και μικρές πλατείες (Βαβατσιούλας, 2007). Σκοπός του άρθρου είναι η 

χαρτογραφική, δημογραφική και πολιτισμική αποτύπωση του οικισμού Κάστρου Νάξου, καθώς και 

η αναφορά και ανάλυση ορισμένων σημαντικών μνημείων που περιλαμβάνει. 

Χάρτης 1: Γεωγραφική ένταξη περιοχής μελέτης 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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2. Δημογραφική Αποτύπωση 

Τα δεδομένα για την εξέλιξη του πληθυσμού του Κάστρου αντλήθηκαν από την διάλεξη του κ. Ι. 

Ναυπλιώτη κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου Νάξου 2020. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του 

υπάρχουν απογραφές γύρω στον 16ο αιώνα που αναφέρονται σε 600 περίπου κατοίκους. Στη 

συνέχεια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, παρατηρείται σταδιακή μείωση των 

κατοίκων του Κάστρου. Το 1838 κατέρχονται περίπου στους 300, ενώ για το 1920 υπάρχει μια 

μαρτυρία που αναφέρεται στην ύπαρξη 20 ψήφων. Την εποχή εκείνη ψήφιζαν μόνο οι άντρες. Άρα, 

αν υπολογισθούν τα μέλη που μπορεί να έχει μια οικογένεια, προκύπτει ένας αριθμός 120 περίπου 

Καστριανών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι, γύρω στους 10-12, καθώς οι 

περισσότεροι έχουν μετακομίσει εκτός νησιού, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα και στη Σαντορίνη 

ή είναι διάσπαρτοι στο νησί της Νάξου. 

Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακή εξέλιξη 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

3. Χαρτογραφική Αποτύπωση 

Η χαρτογραφική απεικόνιση της αποτύπωσης του Κάστρου της Νάξου, βασίστηκε στην διδακτορική 

διατριβή του Βαβατσιούλα (2007). Σκοπός της διδακτορικής διατριβής υπήρξε η διερεύνηση της 

αρχικής φάσης δόμησης/γένεσης του κάστρου συλλέγοντας χαρτογραφικό και άλλο αρχειακό υλικό. 

Πρώτο στάδιο αποτέλεσε η γεωαναφορά κάποιων αποτυπώσεων που περιέχει η διατριβή για τις 

χρήσεις-ιδιοκτησίες (σήμερα) σε κλίμακα 1:750, χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο δορυφορικών 

εικόνων Bing. Το βήμα αυτό βοήθησε στο διαχωρισμό των κτισμάτων, αφού δεν ήταν ευδιάκριτα τα 

όριά τους εξαιτίας της πυκνής δόμησης που χαρακτηρίζει την περιοχή. Επιπλέον, η γεωαναφορά 

ήταν καθοριστικός παράγοντας στην αποτύπωση των ορίων του κάστρου καθώς και των πύργων 

του, βάσει του οικοδομικού κανάβου της μεσαιωνικής πόλης κατά τον 15ο αιώνα. Την ίδια 

διαδικασία ακολούθησε ο διαχωρισμός του οικισμού στους έξι τομείς όπως τους αποτυπώνει ο 

Βαβατσιούλας (2007) για το σήμερα και καταγράφονται με το περιεχόμενό τους στον Πίνακα 1. 
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Χάρτης 2: Κατανομή Τομέων Κάστρου 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 1: Περιεχόμενα Τομέων Κάστρου 

Τομέας Ι Τομέας ΙΙ Τομέας ΙΙΙ Τομέας IV Τομέας V Τομέας VI

Πύργος Γλέζου 
Καθολική 

Μητρόπολη

Ι. Ν. 

Θολοσκέπαστης 

Καπέλλα Καζάντζα 

& Κτίριο 

Αρχαιολογικού 

Μουσείου

Οικία Ιωάννη 

Δελλαρόκκα

Οικία Ανθούλας 

Κουτάντζη

Οικία Αδριανής 

Καραβία 

(Δελλαρόκκα) 

Κεντρικός Πύργος

Κτίριο Καθολικής 

Αρχιεπισκοπής 

(Παλαιή 

Καγκελαρία) 

Κτίριο Μονής 

Ουρσουλινών

Οικία Μαρίνας 

Γρύλλου 

Οικίες Ευστρ. 

Φουτάκογλου – Ελ. 

Ρεφενέ

Κτίσματα της 

Αεροπορίας ή Οικία 

Προμπονά

Οικία Δομινίκης 

Σομμαρίπα 

Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου - 

Μονή Καπουκίνων 

Οικία Ιωάννη 

Δελλαρόκκα

Οικία Κων/νου 

Δέτση

Οικία Μαργαρίτας 

Μπαρότσι

Οικία Χρύσανθου 

Δελλαρόκκα

Οικία Ματθίλδης 

Μπουχάγιερ 

Οικία Άννας 

Μαρκόπολι

Οικία  Αδάμ 

Σομμαρίπα

Οικία Ελένης 

Μαρκόπολι

Οικία  Γεώργιου 

Τζανίνη
Οικία Κατσούρη Οικία Max Frieling 

Οικία Μονής – 

Σχολής 

Ουρσουλινών

Οικία Φλώρας 

Τζανίνη

Οικία Pfeifer
Οικία  Γραφειο Εμμ. 

Ρεμούνδου 

Οικία Παρασκευής. 

Βλάχου-Ξενάκη 

Κτίριο Διδακτηρίου 

Παλαιάς Σχολής 

Ουρσουλινών

Οικίας Έλλης 

Μαρκόπολι 

Οικία Bolesch
Οικία  

Μπαλτογιάννη 

Οικία Δομινίκης 

Μερτρούδ 

Οικία Αγγελικής 

Δελλαρόκκα

Οικίας Μιχαήλ 

Μαραγκού

Οικία Φραγίσκης 

Μαρκόπολι

Οικία Θεοκτίστης 

Παπαδοπούλου 
Οικία  Ρεμούνδου 

Κατοικία 

Εργαστήριο  Ρώττα

Οικία Jane Rabnet Οικία  Καρουάνου 

Οικία Αντωνίου 

Πρίντεζη 

Οικία 

Παπαδοπούλου

Θέατρο – 

Βιβλιοθήκη 
Οικία Σάββα

Οικία 

Χαραλαμποπούλου

Οικόπεδο 

Αεροπορίας  
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 



 

275 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

Όπως φαίνεται και στον Χάρτη 2, το κάστρο της Νάξου αποτελείται από την Τρανή Πύλη 

που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του στον Πύργο Γλέζου και από δύο παραπόρτια στο 

νοτιοδυτικό τμήμα. Στο κέντρο του κάστρου υπάρχει ο Κεντρικός Πύργος και περιμετρικά υπήρχαν 

δεκαέξι πύργοι. 

 

4. Πολιτιστική/Πολιτισμική Αποτύπωση – Αξιοποίηση 

Τα πολιτιστικά μνημεία τα οποία αποτυπώνονται στο εσωτερικό του παραδοσιακού οικισμού του 

κάστρου της Νάξου, χαρακτηρίζονται από το αυστηρό και απέριττο εξωτερικό, σε συνδυασμό με 

την επιβλητικότητα τους στο χώρο, την γραφικότητα της μορφής τους αλλά και την δυναμική τους 

σύνθεση η οποία εναρμονίζει σημαντικά στοιχεία πλούσιας και μοναδικής αρχιτεκτονικής με το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Ωστόσο ορισμένα από τα μνημεία αυτά αποτέλεσαν 

κοιτίδα πολιτισμού από την εποχή της δημιουργίας τους μέχρι σήμερα. Ορισμένα από αυτά είναι: η 

Σχολή Ουρσουλινών (μετέπειτα Ελληνογαλλική Σχολή), το Αρχαιολογικό Μουσείο (πρώην 

Εμπορική Σχολή), ο Πύργος του Γλέζου (Crispi), η Παναγία η Θεοσκέπαστη (ο μοναδικός 

ορθόδοξος Ναός στο Κάστρο), ο Πύργος του Μπούργου και η Capella Casazza (Μικρό 

Παρεκκλήσι). 

 

4.1 Σχολή Ουρσουλινών  

Η περιήγηση στα σοκάκια του απείρου κάλλους παραδοσιακού οικισμού του Κάστρου της Νάξου 

ξεκινάει από την Μονή Ουρσουλινών, ένα κτίριο με έντονα τα στοιχεία της Φράγκικης 

Αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ένα παραλληλόγραμμο κτίριο με την μορφή Πύργου, σκαλωτό 

κτίσμα σε 3 επίπεδα. Διακρίνονται 2 αυλές, μία στην βόρεια πλευρά και μία στην Νότια πλευρά του 

κτίσματος. 

Εικόνα 1: Σχολή Ουρσουλινών 

 
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Νάξου 
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Εικόνα 2: Νότια αυλή 

    
Πηγή: Αρχείο Κακλαμάνος Ευάγγελος 

Εικόνα 3: Βόρεια αυλή 

  
Πηγή: Αρχείο Κακλαμάνος Ευάγγελος 

 

Η θέση του στο δομημένο περιβάλλον, αποκαλύπτεται με την τοποθέτηση των 

εγκαταστάσεων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Η αναγκαιότητα 

συνύπαρξης Παιδείας-Θρησκείας το καθιστά το πιο σημαντικό μνημείο σε ένα μοναδικό 

πολιτισμικό-πολιτιστικό κόμβο τεχνών και γραμμάτων. Η πολιτισμική-πολιτιστική αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου χώρου ξεκίνησε με την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά την περίοδο 

ακμής (1856), αποκτώντας κύρος και διεθνή φήμη ως ένα από τα πιο οργανωμένα σχολεία του τότε 

ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. 

Η αποκατάσταση το 1930 των εξωτερικών χώρων πραγματοποιήθηκε για την αξιοποίηση 

κυρίως του συνόλου του κτιρίου ως ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο των τεχνών και των 

γραμμάτων. Το 1931 με εντολή του Υπουργείου παιδείας δίνεται η σχετική άδεια, στα πλαίσια 

σχετικής αίτησης, ώστε  να λειτουργήσει ως Ελληνογαλλική σχολή. Ωστόσο το κτίριο κατά τον 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τις σημαντικές καταστροφές που υπέστη, διατήρησε ένα μέρος του για την 

τέλεση διαφόρων εκδηλώσεων (σεμινάρια-θρησκευτική περισυλλογή). Η έλλειψη μοναχών έπαψε 

την λειτουργία της σχολής, με αποτέλεσμα οι λιγοστές πλέον μοναχές ενσωματώθηκαν στις σχολές 

της Τήνου και της Αθήνας δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα συμπαγές τρίγωνο τεχνών και 

των γραμμάτων (Αθήνα-Νάξος-Τήνος).  Η πλήρη αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου 

σήμερα εξυπηρετεί την στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Νάξου, φιλοξενεί διαρκείς εκθέσεις, 

συνέδρια αλλά και διάφορες μουσικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ αποτέλεσε και συνεχίζει να 

αποτελεί πόλο έλξης επιφανών των τεχνών και των γραμμάτων από το 1856 έως και σήμερα 

(Ρεμούνδος Π.Ε.). 

 



 

277 Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία 

4.2 Capella Casazza 

Εντούτοις σημαντικό μνημείο αποτελεί η Capella Casazza (μικρό παρεκκλήσι) το οποίο ανήκει στην 

Καθολική Αρχιεπισκοπή.  

Εικόνα 4: Εσωτερικό της Capella Casazza 

 
Πηγή: Αρχείο Κακλαμάνος Ευάγγελος 

Χαρακτηρίζεται από τον αυθεντικό και υποβλητικό χώρο, με την  μοναδική ακουστική. Η 

τέλεση εσπερινών, η κατήχηση, οι διάφορες μουσικές εκδηλώσεις (μουσικά ρεσιτάλ) αλλά και οι 

ημερίδες θρησκευτικού χαρακτήρα αποτελούν τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του συγκεκριμένου 

χώρου. Η πολιτιστική αξιοποίηση τόσο της Σχολής Ουρσουλινών όσο και της Capella Casazza σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη πλησίον αυτών του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νάξου (πρώην 

Εμπορικής Σχολής ) στην οποία φοίτησε ο Νίκος Καζαντζάκης, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι 

ενός πολιτιστικού τριγώνου. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία διακρίνονται στα σημαντικά αυτά μνημεία, ώστε να υπάρξει 

πολιτιστική ανάταση, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόβαθρο με εκδηλώσεις, οι οποίες να 

αναδεικνύουν την σημασία της ύπαρξης αυτών των  πολιτιστικών μνημείων. 

Το Πολιτιστικό Τρίγωνο (Σχολή Ουρσουλινών-Capella Casazza-Αρχαιολογικό Μουσείο) 

μπορεί να θεωρηθεί σημείο αφετηρίας ενός ευρύτερου πολιτιστικού κόμβου στις Κυκλάδες με 

κέντρο την Νάξο. 

Εικόνα 5: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου 

 

Πηγή: Αρχείο Κακλαμάνος Ευάγγελος 
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4.3 Πύργος Γλέζου  

Ο Πύργος του Γλέζου ή αλλιώς πύργος Κρίσπι, αποτελεί κομμάτι της βόρειας οχύρωσης του 

κάστρου και εκτείνεται, κατά ένα τμήμα, επί της δυτικής πλευράς του Κάστρου του Σανούδου. 

Αποτέλεσε αρχοντική οικεία. Ο Πύργος προστατεύεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 

ύστερα από δωρεά του τελευταίου ιδιοκτήτη του, Πέτρου Γλέζου. Είναι ο μοναδικός που διασώζεται 

μέχρι σήμερα, ενώ το 1995 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 

Βυζαντινό μουσείο. Σκοπός της δημιουργίας μουσείου είναι η ανάδειξη του βυζαντινού και 

μεταβυζαντινού κόσμου του νησιού, αλλά και η προσέλκυση τουρισμού.  Το νησί της Νάξου ανήκει 

σε έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Στο νησί λειτουργούν 

αρχαιολογικοί χώροι που περιλαμβάνουν κυρίως αρχαιολογικά ευρήματα του κυκλαδικού 

πολιτισμού. Η πληθώρα αρχαιολογικών και ιστορικών τεκμηρίων, ένα μεγάλο μέρος των οποίων 

αναφέρεται στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, μπορεί να βοηθήσει στην αναβάθμιση του 

πολιτισμικού τουρισμού του νησιού. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο Πύργος του Γλέζου, θα 

αποτελέσει το πρώτο βυζαντινό μουσείο των Κυκλάδων (Κοσμάς, 2016). 

Παρακάτω απεικονίζονται οι οικίες του εσωτερικού του κάστρου καθώς και τα πολιτιστικά 

στοιχεία που το απαρτίζουν.  

Χάρτης 3: Πολιτιστικά Στοιχεία Κάστρου 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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5. Συμπεράσματα 

Ο οικισμός του Κάστρου της Νάξου περιέχει σε μικρή έκταση πολλά ισχυρά πολιτιστικά μνημεία 

εξαιτίας της πυκνής δόμησης. Χωρίζεται σε έξι τομείς εκ των οποίων ο καθένας περιέχει οικίες και 

μερικά πολιτιστικά μνημεία κάνοντάς τον σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών καθώς δίνεται η 

δυνατότητα για τοπική ανάπτυξη και διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η κατάλληλη 

αξιοποίηση του πολιτιστικού αυτού χώρου μπορεί να συνδράμει στην πληροφόρηση για τον 

Κυκλαδικό πολιτισμό, αφού μέχρι και σήμερα δεν αξιοποιείται σωστά.  

Ωστόσο η αυστηρή επιτήρηση των καθολικών αρχών, η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων 

για την προστασία των μνημείων αυτών, σε συνδυασμό με την μερική αδιαφορία για την σημασία 

της αξιοποίησης αυτών, αλλά και η έλλειψη ενημερωτικών-καθοδηγητικών επιγραφών για τον 

επισκέπτη, είναι πιθανό να αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω 

ανάδειξης  της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  Εντούτοις τα ιστορικά μνημεία του παραδοσιακού 

οικισμού του Κάστρου της Νάξου, αποτελούν ένα σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και σε 

συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δύνανται να 

αποτελέσουν ένα ισχυρό πολιτιστικό-πολιτισμικό κόμβο. 

Πίνακας 2: Ανάλυση SWOT 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Ισχυρά πολιτιστικά μνημεία
Αυστηρή επιτήρηση 

καθολικών αρχών

Σημαντικός πόλος έλξης 

επισκεπτών

Κίνδυνος αλλοίωσης του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος 

σε περίπτωση συσσώρευσης 

μεγάλου αριθμού επισκεπτών

Ιστορικά και διαχρονικά 

στοιχεία πληροφόρησης για 

τον Κυκλαδικό πολιτισμό 

(Αρχαιολογικό Μουσείο)

Έλλειψη αποτελεσματικών 

μέτρων για την προστασία 

των μνημείων

Τοπική ανάπτυξη και 

διάδοση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς

Κίνδυνος καταπάτησης της 

ιστορικής ταυτότητας των 

μνημείων

Μερική αδιαφορία για την 

σημασία της αξιοποίησης 

των μνημείων αυτών

Δυνατότητα ενός ισχυρού 

πολιτιστικού-πολιτισμικού 

κόμβου

Έλλειψη ενημερωτικών 

εμφανών επιγραφών  για 

επισκέπτες  
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Αν και σκόπιμη είναι η προσέλκυση επισκεπτών, θα πρέπει να γίνεται με την αποφυγή 

συσσώρευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών καθώς επίσης και του κινδύνου καταπάτησης της 

ιστορικής ταυτότητας των μνημείων αυτών, ώστε να προστατευτεί το πολιτιστικό περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 18: 
 

 

 

Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη:  Η Μελέτη Περίπτωσης της Νάξου 
 

Περίληψη: 
Η μελέτη περίπτωσης της Νάξου παρουσιάζεται μέσω μιας συστημικής προσέγγισης, η οποία 

λαμβάνει υπόψη την τουριστική ανάπτυξη, την παραγωγική δυναμικότητα και τους πολιτιστικούς 

πόρους του νησιού. Η Νάξος, σύμφωνα με το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Αυτού» ανήκει στα τουριστικά αναπτυγμένα νησιά, τα οποία παρουσιάζουν κατά 

περίπτωση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Σημαντική εξάρτηση από τον τουρισμό, συγκρούσεις 

χρήσεων γης και ενδεχόμενες πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον1.  

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο  4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α΄/09.12.2020) «Εκσυγχρονισμός 

της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο εφαρμογής 

πολεοδομικών και χωροταξικών μεταρρυθμίσεων και σε συνέχεια δύο εκτεταμένων αξιολογήσεων 

του ΟΟΣΑ2, θα γίνουν Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε περιοχές που δεν υπάρχουν χρήσεις γης και 

ειδικοί κανόνες δόμησης. Το ενδιαφέρον του παρόντος άρθρου εστιάζεται στις συνθήκες που θα 

πρέπει να επικρατούν και στις κρίσιμες δραστηριότητες μέσω των οποίων μπορεί να διασφαλιστεί η 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Νάξου. Η στρατηγική για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και 

έξυπνη εξειδίκευση διαμορφώνεται τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από 

διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων.  Για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της 

Νάξου, φαίνεται να είναι αναγκαίος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για μια ισχυρή τουριστική 

ταυτότητα και για την προστασία της, βασιζόμενη στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην 

ενδογενή τοπική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων πρακτικών και στην επιτυχημένη προβολή της σε 

οριοθετημένες αγορές. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Νάξος, Τουρισμός, Παραγωγική Δραστηριότητα, Πολιτισμός.  

                                                 
1 Κ.Υ.Α. με αριθμ. 24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009) «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αυτού», όπως 

τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013) και ισχύει. Επισημαίνεται ότι με την 519/2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 

ΣτΕ κρίθηκε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. 24208/2009 (Β΄1138Β) που αφορά την έγκριση του Ειδικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχει παύσει να ισχύει και να επιφέρει 

έννομες συνέπειες. Μέχρι την έγκριση νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τον Τουρισμό, εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις 

που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα 

κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια αλλά και βάσει της 

ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και επιμέρους νομοθετημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν για κάθε περιοχή. 

Ανακτήθηκε από: https://www.teetdk.gr/ανακοινωσεισ/νομοθεσία/στρατηγικοί-σχεδιασμοί/item/318-ενημερωση-για-

ειδικο-πλαισιο-τουρισμου. 
2 την «territorial review», η οποία αφορά την περιφερειακή και πολεοδομική πολιτική και την «environmental review», η 

οποία αφορά το περιβάλλον (Πρεβελάκης, 06.12.2020. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) 
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1. Εισαγωγή  

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή 

διαμορφώνεται από την παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και ο τουρισμός δέχεται 

σημαντικά πλήγματα. Η Ελλάδα είναι εξόχως εξαρτημένη από το τουριστικό προϊόν που είναι 

εκτεθειμένο σε κινδύνους που αφορούν στην Υγεία, την Ανθρώπινη Ζωή, την Γεωπολιτική και την 

Οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο (Αττάλογλου, 2019). Όπως ορθά διατυπώνεται στις προτάσεις του 

Υπουργείου Τουρισμού, θα πρέπει πρωτίστως να διαφυλαχθεί το εθνικό τουριστικό προϊόν, οι 

κρατήσεις να μετατρέπονται σε ανοιχτές και η διευθέτηση μεταξύ φιλοξενούμενων και 

επιχειρηματιών να επιτρέπει την επανάληψη του ταξιδιού στο μέλλον (Υπουργείο Τουρισμού, 

23.3.2020). Πέραν των προτάσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την περίοδο 2021-20303, θα 

πρέπει να θεσμοθετηθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τρόποι ενίσχυσης των μορφών 

συνεργασίας του τουριστικού κλάδου τόσο με τους άλλους τομείς της οικονομίας, όσο και εντός του 

τουριστικού κλάδου, τρόποι ενίσχυσης του ευρύτερου ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και 

τρόποι συνέργειας πολλών επιστημονικών πεδίων, καθώς το κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο του 

τουρισμού χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα. Η Νάξος, το μεγαλύτερο σε έκταση και το 

πλέον εύφορο νησί των Κυκλάδων, με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα κάστρα, τους 

παραδοσιακούς οικισμούς, τα θρησκευτικά και προσκυνηματικά μνημεία, την πολυποίκιλη 

ενδοχώρα, τα τοπικά προϊόντα, την υψηλής ποιότητας γαστρονομία, δέχεται μεγάλο αριθμό 

τουριστών ετησίως και προσφέρεται για τον συνδυασμό του αγροδιατροφικού τομέα, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού.  

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η αποτύπωση της παραγωγικής δραστηριότητας και η 

παρουσίαση της Νάξου ως τουριστικού προορισμού, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων σχετικά 

με την ενδυνάμωση των κλαδικών διασυνδέσεων του τουρισμού με τους άλλους κλάδους της 

τοπικής οικονομίας, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, την συγκράτηση προστιθέμενης αξίας, 

την ανάδειξη των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και την μείωση του κινδύνου από 

συγκυριακές εξελίξεις. 

 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1 Τουρισμός   

Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, καθώς επηρεάζει πολλούς τομείς στις περιοχές 

που αναπτύσσεται, όπως είναι η κοινωνική δομή, το περιβάλλον και η οικονομία. Ποικίλουν οι 

ορισμοί και διαφοροποιούνται ανάλογα με την οπτική της επιστήμης που ασχολείται με τον 

                                                 
3 Υπουργείο Τουρισμού. Δελτίο Τύπου, 16/12/2019. mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/ 
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τουρισμό. Οι επιστήμες της ψυχολογίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της αστικής και 

περιφερειακής ανάπτυξης, της παιδαγωγικής, της νομικής, της γεωγραφίας, της αρχιτεκτονικής, της 

χωροταξίας, της ιστορίας, της διοικητικής, του Μάρκετινγκ, της φιλοσοφίας, της βιολογίας, της 

οικολογίας, της ιατρικής, καθώς και οι οικονομικές και πολιτικές επιστήμες προσεγγίζουν το 

φαινόμενο του τουρισμού με διαφορετικό τρόπο (Przeclawski, Krzysztof, 1993). 

Πρωτογενώς ο τουρισμός ορίζεται ως μία ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συνίσταται 

στο ταξίδι καθώς και στις επιμέρους δραστηριότητες των ατόμων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με 

σκοπό την ικανοποίηση αναγκών τους. Δευτερογενώς και πιο συγκεκριμένα στην οικονομική του 

διάσταση, ο τουρισμός ορίζεται ως η κατανάλωση που πραγματοποιούν τα άτομα, τα οποία 

ταξιδεύουν προσωρινά σε έναν τόπο διαφορετικό από τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους. Η 

εν λόγω κατανάλωση συντελείται σε τρεις γεωγραφικούς χώρους: Στον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, 

στον προορισμό καθώς και στις περιοχές από τις οποίες διέρχονται τα άτομα καθ΄ οδόν προς τον 

προορισμό ή τον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους (Κούτουλας, 2001). 

Οι προσεγγίσεις για το φαινόμενο του τουρισμού, εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: α) Στις 

θεωρητικές προσεγγίσεις και β) στα ζητήματα και τις διαδικασίες τουριστικού σχεδιασμού (Getz, 

1986). Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσονται, οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

ομαδοποιούνται ως ακολούθως: α) Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις του τουριστικού φαινομένου 

(whole system), β) χωρο-χρονικές προσεγγίσεις του τουριστικού φαινομένου (spatial/temporal), γ) 

προσεγγίσεις της συμπεριφοράς των τουριστών (tourist behavior/motivation), δ) προσεγγίσεις για τις 

επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου (impact assessment) και ε) μοντέλα προβλέψεων 

(forecasting). Σχετικά με τα ζητήματα και τις διαδικασίες του τουριστικού σχεδιασμού, το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον σχεδιασμό τουριστικών περιοχών (area development), στον 

σχεδιασμό τουριστικών έργων (project development), στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων 

(management), στην εμπορία και διαφήμιση και προβολή (marketing) (Παπαγεωργίου, 2016: 39).  

Το «σύστημα τουρισμός», ως ένα σύστημα εξαρτώμενο από άλλα υπερκείμενα περιβάλλοντα 

(οικονομικό, κοινωνικό, οικολογικό, τεχνολογικό, πολιτικό), περιλαμβάνει το τουριστικό 

υποκείμενο και το τουριστικό αντικείμενο. Το τουριστικό αντικείμενο φέρει ως συνδεόμενα μεταξύ 

τους υποσυστήματα την «τουριστική περιοχή», την «τουριστική επιχείρηση» και την «τουριστική 

οργάνωση» (INSETE. Κότιος, 2015: 11). 
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Διάγραμμα 1: Η δομή του τουριστικού συστήματος 

 

Πηγή: INSETE. Κότιος, Δ., 2015: 11.  

Οι επιδράσεις που ασκεί ο τουρισμός στο νησιωτικό χώρο ποικίλλει από νησί σε νησί καθώς 

τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία υπαγορεύουν τις προτεραιότητες ως προς τους τουριστικούς 

προορισμούς και με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουν τη συγκέντρωση των τουριστών σε ορισμένους 

τουριστικούς πόλους και καθορίζουν την χωρική κατανομή της ανάπτυξης, τη στιγμή που ο 

τουρισμός αποτελεί εξ ορισμού μία χωρική δραστηριότητα (Σερέτη, 2020:18).  

Η επιστημολογία των τελευταίων δεκαετιών για τα νησιά περιλαμβάνει εργασίες από τα 

πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και θετικών επιστημών που 

εστιάζουν μεταξύ άλλων στη σχέση των νησιών με την αστικοποίηση και την οικονομική ανάπτυξή 

τους μέσω του τουρισμού. Οι προσεγγίσεις για την υπόσταση των νησιών εμπλουτίζονται μέσω 

νέων τάσεων της κοινωνιολογικής και πολιτισμικής θεωρίας (θεωρία των δικτύων δρώντων: actor  

network theory) στο πλαίσιο των οποίων, τα νησιά αντιμετωπίζονται ως σχεσιακές οντότητες. Στο 

πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται δικτυώσεις μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων 

(φυσικών/τεχνικών) υποκειμένων και η διαλεκτική σχέση ανθρώπου και χώρου γίνεται αντιληπτή 

από τον τρόπο που ο υλικός κόσμος «κοινωνικοποιείται» σε δυναμικά περιβάλλοντα ροών 

(Μπακάλης, 2019:113-114).  

Οι παράγοντες βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί η στρατηγική τοπικής (τουριστικής) 

ανάπτυξης, εξαρτάται από τα φυσικά, ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και τη 

συγκυρία που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή, ιδίως οι μικρές νησιωτικές, απομονωμένες και 

αραιοκατοικημένες περιοχές (Παπαθεοδώρου, Χριστοφάκης, 2014: 30-36).  
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2.2 Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο για την τοπική οικονομία, καθώς στις περιοχές στις 

οποίες αναπτύσσεται, ενισχύει την τοπική οικονομία και αλληλοεπιδρά σε οικονομικό επίπεδο και 

με άλλους κλάδους (π.χ.  των κατασκευών, των μεταφορών, της εστίασης κ.α.) (Σπιλάνης, 2000). Οι 

προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται, ώστε ο τουρισμός να έχει θετική επίδραση στην 

τοπική ανάπτυξη συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Ανάδειξη τουριστικής ταυτότητας 

Προκειμένου να δημιουργηθεί και να προβληθεί η εικόνα ενός τουριστικού προορισμού απαιτείται η 

καταγραφή της προσφοράς (τουριστικοί πόροι, τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικές δραστηριότητες για 

τουρίστες), η καταγραφή της ζήτησης του προορισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις και συμπεριφορά 

τουριστών), η καταγραφή των αποτελεσμάτων της τουριστικής δραστηριότητας στον προορισμό 

(τουριστική δαπάνη, απασχόληση, κατανάλωση εδάφους, νερού, ενέργειας, παραγωγή και διάθεση 

αποβλήτων), η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. ποιότητα υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα 

(επιχειρήσεων) με σήμανση, ποιότητα προορισμών (νησιών), η χάραξη στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών φορέων εργοδοτών και 

εργαζομένων και η τουριστική διακυβέρνηση μέσω της δημιουργίας Φορέα Σχεδιασμού και 

Διαχείρισης Τουριστικής Πολιτικής για τον σχεδιασμό, την προβολή και την διασύνδεση των 

φορέων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο (Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού και Δημοτικό 

Συμβούλιο Τουρισμού) (Σερέτη, 2020:52). 

 Ενδυνάμωση των κλαδικών διασυνδέσεων  

Η ενδυνάμωση των κλαδικών διασυνδέσεων του τουρισμού με τους άλλους κλάδους της οικονομίας 

και η σύνδεση του τουρισμού με το αγροδιατροφικό σύστημα φαίνεται να είναι αναγκαία στο 

πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων του τουρισμού με το περιβάλλον, την τοπική, 

ποιοτική και διαφοροποιημένη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων 

(Νικολαΐδης, 2017: 80).  

 Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

Η ενίσχυση μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων (με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς 

οικονομικούς πόρους) της λειτουργίας, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της ψηφιοποίησης των 

Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον τουρισμό με στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους είναι αναγκαία για την προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 

(Φραγκιαδουλάκης, 2019). 
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 Υποδομές  

Η κατάρτιση και η ολοκλήρωση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού των υποδομών σε επίπεδο 

περιφερειακής ανάπτυξης είναι ένα μείζον θέμα που εκκρεμεί στη χώρα μας. Ζητήματα που 

σχετίζονται με την καθαριότητα, την χωροταξία, την παροχή επαρκούς πληροφόρησης, την 

αναβάθμιση της παρουσίασης των πολιτιστικών πόρων μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών 

τεχνολογιών, τις οδικές υποδομές και τη σηματοδότηση, χρήζουν σημαντικής βελτίωσης (INSETE 

Intelligence, 2019). Στο πλαίσιο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών διαχείρισης ολοκληρωμένης 

ποιότητας (integrated quality management) είναι αναγκαίος ο ρεαλιστικός σχεδιασμός των 

τουριστικών και υποστηρικτικών υποδομών, η ευελιξία (π.χ. η δυνατότητα εναλλακτικών χρήσεων: 

Ξενοδοχεία που μετατρέπονται σε  Κέντρα Αποκατάστασης ή σε μόνιμες Κατοικίες για άτομα που 

επιθυμούν να περνούν στην Ελλάδα τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους ή σε Μουσεία ή σε 

Μονάδες κατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων, 

μεταποίησης γεωργικών προϊόντων) και η αποφυγή χωρικής στατικότητας (spatial fixity).  Η 

αναβάθμιση των υποδομών του τουρισμού, θα πρέπει να εντάσσεται στον τουριστικό σχεδιασμό σε 

τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα τα φιλικά προς το περιβάλλον καταλύματα που αξιοποιούν 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έχουν πράσινες πιστοποιήσεις (Σερέτη, 2020:55).  

 Υπεύθυνες επενδύσεις 

Ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τις επενδύσεις έχει ο χωρικός 

σχεδιασμός (Κορρές, Κοκκίνου 2014: 543). Η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων στην 

Ελλάδα εξαρτάται από τα ισχύοντα 13 Περιφερειακά Σχέδια Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα οποία θα 

πρέπει να συνάδουν με τα σύγχρονα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης. Τα έτη 2015 και 2017 

ακυρώθηκαν με Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον 

Τουρισμό. Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού βάσει ενός σύγχρονου Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τον Τουρισμό αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον 

τουρισμό4. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς 

φορείς θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα χωροταξικό πλαίσιο με πρόβλεψη χρήσεων γης σε επίπεδο 

Δήμων και στόχο την ασφάλεια δικαίου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της 

κοινωνίας και της οικονομίας. Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, στα νησιά που 

έχουν θεσμικά χαρακτηριστεί ως τουριστικά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα, όπως η Νάξος, 

προωθεί οργανωμένη ήπια τουριστική ανάπτυξη ή «πρότυπου χαρακτήρα» με κριτήριο το χαμηλό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Τράτσα, 14.07.2020). Ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη θα 

πρέπει να στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. 

                                                 
4 Τράτσα, Μ. «Έως το 2020 χωρίς «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό», ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/05/2018. 
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Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση της ανάπτυξης με 

πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών, με τη διασύνδεση μεταξύ της έρευνας & καινοτομίας, της 

οικονομίας, του μάρκετινγκ και της εκπαίδευσης. Η τουριστική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο 

φαίνεται να προηγείται του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς οι διαχειριστές επενδυτικών 

κεφαλαίων λαμβάνουν υπόψη όλο και περισσότερο παράγοντες που αφορούν στην περιβαλλοντική, 

κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (Environment, social and governance - ESG Factors), όπως 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1: Περιβαλλοντικές, κοινωνικές παράμετροι και διακυβέρνηση 

Περιβαλλοντικές 

παράμετροι 

(Environmental) 

Κοινωνικές 

παράμετροι 

(Social) 

Διακυβέρνηση 

(Governance) 

Κλιματική αλλαγή Συνθήκες εργασίας Αμοιβή στελεχών 

Φαινόμενο 

Θερμοκηπίου 

Τοπικές κοινωνίες Δωροδοκία και 

διαφθορά 

Εξάντληση φυσικών 

πόρων 

Κοινωνικές 

συγκρούσεις 

Πολιτικές πιέσεις 

Απόβλητα και 

ρύπανση 

Υγεία και 

Ασφάλεια 

Δομή των Διοικήσεων 

Αποψίλωση δασών Εργασιακές 

σχέσεις 

Φορολογική πολιτική 

Πηγή: PRI – Principles for Responsible Investments 

Ο έλεγχος για τις αειφόρες επενδύσεις και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνεται με βάση τη 

συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης5, όπως 

αυτά έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)6 και 

άλλους διεθνείς Οργανισμούς. Στο μέλλον η απλότητα, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα 

αναμένεται να καθορίζουν τη χρηματοδότηση μίας επένδυσης, αντικαθιστώντας την πρώτη 

προτεραιότητα της οικονομικής απόδοσης. Θεσμικοί φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα και Πολιτεία 

στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, συμφωνούν για την 

αναγκαιότητα «πράσινων» τουριστικών υποδομών μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Η χώρα 

μας βρίσκεται στην τρίτη θέση, παγκόσμια, σε αριθμό επιχειρήσεων με σήμα οικολογικής ποιότητας 

Green Key. Για να επιτευχθεί η αειφορία πρέπει να μειωθεί, σε όλα τα επίπεδα, η κατανάλωση και 

να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση. Καλές πρακτικές, όπως είναι η 

μετατροπή των ξενοδοχειακών αποβλήτων τροφίμων σε ζωοτροφή για χρήση στην κτηνοτροφία και 

στη βελτίωση του εδάφους, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν. 

 

                                                 
5 KPMG. European Responsible Investing Fund Survey 2015. 
6 OECD (2019), Social Impact Investment 2019: The Impact Imperative for Sustainable Development, OECD 

Publishing, Paris  
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2.3 Μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού  

Κάθε περιοχή στην Ελλάδα, δυνητικά έχει τα εχέγγυα να γίνει «εναλλακτικός θεματικός τουριστικός 

προορισμός» και μάλιστα τη στιγμή που αναπτύχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο τουριστικοί 

προορισμοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Με στόχο την 

αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχει θεσπιστεί 

νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση και την διαμόρφωση πλαισίου 

κανόνων ασφαλείας που αφορούν στον θεματικό τουρισμό στη χώρα μας7. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στην Ελληνική έννομη τάξη η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης αποκτά συνταγματική περιωπή με 

την αναθεώρηση του 2001 και την κατοχύρωση στο Σύνταγμα της συγγενούς αρχής της αειφορίας, η 

οποία εξειδικεύεται σε μία σειρά από εθνικούς κανόνες δικαίου. Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης 

δεσμεύει τη νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία για την εφαρμογή της. Η εφαρμογή της 

προϋποθέτει τον συνδυασμό με άλλες αρχές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τη νομολογία, όπως 

είναι η αρχή της ήπιας ανάπτυξης, η αρχή του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των 

οικοσυστημάτων, η αρχή της διατήρησης της ικανότητας ανασύστασης ή αποκατάστασης του 

φυσικού κεφαλαίου, η αρχή του περιβαλλοντικού κεκτημένου, η αρχή του υψηλού επιπέδου 

προστασίας, η αρχή της ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την οποία «κατά την κατάρτιση και εφαρμογή 

των τομεακών κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, όπως αυτών της γεωργίας, της ενέργειας, του 

τουρισμού, των μεταφορών, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η περιβαλλοντική παράμετρος. 

Με αυτό τον τρόπο η διαρκής ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλη την έκταση της 

κοινοτικής έννομης τάξης καθίσταται υποχρεωτική τόσο για τον κοινοτικό νομοθέτη όσο και για τα 

κράτη-μέλη στο στάδιο της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων δικαίου». Οι διεθνείς συμβάσεις σε 

θέματα περιβαλλοντικής προστασίας επεκτείνονται με απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη 

(Αραμπατζής, 2014: 164-166).        

Ως θεματικός τουρισμός νοούνται οι ειδικές μορφές τουρισμού αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης, που προσελκύουν επισκέπτες-τουρίστες, με ειδικά ενδιαφέροντα οι οποίοι θέλουν να 

βιώσουν αυθεντικές εμπειρίες και, με σεβασμό στο περιβάλλον, ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση 

των επισκεπτών-τουριστών με το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες και 

τους δήμους, προωθούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες και 

αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου (άρθρο 3 του ν. 4582/2018). 

Μορφές του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού είναι οι ακόλουθες: α) Ο θαλάσσιος τουρισμός, 

                                                 
7 Νόμος υπ΄ αριθμ. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α΄/24-5-2020) «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική 

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Νόμος υπ΄ αριθμ. 4582/2018 (ΦΕΚ 208 /Α΄/11-12-2018) «Θεματικός 

τουρισμός. Ειδικές μορφές τουρισμού. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης. Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 
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οποίος διακρίνεται ιδίως σε τουρισμό κρουαζιέρας, τουρισμό γιώτινγκ, θαλάσσιες και παράκτιες 

δραστηριότητες αναψυχής, καταδυτικό τουρισμό αναψυχής, β) ο πολιτιστικός τουρισμός με 

ειδικότερες μορφές τον πολιτιστικό αστικό-τουρισμό πόλεων, τον τουρισμό νεολαίας, τρίτης 

ηλικίας, τον γαμήλιο τουρισμό και τον τουρισμό κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, γ) 

ο εκπαιδευτικός τουρισμός, δ) ο τουρισμός υγείας που περιλαμβάνει τον ιατρικό, τον οδοντιατρικό, 

τον ιαματικό-θερμαλιστικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας, ε) ο θρησκευτικός–

προσκυνηματικός τουρισμός, ζ) ο τουρισμός γαστρονομίας, η) ο τουρισμός υπαίθρου που 

διακρίνεται σε αγροτουρισμό, οινοτουρισμό, οικοτουρισμό-πράσινο τουρισμό, περιηγητικές 

διαδρομές-πεζοπορία, γεωτουρισμό και αλιευτικό τουρισμό, ζ) ο αθλητικός που διακρίνεται σε 

τουρισμό αθλητικών διοργανώσεων και τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής-

περιπέτειας. Ο μαζικός τουρισμός θεωρείται εκ διαμέτρου αντίθετος σε σχέση με τον εναλλακτικό 

τουρισμό. Ο μαζικός τουρισμός, κατά τον Ανδριώτη (2005), είναι αναπόφευκτος και δεν θα 

αντικατασταθεί από τον εναλλακτικό τουρισμό, καθώς οι επενδύσεις που έχουν γίνει στον μαζικό 

τουρισμό είναι τεράστιες και η ζήτησή τους είναι πολύ μεγάλη. Κατά τον Fennell (1999), ο μαζικός 

τουρισμός και ο διαχωρισμός του από τον εναλλακτικό, αρκετές φορές δεν είναι διακριτός. Ο 

εναλλακτικός τουρισμός διαφοροποιείται από τον μαζικό όταν: α) διαθέτει ποικίλες δραστηριότητες, 

σύμφωνα με τα πρότυπα της αειφόρου ανάπτυξης, β) είναι μικρής και ελεγχόμενης κλίμακας, γ) οι 

τοπικές κοινωνίες ενισχύονται οικονομικά και δ) ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιδράσεις στο 

πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. 

 

3. Τουρισμός στη Νάξο 

3.1 Προφίλ του νησιού 

Με κεντρική θέση στο Αιγαίο Πέλαγος και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, το όνομα των 

οποίων δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή 

νήσο Δήλο, βρίσκεται η Νάξος. Η Νάξος ως το μεγαλύτερο και το ευφορότερο νησί των Κυκλάδων, 

με έκταση 429,79 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μαζί με τα νησιά 

Δονούσα, Κουφονήσια, Κέρος, Σχοινούσα και Ηρακλειά.  Κατά την παράδοση, οι πρώτοι κάτοικοι 

του νησιού ήταν οι Θράκες και οι Πελασγοί και μετέπειτα οι Κάρες, με αρχηγό τον Νάξο, στον 

οποίο και αποδίδεται το όνομα του νησιού8. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του 

παλαιότερου πολιτισμού στην Ευρώπη, ήτοι του Κυκλαδικού πολιτισμού, με διαμορφωτική 

συμβολή στην ιστορική πορεία του Κυκλαδικού και του Ελλαδικού χώρου.  Η γεωμορφολογία και 

το κλίμα του νησιού, το εμπόριο οψιανού, η κατεργασία και διακίνηση χάλκινων αντικειμένων και η 

                                                 
8 https://el.wikipedia.org/wiki/Νάξος 
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επεξεργασία του μαρμάρου, υλικού σε αφθονία στο νησί, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που 

ανέδειξαν την Νάξο σε ένα από τα μεγάλα κέντρα του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού9.  

 Διοικητική Διάρθρωση 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με έδρα τη χώρα της Νάξου και μόνιμο πληθυσμό 18.904 

κατοίκους, διαρθρώνεται σε έξι (6) Δημοτικές Ενότητες και είκοσι έξι (26) Κοινότητες. Στη 

Δημοτική Ενότητα Νάξου με 12.726 κατοίκους ανήκουν οι Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Νάξου, 

Βίβλου, Γαλανάδου, Γαλήνης, Γλινάδου, Εγγαρών, Κινιδάρου, Μελάνων, Ποταμιάς, Σαγκρίου και 

στη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας με 5.244 κατοίκους ανήκουν οι Κοινότητες Απειράνθου, 

Φιλοτίου, Δαμαριώνος, Δανακού, Κεραμωτής, Κορωνίδος, Κορώνου, Μέσης, Μονής, Σκαδού και 

Χαλκείου10.  

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο πληθυσμός της Νάξου ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το έτος 2011 σε 17.970 κατοίκους. Μεταξύ των ετών 1981 

και 2011 παρατηρείται αύξηση στον πληθυσμό του νησιού κατά 28%, η οποία οφείλεται στην 

αύξηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νάξου κατά 51,2%, καθώς ο πληθυσμός της 

Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Δρυμαλίας μειώθηκε κατά 6,1%. Όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα, η Νάξος εμφανίζει μία υγιή δημογραφική εξέλιξη. 

Πίνακας 2: Εξέλιξη πληθυσμού σε Νάξο, Ν. Αιγαίο και στο σύνολο της χώρας 

 1981 1991 2001 2011 

Δ.Ε. Νάξου 8.415 9.118 11.772 12.726 

  +8,4% +29,1% +8,1% 

Δ.Ε. Δρυμαλίας 5.622 5.733 5.585 5.244 

  +2,0% -2,6% -6,1% 

Σύνολο Νάξου 14.037 14.851 17.357 17.970 

  +5,8% +16,9% +3,5% 

Νότιο Αιγαίο 233.529 255.192 298.462 309.015 

  +9,3% +17,0% +3,5% 

Σύνολο Χώρας 9.740.417 10.223.392 10.934.097 10.816.286 

  +5,0% +7,0% -1,1% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ; ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., 2020:33  

Η γήρανση του πληθυσμού της Νάξου φαίνεται να είναι χαμηλότερη του μέσου όρου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της χώρας συνολικά.  

                                                 
9 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έκθεση από 1/10/1990 έως 1/3/1991 Κυκλαδικός πολιτισμός. Η Νάξος στην 3η π.Χ. 

Χιλιετία. Επιμέλεια: Λίλα Μαραγκού. 1990. Ανακτήθηκε από: https://cycladic.gr/page/kikladikos-politismos 
10Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 28549/2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/17.04.2019) Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.  
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Πίνακας 3: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας άνω των 59 ετών 

Νάξος 24,7% 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 32,0% 

Σύνολο Χώρας 25,3% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ; ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε, 2020:36  

 Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων του νησιού, προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, 

ότι σε σύνολο 15.296 κατοίκων που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες από 25 έως 65+ ετών, οι 

2.235 κάτοικοι είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

με τους νέους ηλικίας 25-34 ετών να βρίσκονται στην πρώτη θέση, καθώς σε σύνολο 2.962, 

ανέρχονται σε 758.  

Πίνακας 4: Μόνιμος πληθυσμός Νάξου κατά ομάδες ηλικιών και  

επίπεδο εκπαίδευσης 

 

                 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019;  Ζουμπουρλή, 2019:65 

 Οικονομία-Απασχόληση 

Ο πληθυσμός που δραστηριοποιείται οικονομικά στο νησί της Νάξου, φαίνεται ότι  απασχολείται σε 

ένα ευρύ πεδίο επαγγελμάτων. Το 2011 έχουν καταγραφεί 6.571 εργαζόμενοι. Μπορεί μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τον τουριστικό τομέα, ωστόσο υψηλά 

ποσοστά εμφανίζονται και σε επαγγέλματα και δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.  

Πίνακας 5: Αριθμός απασχολούμενων κατά επάγγελμα στη Νάξο 
Επάγγελμα Αριθμός Απασχολουμένων 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη  510 

Επαγγελματίες 888 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 373 

Υπάλληλοι γραφείου 408 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 1332 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 814 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 1075 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

362 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 809 

Σύνολο 6.571 

Πηγή: ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., 2019:39 
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Η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, 

αναδεικνύει την υπεροχή του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της τουριστικής δραστηριότητας. 

Πίνακας 6: Κατανομή των εργαζόμενων ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας στον Δήμο Νάξου και στο σύνολο της χώρας 

Επάγγελμα Δήμος Νάξου Σύνολο Χώρας Διαφορά (Νάξος-

Χώρα) 
Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 13,7% 10,0% 3,7% 

Κατασκευές 13,3% 6,8% 6,4% 

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο–  15,9% 17,5% -1,6% 

Μεταφορά & Αποθήκευση 2,9% 5,2% -2,3% 

Δρραστηριότητες Υπηρεσιών Προχης 

Καταλύματος & Υπηρειών Εστίασης 
15,3% 7,8% 7,5% 

Διοικητικές & Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες 
2,3% 2,7% -0,5% 

Δημίσα Διοίκηση & Άμυνα- Υποχρρεωτική 

Κοινωνική Ασφάλιση 
6,6% 9,7% -3,1% 

Εκπαίδευση 7,8% 7,9% -0,1% 

Δραστηριόττες για την Ανθρώπινη Υγεία & 

Κοινωνική Μέριμνα 
3,2% 6,4% -3,2% 

Λοιποί Κλάδοι 19,1% 26,1% -7,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 0,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011) 

 

3.2 Τουριστικές Υποδομές  

Οι τουριστικές υποδομές διακρίνονται σε γενικές (μεταφορικά δίκτυα,  εγκαταστάσεις υγείας, 

δίκτυα υδροδότησης, δίκτυα τηλεπικοινωνιών κλπ.) και σε ειδικές (μαρίνες, εγκαταστάσεις για σκι, 

γκολφ κλπ.). Στις τουριστικές ανωδομές εντάσσονται εγκαταστάσεις επιχειρηματικής φύσης 

(ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων). Η κατάρρευση των 

τουριστικών εσόδων λόγω της πανδημίας μεταξύ άλλων απαξιώνει κτηριακές και ενεργειακές 

επενδύσεις και υποδομές που διαθέτουν υψηλό κόστος συντήρησης. Στη Νάξο η εμφάνιση 

τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών παρατηρείται την δεκαετία του 1980, παρόλο που στη 

Χώρα της Νάξου η τουριστική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει νωρίτερα (Κορρέ, 2001:67). 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα στοιχεία για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του νησιού. 

 Καταλύματα  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου (2016), στο νησί υπάρχουν 131 ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, με συνολικό αριθμό δωματίων 2.710 και αριθμό κλινών 5.723. Οι υποδομές 

παρουσιάζουν διακύμανση στην κατηγορία τους, από 5 έως 1 αστέρια, ενώ υπάρχει και παρουσία 

καταλυμάτων τύπου villas. Πάνω από τα μισά καταλύματα ανήκουν στην κατηγορία 2 αστέρων με 

ποσοστό 55,7% . 
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Πίνακας 7: Ξενοδοχεία στη Νάξο 

Περιοχή 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείων 

(αστέρια) 

Πλήθος 

Επιχειρήσεων 

Αριθμός 

Δωματίων 
Αριθμός Κλινών 

 

Χώρα – Άγιος 

Γεώργιος 

4 2 59 135 

3 8 357 725 

2 26 539 1053 

1 17 198 396 

Σύνολο 53 1153 2309 

 

Γρόττα - Κάστρο 

2 7 93 185 

1 3 35 72 

Σύνολο 10 128 257 

 

Άγιος Προκόπιος - 

Στελίδα 

Villas 2 15 65 

5 2 98 192 

4 3 131 285 

3 6 216 435 

2 18 273 646 

1 3 58 102 

Σύνολο 34 791 1725 

 

Αγία Άννα 

4 1 27 48 

3 1 16 38 

2 13 173 381 

1 1 12 38 

Σύνολο 16 228 505 

 

Πλάκα 

3 3 70 200 

2 4 112 224 

Σύνολο 7 182 424 

Ορκός 2 1 44 100 

Μικρή Βίγλα 3 1 82 164 

Πυργάκι 4 1 20 47 

Απόλλωνας 2 1 23 44 

 

Γαλήνη 

Villas 1 4 10 

2 1 9 18 

Σύνολο 2 13 28 

Γαλανάδο Villas 1 11 40 

 

Βίβλος 

Villas 1 4 12 

2 1 13 22 

Σύνολο 2 17 34 

Μουτσούνα 3 1 14 30 

Φιλώτι 2 1 4 16 

Σύνολο  131 2710 5723 

Πηγή: Ένωση Ξενοδόχων Νάξου 2016, Ιδία Επεξεργασία 

 

Εκτός από τα ξενοδοχεία το νησί της Νάξου διαθέτει πληθώρα ενοικιαζόμενων δωματίων για 

την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της. Από στοιχεία του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων 

Νάξου (2016), προέκυψε ότι υπάρχουν 357 επιχειρήσεις, με αριθμό δωματίων και κλινών 2.826 και 
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6.173 αντίστοιχα, γεγονός που συνεπάγεται ότι η προσφορά σε κλίνες των ενοικιαζόμενων 

δωματίων υπερτερεί της αντίστοιχης των ξενοδοχείων. 

Πίνακας 8: Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στη Νάξο 

Περιοχή 
Πλήθος 

Επιχειρήσεων 
Αριθμός Δωματίων Πλήθος Κλινών 

Χώρα – Άγιος Γέωργιος 134 1031 2249 

Άγιος Προκόπιος – 

Στελίδα 
77 619 1313 

Αγία Άννα 72 607 1313 

Πλάκα 13 86 174 

Ορκός 3 24 43 

Μικρή Βίγλα 19 178 410 

Πυργάκι 5 43 115 

Απόλλωνας 1 9 18 

Γαλήνη 2 18 37 

Γαλανάδο 1 10 23 

Βίβλος 1 5 10 

Μουτσούνα 1 5 13 

Χαλκί 1 3 6 

Κόρωνος 1 4 8 

Καστράκι 21 150 370 

Γλυφάδα 3 18 38 

Μπελόνια 2 16 33 

Σύνολο 357 2826 6173 

Πηγή: Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Νάξου 2016, Ιδία Επεξεργασία 

 

Παρατηρώντας τον χάρτη και τα πρωτογενή δεδομένα, παρατηρούμε ότι τα ξενοδοχεία και 

τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση της Νάξου, με την Χώρα να 

συγκεντρώνει το 40,37%. Ακολουθεί η περιοχή του Αγίου Προκοπίου – Στελίδας, της Αγίας Άννας 

και της Πλάκας. Πρόκειται για τη νοτιοδυτική παραλιακή ζώνη του νησιού, η οποία παρουσιάζει 

αυξημένη τουριστική ανάπτυξη.  

Τέλος, στο νησί εντοπίζονται τρία τουριστικά κάμπινγκ: του Αγίου Γεωργίου κοντά στο 

αεροδρόμιο, της Πλάκας και του Μάραγκα. Επομένως, το σύνολο της οργανωμένης δραστηριότητας 

κάμπινγκ στο νησί, ακολουθεί τη χωρική συγκέντρωση των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων 

δωματίων στη νοτιοδυτική παράκτια περιοχή. 

Στον ακόλουθο χάρτη αποτυπώνεται η τουριστική υποδομή και οι παραλίες του δυτικού 

τμήματος της Νάξου. 
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Χάρτης 1 

Πηγή: ΥΠΕΝ 2016, Ένωση Ξενοδόχων Νάξου 2016, Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Νάξου 

2016, Ιδία Επεξεργασία 

 

Πίνακας 9: Αριθμός Ξενοδοχείων ανά κατηγορία (1996-2016) 

Έτη 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείου 

(Αστέρια) 

1996 2006 2016 Μεταβολή 

1996-2006 

Μεταβολή 

2006-2016 

5 0 0 3   

4 5 3 10 -40% 233% 

3 31 8 20 -74% 150% 

2 10 66 75 560% 14% 

1 26 31 24 19% -23% 

Σύνολο 72 108 132 50% 22% 

          Πηγή: ΞΕΕ 2017 

Κατά την τελευταία εικοσαετία (1996-2016) σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ, 2017), ο αριθμός των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων 

δωματίων έχει αυξηθεί σημαντικά (πάνω από 22%). Κατασκευάζονται μεγάλα ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα, τα οποία δεν υπήρχαν κατά την προηγούμενη δεκαετία στο νησί. Παράλληλα, 

παρατηρείται μείωση των μονάδων μικρής δυναμικότητας. Από το 2016 και μετά μειώθηκαν τα 

καταλύματα μακροχρόνιας μίσθωσης και μετατράπηκαν σε ένα νέο υβριδικό είδος βραχυχρόνιας 

μίσθωσης. Παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων βραχυχρόνιας 

μίσθωσης τύπου Airbnb. Αυτού του τύπου τα καταλύματα δεν είναι εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο 
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Κυκλάδων. Για την αποφυγή μεγάλου ποσοστού στατιστικού λάθους τα στοιχεία της μελέτης 

αντλούνται από πηγές μέχρι το 2016.  

Από τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύεται η αύξηση της τουριστικής κίνησης τις τελευταίες 

δεκαετίες γεγονός που επιφέρει αύξηση σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας της Νάξου. 

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει και ο τομέας της εστίασης, των τουριστικών πρακτορείων, των 

επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και των επιχειρήσεων 

ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ  (Wind-Surfing, Kite-Surfing, Scuba-Diving κ.λ.π.) που 

σχετίζονται άμεσα με την αύξηση  της επισκεψιμότητας του νησιού. Η αεροπορική και η 

ακτοπλοϊκή κίνηση εμφανίζουν αυξητική τάση κατά την τελευταία  πενταετία, με τον αριθμό τόσο 

των αφίξεων όσο και των αναχωρήσεων σχεδόν να διπλασιάζεται.   

 

2.3. Πολιτιστικοί πόροι και πολιτιστικός τουρισμός 

Συνολικά καταγράφονται 199 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία βυζαντινής, 

μεταβυζαντινής και νεοελληνικής περιόδου, εκ των οποίων 146 κηρύξεις αφορούν τη Δημοτική 

Ενότητα της Νάξου και 53 κηρύξεις αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας. 

Ένας μεγάλος αριθμός των επισκεπτών επιλέγει την πολιτιστική αναζήτηση της Νάξου για 

να ανακαλύψει τα «μυστικά» της. Τα μουσεία και οι λαογραφικές συλλογές της Νάξου είναι στη 

διάθεση των επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Το Ενετικό Μουσείο στον Πύργο Della Rocca, η 

Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Γύρουλα στο Σαγκρί, το Βυζαντινό Μουσείο, η Λαογραφική Συλλογή στο Σκαδό και στη Μέση, το 

παραδοσιακό Λιοτρίβι στο Δαμαλά, το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο στο Χαλκί, το  Θεατρικό 

Μουσείο Ιάκωβου Καμπανέλλη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Γεωλογικό μουσείο, το Μουσείο 

Εικαστικών Τεχνών, το Μουσείο Παιδικού Πολιτισμού Αιγαίου.  

Η Χώρα της Νάξου ανήκει στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό 

ΑΤ5011064 και τον οικισμό να βρίσκεται γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει πάνω σε 

λόφο και είναι από τα λίγα εξ ολοκλήρου σωζόμενα οικιστικά σύνολα στην Ελλάδα με δομή 

μεσαιωνικής πόλης. Πλήθος αρχαιολογικών χώρων, όπως η αρχαία πόλη της Νάξου, ο προϊστορικός 

οικισμός της Γκρόττας, το προϊστορικό νεκροταφείο των Απλωμάτων, τα γεωμετρικά-ελληνιστικά 

νεκροταφεία του Καμινιού, τα αρχοντικά με οικόσημα (από την εποχή που ήταν πρωτεύουσα του 

Δουκάτου της Νάξου), οι εκκλησίες (ορθόδοξες και καθολικές) προσδίδουν στην Χώρα της Νάξου 

ανεκτίμητη κοινωνικοοικονομική, πολιτιστική και αισθητική αξία. Η Πορτάρα κοσμεί το βόρειο 

άκρο του λιμένα της Νάξου και πρόκειται για την μαρμάρινη πύλη του Αρχαϊκού Ναού του 

Απόλλωνα που ξεκίνησε να χτίζεται γύρω στο 530 π.Χ. 
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Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια των ντόπιων να διαφυλάξουν, ως αναπόσπαστο μέρος της 

ζωής τους, τις παραδοσιακές γιορτές (γιορτή του ψαρά, τα Δημήτρια, η γιορτή της πατάτας, η γιορτή 

του λαδιού, η γιορτή του κρασιού, το ρακιτζό) τα γλέντια, τα πανηγύρια, τα φεστιβάλ και την  

μουσικοχορευτική παράδοση τους11, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης λαογράφων και 

εθνολόγων. Οι γυναίκες στα χωριά προσπαθούν να προβάλλουν τα σπάνιας καλαισθησίας και 

δεξιοτεχνίας κεντήματα, υφαντά, τις φορεσιές, τις δαντέλες και την παράδοση του τόπου τους μέσα 

από τους συνεταιρισμούς. Η πρώτη και μακροβιότερη προσπάθεια προβολής των αριστουργημάτων 

των γυναικών είναι ο Συνεταιρισμός Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου (Απειράνθου)12, ο 

οποίος ιδρύθηκε το έτος 1987 με πρωτοβουλία του Μανώλη Γλέζου. Η υφαντική και κεντητική 

τέχνη καθώς και η αργυροχοϊκή και χρυσοχοϊκή τέχνη (λόγω των κοσμημάτων στις φορεσιές) έχουν 

απασχολήσει τους ερευνητές της λαϊκής τέχνης της Νάξου13.  

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον λαϊκό πολιτισμό, την πλούσια λαογραφική, 

συνεταιριστική και θρησκευτική παράδοση του νησιού, τα ήθη και τα έθιμα, τις δραστηριότητες των 

πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και την ιστορία του νησιού από την προϊστορία έως τις ημέρες μας: 

κυκλαδικός πολιτισμός, αρχαϊκοί ναοί και αγάλματα, αρχαιολογικοί χώροι όλων των περιόδων, 

αρχαία Ιερά και Υδραγωγεία, αρχαία και μεσαιωνικά κάστρα, μονές, βυζαντινές εκκλησίες με 

αγιογραφίες που χαρακτηρίζουν το νησί ως τον Μυστρά του Αιγαίου, μεσαιωνικοί πύργοι,  αρχαία 

λατομεία μαρμάρου, μνημεία της νεότερης ιστορίας και οικονομίας, όπως είναι οι μύλοι, τα 

ελαιοτριβεία, τα σμυριδωρυχεία, τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής και να βιώσει τον πολιτισμό του 

νησιού στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων.   

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα ικανοποίησης των  επισκεπτών στο νησί 

της Νάξου, με το 53% του δείγματος να είναι Έλληνες επισκέπτες (Κούτουλας, 2012): 

 Οι Έλληνες ταξιδιώτες διανυκτερεύουν στο νησί διπλάσιο χρόνο από ότι οι αλλοδαποί. 

 Οι Έλληνες επισκέπτες συνήθως αποτελούν πιστούς πελάτες των ξενοδοχείων και καταλυμάτων 

του νησιού. Προκύπτει ότι 1/3 των επισκεπτών έχει  επισκεφτεί το νησί περισσότερες από 10 

φορές.  

 Πολλοί είναι οι επισκέπτες του νησιού που έχουν καταγωγή από το νησί, με τη μόνιμη κατοικία 

τους να είναι στην Περιφέρεια της Αττικής. 

 Πολλοί εξ αυτών δεν διαμένουν στα ξενοδοχεία, αλλά σε ιδιόκτητες οικίες ή σε οικίες 

φιλικών/συγγενικών προσώπων. 

                                                 
11 Κεφαλληνιάδης, Ν. (1997). «Η Μουσικοχορευτική Παράδοση στη Νάξο». Παράδοση και Τέχνη 033, Αθήνα. 

Δ.Ο.Λ.Τ. Μάϊος-Ιούνιος 1997: 8-9. 
12 Συνεταιρισμός Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου. Ανακτήθηκε από: 

http://www.paradosiakaifanta.gr/index.shtml 
13 Οικονομίδης, Δ. Η λαϊκή τέχνη στη Νάξο. 

http://www.paradosiakaifanta.gr/index.shtml
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 Πολλοί είναι οι αλλοδαποί επισκέπτες που επισκέπτονται το νησί, μετά την παρότρυνση φιλικών 

τους προσώπων. 

 Οι Γάλλοι αποτελούν την πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών και ακολουθούν οι Ιταλοί, οι 

Βρετανοί και οι Γερμανοί.  

 Το κύριο τουριστικό προϊόν που προσφέρει το νησί είναι «Ήλιος-Θάλασσα», ενώ αξιοσημείωτα 

ποσοστά καταλαμβάνει και ο πολιτιστικός τουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού. 

Για την ανάδειξη της σημαντικής συμβολής της Νάξου διαχρονικά στον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό, προτάθηκε από διεπιστημονική ομάδα μία πολιτιστική διαδρομή με τίτλο «Ένα 

μοναδικό διαχρονικό ταξίδι στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό», στο πλαίσιο του Στ΄ Πανελληνίου 

Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων»14 που πραγματοποιήθηκε 

στο νησί από το Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.15 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (30.8.2018-

2.9.2018). Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται η διαμόρφωση της «Πολιτιστικής Διαδρομής 

Νάξου» με βάση το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης16, καθώς 

ένας από τους επτά θεματικούς στόχους που θα ισχύσουν για την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, της ευημερίας και της ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα είναι η 

υποστήριξη της χωρικής συνοχής, της αστικής και της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 

νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 

2021-2027.   

 

4. Παραγωγική Δραστηριότητα  

4.1 Πρωτογενής τομέας 

Ποικιλία παρουσιάζουν τα παραγόμενα στη Νάξο προϊόντα (η πατάτα, τα κτηνοτροφικά, 

τυροκομικά και οπωροκηπευτικά προϊόντα, τα κρασιά, τα προϊόντα κίτρου), τα οποία την καθιστούν 

αυτάρκη, καθώς ο πρωτογενής τομέας του νησιού καταλαμβάνει το 60% της οικονομίας του. Οι 

κλιματικές συνθήκες, οι αυτόχθονες ποικιλίες και ζωικές φυλές και το καλλιεργητικό οικοσύστημα, 

το οποίο χαρακτηρίζεται από την αποφυγή της εντατικοποίησης στις μορφές καλλιέργειας 

συμβάλλει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Επιδίωξη των αρμόδιων φορέων του νησιού είναι η προβολή της Νάξου ως κορυφαίου 

γαστρονομικού τουριστικού προορισμού, ο συνδυασμός του πρωτογενούς με τον δευτερογενή και 

                                                 
14Στ΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων. Ανακτήθηκε από:  https://e-

naxos.eu/2018/01/30/η-νάξος-διά-μέσου-των-αιώνων/ 
15ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
16 ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. (2019). Παραδοτέο Α: «Αρχική Διαγνωστική Προσέγγιση: Πλαίσιο Στρατηγικής» (2020). Μελέτη της 

εταιρείας ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε για λογαριασμό του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ. 

https://e-naxos.eu/2018/01/30/η-νάξος-διά-μέσου-των-αιώνων/
https://e-naxos.eu/2018/01/30/η-νάξος-διά-μέσου-των-αιώνων/
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τριτογενή τομέα και η προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων μέσω των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Η φιλοξενία, οι θετικές επιδόσεις στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η ικανοποίηση 

των τουριστών κατά την διαμονή τους (value for money), η αίσθηση ασφάλειας, η γαστρονομία και 

η ομορφιά του νησιού, συγκαταλέγονται στα δυνατά σημεία της Νάξου.  

 Γεωργία - Κτηνοτροφία 

Οι τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική 

οικονομία. Η γεωργία αποτελεί τροφοδότη της κτηνοτροφίας και η κτηνοτροφία καταναλωτή της 

γεωργίας. Τα αγροτικά προϊόντα της Νάξου είναι η ελιά, το ελαιόλαδο, η πατάτα, τα λαχανικά, το 

κρασί και τα εσπεριδοειδή και τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το γάλα, το γιαούρτι, το βούτυρο και 

το τυρί (αρσενικό, ανθότυρο, ξυνότυρο, ξυνομυζήθρα κ.λ.π). Η γραβιέρα Νάξου είναι 

αναγνωρισμένη ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που παρασκευάζεται από αγελαδινό και 

αιγοπρόβειο γάλα. Η πατάτα Νάξου είναι προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 

Το κίτρο Νάξου είναι επίσης αναγνωρισμένο ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). 

Το δυτικό μέρος της Νάξου έχει πεδινή-ημιορεινή μορφολογία με ήπιες κλίσεις και  

επικρατεί η πατατοκαλλιέργεια που διαχωρίζεται σε παραγωγή πατατόσπορου και παραγωγή 

βρώσιμης πατάτας17. Καλλιεργούνται επίσης εσπεριδοειδή. Ως προς την ζωική παραγωγή, στο 

δυτικό τμήμα του νησιού συναντάται η εκτροφή μεγάλων ζώων γαλακτοπαραγωγής και παχύνσεως, 

κυρίως βοοειδών18.  

Κεντρικά και ανατολικά του νησιού, που είναι ορεινές περιοχές, ευνοούνται οι καλλιέργειες 

ελαιώνων και αμπελώνων. Σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ΙΠΑ, 2012) οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιώνων αντιστοιχούν σε 20.871στρ., ενώ η μέση παραγωγή ελαιόλαδου 

για τα έτη 2001-2010 αντιστοιχεί σε 357.585 κιλά. Μεγάλη συγκέντρωση ελαιώνων υπάρχει στην 

περιοχή της Τραγαίας, ενώ στο νησί λειτουργούν τέσσερα ελαιοτριβεία. Στο κεντρικό τμήμα του 

νησιού είναι αναπτυγμένη η κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων – αιγοπροβάτων. Παρατηρείται 

μείωση του αγροτικού πληθυσμού εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης, της έλλειψης ανθρώπινου 

δυναμικού και της εκτεταμένης μικρής ιδιοκτησίας. 

 Μελισσοκομία 

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος είναι ο τομέας της μελισσοκομίας, με το θυμαρίσιο μέλι να κυριαρχεί και να 

παράγεται την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Ο μελισσοκομικός σύλλογος του νησιού απαρτίζεται 

από 71 μέλη που παράγουν περίπου 50 τόνους θυμαρίσιο μέλι ετησίως. Στο πλαίσιο προώθησης του 

προϊόντος στην τοπική αγορά, προτείνονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 

                                                 
17. Πλάκα, 2006 

18. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 2013:153 
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Νάξου 2014-2020 (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2014-2020), δράσεις που αφορούν τη συλλογική 

τυποποίησή του από παραγωγούς, τη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα και την 

πιστοποίηση καταχώρισης της ονομασίας του στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών 

ιδιότυπων προϊόντων του Κανονισμού 506/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Αλιεία 

Στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων η ποσότητα αλιευμάτων για το έτος 2015, αντιστοιχεί σε 

6.628,1 τόνους σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2015). Ωστόσο η αλιευτική δραστηριότητα στη Νάξο 

υστερεί συγκριτικά με άλλα Κυκλαδονήσια και απασχολεί μικρή μερίδα εργαζομένων. 

 

4.2 Δευτερογενής τομέας 

 Βιοτεχνία – Μεταποίηση 

Η βιοτεχνική - μεταποιητική δραστηριότητα δεν είναι ιδιαίτερη ανεπτυγμένη. Αυτό οφείλεται στη 

νησιωτικότητα. Περιλαμβάνει μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που ειδικεύονται κυρίως στην κοπή και 

επεξεργασία μαρμάρου, την ποτοποιία, την κονσερβοποιία και στην μεταποίηση αγροτικής 

παραγωγής. Το μάρμαρο της Νάξου είναι ξακουστό σε όλον τον κόσμο και αποτελεί εξαγώγιμο 

προϊόν. Σήμερα λειτουργούν στο νησί δώδεκα λατομεία.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2014-2020), στο νησί υπάρχουν: Τέσσερις 

επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ένα ιδιωτικό και δύο δημόσια σφαγεία με 

συνολική ετήσια παραγωγή περίπου 1.000 τόνους κρέατος. Πέντε ελαιοτριβεία (Μονής, Δαμαριώνα, 

Φιλοτιού, Χαλκείου και Μελάνων) που παράγουν κατά μέσο όρο 300 τόνους ελαιόλαδου ετησίως. 

Δύο αποστακτήρια ποτοποιίας παράγουν λικέρ, το γνωστό «κίτρου Νάξου» και ένα οινοποιείο 

παράγει βιολογικό κρασί.  

 

 Εξόρυξη Σμύριδας και Μαρμάρου 

Η Σμύριδα στην τοπική διάλεκτο "Σμυρίγλι", είναι πέτρωμα το οποίο βρίσκουμε μόνο στη νησί της 

Νάξου. Η σμύριδα της Νάξου βρίσκεται στα σπλάχνα του βουνού Αμμόμαξη, στη βόρεια Νάξο, 

ανάμεσα στα χωριά Απείρανθος και Κόρωνος. Η τεχνητή σμύριδα ήταν αυτή που εκτόπισε τη 

σμυρίδα Νάξου από τη διεθνή αγορά. Το σμυρίγλι εξορύσσεται ακόμα και σήμερα, αν και δεν έχει 

ζήτηση στην αγορά πλέον αφού έχει αντικατασταθεί πλήρως από το τεχνητό κορούνδιο. Οι 

εφαρμογές του συγκεκριμένου ορυκτού είναι πάρα πολλές μετά από βιομηχανική επεξεργασία. 

Κατασκευάζονται από αυτήν σμυριδόπανα και σμυριδοτροχοί λείανσης, ενώ υπό μορφή κόκκων 

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στα αντιολισθηρά οδοστρώματα. Τα λατομεία μαρμάρου στη Νάξο 

μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία του νησιού ως παραγωγού ενός από τα καλύτερα είδη ελληνικού 

μαρμάρου: Κρυσταλλίνα Νάξου, έστω και αν πλέον αυτό το μάρμαρο παράγεται σε περιορισμένες 
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ποσότητες.. Μια ομάδα από πέντε βουνά κοντά στην περιοχή που είναι γνωστή ως Κυνίδαρος (ένα 

χωριό 400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και 15 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της 

Νάξου), παρείχε από τους αρχαίους χρόνους την πολύτιμη πρώτη ύλη στους τοπικούς τεχνίτες και 

μαρμαροτεχνίτες για τη δημιουργία έργων19. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2017 έργα20 από 

ναξιώτικο μάρμαρο κόσμησαν έκθεση σε γνωστή γκαλερί στο Παρίσι και υπενθύμισαν στους 

επισκέπτες τον εξέχοντα ρόλο που διαδραμάτισε ο Κυκλαδικός πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή ιστορία 

και στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό (Σταθόπουλος, 2017). Οι περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τον 

Δευτερογενή Τομέα σχετίζονται με την αδυναμία αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας, το μικρό 

μέγεθος των επιχειρήσεων με περιορισμένες δυνατότητες ενσωμάτωσης καινοτομιών, την 

περιορισμένη αξιοποίηση δικτυώσεων και συνεργασιών μεταξύ των κλάδων καθώς και μεταξύ  των 

επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας, τα υψηλά κόστη μεταφοράς εμπορευμάτων και 

εξωγενείς παράγοντες (π.χ. πανδημία) που οδηγούν σε συμπίεση τις δραστηριότητες μικρών και 

μεσαίων Επιχειρήσεων. 

 

4.3 Τριτογενής Τομέας 

Ως δυναμικός μπορεί να χαρακτηριστεί, βάσει των στοιχείων του παρακάτω πίνακα, ο τριτογενής 

τομέας οικονομικής δραστηριότητας στη Νάξο. Το 47,49% του ενεργού πληθυσμού του νησιού 

απασχολείται στον τριτογενή τομέα, γεγονός που συνδέεται με την ανάπτυξη του τουρισμού και τις 

παρεμφερείς με αυτόν δραστηριότητες. 

Πίνακας 10: Αριθμός Απασχολούμενων κατά τομέα Δραστηριότητας στη νήσο Νάξο για το έτος 

2001 

 Πρωτογενής 

Τομέας 

Δευτερογενής 

Τομέας 

Τριτογενής 

Τομέας 

Νέοι μη 

δυνάμενοι να 

καταταγούν 

κατά κλάδο 

Σύνολο 

Νάξος 1.409 1.497 3.495 747 7.148 

Νομός 

Κυκλάδων 

5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2001. 

 

Εμπόριο - Υπηρεσίες 

Καταστήματα γενικού εμπορίου, ειδών διατροφής και τουριστικών ειδών αποτελούν τις συνήθεις 

εμπορικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Κυκλάδων η Νάξος διαθέτει 18 

επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων και δικύκλων, 71 επιχειρήσεις για φαγητό, 9 επιχειρήσεις 

διασκέδασης (Επιμελητήριο Κυκλάδων, 2019). Διαθέτει 5 καταστήματα ΕΛΤΑ και 8 καταστήματα 

                                                 
19 www.naxos.gr 
20 Του Γερμανού γλύπτη Ingbert Brunk 
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τραπεζών. Στις εξαγωγές των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, σημαντική συμβολή έχουν η πατάτα 

(ως πατατόσπορος και ως πατάτα φαγητού), τα κτηνοτροφικά προϊόντα (τυρί, κρέας , μέλι) και τα 

λατομικά προϊόντα (μάρμαρο, σμύριδα).  Τα τοπικά προϊόντα της Νάξου προωθούν η Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Σύλλογοι Μαζικής Εστίασης και όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς με κάθε μέσο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδικά, τουριστικούς 

οδηγούς κ.λ.π.). Αντιπροσωπείες συμμετέχουν σε όλες τις τοπικές και διεθνείς διοργανώσεις και 

εκθέσεις με θέμα τη γαστρονομία. Για παράδειγμα στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

ANUGA 2017 που άνοιξε  τις πύλες της στην Κολωνία της Γερμανίας, συμμετείχε ενεργά και η 

Νάξος. Εκτός από την ANUGA, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει δώσει μέχρι σήμερα τη 

δυνατότητα σε παραγωγούς της Νάξου να συμμετάσχουν σε μεγάλες εκθεσιακές διοργανώσεις όπως 

η SIAL στο Παρίσι και η Tutto Food, στο Μιλάνο. Σημειώνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η 

παρουσία της Νάξου στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, είναι συνεχής, με τις 

συμμετοχές της να αποσπά εξαιρετικά θετική ανατροφοδότηση. Στόχος των παραγωγών είναι να 

προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, να στηριχτεί και να αναπτυχθεί η τοπική 

οικονομία του νησιού και να συνδεθεί ο τουρισμός με την γαστρονομία. Η καλύτερη διαφήμιση 

είναι η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων της Νάξου από τους ίδιους τους επισκέπτες της στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η παραδοσιακή κουζίνα με τα τοπικά προϊόντα ως 

πρώτες ύλες όχι μόνο δεν αφήνει αδιάφορο, αλλά μετατρέπει σε ένθερμο υποστηρικτή της 

ναξιώτικης γαστρονομίας, ακόμη και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. 

 

Τουρισμός  

Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης των τουριστικών εγκαταστάσεων παρατηρείται στο πεδινό τμήμα, 

στην Χώρα και στην παράλια ζώνη του δυτικού τμήματος της Νάξου. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια 

και το λιανικό -χονδρικό εμπόριο στηρίζουν τον τουρισμό.  

Σημαντική για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι η δυνατότητα της αεροπορικής μετακίνησης προς 

τη Νάξο, καθώς δύο στους τρεις τουρίστες από το εξωτερικό επιλέγουν να επισκεφθούν τα νησιά 

του Νοτίου Αιγαίου με αεροπλάνο (Καρακωνσταντίνου, 2018:163). Η συχνότητα των αεροπορικών 

και ακτοπλοϊκών συνδέσεων (πλοίο/ αεροπλάνο/ ταχύπλοο) με το νησί της Νάξου κρίνεται 

ικανοποιητική. Ο επισκέπτης του νησιού που προέρχεται από χώρα του εξωτερικού δεν μπορεί να 

αποφύγει τον πρώτο σταθμό που είναι το αεροδρόμιο Αθηνών και ως δεύτερο βήμα την πτήση από 

την Αθήνα προς τη Νάξο ή εναλλακτικά το ταξίδι με πλοίο από τον Πειραιά (Καρακωνσταντίνου, 

2018:163). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, μεταξύ των ετών 1994 και 2017 παρατηρείται 

αύξηση κατά τα τελευταία έτη στις αφίξεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο της Νάξου. 
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Πίνακας 11: Αεροπορικές αφίξεις (εσωτερικού-εξωτερικού) στο νησί της Νάξου κατά τα έτη 1994-

2017 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΞΟΥ 

 ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΤΗ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

1994 7.980 8.080 452 448 

1995 8.589 9.100 1.710 1.726 

1996 9.644 9.877 1.668 1.608 

1997 12.335 13.133 1.744 1.778 

1998 13.291 13.923 2.248 2.247 

1999 13.010 12.845 2.291 2.548 

2000 13.470 13.952 2.528 2.540 

2001 8.951 9.517 3.082 3.157 

2002 7.144 8.086 4.245 3.756 

2003 8.752 10.233 2.395 2.582 

2004 10.169 11.814 2.209 2.108 

2005 11.593 12.473 3.285 3.165 

2006 11.177 12.822 2.299 2.335 

2007 10.908 13.638 2.167 2.244 

2008 10.997 14.093 2.042 1.289 

2009 10.184 12.591 2.040 1.889 

2010 10.112 11.507 766 726 

2011 11.562 12.913 711 597 

2012 9.982 11.757 455 727 

2013 10.066 11.853 751 772 

2014 14.305 15.913 804 719 

2015 19.474 21.516 1.462 1.499 

2016 16.537 18.598 0 0 

2017 26.697 29.950 0 0 

Πηγή: ΥΠΕΝ, 2019 και Ζουμπουρλή, 2019: 76 

 

Μεταφορές – Συγκοινωνία 

Η Νάξος διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 113 χλμ, εκ των οποίων τα 105 χλμ είναι με 

άσφαλτο (Πλάκα, 2006). Ταυτόχρονα διαθέτει και δευτερεύον οδικό δίκτυο 135 χλμ, εκ των οποίων 

12 χλμ αφορούν δασικούς δρόμους. Η σύνδεση των απομακρυσμένων χωριών μεταξύ τους και με 

την Χώρα της Νάξου παρουσιάζει δυσχέρειες, παρά τις βελτιώσεις του οδικού δικτύου κατά τα 

τελευταία έτη.  

Η Νάξος ανήκει στην κατηγορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου με μικρό αεροδρόμιο που 

επιτρέπει προσγειώσεις/απογειώσεις μικρών αεροσκαφών και κυρίως εγχώριες συνδέσεις, καθώς το 

αεροδρόμιο της Νάξου δεν εξυπηρετεί πλέον διεθνείς πτήσεις (SETE, 2018).  

Οι κινήσεις των επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 2.470 και η άφιξη 22 κρουαζιερόπλοιων 

το 2016  σημείωσαν αύξηση σε σχέση με προηγούμενα έτη, ωστόσο είναι αναγκαία η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, τους φορείς 

διαμόρφωσης της λιμενικής πολιτικής και του λιμενικού σχεδιασμού για την κατάρτιση ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση ή την κατασκευή νέων λιμενικών 
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υποδομών και ανωδομών, για την ασφαλή προσέγγιση και την αποδοτική εξυπηρέτηση των 

κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών κρουαζιέρας (Πάλλης κ.α., 2017). 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες παρουσιάζουν ελλείψεις και το δίκτυο των δημόσιων μεταφορών 

δεν καλύπτει ολόκληρο το νησί. Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Νάξου 

και μικρών Κυκλάδων και στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Έξυπνων Μεταφορών με Υπηρεσίες Τηλεματικής και έχει εκπονηθεί το πρώτο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).  

 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  

Ως παράμετροι με εξέχουσα σημασία για την επόμενη ημέρα του τουρισμού, στο πλαίσιο του 

διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο ‘Destination Greece. Communication in challenging times’ που 

πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την 

Marketing Greece στις 17 Δεκεμβρίου 2020, αναδείχτηκαν: Η βιώσιμη ανάπτυξη για τους 

προορισμούς και τις επιχειρήσεις με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, 

η εποικοδομητική και συγκροτημένη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την προβολή 

όλων των επιμέρους προορισμών, η ενσυναίσθηση ως συστατικό στοιχείο της επικοινωνιακής 

στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό και η επένδυση στα θετικά στοιχεία της ελληνικότητας21.  

Συνοψίζοντας, επιχειρείται μία ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), εστιάζοντας στα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που 

αναδεικνύονται για τη Νάξο.  

 Δυνατά σημεία 

Η προβολή των εθίμων, των παραδόσεων, της τοπικής κουζίνας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των 

χορών και της μουσικής, της χειροτεχνίας, της ποίησης, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών, 

είναι εξαιρετικά σημαντικός τομέας για την προσέλκυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 

επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα. 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Νάξος ως τουριστικός προορισμός είναι πολλά: 

 Διαθέτει εύκολη πρόσβαση από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, των νησιών του Αιγαίου 

και της Κρήτης.  

 Αποτελεί κέντρο των επισκεπτών και για τα γειτονικά νησιά (Μικρές Κυκλάδες)  

 Το κλίμα της είναι μεσογειακό με σχετικά ήπιους χειμώνες και θέρος χωρίς καύσωνες.  

                                                 
21 ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr (18/12/2020). Το μέλλον της επικοινωνίας του ελληνικού Τουρισμού 

Ανακτήθηκε από: https://money-tourism.gr/to-mellon-tis-epikoinonias-ellinikoy-toyrismoy/ 
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 Ο πολιτισμός, ο φυσικός πλούτος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών την καθιστούν 

ελκυστικό τουριστικό προορισμό. 

 Αδυναμίες 

Οι υποδομές, ως επί τo πλείστον, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, μέσης δυναμικότητας και ο 

αριθμός καταλυμάτων υψηλού επιπέδου, είναι μικρός. Η παραμονή τουριστών είναι μικρής 

διάρκειας και η τουριστική δραστηριότητα φαίνεται να έχει εποχικό χαρακτήρα. Για την 

αντιμετώπιση της τουριστικής εποχικότητας πραγματοποιούνται σημαντικές εκδηλώσεις τα 

τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται το Φεστιβάλ Νάξου ως θεσμός διαπολιτισμικής 

συνάντησης και το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στη Νάξο με αξιόλογες εκδηλώσεις μουσικής, 

ποίησης και τέχνης με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.  Στο λιμάνι και το 

αεροδρόμιο, παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την εύκολη 

πρόσβαση και δημιουργεί οικονομική και χρονική επιβάρυνση. Παρατηρούνται ελλείψεις σε 

ειδικευμένο προσωπικό. Η εμπνευσμένη και ορθολογική διαχείριση του Ανθρώπινου 

Δυναμικού στον τουριστικό κλάδο και σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτόν, αποτελεί βασικό 

πυλώνα για την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών. Επιτακτική είναι η ανάγκη της 

εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης, της συνεργασίας, της χάραξης ευδιάκριτων, βιώσιμων 

κοινών στόχων και στρατηγικών ως προς την ανάπτυξη και την αναβάθμιση γνώσεων, δεξιοτήτων 

και  ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού και 

της υιοθέτησής τους από όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς. Η επανακατάρτιση ανθρώπων 

που τυχόν θα χάσουν την θέση εργασίας στον κλάδο του τουρισμού λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού θα πρέπει να απασχολήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό της επόμενης 

ημέρας. Στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης (Επαγγελματικά Λύκεια), της 

μεταδευτεροβάθμιας μη τυπικής εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας), 

της τυπικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να 

διερευνηθεί η δημιουργία πρότυπων συνεργασίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, με στόχο την προώθηση 

της καινοτομίας και της έρευνας και την διαχείριση της Νάξου ως τουριστικού προορισμού. Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας στο γνωστικό πεδίο του τουρισμού σε συνεργασία με αντίστοιχα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα του εξωτερικού σε ψηφιακές πλατφόρμες και σε πολλές γλώσσες. Η προσβασιμότητα και 

η οργάνωση σε όλους τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτιστικά μνημεία της 

Νάξου χρήζει βελτίωσης. 
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 Ευκαιρίες 

Η χάραξη στρατηγικής για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων Αρχών και φορέων της Νάξου  είναι 

σημαντική παράμετρος για την διατήρηση της δυνατότητας του νησιού να εκμεταλλευτεί στο 

μέλλον τις διάφορες αγορές που θα επανακάμπτουν, καθώς στον παγκόσμιο τουρισμό, η ανάκαμψη 

που κάποια στιγμή θα συμβεί, δεν θα είναι γεωγραφικά και μεταξύ των διαφόρων κλάδων 

ισοκατανεμημένη (ΙΝSETE Intelligence, 2020: 5).  Η ενίσχυση συμπράξεων Τουρισμού – 

Πολιτισμού - Δημιουργικών Βιομηχανιών για την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας είχε 

ενταχθεί στον οδικό χάρτη εξειδίκευσης δράσεων τουρισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως 

χρηματοδοτική και επενδυτική προτεραιότητα συμβατή με τον περιφερειακό προγραμματισμό και 

σχεδιασμό για την περίοδο 2014-2020 (INSETE. Κότιος, 2015).  

Η Νάξος μπορεί να προσεγγίσει τον τουρισμό εκτός από τόπος υποδοχής και ως τόπος που 

συμμετέχει στην αλυσίδα αξίας των ενδιάμεσων και τελικών αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται 

με την τουριστική ζήτηση (π.χ. ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εικονικής περιήγησης που 

αφορούν τα κορυφαία μνημεία και τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς). Ο Ελληνισμός της 

Διασποράς μαζί με την εξωτερική οικονομική και πολιτιστική διπλωματία της χώρας μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των λαών, να προωθήσουν τον διαπολιτισμικό, 

διαθρησκευτικό και διεπιστημονικό διάλογο, ενισχύοντας την αυτογνωσία και τη θέση τόσο της 

χώρας, όσο και του νησιού, ως τουριστικού προορισμού στο διεθνές στερέωμα (Σερέτη, 2020: 136).  

Η ένταξη του αγροδιατροφικού τομέα, της γαστρονομίας και των αγροτικών προϊόντων (ανάπτυξη 

βιολογικών προϊόντων, ενίσχυση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητάς τους και πιστοποίησης 

της αξίας και της μοναδικότητάς τους) στο τουριστικό προϊόν μπορεί να αποτελέσουν καλές 

πρακτικές για την διασύνδεση μεταξύ των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί. Οι 

προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά από την Ελληνική Πολιτεία ως προς την διεθνή εικόνα της 

χώρας επικεντρώθηκαν περισσότερο στην ενίσχυση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού και 

λιγότερο στη διαμόρφωση θετικών στάσεων της διεθνούς κοινότητας για τα ελληνικά προϊόντα. Οι 

επισκέπτες της Νάξου μπορούν να αξιοποιηθούν για την προβολή των υψηλής ποιότητας προϊόντων 

της. 

 

 Πολιτιστική διπλωματία 

Παράγοντας υψίστης σημασίας για την προβολή της Νάξου στον διεθνή χώρο είναι η  ενίσχυση της 

πολιτιστικής διπλωματίας (Ντούσκος, 2019) μέσω συμπράξεων ιδιωτικών φορέων με τους 

αρμόδιους δημόσιους φορείς  (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό 

Ίδρυμα Πολιτισμού, Πρεσβείες, Προξενεία στο εξωτερικό, φορείς της Διασποράς κλπ.), 
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συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των τεχνολογικών 

ινστιτούτων που διαθέτουν τεχνογνωσία ως προς την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου και της 

πολιτιστικής δημιουργίας  των επιμέρους προορισμών και καινοτόμες πρακτικές ως προς την 

εύστοχη τοποθέτηση ενός προορισμού στο ψηφιακό τοπίο με την βοήθεια όλων των διαθέσιμων 

τεχνολογικών μέσων (π.χ. χρήση εφαρμογών Web 2.0).  

 

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

Μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να προωθείται το τουριστικό προϊόν. 

Οι στόχοι της επικοινωνιακής πολιτικής για την ανάδειξη της Νάξου ως τουριστικού προορισμού, 

σύμφωνα με τη μέθοδο S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Agreed (Achievable), Realistic, Time-

constrained) οφείλουν να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά 

ορισμένοι (Hill et al, 2011: 281-291). Η διασφάλιση ιστότοπων και λογαριασμών στα 

δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναγκαία για την υλοποίηση αποτελεσματικής 

πολιτικής επικοινωνίας που αφορά την προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι ο παγκόσμιος ιστός WWW (World Wide Web) κρίνεται ως κατάλληλος χώρος για 

την αξιοποίηση των αγαθών του πολιτισμού, των πνευματικών δημιουργιών και δραστηριοτήτων 

(Γκαντζιάς & Κορρές, 2011: 17-19) με διαφάνεια και υπηρετώντας τις αρχές του (γενικού) δημόσιου 

συμφέροντος (Γκαντζιάς, 2015: 83). Η δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης 

ιστορικών, μυθολογικών και εν γένει πολιτιστικών σεναρίων και η διαμόρφωση σύνθετων 

τουριστικών καταλυμάτων μέσω της αναβάθμισης εγκαταλελειμμένων οικισμών ή οικιστικών 

ενοτήτων με αξιόλογα στοιχεία φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς ως προσπάθεια σύνδεσης 

του πολιτισμού, του τουρισμού και της καινοτομίας, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της 

διασύνδεσης του μουσειακού, μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού κεφαλαίου της Νάξου.  

 Ανάπτυξη brand name 

Να δημιουργηθεί μια ισχυρή τουριστική ταυτότητα, μέσω της οποίας θα προβάλλεται η Νάξος στο 

πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης «διαχείρισης προορισμού» (destination management). 

 Ανάπτυξη θεματικού, εναλλακτικής μορφής, τουρισμού 

Πέραν του μαζικού τουρισμού θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη θεματικού, εναλλακτικής 

μορφής τουρισμού, ο οποίος προσφέρει στον τουρίστα ολιστική, βιωματική εμπειρία, καθώς μπορεί 

να συνδυάσει πολλές δραστηριότητες (τουριστικές υπηρεσίες, φύση, γαστρονομία, πολιτισμό, 

ιστορία κλπ). Στη Νάξο το καλοκαίρι 2020 οι επισκέπτες μετακινήθηκαν από το δίπολο «ήλιος-

θάλασσα» σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εξερευνώντας την ενδοχώρα της Νάξου, καθώς 

αυξήθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, η επισκεψιμότητα στα χωριά και τους οικισμούς στο 

ορεινό τμήμα της (Λιανός, 3.9.2020).    
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 Απειλές 

Έως το χρονικό σημείο που η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 θα αντιμετωπισθεί από ιατρικής 

πλευράς, θα πρέπει να μην πληγεί ανεπανόρθωτα ο παραγωγικός ιστός της τουριστικής 

δραστηριότητας και να διατηρηθούν οικονομικά ζωντανοί και οι άλλοι κλάδοι της οικονομικής 

δραστηριότητας στη Νάξο.  Από διαδικτυακή έρευνα22 του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα «Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 την διάθεση 

και τη δυνατότητα για διακοπές;» που απευθυνόταν στους κατοίκους των χωρών Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ισπανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα 

και Ινδία, προέκυψε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που ανέβαλαν την δαπάνη για διακοπές και 

ταξίδια, λόγω  της πανδημίας κυμαίνεται από 35% στο Βέλγιο έως 56% στην Κίνα και Ρουμανία. Οι 

αγορές αυτές, το 2019, εισέφεραν σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου 

τουρισμού στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές, προσδοκώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας 

στην οικονομική τους κατάσταση και ανησυχώντας για την υγεία τους, δήλωσαν τα εξής: Γερμανία: 

26% έχει σε προτεραιότητα την δαπάνη για διακοπές μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, έναντι 40% που 

την ανέβαλε, Ηνωμένο Βασίλειο: τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 31% έναντι 49%, - ΗΠΑ: 27% έναντι 

44%, - Γαλλία: 22% έναντι 37%, - Ιταλία: 25% έναντι 49% (ΙΝSETE Intelligence, 2020: 3-4). 

Φαίνεται να είναι αναγκαία η αναζήτηση και νέων τουριστικών αγορών. Ο Δήμος Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων, στο πλαίσιο προσέγγισης νέων τουριστικών αγορών, συμμετείχε από 27 

Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2020 με ψηφιακό περίπτερο εντός του εικονικού stand της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις με τουριστικά γραφεία και 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, 

Ελβετίας, του Ισραήλ, της Αμερικής και άλλων χωρών, στο πλαίσιο της έκθεσης «Virtual Athens 

International Tourism Expo».  Με στόχο την προσέγγιση της Πολωνικής ταξιδιωτικής αγοράς, ο 

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συμμετείχε από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2020 σε διαδικτυακό 

θεματικό εργαστήριο με θέμα τον εναλλακτικό τουρισμό και την γαστρονομία. Ο εθνικός και 

διεθνής ανταγωνισμός καθώς και οι ανακατατάξεις στον κλάδο των tour operators αποτελούν 

απειλές, οι οποίες απαιτούν ενδελεχή και συνεχή ανάλυση και ορθολογικό σχεδιασμό. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση πραγματεύεται τη σπουδαιότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. Η αξία τους είναι μεγάλη ειδικά σε περιόδους κρίσεων ή στην περίπτωση 

απομονωμένων επαρχιακών ή νησιωτικών περιοχών, όπως η Νάξος. Αφού διευκρινίζεται 

εννοιολογικά ο όρος και οι μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προβάλλονται μέσω μιας 

SWOT Analysis τόσο τα πλεονεκτήματα και οι προοπτικές, όσο και οι απειλές και οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν από την πρακτική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

αναλυτικά πληροφορίες σχετικές με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στη Νάξο, που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο νησί. 

Τέλος, προτείνονται πρακτικοί τρόποι που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας στα Κυκλαδονήσια, με απώτερο στόχο την ίδρυση μιας Πανεπιστημιακής μονάδας 

στη Νάξο που θα στηρίζεται στον δημιουργικό συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.  

 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική διδασκαλία, SWOT Analysis, 

Νάξος, Κυκλάδες. 
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1. Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καθημερινής ζωής. Η 

πρόσβαση σε ποικίλο πληροφοριακό υλικό, η επικοινωνία, οι αγορές προϊόντων κ.ά. συντελούνται 

εύκολα και γρήγορα, χάρη στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τη βοήθειά τους, 

ελαχιστοποιείται ο μόχθος, βελτιώνεται η ζωή, γίνεται πιο άνετη η διαβίωση και επέρχεται η 

οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της υπολογιστικής τεχνολογίας δεν 

μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Η διδασκαλία δεν είναι δυνατό να διεξάγεται με  

παραδοσιακούς τρόπους και να μην επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες και το ευρύ φάσμα 

εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είτε κατά τη διεξαγωγή της 

δια ζώσης διδασκαλίας ή στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. 

Με τον όρο «τηλεκπαίδευση» (τηλε=μακριά +εκπαίδευση), αναφερόμαστε στην εκπαίδευση 

που επιτυγχάνεται εξ αποστάσεως (distance learning). Υλοποιείται συνήθως με την υποστήριξη του 

υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον1 και υποβοηθείται από τα μέσα επικοινωνίας (για 

παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τους υπολογιστές, την τηλεδιάσκεψη κ.ά.). Για τον λόγο 

αυτό, τείνει να είναι ταυτόσημη με τις έννοιες μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer 

assisted learning), μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακή εκπαίδευση (online 

education), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education) και ηλεκτρονική μάθηση 

(e-learning) 2 (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010).  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο μορφές: 

Α) τη σύγχρονη και  

Β) την ασύγχρονη διδασκαλία. 

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση (synchronous learning) απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή μαθητών 

και εισηγητών σε ''πραγματικό χρόνο'', αφού οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν σε παράλληλο 

χρονικό διάστημα μέσω κάποιας ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι η 

διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ο εκπαιδευτής παραδίδει το 

μάθημα σε ζωντανή σύνδεση, όχι απαραίτητα αμφίδρομη, και ο εκπαιδευόμενος, παρ’ότι βρίσκεται 

σε διαφορετικό τόπο, παρακολουθεί το μάθημα στον ίδιο χρόνο (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010). 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι δυνατό να ανταλλάσσονται αρχεία, απόψεις και ψηφιακό 

                                                 
1 Στην πραγματικότητα η ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί υποσύνολο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση προϋποθέτει διδασκαλία με χωρική ή/και χρονική  απόσταση ανάμεσα στον καθηγητή  και τον 

μαθητή, ενώ η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι τομέας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αξιοποιεί οποιαδήποτε νέα 

ηλεκτρονική τεχνολογία για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010).  
2 Με βάση τη Ξηρογιάννη (2020) “ηλεκτρονική μάθηση” ονομάζεται: «κάθε διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με ή χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευτή και είναι 

δυνατόν να λάβει χώρα σε αίθουσα διδασκαλίας, στο χώρο του εκπαιδευόμενου ή ακόμα σε εικονικά περιβάλλοντα 

εργασίας» (Ξηρογιάννη, 2020). Η ηλεκτρονική εκπαίδευση εμπερικλείει τη διαδικτυακή. 
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εκπαιδευτικό υλικό. Η χρήση δωματίου ζωντανής συζήτησης (live chatroom) και η εκπαίδευση με 

υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης είναι παραδείγματα αυτής της μορφής. 

Από την άλλη, η Ασύγχρονη Εκπαίδευση (asynchronous learning) δεν προϋποθέτει την άμεση 

επικοινωνία ούτε την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι συμμετέχοντες 

δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή κατά την οποία 

συντελείται η διαδικασία της παράδοσης του μαθήματος (Κριεμάδης κ.ά., 2017). Αντίθετα, οι 

εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό 

πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται σε κάποια πλατφόρμα (Ε-School, 

χ.η.). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μαθήματα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του 

διαδικτύου. 

Βασικές διαφορές μεταξύ σύγχρονης, ασύγχρονης αλλά και παραδοσιακής εκπαίδευσης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Διαφορές ανάμεσα στις μορφές εκπαίδευσης 

 
Χώρος Χρόνος Εκπαιδευτικό υλικό 

Ασύγχρονη εκπαίδευση διαφορετικός διαφορετικός ψηφιακό 

Σύγχρονη εκπαίδευση διαφορετικός ίδιος ψηφιακό 

Παραδοσιακή εκπαίδευση ίδιος ίδιος Έντυπο & ψηφιακό 

Πηγή:  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (χ.η) 

 

Περαιτέρω, η Ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει την Αυτοδιδασκαλία, την Ημιαυτόνομη 

Εκπαίδευση και τη Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση.  

Πιο συγκεκριμένα (Ε-School, χ.η.,  Πάτρα, 2019):  

 Στην Αυτοδιδασκαλία (learner-led, standalone, self-directed e-learning) ο εκπαιδευόμενος 

εκπαιδεύεται μόνος του με τη βοήθεια βιβλίων, διαδικτύου ή άλλων μέσων. Δεν μεσολαβεί 

εκπαιδευτής ή βοηθός για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον εκπαιδευόμενο, ούτε παρέχεται 

δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, αφού ενδιαφέρει η παροχή 

«αποδοτικών μαθησιακών εμπειριών» (Σοφός κ.ά., 2015: 155). Επομένως, το μοντέλο αυτό 

προβλέπει την ελευθερία «να μελετούν οι μαθητές αυτόνομα και ανεξάρτητα» (Σοφός κ.ά., 2015:  

43). 

 Στην Ημιαυτόνομη (semi- autonomous) Εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί προσωπικό 

ρυθμό μάθησης αλλά οφείλει να τηρεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτή (με φυσική παρουσία στην τάξη, μέσω δικτύου ή μέσω audio ή/και video conference). 
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 Στη Συνεργαζόμενη (collaborative) Εκπαίδευση ο εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι 

επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, 

ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών.3 

Από όλα τα παραπάνω πιστοποιείται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται από 

μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας και αυτονομίας σε σχέση με τη σύγχρονη. Η τελευταία ωστόσο 

χαρακτηρίζεται από υψηλή αλληλεπιδραστικότητα, παραγωγή ομαδικής γνώσης και εύκολο 

σχεδιασμό ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων (Χριστοδούλου, χ.η.). 

Εντούτοις, αξίζει να αναφερθεί ότι η ασύγχρονη και η σύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν 

εφαρμόζονται απαραίτητα ανεξάρτητα μεταξύ τους ούτε λειτουργούν ανταγωνιστικά. Αντίθετα, 

μπορεί να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά (Blended Learning), ώστε να συμπληρώνουν η μία την 

άλλη, προκειμένου να γίνεται εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των δύο  (Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, χ.η,    Κελεσίδης κ.ά., 2016). 

 

2. Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση: SWOT ANALYSIS 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ωστόσο, δε συνεπάγεται πάντα τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Παρ’ότι η συμβολή των ΤΠΕ στη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της μάθησης 

είναι αναμφισβήτητη, εντούτοις ελλοχεύουν πολλαπλοί κίνδυνοι από τη μονόπλευρη αξιοποίησή 

τους, όπως φαίνεται από τη SWOT Analysis που ακολουθεί. 

Βασικό πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η ευελιξία ανεξάρτητα από 

χωρο-χρονικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στους  φοιτητές να 

μελετήσουν οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε μέρος, όχι απαραίτητα στο πλαίσιο κάποιου 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος  (Μανούσου, 2004, Κριεμάδης κ.ά., 2017).  Ο τόπος, ο 

χρόνος και ο τρόπος μελέτης καθορίζονται από τον ίδιο τον αποδέκτη, γεγονός που ενισχύει τον 

βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας του (Σοφός κ.ά., 2015). 

 

                                                 
3 Για άλλες διακρίσεις του e-learning σε Τηλε-διδασκαλία (instructor-led e-learning), Υποβοηθούμενη Μάθηση ( 

facilitated e-learning) και Tele-mentoring/ e-Coaching βλ. Σοφό κ.ά., 2015: 155-157. 
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Strengths (Δυνατά σημεία-Πλεονεκτήματα) 

Περαιτέρω, το e-learning (ειδικά στην περίπτωση της ασύγχρονης διδασκαλίας) σέβεται τον 

ρυθμό μάθησης του εκπαιδευόμενου  λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Λόγω της 

ευελιξίας στη δομή, προσφέρει συνθήκες εξατομικευμένης μάθησης και συχνά ελευθερία στην 

επιλογή των μαθησιακών στόχων. Ακόμα, μέσω των νέων τεχνολογιών προάγεται η αλληλεπίδραση 

και επικοινωνία, ενώ ενισχύονται και οι συνεργατικές δράσεις μέσω ομαδικών συνεργασιών, forum, 

chat κλπ. Στην πραγματικότητα τα άτομα είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να 

αλληλοβοηθιούνται σε ένα κλίμα περισσότερο συνεργατικό, παρά ανταγωνιστικό (Σοφός κ.ά., 

2015). 

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο ενθουσιασμός που απορρέει από την αξιοποίηση των 

πολλαπλών δυνατοτήτων των νέων τεχνολογικών μέσων (Αβραμοπούλου, 2018). Οι νεότερες γενιές, 

όντας περισσότερο εξοικειωμένες με την σύγχρονη τεχνολογία, αποκτούν ένα επιπρόσθετο κίνητρο 

ενασχόλησης, δεδομένου ότι ο νέος τρόπος διδασκαλίας είναι πιο ευχάριστος και κινητοποιεί το 

ενδιαφέρον και την προσοχή τους.  

 Weaknesses  (Αδυναμίες-Μειονεκτήματα)  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών ωστόσο συνοδεύεται με πολλά μειονεκτήματα σε περίπτωση 

υιοθέτησης ανεπαρκών-αναποτελεσματικών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα: Βασική προϋπόθεση 

επιτυχίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των ατόμων που θα χρησιμοποιούν τα 

νέα μέσα, τόσο  διδασκόντων όσο και διδασκομένων (Σταυρογιάννη, 2018). Η διδακτική διαδικασία 

προϋποθέτει βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών και νέες τεχνολογικές δεξιότητες, που δεν είναι 

αυτονόητες για όλους. Η έλλειψη εξοικείωσης μπορεί να αναχαιτίσει και να αποδυναμώσει την όλη 

προσπάθεια. Άλλος αποτρεπτικός παράγοντας μπορεί να είναι η έλλειψη του αναγκαίου εξοπλισμού. 

Η απαιτούμενη υποδομή σε υλικό και λογισμικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει 

η ηλεκτρονική εκπαίδευση (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010). Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις το 

κόστος για την προμήθεια και τη συντήρηση του εξοπλισμού είναι αρκετά υψηλό, με αποτέλεσμα 

την υποβάθμιση της διαδικασίας.  
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Ακόμα, ας μη ξεχνάμε ότι τεχνικά προβλήματα ή περιορισμοί στην ταχύτητα του δικτύου 

είναι πιθανόν να αποτελέσουν τροχοπέδη για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Τεχνικές δυσκολίες και 

ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης ίσως απογοητεύσουν και αποθαρρύνουν τους χρήστες, 

οδηγώντας τους ακόμα και σε εγκατάλειψη της όλης προσπάθειας.  Άλλα μειονεκτήματα έχουν να 

κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται δυσκολίες συναισθηματικής 

φύσεως στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών. Στην πραγματικότητα, απουσιάζει η φυσική 

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, εκλείπει η ουσιαστική επαφή και διαμορφώνονται πιο 

απρόσωπες και τυπικές σχέσεις που δεν προάγουν τη μάθηση (Κριεμάδης κ.ά., 2017). Η ανθρώπινη 

και άμεση συνδυαλλαγή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μία απόμακρη 

ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστασιοποιεί και απομονώνει τα άτομα. Αποτέλεσμα είναι τελικά 

να αποφεύγεται ο διάλογος/ η διατύπωση αποριών και η πραγματική αλληλεπίδραση, που αποτελούν 

βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής πράξης. 

Τέλος, βασικό μειονέκτημα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας αποτελεί η αδυναμία ελέγχου της 

φυσικής παρουσίας των μαθητευόμενων, γεγονός που συνδέεται με δυσκολία αντικειμενικής 

αξιολόγησής τους.  Για όλους αυτούς τους λόγους, η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να 

αντικαταστήσει την κλασική διδασκαλία, αλλά «να την διευκολύνει και να την αναπτύξει, δίνοντας 

κίνητρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ασχοληθούν περισσότερο με αυτή» (Τσιμίδου & 

Τσιρογιάννη, 2010: 17). 

 Opportunities (Ευκαιρίες, Προοπτικές) 

Παρά τα όποια μειονεκτήματα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση ανοίγει νέους δρόμους και δημιουργεί 

καινούριες ευκαιρίες. Πρόκειται για μάθηση που βασίζεται στις ανάγκες και δυνατότητες των 

εκπαιδευόμενων, χωρίς να αποκλείει κανέναν, λόγω προβλημάτων υγείας, ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών, κοινωνικού αποκλεισμού, γεωγραφικής απομόνωσης κλπ. Ιδιαίτερα βοηθητική, 

επομένως, είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις που έχουν 

ανάγκη από βραδύτερους ρυθμούς διδασκαλίας, ανατροφοδότηση γνώσεων, παραπομπές σε 

προηγούμενα κεφάλαια κλπ. (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010). 

Παράλληλα, η ηλεκτρονική διδασκαλία είναι ιδιαίτερα βοηθητική για το σύνολο του 

πληθυσμού, ειδικά σε περιόδους βραχύχρονης ή μακροχρόνιας κρίσης. Δεδομένου ότι η 

τηλεκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει εκτός του παραδοσιακού χωρο- χρονικού πλαισίου, 

επιτρέπει τη διατήρηση επαφής με το διδακτικό αντικείμενο, ακόμα και σε περίπτωση αδυναμίας 

μετάβασης στα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ. 

χιονοπτώσεων, πλημμύρων), πανδημιών (π.χ. κορωνοϊού) ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών (π.χ. 

περίπτωση κατολίσθησης βράχων και αποκοπής του οδικού δικτύου). 
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Τέλος, ο διαφορετικός τρόπος μάθησης συντελεί στην εξοικείωση των χρηστών με τις νέες 

τεχνολογίες, παρέχοντας ισχυρά εφόδια προκειμένου να ανταποκριθούν τα άτομα στις διαρκώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής. Οι νέες εργασιακές σχέσεις ήδη περιλαμβάνουν την 

προϋπόθεση γνώσης και χρήσης της εξ αποστάσεως μάθησης και εργασίας. Έτσι, η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων από μικρή ηλικία είναι απαραίτητη, αφού παρέχει στους 

ανθρώπους επιπρόσθετες ευκαιρίες και ερεθίσματα για να κερδίσουν περισσότερα προσόντα, ώστε 

να μπορέσουν να επιβιώσουν στον κόσμο της απασχόλησης (Σοφός κ.ά., 2015). 

 Threats  (Κίνδυνοι – Απειλές) 

Ένας καινοτόμος μηχανισμός, όπως αυτός της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εκτός από τις 

απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει, είναι φυσικό να εγκυμονεί και -φανερούς ή 

υπολανθάνοντες-  κινδύνους:  Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

επιτρέπουν την εμπλοκή ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που 

είναι πιθανό να φέρει σε δύσκολη θέση τόσο εκπαιδευτικούς όσο και εκπαιδευόμενους. Αποτέλεσμα 

είναι όχι μόνο η άντληση ξένου υλικού αλλά και η περίπτωση παραβίασης των προσωπικών 

δεδομένων των εμπλεκομένων μέσω βιντεοσκόπησης ή αναμετάδοσης μέρους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι η απώλεια του δημοκρατικού και δωρεάν χαρακτήρα 

της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διδασκαλία προϋποθέτει την αγορά συγκεκριμένου 

εξοπλισμού (και μάλιστα υψηλών οικονομικών απαιτήσεων), τίθεται το ερώτημα των ίσων 

ευκαιριών μάθησης για το σύνολο του πληθυσμού. Αντίθετα, ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας θα 

πρέπει να στηρίζει το δικαίωμα των ανθρώπων να αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δια βίου 

εκπαίδευσης, καθιστώντας τον κόσμο στον οποίο ζουν περισσότερο διαφανή και δίκαιο.  

Τέλος, όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, μπορούν να προκύψουν νομικά προβλήματα που 

αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, αφού πλέον είναι ελεύθερα προσβάσιμο και εύκολα μπορεί να 

γίνει αντικείμενο υποκλοπής.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αλλά να αξιοποιηθεί  

 κυρίως για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και η προσοχή των εκπαιδευόμενων και  

 προκειμένου να καταστεί ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η διαδικασία της μάθησης. 

 

3.    Η περίπτωση της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων 

3.1. Η εκπαιδευτική πραγματικότητα στα νησιά 

 

Στο νησί της Νάξου λειτουργούν συνολικά 23 δημόσια νηπιαγωγεία, 21 δημοτικά σχολεία, 5 

γυμνάσια, 2 γενικά λύκεια, 1 επαγγελματικό λύκειο, 1 ΣΔΕ και 1 ΣΕΚ. Επίσης, λειτουργούν και 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

320 

μονάδες εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες, 1 ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο στον 

Άγιο Θαλελαίο και 1 ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο στο Φιλότι. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δε λειτουργεί κανένα τμήμα. Αλλά και στο ευρύτερο σύμπλεγμα των Μικρών 

Κυκλάδων, δηλαδή των έξι μικρών νησιών μεταξύ Αμοργού και Νάξου (Κουφονησίων, Ηρακλειάς, 

Σχοινούσας, Δονούσας και Κέρου) υπάρχουν ελάχιστες εκπαιδευτικές μονάδες, κυρίως της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από ένα γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις.4 Δεν υπάρχει κανένα 

πανεπιστημιακό τμήμα. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τις διάφορες βαθμίδες 

εκπαίδευσης στη Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες: 

Πίνακας 2: Νηπιαγωγεία στις Μικρές Κυκλάδες 

Τύπος Σχολείου: Νηπιαγωγεία Νησί Τοποθεσία 

1Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

2Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

3Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

4Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

5Ο Νηπιαγωγείο Νάξου – Αγγίδια Νάξος Χώρα -Αγγίδια 

6Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

7Ο Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Χώρα 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Νάξου Νάξος Άγιος Θαλάλαιος 

Νηπιαγωγείο Νάξος ΑΓ. Αρσένιος 

Νηπιαγωγείο Νάξος Απείρανθος 

Νηπιαγωγείο Νάξος Απόλλωνας 

Νηπιαγωγείο Νάξος Βίβλος 

Νηπιαγωγείο Νάξος Γαλανάδου 

Νηπιαγωγείο Νάξος Γλινάδο 

Νηπιαγωγείο Νάξος Δαμαριώνας 

Νηπιαγωγείο Νάξος Κινίδαρος 

Νηπιαγωγείο Νάξος Κορωνίδα 

Νηπιαγωγείο Νάξος Κόρωνος 

Νηπιαγωγείο Νάξος Μέλανες 

Νηπιαγωγείο Νάξος Μονή 

Νηπιαγωγείο Νάξος Σαγκρί 

Νηπιαγωγείο Νάξος Φιλώτι 

Νηπιαγωγείο Νάξος Χαλκί 

Νηπιαγωγείο Κουφονήησια Κουφονήσια 

Νηπιαγωγείο Σχοινούσα Σχοινούσα 

Νηπιαγωγείο Ηράκλεια Ηράκλεια 

Νηπιαγωγείο Δονούσα Δονούσα 

Πηγή: http://dipe.kyk.sch.gr/ 

 

 

 

                                                 
4 Εξαίρεση αποτελεί η Ηρακλειά, αφού το γυμνάσιο (με λυκειακές τάξεις) ανέστειλε τη λειτουργία του από 1/9/2020 

(http://dide.kyk.sch.gr/). 

http://dipe.kyk.sch.gr/
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Πίνακας 3: Δημοτικά Σχολεία στις Μικρές Κυκλάδες 

Δημοτικά Σχολεία Νησί Τοποθεσία 

1Ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου Νάξος Χώρα 

2Ο  Δημοτικό Σχολείο Νάξου Νάξος Χώρα  

3Ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου Νάξος Χώρα  

4Ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου Νάξος Χώρα  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Άγιος Αρσένιος 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Απείρανθος  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Απόλλωνας 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Βίβλος 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Γλινάδο 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Δαμαριώνας  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Δανακός  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Κινίδαρος  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Κορωνίδα  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Κόρωνος  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Μέλανες  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Μονή 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Ποταμιά  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Σαγκρί 

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Φιλώτι  

Δημοτικό Σχολείο Νάξος Χαλκί  

Δημοτικό Σχολείο  Νάξος Χείαρρος 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  Νάξος Άγιος Θαλλέλαιος  

Δημοτικό Σχολείο Κουφονήσια  Κουφονήσια 

Δημοτικό Σχολείο Σχοινούσα  Σχοινούσα  

Δημοτικό Σχολείο Ηράκλεια Παναγιά Ηρακλειάς 

Δημοτικό Σχολείο Δονούσα Δονούσα  

Πηγή: http://dipe.kyk.sch.gr/ 

 

 

Πίνακας 4: Γυμνάσια στις Μικρές Κυκλάδες 

Γυμνάσια Νησί Τοποθεσία 

1Ο Γυμνάσιο Νάξου Νάξος Χώρα 

2Ο Γυμνάσιο Νάξου Νάξος Χώρα 

Γυμνάσιο Νάξος Σκαδό Δρυμαλίας 

Γυμνάσιο Νάξος Βίβλος 

Γυμνάσιο Νάξος Τραγαία (Χαλκί) 

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κουφονήσια  Κουφονήσα 

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Σχοινούσα  Σχοινούσα 

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ηράκλεια Ηράκλεια 

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Δονούσα Δονούσα 

Πηγή: http://dide.kyk.sch.gr/ 

 

 

 

   

http://dipe.kyk.sch.gr/
http://dide.kyk.sch.gr/
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Πίνακας 5: Λύκεια στις Μικρές Κυκλάδες 

Λύκεια Νησί Τοποθεσία 

ΓΕΛ Νάξος Χώρα 

Εσπερινό ΓΕΛ Νάξος Χώρα 

ΓΕΛ Νάξος Τραγαία 

ΕΠΑΛ Νάξος Φιλότι 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Νάξος Φιλότι 

ΣΕΚ Νάξος Φιλότι 

Σ.Δ.Ε. Νάξος Χαλκί 

Πηγή: http://dide.kyk.sch.gr/ 

 

Πίνακας 6: Τμήματα ένταξης στις Μικρές Κυκλάδες 

Τύπος Σχολείου Νησί Τοποθεσία 

1Ο Γυμνάσιο Νάξου Νάξος Χώρα 

2Ο Γυμνάσιο Νάξου Νάξος Χώρα 

Πηγή: http://dide.kyk.sch.gr/ 

 

 

3.2. Λόγοι για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα νησιά 

Βάσει των όσων ειπώθηκαν παραπάνω, αλλά και του χάρτη που ακολουθεί, διαπιστώνουμε ότι οι 

σχολικές μονάδες της Νάξου βρίσκονται κυρίως στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του νησιού. 

Επιπλέον, το ειδικό νηπιαγωγείο στον Άγιο Θαλελαίο, το ΕΠΑΛ, το ΣΔΕ και το ΣΕΚ απευθύνονται 

σε μαθητές που προέρχονται από όλο το νησί. 

Εικόνα 1: Χάρτης κατανομής σχολικών μονάδων στη Νάξο 

 
Πηγή: Διμέλλη, 2020 

 

http://dide.kyk.sch.gr/
http://dide.kyk.sch.gr/
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Αποτέλεσμα είναι να μην εξυπηρετούνται επαρκώς οι κάτοικοι όλων των περιοχών και οι 

αποστάσεις που πρέπει να διανύουν καθημερινά οι μαθητές να είναι αρκετά μεγάλες και 

κουραστικές, γεγονός το οποίο επηρεάζεται και από το ανάγλυφο του νησιού (Διμέλλη, 2020). Το 

Κτελ εξυπηρετεί τη μεταφορά των παιδιών προς τους 20 οικισμούς που διαθέτουν σχολικές μονάδες 

(Χώρας, Βίβλου, Αγίου Αρσενίου, Γαλανάδου, Άνω Σαγκριού, Άνω Ποταμιάς, Δαμαριώνα, 

Μελάνων, Χαλκειού, Φιλοτίου, Δανακού, Απειράνθου, Μονής, Κνιδάρου, Κορώνου, Σκαδού, 

Κορωνίδας και Απόλλωνα), διαδικασία όχι μόνο επίπονη, αλλά και χρονοβόρα. Συγκεκριμένα, ο 

μέγιστος χρόνος προσέλευσης στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά είναι 44 λεπτά, ενώ στα γυμνάσια 

και τα λύκεια φτάνει στα 61 λεπτά.  Η κατάσταση επιδεινώνεται στις μικρές Κυκλάδες, όπου ο 

περιορισμένος αριθμός ή και η παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών μονάδων (πρβλ. την περίπτωση της 

Ηρακλειάς) καθιστούν τη μόρφωση προβληματική. Μάλιστα, η απουσία πανεπιστημίου από το 

ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα περιορίζει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, στερώντας τον τόπο από μία 

σημαντική πηγή κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. 

Επομένως, η εκπαίδευση από απόσταση καθίσταται αναγκαία για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσω της άρσης χώρο- χρονικών περιορισμών και της 

αποφυγής μετακινήσεων (ειδικά για τους μαθητές που είναι εγκαταστημένοι σε απομακρυσμένες 

περιοχές). Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία και η κόπωση, ενώ εξοικονομείται 

βασικός χρόνος για μελέτη. Παράλληλα, περιορίζονται οι δαπάνες μετακίνησης, αλλά και οι πιθανές 

δυσκολίες που μπορεί να προέρχονται από ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. ενδεχόμενη 

απαγόρευση του απόπλου).  

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού να παρακολουθήσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία (εφόσον φυσικά διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό) γεγονός που 

προλαμβάνει την πιθανότητα εγκατάλειψης της νησιωτικής χώρας (που είναι πιθανή εξαιτίας των 

περιορισμένων μορφωτικών επιλογών). Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε ότι ο τρόπος αυτός εκπαίδευσης 

και κατάρτισης διευκολύνει ιδιαίτερα και την περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 

καθώς δεν αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας ατομικών δυσχερειών.  

 

4. Προτάσεις- Συμπεράσματα 

Για την αντιμετώπιση των περιορισμών που προαναφέρθηκαν αλλά και για τη διευκόλυνση της 

συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητη η εφαρμογή συστημάτων και μεθοδολογιών 

εκπαίδευσης από απόσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές της ηλεκτρονική 

εκπαίδευσης θα δώσουν κίνητρο για τη δημιουργία καινούργιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα 

συμβάλλουν στο άνοιγμα νέων πνευματικών οριζόντων και θα οδηγήσουν στον εκδημοκρατισμό της 
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γνώσης και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης. Γι’ αυτό, ο σχεδιασμός των εξ αποστάσεως 

μαθημάτων πρέπει να αναπτυχθεί εξαιρετικά προσεκτικά σύμφωνα με τις καθολικές εκπαιδευτικές 

αρχές σχεδιασμού και να είναι εμπνευσμένος από τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Χρειάζεται να είναι δυναμικός, διαδραστικός και ελκυστικός, και να 

διευκολύνει την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με το περιεχόμενο των μαθημάτων. Επίσης, 

πρέπει να ανταποκρίνεται στους σκοπούς της διδασκαλίας (Kron & Σοφός, 2007), λαμβάνοντας 

όμως υπόψη και την παιδαγωγική πλευρά.5 Όπως λέει και ο Λιοναράκης στο πρώτο συνέδριο εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης το 2001: «Οι διαδικασίες διδακτικής και μάθησης σε ένα σύστημα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει διαφοροποιηθούν και να αναπροσαρμοστούν για να μπορέσουν να 

λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος του διδασκόμενου. Η ζητούμενη ευελιξία 

απαιτεί ένα υποσύστημα παραμέτρων με μαθητικοκεντρικό περιβάλλον που αυτοκαθορίζεται από 

τους νέους ρόλους». 

Περαιτέρω, η αποτελεσματική χρήση του υλικού προϋποθέτει επιμόρφωση τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητευομένων στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

όπως και αξιοποίηση των υπολογιστών σε ποικίλες διαθεματικές δράσεις του ωρολογίου 

προγράμματος. Κι αυτό γιατί το μοντέλο της τηλεκπαίδευσης δεν πρέπει «να αντικαταστήσει τη 

μέθοδο της κλασικής εκπαίδευσης, αλλά να την διευκολύνει και να την αναπτύξει, δίνοντας κίνητρο 

σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ασχοληθούν περισσότερο με τη διδασκαλία του μαθήματος, 

δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας» (Τσιμίδου & Τσιρογιάννη, 2010: 11). 

Αυτό όμως που κυρίως θα συνέβαλε στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η 

Ίδρυση μιας Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Νάξο6 που 

συνδυάζει τα οφέλη τόσο της δια ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

θεωρούμε απαραίτητη την Ίδρυση Πανεπιστημίου: 

Α) Νησιωτικής Αγροτικής Παραγωγής, που θα περιλαμβάνει τα τμήματα: 

• Γεωπονίας (με έμφαση στη Βιολογική Καλλιέργεια) 

• Γαλακτοκομικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

• Αγροτουρισμού 

Β) Ελληνικής Γλώσσας και Κυκλαδικού Πολιτισμού, με τμήματα: 

• Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 

• Αρχαιογνωσίας- Ιστορίας  

                                                 
5 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού των εκπαιδευτικών υλικών βλ. Dörr & Strittmatter 

(2002), Σοφό & Kron (2010). 
6 Άλλωστε η Νάξος είναι γνωστή για την ακαδημαϊκή της κοινότητα και τις σημαντικές προσωπικότητες που ανέδειξε 

στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών (πρβλ. Στέφανο Ήμελλο, Μανόλη Κορρέ, Αντώνιο Κουνάδη, Ιάκωβο 

Καμπανέλλη κλπ.). 
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• Μεσογειακής Προϊστορίας. 

Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Μονάδας με δύο σχολές που καλύπτουν διαφορετικούς 

επιστημονικούς τομείς αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 

και αναπτυξιακών αναγκών των νησιών στις Κυκλάδες και αποβλέπει (Νόμος, 2005: 5-6): 

α) στην προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης, μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων 

μέσων σε υψηλά επίπεδα ποιότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου β) στην ενθάρρυνση της 

μελέτης και της έρευνας και τη διεπιστημονική ανταλλαγή των γνώσεων  

γ) στην παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης διεθνούς αναγνώρισης, σε συνδυασμό με 

την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας.  

δ) στη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου και τη μετεξέλιξή του σε εκπαιδευτικό «πόλο έλξης» για 

άλλες χώρες.   

Ειδικότερα, η δημιουργία τμήματος Νησιωτικής Αγροτικής Παραγωγής θα συμβάλλει στην 

προαγωγή της γνώσης και την κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και την επίλυση 

προβλημάτων βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 

των Ελληνικών επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση της Ελληνικής νησιώτικης οικονομίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις του αγροδιατροφικού 

συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, θα παρέχει 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα συναφή με το αντικείμενό του γεωπονικά επιστημονικά πεδία με 

έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία.  

Αναλυτικότερα:  

Το τμήμα Γεωπονίας με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια θα παρέχει γνώσεις και 

δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων, όπως τη σύγχρονη 

καλλιεργητική τεχνική, την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας, την αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος κλπ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος 

θα είναι ικανοί να χειρίζονται νέες μεθόδους δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου 

πολλαπλασιαστικού υλικού, και θα προβαίνουν σε αειφορική αξιοποίηση φυσικών πόρων της 

Νάξου. 

Ο πλούτος των γαλακτοκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Νάξου καθιστά 

επιτακτική τη δημιουργία και ενός άλλου τμήματος, αυτού της Γαλακτοκομικής και Κτηνοτροφικής 

Παραγωγής. Σε ένα πρώτο επίπεδο (της γαλακτοκομίας), οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις 

σχετικές με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, την 

υγιεινή παραγωγή και τη συσκευασία των τροφίμων, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας κλπ. 

Δεδομένου μάλιστα ότι το τμήμα αυτό θα είναι ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα (με εξαίρεση τη 

Γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννίνων), θα αποτελέσει χώρο ανταλλαγής γνώσεων και πολιτισμού 
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σπουδαστών από ποικίλες περιοχές, που θα κληθούν να προβάλλουν προϊόντα των ιδιαίτερων τόπων 

καταγωγής τους (π.χ. Ηπείρου, Σύρου, Νάξου, Σάμου, Λέσβου, Κάσου, Κρήτης). Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο (κτηνοτροφίας) θα δοθεί έμφαση στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της ζωικής 

παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων 

και τεχνολογιών και λαμβάνοντας υπόψη τις καλές διεθνείς πρακτικές. Η εκπαίδευση θα εστιάζει 

στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, τη γενετική βελτίωση, την τεχνολογία 

ζωοτροφών, την εφαρμογή της πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, τη διαχείριση της 

βιοποικιλότητας κλπ. 

Τέλος, οι Σπουδές στον Αγροτουρισμό θα  δώσουν ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη με 

σεβασμό στην παράδοση και στο περιβάλλον. Οι σπουδαστές του τμήματος θα αποκτήσουν 

εξειδίκευση στην οργάνωση σύγχρονων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (περιηγήσεων, 

περιπατητικών διαδρομών, επισκέψεων σε αγροκτήματα/ οινοποιία κ.ά). Θα αποκτήσουν γνώσεις 

για τη γαστρονομία και τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου και τους τρόπους προβολής τους. 

Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις μεθόδους ανάδειξης ενός αγροκτήματος σε τουριστικό προϊόν και θα 

φέρουν τους τουρίστες σε επαφή με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό, θα 

αναδειχθούν τα ήθη, τα έθιμα και ο παραδοσιακός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των νησιών, θα γίνει 

γνωστή η παραδοσιακή κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα και θα προβληθούν τα διάφορα είδη λαϊκής 

παράδοσης και τέχνης, γεγονός που θα τονώσει το αυτοσυναίσθημα των κατοίκων, περιορίζοντας τις 

τάσεις εγκατάλειψης των ορεινών κυρίως περιοχών. Από την άλλη, η σχολή Ελληνικής Γλώσσας και 

Κυκλαδικού Πολιτισμού θα εστιάσει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης και την 

προβολή του ελληνικού πολιτισμού και των διαχρονικών αξιών του. Κύριος στόχος θα είναι η 

προβολή της ελληνικής παράδοσης μέσα από τη διδασκαλία και προώθηση του ελληνικού 

πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, καθώς και η καλλιέργεια της ελληνόφωνης παιδείας και του 

ελληνικού πολιτισμού εντός και εκτός των συνόρων (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., 2020).  

Συγκεκριμένα: 

Η κατεύθυνση Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας θα καλύπτει το γνωστικό πεδίο διδασκαλίας 

της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους κάτοικους ανεξαρτήτως επιπέδου γλωσσομάθειας. 

Δίνοντας βαρύτητα στον συνδυασμό προφορικού και γραπτού λόγου,  θα επιδιώκει εκτός από τη 

διδασκαλία όλων των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλογίου, φωνολογίας, μορφολογίας και 

σύνταξης), την ενεργό συμμετοχή του σπουδαστή σε συζητήσεις με αφορμή την επικαιρότητα και 

ρεαλιστικές συνθήκες καθημερινής επικοινωνίας. Παράλληλα, όμως, θα περιλαμβάνει μαθήματα 

που αναφέρονται στην ελληνική ιστορία, τη λογοτεχνία, τη μουσική και τον πολιτισμό και όχι μόνο 

στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό, θα προβάλλεται ο ελληνικός τρόπος 

ζωής, αρχαίος και σύγχρονος, προκειμένου να γίνει ελκυστικός σε φοιτητές εξωτερικού. Απώτερη 
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επιδίωξη θα είναι όχι μόνο η ενίσχυση της οικονομίας και η γενικότερη προβολή του τόπου, αλλά 

και η ανάδειξη κοινών αξιών, η διαπολιτισμική επαφή των λαών και η σύσφιξη και διατήρηση 

δεσμών στο πλαίσιο ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Με τη σειρά τους, τα τμήματα Αρχαιογνωσίας-Ιστορίας και Μεσογειακής Προϊστορίας θα 

έχουν ως αποστολή τους την παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης αναφορικά με την ιστορία, τον 

αρχαίο πολιτισμό και τις συναφείς επιστήμες. Οι φοιτητές των τμήματων εκτός από την απόκτηση 

εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, θα έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών 

δεξιοτήτων (ψηφιακών αλλά και στο αρχαιολογικό πεδίο) προκειμένου να γνωρίσουν την 

αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου, αλλά και να αναγνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της 

ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά (με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό). 

Στόχος βέβαια θα είναι η αποφυγή μιας αποκλειστικά ελληνοκεντρικής θεώρησης της ιστορίας και η 

συμπερίληψη και άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Για 

τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην 

εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η 

αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, τα οποία θα συνδράμουν στην καταγραφή, προστασία και 

ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος που μελετούν η Ιστορία και η Αρχαιολογία, θα 

διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια αυτή. 

 

5. Συμπεράσματα  

Η τηλε-διδασκαλία αποτελεί μια σύγχρονη μορφής εκπαίδευσης που υποσκελίζει τα «παραδοσιακά» 

προβλήματα της κλασικής διδασκαλίας ως προς την πρόσβαση των μαθητών, εκπαιδευτικών και 

ενηλίκων στην γνώση. Ειδικά στη Νάξο, που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα λόγω του 

μεγάλου μεγέθους της και άλλων ιδιαίτερων συνθηκών που οφείλονται στον νησιωτικό χαρακτήρα 

της (π.χ. μεταβολών του καιρού και αδυναμίας πρόσβασης ή μετακίνησης), η  αξιοποίησή των ΤΠΕ 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε πρόσβαση σε επίκαιρη γνώση, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ενεργητική μάθηση. 

Ιδιαίτερα η ίδρυση Πανεπιστημιακής Μονάδας βασισμένης στον συνδυασμό μέθόδων 

σύγχρονης και ασύγχρονης Εκπαίδευσης αναμένεται να οδηγήσει: 

1. Στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

2. Στην ισότιμη συμμετοχή όλων στην Κοινωνία της Γνώσης και 

3. Στο άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον υπόλοιπο κόσμο (Χριστοδούλου, 

χ.η.). 
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Το Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη διδασκαλία, θα προωθήσει 

την αυτονομία, θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες φοιτητών και καθηγητών και θα ευνοήσει την 

αλληλεπίδραση, προάγοντας τη γνώση και την αυτό-ελεγχόμενη και εξατομικευμένη μάθηση σε 

ρεαλιστικό πλαίσιο και ανεξάρτητα από χωροχρονικούς περιορισμούς ή άλλες δεσμεύσεις. Με τον 

τρόπο αυτό θα ευνοηθεί η ανοιχτή και διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ θα είναι εφικτή στην πράξη 

η συμμετοχή όλων των πολιτών στην Κοινωνία της Γνώσης και της Δια Βίου Μάθησης. 
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Κεφάλαιο 20: 
 

 

 

 

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας και Τοπική Ανάπτυξη: 

Η Περίπτωση της Νήσου Νάξου 
 

 

 

Κοντοπίδη Μαρία 

Email: 

mariakf95@gmail

.com 

Παναγιωτίδης 

Μιχάλης 

Email: 

anixi07@gmail.com 

Παρασκευάς 

Απόστολος – 

Ραφαήλ 

Email: 

geo16148@geo.

aegean.gr 

Φάρκωνα 

Ειρήνη 

Email: 

freedom_peace

_@hotmail.com 

 

Χριστοπούλου 

Κωνσταντίνα 

Email: 

env14126@env.

aegean.gr 

 

 

 

 

 

Περίληψη:  
Στην παρούσα εργασία θέλουμε να διερευνήσουμε και να δώσουμε απάντηση στο εξής ερώτημα: 

Μπορούν οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας της Νάξου και των οικονομικών δραστηριοτήτων της; Αρχικά θα γίνει αναφορά στο τι 

είναι και ποιες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και για την έννοια των ενεργειακών 

κοινοτήτων. Στη συνέχεια θα γίνει μια μικρή παρουσίαση της Νήσου Νάξου και ποιες ΑΠΕ 

βρίσκονται στο νησί. Τέλος θα ακολουθήσει η περιβαλλοντική νομοθεσία σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ 

καθώς και μία SWOT ανάλυση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες, Νάξος, Περιβάλλον, 

Παραγωγικές Ανάγκες 
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1.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται 

από διαφορετικές φυσικές διαδικασίες και βρίσκονται σε αφθονία στο περιβάλλον. Ως ενέργεια από 

ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρούνται η αιολική, η ηλιακή, η αεροθερμική, η γεωθερμική, η 

υδροθερμική και ενέργεια των ωκεανών, η υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα ελκυόμενα στους 

χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια. Το 

πρώτο χαρακτηριστικό πλεονέκτημα των ΑΠΕ είναι ότι η εκμετάλλευσή τους δεν γίνεται με κάποια 

ενεργειακή παρέμβαση, αλλά με την υπάρχουσα ροή ενέργειας στη φύση. Το δεύτερο πλεονέκτημα 

των ΑΠΕ εμπεριέχει την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον, εξαιτίας του ότι δεν αποδεσμεύουν 

υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα. Η αξιοποίηση των 

ΑΠΕ θα βοηθούσε στην επίλυση πολλών οικολογικών προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκει μέχρι το 2030 να καλύπτεται το 32% 

των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με ρήτρα 

αναθεώρησης προς τα πάνω το 2023. 

 

2.Ενεργειακές κοινότητες 

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσα των 

οποίων πρωτίστως οι πολίτες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα. Το νέο 

θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για τη σύσταση και λειτουργία αυτών των 

ενεργειακών κοινοτήτων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Με αυτή την 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

στην παραγωγή ενέργειας μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία ενεργειακή δημοκρατία, εφόσον το θέμα 

της ενέργειας δεν θα αφορά τους λίγους. 

Σε μία ενεργειακή κοινότητα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 

επίσης και οι ΟΤΑ. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί για την διασφάλιση της εντοπιότητας, αλλά και 

την δημοκρατικότητα των διαδικασιών: το 51% των μελών θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με την 

περιφέρεια, ο ελάχιστος αριθμός των μελών να είναι 5, ενώ ανεξαρτήτως ποσοστού όλοι 

συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με μόνο μία ψήφο.  

Μερικά παραδείγματα ενεργειακής κοινότητας είναι: α) λειτουργία φωτοβολταϊκού (φ/β)  

συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική αυτοπαραγωγή των μελών της κοινότητας, β) λειτουργία 

φ/β πάρκου από ΟΤΑ ή πάροχο ενέργειας για ηλιακή κοινωνική πολιτική, γ) λειτουργία αιολικού 

πάρκου από τα μέλη της κοινότητας ή από ΟΤΑ για εικονική αυτοπαραγωγή ή πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας στο δίκτυο, δ) λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης με ΑΠΕ, κ.α. 
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Πλεονεκτήματα της ενεργειακής κοινότητας: α) το κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

μειώνεται συνεχώς, β) μέσα από της ενεργειακές κοινότητες προστατεύεται το κλίμα, το περιβάλλον 

και η δημόσια υγεία και γ) πολλές ενεργειακές δραστηριότητες με τεράστιο περιβαλλοντικό και 

αναπτυξιακό όφελος παραμένουν στο περιθώριο λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή γραφειοκρατικών 

εμποδίων. Μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες διευκολύνεται η ανάπτυξη 

τους. 

 

3.Η νήσος Νάξος 

Η Νάξος αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση νησί του συμπλέγματος των Κυκλάδων και βρίσκεται 

στο κέντρο των θαλάσσιων δρόμων του Αιγαίου. Η έκτασή της αναλογεί σε 389,43 km2 ενώ οι 

ακτές της εκτείνονται σε μήκος 132,52 χλμ. Το  γεωγραφικό  της  μήκος  είναι  25˚ 22' 35.00"  

ανατολικά  και  το  γεωγραφικό  της  πλάτος  37˚ 06' 20.02"  βόρεια.  

 

Εικόνα 6. Θέση Νάξου.  

Πηγή: Γεωργούδη, Γ. (2016). Διερεύνηση της σχέσης της Δασικής Βλάστησης και των Φυσικών 

Κινδύνων στη νήσο Νάξο με τη χρήση σύγχρονων Χαρτογραφικών Μεθόδων. Μεταπτυχιακή 

Διατριβή Ειδίκευσης. Αθήνα. 

 

Ανήκει στον ενιαίο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μαζί με την Ηρακλειά, τη 

Σχοινούσα,  το Κουφονήσι και τη Δονούσα. Περιλαμβάνει 65 οικισμούς με μεγαλύτερα χωριά το 

Φιλότι, την Απείρανθο, την Τραγαία (Χαλκί), τις Μέλανες και το Σαγκρί. 
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Εικόνα 7. Οικισμοί Νάξου 

Πηγή: Γεωργούδη, Γ. (2016). Διερεύνηση της σχέσης της Δασικής Βλάστησης και των Φυσικών 

Κινδύνων στη νήσο Νάξο με τη χρήση σύγχρονων Χαρτογραφικών Μεθόδων. Μεταπτυχιακή 

Διατριβή Ειδίκευσης. Αθήνα. 

 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της Νάξου ανέρχεται σε 17.930 

κατοίκους. Περισσότεροι από τους μισούς, δηλαδή οι 7.374, βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην έδρα 

του Δήμου (Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, 2020). Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μια τάση μετακίνησης του πληθυσμού από τα ορεινά χωριά προς τις παράκτιες 

περιοχές (Γκουτζαμάνης, 2012).  

Η τάση αυτή πιθανότατα συνδέεται με την ανάπτυξη της τουριστικού τομέα. 

Το ανάγλυφό της Νάξου χαρακτηρίζεται ως ορεινό/ημιορεινό, με το ορεινό τμήμα του νησιού να 

καταλαμβάνει έκταση 302,83 km2. Συγκεκριμένα,  με  κατεύθυνση  από  το Βορρά  προς  το 

Νότο, συναντώνται αλυσιδωτά τα βουνά Κόρωνος, Ζας (1004μ) και Φανάρι (908 μ), με την κορυφή 

του Ζα να δεσπόζει ως η ψηλότερη των Κυκλάδων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014). Το 

πεδινό τμήμα της καταλαμβάνει έκταση 126,96 km2 ενώ καλύπτεται από εύφορες κοιλάδες και δύο 

εκτεταμένες πεδινές ζώνες (το Λιβάδι και το Εγγαρές).  

Η  Νάξος  θα μπορούσε  να  διακριθεί  σε  τρία  μεγάλα  φυσιογεωγραφικά  διαμερίσματα: 

(1) Το ορεινό, που καταλαμβάνει το βορειοδυτικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του νησιού. 
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(2) Τις  κοιλάδες μεταξύ  των ορεινών όγκων  (λεκανοπέδιο Τραγαίας). (3) Τις κατά μήκος της 

δυτικής ακτής αλλουβιακές κοιλάδες που καταλήγουν ομαλά προς τη θάλασσα (Γκουτζαμάνης, 

2012). 

 

Εικόνα 8. Ανάγλυφο Νάξου 

Πηγή: Γεωργούδη, Γ. (2016). Διερεύνηση της σχέσης της Δασικής Βλάστησης και των Φυσικών 

Κινδύνων στη νήσο Νάξο με τη χρήση σύγχρονων Χαρτογραφικών Μεθόδων. Μεταπτυχιακή 

Διατριβή Ειδίκευσης. Αθήνα. 

 

Παρότι τα νησιά των Κυκλάδων χαρακτηρίζονται από ανυδρία η Νάξος είναι πλούσια σε 

πηγές και ρέματα γεγονός το οποίο την καθιστά το πιο εύφορο νησί των Κυκλάδων. Εξίσου πλούσιο 

είναι και το υπέδαφος του νησιού σε σημαντικά πετρώματα με κύρια εκμεταλλεύσιμα προϊόντα το 

μάρμαρο και τη σμύριδα (Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, 2020). 

 

 

Κλίμα 

Το κλίμα της Νάξου εντάσσεται στον  εύκρατο  τύπο  του  χερσαίου  Μεσογειακού, χαρακτηρίζεται 

δηλαδή από ήπιους χειμώνες με λίγες βροχοπτώσεις που διαδέχονται ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Οι 

επικρατέστερες καιρικές συνθήκες είναι η ηλιοφάνεια, η συννεφιά, η βροχή και οι άνεμοι. Δυνατοί 

άνεμοι κυριαρχούν στο μεγαλύτερο τμήμα του χρόνου.  Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και 
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του Αυγούστου επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, τα μελτέμια. Στις πιο ορεινές περιοχές σπανίως 

εμφανίζονται χιόνια, χαλάζι και ομίχλη. Το ορεινό ανάγλυφο του νησιού αποτελεί βασικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση των κλιματολογικών του συνθηκών. (ΕΜΥ, 2020. Γκουτζαμάνης, 

2012) 

Περιβάλλον 

Πλούσια χλωρίδα και πανίδα χαρακτήριζαν το νησί της Νάξου ήδη από το παρελθόν.  

Σήμερα βρίσκονται ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 ως τόποι ιδιαίτερης οικολογικής 

και κοινωνικής σημασίας, η περιοχή του υγροτόπου της αλυκής Νάξου και η περιοχή της κεντρικής 

και νότιας Νάξου που εκτείνεται από τον Ζα και τη Βίγλα μέχρι το Μαυροβούνι. 

 

Εικόνα 9. Περιοχές Natura 2000 

Πηγή: European Environment Agency DISCLAIMER (2020). Natura 2000 Network. 

https://natura2000.eea.europa.eu/ 

 

Επιπλέον, έχουν ενταχθεί στη λίστα Corine, οι βιότοποι του Ζα, του Μαυροβουνίου, του 

Κορώνου και της νότιας Νάξου καθώς και οι αλυκές Νάξου, ως περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής 

αξίας. Συγκεκριμένα, οι αλυκές της Νάξου αποτελούν καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά ενώ 

στους προαναφερόμενους βιότοπους παρουσιάζονται τόσο ενδημικά φυτικά είδη όσο και πληθυσμοί 

Ορνέων και Σπιζαετών.  Μια σειρά σημαντικών οικοσυστημάτων και υγροτόπων καλύπτουν τις 

πεδινές και παράκτιες περιοχές της Νάξου όπως: οι λιμνοθάλασσες της Χώρας, της Γλυφάδας και 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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της Μικρής Βίγλας, οι Αλυκές του Αγίου Προκοπίου και οι αμμοθίνες με βλάστηση στις ΝΔ και ΝΑ 

ακτές του νησιού. Επίσης, στα οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας περιλαμβάνονται οι 

αμμοθίνες με συστάδες κέδρων στην Αγία Άννα, την Πλάκα, την Ψιλή Άμμο, τα έλη βάλτοι στο 

Πυργάκι και τον Καλαντό αλλά και η αγροτική περιοχή του Λιβαδιού με τους ανεμοφράχτες από 

καλάμια (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2014). 

Οικονομία 

Η οικονομία της Νάξου υπήρξε παραδοσιακά βασισμένη στην πρωτογενή δραστηριότητα. Σήμερα 

αποτελεί το νησί με τη μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή στις Κυκλάδες. Ο δευτερογενείς τομέας 

εμφανίζεται σε άμεση σχέση με τις παραγωγικές διαδικασίες του πρωτογενούς. Ωστόσο περίπου το 

47% του ενεργού πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2001) απασχολείται στον τριτογενή τομέας ο οποίος 

εμφανίζεται ως ο πιο ανεπτυγμένος τομέας στο νησί. Ο τελευταίος βασίζεται κυρίως στον τουρισμό 

και σε παρεμφερείς προς αυτόν δραστηριότητες. Ευρύτερα, έχει παρατηρηθεί αλματώδης τουριστική 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια η οποία οδηγεί στον παραγκωνισμό του πρωτογενούς τομέα 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2014). 

Ενέργεια 

Οι ανάγκες αιχμής της Νάξου κατά τη διάρκεια του  χειμώνα υπολογίζονται στα 12-13 MW ενώ 

κατά τους μήνες του καλοκαιριού σχεδόν διπλασιάζονται, φτάνοντας τα 30ΜW. Η τροφοδοσία του 

νησιού μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιούταν από το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της 

Πάρου (Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής, Διαθέσιμη Ισχύς kW 35300), μέσω υποθαλάσσιου 

ηλεκτρικού καλωδίου. Κύρια καύσιμα για τη λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής της 

Πάρου είναι το μαζούτ χαμηλού θείου και το πετρέλαιο κίνηση ντίζελ (Λυκογιάννη, 2019). Ωστόσο, 

προβλέπεται η σύνδεση της Νάξου με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής 

χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Το παραπάνω έργο 

εντάσσεται στο σχέδιο διασύνδεσης των Κυκλάδων που θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη 

φάση έχει ολοκληρωθεί από το 2018 ενώ η δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Πάρου 

και της Νάξου με την ηπειρωτική χώρα, όπως και της Νάξου με τη Μύκονο, αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το 2021 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).   
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Εικόνα 10. Σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων 

Πηγή: Μεζαρτάσογλου, Δ., Σταμπολής, Κ.Ν. και Χατζηβασιλειάδης, Ι. (2019). Ο Ελληνικός 

Ενεργειακός Τομέας - Ετήσια Έκθεση 2019. ΙΕΝΕ Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

 

Μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας προμηθεύεται από τις ανεμογεννήτριες του νησιού, τα 

οικιακά φωτοβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά σε αγροτεμάχια (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

2014).  Στη Νάξο από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παράγεται ενέργεια 10,724 

MWATT.  

Πίνακας 1: Αιολικό δυναμικό στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο (ΚΑΠΕ 2001). 

Περιφέρεια  >6 >7 >8 >9 >10 
Νότιο Αιγαίο Έκταση(Km2) 10,1 579,9 367.0 207,1 113,2 

Μέση 

ταχύτητα 

ανέμου(m/s) 

6,6 8,9 9,8 10,7 11,8 

ΜW 346,4 17712,1 11973,3 6161,9 3469,9 

CF(%) 23,7 38,6 42,9 47,3 50,6 

Βόρειο Αιγαίο Έκταση(Km2)    192.7 70,6 24,8 9,9 

Μέση 

ταχύτητα 

ανέμου(m/s) 

 6,5 7,7 9,2 10,8 

MW  6592,8 2452,8 871,2 346,4 

CF(%)  28,0 34,3 41,4 47,7 

Ειδικότερα, υπάρχουν εννέα ιδιωτικές ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Κορώνου και δύο 

στην περιοχή της Γαλήνης που παράγουν συνολικά περίπου 8.0 MWATT. Στη συνολική 

παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ προσμετρείται και η χρήση ηλιακών συστημάτων για τη θέρμανση 

νερού χρήσης σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοικοκυριά (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2014). 
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Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι συγκρίνοντας το αιολικό δυναμικό  ανάμεσα στο Νότιο  και 

το Βόρειο Αιγαίο, φαίνεται  να  υπερέχουν σαφώς οι  Κυκλάδες  και  τα Δωδεκάνησα σε σχέση με 

τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (πίνακας 1). 

Παράλληλα στον χάρτη του  αιολικού δυναμικού της Ελλάδος (ΚΑΠΕ 2001), 

καταδεικνύεται η πλεονεκτική θέση που κατέχει η Νάξος έναντι των άλλων περιοχών της χώρας, 

αφού ανήκει στις περιοχές με μέση ετήσια τιμή ταχύτητας ανέμου  της τάξης  έως 10 m/s. 

 

Εικόνα 11. Χάρτης Αιολικού Δυναμικού Ελλάδας (ΚΑΠΕ 2001) 

Με την πιο πρόσφατη απόφαση της πολιτείας7 εγκρίθηκε η τροποποίηση της 

177360/18.12.14 Απόφασης,  σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά  Νάξο,  

Άνδρο, Πάρο και Τήνο. Στην παραπάνω απόφαση μειώνονται τα αιολικά πάρκα από 9 σε 7 αφού 

εξαιρείται το αιολικό πάρκο "ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε." στην Νάξο και το αιολικό πάρκο "ΓΚΑΓΚΑΡΗ 

Α.Ε." στην Τήνο. Σύμφωνα με αυτήν παραμένουν: 

 Ένα (1) αιολικό πάρκο στην Νάξο με 16 ανεμογεννήτριες.  

 Τρία (3) αιολικά πάρκα στην Άνδρο με σύνολο 33 ανεμογεννήτριες 

 Δύο (2) αιολικά πάρκα στην Πάρο με 22 ανεμογεννήτριες. 

 Ένα (1) αιολικό πάρκο στην Τήνο με 5 ανεμογεννήτριες. 

 

 

 

                                                 
7 ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/29714/1561/ 25.05.2020έγκριση η τροποποίηση της 177360/18.12.14 σχετικά με την εγκατάσταση των 

αιολικών πάρκων στα νησιά. 
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4. Περιβαλλοντική νομοθεσία για τις ΑΠΕ 

4.1 Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε και συμπαραγωγή: 

• N.3851/10 (ΦΕΚ Α' 85/4-6-10): «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».  

• N.3734/09 (ΦΕΚ Α' 8/28-1-09): «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες 

διατάξεις».  

• N.3468/06 (ΦΕΚ Α' 129/27-6-06): «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις».  

• Ν. 2941/01 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 201/12-09-01): «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, 

αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.».  

• Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-

Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».  

• Ν. 2647/98 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 237/22-10-98): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και 

την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

• Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): «Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».  

 

4.2 Νομοθεσία σε φωτοβολταϊκά ΑΠΕ: 

• 10/08/2012 . ΦΕΚ Απόφασης: «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης 

προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με 

την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α» & : «Τροποποίηση  της 

απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς». 

• 02/05/2013 .ΦΕΚ 1103 :«Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»  

• 30/12/2014. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Υπουργική απόφαση "Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από 

αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006" - net-

metering & σχόλια Σ.Ε.Φ. 

• 15/01/2015. ΦΕΚ 50 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών 

συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών. 
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• 09/08/2016. Ν.4416/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/09082016) Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. 

• 05/05/2017. Υπουργική Απόφαση AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067 (ΦΕΚ Β΄1547/5.5.2017) 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

(virtual net metering) 

• 23/01/2018. N. 4513 (Ενεργειακές Κοινότητες) 

• 20/03/2020. ΦΕΚ 940 Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών 

Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

• 26/03/2020. Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΕΚ/30971/1190  Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., 

επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 

• 23/07/2020. N.4710  Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις. 

• 30/07/2020. ΦΕΚ 3150 Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας γιατην εγκατάσταση και τη 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος 

μικρότερης ή ίσης των 60 kW. 

 

4.3 Υπουργικές αποφάσεις: 

•  Υ.Α. ΣΕ 2708/17-12-87 ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 761): «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής»  

Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε από τις :   

Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ12230/3.8.99 ΥΠΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 1560/04-08-99): «Τροποποίηση διαδικασίας 

έκδοσης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μη εγγυημένης ισχύος 

στα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης, Ρόδου και Κω της ΔΕΗ και λοιπές ρυθμίσεις» 

  Υ.Α. 8860/11.5.1998 ΥΠΑΝ:«Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ 

8295/19.4.1995»  

Υ.Α. Δ6/Φ1/51298/2.8.1996 ΥΠΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β 766/28.08.1996): «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση διατάξεων καθώς και διόρθωση παροραμάτων της απόφασης του Υπουργού 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθ. πρωτ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995». 

•  Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995 ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β 385/10.5.1995):  

«Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και 

λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.  
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Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών  και 

ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης» 

•  Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2.8.96 ΥΠ.ΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β 766/28.8.1996):  «Προσδιορισμός 

παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής»  

 

4.4 Σχετικά με Υδροηλεκτρικά έργα: 

• Ν. 1739/1987 (Τεύχος ΦΕΚ Α 201/20-11-1987): «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες 

διατάξεις» 

•  Π.Δ. 256/1989 (Τεύχος ΦΕΚ Α 121/11.5.89) «'Αδεια χρήσης νερού»  

• Υ.Α. Φ16/5813/17.5.89 ΥΒΕΤ (Τεύχος ΦΕΚ Β 383/24.5.89): «'Αδεια εκτέλεσης έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαμβάνονται 

στον Δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα»  

• Υ.Α. 12160/30.7.1999 ΥΠΑΝ (Τεύχος ΦΕΚ Β 1552/3.8.99): «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων 

ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών έργων με τη 

βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού της χώρας»  

4.5 Σχετικά με την αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων: 

• Ν. 1475/84 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 131/11-09-1984): "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού»  

• Υ.Α. Δ9-8/Φ261/31928/21-12-93 (Τεύχος ΦΕΚ Β' 958/31.12.1993) «Καθορισμός μισθώματος 

γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση χρήση βάσει του καταναλισκόμενου 

θερμοενεργειακού δυναμικού του γεωθερμικού ρευστού».  

 

4.6  Σχετικά με την αξιοποίηση βιομάζας: 

• Π.Δ. 126/1986 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 44/17-04-86)  

«Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν 

στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς».  

 

4.7 Νομικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων Αιολικών Πάρκων: 

• Η διαδικασία αδειοδότησης για αιολικά πάρκα διέπεται κατά κύριο λόγο από το Ν. 3851/2010 

για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής», ο οποίος τροποποίησε τον προηγούμενο Ν. 3468/2006.  
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5. Προτάσεις 

Οι ΑΠΕ που πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Νάξου 

χωρίς να επιβαρύνουν το τοπίο και το περιβάλλον είναι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα 

φωτοβολταϊκά, η κυματική ενέργεια και η βιομάζα. Οι λόγοι που θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες 

ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινότητας είναι το γεγονός 

ότι η Νάξος ως νησί, επιβάλλεται να εκμεταλλευτεί το υγρό στοιχείο της (υπεράκτια αιολικά πάρκα, 

κυματική ενέργεια). Επιπλέον, εκ της γεωγραφικής της θέσεως έχει αυξημένο ποσοστό ηλιοφάνειας 

τις περισσότερες μέρες του χρόνου (φωτοβολταϊκά). Τέλος, εξαιτίας του ιδιαίτερα αναπτυγμένου  

πρωτογενή της τομέα παράγονται απόβλητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως 

καύσιμα (βιομάζα). 

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες ΑΠΕ σε μία SWOT ανάλυση όπου 

φαίνονται τα πλεονεκτήματα τους καθώς και τα μειονεκτήματα που έχουν ή μπορεί να επιφέρουν 

στην τοπική κοινωνία. 

ΑΠΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Υπεράκτια 

αιολικά πάρκα8 

Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Παρεμπόδιση της αλιείας και των θαλάσσιων 

μεταφορών 

Δεν παρεμβαίνει στο χερσαίο τοπίο Παρέμβαση στη μεταναστευτική συμπεριφορά 

και στη πτήση των αποδημητικών πουλιών 

Ανεμογεννήτριες μεγαλύτερης ισχύος με μικρότερο 

ύψος 

Οι πλωτές ανεμογεννήτριες είναι δαπανηρές 

Ελάχιστη οπτική παρεμβολή αναφορικά με τις 

χερσαίες ανεμογεννήτριες 

 

“Μπορούν να συνδυαστούν με τουρμπίνες 

υποθαλάσσιων ρευμάτων ή κυματικές μηχανές για να 

μειωθεί το τελικό κόστος.” (Σουσούνης, χ.χ., σ.12) 

 

Κυματική 

ενέργεια9 

Άμεσα διαθέσιμη πηγή ενέργειας Για την παραγωγή σημαντικής ποσότητας 

ενέργειας απαιτείται συνεχόμενο και δυνατό  

κυματικό δυναμικό. 

Φιλική προς το περιβάλλον Ακριβή κατασκευή και τεχνολογία δυνάμενη να 

επιβιώσει ακόμα και στις χειρότερες καιρικές 

συνθήκες. 

“Η χερσαία κυματική συσκευή μπορεί να συνδυαστεί 

με κυματοθραύστη/ μικρό λιμάνι και επομένως το 

αρχικό κόστος να μην είναι τόσο υψηλό”  

(Σουσούνης, χ.χ., σ.23) 

Οι συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν οπτική 

ενόχληση. 

 Οι συσκευές βαθιών και ρηχών νερών 

τοποθετούνται στις ίδιες περιοχές χρήσεως για 

την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις 

παράκτιες ανεμογεννήτριες. 

Φωτοβολταϊκά10 Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας (ειδικά στην Ελλάδα) Υψηλό κόστος. 

                                                 
8Σουσούνης Μ. Χ., (χ.χ.), Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου 

(Διδακτορική διατριβή), Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου 
9Σουσούνης Μ. Χ., (χ.χ.), Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου 

(Διδακτορική διατριβή), Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου 
10OLCP Φωτοβολταϊκό σύστημα (χ.χ.). Ανακτήθηκε 6 Αυγούστου, 2020, από το OLCP 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1

%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 
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ΑΠΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Απεξάρτηση από άλλα είδη καυσίμων (π.χ. 

πετρέλαιο, λιγνίτη) 

 

Δε ρυπαίνει το περιβάλλον  

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα  

Λειτουργεί αθόρυβα και δε χρειάζεται ιδιαίτερη 

συντήρηση 

 

Μακρά διάρκεια ζωής  

Βιομάζα11 Προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς Σημαντικό μειονέκτημα της βιομάζας αποτελεί το 

υψηλό κόστος εκμετάλλευσης, ως παράδειγμα 

αναφέρεται η χρήση της βιομάζας  πέλλετ. 

“Δύναται να αντικατασταθεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα” (Ντορλής, 2017, σ.10) 

 

Φιλική προς το περιβάλλον  

Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας  

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα  

Αντικαθιστά καύσιμα επιβλαβή για την ανθρώπινη 

υγεία 

 

Χαμηλού κόστους  

Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ΑΠΕ προτείνεται η εκμετάλλευσή τους μέσω των 

ενεργειακών κοινοτήτων. Ο θεσμός έχει ως στόχο να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας ενισχύοντας τη συνεργασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών. Έτσι, 

θα είναι ικανοί να παράγουν, να καταναλώνουν και να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια. (Τι είναι οι 

Ενεργειακές Κοινότητες και πως μπορούν να επωφεληθούν ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες και Δήμοι 

(παραδείγματα), 2017). Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα η εικονική αυτοπαραγωγή διότι 

δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί ενέργεια από ΑΠΕ ακόμα και αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

χώρος για την εγκατάσταση του συστήματος στο κτίριο όπου θα καταναλωθεί η ενέργεια αλλά 

βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται συμψηφισμός του λογαριασμού του 

ηλεκτρικού ρεύματος με την παραγόμενη ενέργεια όπως θα γινόταν στην περίπτωση που το 

σύστημα ήταν εγκατεστημένο στο κτίριο. (Γρηγορίου, 2018) 

Σύμφωνα με το άρθρο του Γρηγορίου (2018), στην Ελλάδα κάποιοι δήμοι της Θεσσαλονίκης 

και της Λάρισας χρησιμοποιούν κατά αυτόν τον τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία προκειμένου να 

μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την παραγόμενη ενέργεια σε δημοτικά κτίρια ή σε κατοικίες 

ευάλωτων οικογενειών. (Γρηγορίου, 2018). 

 

6. Συμπέρασμα 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νέες τοποθεσίες στο νησί της Νάξου θα ήταν δύσκολη καθώς 

στο νησί βρίσκονται ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία. Για αυτό το λόγο προτείνονται 

άλλες μορφές ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά, οι πλωτές ανεμογεννήτριες και η παραγωγή 

ενέργειας από βιομάζα και τα κύματα. Χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ΑΠΕ μέσω της 

                                                 
11Ντορλής Σ. (2017). Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σ.10, Πτυχιακή εργασία, Σχολή 

Διοίκησης και Οικονομίας, Αιγάλεω 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

344 

ενεργειακής κοινότητας δίνεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να μπορούν να παράγουν, να 

καταναλώσουν, να αποθηκεύσουν (μέσω υβριδικών σταθμών) ή να πωλήσουν ενέργεια μειώνοντας 

το ενεργειακό κόστος τους, βελτιώνοντας την απόδοση ενέργειας των κτηρίων και αντιμετωπίζοντας 

την ενεργειακή φτώχεια. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια σε περίπτωση που επιλέξει 

μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα να χρηματοδοτήσει νέα έργα που θα ψηφιστούν από τη γενική 

συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας. (Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες και πως μπορούν να 

επωφεληθούν ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες και Δήμοι (παραδείγματα), 2017; Βερροιόπουλος,χ.χ.) 

Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από ό,τι αν δεν εκμεταλλευτούν τις ΑΠΕ μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων. 

Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης κάλυψη των αναγκών της 

τοπικής κοινωνίας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της αντιστρόφως ανάλογης δυνατότητας 

κάλυψης των αναγκών των κατοίκων, δηλαδή, το χειμώνα θα παράγεται περισσότερη ενέργεια από 

τις ανεμογεννήτριες, ενώ το καλοκαίρι δε θα παράγεται η απαραίτητη ενέργεια για τη κάλυψη των 

αναγκών των κατοίκων και των τουριστών. 
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Κεφάλαιο 21: 
 

 

 

 

Υποδομές και Τοπική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Νάξου  
 

Ταντούλου Παρασκευή, 
Μηχανικός Οικονομίας και 

Διοίκησης. 

Email: tantouloup@gmail.com 

Μουράτης Κωνσταντίνος, 

Περιβαλλοντολόγος. 

Email: kmouratis@eppe.gr 

 

Aγγελοπούλου Φανή, 

Οικονομολόγος. 

Email: fani_ang@yahoo.gr 

 

 

 

 

Περίληψη: 
Αυτή η μελέτη εφαρμόζει μεθόδους στρατηγικής διοίκησης και στοχεύει στην ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του αερολιμένα Απόλλων της Νάξου (JNK). Πιο συγκεκριμένα εξετάζει την 

ανάγκη για  επεκτασή του και πως αυτό επιδρά στη τοπική κοινωνία, αλλά και στη βιομηχανία τουρισμού 

γενικότερα . Σε αυτή τη μελέτη, εξετάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του υπάρχοντος αεροδρομίου και ποιες 

αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου το αεροδρόμιο να είναι βιώσιμο στα νέα δεδομένα, η 

στρατηγική μελέτη για την υπάρχουσα κατάσταση και τέλος οι περιβαλλοντικές προυποθέσεις και 

επιπτώσεις. Η ανάλυση Strengths Weakness Opportunities Threats (SWOT) χρησιμοποιείται για την 

διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης και το στρατηγικό σχεδιασμό για τον αερολιμένα τα επόμενα έτη. 

Βάσει των ευρημάτων η κύρια δύναμη που δύναται να ωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του αερολιμένα 

Νάξου είναι η ανάπτυξη του νησιού. . 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αερομεταφορές, Αερολιμένες, Τοπική Ανάπτυξη, Νάξος 
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1. Εισαγωγή 

Οι μεταφορές συνέβαλαν σημαντικά στην διαμόρφωση των λαών στο πέρασμα των χρόνων. 

Δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από τα βιώματα του, τον τόπο όπου 

μεγαλώνει και τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά, προκύπτεi ότι τα ταξίδια παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την διεύρυνση των οριζόντων ενός λαού. Είναι αντιληπτό, 

λοιπόν, ότι η ανάπτυξη των αερομεταφορών αποτελεί αντικείμενο προς ανάλυση, όχι μόνο για την 

αύξηση της απόδοσης των αεροδρομίων, όσο και για την εξέλιξη του ανθρώπου. 

Η Ευρώπη αποτελεί σημαντική πηγή προέλευσης τουριστών και προβλέπεται ότι 729 

εκατομμύρια τουρίστες θα μετακινηθούν από την Ευρώπη προς διάφορους τουριστικούς 

προορισμούς το έτος 2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,1%. Η Ευρώπη αποτελεί το 55% της 

παγκόσμιας τουριστικής αγοράς . Η Δυτική Ευρώπη αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή προέλευσης 

τουριστών με κυριότερους προορισμούς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.  

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού διαδραματίζουν οι αεροπορικές εταιρείες. 

Η απελευθέρωση της αεροπορικής αγοράς το 1978 στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα στην 

Ευρώπη έφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά των μεταφορών. Κύρια συνέπεια αυτής της εξέλιξης 

αποτελεί η είσοδος στο χώρο των αεροπορικών μεταφορών νέων εταιρειών πέρα από τους εθνικούς 

αερομεταφορείς (flag carriers) οι οποίοι παραμένουν υπό μερικό/απόλυτο κρατικό έλεγχο μέχρι και 

σήμερα σε αρκετές χώρες του κόσμου.  

Επιπρόσθετα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα (business models) εισήχθησαν κατά τη δεκαετία 

του 2000 στην παγκόσμια αεροπορική αγορά, με κυριότερο αυτό των εταιρειών ”low cost” που 

ξεκίνησε από την Αμερική, ωστόσο σήμερα η πλειοψηφία ”low cost” αεροπορικών εταιρειών πετάει 

σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τα κοινά χαρακτηριστικά των “low cost” αεροπορικών εταιρειών είναι τα 

εξής:  

 Χρήση ενός μοναδικού τύπου αεροσκάφους μεσαίων αποστάσεων (συνήθως Boeing 737 ή 

A320/321) – ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. 

 Χρήση αεροσκαφών πολύ μικρής ηλικίας ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία στα καύσιμα. Για 

παράδειγμα οι δύο μεγαλύτερες low cost αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης (ως προς τον ετήσιο 

τζίρο) έχουν μέση ηλικία στόλου κατά προσέγγιση τα 6-8 έτη (Ryanair,2020), ενώ στους εθνικούς 

αερομεταφορείς η μέση ηλικία στόλου είναι σημαντικά μεγαλύτερη.  

 Σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός πτήσεων/ημέρα σε σχέση με τους άλλους αερομεταφορείς, με 

μικρότερο average stage length ωστόσο (MIT,2020).  

 Τιμολόγηση με βάση την «διάκριση τιμών 3ου βαθμού», δηλαδή η τιμή καθορίζεται από την 

προθυμία του χρήστη να πληρώσει. Ο χρήστης που προτίθεται να πληρώσει υψηλό τίμημα 
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προκειμένου να μεταβεί από έναν τόπο σε έναν άλλο θα πληρώσει (στατιστικά) υψηλότερο τίμημα 

από έναν χρήστη που έχει χαμηλότερο «ανώτατο όριο» τιμής που προτίθεται να πληρώσει για το ίδιο 

δρομολόγιο. Αυτό συμβαίνει με την πώληση εξατομικευμένων πακέτων εισιτηρίου, όπου κάθε 

υπηρεσία (π.χ. θέση σε παράθυρο, προϊόντα catering, μεγάλος όγκος αποσκευών) κ.α. πωλείται 

ξεχωριστά – ο χρήστης «χτίζει» το εισιτήριό του.  Συχνά, οι εταιρίες χαμηλού κόστους  πετούν προς 

μικρότερα, λιγότερο πολυσύχναστα, δευτερεύοντα αεροδρόμια και/ ή πετούν προς αεροδρόμια σε 

ώρες μη συμφόρησης (off-peak hours) για να αποτρέψουν καθυστερήσεις λόγω αεροπορικής 

κίνησης και για να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα τέλη υποδομής. 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές Αερολιμένα Νάξου – Απαιτήσεις  

Προκειμένου το αεροδρόμιο της Νάξου να μπορεί να καταστεί διεθνής αερολιμένας θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να δέχεται πτήσεις από Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Παρατηρείται ως εκ τούτου πως 

οι πτήσεις προς τις κύριες Ευρωπαϊκές πόλεις είναι πτήσεις που εξυπηρετούνται από αεροσκάφη 

μεσσαίου εύρους αποστάσεων, συνεπώς το αεροδρόμιο της Νάξου πρέπει να καταστεί ικανό από 

τεχνικής άποψης (τόσο σε επίγεια όσο και εναέρια υποδομή) να εξυπηρετήσει αυτά τα αεροσκάφη. 

Η παρουσία των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους εμφανίζει σημαντική θετική επιρροή 

στην αποδοτικότητα των αεροδρομίων (Κουμουτσίδη,2019), υποδεικνύοντας ότι τα αεροδρόμια με 

μεγαλύτερο αριθμό επιβατών χαμηλού κόστους αξιολογούνται ως αποδοτικότερα. Επιπρόσθετα, σε 

έρευνα που έγινε σε επιβάτες των γραμμών των Κυκλάδων, προκύπτει ότι εφόσον υπάρχει 

αεροπορική σύνδεση, σημαντικό μέρος των μετακινούμενων είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 50-

150% υψηλότερη τιμή εισιτηρίου από αυτή του πλοίου για αεροπορικό ταξίδι  (Παπαϊωάννου, 

2017).  

Διάγραμμα 1: Διακινηθέντες Επιβάτες Αερολιμένα Νάξου 
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Πηγή στοιχείων: ΥΠΑ, ίδια επεξεργασία 
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Διάγραμμα 2: Αφίξεις Τουριστών σε Κυκλάδες  
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 Πηγή: 

http://www.transport.ntua.gr/ 

 

Η συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή τις συνήθειες και 

τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων στο αεροδρόμιο της Νάξου, και η  κατανομή τους στο χώρο 

δείχνει ότι αφορά κυρίως εσωτερικό τουρισμό ,παρόλο που είναι το τέταρτο νησί των Κυκλάδων σε 

όγκο τουρισμού και το πρώτο σε πληθυσμό και μέγεθος όπως φαίνεται και στα Διαγράμματα 1 και 

2. Η βελτίωση του αεροδρομίου της Νάξου θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην τοπική 

οικονομία, καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η βελτίωση της προσβασιμότητας ενός τόπου επιδρά 

θετικά στην τοπική ανάπτυξη, ενώ η τοπική ανάπτυξη στη συνέχεια προκαλεί περαιτέρω βελτίωση 

προσβασιμότητας, συνιστώντας έτσι ενάρετο κύκλο που διαρκώς επαναλαμβάνεται (Παπαϊωάννου, 

2018).  

3. Μεθοδολογία Έρευνας & Αποτελέσματα 

Η έρευνα ακολουθεί την εξής μεθοδολογία:  
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Στη συνέχεια αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία κάθε βήματος, καθώς και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν:  

Βήμα 1: Ανάλυση SWOT υπάρχουσας υποδομής:  

Η ανάλυση SWOT αφορά την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 

οντότητας (π.χ. ένα τεχνικό έργο, ένας οργανισμός, μια επιχείρηση κ.α.). Πιο συγκεκριμένα 

αναλύονται τα δυνατά σημεία αυτής της οντότητας, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες που προκύπτουν και 

οι απειλές. Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον το οποίο είναι 

υπό τον έλεγχο της οντότητας που αναλύεται, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αφορούν το εξωτερικό 

περιβάλλον – μη άμεσα ελεγχόμενο τις περισσότερες φορές. Η λέξη SWOT συντίθεται από τα 

αρχικά Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Η καταγραφή των στοιχείων που 

απαρτίζουν την ανάλυση SWOT μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως, μεταξύ άλλων, 

ανασκόπηση σε βιβλιογραφία, έρευνα σε «ειδικούς» (Delphi) ή επιτόπια αυτοψία.  

Η χρήση της ανάλυσης SWOT επεκτείνεται με αυξανόμενους ρυθμούς σε τομείς και 

αντικείμενα έρευνας που εντάσσονται στο μη επιχειρηματικό τομέα και αφορούν σε διάφορες όψεις 

και διαστάσεις δημόσιων πολιτικών, δηλαδή σε τομείς εκτός του στρατηγικού σχεδιασμού, της 

έρευνας αγοράς και του ανταγωνισμού, της ανάπτυξης και της στρατηγικής για νέα προϊόντα, 

υπηρεσίες.  

Ένας από τους τομείς αυτούς, αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις 

αναπτυξιακού χαρακτήρα, σε τοπικές ή περιφερειακές οικονομίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

παρεμβάσεις και οι δράσεις αυτού του είδους, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν σε διαρθρωτικές και 

μόνιμες αλλαγές, έχουν σαφώς χωρική διάσταση (άμεση ή έμμεση), αφού γίνεται προσπάθεια 

αξιοποίησης του τοπικού ή περιφερειακού ενδογενούς αναπτυξιακού και κοινωνικο-οικονομικού 

δυναμικού, σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της ανάλυσης  

SWOT σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός των ενδογενών αναπτυξιακών 

χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, με μια σειρά από εξωτερικούς προσδιοριστικούς (ευνοϊκούς ή 

δυσμενείς) παράγοντες, με στόχο την επιτυχή υποστήριξη των δράσεων σχεδιασμού των 

παρεμβάσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα η ανάλυση SWOT στοχεύει : − Στη 

μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, 

σε μία γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά., όπως των Κυκλάδων − Στον εντοπισμό 

των κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστικών παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών), που 

επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτική, όπως στη περίπτωσή μας στην ανάπτυξη 

βελτίωση και επέκταση του αερολιμένα της Νάξου. Κατά την λειτουργία ενός αεροδρομίου 

δημιουργούνται 1200-4500 θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο διακινούμενων επιβατών, με μέση 
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τιμή 2000-2500, οι οποίες σχετίζονται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα με τη λειτουργία του 

(Προφυλλίδης, 2008). 

SWOT  Αερολιμένα Νάξου  

Ισχυρές  Δυνάμεις 

 
Αδυναμίες 

 
Ευκαιρίες 

 
Απειλές 

 
 

           Η αύξηση του τουρισμού λόγω του νέου αεροδρομίου θα μπορέσει να ανανεώσει την 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού μέσω του αγρο-τουρισμού, όπου οι τουρίστες φιλοξενούνται σε 

κάποια γεωργική μονάδα, σε  κάποιο μεγάλο αγρόκτημα, με σκοπό να συμμετάσχουν στις 

καθημερινές εργασίες και στον καθημερινό τρόπο ζωής σαν να ήταν μόνιμοι εργάτες στην 

συγκεκριμένη γεωργική μονάδα. Άλλος τρόπος είναι αυτός όπου οι τουρίστες φιλοξενούνται σε 

μικρές ξενοδοχειακές μονάδες ή καταλύματα τα οποία βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και έτσι 



Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης  

 

352 

μπορούν να έρθουν σε επαφή με την αγροτική ζωή χωρίς να συμμετέχουν σε αυτήν. Η αύξηση των 

Ευρωπαίων  τουριστών μπορεί να δώσει μια τεράστια ώθηση σε αυτό το είδος του τουρισμού που η 

Νάξος μπορεί να προσφέρει. 

Ο οικολογικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού όπου σκοπός είναι η προστασία των 

βιότοπων και της χλωρίδας και πανίδας ενός τόπου. Οι τουρίστες, κατά κύριο λόγο Ευρωπαίοι, που 

επιλέγουν τον οικολογικό τουρισμό, αποσκοπούν στην χαλάρωση και στην ξεκούραση αλλά χωρίς 

αυτό να συνδυαστεί με καταπάτηση του περιβάλλοντος. Επίσης, αρκετά από τα χρήματα, που 

καταναλώνουν οι τουρίστες κατά την διαμονή τους, καταλήγουν στην τοπική κοινωνία που σκοπό 

έχει την διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής. Επιγραμματικά, ο τουρίστας που επιλέγει τον οικολογικό τουρισμό 

έχει διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες μπορεί να ψυχαγωγηθεί. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

a) περίπατος σε δάση και δρυμούς b) επίσκεψη σε φαράγγια, σπήλαια και καταρράκτες, κλπ. c) 

γνωριμία με ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα του τόπου d) επίσκεψη και διαμονή σε καταφύγια κάτι 

που δεν υπάρχει στα γύρω νησιά. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός κυρίως ιστιοπλοΐας και yachting  είναι μια εναλλακτική μορφή 

τουρισμού η οποία έχει μια πολύ ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και στη Νάξο μπορεί να 

αναπτυχθεί, λόγω των μικρών Κυκλάδων, από τουρίστες που είναι διατεθιμένοι να ξοδέψουν 

περισσότερα χρήματα και να ανταγωνιστεί νησιά όπως  Μύκονος  και  Σαντορίνη. 

Επιπλέον, ο πολιτιστικός τουρισμός - πάρα πολλοί ναοί και αρχαιότητες υπάρχουν στη Νάξο 

- ο αθλητικός τουρισμός όπως και ο συνεδριακός -  αν συνδυαστεί με την δημιουργία  

πανεπιστημίου. Η αύξηση τουρισμού θα κάνει βιώσιμο και κερδοφόρο τον αερολιμένα  και 

ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού εκτός από την  αύξησή του. 

Βήμα 2: Κατάρτιση Confrontation Matrix 

Ο πίνακας που παρουσιάζεται παρακάτω καταρτίστηκε βάσει τόσο της κρίσης των συγγραφέων όσο 

και συζήτησης/συνέντευξης με ειδικούς (experts). Για κάθε στοιχείο του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(ευκαιρία ή απειλή) ιεραρχούνται βάσει της βαρύτητάς τους (θετικής ή αρνητικής κατά απόλυτη 

τιμή) τα στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος, προκειμένου στη συνέχεια να καταρτιστεί η 

στρατηγική που πρέπει το αεροδρόμιο της Νάξου να ακολουθήσει.  
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Βήμα 3: Ανάλυση – Αποτελέσματα 

Από τη SWOT, μέσω του πίνακα προσαρμογής προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:. 

 Η τοπική ανάπτυξη της Νάξου είναι η σημαντικότερη δύναμη που θα δρομολογήσει την 

ανάπτυξη του αεροδρομίου και θα το «θωρακίσει» έναντι των ανταγωνιστικών αεροδρομίων. 

Επιπρόσθετα η ανάπτυξη νέας υποδομής θα δώσει νέα ώθηση στην τοπική ανάπτυξη, η οποία στο 

μακρινό μέλλον θα απαιτήσει ξανά την ανάπτυξη νέας συγκοινωνιακής υποδομής. Το παρόν 

αποτελεί έναν ατέρμονα ενάρετο κύκλο (virtuous circle).   

 Ο πληθυσμός αυξάνεται και οι υποδομές πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτή την αύξηση, αλλά 

και να την διεγείρουν.  

 Τα ιδιωτικά αεροπορικά συμφέροντα (λόγω της αποκρατικοποίησης και απελευθέρωσης της 

αεροπορικής αγοράς τα τελευταία 20 χρόνια) μπορούν να επιδράσουν θετικά στην τουριστική 

ανάπτυξη. Ιδιαίτερη η σημασία των low cost αεροπορικών εταιρειών!  

 Η δυνατότητα του JNK να συνδυάσει αεροπορία και αεροπλοϊα, λόγω της εγγύτητας με τη 

θάλασσα, αποτελεί σημαντικό προσόν του αεροδρομίου.  

 Η βελτίωση των υποδομών δίνει τη δυνατότητα εμπορικών πτήσεων από/προς το νησί.  

 Η τουριστική ανάπτυξη επιταχύνεται με την προσέλκυση συνδέσεων με νέους προορισμούς  και 

νέα είδη τουρισμού. Βλέπε την ανάλυση παραπάνω . 
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 Ο αεροσταθμός επιβατών είναι ανεπαρκής – απαιτείται βελτίωση για την επιτάχυνση της 

τουριστικής ανάπτυξης.  

 Ο θόρυβος από το νέο αεροδρόμιο αποτελεί «τροχοπέδη» για την τοπική ανάπτυξη των 

περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο.  

 Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας όπως και το 

παγκόσμιο επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη του αεροδρομίου. 

 

3. Συμπεράσματα   

Το αεροδρόμιο της Νάξου σήμερα δύναται να εξυπηρετεί τοπικές πτήσεις από την Ελληνική 

ενδοχώρα με ελικοφόρα (turboprop/turbofan) αεροσκάφη. Η κινητήρια δύναμη για την αναβάθμισή 

του σε διεθνή αερολιμένα είναι η τοπική ανάπτυξη της Νάξου, και η παράγωγος ζήτηση (derived 

demand) για μεταφορές που αυτή δημιουργεί. Ωστόσο και μετατροπή του JNK σε διεθνή 

αερολιμένα δύναται να βοηθήσει πολύ στην τοπική ανάπτυξη της Νάξου. Τα προηγούμενα 

καθιστούν έναν ενάρεστο κύκλο χωρίς τέλος.  
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