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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΩΤΗ 
 

Όταν οι επιμελητές της έκδοσης μου πρότειναν να γράψω ένα προλογικό σημείωμα σε ένα τόμο, 

αφιέρωμα στον Γιώργο Φώτη, θεώρησα ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική και ευγενική 

πρόσκληση, που όχι μόνο δεν θα μπορούσα να αρνηθώ, ούτε κατά διάνοια, αλλά και δε θα 

μπορούσα να αντιμετωπίσω ως μια απλή διαδικασία: από την αρχή την αισθάνθηκα ως ηθική 

επιταγή, ως χρέος. Δεν ήμουν σε θέση να σκεφτώ πόσο δύσκολο θα ήταν να διαχειριστώ την 

ανάκληση της μνήμης του και του συγκινησιακού φόρτου που αυτή προκαλεί, ώστε να μπορέσω 

να επικεντρωθώ σε ένα κείμενο σχετικά με την επιστημονική του δραστηριότητα, όπως τη 

γνώρισα στην εγώ.    

Με το Γιώργο Φώτη είχαμε σχεδόν την ίδια ηλικία και είχαμε βίους παράλληλους 

περισσότερο από είκοσι χρόνια. Παρότι τον γνώριζα ήδη από την δεκαετία του 1980, οι δρόμοι 

μας συναντήθηκαν στο γύρισμα του αιώνα, περί το 2000, στο Βόλο, στο Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου 

και δουλέψαμε περίπου δέκα χρόνια. Εκεί είχαμε και την πρώτη εκλογή μας στο Πανεπιστήμιο, 

εγώ το 2000 στη βαθμίδα του Λέκτορα και ο Γιώργος το 2001 στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή. Σημειώνεται ότι πριν την εκλογή του, ήδη από το 1997, ο Γιώργος δίδασκε στο 

ΤΜΧΠΠΑ ως εντεταλμένος διδάσκων με βάση το ν. 407/1982. Δεδομένου ότι το Τμήμα 

ΜΧΠΠΑ ιδρύθηκε το 1989, ο Γιώργος ήταν σχετικά κοντά στην “πρώτη γενιά” διδασκόντων 

στο νεότευκτο (και πολλά υποσχόμενο όπως αποδείχθηκε) τότε Τμήμα. Στη συνέχεια, ο Γιώργος 

μετακινήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (2013) και εγώ 

στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (2009). 

Όντας και οι δύο σε Πανεπιστήμια της Αθήνας, είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να 

προεκτείνουμε τη συνεργασία μας. Έτσι ο Γιώργος συμμετείχε ως προσκεκλημένος καθηγητής 

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

Με τον Γιώργο όμως είχαμε και κάτι άλλο κοινό: αποτελέσαμε, μαζί με τον καθηγητή 

Χάρη Κοκκώση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος της ERSA, 

στην επανενεργοποίησή του, μετά το θάνατο του καθηγητή Ηλία Σιδηρόπουλου το 2000. Το 

Συμβούλιο αυτό έμελλε να διοργανώσει το ευρωπαϊκό συνέδριο της ERSA στο Βόλο το 2006, 

το ελληνο-γαλλικό συνέδριο στην Αθήνα το 1017 και δύο Summer School της ERSA, το 2007 

στο Βόλο και το 2017 στη Λέσβο. Παράλληλα, το διάστημα 2010-2020 διοργάνωσε δέκα 

επιστημονικά συνέδρια, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Βόλο.  

Τέλος, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη συνεργασίας μας αφορούσε η επιμέλεια του 

συλλογικού τόμου με τίτλο “Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: τάσεις 

και προοπτικές” (2011). Η πολυσέλιδη έκδοση των 697 σελίδων περιλαμβάνει εισηγήσεις που 

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του ελληνικού τμήματος που διεξήχθη στην Αθήνα 17-18 

Οκτωβρίου 2008. Τα άρθρα που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση αναδεικνύουν τον 

πλουραλισμό και την εμβρίθεια της επιστημονικής έρευνας για τα ζητήματα των πόλεων και της 

αστικής ανάπτυξης, ενισχύει τον διεπιστημονικό διάλογο, παρέχει χώρο για την παρουσίαση 

εργασιών από νέους ερευνητές, εμπλουτίζει την βιβλιογραφία και το διδακτικό υλικό σχετικών 

μαθημάτων και διατυπώνει πολλές προτάσεις πολιτικής για τον αστική ανάπτυξη.  

Παρότι οι δραστηριότητες αυτές έρχονταν ως κάτι φυσικό, δεν μπορούσαμε να 

σκεφτούμε την σημασία που θα αποκτούσαν κάποια στιγμή για τον επιστημονικό χώρο στον 

οποίο είχαμε ορίσει να δουλεύουμε. Μου φαίνεται απίστευτο να μπορώ να αναφέρομαι σε όλα 
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αυτά σε παρελθόντα χρόνο και χωρίς το Γιώργο. Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που 

αναλάβαμε αποτελούν μέρος της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Φώτης. 

Βέβαια, τα πεδία της έρευνάς μας διέφεραν, εν τούτοις η διεπιστημονική σύνθεση στο 

πλαίσιο της Περιφερειακής Επιστήμης, όχι απλά επέτρεψε, αλλά επέβαλε την αλληλεπίδραση 

και συμπληρωματικότητα των γνωστικών μας αντικειμένων. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά 

Συστήματα (όπως επέμενε εύστοχα να αποδίδει στα ελληνικά τα GIS) παρέχουν νέα εργαλεία 

για την ανάλυση και χαρτογράφηση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων 

παραμέτρων του χώρου. Η συμβολή του Γιώργου Φώτη στην εφαρμογή μεθόδων χωρικής 

ανάλυσης νομίζω ότι αποτελεί την βασικότερη συμβολή του στην επιστημονική έρευνα και στη 

διδασκαλία.  

Ο Γιώργος συμμετείχε στα διεθνή συνέδρια της Regional Science αλλά συνήθως 

συμμετείχε στα συνέδρια της North America Regional Science Council (NARSC), πρόκειται για 

το Τμήμα της RSAI και που καλύπτει στην Αμερικανική ήπειρο. Ήταν από τους λίγους 

πανεπιστημιακούς και ερευνητές της Ελλάδας που συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο. Οι 

τακτικές συμμετοχές του τον κατέστησαν συνδετικό κρίκο με τις πέραν του Ατλαντικού 

εξελίξεις της Περιφερειακής Επιστήμης. 

Μια άλλη δραστηριότητα που είχα συζητήσει πολλές φορές μαζί του, και αντιλήφθηκα 

πόσο υπερήφανος ένοιωθε για αυτή αφορούσε την συμβολή του στην έκδοση του επιστημονικού 

περιοδικού European Journal of Geography, The Journal of the European Association of 

Geographers, περιοδικό με διεθνή εμβέλεια που συνεχίζει να εκδίδεται και σήμερα, έχοντας 

αποκτήσει μια εγκυρότητα και διεθνή αναγνώριση. Η τελευταία μας συνομιλία έγινε με αφορμή 

την αποδοχή ενός άρθρου μου για δημοσίευση στο περιοδικό. Ήταν η περίοδος της καραντίνας 

όταν τον κάλεσα στο τηλέφωνο και αφού μιλήσαμε για το άρθρο τον ρώτησα πού βρίσκεται και 

πώς περνά αυτό τον καιρό. Ήταν στη Νάξο, στην Απείρανθο απ’ όπου καταγόταν. Το νησί αυτό 

ήταν και το αγαπημένο μέρος των διακοπών μου. Με έκανε να ζηλεύω που ο Γιώργος μπορούσε 

να απολαμβάνει σε μια εποχή πανδημίας και διάχυτου κοινωνικού φόβου τη διαμονή του στο 

νησί. Κλείσαμε γελώντας. Ο Γιώργος έφυγε δύο μήνες αργότερα στις 20 Απριλίου 2021 στο 

χωριό του, από το μέρος που είχε γεννηθεί.  

Το έργο του Γιώργου Φώτη είναι πολυσύνθετο και δεν μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα. 

Αυτό που μπορώ και θα ήθελα να διατυπώσω με σιγουριά είναι η μεγάλη συμβολή του στην 

χωρική ανάλυση ως διακριτού μέρους της Περιφερειακής Επιστήμης στην Ελλάδα. Αυτό 

αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη και χρήσιμο οδηγό πλεύσης για όλους εμάς που αποτελούμε 

μέλη αυτής της κοινότητας αλλά και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές που 

ενέπνευσε και θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. 

 

Καθ. Γιάννης Ψυχάρης 

Πρόεδρος του ελληνικού Τμήματος της ERSA 
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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). 

 

Εισαγωγή 
 

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Καθηγητή Γεώργιο Φώτη.  

 

Ο Γιώργος Φώτης διετέλεσε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ο Γιώργος 

Φώτης ήταν ο τεχνοκράτης, ο δάσκαλος, ο ερευνητής, ο συνεργάτης που αποτέλεσε ένα βασικό 

παράγοντα στην συμμετοχή και πολύτιμη στήριξη του Θερινού Σχολείου Νάξου του Τμήματος 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το έργο του Γιώργου Φώτη θα αποτελεί πολύτιμο 

οδηγό για όλους εμάς, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.  

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αφιερώνεται στον Γιώργο Φώτη και αποτελεί μια συλλογή από 

τριάντα ερεευνητικές και επιστημονικές εργασίες και ένα φόρο-τιμής από πενήντα-τέσσερεις 

συμμετέχοντες συναδέλφους καθηγητές, ερευνητές επιστήμονες, αλλά και φοιτητές του από 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά τμήματα, στις θεματικές ενότητες της χωρικής 

ανάλυσης, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, της οικονομικής γεωγραφίας, της 

ανθρωπογεωγραφίας, της πολιτιστικής 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:  

 Η Αναβίωση Μειονεκτικών Περιοχών υπό το πρίσμα του Ολοκληρωμένου Χωρικού 

Σχεδιασμού: Μελέτη Περίπτωσης Οροπέδιο Λασιθίου 

 Μετάδοση Πυρκαγιών σε Αγροδασικές Περιαστικές Περιοχές - Μία χωρική ανάλυση στην 

Πυρο-Επιρρεπή Πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ 

 Χωρικός Προσδιορισμός του Αστικού Κέντρου: Η περίπτωση της Αθήνας 

 Συνθήκες Βιώσιμης Ανάπτυξης των Παραποτάμιων Περιοχών 

 Χωρική Ολοκλήρωση Χερσαίου και Ενάλιου Πολιτιστικού Αποθέματος Νησιωτικών 

Περιοχών ως Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης - Η Περίπτωση της Λέρου 

 Απόψεις Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου  

Θεσσαλονίκης 

 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Γειτονιών της Αθήνας ως προς τη Δυνατότητα 

Άνετης Κίνησης Πεζών με Αναπηρικό Αμαξίδιο 

 Ο Ρόλος Δομικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων στη Διαμόρφωση του 

Φόβου του Εγκλήματος στον Αστικό Χώρο 

 Από την Βιομηχανία των Δρόμων στους Δρόμους της Βιομηχανίας: Διερεύνηση των 

Χωρικών Επιδράσεων στην Βιομηχανία από την Ανάπτυξη Οδικών Αξόνων 
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 Μοντελοποίηση της Αστικής Εξέλιξης (Urban Growth) με τη Χρήση Μεθόδων Μηχανικής 

Μάθησης και GIS. Η Περίπτωση της Αττικής 

 Νέες Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Επιπτώσεις στην 

Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 

 Δημογραφικές Ενδείξεις για Άνιση Μεταχείριση των Κοριτσιών στην Προπολεμική Ελλάδα 

 Αναδεικνύοντας τις Μεταγνωστικές Ικανότητες των Μαθητών σε Γεωγραφικές Έννοιες της 

Χωρικής Σκέψης: Εφαρμογή των Βασικών Εννοιών του Χάρτη μέσω των GIS   

 Διαπολιτισμικές Νοηματοδοτήσεις των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 Γεωγραφική Εκπαίδευση: Χωρική Σκέψη και Αντίληψη των Μαθητών στην Επεξεργασία 

και Ανάλυση ενός Χάρτη 

 Διερευνώντας τα Χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού Σχολικού Ηγέτη 

 Σύγχρονες Στρατηγικές Συμβουλευτικής για Άτομα με Αναπηρία 

 Ζητήματα Μεθοδολογίας. O Τόπος και οι Άνθρωποι 

 Luc Hoffmann 

 Τρίπτυχο Συμβίωσης στην Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο (Ίσως ο Νεόφυτος Ροδινός από 

ανευρεθέντα χειρόγραφα χωρίου Μηλικουρίου. Μάιος 2018) 

 Μικρά Ασία. Ο Κρυπτοχριστιανισμός στο Χθες και στο Σήμερα. Ένα ζήτημα 

«Ταυτοτήτων».  Μια Γεωπολιτική Προσέγγιση 

 Η καταλυτική επίδραση ενός μη-κερδοσκοπικού φορέα για την οργάνωση της Πολιτιστικής 

Διαδρομής της Εγνατίας Οδού στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

 Πολιτιστική Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Μελέτη Περίπτωσης της Ελλάδας 

 Τουρισμός Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Σκηνοθετημένη Αυθεντικότητα Πολιτιστικών 

Πόρων 

 Περιμένοντας το Αμερικανικό Σενάριο: η Γεωγραφική Κατανομή των Εργαζομένων στα 

Σύγχρονα Κόμικς των ΗΠΑ 

 Το Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο για τον Πολιτισμό: Προτάσεις Πολιτικής 

 Χωροταξικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη: Κρανιά και 

Καλλιθέα Γρεβενών 

 Το Branding Τόπου ως Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση του Δήμου Νάουσας 

Ημαθίας 

 Χωροταξικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη: Το Μουσείο 

Σμύριδας στη θέση «Σαραντάρα» της Κορώνου Νάξου 

 Αποτύπωση Αναξιοποίητων Μνημείων της Ορεινής Νάξου: Η Μελέτη Περίπτωσης: «Τ’ 

Απάνω Κάστρο», (Castel d’ Alto) 

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.  

 

Επ. Καθηγητής Σπύρος Αναγνώστου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Αν. Καθηγητής Βασίλειος Γαβαλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγητής Κορρές Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

       Μυτιλήνη: Ιούλιος 2022 
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Κεφάλαιο 1: 
 

 

 

 

 

 

 

Η Αναβίωση Μειονεκτικών Περιοχών υπό το πρίσμα του Ολοκληρωμένου 

Χωρικού Σχεδιασμού: Μελέτη Περίπτωσης Οροπέδιο Λασιθίου 

 

Δέσποινα Διμέλλη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   

Πολυτεχνείο Κρήτης  

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών   

Email: dimelli@arch.tuc.gr 

 

 
 

Περίληψη  
Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών αποτελεί βασική προτεραιότητα δεδομένου ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες καταγράφεται πληθυσμιακή μείωση και εγκατάλειψη της ορεινής υπαίθρου. Οι 

αλλαγές που σημειώνονται σε εθνικό  και σε διεθνές επίπεδο έχουν οδηγήσει στην πληθυσμιακή 

μείωση στις ορεινές περιοχές και στην επακόλουθη εγκατάλειψη των παραγωγικών τομέων  που 

αναπτύχθηκαν σε αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή πολιτικών που θα 

συμβάλλουν στην επανακατοίκηση αυτών  των περιοχών μέσα από δέσμες μέτρων που θα 

προωθήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη τους με βάση τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.  

Το οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί μια ορεινή περιοχή η οποία τις τελευταίες δεκαετίες 

αντιμετωπίζει συνεχή πληθυσμιακή μείωση εξαιτίας της ορεινότητας και της μειωμένης 

προσβασιμότητας που τη χαρακτηρίζει. Είναι ένας δήμος με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό 

απόθεμα ο οποίος το οποίο χρήζει περεταίρω ανάδειξης και προστασίας και υποδομές οι οποίες 

χρήζουν αναβάθμισης για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθήκων πρόσβασης. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα προβλήματα της ορεινής αυτής περιοχής και διατυπώνονται 

ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης με στόχο την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών 

κλάδων και την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

περιοχής1.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ύπαιθρος, μειονεκτικές περιοχές, Οροπέδιο Λασιθίου   

 

 

                                                 
1. Η πηγή για το κεφάλαιο είναι το Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πιλοτική Έρευνα- Μελέτη Οργάνωσης για το 

Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης- Μελέτη χωρικής ενότητας Οροπεδίου Λασιθίου, 2020» με , Επιστημονικά 

υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη, ομάδα χαρτογράφησης Απόστολος Λαγαρίας, Αλεξάνδρα 

Βλαζάκη. 

mailto:caladias@otenet.gr
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1. Εισαγωγή   

Ο ορισμός της υπαίθρου αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα καθώς δεν είναι σαφή τα 

χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν. Στη διεθνή βιβλιογραφία ως ύπαιθρος ορίζεται ο χώρος 

όπου οι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας τους σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις  (Ashley & Maxwell, 2001). Ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την ύπαιθρο σε διάφορους 

τύπους είτε με κριτήριο την ενσωμάτωση των τοπικών οικονομιών στην εθνική και παγκόσμια 

οικονομία, είτε με κριτήριο την πληθυσμιακή πυκνότητα. Στην πρώτη περίπτωση, με βάση το 

βαθμό ενσωμάτωση των τοπικών οικονομιών κατηγοριοποιεί την ύπαιθρο σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες περιοχών: τις οικονομικά ενσωματωμένες περιοχές, τις ενδιάμεσες και τις 

απομακρυσμένες περιοχές. Με βάση την πληθυσμιακή πυκνότητα η ύπαιθρος χωρίζεται σε δύο 

βασικές κατηγορίες κοινοτήτων, τις αγροτικές και τις αστικές και τρεις κατηγορίες περιφερειών, 

τις κυρίως αγροτικές, τις σημαντικά αγροτικές και τις κυρίως αστικές περιφέρειες (regions)  

(OECD, 2010). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2010, συμφώνησε σε μία νέα τυπολόγηση, η οποία 

παρουσιάζει ως βασικό κριτήριο πληθυσμιακά στοιχεία, σε συνδυασμό με εδαφικά. Αναφέρεται 

σε τρεις βασικές τυπολογίες,  τις κυρίως αγροτικές περιφέρειες, τις ενδιάμεσες  και τις  κυρίως 

αστικές2.  

Σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη ένας απλός ορισμός είναι ότι ύπαιθρος είναι η περιοχή 

εκείνη στην οποία πραγματοποιούνται και εξειδικεύονται  δραστηριότητες εκμετάλλευσης των 

φυσικών πόρων, όπως είναι πρωτίστως η γεωργία και η δασοκομία, καθώς και ακάλυπτες 

περιοχές (πχ. ορεινές περιοχές και βοσκοτόπι  (Λαμπριανίδης, 2004)Εναλλακτικά ως 

“ύπαιθρος”, ορίζεται  μια γεωγραφική έκταση στην οποία κυριαρχούν οι αγροτικές 

δραστηριότητες και οι φυσικοί πόροι, από την οποία οι πόλεις εξασφαλίζουν τρόφιμα καθώς και 

φυσικούς πόρους προκειμένου όχι μόνο να λειτουργήσουν, όπου διατηρείται η πολιτιστική 

παράδοση, ένας χώρος που οι σχέσεις των ανθρώπων παραμένουν κοινοτικές και εκεί που 

παρατηρείται μια καλύτερη ποιότητα της ζωής.  

Στο ζήτημα των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην ύπαιθρο, ο Παπαδόπουλος υποστηρίζει 

ότι η ύπαιθρος είναι ο χώρος στον οποίο στον οποίο μπορεί να υφίσταται η γεωργική 

παραγωγική δραστηριότητα παράλληλα με άλλες μη-γεωργικές δραστηριότητες ή/και μορφές 

χωρικής κατανάλωσης όπως είναι για παράδειγμα ο αγροτουρισμός και η διατήρηση του 

περιβάλλοντος, με την γεωργική δραστηριότητα να μην κατέχει απαραιτήτως την 

πρωτοκαθεδρία  (Παπαδόπουλος, 2004). 

Η ύπαιθρος παρουσιάζει ετερογένεια και ποικιλομορφία αλλά και προβλήματα 

περιθωριοποίησης που προκύπτουν  κυρίως από την απόσταση από τα αστικά κέντρα, τη μικρή 

πληθυσμιακή συγκέντρωση,  και τις ελλιπείς υποδομές.  Η συνεχής πληθυσμιακή μείωση που 

καταγράφεται στην ύπαιθρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πολύ σημαντικό 

                                                 
2 Αυτή η νέα τυπολόγηση παρουσιάζει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:  

Πρώτον, δημιουργεί ομάδες αστικών κελιών – κυψελών (grid cells) με: ελάχιστη πυκνότητα πληθυσμού 300 

κατοίκους ανά χλμ² και έναν ελάχιστο πληθυσμό 5.000. Όλες οι κυψέλες – κελία εκτός των αστικών ομάδων 

θεωρούνται αγροτικές.  Δεύτερον, ομαδοποιεί τις περιφέρειες NUTS 3 κάτω των 500 χλμ2 με έναν ή περισσότερους 

από τους γείτονές της, αποκλειστικά και μόνο με σκοπούς ταξινόμησης, δηλαδή όλες οι περιφέρειες NUTS 3 μίας 

ομάδας ταξινομούνται με τον ίδιο τρόπο. Τρίτον, ταξινομεί τις περιφέρειες NUTS 3 με βάση το ποσοστό του 

πληθυσμού που κατοικεί στις αγροτικές κυψέλες δηλαδή, αν περισσότερο από το 50% του συνολικού πληθυσμού 

κατοικεί σε αγροτικές κυψέλες τότε η εν λόγω περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως κατ' εξοχήν αγροτική, αν το ποσοστό 

κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50% (ή όπου υπάρχει αστικό κέντρο με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων που 

αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 25% του πληθυσμού της περιφέρειας) τότε η περιφέρεια χαρακτηρίζεται κυρίως 

αστική (ΕC,2010,σ.9). 
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ζήτημα το οποίο οφείλεται στις συνθήκες διαβίωσης, το χαμηλό επίπεδο των μισθών, τον 

συνεχώς συρρικνούμενο αγροτικό τομέα, την κλιματική αλλαγή, τη γήρανση του πληθυσμού, 

την έλλειψη υποδομών και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (εικ. 1). 

 

Εικόνα 1. Η κατανομή των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη 

 
Πηγή: ESPON 2018 

Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της ελληνικής υπαίθρου, η οποία 

παρουσιάζει ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, περιλαμβάνει πολλές προστατευόμενες περιοχές αλλά και 

ευνοϊκές για την άσκηση της γεωργίας κλιματολογικές συνθήκες.  

Η Ελληνική ύπαιθρος αντιμετωπίζει προβλήματα  που προέρχονται από τις γενικότερες 

κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές που σημειώνονται σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο. Ορισμένες περιοχές της και ορισμένοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

αντιμετωπίζουν προβλήματα διαρθρωτικών προσαρμογών, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν έλλειψη 

δυναμισμού και διαφοροποίησης των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. 

O βασικός παραγωγικός κλάδος που δραστηριοποιείται στην ελληνική ύπαιθρο είναι ο  

πρωτογενής τομέας και ειδικότερα η γεωργία. Σημαντικό ποσοστό  απασχολούμενων στον 

κλάδο  είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων, πολλοί απασχολούμενοι εργάζονται εκεί 

εποχιακά ή έχουν πολλαπλή απασχόληση και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν σε μεγάλο 

ποσοστό σε φυσικά πρόσωπα. Επίσης, οι  αγροτικές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται από την 

ταυτόχρονη παραγωγή διαφορετικών προϊόντων και τη διατήρηση ζώων για ιδιοκατανάλωση ή 
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πώληση.  (Λιανός, Δαμιανός, Μέργος, & Ντεμούσης, 2009). Σημειώνεται ωστόσο ότι τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση της οικογενειακής εργασίας, ενώ 

παράλληλα αυξάνεται η συνεισφορά του ξένου εργατικού δυναμικού  (Παπαδόπουλος, 2004) 

 
2. Η μελέτη περίπτωσης, το Οροπέδιο Λασιθίου 

Σήμερα, η ύπαιθρος της Κρήτης περιλαμβάνει περιοχές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη 

ποικιλομορφία. Τόσο το φυσικό όσο και το πολιτιστικό τοπίο της Περιφέρειας, διαχρονικά 

έχουν διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το 

σημαντικό απόθεμα των φυσικών και ανθρωπογενών μνημείων σε συνδυασμό με τα κοινωνικά 

και παραγωγικά χαρακτηριστικά της Κρητικής Υπαίθρου, την  καθιστούν πλεονεκτικό χώρο.  

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου (Εικόνα 2) βρίσκεται στα δυτικά της Περιφερειακής 

ενότητας  Λασιθίου και έχει έδρα το Τζερμιάδο. Είναι ορεινός δήμος ο οποίος, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011, έχει 2.387 κατοίκους και έκταση 129.976 στρέμματα. Ο Δήμος παρέμεινε 

αμετάβλητος με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Αποτελείται από έντεκα 

Τοπικές κοινότητες  και περιλαμβάνει  20 κατοικημένους οικισμούς.  

Εικόνα 2. Η θέση του Οροπεδίου Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Το Οροπέδιο Λασιθίου ανήκει στους  «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (Sites of 

Community Importance – SCI) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας των οποίων η θεσμική κατοχύρωση σε εθνικό επίπεδο οδηγεί στη 

θεσμοθέτηση των «Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation – SAC). 

Όλος ο Δήμος είναι περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR 4320002-EZΔ (εικ. 3). 

Εικόνα 3-Η περιοχή GR4320002 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο  
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Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011, στους 18 οικισμούς του Δήμου 

κατοικούσαν 2.387 άτομα (εικ. 4) Από τα στοιχεία της απογραφής του 1991 και του 2001 

διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο του δήμου καταγράφηκε πληθυσμιακή μείωση της τάξης του 

20,05%. Για την επόμενη δεκαετία, 2001-2011 το φαινόμενο της μείωσης πληθυσμού 

εξακολουθεί να παρατηρείται με παρόμοια ένταση καθώς καταγράφεται μείωση της τάξης του 

22,17%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στους μικρούς οικισμούς, ενώ αυτοί που έχουν 

μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν υποστεί πληθυσμιακή μείωση  σε μικρότερο βαθμό.  

Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο Δείκτης Εξάρτησης υπολογίζεται στο 1,133., με την τιμή αυτή 

να είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη για το σύνολο της Χώρας. ενώ ο Δείκτης 

γήρανσης4  έχει τιμή 4,6 και είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη για το 

σύνολο ο οποίος  ανέρχεται σε 2,6 .  

 

Εικόνα 4. Χάρτης κατανομής πληθυσμού ανά οικισμό Απογραφή 2011 

 
Πηγή: Ερευνητικό πρόγραμμα Πιλοτική Έρευνα- Μελέτη Οργάνωσης για το Παρατηρητήριο 

Υπαίθρου Κρήτης- Μελέτη χωρικής ενότητας Οροπεδίου Λασιθίου. 

 

Συνολικά στο Δήμο, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 απασχολούνται 777 

άτομα. Αυτά καταγράφονται στους τρεις βασικούς παραγωγικούς τομείς με διαφορετική 

αναλογία. 

Στον πρωτογενή τομέα απασχολούνται συνολικά 363 άτομα, στο δευτερογενή μόλις 68 

και στον τριτογενή 347. Παρατηρείται μια σχεδόν ισόποση κατανομή της απασχόλησης στον 

                                                 
3 Ο δείκτης εξάρτησης ορίζεται ως ο λόγος των μη-παραγωγικών ηλικιών (άτομα 0-14 και 65 ετών και άνω) προς τα 

άτομα των παραγωγικών ηλικιών (15-64 ετών). Ο δείκτης δείχνει την αναλογία των μη δυνάμενων να εργαστούν σε 

σχέση με το δυναμικό που δύναται να εργαστεί με κριτήριο την ηλικία. Για το σύνολο της χώρας ο δείκτης αυτός 

ανέρχεται σε 0,53. 
4 Ο Δείκτης γήρανσης  είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω προς τα άτομα ηλικίας 0-14 
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πρωτογενή (46,6%) και τον τριτογενή  τομέα (44,6% ) ενώ ο δευτερογενής τομέας υστερεί 

σημαντικά (8,8%).  

Η διερεύνηση της μεταβολής της κάλυψης εδάφους που έχει συντελεστεί κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1990-2018 δείχνει αύξηση της ασυνεχούς δόμησης σε μικρό ποσοστό της 

τάξης του 0,10% επί της συνολικής επιφάνειας του Δήμου. Το γεγονός αυτό συναρτάται με την 

πληθυσμιακή μείωση που έχει καταγραφεί και τη μειωμένη ανάγκη για ανέγερση νέων κτιρίων.  

Μικρή είναι η αύξηση της αρδευόμενης γης, η οποία συνδέεται και με την αύξηση των 

συστημάτων άρδευσης, πάρα τη μείωση των παραγομένων προϊόντων από αρδευόμενες 

εκτάσεις. Χαρακτηριστική είναι η μείωση της επιφάνειας των  φυσικών βοσκότοπων η οποία 

συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο της υπερβόσκησης. . Το έδαφος σε μεγάλες πλαγιές 

κινδυνεύει από διάβρωση εξαιτίας της έλλειψης σταθεροποιητικής βλάστησης που προκαλείται 

από υπερβόσκηση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από πυρκαγιά. Στην περιοχή 

μελέτης καταγράφονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, διαφορετικών ιστορικών περιόδων 

όπως και στοιχεία (ανεμόμυλοι) που αποτελούν τεκμήρια της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής.  

 

Εικόνα 5. Δικταίον Αντρο  

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Το δίκτυο μεταφορών ιεραρχείται σε τρεις κατηγορίες: Το βασικό οδικό δίκτυο, τους 

χωματόδρομους και τα περιπατητικά μονοπάτια. Ο βασικός άξονας που συνδέει τους οικισμούς 

μεταξύ τους έχει συνολικό μήκος 23  χλμ και αποτελεί τη βασική ραχοκοκαλιά στην οποία 

αναπτύσσονται οι εμπορικές - τουριστικές δραστηριότητες των οικισμών. Λόγω του ανάγλυφου 

η σύνδεση είναι εύκολη και η ποιότητα του δικτύου αξιολογείται ως επαρκής. Σημαντική για την 

ανάπτυξη του Δήμου  είναι η  προγραμματιζόμενη οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου 

Καστελίου με το οροπέδιο Λασιθίου. Το δευτερεύον δίκτυο με τους χωματόδρομους - 

αγροτικούς δρόμους έχει τοπικό χαρακτήρα και συνδέει τις ζώνες των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων με το κύριο οδικό δίκτυο.  Βασική παράμετρος ανάπτυξης της περιοχής είναι 

το περιπατητικό  μονοπάτι Ε4 το οποίο διατρέχει όλη την Κρήτη και διασχίζει το δήμο. Στο 

Δήμο Οροπέδιο υπάρχουν σημαντικές διαδρομές (πχ Μινωικό μονοπάτι) οι οποίες μπορούν να 

επεκταθούν περεταίρω ενοποιώντας περισσότερα στοιχεία του φυσικού και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος του Δήμου (εικ. 5). 

 

3. Βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης 

Η περιοχή μελέτης διαθέτει πολύ σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα το οποίο δεν έχει 

αναδειχθεί και προστατευθεί επαρκώς. Ταυτόχρονα η πληθυσμιακή μείωση που καταγράφεται 

και οι συνέπειες αυτής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελούν βασικά 

προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν μες από ολοκληρωμένες πολιτικές. 
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη συνεργειών 

ανάμεσα σε όλους του παραγωγικούς τομείς με την ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

Στο Οροπέδιο Λασιθίου οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης στοχεύουν 

 Στην πληθυσμιακή συγκράτηση μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης 

 Στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα  

 Στην ενθάρρυνση της μεταποίησης 

 Στην κατάρτιση του πληθυσμού σε νέες τεχνικές γεωργίας ,κτηνοτροφίας και μεταποίησης 

με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 Στη διασύνδεση των παραγωγικών τομέων με τον εναλλακτικό τουρισμό  

 Στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με έμφαση 

στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής 

 Στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των παραγωγικών τομέων για 

την ενίσχυση της ανάπτυξης συνεργειών. 

 Στην ενθάρρυνση clusters δραστηριοτήτων που συλλειτουργούν για τη μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των παραγομένων προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού.  

 Στην περεταίρω ενίσχυση των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. 

 Στη βελτίωση της πρόσβασης 

 Στην ανάπτυξη ΑΠΕ που να είναι συμβατές με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

περιοχής  

 Στην ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία μπορεί να 

δημιουργήσει ένα brand name που θα το καταστήσει το Δήμο πόλο εναλλακτικού τουρισμού. 

 Την ανάπτυξη αθλητικού, συνεδριακού, γαστρονομικού, πολιτιστικού κ.λπ. τουρισμού με 

την αξιοποίηση  ανενεργών κτιρίων.  

 Στη διασύνδεση με τη βασική ραχοκοκαλιά των περιπατητικών διαδρομών της Κρήτης , το 

Ε4, μέσα από ένα πλέγμα διαδρομών που θα διασυνδέουν συνολικά το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον της περιοχής. 

Βασική παράμετρος για την ολοκληρωμένη αναζωογόνηση του Δήμου είναι η 

συνδυασμένη εφαρμογή των παραπάνω κατευθύνσεων, η οποία θα συμβάλλει στην τόνωση 

όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και στη βέλτιστη διαχείριση του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα σε όλους τους 

παραγωγικούς τομείς και στην περεταίρω  προώθηση της μεταποίησης. Ο δήμος διαθέτει όλα τα 

χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού η οποία θα πρέπει να προωθηθεί.  

Μπορεί να αποτελέσει διεθνή πόλο μέσα από την προώθηση του πολιτιστικού του 

περιβάλλοντος, υλικού και άυλου που πρέπει να αναδειχθεί, σε συνδυασμό με το σημαντικό 

φυσικό περιβάλλον του το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική 

η συμβολή των νέων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί 

κατάρτιση των επιχειρηματιών της περιοχής σε αυτό το πεδίο.  Στον τομέα της προστασίας και 

ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο 

«τοπίο ιδιαίτερης σημασίας» και να προχωρήσει η υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος 

δράσης.  Τέλος βασικός στόχος είναι  η αναγνώριση και ανάδειξη του τοπίου των οικισμών της 

ενότητας,, τόσο ως προς το κτιριακό τους απόθεμα και την  οικιστική τους δομή, όσο και σε 

σχέση με το φυσικό περιβάλλον. 
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4. Προτάσεις ανά  τομέα 

Για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης προτείνονται μέτρα και πολιτικές για την 

ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

 

4.1. Πρωτογενής τομέας  

Οι  βασικές γεωργικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια σιταριού, παρουσιάζουν έντονη 

μείωση της τάξης του 80% κατά μέσο όρο στην παραγωγή και στην καλλιεργούμενη έκταση. 

Όσον αφορά την πατάτα, βασικό προϊόν για το οποίο είναι γνωστή η περιοχή, έχει κατά τη 

διάρκεια της τετραετίας 2016-2020 σημειωθεί μείωση της τάξης του 55% στην έκταση που 

χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της καλοκαιρινής πατάτας και έχει σημειωθεί μεγάλη 

μείωση της τάξης του 28% στην παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την 

πληθυσμιακή μείωση και την ενασχόληση ολοένα και λιγότερων απασχολουμένων στις 

γεωργικές δραστηριότητες. Όσον αφορά την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων με εξαίρεση 

το μέλι και το μαλλί στην παραγωγή των οποίων εμφανίζεται αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα 

προϊόντα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία καταγράφεται μείωση 

Η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα 

αποτελούν βασικούς στόχους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα της 

συμφωνίας για μια  Πράσινη Ευρώπη έως το 2050. Ήδη σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης έχουν 

εφαρμοσθεί πρακτικές προς την κατεύθυνση αυτή και γίνονται προσπάθειες για την ενημέρωση 

των εμπλεκομένων με αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να στραφούν προς αυτές τις 

μορφές γεωργίας και κτηνοτροφίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παραχθούν πιστοποιημένα 

προϊόντα. 

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων σε 

συνδυασμό με την περιβαλλοντική προστασία είναι η προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών   

Στον τομέα της Κτηνοτροφίας από την αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος 

προέκυψε ότι σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται στις προστατευόμενες περιοχές, που 

αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της εδαφικής έκτασης του δήμου είναι η υποβάθμιση του 

τοπίου εξαιτίας της υπερβόσκησης. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη «ελεγχόμενων κτηνοτροφικών ζωνών», οι 

οποίες εξασφαλίζουν 

 (α) την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, 

 (β) τη μετατροπή των μειονεκτικών ορεινών περιοχών της χώρας σε περιοχές με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, 

 (γ) τη δημιουργία βιώσιμης εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής κτηνοτροφίας και 

 (δ) την ισορροπία του οικοσυστήματος, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των γεωργικών 

εκτάσεων των βοσκοτόπων και των υδατικών πόρων. 

Η ανάπτυξη των ζωνών αυτών συμπληρώνεται από διαδικασίες τυποποίησης και 

πιστοποίησης αλλά και μεταφορά της τεχνογνωσίας στην πράξη, ώστε οι εμπλεκόμενες 

εκτροφές να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές. 

Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα μπορεί να είναι σημαντική η 

χρήση των νέων Τεχνολογιών η ανάπτυξη των οποίων βελτιστοποιεί τη λειτουργία του 

πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν δράσεις όπως πχ η 

αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων αγροτικής παραγωγής για τη σύνθεση 

ζωοτροφών υψηλής διατροφικής αξίας ή βελτιωτικών εδάφους, η έξυπνη γεωργία- κτηνοτροφία, 
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δράσεις που υποστηρίζουν και αναδεικνύουν το νέο και ισχυρά προτεινόμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. 

Τέλος προτείνεται η επιμόρφωση των απασχολουμένων στον κλάδο μέσα από 

επιδοτούμενα προγράμματα σε ζητήματα που συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγής (νέες 

μέθοδοι, καινοτόμες εφαρμογές στη γεωργία και την κτηνοτροφία κ.λπ.), είτε μέσω μόνιμης 

συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα είτε με συχνές εκδηλώσεις -workshops -βιωματικά 

εργαστήρια στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και απασχολούμενοι στους ίδιους κλάδους από 

άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας, ή της Ευρώπης.  

 

4.2 Μεταποίηση 

Για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρούς οικισμούς με 

χαμηλή πυκνότητα και συνεπώς διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες να παραγάγουν 

τυποποιημένα προϊόντα για μεγάλης κλίμακας αγορές, η δημιουργία μικρών αγορών τοπικής 

κλίμακας προτείνεται ως η μόνη εναλλακτική οδός για ανάπτυξη. Οι κατηγορίες αγροτικών 

αγορών αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, την παράδοση, 

την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και τις ανέσεις που δημιουργεί. Ως προς τα 

προϊόντα που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι αγροτικές αγορές μπορούν να διακριθούν σε 

παραδοσιακές, που είναι είτε τοπικές για συνηθισμένα προϊόντα και υπηρεσίες και σε  μοντέρνες 

για νέα αγαθά και υπηρεσίες.. 

Τα παραδοσιακά προϊόντα μπορούν να καταστούν στην περίπτωση αυτή ανταγωνιστικά 

έναντι των αντίστοιχων βιομηχανικών χάρη στην σφραγίδα της προσωπικής φροντίδας του 

παραγωγού τόσο ως προς την δημιουργία τους όσο και ως προς την προσφορά τους και τη 

χαμηλότερη τιμή τους, γιατί παράγονται κατά κανόνα από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, 

και δεν απαιτούν προβολή ούτε ανάλογα ακριβή συσκευασία H ονομασία παραδοσιακών 

προϊόντων των ορεινών περιοχών αποτελεί ιδανική προϋπόθεση για τη χάραξη περιφερειακών 

στρατηγικών για την αγορά 

Στα παραπάνω καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας η διασύνδεση των επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων με δίκτυα καινοτομίας και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, αλλά η ανάπτυξη 

συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τομέων παραγωγής και υπηρεσιών. 

Προτείνεται η προώθηση της χειροτεχνίας και της οικοτεχνίας οι οποίες είναι συμβατές με το 

φυσικό περιβάλλον και τα παραγόμενα προϊόντα της περιοχής. Τέλος προτείνεται η δημιουργία 

γυναικείου συνεταιρισμού για την προώθηση προϊόντων υφαντικής κ.λπ. που θα ενισχύσει τη 

γυναίκεια απασχόληση και θα προωθήσει με πιο οργανωμένη μορφή τα παραγόμενα προϊόντα. 

 

4.3. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Το φυσικό περιβάλλον αξιολογείται ως υποβαθμισμένο και κινδυνεύει από διάβρωση εξαιτίας 

της υποβάθμισης της σταθεροποιητικής βλάστησης που προκαλείται από την υπερ-βόσκηση, η 

οποία σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται από πυρκαγιά. Η χρήση φυτοφαρμάκων προκαλεί 

ρύπανση των υπόγειων υδάτων, ενώ υπάρχουν ζητήματα όπως η περιορισμένη ανάδειξη και 

αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών και η περιορισμένη ευαισθητοποίηση των κατοίκων 

σε θέματα διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Συνοψίζοντας αξιολογείται ως 

πρωτεύουσα η προτεραιότητα προστασίας της περιοχής καθώς τα οικοσυστήματα της 

βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Στο Δήμο Οροπέδιο Λασιθίου στον οποίο καταγράφονται χωρικές επικαλύψεις περιοχών 

διαφορετικού τύπου και περιεχομένου διατήρησης οι περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφική 

εγγύτητα μεταξύ τους μπορούν να συγκροτήσουν μία περιοχή προστασίας της βιοποικιλότητας 
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και να ονοματοδοτηθουν βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα προστατευτέα αντικείμενα που 

φιλοξενούν ή/και βάσει φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών τους ή/και βάσει της ιστορικής, 

χωρικής ή/και διοικητικής τους ταυτότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται άμεσα η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης η 

οποία θα εστιάζει στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στις ζώνες που 

ορίζονται εντός αυτών, στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, 

οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών 

και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση του προστατευτέου 

αντικειμένου κάθε προστατευόμενης περιοχής. Η μελέτη θα καθορίζει . τους στόχους 

διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της προστατευόμενης 

περιοχής, τις διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που απαραίτητα για να επιτευχθεί ή 

να διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου Ταυτόχρονα για την 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση του με το πολιτιστικό 

κεφάλαιο της περιοχής και η προβολή τους ως ένα ενιαία σύστημα που αποτελεί βασικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης. 

 

4.4 Οικιστικό απόθεμα 

Λόγω της πληθυσμιακής μείωσης στους οικισμούς του Δήμου καταγράφηκαν πολλά 

εγκαταλελειμμένα κτίσματα. Επίσης σε μεγαλύτερους οικισμούς ή σε γραμμικές ζώνες 

μικρότερων οικισμών κατά μήκος του κεντρικού δρόμου καταγράφηκαν κτίρια με προσθήκες 

που αλλοιώνουν την τοπική αρχιτεκτονική σε επίπεδο κλίμακας και υλικών. Στις νέες 

κατασκευές που κυρίως αφορούν προσθήκες κατ’ όροφο και ανακαινίσεις εμφανίζονται 

σκελετοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, με περιμετρικά μπαλκόνια, μεγάλα ανοίγματα, κουφώματα 

και κιγκλιδώματα αλουμινίου. Μέσω της έρευνας των κτιριακών δομών και της ιστορίας της 

περιοχής προέκυψε ότι  θα μπορούσαν  δυο κατηγορίες συνόλων να κηρυχθούν διατηρητέες. 

 Η μια κατηγορία είναι η σειρά των γραμμικών κτιρίων που έχουν αναπτυχθεί στους 

οικισμούς κατά μήκος του κεντρικού δρόμου. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης παρατηρείται στην 

πλειονότητα των οικισμών και αποτελεί χαρακτηριστικό τρόπο δόμησης με συνεχή μέτωπα και 

μικρής κλίμακας κτίρια. Προτείνεται η διατήρηση της μορφής αυτών των κτιρίων, μέσω 

περιορισμών και ρυθμίσεων δόμησης τα οποία αποτελούν μια χαρακτηριστική κτιριακή 

τυπολογία της περιοχής, που δεδομένου ότι βρίσκονται εκατέρωθεν το κεντρικού άξονα 

απειλούνται περισσότερο από αλλοιώσεις καθώς από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι είναι 

αυτά που έχουν υποστεί τα πιο ακαλαίσθητες επεμβάσεις. Προτείνεται σε σημεία που θα 

επιλέγουν με κριτήρια αρχιτεκτονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος η προτεραιότητα στη 

διατήρηση και επανάχρηση των εν λόγω συνόλων. 

 Η δεύτερη κατηγορία είναι οι συμπαγείς πυρήνες που έχουν καταγραφεί σε πολλούς 

οικισμούς (εικ. 6). 

Οι πυρήνες αυτοί συγκροτούσαν τα πρώτα κέντρα των οικισμών και διαθέτουν πολύ 

αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως καμάρες, εξωτερικές σκάλες κ.λπ. Πρόκειται 

για ζώνες με πέτρινες κατασκευές, που χαρακτηρίζονται από πυκνή δόμηση, κλίμακα και υλικά 

προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της περιοχής τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας της 

θέσης τους (απόσταση από τον κεντρικό δρόμο) έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εγκαταλειφθεί., 

ενώ δε γίνονται αντιληπτά από τον επισκέπτη και χρήζουν ανάδειξης καθώς αποτελούν 

αντιπροσωπευτικές κατασκευές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Προτείνεται σε 

σημεία που θα επιλέγουν με κριτήρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος η προτεραιότητα στη 

διατήρηση και επανάχρηση των εν λόγω συνόλων 
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Εικόνα 6. Τυπικά ενδιαφέροντα κτίρια  

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

 

Και οι δυο περιπτώσεις κτιριακών συνόλων μαρτυρούν στοιχεία τής υλικής και άυλης 

πολιτιστικής κληρονομιάς και θεωρείται σημαντικό να αναδειχθούν περεταίρω στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης της περιοχής. Τέλος, επισημάνθηκε ότι λόγω της ποιότητας των εν χρήσει κτιρίων 

αλλά και των κλιματολογικών συνθήκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ενεργειακή 

αναβάθμιση τους 

 

4.5. Πολιτιστικό απόθεμα 

Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται 22 σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, 

διαφορετικών ιστορικών περιόδων όπως και στοιχεία (ανεμόμυλοι) που αποτελούν τεκμήρια της 

πρόσφατης ιστορίας της περιοχής. Ο χώρος που δέχεται τις περισσότερες επισκέψεις είναι το 

Δικταίο Άντρο το οποίο αποτελεί τον πιο γνωστό αρχαιολογικό χώρο διεθνούς εμβέλειας του 

Δήμου. Επίσης πολύ σημαντικά στοιχεία του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μελέτης 

είναι οι πέτρινοι και οι αντλητικοί ανεμόμυλοι που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

πολιτιστικής της ταυτότητας.  Τέλος σημαντικό στοιχείο του πολιτιστικού αποθέματος της 

περιοχής είναι οι "λίνιες", το πλέγμα από αποχετευτικά αυλάκια που δημιουργήθηκε κατά την 

Ενετοκρατία και διατηρείται σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. 

Καθώς το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής μελέτης διαθέτει πολλά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα οι προτάσεις για την ανάδειξη και την προστασία του στοχεύουν στην 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών. 

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους προτείνεται η δικτύωση τους μέσα από ένα 

δίκτυο περιπατητικών διαδρομών το οποίο θα συμβάλλει στην ενοποίηση και την ανάδειξη τους. 

Οι διαδρομές αυτές μπορούν να αποτελέσουν διακλαδώσεις του υφιστάμενου περιπατητικού 

μονοπατιού Ε4 που διατρέχει την Κρήτη και διασχίζει και το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. 

Βασική παράμετρο για την περεταίρω ανάδειξη του πολιτιστικού τοπίου της περιοχής 

αποτελεί η συνέχιση και η επέκταση των αρχαιολογικών ερευνών σε συνεργασία με 

ερευνητικούς φορείς. Καθίσταται πρωτεύουσας σημασίας η εξασφάλιση κονδυλίων για την 

αναστήλωση του Αιολικού Πάρκου, και σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντική η ένταξη 

τους στον κατάλογο Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO η οποία θα συμβάλλει στην 

προβολή της περιοχής και στην ανάδειξη της σε πόλο έλξης επισκεπτών. Ταυτόχρονα θα 

ενισχυθεί η απασχόληση στους τομείς του τουρισμού αλλά και στους υπόλοιπους τομείς που 

σχετίζονται με αυτούς. Επισημαίνεται ότι η αναβίωση των αντλητικών ανεμόμυλων και η 



 
22 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

επαναλειτουργία του παραδοσιακού τρόπου άρδευσης θα συμβάλλει στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών. 

Οι λίνιες χρήζουν επίσης ανάδειξης και διατήρησης καθώς συνιστούν τεκμήρια της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου. Είναι σημαντική η οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών 

τους σε αυτή την κατεύθυνση. Οι παραδοσιακές τεχνικές για τη συντήρηση των ανεμόμυλων 

μπορούν να αναβιώσουν μέσα από εργαστήρια στα οποία μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι και 

επισκέπτες. Μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες προτείνεται η προώθηση του πολιτιστικού 

πλούτου της περιοχής, με ταυτόχρονη ανάδειξη των περιπατητικών διαδρομών, και σε 

συνδυασμό με την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν βασικό πόλο για την 

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τέλος προτείνεται η βελτίωση της σήμανσης των 

αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και η σηματοδότηση των προτεινόμενων διαδρομών. 

 

4.6 Υποδομές 

Οι υποδομές στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου λόγω τη γεωγραφικής του θέσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές καθώς αφενός πρέπει να εξασφαλίζουν τη σύνδεση με τις γύρω περιοχές, αφετέρου 

την αυτάρκεια στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού της περιοχής. 

Οι υποδομές εκπαίδευσης και υγείας με βάση τα πρόσφατα δεδομένα αξιολογούνται ως 

επαρκείς ως προς την ποιότητα του κτιριακού αποθέματος, τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και 

τις απαιτούμενες διανυόμενες αποστάσεις. Η δημοτική συγκοινωνία που λειτουργεί έχει 

συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των μαθητών. 

Ως προς την εκπαίδευση προτείνεται η ανάπτυξη νέων μορφών όπως 

 Κατάρτιση και επιμόρφωση αγροτών και κτηνοτρόφων με νέες μεθόδους και τεχνικές και 

με τις νέες τεχνολογίες.  

 Κατάρτιση και επιμόρφωση γυναικών σε θέματα ανάπτυξης γυναικείας 

επιχειρηματικότητας και νέων τεχνολογιών 

 Προώθηση προγράμματος πρακτικής άσκησης για φοιτητές. Μέσω του προγράμματος, 

προτείνεται μέσα από τη συνεργασία του δήμου με τους Ερευνητικούς φορείς να παρέχεται 

στους φοιτητές δωρεάν μεταφορά και φιλοξενία ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με θέματα 

που αφορούν γεωπονία, γεωλογία, 

 κτηνιατρική, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, και πολιτισμό. 

Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις  η περιοχή λόγω των ιδανικών υψομετρικών 

και κλιματολογικών συνθηκών το κέντρο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης αθλητών και 

ομάδων και να προσδώσει την απαιτούμενη εξωστρέφεια στο Δήμο. 

Η ύπαρξη του περιπατητικού μονοπατιού Ε4 και ιστορικών μονοπατιών στο Δήμο 

χρήζουν καλύτερης σηματοδότησης, ανάδειξης και διασύνδεσης με στοιχεία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος Επίσης πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του Δήμου είναι η 

προγραμματιζόμενη οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελίου με το οροπέδιο Λασιθίου.  

Καθώς το ποδήλατο θα μπορούσε να αποτελεί ένα βασικό μέσο μετακίνησης και των 

επισκεπτών στα πλαίσια επίσκεψης κάποιων φυσιολατρικών- πολιτιστικών διαδρομών, 

αξιολογείται ως πολύ σημαντική η προώθηση του μέσω ποδηλατοδρόμων επι του βασικού 

δρόμου που ενώνει τους οικισμούς αλλά και παράλληλα με επιλεγμένες λίνιες για τη βελτίωση 

της πρόσβασης στις καλλιέργειες. 

Με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του δήμου προτείνεται η προώθηση 

ποδηλάτου- βουνού το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής ως περιοχής 

εναλλακτικού τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των παραδοσιακών πυρήνων προτείνεται 

και η ένταξη της συντήρησης των λίγων εναπομεινάντων παραδοσιακών σοκακιών.  
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Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο της περιοχής ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων 

περιοχών, αυτή η ανάπτυξη ανεμογεννητριών αξιολογείται ως μη ενδεδειγμένη. Αξιολογείται ως  

σημαντική η προώθηση της πρότασης για παραγωγή ενέργειας μέσω της εγκατάστασης των 

αντλητικών ανεμόμυλων. 

Μέσω της αναβίωσης του αιολικού πάρκου, εκτός από την ανάδειξη του πολιτιστικού 

κεφαλαίου θα επιτευχθεί και η μικρής κλίμακας παραγωγή ενέργειας. 

Επίσης με βάση τη διεθνή εμπειρία προτείνεται η διερεύνηση αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας όπως η γεωθερμία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται φαινομένου παγετού στις 

καλλιέργειες κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

4.7 Τουρισμός  

Σε περιοχές που παρουσίαζαν δημογραφική συρρίκνωση, μία αντιστροφή είναι δυνατή μέσα από 

ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Ανάμεσα στους παράγοντες στους οποίους μπορεί 

να συμβάλει ο εναλλακτικός τουρισμός σε αγροτικές περιοχές είναι: 

 (α) η αύξηση της οικονομικής αξίας των διατροφικών προϊόντων και ενίσχυση της 

 γεωργίας 

 (β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

 (γ) η δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 

 (δ) η συγκράτηση της μετανάστευσης ειδικά των νεότερων πληθυσμιακών ομάδων που 

πλήττονται περισσότερο από τα αναπτυξιακά προβλήματα. 

Η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και ειδικότερα του πολιτισμικού και 

περιβαλλοντικού αποθέματος αποτελεί βασική κατεύθυνση στην προσπάθεια αυτή, καθώς όλο 

και περισσότερο οι επισκέπτες τέτοιων περιοχών αναζητούν το «αυθεντικό στοιχείο» των 

αγροτικών περιοχών. 

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να εξετασθεί μέσα από τις ενέργειες που 

δύνανται να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς, το φυσικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον και τις υποδομές της περιοχής. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι μορφές τουρισμού που δύνανται να αναπτυχθούν είναι όλες 

εναλλακτικές, και μπορούν να εξειδικευτούν σε 

 Πολιτιστικό τουρισμό, με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

περιοχής. Για την προώθηση αυτού του τύπου τουρισμού είναι αναγκαία η περεταίρω ανάδειξη 

του πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής και η ανάπτυξη περιπατητικών διαδρομών, μέσω της 

ενίσχυσης της σήμανσης του υφιστάμενου περιπατητικού μονοπατιού Ε4 

 Περιπατητικό τουρισμό, ο οποίος θα διασυνδέσει το φυσικό με το πολιτιστικό περιβάλλον 

της περιοχής. 

 Αγροτουρισμό, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο τρόπος καλλιέργειας .  

 Φυσιολατρικό τουρισμό, ο οποίος θα αποσκοπεί στην ανάδειξη των πολύ σημαντικών 

 στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, της περιοχής κάποια εκ των οποίων είναι 

 μοναδικά σε διεθνές επίπεδο. 

 Χειμερινό τουρισμό ο οποίος λόγω των κλιματολογικών συνθήκων σε συνδυασμό με το 

ανάγλυφο μπορεί να εξειδικευτεί σε ορειβατικό σκι. 

 Τουρισμό αναρρίχησης ο οποίος ευνοείται σε συγκεκριμένα σημεία λόγω της 

γεωμορφολογίας της περιοχής. 

 Γαστρονομικό τουρισμό, καθώς με βάση τα παραγόμενα γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα μπορεί να προωθηθεί η κρητική διατροφή και ειδικότερα η μινωική διατροφή σε σχέση 

με τη μινωική μυθολογία. 
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 Συνεδριακό τουρισμό, μέσω της πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους 

ερευνητικούς φορείς του νησιού και την ύπαρξη αντίστοιχων υποδομών.. 

 Αθλητικό τουρισμό, μέσω της δημιουργίας των αντίστοιχων αθλητικών υποδομών που 

προτείνονται.. 

 Σημαντική είναι η προβολή της περιοχής ως τουριστικός προορισμός. Μέσω διαφημιστικής 

καμπάνιας πρέπει να ενισχυθεί το branding του τόπου και να αναδειχθεί η μοναδικότητα του. 

Σημαντική είναι και η αξιοποίηση του Ξενία στο Ψυχρό, ως χώρου υποδοχής και ξενάγησης 

εικονικής πραγματικότητας του Σπηλαίου (Δικταίο Άντρο), αλλά και σαν έκθεση τοπικών 

προϊόντων, για την ανάδειξη της περιοχής στους επισκέπτες. 

Τέλος επισημαίνεται ως σημαντική μια οριζόντια ρύθμιση η οποία θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί στις μειονεκτικές περιοχές, την παροχή φορολογικών κινήτρων προκειμένου να 

επιτευχθεί η συγκράτηση του πληθυσμού και η περεταίρω αύξηση του στο πλαίσιο της 

επανακατοικησης των ορεινών περιοχών.__ 

 

5. Συμπεράσματα 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο Δήμος και οι απειλές που διαφαίνονται από τη 

συνεχή πληθυσμιακή του μείωση οδηγούν σε δέσμες μέτρων που στοχεύουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Βασικός στόχος είναι η αναβίωση της περιοχής μέσα από συνέργειες. Το όραμα για την 

ανάπτυξη περιλαμβάνει την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη 

δημιουργία κατάλληλων υποδομών με τρόπο τέτοιο ώστε μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης 

και της εξωστρέφειας της περιοχής να αρθούν οι περιορισμοί που προκύπτουν από τη 

γεωγραφική της θέση. Η πρόταση στοχεύει στην επανακατοίκηση του δήμου μέσω της 

ενίσχυσης της απασχόλησης, της ανάδειξης του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος 

και της ενίσχυσης των υποδομών μέσα από πολιτικές που συνδυάζουν τα στοιχεία του 

παρελθόντος με τις νέες τεχνολογίες. 

Η προσέγγιση αποσκοπεί να προτείνει εξειδικευμένες προτάσεις που θα τονώσουν κάθε 

κρίσιμο τομέα για την ανάπτυξη της περιοχής επιδιώκοντας όμως μέσα από το συνδυασμό των 

προτάσεων να αναπτυχθούν συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. 
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Περίληψη: 

Η χαρτογράφηση χρήσης/κάλυψης γης είναι μια από τις πιο σημαντικές και βασικές εφαρμογές 

της τηλεπισκόπησης, καθώς αποτελεί σημαντική πηγή πληροφορίας για την υλοποίηση 

διαφόρων αναπτυξιακών έργων τόσο σε εθνικό αλλά όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στον 

τομέα της γεωργίας μέσω της ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων είναι δυνατή καταγραφή με 

μεγάλη ακρίβεια των διαφόρων τύπων καλλιεργειών. Δεδομένου όμως του κύκλου ανάπτυξης 

και της φαινολογίας κατά τη διάρκεια αυτού, η ταξινόμηση των καλλιεργειών είναι αρκετές 

φορές δύσκολη όταν χρησιμοποιούνται πολυφασματικά δεδομένα μιας χρονικής στιγμής. 

Μεγαλύτερη δυσκολία εμφανίζεται στο διαχωρισμό των καλλιεργειών που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η 

ταξινόμηση των καλλιεργειών με τη χρήση διαχρονικών πολυφασματικών δεδομένων Sentinel-2 

στην περιοχή της Καλλονής της Ν. Λέσβου. Χρησιμοποιήθηκαν 12 δορυφορικές εικόνες από 

τον πολυφασματικό δέκτη Sentinel-2. Πραγματοποιήθηκαν επιβλεπόμενες ταξινομήσεις με τη 

μέθοδο Random Forest για διάφορα σετ δεδομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η ακρίβεια 

της ταξινόμησης με τη χρήση διαχρονικών δεδομένων ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με την 

ταξινόμηση σε εικόνες μίας χρονικής στιγμής. Επίσης η εφαρμογή συνδυαστικών μοντέλων 

βασισμένο σε ένα πολλαπλό σχήμα συναίνεσης παρουσίασε υψηλή ακρίβεια. Συμπερασματικά, 

τα δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-2 μπορούν να συμβάλλουν στην απόκτηση αξιόπιστης 

πληροφορίας για τις γεωργικές περιοχές, λόγω της υψηλής τους διαχρονικής και χωρικής 

διακριτικής τους ικανότητας.   

 

Λέξεις Κλειδιά: Τηλεπισκόπηση, Ταξινόμηση καλλιεργειών, Random Forest, Πολυχρονικά 

Δορυφορικά Δεδομένα 
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1.  Εισαγωγή  

Η δορυφορική τηλεπισκόπηση αποτελεί μια οικονομική πηγή δεδομένων χρήσεων και κάλυψης 

γης. Οι τεχνικές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία 

(Courault et al, 2016). Τέτοιου είδους τεχνικές είναι ο εντοπισμός ή η ταξινόμηση των 

καλλιεργειών, η απογραφή της έκτασης των καλλιεργειών, η εκτίμηση της παραγωγής τους, η 

ανίχνευση των ασθενειών τους, ο σχεδιασμός και η λειτουργία αρδευτικών έργων και η 

εκτίμηση των ζημιών από πλημμύρες, παγετό, χαλάζι, ξηρασία και από την εκδήλωση των 

πυρκαγιών (Καρτάλης και Φείδας, 2017). Η γεωργία έχει ένα ιδιαίτερο δυναμικό χαρακτήρα, 

λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των φυτών σε συνδυασμό με τις μεταβολές που αυτά υφίστανται 

από το φυσικό περιβάλλον. Η γεωργική παραγωγή ακολουθεί ισχυρά εποχιακά πρότυπα που 

σχετίζονται με τον βιολογικό κύκλο ζωής των καλλιεργειών. Επίσης, η παραγωγή εξαρτάται από 

τον τύπο εδάφους, τις κλιματικές μεταβολές που αλλάζουν μέσα σε σύντομες χρονικές 

περιόδους και τις γεωργικές πρακτικές διαχείρισης που χρησιμοποιεί ο κάθε παραγωγός 

(Atzberger, 2016). Εν κατακλείδι, η διάκριση των τάξεων είναι απαιτητική όσον αφορά την 

βλάστηση. Πόσο μάλλον η διάκριση των καλλιεργητικών ειδών καθώς απαιτεί προσοχή αφού οι 

φασματικές αντανακλάσεις τους δεν διαφέρουν σημαντικά (Esch et al, 2014). 

Για τον διαχωρισμό των ειδών βλάστησης χρησιμοποιούνται διάφορα φασματικά 

κριτήρια τα οποία βασίζονται κυρίως στην ανακλαστικότητα στο εγγύς υπέρυθρο κανάλι (NIR) 

καθώς και στους δείκτες βλάστησης NDVI, EVI κ.α. (Jiang et al, 2008). Σε αντίθεση με τα 

φασματικά χαρακτηριστικά, η διαφοροποίηση των γεωργικών κατηγοριών όπως οι βοσκότοποι 

με τις καλλιέργειες και τα δάση με τις φυτείες βασιζόμενη μόνο σε χαρακτηριστικά υφής και 

δομής σε εικόνες μιας μόνο χρονικής περιόδου είναι πολύ δύσκολη. Αν όμως, τα 

χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά σε μια ταξινόμηση, μπορεί να δοθεί ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα ταξινόμησης των τάξεων αυτών (Peña-Barragán et al. 2011). Πολλές 

φορές όμως, οι φασματικές υπογραφές διαφορετικών τύπων καλλιεργειών είναι αρκετά 

παρόμοιες μεταξύ τους σε ορισμένες περιόδους του έτους, ανάλογα με την κατάσταση 

ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από τη φαινολογία και τον τύπο της 

καλλιέργειας (Kussul et al, 2017). Επομένως, υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών 

τύπων καλλιεργειών ανάλογα με τις φασματικές υπογραφές που παρουσιάζει ο κάθε τύπος 

γεωργικής καλλιέργειας της περιοχής (Tang Yi and  Li Xinrong, 2016). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η πληροφορία να μην ταξινομηθεί σωστά λόγω της ταύτισης των φασματικών 

χαρακτηριστικών ορισμένων ειδών καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα τα κτηνοτροφικά φυτά, 

τα λοιπά σιτηρά και το σκληρό σίτος επειδή παρουσιάζουν παρόμοιες φασματικές υπογραφές 

και εντέλει να ομαδοποιούνται ως μία κατηγορία. 

Για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης των καλλιεργειών 

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ταξινόμησης που εφαρμόζουν διάφορους αλγόριθμους 

μηχανικής μάθησης οι οποίοι είναι τα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα (Artificial Neural Networks, 

ANN), τα δέντρα απόφασης (Decision trees, DT), τα Support Vector Machine (SVM) και τα 

τυχαία δάση (Random Forest, RF) (Khatami et al, 2016). Προηγούμενες έρευνες, 

επικεντρώνονται κυρίως στην σύγκριση των αποτελεσμάτων των ταξινομητών. Οι Inglada et al 

(2015), εξέτασαν πέντε διαφορετικούς αλγόριθμους επιβλεπόμενης ταξινόμησης για την 

αυτόματη παραγωγή χαρτών καλλιεργειών σε 12 περιοχές μελέτης. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν 4 

περιοχές της Ευρώπης, 4 στην Αφρική, 2 στην Αμερική και 2 στην Ασία. Οι ταξινομητές που 

επιλέχθηκαν απαιτούσαν την συλλογή δεδομένων πεδίου για την εκπαίδευση τους ενώ η 

παραγωγή χαρτών έγινε αυτόματα. Οι πολυφασματικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

προέρχονταν από τους δορυφόρους  SPOT 4  και Landsat 8 και πραγματοποιήθηκε σύγκριση 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/spectral-signature
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/phenology
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μεταξύ των ταξινομητών SVM, Decision trees, GBT (Gradient Boosted Trees) και RF ως προς 

την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο ταξινομητής RF είναι ο 

καταλληλότερος για ταξινομήσεις με χρονοσειρές, καθώς παρουσίασε συνολική ακρίβεια άνω 

των 80% για όλες τις περιοχές. 

Ο ταξινομητής RF χρησιμοποιήθηκε και από τους Atzberger et al (2016), με δεδομένα 

Sentinel-2 για την αναγνώριση θερινών και χειμερινών καλλιεργειών σε μια περιοχή μελέτης 

ενώ σε μια δεύτερη αναγνωρίστηκαν επτά διαφορετικά είδη φυλλοβόλων και κωνοφόρων 

δέντρων. Αποδείχθηκε και στην συγκεκριμένη εργασία τα αποτελέσματα της ακρίβειας του 

ταξινομητή ήταν 65% για τα είδη δέντρων και 76% για τα είδη των καλλιεργειών. Παρόλο που 

είχαν καλά αποτελέσματα οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι με την χρήση πολυχρονικών 

δεδομένων Sentinel-2 τα αποτελέσματα του ταξινομητή θα ήταν πιο υψηλά σε σχέση με τα 

μονοχρονικά δεδομένα που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι. 

Πολυχρονικά δεδομένα Sentinel-2 χρησιμοποιήθηκαν και από τους Akbari et al (2020). 

Δημιούργησαν διάφορα σύνολα παραμέτρων εισόδου συμπεριλαμβανομένων των φασματικών 

ζωνών και διαφόρων δεικτών βλάστησης και άλλων δεικτών υφής, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

για την ενίσχυση της χαρτογράφησης των διαφορετικών τύπων καλλιεργειών της περιοχής. Για 

την εξαγωγή χαρτών έγινε η χρήση του ταξινομητή RF. Η απόδοση του RF ήταν 

αποτελεσματική στην χαρτογράφηση από φασματικά δεδομένα και δεδομένα υφής. Όμως, οι 

συγγραφείς, εφάρμοσαν και άλλη μια μέθοδο ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αυτής 

της πλειοψηφίας (Majority) που βασίστηκε σε δεδομένα της Random Forest και συγκεκριμένα 

εφαρμόστηκε η διαδικασία RF classifier PSO (Random Forest classifier particle swarm 

optimization). Η εφαρμογή αυτή οδήγησε σε μια πιο ακριβή ταξινόμηση από ότι ο αλγόριθμος 

RF, σχεδόν για όλους τους τύπους καλλιέργειας. Οι συγγραφείς προτείνουν την μέθοδο RF 

classifier PSO για την διάκριση μεταξύ των ετερογενών καλλιεργειών π.χ. των λαχανικών λόγω 

της μείωσης των λαθών. 

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η αναγνώριση των διαφόρων τύπων καλλιεργειών 

για μια καλλιεργητική χρονιά στην περιοχή της Καλλονής της Ν. Λέσβου. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν πολυχρονικά δεδομένα του Sentinel-2 και 

συγκεκριμένα 12 μηνιαίες εικόνες για την επιβλεπόμενη ταξινόμηση των καλλιεργειών. 

Δημιουργήθηκαν διάφορα μοντέλα ταξινόμησης λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικό αριθμό 

παραμέτρων εισόδου ενώ τέλος εφαρμόστηκε ένα συνδυαστικό μοντέλο βασισμένο σε ένα 

πολλαπλό σχήμα συναίνεσης. Η εκπαίδευση και αξιολόγηση βασίσθηκε με δεδομένα πεδίου που 

συλλέχθηκαν από τοπικούς φορείς και συνεντεύξεις των αγροτών. 

 

 

2.  Δεδομένα και Μεθοδολογία   

 

2.1 Περιοχή μελέτης 

Η Λέσβος είναι το τρίτο νησί της Ελλάδας με έκταση 1672 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 

ποικίλους γεωλογικούς σχηματισμούς, κλιματολογικές συνθήκες και τύπους βλάστησης (π.χ. 

δάση, θάμνους, λιβάδια και αγροτικές εκτάσεις). Το κλίμα στο νησί είναι μεσογειακό που 

σημαίνει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους μέτρια βροχερούς χειμώνες (Vasilakos et al, 

2007). Η Καλλονή βρίσκεται στο κέντρο του νησιού στη βόρεια πλευρά του ομώνυμου κόλπου 

και αποτελεί την πιο εύφορη πεδιάδα του νησιού (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Απεικόνιση της περιοχής μελέτης. 

 

Οι καλλιέργειες από τις οποίες αποτελείται το νησί της Λέσβου είναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες, 

ενώ στον κάμπο της Καλλονής κυριαρχούν ελιές, σιτάρι, κτηνοτροφικά φυτά, λοιπά σιτηρά, ενώ 

τα κηπευτικά περιορίζονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

 

2.2 Δεδομένα 

Για την ταξινόμηση αποκτήθηκαν 12 πολυφασματικές εικόνες από τους δορυφορικούς δέκτες 

Sentinel-2A και Sentinel-2B για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019 

(Πίνακας 1). Ο πολυφασματικός σαρωτής καλύπτει 13 φασματικές ζώνες (443-2.190nm) με 

χωρικές αναλύσεις των 10μ. (για 4 φασματικά κανάλια στο ορατό και το κοντινό υπέρυθρο), των 

20μ. (για 6 φασματικά κανάλια στις μέσες υπέρυθρες ζώνες) και των 60μ. (3 κανάλια για 

ατμοσφαιρικές διορθώσεις). Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια Β2 

(Μπλε), B3 (Πράσινο), B4 (Κόκκινο) και Β8 (Κοντινό Υπέρυθρο) χωρικής διακριτικής 

ικανότητας 10μ., τα οποία προσφέρουν πληροφορίες για το ορατό και το υπέρυθρο τμήμα του 

φάσματος καθώς και τα κανάλια Β5, Β6, Β7, Β8Α, Β11 και Β12 που καλύπτουν το εύρος μεταξύ 

κοντινού και μικροκυματικού υπερύθρου ενώ διαθέτουν χαμηλότερη χωρική διακριτική 

ικανότητα 20μ. Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε επίπεδο επεξεργασίας 

Level-2 ήτοι γεωμετρικά και ραδιομετρικά διορθωμένες χωρίς ατμοσφαιρικές επιδράσεις 

συνεπώς οι τιμές των pixel εκφράζουν την ανακλαστικότητα του εδάφους. 

Για την επιβλεπόμενη ταξινόμηση ήταν αναγκαία η χρήση δεδομένων εδάφους με 

γνωστό τον τύπο καλλιέργειας. Για να δημιουργηθούν τα αγροτεμάχια για τα οποία θα 

αποκτηθεί γνώση για την πραγματική καλλιέργεια την συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιήθηκε 

μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση σε μία νέα εικόνα από την σύνθεση των καναλιών του κοντινού 

υπερύθρου (Β8) και των 12 εικόνων. 
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Πίνακας 1. Ημερομηνίες των δορυφορικών εικόνων. 

Ημερομηνία Δορυφόρος 

20/09/2018 Sentinel-2B 
10/10/2018 Sentinel-2B 

09/11/2018 Sentinel-2B 

27/12/2018 Sentinel-2A 

16/01/2019 Sentinel-2A 

22/02/2019 Sentinel-2A 

24/03/2019 Sentinel-2A 

03/04/2019 Sentinel-2A 

28/05/2019 Sentinel-2B 

27/06/2019 Sentinel-2B 

22/07/2019 Sentinel-2A 

31/08/2019 Sentinel-2A 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης των pixel αναγνωρίστηκαν και 

ψηφιοποιήθηκαν 31 αγροτεμάχια με διαφορετική φασματική υπογραφή σε διάφορα σημεία της 

περιοχής. Για τα παραπάνω αγροτεμάχια αναζητήθηκε η πραγματική τους καλλιέργεια κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2018-2019 μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών Λέσβου (ΚΕΑ 

Λέσβου), του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και συνεντεύξεων 

των αγροτών. Τα εικονοστοιχεία των παραπάνω αγροτεμαχίων αποτέλεσαν τα δεδομένα 

εκπαίδευσης και επαλήθευσης των μοντέλων τυχαίων δασών (RF) που αναπτύχθηκαν. 

 

2.3 Μεθοδολογία  

Η συνολική ροή της εργασίας απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Αναπτύχθηκαν 15 μοντέλα 

ταξινόμησης Random Forest για διάφορα set δεδομένων. Καταρχήν, για κάθε μήνα ξεχωριστά 

αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ώστε να διαπιστωθεί αν η ημερομηνία λήψης των δεδομένων 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ταξινόμησης αγροτικών καλλιεργειών. Έπειτα, όλα τα 

κανάλια όλων των ημερομηνιών ενώθηκαν σε μια εικόνα η οποία αποτέλεσε τα δεδομένα 

εισόδου σε επόμενο μοντέλο ταξινόμησης. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού καναλιών ως 

δεδομένων εισόδου, στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal 

Component Analysis-PCA).  

Με την εφαρμογή της PCA μειώνονται οι διαστάσεις των δεδομένων (μεταβλητές) και 

διατηρείται η πληροφορία της εικόνας από 120 κανάλια σε 10 συνιστώσες (component). Αυτή η 

μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά για την συμπίεση δεδομένων μετασχηματίζοντας ένα σύνολο 

από συσχετισμένες μεταβλητές σε ένα νέο σύνολο ασυσχέτιστων μεταβλητών. Τα νέα κανάλια 

(οι κύριες συνιστώσες της μεθόδου PCA) που δημιουργούνται είναι ασυσχέτιστα και 

ανεξάρτητα μεταξύ τους (Καρτάλης και Φείδας, 2017). Τα 120 κανάλια της πολυφασματικής 

εικόνας συσχετίζονται μεταξύ τους ιδιαίτερα τα ίδια κανάλια διαφορετικών χρονικών στιγμών 

καθώς η ανακλαστικότητα των στόχων διαφέρει ελάχιστα από ημερομηνία σε ημερομηνία για το 

ίδιο κανάλι. Μέσω της PCA ο αρχικός διανυσματικός χώρος συμπιέστηκε σε 10 κανάλια τα 

οποία είναι στατιστικά ασυσχέτιστα μεταξύ τους. Τα συγκεκριμένα κανάλια (συνιστώσες) ήταν 

τα δεδομένα εισόδου σε νέο μοντέλο ταξινόμησης RF. Τέλος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού 

ταξινομητών και των πιθανών διαφορετικών αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε ένα συνδυαστικό 

μοντέλο βασισμένο σε ένα πολλαπλό σχήμα συναίνεσης ώστε να δημιουργηθεί ένας τελικός 
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χάρτης με τα είδη των καλλιεργειών της Καλλονής. Η τελική απόφαση για κάθε εικονοστοιχείο 

ελήφθη μέσω πλειοψηφικής σύνθεσης των προηγούμενων 14 αποτελεσμάτων ταξινόμησης  και 

προέκυψε ένας νέος χάρτης, όπου η τάξη του εικονοστοιχείου της εικόνας θα καθορίζεται από το 

ποια τάξη εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα για το ίδιο εικονοστοιχείο στους 14 χάρτες των 

προηγούμενων μεθόδων (base classifiers). Τέλος, για κάθε χάρτη ταξινόμησης δημιουργήθηκαν 

και οι αντίστοιχοι χάρτες εμπιστοσύνης με το ποσοστό της ψήφου εμπιστοσύνης της 

επικρατούσας τάξης σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας. Οι χάρτες εμπιστοσύνης είναι ένα 

εργαλείο για την αξιολόγηση των δεδομένων στην χωρική ανάλυση. Τα αποτελέσματα 

επιτρέπουν την σύγκριση και την ανάλυση της εμπιστοσύνης των δεδομένων και συνεπώς την 

αξιολόγησή τους. 

Σχήμα 2. Μεθοδολογικό διάγραμμα ροής. 

 
Όσον αφορά τη διαδικασία εκπαίδευσης, για τα δεδομένα εκπαίδευσης πρέπει να 

οριστούν κάποιοι παράμετροι οι οποίοι είναι το μέγιστο μέγεθος δείγματος εκπαίδευσης ανά 

τάξη, το μέγιστο μέγεθος δείγματος επικύρωσης ανά τάξη και η αναλογία του δείγματος 

εκπαίδευσης και επικύρωσης. Έπειτα, και για την επιλογή του ταξινομητή έπρεπε να 

καθοριστούν κάποιοι παράμετροι, όπως το μέγιστο βάθος του δέντρου, ο ελάχιστος αριθμός 

δειγμάτων σε κάθε κόμβο, το κριτήριο τερματισμού για το δέντρο παλινδρόμησης, το μέγεθος 
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του τυχαία επιλεγμένου υποσυνόλου δυνατοτήτων σε κάθε κόμβο δέντρου και ο μέγιστος 

αριθμός των δέντρων του δάσους. Για την εφαρμογή της ταξινόμησης Random Forest έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία ανοικτού και κλειστού κώδικα τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διάφορες μελέτες. Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

QGIS και συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη Orfeo Toolbox (OTB).  

 

3.  Αποτελέσματα και συζήτηση 

3.1 Συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης 

Με την αρχική μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση της περιοχής μελέτης σε διακριτές ομάδες 

εικονοστοιχείων κατηγοριοποιήθηκε η περιοχή σε 19 τάξεις. Όπως παρατηρούμε και στο Σχήμα 

3 θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις γενικές κατηγορίες από το 1 έως το 6 

απεικονίζεται το νερό που υπάρχει στην περιοχή μελέτης, όπως για παράδειγμα οι αλυκές και ο 

Κόλπος Καλλονής, οι κατηγορίες 7 έως 12 απεικονίζουν το γυμνό έδαφος της περιοχής κυρίως 

το πράσινο χρώμα και λίγο το κίτρινο σε κάποια σημεία της περιοχής, ενώ οι κατηγορίες 13 έως 

19 απεικονίζουν τα διαφορετικά είδη καλλιεργειών, που σύμφωνα με τις κατηγορίες τα 

διαφορετικά είδη είναι 7. 

Σχήμα 2. Αποτέλεσμα μη επιβλεπόμενης ταξινόμησης εικονοστοιχείων σε 19 ομάδες (κλάσεις). 

 
 

Πίνακας 2. Κατανομή των δειγμάτων εκπαίδευσης ανά τάξη. 

Τύπος Καλλιέργειας Αριθμός αγροτεμαχίων Αριθμός εικονοστοιχείων 

Κτηνοτροφικά φυτά 17 2082 

Λοιπά σιτηρά 2 424 

Δεν δηλώνεται κάποια έκταση 2 143 

Βοσκοτοπική έκταση 1 88 

Σκληρό σίτος 2 481 

Γεώμηλα 2 157 

Αγρανάπαυση 2 562 

Ελαιώνες 3 450 

Σύνολο 31 4387 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα εκπαίδευσης τα αγροτεμάχια κατηγοριοποιήθηκαν στις τάξεις 

σύμφωνα με τον Πίνακα 2. Οι κατηγορίες είναι τα κτηνοτροφικά φυτά (π.χ. τριφύλλι, σανός, 

μηδική), τα λοιπά σιτηρά (π.χ. μαλακό σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη), σκληρό σίτος, γεώμηλα 

(πατάτες εαρινές), ελαιώνες, βοσκοτοπικές εκτάσεις καθώς επίσης ψηφιοποιήθηκαν και 

αγροτεμάχια που την δεδομένη χρονική περίοδο βρίσκονταν σε αγρανάπαυση. Τέλος, 

συμπεριλήφθηκε και μια κατηγορία όπου στα αγροτεμάχια δεν δηλώνεται κάποια έκταση. Αυτά 

τα αγροτεμάχια είναι εγκαταλελειμμένα αλλά παρουσιάζουν φασματική ομοιογένεια με άλλους 

τύπους κάλυψης γης όπως τις βοσκοτοπικές εκτάσεις και τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε 

αγρανάπαυση.  

 

3.2 Ταξινόμηση Random Fοrest 

Για τη διαδικασία της εκπαίδευσης το μέγιστο μέγεθος δείγματος εκπαίδευσης και επαλήθευσης 

ανά τάξη ορίστηκε σε 1000 και η αναλογία του δείγματος εκπαίδευσης και επαλήθευσης 

ορίστηκε σε 0,6. Αυτό σημαίνει ότι από το αρχικό σύνολο δεδομένων, το δεδομένα εκπαίδευσης 

ήταν το 60% των εικονοστοιχείων και το υπόλοιπο 40% τα δεδομένα επαλήθευσης. Τα δεδομένα 

εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται ώστε να διερευνηθεί ποια είναι η κατάλληλη τιμή για τον αριθμό 

των δέντρων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του ταξινομητή, ενώ τα δεδομένα 

επικύρωσης για την αξιολόγηση της Random Forest μέσω της ακρίβειας που προκύπτει από τον 

πίνακα ταξινόμησης.  

Για την επιλογή του ταξινομητή RF έπρεπε να καθοριστούν κάποιοι παράμετροι. Το 

μέγιστο βάθος του δέντρου ορίστηκε σε 5, ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων σε κάθε κόμβο 

ορίστηκε σε 10 ενώ δεν επιλέχτηκε κάποιο κριτήριο τερματισμού για το δέντρο παλινδρόμησης, 

οπότε η τιμή αυτή ήταν μηδέν.  

Το μέγεθος του τυχαία επιλεγμένου υποσυνόλου δυνατοτήτων σε κάθε κόμβο δέντρου 

ήταν μηδέν και ο μέγιστος αριθμός των δέντρων του δάσους ορίστηκε σε 100. Από διάφορες 

εργασίες έχει αποδειχθεί ότι αν είναι πάνω από 50, 100, ανάλογα κάθε φορά τι εξετάζεται, έχει 

πολύ καλά αποτελέσματα (Αkbari et al, 2020). Οι παραπάνω επιλογές εφαρμόστηκαν σε όλα τα 

μοντέλα της Random Forest της συγκεκριμένης εργασίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλες οι ταξινομήσεις είχαν υψηλά ποσοστά ακρίβειας η 

οποία κυμάνθηκε άνω του 60%, με την μεγαλύτερη ακρίβεια να σημειώνεται για την εικόνα του 

Αυγούστου σε ποσοστό 81% (Σχήμα 3).  

Παρόλα αυτά, από τη σύγκριση των χαρτών προκύπτει η διαφορετικότητα των 

αποτελεσμάτων. Τα σφάλματα οφείλονταν κυρίως λόγω της ταύτισης των φασματικών 

χαρακτηριστικών ορισμένων ειδών καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα τα κτηνοτροφικά φυτά, 

τα λοιπά σιτηρά και το σκληρό σίτος επειδή παρουσιάζουν παρόμοιες φασματικές υπογραφές, ο 

ταξινομητής στο αποτέλεσμα του χάρτη τις εμφάνιζε ως μία κατηγορία (Σχήμα 4). 

Στην εργασία οι χάρτες αυτοί αναπαριστούν το ποσοστό της ψήφου εμπιστοσύνης της 

επικρατούσας τάξης για κάθε εικονοστοιχείο, δηλαδή τα εικονοστοιχεία που ταξινομήθηκαν 

στην συγκεκριμένη κατηγορία πόσο σωστά είναι. Η ποσοτική ανάλυση των χαρτών είναι ότι οι 

τιμές των εικονοστοιχείων που κυμαίνονται από < 25% έχουν χαμηλή αξιοπιστία, από 0,25% - 

0,45% χαμηλή προς μέτρια, 0,45% - 0,65% μέτρια, 0,65% -0,85% μέτρια προς υψηλή και τέλος 

από 0,85% - 100% υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας. 
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Σχήμα 3. Ολική ακρίβεια και συντελεστής kappa για κάθε ταξινόμηση. 

 
Σχήμα 4. Χάρτες ταξινόμησης και δείκτη εμπιστοσύνης για 24/3/2019, 31/8/2019, σύνθεση 120 

καναλιών και PCA 

 
 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της ταξινόμησης για κάθε μήνα διαπιστώθηκε ότι σε όλες 

τις εικόνες στα κτηνοτροφικά φυτά ταξινομούνται εσφαλμένα οι υπόλοιπες κατηγορίες των 
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καλλιεργειών, τις περισσότερες φορές, σύμφωνα με την ακρίβεια τους. Αυτό συμβαίνει διότι η 

φασματική συμπεριφορά και ο ετήσιος κύκλος ανάπτυξης των συγκεκριμένων ειδών 

καλλιεργειών παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Επίσης, είναι είδη που έχουν ίδια 

χαρακτηριστικά ως προς το χρονικό διάστημα της φύτευσης και της συγκομιδής τους. 

Επομένως, για την ταξινόμηση των καλλιεργειών δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μονoχρονικά 

δεδομένα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα ενός μηνός και να εξάγουμε συμπεράσματα 

για ολόκληρη τη περιοχή. 

Παρατηρώντας τους χάρτες εμπιστοσύνης φαίνονται οι διαφορές που υπάρχουν στις 

εικόνες για κάθε μήνα και στην κατανομή των δεδομένων πάνω σε αυτές. Συγκεκριμένα στην 

εικόνα του Σεπτεμβρίου, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση, με βάση την 

χωρική τους ανάλυση είναι 85% αξιόπιστα και έμπιστα με την πραγματική εικόνα της περιοχής 

μελέτης. Για την εικόνα του Μαρτίου δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς το ποσοστό αξιοπιστίας 

των δεδομένων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τα δεδομένα είναι 0,25% - 0,45% αξιόπιστα σε σχέση 

με την πραγματικότητα, και αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και στους επόμενους μήνες Απρίλιο 

- Μάιο καθώς τα ποσοστά αξιοπιστίας των δεδομένων εξακολουθούν να είναι χαμηλά, 

συγκεκριμένα στο 0,45%. Ενώ, το αποτέλεσμα για την εικόνα του  Αύγουστο είναι το καλύτερο. 

Η αξιοπιστία των δεδομένων αγγίζει το 0,85% - 100%, που σημαίνει ότι τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι σωστά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Ακόμη, ένα πρόβλημα ως προς την ταξινόμηση των καλλιεργειών για τις εικόνες για 

κάθε μήνα αποτελεί και το μικρό δείγμα που χρησιμοποιείται ως δείγμα εκπαίδευσης για την 

εικόνα, καθώς έχουμε στην διάθεση μας λίγα δεδομένα εκπαίδευσης. Με περισσότερα δεδομένα 

εκπαίδευσης θα είχαμε καλύτερη εικόνα των καλλιεργειών που υπάρχουν στην περιοχή, με 

αποτέλεσμα καλύτερη ακρίβεια που συνεπάγεται με ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα ταξινόμησης με 

την πραγματικότητα. Παρόλα αυτά τα στατιστικά αποτελέσματα της Random Forest για κάθε 

μήνα κυμάνθηκαν σε επίπεδα άνω των 65%, με την μεγαλύτερη ακρίβεια να σημειώνεται για 

την εικόνα του Αυγούστου σε ποσοστό 81% αλλά σύμφωνα με τα χαρτογραφικά αποτελέσματα 

υπάρχει ασυμφωνία των τάξεων ανά εικονοστοιχείων παρουσιάστηκαν και παραπάνω στους 

χάρτες εμπιστοσύνης.  

Η απόδοση της ταξινόμησης στην εικόνα σύνθεσης όλων των καναλιών ήταν υψηλότερη 

καθώς και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η απόδοση της ταξινόμησης RF βελτιώνεται με τη 

χρήση πολλαπλών ημερομηνιών Atzberger et al (2016). Συγκεκριμένα, ο ταξινομητής είχε την 

καλύτερη απόδοση με ακρίβεια 93%, παρόλα αυτά παρατηρώντας το αποτέλεσμα του χάρτη 

εμπιστοσύνης για την πολυφασματική εικόνα των 120 καναλιών, το ποσοστό αξιοπιστίας των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση της εικόνας είναι πάρα πολύ χαμηλό. 

Πολύ πιθανόν αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των δεδομένων εισόδου σε συνδυασμό με τον 

αριθμό των δεδομένων εκπαίδευσης. Έπειτα, μειώθηκε ο διανυσματικός χώρος των 120 

καναλιών σε 10 συνιστώσες εφαρμόζοντας την ανάλυσης κυριών συνιστωσών όπου σύμφωνα με 

τον πίνακα ιδιοτιμών, οι 10 συνιστώσες εμπεριέχουν τουλάχιστον το 80% της αρχικής 

διασποράς. 

  

3.3 Συνδυαστικό μοντέλο ταξινόμησης 

Τέλος, μέσω της πλειοψηφίας και των 14 αποτελεσμάτων που δημιουργήθηκαν προέκυψε ένας 

νέος χάρτης (Σχήμα 5). Κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας ταξινομήθηκε σύμφωνα συχνότητα 

εμφάνισης κάθε τάξης στους υπόλοιπους 14 χάρτες. Έπειτα για να αξιολογηθεί ο τελικός χάρτης 

χρησιμοποιήθηκαν τα αρχικά αγροτεμάχια. Για κάθε αγροτεμάχιο εκτιμήθηκε η τάξη του 

σύμφωνα με το συνδυαστικό μοντέλο ταξινόμησης με βάση την πλειοψηφία των 
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εικονοστοιχείων εντός του αγροτεμαχίου. Η εκτιμηθείσα τάξη συγκρίθηκε με την γνωστή τάξη 

του Πίνακα 2 και δημιουργήθηκε ο πίνακας σύγχυσης (Πίνακας 3). Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η ολική ακρίβεια του χάρτη είναι 84% και ο συντελεστής kappa είναι 78%. Πιο 

αναλυτικά, όλα τα αγροτεμάχια ταξινομήθηκαν σωστά πλην 4 από τα 17 των κτηνοτροφικών 

φυτών και 1 από τα 2 σκληρού σίτου τα οποία ταξινομήθηκαν σε άλλες. 

  

Σχήμα 5. Χάρτης ταξινόμησης των καλλιεργειών της Καλλονής με την μέθοδο της πλειοψηφίας. 

 
 

Πίνακας 3. Πίνακας σύγχυσης συνδυαστικού μοντέλου ταξινόμησης. 

 
ΚΦ ΛΣ ΔΔ  ΒΕ ΣΣ ΓΜ ΑΑ ΕΛ Σύνολο CE UA 

ΚΦ 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 

ΛΣ 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0,33 0,67 

ΔΔ 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 

ΒΕ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

ΣΣ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

ΓΜ 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0,33 0,67 

ΑΑ 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0,33 0,67 

ΕΛ 1 0 0 0 1 0 0 3 5 0,4 0,6 

Σύνολο 17 2 2 1 2 2 2 3 31 

  

ΟΕ 0,235 0 0 0 0,5 0 0 0 

   PA 0,765 1 1 1 0,5 1 1 1 

   * ΚΦ: Κτηνοτροφικά φυτά, ΛΣ: Λοιπά σιτηρά, ΔΔ: Δεν δηλώνεται κάποια έκταση, ΒΕ: Βοσκοτοπική έκταση, ΣΣ: Σκληρό 

σίτος, ΓΜ: Γεώμηλα, ΑΑ: Αγρανάπαυση, ΕΛ: Ελαιώνες, CE: Σφάλμα παρερμηνείας, ΟΕ: Σφάλμα παράβλεψης, UA: Ακρίβεια 

χρήστη, PA: Ακρίβεια ταξινομητή 
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4. Συμπεράσματα και περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή και αξιολόγηση του αλγορίθμου των τυχαίων δασών 

(RF) για την χαρτογράφηση των καλλιεργειών της περιοχής της Καλλονής της Ν. Λέσβου, με τη 

χρήση  πολυχρονικών πολυφασματικών δεδομένων του δορυφόρου Sentinel-2. Από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας στις εικόνες για κάθε μήνα προέκυψαν χάρτες ταξινόμησης με 

ακρίβειες μεγαλύτερες από 65% με τη μεγαλύτερη ακρίβεια να σημειώνεται στην εικόνα του 

Αυγούστου σε ποσοστό 81%.  

Παρόλα αυτά, κάθε χάρτης πρέπει να ερμηνευτεί όχι μόνο ως προς τα ποσοστά ακρίβειας 

για τα δεδομένα ακρίβειας αλλά και το δείκτη εμπιστοσύνης του. Από τον τελευταίο προέκυψαν 

ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευτούν με μεγάλή προσοχή δεδομένου ότι σημειώθηκαν 

χαμηλοί δείκτες εμπιστοσύνης για αρκετές τάξεις σε ορισμένες μονοχρονικές εικόνες. Εικάζεται 

ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του μικρού αριθμού δεδομένων εκπαίδευσης. Αυτό έγινε 

περισσότερο εμφανές στην ταξινόμηση των συνθετικής εικόνας των 120 καναλιών όπου ο 

ταξινομητής είχε υψηλότερη απόδοση με ακρίβεια 93% αλλά επίσης ο δείκτης εμπιστοσύνης 

ήταν χαμηλός. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η εικόνας με τις 10 συνιστώσες μετά την εφαρμογή της 

PCA με ακρίβεια 91%. Από το σύνολο των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι αν και οι 14 

ταξινομητές έχουν υψηλή ακρίβειας τόσο ο δείκτης εμπιστοσύνης όσο και η οπτική σύγκριση 

των αποτελεσμάτων μας οδηγεί στην ερμηνεία και αποδοχή των αποτελεσμάτων με μεγάλη 

προσοχή. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η εφαρμογή συνδυαστικών μοντέλων ταξινόμησης 

ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη κλάση για κάθε εικονοστοιχείο είτε σύμφωνα με την πλειοψηφίας 

των αποφάσεων των επιμέρους ταξινομητών ή άλλων κριτηρίων (Vasilakos et al, 2020). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται να διερευνηθούν και άλλοι αλγόριθμοι 

μηχανικής μάθησης όπως για παράδειγμα τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Επίσης, μπορούν να 

ληφθούν υπόψη επιπλέον χαρακτηριστικά της βλάστησης όπως διάφοροι δείκτες βλάστησης 

NDVI, EVI κ.α., καθώς επίσης και διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων. 

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η χρήση περισσοτέρων δεδομένων εκπαίδευσης δεδομένου ότι 

από τον μικρό αριθμό δεδομένων μπορεί να προκύπτουν υψηλά ποσοστά ακριβείας για το σετ 

των δεδομένων επαλήθευσης εντούτοις μια πιο προσεκτική διερεύνηση όλων των 

αποτελεσμάτων να αποδείξει ότι η υψηλή ακρίβεια σε ένα μόνο ταξινομητή δεν σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα.  
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Περίληψη: 

Τα αστικά κέντρα έχουν αναλυθεί από ερευνητές σύμφωνα με τις συγκεκριμένες παραμέτρους 

των μελετών τους, π.χ. τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, τα κοινωνικά και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, ιστορικά στοιχεία.. Ωστόσο, είναι η σύνθεση όλων των 

χαρακτηριστικών ενός αστικού κέντρου που προσδιορίζει πληρέστερα τη σημασία και τον 

ορισμό του. Από την άλλη, στην χώρα μας, δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες στατιστικές 

πληροφορίες για τα αστικά κέντρα και θα ήταν ωφέλιμο να δημιουργηθούν για τη βελτίωση της 

παρακολούθησης, του ελέγχου και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού τους. Για την δημιουργία 

αυτών των στατιστικών στοιχείων πρέπει να προσδιοριστεί χωρικά το αστικό κέντρο. 

Η παρούσα εργασία διερευνά τον ορισμό του αστικού κέντρου και τη δημιουργία ενός 

«Μοντέλου Αστικής Κεντρικότητας» με την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνεπούς 

μεθοδολογίας με αποτέλεσμα τον χωρικό προσδιορισμό και οριοθέτησή του. Μετά από έρευνα, 

ανάλυση και αξιολόγηση όλων των κυρίων χαρακτηριστικών - δεικτών κεντρικότητας, 

αναλύονται οι πιο κρίσιμοι και εφαρμόζεται η μεθοδολογία χωρικής μοντελοποίησης του 

κέντρου. Η τελευταία αφορά τον σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας γεωβάσης δεδομένων σε ένα 

ΓΣΠ με χρήση μεθόδων χωρικής ανάλυσης διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων και την 

εφαρμογή στάθμισης βαρών με τη χρήση της Δελφικής μεθόδου. Η πιλοτική μελέτη όπου 

αναλύονται όλα τα στάδια της προαναφερθείσας μεθοδολογίας υλοποιείται στο κέντρο του 

δήμου Αθηναίων στην Ελλάδα. Στο τέλος αναλύονται και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας και προτείνονται στοιχεία μελλοντικής έρευνας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αστικό κέντρο, Χωρική Ανάλυση, ΓΣΠ, Δελφική Μέθοδος  
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1.  Εισαγωγή   

Κάθε αστική περιοχή χαρακτηρίζεται από το κέντρο της, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξή της. Η έννοια του αστικού κέντρου διαχρονικά μελετήθηκε στην βάση των 

παραμέτρων διαφόρων μεμονωμένων χαρακτηριστικών του, οπότε ορισμοί όπως εσωτερική 

πόλη (Inner City), παλιά πόλη, ιστορικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο και κεντρική επιχειρηματική 

περιοχή (Central Business District) αναλύθηκαν εκτενώς, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα και τις 

τάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού που επηρέασαν γενικότερα την ανάπτυξη της πόλης. Ωστόσο, 

τα αστικά κέντρα έχουν πολλούς ρόλους, η σύνθεση των οποίων καθορίζει πληρέστερα τη 

σημασία τους. Αποτελούν λοιπόν τόπους συγκέντρωσης της οικονομικής και εργασιακής 

δραστηριότητας, κομβικά σημεία της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, σημεία διασκέδασης 

και ιστορικού ενδιαφέροντος ενώ είναι και ο ρόλος τους ως κέντρα λιανικής που εξακολουθεί να 

θεωρείται καθοριστικός.  Πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τον ορισμό του αστικού κέντρου 

της πόλης χρήζουν διερεύνησης και ιδιαίτερα ο χωρικός προσδιορισμός και  οριοθέτηση του σε 

πιο σύνθετο επίπεδο τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα στην χώρα μας, υπάρχει ανάγκη για αξιόπιστες στατιστικές 

πληροφορίες που θα βοηθούν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της ζωτικότητας και 

βιωσιμότητας των κέντρων των πόλεων. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν 

στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κεντρική αστική περιοχή, στη λήψη 

αποφάσεων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αλλά και στην πρόβλεψη και ενδεχομένως στην 

πρόληψη των αλλαγών που συντελούνται στο αστικό κέντρο. Προκειμένου να συγκεντρωθούν 

και να παραχθούν αυτά τα στατιστικά δεδομένα, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα γεωγραφικά 

αναφερόμενα όρια του αστικού κέντρου συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες και 

γεωχωρικά δεδομένα. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να ορίσει μια μέθοδο για τον χωρικό 

προσδιορισμό της έκτασης ενός αστικού κέντρου. Θα αναπτυχθεί ένα «Μοντέλο Αστικής 

Κεντρικότητας» της πόλης που θα δημιουργήσει μια μεθοδολογία καθορισμού ορίων γύρω από 

τις συγκεντρώσεις των δραστηριοτήτων του κέντρου, προκειμένου να μπορούν να παραχθούν 

συνεπείς στατιστικές πληροφορίες. Για να επιτευχθεί ο στόχος, είναι αρχικά απαραίτητο να 

εντοπιστούν και στη συνέχεια να ποσοτικοποιηθούν οι βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν 

τα κέντρα των πόλεων χρησιμοποιώντας γεωαναφερόμενες πηγές δεδομένων.   

 

2. Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά του αστικού κέντρου  

Αρχικά οφείλουμε να ορίσουμε τη λέξη «κέντρο» την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι 

περιγράφεται καλύτερα με τη λέξη «πυρήνας». Ετυμολογικά, ο «πυρήνας» ορίζεται ως «το 

κεντρικό τμήμα σώματος διαφορετικής πυκνότητας από την υπόλοιπη μάζα». Αντίστοιχα, το 

αστικό κέντρο αναφέρεται στο κεντρικό τμήμα μιας αστικής περιοχής με διαφορετική 

πυκνότητα χρήσεων, λειτουργιών, παροχών, δραστηριοτήτων, υποδομών και ανθρώπινης 

παρουσίας από την υπόλοιπη πόλη. Το αστικό κέντρο είναι λοιπόν ο πυρήνας όλων των 

σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, των κοινωνικών συγκεντρώσεων και αναψυχής αλλά 

και ο τόπος όπου συναντώνται σημαντικά ιστορικά στοιχεία.   

Για να προσεγγίσουμε πληρέστερα την έννοια του αστικού κέντρου, θα πρέπει πρώτα να 

καθοριστούν και να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά που το διέπουν. Είναι βέβαιο ότι ένας μόνο 

παράγοντας δεν είναι ικανός να ορίσει μια συνολικά αποδεκτή κεντρική περιοχή σε αντίθεση με 

έναν συνδυασμό δεικτών όπου ο καθένας μπορεί να απεικονίσει τις διαφορετικές πτυχές του 

κέντρου της πόλης. Σύμφωνα με βιβλιογραφική έρευνα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ενός 

αστικού κέντρου προσδιορίζονται ως οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για τον χωρικό προσδιορισμό 

του: 
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 (i). Η ποικιλομορφία των χρήσεων γης. Τα αστικά κέντρα είναι μητροπολιτικές τοποθεσίες 

που ενσωματώνουν πολλές διαφορετικές χρήσεις και λειτουργίες ενώ από την άλλη, μακριά από 

την κεντρική περιοχή, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες τείνουν να είναι πιο ομοιογενείς και 

διαχωρισμένες π.χ. χρήση αμιγούς κατοικίας. 

 (ii). Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που είναι παραδοσιακά συνδεδεμένες με τις θέσεις 

των αστικών κέντρων. Αυτές περιλαμβάνουν τις προφανείς λειτουργίες, όπως είναι το λιανικό 

εμπόριο, τα εμπορικά γραφεία, οι χώροι εστίασης, χώροι πολιτισμού και ψυχαγωγίας, οι 

δημόσιες συγκοινωνίες, τα ξενοδοχεία και η δημόσια διοίκηση (θετικοί δείκτες). Υπάρχουν 

όμως και δραστηριότητες, όπως η κατασκευή και η αποθήκευση, που σπάνια βρίσκονται στα 

κέντρα πόλης (αρνητικοί δείκτες). Η χαρτογράφηση και των δύο έχει ως αποτέλεσμα μια 

επιφάνεια στην οποία εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές σε περιοχές δραστηριότητας στο αστικό 

κέντρο και οι ελάχιστες σε περιοχές εκτός του κέντρου. Αν όλα τα χαρακτηριστικά 

χαρτογραφηθούν θα μπορούν να προσδιοριστούν οι πιθανές (και μη) θέσεις κέντρων πόλης. 

 (iii). Η ένταση της χρήσης της ανάπτυξης είναι μεγαλύτερη στο κέντρο της πόλης. Η 

υψηλή ένταση χρήσης αντικατοπτρίζεται τόσο στις υψηλές τιμές των ακινήτων όσο και στην 

υψηλή πυκνότητα δόμησης. Η ιδιοκτησία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στα αστικά κέντρα 

και συναντάται σε κάθε προσπάθεια προσδιορισμού τους.  

 (iv). Η προσβασιμότητα του αστικού κέντρου. Το αστικό κέντρο θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο στον πληθυσμό που εξυπηρετεί (με τη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών 

συγκοινωνιών). Ορίζοντας περιοχές προσβάσιμες στους πεζούς, συλλέγοντας βασικούς 

κόμβους, όπως σταθμούς δημόσιας συγκοινωνίας και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά 

και πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους δίνεται μια γενική εντύπωση της έκτασης της κεντρικής 

περιοχής από την οπτική γωνία της προσβάσιμης επιφάνειας. 

 (v). Ο μόνιμα διαμένων πληθυσμός και ιδιαίτερα η έλλειψή του, είναι επίσης ένα 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό των αστικών κέντρων. Η ανάπτυξη λιανικών, εμπορικών, 

επιχειρηματικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα αστικό κέντρο έχει αναπόφευκτα 

μειώσει τη χρήση γης της κατοικίας, με αποτέλεσμα τη σχετικά χαμηλή πληθυσμιακή 

πυκνότητα. 

 (vi). Τέλος, η προσέλκυση επισκεπτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας αστικής 

κεντρικότητας. Τουριστικά αξιοθέατα, όπως ναοί, μουσεία και ιστορικά μνημεία αλλά και οι 

τοπικές αγορές θεωρούνται σημαντικά σημεία αναγνώρισης κέντρων. 

  

3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογία προσδιορισμού του κέντρου ουσιαστικά αναφέρεται στον συνδυασμό βασικών 

δεικτών κεντρικότητας όπου ο καθένας απεικονίζει και κάποιο χαρακτηριστικό που σχετίζεται 

με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του κέντρου. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή μιας τελικής επιφάνειας που παρουσιάζει συνολικά τα επίπεδα των δραστηριοτήτων 

του κέντρου. Αρχικά λοιπόν, γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση των δεικτών που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κεντρικής αστικής περιοχής. Στη συνέχεια, ορίζεται 

μια περιοχή μελέτης όπου καθένας από τους παράγοντες μοντελοποιείται και παρουσιάζεται σε 

ψηφιδωτή μορφή συγκεκριμένης διάστασης και θέσης χρησιμοποιώντας ένα Γεωγραφικό 

Σύστημα Πληροφοριών (GIS) έτσι ώστε να αποδίδεται μια σχετική τιμή σε κάθε εικονοστοιχείο 

του προκύπτοντος κανάβου. Ένα από τα πλεονεκτήματα της μετατροπής όλων των δεικτών σε 

ψηφιδωτά (raster), είναι η δυνατότητα να τα ομαδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας την τεχνική της 

ανάλυσης των επικαλύψεων που αποτελεί την πιο καθιερωμένη τεχνική στην επιστήμη των 

γεωγραφικών πληροφοριών. Οι δείκτες δηλαδή μπορούν να αντιπροσωπευτούν από ψηφιδωτά 
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και, εφόσον οι διαστάσεις των ψηφιδωτών αυτών είναι ίδιες, είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι 

τιμές κάθε δείκτη στην ίδια θέση. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας 

τελικής επιφάνειας που θα αντιπροσωπεύει τη βαθμολογία των χαρακτηριστικών δεικτών 

κεντρικότητας σε όλη την περιοχή μελέτης.  

Η χωρική ανάλυση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται με την χρήση ενός Γεωγραφικού 

Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) και οι τελικές επιφάνειες συνδυάζονται σε ένα σύνθετο 

«Δείκτη Κεντρικότητας» για την περιοχή μελέτης. Είναι επομένως δυνατός ο εντοπισμός του 

αστικού κέντρου με την παραγωγή μιας επιφάνειας «κεντρικότητας» της περιοχής μελέτης 

αναλύοντας και χρησιμοποιώντας γεωχωρικά δεδομένα των κύριων δεικτών της. 

Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αποδεκτό όριο της σύνθετης επιφάνειας που 

αντιπροσωπεύει την έκταση του κέντρου της πόλης. Η περιοχή που θα καθοριστεί από το όριο 

θα μπορέσει να αποτελέσει τη κεντρική στατιστική περιοχή του κέντρου της πόλης. Πριν την 

ανάλυση επικάλυψης των επιφανειών, θα αποδοθούν συγκεκριμένα βάρη για κάθε βασικό 

παράγοντα χρησιμοποιώντας και αναλύοντας την τεχνική της Δελφικής μεθόδου. 

Οι κύριες πηγές δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται από πολλές 

προσφερόμενες πηγές  όπως δημοτικές υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα καθώς και επιτόπιες 

καταγραφές. Αυτά τα σύνολα δεδομένων απαιτούν ομογενοποίηση και επεξεργασία για να 

εισαχθούν σε κοινό ΓΣΠ.  

Στην συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά τα εργαλεία και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν 

στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας: 

 

i) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) 

Ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι ένα ολοκληρωμένo υπολογιστικό 

σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης γεωχωρικής 

πληροφορίας. Η τεχνολογία GIS ενσωματώνει κοινές λειτουργίες βάσεων δεδομένων, όπως 

ερωτήματα και στατιστική ανάλυση, μαζί με τεχνικές οπτικοποίησης και χωρικής ανάλυσης. Τα 

βασικά στοιχεία ενός GIS αποτελούνται από τα ακόλουθα: 

- Υλισμικό, το οποίο αναφέρεται στον υπολογιστικό εξοπλισμό που απαιτείται για την 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων για γεωχωρική ανάλυση και αναφέρεται πλέον τόσο σε 

κεντρικούς servers, σε stand alone desktop υπολογιστές όσο και σε διαδικτυακές λύσεις. 

- Λογισμικό, το οποίο αναφέρεται στο πακέτο εφαρμογών και εργαλείων που χρειάζονται για τη 

δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση χωρικών δεδομένων. Τα βασικά συστατικά ενός 

λογισμικού ΓΠΣ είναι τα εργαλεία εισαγωγής και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών, ένα 

σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS), εργαλεία χωρικών ερωτημάτων, ανάλυσης και 

οπτικοποίησης και τέλος ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (graphical user interface).  

- Δεδομένα: Το πιο βασικό συστατικό οποιουδήποτε GIS είναι τα δεδομένα και ιδιαίτερα η 

ποιότητά τους. Οι γεωβάσεις δεδομένων ομαδοποιούνται σε δύο διαφορετικούς κύριους τύπους 

δεδομένων, τα διανυσματικά και ψηφιδωτά δεδομένα. Τα διανυσματικά δεδομένα είναι χωρικά 

δεδομένα που αναπαρίστανται ως σημεία, γραμμές και πολύγωνα. Τα ψηφιδωτά δεδομένα 

(raster) είναι δεδομένα που βασίζονται σε pixels, όπως αεροφωτογραφίες και υψομετρικά 

μοντέλα εδάφους. Επιπρόσθετα δεδομένα είναι τα δεδομένα περιγραφικών χαρακτηριστικών 

που γενικά ορίζονται ως πληροφορίες σε μορφή πίνακα για κάθε χωρικό χαρακτηριστικό.  

- Άνθρωποι: Η τεχνολογία GIS είναι περιορισμένης αξίας χωρίς τους ανθρώπους που 

διαχειρίζονται το σύστημα και αναπτύσσουν σχέδια για την εφαρμογή του σε προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου. Οι χρήστες GIS ποικίλλουν από ειδικούς τεχνικούς που σχεδιάζουν και 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gislounge.com/data-and-gis-resources/
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διατηρούν το σύστημα και σε όσους το χρησιμοποιούν για να τους βοηθήσουν να εκτελούν την 

καθημερινή τους εργασία. 

- Μέθοδοι: Ένα επιτυχημένο GIS λειτουργεί σύμφωνα με ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο και 

επιχειρηματικούς κανόνες, οι οποίοι είναι μοντέλα και πρακτικές λειτουργίας μοναδικές για 

κάθε οργανισμό. 

  

ii) Χωρική Ανάλυση 

Η γεωχωρική ανάλυση είναι μια μέθοδος εφαρμογής στατιστικής ανάλυσης και άλλων 

αναλυτικών τεχνικών σε δεδομένα που έχουν χωρική αναφορά. Η ανάλυση των χωρικών 

προτύπων και των χωρικών σχέσεων των γεωγραφικών δεδομένων αποτελεί την βασική 

λειτουργία κάθε GIS και μπορεί να εφαρμοστεί μέσω διαφορετικών αναλυτικών προσεγγίσεων. 

Η πραγματικότητα μπορεί να μετατραπεί σε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολλούς 

τρόπους, από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι η διανυσματική και η ψηφιδωτή μορφή. Και 

οι δύο μορφές κωδικοποίησης έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η χρήση καθεμίας 

εξαρτάται από τον σκοπό της εφαρμογής. Αντίστοιχα λοιπόν οι αναλυτικές διαδικασίες 

κατηγοριοποιούνται σε ένα GIS στην Ανάλυση Δεδομένων Διανυσμάτων και την Ανάλυση 

Δεδομένων Raster.  

Ειδικά όσον αφορά την  τελευταία, σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

δεδομένα από μια σειρά γεωγραφικά επικαλυπτόμενων οντοτήτων, η διαχείριση της βάσης 

δεδομένων και ο υπολογισμός νέων τιμών χαρακτηριστικών είναι ευκολότεροι όταν τα δεδομένα 

αναφέρονται σε επίπεδο ψηφίδας. Μια τέτοια προσέγγιση χωρικής ανάλυσης διαφοροποιείται σε 

επιμέρους λειτουργίες ως εξής:  

 - Τοπικές ή σημειακές συναρτήσεις που αναφέρονται σε κάθε pixel ξεχωριστά,   

- Εστιακές συναρτήσεις που υπολογίζουν κάθε pixel, με βάση δεδομένα από μια συγκεκριμένη 

περιοχή,   

 - Λειτουργίες ζώνης που παρέχουν διαδικασίες για κάθε σύνολο pixel με τις ίδιες τιμές,   

- Γενικευμένες συναρτήσεις που αναφέρονται επίσης σε ένα πλαίσιο, αλλά βασίζονται σε 

δεδομένα για όλα τα κελιά πηγής πλέγματος.   

  

iii) Δελφική Μέθοδος 

Η μέθοδος Delphi είναι μια τεχνική που ανιχνεύει την πεποίθηση των μελών μιας ομάδας 

ειδικών για ένα θέμα. Αποτελείται από μια σειρά επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων, συνήθως με 

τη μορφή ερωτηματολογίων, προς μέλη μιας ομάδας των οποίων η γνώμη θεωρείται 

σημαντική. Μετά τις ερωτήσεις του πρώτου γύρου, οι ερωτήσεις κάθε επόμενου κύκλου προς 

κάθε μέλος συνοδεύονται από πληροφορίες για τις απαντήσεις των άλλων μελών της ομάδας οι 

οποίες παρουσιάζονται ανώνυμα. Έτσι, κάθε μέλος της ομάδας ενθαρρύνεται να επανεξετάσει 

την άποψή του και ενδεχομένως να τροποποιήσει την αρχική απάντηση υπό το φως των 

απαντήσεων των άλλων μελών. Η μέθοδος παρέχει ίσες ευκαιρίες για έκφραση γνώμης σε όλους 

τους συμμετέχοντες, προκειμένου να αποφευχθούν κοινά λάθη της ομάδας εργασίας. Μετά από 

δύο ή τρεις κύκλους, το αποτέλεσμα της ομάδας υπολογίζεται κατά μέσο όρο. Η μέθοδος 

συνήθως εκτελείται ασύγχρονα μέσω επιστολών ή e-mail και μπορεί επίσης να υλοποιηθεί μέσω 

συστήματος τηλεδιάσκεψης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών κατευθύνεται από έναν 

συντονιστή που απομονώνει οτιδήποτε δεν σχετίζεται με το θέμα της ομάδας. Έτσι 

ξεπερνιούνται τα συνηθισμένα προβλήματα της ομάδας. Η μέθοδος Delphi ακολουθεί βασικά 

δέκα στάδια ως εξής:          

i) Σχηματισμός ομάδας αρμόδιας για την εποπτεία των διαδικασιών για συγκεκριμένο θέμα. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_analysis
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ii) Επιλογή μίας ή περισσότερων ομάδων για συμμετοχή στην άσκηση. Συνήθως, τα μέλη αυτών 

των υποομάδων είναι ειδικοί σε αυτό το θέμα.   

iii) Δημιουργία ερωτηματολογίου για την πρώτη φάση της μεθόδου Delphi. 

iv) Έλεγχος του ερωτηματολογίου σχετικά με τη συνάφεια της συντακτικής που 

χρησιμοποιείται. 

v) Διαβίβαση των πρώτων ερωτηματολογίων στα μέλη των ομάδων. 

vi) Ανάλυση των αποκρίσεων πρώτης φάσης. 

vii) Σύνταξη ερωτηματολογίων δεύτερου σταδίου (και πιθανή δοκιμή). 

viii) Διαβίβαση των ερωτηματολογίων της δεύτερης φάσης στα μέλη των ομάδων. 

ix) Ανάλυση των αποκρίσεων δεύτερης φάσης (τα βήματα 7-9 επαναλαμβάνονται μέχρι να 

επιτευχθεί σταθερότητα των αποτελεσμάτων). 

x) Σύνταξη έκθεσης από την ομάδα ανάλυσης για την παρουσίαση συμπερασμάτων από την 

άσκηση. 

Σύμφωνα με έρευνα (Rowe, 1991), δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλο αριθμό ειδικών. Ο ελάχιστος 

αριθμός των εμπλεκομένων εξαρτάται από τη δομή του προβλήματος. Πειράματα έχουν δείξει 

ότι μικρές ομάδες όπως αυτές των τεσσάρων μελών μπορούν να αποδώσουν αρκετά καλά ενώ οι 

απόψεις των εμπειρογνωμόνων συνοψίζονται στατιστικά και όχι κατά πλειοψηφία.     

  

4. Μελέτη περίπτωσης κέντρου Αθήνας 

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε να εξεταστεί το κεντρικό τμήμα του Δήμου Αθηναίων. Ο λόγος 

επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής ως αντικείμενο μελέτης είναι πως ο Δήμος Αθηναίων 

αποτελεί αφενός το μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο της Ελλάδας και αφετέρου το γεγονός ότι 

μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές δημογραφικές, πολεοδομικές και άλλου είδους 

μελέτες από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμες χωρικές 

και άλλες πληροφορίες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υπό εξέταση τμήματος της Αθήνας είναι η 

έντονη ανάμειξη των χρήσεων γης (εμπόριο, γραφεία, υπηρεσίες κ.λπ.). Επιπλέον μέσα στα όρια 

βρίσκεται το εμπορικό τρίγωνο του κέντρου της Αθήνας (Αθηνάς – Σταδίου – Μητροπόλεως), 

που αποτελεί  μέρος του ευρύτερου τριγώνου Ερμού – Πειραιώς – Σταδίου. Χώροι που 

θεωρούνται τόποι αναφοράς αλλά και συνάθροισης για τους χρήστες και επισκέπτες του 

κέντρου, είναι οι πλατείες Ομόνοιας, Συντάγματος και Μοναστηρακίου. Στη νότια πλευρά της 

περιοχής βρίσκονται χώροι με σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία 

Αγορά, το Ολύμπιο κ.λπ. ενώ πόλους έλξης, πέρα από  τους μεγάλους χώρους πρασίνου 

(Λυκαβηττός, Φιλοπάππου, Ζάππειο), αποτελούν και αρκετοί τόποι ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης π.χ. στην περιοχή Ψυρρή. 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας στοχεύει στη χρήση διαδικασιών ΓΣΠ και 

χωρικής ανάλυσης για τον χωρικό προσδιορισμό του κέντρου σε μια περιοχή μελέτης που 

ουσιαστικά θεωρείται κεντρικό τμήμα της πόλης της Αθήνας. Όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με ποσοτική εκτίμηση και στη συνέχεια 

μετατροπή σε ψηφιδωτά ορισμένων βασικών δεικτών - χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες των κέντρων των πόλεων. Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή σχετικών βαρών 

σε αυτούς τους παράγοντες ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επικάλυψη αυτών των 

επιφανειών και τη δημιουργία του τελικού πλέγματος που είναι εφικτό να οριοθετηθεί με μια 

οριακή γραμμή.   

Οι βασικοί δείκτες που εξετάστηκαν σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ήταν: 

-         η ποικιλομορφία των χρήσεων γης, 

-         η έλλειψη μόνιμου πληθυσμού, 
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-         ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας στην περιοχή μελέτης και 

-         η προσβασιμότητα των πεζών, η οποία υπολογίστηκε από την πυκνότητά των Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς δηλώνοντας την προσιτότητα στο κέντρο. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια ορθοεικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης της 

ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως υπόβαθρο και επιπλέον:  

- ένα θεματικό επίπεδο με γραμμική τοπολογία το οποίο περιέχει διανυσματικά όλους τους 

άξονες των οδών και ως περιγραφικά χαρακτηριστικά, τα ονόματα των οδών. 

- Τρία θεματικά επίπεδα γραμμικής τοπολογίας που περιέχουν αντίστοιχα τους άξονες γραμμών 

λεοφορείων και τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικού και τραμ.  

-  Δύο θεματικά επίπεδα πολυγωνικής τοπολογίας και συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και 

χρήσεις γης. Στα περιγραφικά χαρακτηριστικά των επιπέδων αυτών συμπεριλαμβάνονται 

στοιχεία πρωτογενή που αφορούν τις χρήσεις γης και τις θέσεις εργασίας. Το θεματικό επίπεδο 

με τα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής μελέτης από την ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει ως 

περιγραφικά στοιχεία τα πληθυσμιακά στοιχεία από τις απογραφές του 1991, του 2001 καθώς 

και την πιο πρόσφατη του 2011. 

Οι μέθοδοι χωρικής ανάλυσης αφορούσαν τόσο διανυσματικά όσο και τα ψηφιδωτά 

δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, πριν από την ανάλυση δεδομένων raster, έγινε η ανάλυση 

διανυσματικών δεδομένων με τον καθορισμό και την οργάνωση των σωστών χαρακτηριστικών 

και με την αποκοπή δεδομένων στο όριο της περιοχής μελέτης. Στην συνέχεια τα διανυσματικά 

δεδομένα μετατράπηκαν σε ψηφιδωτά και χρησιμοποιήθηκαν εστιακές συναρτήσεις για τις 

επιφάνειες των μέσων μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να ληφθεί η πυκνότητα της δημόσιας 

μεταφοράς που εφαρμόζεται σε κάθε εικονοστοιχείο, και οι ζωνικές συναρτήσεις για τη 

δημιουργία της ποικιλομορφίας των γενικευμένων χρήσεων γης. Πριν από την παραγωγή του 

τελικού συνόλου δεδομένων raster, εφαρμόστηκαν συντελεστές στάθμισης βαρών και στις 

τέσσερις επιφάνειες πλέγματος που αντιπροσωπεύουν τους τέσσερις παράγοντες από μια ομάδα 

ειδικών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των βαρών ήταν η δελφική. Το 

τελευταίο βήμα ήταν η ανάλυση των επικαλύψεων των παραπάνω συνόλων δεδομένων raster 

και η παραγωγή της επιφάνειας που δείχνει την «αστική κεντρικότητας» της περιοχής. Το 

λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη χωρική ανάλυση της παραπάνω διαδικασίας ήταν το 

ArcGIS/ESRI. 

Αναλυτικότερα:  

i) Διαδικασίες Διαχείρισης Δεδομένων & προανάλυσης 

Στο πρώτο στάδιο, τα αρχικά ψηφιακά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ώστε να έχουν 

κατάλληλη και ομοιογενή μορφή για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση της 

χωρικής ανάλυσης. Ωστόσο, η τοπολογία των θεματικών επιπέδων δεν είναι ίδια καθώς 

υπάρχουν γραμμές και πολύγωνα. Μετατρέποντας όλους τους παράγοντες σε ψηφιδωτή μορφή, 

έχουμε τη δυνατότητα να τους ενσωματώσουμε σε μία επιφάνεια χρησιμοποιώντας την τεχνική 

της ανάλυσης των επικαλύψεων. Η διαδικασία μετατροπής υλοποιήθηκε με το ArcToolbox και 

ως μέγεθος pixel ορίστηκαν τα 5m. 

 

ii)  4.2. Ανάλυση δεδομένων 

 Σε αυτό το στάδιο από τα προϊόντα της διαδικασίας προανάλυσης αρχικά παράγονται ψηφιδωτά 

δεδομένα των χαρακτηριστικών δεικτών κεντρικότητας, στη συνέχεια τους αποδίδονται τα 

αντίστοιχα βάρη και τελικά όλα τα ψηφιδωτά ενσωματώνονται σε μία επιφάνεια. 

Το ψηφιδωτό που παράγεται σχετικά με τον παράγοντα ποικιλομορφίας χρήσεων γης 

απεικονίζει πόσες διαφορετικές γενικευμένες χρήσεις γης υπάρχουν σε κάθε οικοδομικό 
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τετράγωνο. Επομένως, κάθε pixel αντιστοιχεί σε μια τιμή του συντελεστή. Αυτή η επιφάνεια 

δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις Λειτουργίες Ζωνών και πιο συγκεκριμένα τη συνάρτηση 

που δίνει την ποικιλομορφία (Variety) και που την παρέχει το ArcToolbox του ARCGIS. Ως 

Μήτρα Ζωνών χρησιμοποιήθηκε το ψηφιδωτό των γενικευμένων χρήσεων γης και ως Μήτρα 

Τιμών το ψηφιδωτό των οικοδομικών τετραγώνων.  

Το ψηφιδωτό που προκύπτει σχετικά με τον παράγοντα προσβασιμότητας στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς είναι μια επιφάνεια όπου κάθε εικονοστοιχείο θα έχει μια μέση τιμή της 

πυκνότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόστηκαν οι Εστιακές 

Συναρτήσεις (focal statistics) και συγκεκριμένα η συνάρτηση που υπολογίζει τη μέγιστη τιμή σε 

κάθε κελί που βρίσκεται στο κέντρο ενός παραθύρου σε διαστάσεις 30x30m ώστε να 

δημιουργείται μια λογική έκταση όσον αφορά το χαρακτηριστικό της προσβασιμότητας.. Η 

συνάρτηση αυτή επιλέχθηκε γιατί θεωρήσαμε ότι, σε μια γειτονιά nn κελιών, η μέγιστη τιμή 

υπερκαλύπτει τις άλλες τιμές πυκνότητας. Η συνάρτηση εφαρμόστηκε σε καθένα από τα 

ψηφιδωτά της πυκνότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) ξεχωριστά πάλι μέσω του 

ArcToolbox. Στην συνέχεια έγινε επικάλυψη όλων ώστε να αποτελούν ένα ψηφιδωτό που θα 

αφορά συνολικά τα ΜΜΜ.  

Τα δεδομένα σχετικά με τον μόνιμο πληθυσμό μαζί με τον συνολικό αριθμό θέσεων 

εργασίας στην περιοχή μελέτης συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα χαρακτηριστικών του 

πολυγωνικού θέματος των οικοδομικών τετραγώνων. Έτσι, κάθε ένας από αυτούς τους 

παράγοντες μετατράπηκε με το ArcToolbox από διάνυσμα σε ψηφιδωτό χρησιμοποιώντας το 

αντίστοιχο πεδίο χαρακτηριστικών.  

 

iii)  Έλεγχος Συσχέτισης Παραγόντων 

Πριν δοθούν βάρη στα παραπάνω ψηφιδωτά και τελικά συνδυαστούν σε ένα, πρέπει να 

εξεταστεί σε τι βαθμό συσχετίζονται οι παράγοντες που απεικονίζουν μεταξύ τους. Αυτό γίνεται 

για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κάποια από τις επιφάνειες να απεικονίζει από διαφορετική 

σκοπιά το ίδιο φαινόμενο με άλλη. Εξετάζοντας λοιπόν ανά δύο τις επιφάνειες, υπολογίστηκαν 

οι έξι συντελεστές συσχέτισης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συντελεστές συσχέτισης σε 

απόλυτη τιμή. 

Πίνακας 1:  Συντελεστές συσχέτισης των δεικτών 

Συσχέτιση Δεικτών Συντελεστής Συσχέτισης 

Συν. Θέσεις Εργασίας – Έλλειψη Μόνιμου Πληθυσμού 0.066 

Συν. Θέσεις Εργασίας – Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ 0.228 

Συν. Θέσεις Εργασίας – Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης 0.033 

Έλλειψη Μόνιμου Πληθυσμού – Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ 0.120 

Έλλειψη Μόνιμου Πληθυσμού – Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης 0.062 

Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης – Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ 0.022 

   

Όπως φαίνεται οι συντελεστές συσχέτισης είναι πολύ μικροί επομένως μπορούν και οι 

τέσσερις επιφάνειες των παραγόντων να συμμετάσχουν, με κατάλληλο βάρος, στη δημιουργία 

της τελικής επιφάνειας. 

 

iv) Διαδικασία Απόδοσης Βαρών με χρήση της Δελφικής Μεθόδου 
Οι τέσσερις παράγοντες-χαρακτηριστικά κρίθηκε σκόπιμο, πριν συνδυαστούν, να αποκτήσουν βάρη. Τα 

βάρη που τους αποδόθηκαν, προέκυψαν εφαρμόζοντας τη Δελφική μέθοδο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 

σε δύο γύρους.  
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα του πρώτου γύρου της Δελφικής Μεθόδου 

Παράγοντες/Ερωτηθέντες Α1 Α2 Α3 Α4 Μ.Ο. 

Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης 30% 45% 30% 50% 38.75% 

Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ 20% 25% 10% 30% 21.25% 

Έλλειψη Μόνιμου Πληθυσμού 30% 10% 20% 10% 17.50% 

Θέσεις Εργασίας 20% 20% 40% 10% 22.50% 
 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες ενημερώνονται για τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων και τους 

ζητείται να αναθεωρήσουν τα βάρη που έδωσαν και να συμπληρώσουν ξανά το ερωτηματολόγιο.  

Πίνακας 3: Αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της Δελφικής Μεθόδου 

Παράγοντες/Ερωτηθέντες Α1 Α2 Α3 Α4 Μ.Ο. 

Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης 30% 45% 30% 45% 37.50% 

Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ 20% 25% 10% 30% 21.25% 

Έλλειψη Μόνιμου Πληθυσμού 30% 10% 20% 10% 17.50% 

Θέσεις Εργασίας 20% 20% 40% 15% 23.75% 
Για όλες τις επιφάνειες των παραγόντων, εκτός από αυτή που δείχνει τον μόνιμο πληθυσμό, ο τύπος που 

εφαρμόστηκε για την απόδοση των βαρών ουσιαστικά είναι ο εξής: 

  [teliki_epifaneia]= (max)

][epifaneia

 
310 βάρος                  

 

όπου  [teliki_epifaneia] : τα τελικά raster αρχεία   

           [epifaneia] : τα raster αρχεία στα οποία θέλαμε να αποδώσουμε τα βάρη 

          (max) : η μέγιστη τιμή των πεδίων των επιφανειών. 

(Ο αριθμός 103 χρησιμοποιήθηκε για να αποφευχθούν πολύ μικρές τιμές). 

Ειδικά για την απόδοση βάρους στην επιφάνεια του μόνιμου πληθυσμού, χρησιμοποιήθηκε 

διαφοροποιημένος ο προηγούμενος τύπος για να προκύψει τελικά η έλλειψη του μόνιμου πληθυσμού που 

χρειαζόμαστε. Οπότε:     

[teliki_epifaneia]=βάρος  10
3
- (max)

][epifaneia

 
310 βάρος                  

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται για την κάθε επιφάνεια η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή 

της και το βάρος αυτής. 

Πίνακας 4: Εύρη τιμών των επιφανειών και βάρη 

Επιφάνεια Εύρος τιμών Βάρος  

Ποικιλομορφία Χρήσεων Γης min=1 & max=8 37.50% 

Προσβασιμότητα στα ΜΜΜ min=0 & max=122 21.25% 

Μόνιμος Πληθυσμός min=0 & max=1258 17.50% 

Συν. Θέσεις Εργασίας min=0 & max=3799 23.75% 
Η απόδοση των βαρών έγινε μέσα από το ArcMap /Spatial Analyst-> Raster Calculator). 

Στους ακόλουθους χάρτες φαίνονται τα ψηφιδωτά που προέκυψαν μετά την απόδοση των βαρών. 
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v) Μέθοδος της Ανάλυσης των Επικαλύψεων 
Το κάθε ψηφιδωτό σε αυτό το στάδιο, ουσιαστικά δείχνει την τιμή που έχει ο καθένας από τους τέσσερις 

παράγοντες – δείκτες κεντρικότητας στο κάθε pixel, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου βάρους. 

Καθώς έχουν όλοι τις ίδιες διαστάσεις pixel (5m   5m), μπορούν πλέον να συνδυαστούν σε μία 

επιφάνεια στην οποία κάθε pixel θα έχει την συγκεντρωτική τιμή των παραγόντων. H ενσωμάτωση των 

παραγόντων σε μία επιφάνεια, έγινε χρησιμοποιώντας την Τεχνική της Ανάλυσης των Επικαλύψεων στο 

ΑrcMap μέσω του Raster Calculator.          

 

vi) Απεικόνιση Δείκτη Κεντρικότητας  
Το τελικό ψηφιδωτό που προέκυψε είναι, σύμφωνα με τα προηγούμενα, η επιφάνεια του αθροίσματος 

των τιμών των παραγόντων - δεικτών. Προκειμένου να απεικονιστεί τελικά ο σύνθετος Δείκτης 

Κεντρικότητας της περιοχής μελέτης, έγινε ταξινόμηση των τιμών του ψηφιδωτού σε πέντε (5) 

κατηγορίες με τη μέθοδο της Στατιστικής Ταξινόμησης. Η διαδικασία της ταξινόμησης έγινε στο 

περιβάλλον του ArcMap με Natural Breaks. Η δημιουργία των κλάσεων με αυτή τη μέθοδο βασίζεται 

στις ήδη υπάρχουσες ομάδες τιμών των δεδομένων. Το ArcMap δημιουργεί τις κλάσεις με τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτές να ομαδοποιούν τις παρόμοιες τιμές και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί τις διαφορές μεταξύ τους. 

Με αυτό τον τρόπο τα όρια των κλάσεων ορίζονται εκεί που υπάρχουν μεγάλα άλματα στις τιμές των 

δεδομένων. Η σύνθετη επιφάνεια φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη.  
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5. Συμπεράσματα   

Παρατηρώντας τον παραπάνω χάρτη διαπιστώνεται εύκολα ότι οι πιο σκουρόχρωμες περιοχές 

απεικονίζουν την πιο «κεντρική» περιοχή της Αθήνας.  Η περιοχή που ορίζεται ως κέντρο είναι 

γύρω από την πλατεία Ομονοίας και την πλατεία Συντάγματος. Περισσότερες δραστηριότητες 

παρουσιάζονται σε οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σταδίου, 

Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, στο τρίγωνο Πειραιώς - Ερμού - Αθήνας, αλλά και μεταξύ 

της πλατείας Καραϊσκάκη και της Ομονοίας. Βλέποντας την περιοχή που εμφανίζεται ως το 

κέντρο στον χάρτη, επιβεβαιώσαμε με επιτόπιες επισκέψεις ότι υπάρχει πράγματι μεγάλη 

ποικιλομορφία χρήσης γης. Υπάρχουν τοπικές αγορές, γραφεία και επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και πολλές δραστηριότητες λιανικής και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, ο μόνιμος πληθυσμός 

είναι περιορισμένος καθώς πολλά άτομα εργάζονται στην περιοχή. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή 

η περιοχή προσφέρει πολλές ευκαιρίες πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφού από 

αυτήν την περιοχή διέρχονται τα περισσότερα λεωφορεία του δήμου, ενώ πολλά τμήματα των 

γραμμών του μετρό και του τραμ καλύπτουν αυτήν την περιοχή. Επομένως, η πραγματικότητα 

επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογικής εφαρμογής.        

Τέλος, θα μπορούσε να οριστεί ένα όριο για τις τιμές του σύνθετου «Δείκτη Αστικής 

Κεντρικότητας», που ουσιαστικά θα οριοθετούσε και θα περιόριζε το κέντρο. Ωστόσο, σε αυτή 

τη μελέτη περίπτωσης, η περιοχή που προέκυψε ότι προσέγγιζε το κέντρο της Αθήνας 

επιλέχθηκε να μην οριοθετηθεί από ένα ενιαίο όριο, δηλαδή να μην τίθεται όριο για τον Δείκτη 

Κεντρικότητας αφού στην πραγματικότητα υπάρχει μια αίσθηση σταδιακής απομάκρυνσης από 

το κέντρο, παρά ένα όριο πέρα από το ποιος θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός κέντρου. Η 

διαδικασία καθορισμού μιας οριακής γραμμής κρίνεται πιο λογική όταν θέλουμε μια τέτοια 

μεθοδολογία να χρησιμοποιηθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή μελέτης για να εντοπίσουμε 

ενδεχομένως και περισσότερα από ένα κέντρα.  



 
50 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

Αξίζει να τονιστεί ότι στόχος της έρευνας ήταν ο χωρικός προσδιορισμός του αστικού 

κέντρου για την εξαγωγή ή τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, εκτός από τη 

δημιουργία εθνικά συνεπών στατιστικών για το κέντρο της πόλης, η μέθοδος θα μπορούσε να 

έχει και άλλες εφαρμογές, όπως υπηρεσίες ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. Η έρευνα, θα 

μπορούσε να δώσει έμφαση στην επιτυχή παραγωγή Κεντρικών Στατιστικών Περιοχών και 

στατιστικών για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, επομένως θα απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα 

για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέθοδος σε εθνική βάση. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα μεθοδολογικής προσέγγισης με 

χρήση της ασαφούς λογικής. Η ασαφής λογική είναι μια μορφή λογικής πολλών τιμών στην 

οποία οι τιμές αλήθειας των μεταβλητών μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός 

μεταξύ 0 και 1, σε αντίθεση με τη λογική Boolean, όπου οι πραγματικές τιμές των μεταβλητών 

μπορεί να είναι μόνο οι ακέραιες τιμές του 0 ή του 1. Η ασαφής λογική χρησιμοποιείται για να 

χειριστεί την έννοια της μερικής αλήθειας, όπου οι τιμές αλήθειας μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 

εντελώς αληθούς και εντελώς ψευδούς.    

Τέλος, η μηχανική μάθηση με τη χρήση όλων των βασικών δεικτών του κέντρου της 

πόλης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτοματισμό και καλύτερα αποτελέσματα. Η 

μηχανική μάθηση είναι μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) που παρέχει στα 

συστήματα τη δυνατότητα να μαθαίνουν αυτόματα και να βελτιώνονται από την εμπειρία χωρίς 

να προγραμματίζονται.  Η διαδικασία της μάθησης ξεκινά με παρατηρήσεις ή δεδομένα, όπως 

παραδείγματα, άμεση εμπειρία ή οδηγίες, προκειμένου να αναζητηθούν πρότυπα στα δεδομένα 

και να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον με βάση τα παραδείγματα που παρέχουμε. Η 

χρήση του Γεωγραφικού Τυχαίου Δάσους (Geographic Random Forest) μπορεί να βοηθήσει 

στην πρόβλεψη αλλά και στον έλεγχο του αποτελέσματος. Το GRF είναι μια μέθοδος χωρικής 

ανάλυσης που χρησιμοποιεί μια έκδοση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Επιτρέπει τη 

διερεύνηση της ύπαρξης χωρικής μη σταθερότητας, στη σχέση μεταξύ μιας εξαρτημένης και 

ενός συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών. Αυτή η τεχνική υιοθετεί την ιδέα της γεωγραφικά 

σταθμισμένης παλινδρόμησης και σχεδιάστηκε για να είναι μια γέφυρα μεταξύ της μηχανικής 

μάθησης και των γεωγραφικών μοντέλων  

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πόλεις χωρίς “ορατά” δηλαδή 

συμβατικά και καθιερωμένα κέντρα. Η νέα τεχνολογία και οι λοιπές εξελίξεις ιδιαίτερα σήμερα 

επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες 

του ανθρώπου θα αποκλείσουν την δημιουργία μιας ακεντρικής πόλης. 
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Περίληψη 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η  οποία 

επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της 

κοινωνίας με τέτοιον τρόπο, που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

ευημερία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές της βιωσιμότητας υπογραμμίζουν την αξία της 

προστασίας των φυσικών χώρων, καθώς αναγνωρίστηκε η περιβαλλοντική, κοινωνική, 

πολιτισμική και οικονομική προσφορά τους στο στόχο της ανάπτυξης. Δεδομένου ότι το ποτάμι 

και οι παραποτάμιοι τόποι αποτελούν μεγάλης σημασίας φυσικούς χώρους, η ύπαρξη ενός 

ποταμού μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου, καθώς προσφέρει 

πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο στον τόπο 

που τον διαθέτει. 

Τα ποτάμια χρησιμοποιούνται ως διαδρομές μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών, παρέχουν 

πόσιμο νερό και αλιευτικά προϊόντα και εξασφαλίζουν άρδευση σε γεωργικές εκτάσεις. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων. Τέλος, αρκετές από τις σημαντικότερες πόλεις του σύγχρονου κόσμου είναι 

χτισμένες δίπλα σε ποτάμια.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ποτάμι, παραποτάμιοι τόποι, βιώσιμη ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη.  
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1. Εισαγωγή  

Στην παρούσα εργασία υπογραμμίζεται η συμβολή ενός ποταμού στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός 

τόπου και συγκεκριμένα, μιας περιφέρειας. Όταν μελετάται η αναπτυξιακή δυναμική μιας 

περιφέρειας, με στόχο να αναπτυχθούν οι κατάλληλες στρατηγικές και δράσεις για την ανάπτυξή 

της, θα πρέπει να διερευνώνται όλα τα στοιχεία τα οποία αυτή διαθέτει και που μπορούν να 

αξιοποιηθούν ώστε να συντελέσουν στην τελική ανάπτυξή της. Διότι η κάθε περιφέρεια αφενός 

μεν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία 

ξεχωριστή περίπτωση, αφετέρου γιατί είναι ένα σύμπλεγμα υποσυνόλων, όπου κάθε ένα έχει τα 

δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και συνδυαστικά μεταξύ τους μπορούν να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιφέρειας. 

Η ίδια η περιφέρεια και οι Αρχές της θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει τους 

ιδιαίτερους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους που διαθέτει, ώστε να μπορεί να τους συνδέσει 

μεταξύ τους και να τους αξιοποιήσει προς το γενικότερο αναπτυξιακό της στόχο. Παράδειγμα 

φυσικού πόρου που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αποτελούν τα ποτάμια, τα οποία όπως θα 

φανεί στη συνέχεια δίνουν πολλά πλεονεκτήματα στον τόπο που τα διαθέτει (Μητούλα, 2017) 

Το νερό ανέκαθεν το αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή εγκατάστασης του ανθρώπου 

σε έναν τόπο. Αυτό αφορά είτε στις πηγές πόσιμου νερού, είτε στα επιφανειακά ύδατα όπως τις 

θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια. Οι τόποι αυτοί εξασφάλιζαν τις ανάγκες για πόσιμο νερό, 

για την υποστήριξη της γεωργικής καλλιέργειας, την αλιεία, κ.ά.. (Οικονόμου, Μητούλα, 2010) 

Οι θάλασσες και τα ποτάμια είχαν ένα επιπλέον πλεονέκτημα, τους ποτάμιους και 

θαλάσσιους δρόμους, που εξασφάλιζαν στις ανθρώπινες κοινωνίες ασφαλείς και εύκολους 

δρόμους για τις μετακινήσεις, το εμπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων, αλλά και την επικοινωνία 

μεταξύ των ανθρώπων, των λαών και των πολιτισμών, πράγμα που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 

στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των παράκτιων και παρόχθιων τόπων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από τις ακτές της Μεσογείου άκμασαν μερικοί από τους 

μεγαλύτερους πολιτισμούς της ιστορίας όπως ο Αρχαίος Ελληνικός, ο Αιγυπτικαός, ο Ρωμαϊκός 

κ.ά.. Επίσης, πολύ σπουδαίες πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύχθηκαν στις παράκτιες και 

παρόχθιες περιοχές. Σε αυτούς τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το νερό 

κατέχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Αποτυπώνεται στη μυθολογία, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, 

στα ήθη και έθιμα των λαών, άλλοτε εξυμνείται ως θεότητα και άλλοτε θεωρείται πηγή ζωής και 

ενέργειας, που χαρίζει δύναμη και καλή υγεία (Κρασοπούλου, 2020) 

 

 

2. Η ιστορική συμβολή των ποταμών στην ανάπτυξη 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χατζημπίρο (2007) τα ποτάμια είναι μεγάλα φυσικά υδάτινα 

ρεύματα που τροφοδοτούνται συνεχώς και περιλαμβάνουν μεγάλους και μικρούς ποταμούς, 

ρυάκια και ρέματα περιοδικής ροής. Τα νερά των ποταμών αποτελούν πηγή ανόργανων και 

οργανικών στοιχείων και έχουν σημαντικό ρόλο για την επιφάνεια της γης, καθώς θεωρούνται 

συλλέκτες των νερών που οδηγούνται στη θάλασσα ή σε κάποια λίμνη. Όπως επαναλλάβαμε πιο 

πάνω, τα ποτάμια χρησιμοποιήθηκαν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από τον άνθρωπο 

και λόγω της χρησιμότητάς τους, οι περιοχές γύρω από αυτά αποτέλεσαν ιστορικά πόλο έλξης 

και εγκατάστασης των ανθρώπων. 

Επιπλέον, τα ποτάμια αυτά καθεαυτά, συνέβαλλαν στην εμφάνιση των ανθρώπινων 

οικισμών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, πολλές πόλεις ιδρύθηκαν γύρω ή κοντά σε 

ποτάμια, κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχε συνάντηση δύο ποταμών. Αυτό συνέβη κατά κόρον 
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όπου επικρατούσαν ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της αγροτικής 

δραστηριότητας και του εμπορίου. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βαβυλώνας, η οποία ήταν χτισμένη στις όχθες 

του ποταμού Ευφράτη στη Μεσοποταμία, οι πόλεις Θήβαις, Μέμφιδα, Kahun, και El-Amarna 

στις όχθες του Νείλου, η Harappa στον ποταμό Ravi, παραπόταμο του Ινδού ποταμού και 

πολλές άλλες. Οι παραπάνω πόλεις υπήρξαν κέντρα πολύ σημαντικών πολιτισμών που 

αναπτύχθηκαν στις περιοχές αυτές και ο παράγοντας της ύπαρξης ενός μεγάλου ποταμού, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο σε αυτό. (Μητούλα, Καλδής, 2018). 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, τα ποτάμια λειτούργησαν ως μέσο εισόδου 

για εξερευνητές, εμπόρους και κατακτητές. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποτάμια αξιοποιήθηκαν 

ως «αμυντικά οχυρά», καθώς οι πόλεις που ήταν χτισμένες στις καμπύλες τους, ήταν 

προστατευμένες από τις τρεις πλευρές και οχύρωναν ή ενίσχυαν στρατιωτικά μόνο την τέταρτη 

πλευρά. Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη το νερό των ποταμών άρχισε να αξιοποιείται για την 

παραγωγή ενέργειας. Την ίδια εποχή πολλές σημαντικές πόλεις άρχισαν να αναπτύσσονται 

δίπλα σε ποτάμια όπως η Βιέννη, η Βουδαπέστη, κ.ά. 

(https://www.britannica.com/science/river). 

Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, τα ποτάμια επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή ενέργειας, καθώς η δύναμη της ροής του ποταμού έδινε 

κίνηση στους πρώτους μύλους, τους τεράστιους αργαλειούς και τα βαριά μηχανήματα των 

βιομηχανιών. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πολλές βιομηχανίες αναπτύχθηκαν σε 

παρόχθιες περιοχές, συμβάλοντας στην ανάπτυξή τους, καθώς προσέλκυσαν εργαζόμενους και 

κατ’επέκταση μόνιμους κατοίκους (Οικονόμου, 2007). Με αυτόν τον τρόπο μεγενθύνθηκαν και 

αναπτύχθηκαν πολλές μεγάλες πόλεις του πλανήτη και της Ευρώπης. Τα εργοστάσια 

λειτουργούσαν μύλους που τροφοδοτούνταν από τα ποτάμια και εξασφάλιζαν την ενέργεια που 

είχαν ανάγκη για τη λειτουργία τους. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείματα έχουμε στον Τάμεση 

στην Αγγλία, το Μισισιπή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, τα ίδια τα 

ποτάμια χρησιμοποιήθηκαν και ως δρόμοι για τις μεταφορές των προιόντων που παράγονταν 

από τις βιομηχανίες. 

Σήμερα, τα ποτάμια παραμένουν σημαντικά, καθώς συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως 

διαδρομές μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών, παρέχουν πόσιμο νερό και αλιευτικά προϊόντα και 

εξασφαλίζουν άρδευση σε γεωργικές εκτάσεις. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Τέλος, αρκετές από τις 

σημαντικότερες πόλεις του σύγχρονου κόσμου είναι χτισμένες δίπλα σε ποτάμια όπως το 

Λονδίνο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ κ.ά. (Μητούλα, 2000). 

 

 

3. Η συμβολή των ποταμών στη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η  οποία 

επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της 

κοινωνίας με τέτοιον τρόπο, που να εξασφαλίζει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

ευημερία. Βασική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων που 

θα ακολουθήσουν. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος (United Nations,1987). 

https://www.britannica.com/science/river
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές της βιωσιμότητας υπογραμμίζουν την αξία της 

προστασίας των φυσικών χώρων, καθώς αναγνωρίστηκε η περιβαλλοντική, κοινωνική, 

πολιτισμική και οικονομική προσφορά τους στο στόχο της ανάπτυξης. Έτσι, σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο διαπιστώνεται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη λήψη 

μέτρων για τη βιώσιμη διαχείριση των χώρων αυτών. Δεδομένου ότι το ποτάμι και οι 

παραποτάμιοι τόποι αποτελούν μεγάλης σημασίας φυσικούς χώρους, έγινε κατανοητό ότι η 

ύπαρξη ενός ποταμού μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου, καθώς 

προσφέρει περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά οφέλη στον τόπο που τον 

διαθέτει (Μητούλα, 2017). 

 

- Η προσφορά τους στο περιβάλλον 

Το ποτάμι αποτελεί φυσικό στοιχείο που εμπλουτίζει το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου. Όπως 

ονομάζεται χαρακτηριστικά είναι ο “μπλε διάδρομος” που δημιουργεί “μπλε δίκτυα”. Ως μπλε 

δίκτυο εννοείται το σύνολο των υδάτινων στοιχείων που συνδέονται μεταξύ τους με υδάτινους 

διαδρόμους. Οι διάδρομοι αυτοί είναι τα ρέματα και τα ποτάμια. Πολλές φορές μέσα στους 

οικισμούς οι όχθες αυτών των μπλε διαδρόμων χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία πάρκων, 

ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου κ.ά. βελτιώνοντας το μικροκλίμα των δομημένων περιοχών. 

Δεδομένου ότι πολλά ποτάμια διασχίζουν πυκνοκατοικημένες δομημένες περιοχές, η 

περιβαλλοντική προσφορά τους σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικότερη, καθώς εισάγεται 

η φύση μέσα στο ανθρωπογενές δομημένο  περιβάλλον.  

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η παρουσία ενός ποταμού ή ρέματος στο δομημένο 

περιβάλλον προσφέρει ανάλογα οφέλη με αυτά της παρουσίας των χώρων πράσινου στην πόλη 

όπως τη βελτίωση μικροκλίματος, τη βελτίωση του αερισμού και τη συμβολή στην ισορροπία 

του υδρολογικού κύκλου. Ακόμα, οι χώροι πρασίνου στις παρόχθιες περιοχές μπορούν να 

αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ του ποταμού ή ρέματος και των υπόλοιπων περιοχών 

αστικού πράσινου που βρίσκονται κατά μήκος του, αλλά και με το περιαστικό φυσικό 

περιβάλλον που περιβάλλει τους οικισμούς. Επομένως, πολλές φορές οι χώροι αυτοί αποτελούν 

γέφυρα μεταξύ αστικού, περιαστικού και αγροτικού περιβάλλοντος (Champion, Hugo, 2003). 

Επιπλέον, τα ποτάμια και τα ρέματα, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, προσφέρουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ απομονωμένων βιότοπων και πληθυσμών μέσα στην πόλη μέσω 

διαδρόμων, («βιοδιάδρομοι» /bio-highwayss). Τέλος, πολλές φορές η δημιουργία αυτών των 

“μπλε δικτύων” συμβάλει στη σύνδεση των διαφορετικών τμημάτων και χρήσεων γης της 

πόλεων και συμμβάλλει στη λειτουργικότητά τους (Binder, 2008). 

Μία άλλη προσφορά των ποταμών είναι η αντιπλημμυρική προστασία που μπορεί να 

προσφέρει, όταν διατηρεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσική του οντότητα. Τα ποτάμια και τα 

ρέμματα λειτουργούν ως αγωγοί των νερών της βροχής και αγωγοί σε μεγαλύτερους αποδέκτες, 

ενώ παράλληλα αποτελούν μέρος του κύκλου του νερού ενός δομημένου περιβάλλοντος, 

συμβάλλοντας έτσι στη καλύτερη κατανομή και διαχείριση του νερού εντός των οικισμών μέσω 

τροφοδότησης υπόγειων υδροφόρων (Χατζημπίρος, 2007). Με κατάλληλο σχεδιασμό από την 

πολιτεία μπορούν να εφαρμοστούν αντιπλημμυρικά έργα έχοντας ως επίκεντρο και ως τελικό 

χώρο εισροής τα ποτάμια. Σε περιοχές όπου εφαρμόστηκαν είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα και 

στο μέλλον, ενόψη της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν λύση σε πλημμυρικά 

φαινόμενα που θα απειλήσουν παρόχθιες περιοχές. Το γενικότερο σχέδιο προστασίας θα πρέπει 

να πελαμβάνει και τον ευρύτερο χώρο και τις γειτονικές με το ποτάμι περιοχές, οι οποίες πρέπει 

να θεωρηθούν ως μεταβατική ζώνη. 



 
56 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολύ συχνά τα ποτάμια μετατρέπονται σε χώρους 

απόθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται το περιβάλλον, να 

απειλείται η υγεία των κατοίκων και τελικά να υποβαθμίζεται η περιοχή. Τα τελευταία, όμως, 

χρόνια, ενόψη των πολιτικών και δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων και την 

προστασία του περιβάλλοντος, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για τον περιορισμό αυτών των 

φαινομένων. 

 

- Η προσφορά τους στην κοινωνία 

Σημαντική είναι η προσφορά των ποταμών και στο κοινωνικό επίπεδο, καθώς η παρουσία τους 

μέσα σε δομημένο περιβάλλον συμβάλλει στις κοινωνικές συναναστροφές. Ιδιαίτερα σε αστικές 

περιοχές, όπου η ανάγκη για επαφή με τη φύση είναι μεγαλύτερη, οι παρόχθιες περιοχές και οι 

ψυχαγωγικές υποδομές και δραστηριότητες που δημιουργούνται σε αυτές, προσφέρουν αυτή τη 

δυνατότητα. 

Επίσης, στις παρόχθιες περιοχές υπάρχουν βιότοποι με πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το φυσικό περιβάλλον των οικισμών και αναβαθμίζεται ο 

δομημένος χώρος. Όμως, ταυτόχρονα αυτό δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης και επαφής του 

ανθρώπου με τη φύση. 

Σημαντική είναι η συμβολή των ποταμών και στον περιορισμό της ηχορύπανσης, λόγω 

του ότι οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως ηχοφρακτικοί φυσικοί χώροι. Σε αυτό συμβάλλουν και τα 

χαρακτηριστικά του νερού, όπου με την εναλλαγή μεταξύ κίνησης και ηρεμίας προκαλεί 

συναισθήματα ηρεμίας στους ανθρώπους. 

Τέλος, οι ποταμοί, οι παραπόταμοι και τα ρέματα που υπάρχουν μέσα στο δομημένο 

περιβάλλον, χρησιμοποιούνται συχνά σαν φυσικά όρια μεταξύ περιοχών, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τους ανοιχτούς χώρους του αστικού 

περιβάλλοντος με τον περιαστικό χώρο αλλά και μεταξύ τους λειτουργώντας ως «αστικοί 

διάδρομοι», με αποτέλεσμα να ενισχύεται η συνοχή του αστικού χώρου. Αυτό βοηθά στις 

μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών, διευκολύνοντας κοινωνικές και οικονομικές 

δραστηριότητες. 

 

- Η προσφορά τους στον πολιτισμό 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα ποτάμια συμβάλλουν στην προστασία και λειτουργία των 

οικοσυστημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, καθώς εξασφαλίζουν ανοιχτούς φυσικούς 

χώρους. Οι χώροι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς 

και να  συμβάλλουν και στην κοινωνική και πολιτιστική δράση και ανάδειξη της περιοχής. 

Με κατάλληλη διαμόρφωση μπορούν να δημιουργηθούν μονοπάτια για πεζούς, μικροί 

αμφιθεατρικοί χώροι, υπαίθριες εκθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία της 

φυσικότητας του χώρου και δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα για εύκολη πρόσβαση των 

κατοίκων σε κεντρικές παρόχθιες περιοχές (Χατζημπίρος, 2007). 

 

- Η προσφορά τους στην οικονομία 

Από τα κείμενα που προηγήθηκαν έγινε σαφές ότι τα ποτάμια επιφέρουν πολλαπλά οφέλη σε 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Όμως, αποδεδειγμένα πλέον, ένα τελικά 

αναβαθμισμένο περιβάλλον, έχει μεγαλύτερη αξία, η οποία μεταφράζεται και με οικονομικούς 

δείκτες. Αρκετές μελέτες που αφορούν στην αποτίμηση της οικονομική αξίας των φυσικών 

πόρων, αποδεικνύουν πως η γειτνίαση με το στοιχείο του νερού στις πόλεις αποτελεί παράγοντα 

αύξησης της αξίας γης. Η παρουσία ενός ποταμιού ή ρέματος σε έναν τόπο αποτελεί πόλο έλξης 
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για τους κατοίκους και τους τουρίστες με άμεσα οικονομικά οφέλη για την περιοχή. Επιπλέον, 

όπως ήδη είδαμε, η παροχή πόσιμου νερού, η παροχή νερού για την παραγωγή τροφίμων, η 

εξασφάλιση  νερού για χρήση στη βιοτεχνία/βιομηχανία και η παροχή νερού για την κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών μιας περιοχής, αποτελούν μετρήσιμα οικονομικά οφέλη με άμεσο, 

έμμεσο, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Οι μακροπρόθεσμες και έμμεσες 

θετικές επιπτώσεις έγγεινται στο γεγονός ότι αποδεδειγμένα μια αναβαθμισμένη περιοχή 

αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας μπορεί να προσελκύει επενδυτές και επιχειρηματίες, οι 

οποίοι θα συμβάλλουν στην αύξηση των δημόσιων εσόδων (Bernhardt, Palmer, 2007). 

 

 

4. Τα ποτάμια στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαθέτει 45 ποτάμια, από τα οποία τα 21 είναι μεγάλου μήκους με μεγαλύτερα τον 

Αλιάκμονα, τον Αχελώο, τον Θεσσαλικό Πηνειό, τον Έβρο και τον Νέστο. Τέσσερα από αυτά, ο 

Έβρος, ο Νέστος, ο Στρυμόνας και ο Αξιός πηγάζουν από τις Βόρειες Βαλκανικές χώρες.  

Τα ποτάμια διαθέτουν αξιόλογους υγροτόπους με πλούσια οικοσυστήματα και αρκετά 

διαθέτουν ορμητικά νερά. Η ορμητικότητά τους οφείλεται στο γεγονός ότι διασχίζουν μικρή 

απόσταση, ξεκινώντας από το βουνό μέχρι να φθάσουν χαμηλότερα, στο επίπεδο της θάλασσας. 

Η ποσότητα νερού που μεταφέρουν είναι διαφορετική από εποχή σε εποχή. Πολύ νερό 

μεταφέρουν κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν παρατηρούνται μεγάλες βροχοπτώσεις. 

Εκτός από τα ποτάμια, υπάρχει πλήθος μικρότερων υδατορευμάτων, τα οποία συνήθως 

απολήγουν στη θάλασσα, κύριο δε χαρακτηριστικό τους είναι η ελάχιστη έως μηδενική παροχή 

κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. 

Πάνω στα ποτάμια έχουν διαμορφωθεί αρκετές τεχνητές λίμνες με στόχο την 

αντιπλημμυρική προστασία, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και την άρδευση. Το 

πρώτο μεγάλο τέτοιο έργο είναι η τεχνητή λίμνη της Κερκίνης, που ολοκληρώθηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του ’30 και η οποία δημιουργήθηκε μετά την  εκτροπή του Στρυμόνα. 

Αποσκοπούσε στην αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας των Σερρών, ενώ παράλληλα 

ενίσχυε και την άρδευσή της. Επισημαίνεται ότι με την πάροδο των χρόνων, η συγκεκριμένη 

τεχνητή λίμνη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλουσιότερους     υγροβιότοπους της Ευρώπης. 

Η κατασκευή φραγμάτων πάνω στα ποτάμια για τη δημιουργία ταμιευτήρων με σκοπό 

την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, εντάθηκε στη δεκαετία του ’50 και σήμερα 

αξιοποιείται εκτενώς. Σειρά ταμιευτήρων έχει δημιουργηθεί κυρίως στα ποτάμια συστήματα του 

Αχελώου, του Αλιάκμονα και του Νέστου. Το νερό τους χρησιμοποιείται για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών, για την ύδρευση οικισμών και πόλεων και  για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

5. Η ρύπανση των ποταμών 

Είδαμε ότι η χρήση των ποταμών από τον άνθρωπο είχε πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό. Ωστόσο, τη ρύπανση ποταμών είναι ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Είναι αποτέλεσμα της εντατικής χρήσης λιπασμάτων (νιτρικά, 

αμμωνιακά και φωσφορικά άλατα) και φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα), των 

βιομηχανικών λυμάτων (από βιομηχανίες και εργοστάσια ζάχαρης, γαλακτοβιομηχανίες, 

κονσερβοποιίες κ.ά.). Τα υγρά λύματα κτηνοτροφικών μονάδων είναι ένα ακόμη σοβαρό 

πρόβλημα ρύπανσης των ποταμών. Επίσης, κάδμιο, υδράργυρος, μόλυβδος, νικέλιο και χαλκός 

σε υψηλές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί σε πολλούς ποταμούς και λίμνες, ενώ ρύπανση από 
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τοξικές χημικές ουσίες και ουσίες με ενδοκρινικές ιδιότητες εμφανίζεται σε αρκετά ποτάμια. 

Σημαντικός παράγοντας ρύπανσης είναι και τα υγρά λύματα από αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα (π.χ. χωματερές), ρύποι από πετρελαιοειδή και άλλες τοξικές ουσίες (Economou, 

2009). Για παράδειγμα, ο Αλιάκμονας και ο Αξιός δέχονται μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων 

και μη αποβλήτων από αρκετές πυκνοκατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο 

Λουδίας, λόγω των αγροτικών αποβλήτων και των αποβλήτων από τις βιομηχανίες επεξεργασίας 

φρούτων και  ζάχαρης είναι ένας από τους πλέον επιβαρυμένους περιβαλλοντικά ποταμούς. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η ρύπανση των ποταμών προέρχεται 

έξω από τα σύνορα (πχ. στην περίπτωση του Αξιού προέρχονται από τις βόρειες Βαλκανικές 

χώρες). 

 

 

6. Συμπεράσματα 

Από το κείμενο που προηγήθηκε φάνηκε η θετική συμβολή ενός ποταμού σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Τα θετικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των επιμέρους 

θεμάτων που πραγματεύεται η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή το περιβάλλον, την οικονομία, την 

κοινωνία και τον πολιτισμό. Διαπιστώθηκε ότι οι άμεσα θετικές επιπτώσεις των ποταμών στην 

οικονομία αφορούν στην παροχή νερού (για οικιακή και γεωργική χρήση), στη βιομηχανία, την 

παραγωγή ενέργειας, τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. 

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και έμμεσες θετικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 

ταυτόχρονα με την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων, αυξάνονται και οι οικονομικές αξίες των παρόθχιων τόπων. Τέλος, οι παρόχθιοι τόποι 

αποτελούν πόλους έλξης μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, γεγονός που μεταφράζεται σε 

μακροχρόνια θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τον τόπο. 

Το μόνο που απομένει είναι η περιβαλλοντική προστασία αυτών των χώρων και η 

περετέρω αξιοποίησή τους για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς και τα συνεπαγωγικά 

οικονομικά αποτελέσματα θα είναι δεδομένα σε βάθος χρόνου. 
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Χωρική Ολοκλήρωση Χερσαίου και Ενάλιου Πολιτιστικού Αποθέματος 

Νησιωτικών Περιοχών ως Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης - Η Περίπτωση της 

Λέρου 
Κούτση Διονυσία 

Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

Email: koutsi.dionisia@gmail.com 

Στρατηγέα Αναστασία 

Καθηγήτρια, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

Email: stratige@central.ntua.gr 

 

Περίληψη:  
Οι νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου αποτελούσαν ανέκαθεν ελκυστικούς τουριστικούς 

προορισμούς, συνδυάζοντας το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, τις ήπιες κλιματικές 

συνθήκες και το φιλόξενο περιβάλλον. Οι ελκυστικοί αυτοί παράγοντες έχουν διαχρονικά 

οδηγήσει στην επικράτηση του μαζικού τουριστικού μοντέλου στις εν λόγω περιοχές. Το 

μοντέλο αυτό υπονομεύει ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον του νησιωτικού χώρου εξαιτίας 

τόσο κρίσεων παγκόσμιας εμβέλειας – π.χ. κλιματική αλλαγή, πανδημία COVID-19 – όσο και 

νέων τάσεων στην τουριστική αγορά, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο πιο εξατομικευμένα, 

βασισμένα στην αυθεντικότητα/εμπειρία, τουριστικά προϊόντα. Μία θετική ανταπόκριση στις 

προκλήσεις αυτές φαίνεται να αποτελεί ο πολιτιστικός τουρισμός, ως μία εναλλακτική μορφή 

στενά συνδεδεμένη με τις νησιωτικές κοινωνίες και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά τους 

χαρακτηριστικά. Εστιάζοντας στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, η παρούσα εργασία 

αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων, χερσαίων και ενάλιων, πολιτιστικών πόρων των 

περιοχών αυτών ως πυλώνων τοπικής ανάπτυξης, σκιαγραφώντας τις μεταξύ τους χωρικές 

συσχετίσεις και το κοινό αφήγημα στο οποίο οι πόροι αυτοί εντάσσονται. Το αφήγημα αυτό 

αποτελεί τον καταλύτη για τη μετάβαση προς ένα εναλλακτικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, 

με θετικότερο πρόσημο αναφορικά με τους στόχους της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, 

αλλά και της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής. Οι συσχετίσεις αυτές 

αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης της Λέρου, και ειδικότερα από την 

προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και 

ενάλιων πολιτιστικών πόρων της νησιωτικής αυτής περιοχής, διαμορφώνοντας το αφήγημα του 

χώρου δράσης, εγκατάστασης και αναμέτρησης διαφόρων πολιτισμών, με κομβικό σταθμό 

αυτόν του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νησιωτικές Περιοχές της Μεσογείου, Χερσαία και Ενάλια Πολιτιστική 

Κληρονομιά, Τοπική Ανάπτυξη, Θαλάσσιος και Παράκτιος Χώρος, Χωρική Ολοκλήρωση 
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1. Εισαγωγή  

Οι νησιωτικές περιοχές αποτελούν χωρικές οντότητες με ιδιαίτερα διαρθρωτικά προβλήματα 

(Coinu et al., 2020). Η έννοια της «νησιωτικότητας» είναι συνήθως στενά συνδεδεμένη με τη 

γεωγραφική απομόνωση· την ύπαρξη περιορισμένων διαθέσιμων πόρων· την πληθυσμιακή 

αποδυνάμωση· τη σημαντική εξάρτηση από την ενδοχώρα· την περιορισμένη πρόσβαση στις 

αγορές· κ.ά. (Σπιλάνης, 2012, Stratigea et al., 2017, Κούτση και Στρατηγέα, 2020). Η συνθήκη 

της νησιωτικότητας εν τούτοις, παρά το γεγονός ότι δρα ανασταλτικά στην επιδίωξη στόχων 

τοπικής ανάπτυξης, έχει αναγνωριστεί ότι συμβάλλει στην ελκυστικότητα των νησιωτικών 

περιοχών ως τουριστικών προορισμών, καθιστώντας αυτές ιδανικούς τόπους για αναψυχή και 

απομάκρυνση από την καθημερινή ρουτίνα (Baldacchino, 2012, James and Kearns, 2020). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα νησιωτικών περιοχών με υψηλό βαθμό ελκυστικότητας 

αποτελούν τα νησιά της Μεσογείου, τα οποία έχουν αναδειχθεί μέχρι σήμερα κυρίαρχοι πόλοι 

έλξης τουριστών στην παγκόσμια τουριστική σκηνή (European Union, 2012).  

Σημαντικό παράγοντα για την κατάταξη των νησιωτικών περιοχών ως κορυφαίων 

τουριστικών προορισμών αποτελεί η παρουσία σημαντικής αξίας φυσικών και κυρίως 

πολιτιστικών πόρων (Pappas, 2005, Stratigea et al., 2017). Οι εν λόγω πόροι αποτελούν το 

προϊόν της μακρόχρονης διαδρομής των νησιωτικών περιοχών ως τόπων κομβικής σημασίας 

στους ‘θαλάσσιους δρόμους’ της Μεσογείου (Clement, 2012). Ο ρόλος που διαχρονικά τα νησιά 

της Μεσογείου έχουν διαδραματίσει, αναδεικνύει την ιδιαίτερη και στενή σχέση των εν λόγω 

περιοχών με τον θαλάσσιο χώρο ή αλλιώς τον τρόπο με τον οποίο η εγγύτητά τους με το υδάτινο 

στοιχείο έχει επιδράσει στην ιστορική τους διαδρομή και την αναπτυξιακή τους πορεία. 

Πράγματι, η άμεση σχέση με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική γεωπολιτική θέση 

των νησιών της Μεσογείου στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), 

λειτούργησε καθοριστικά στην πραγματοποίηση εμπορικών και κατ’ επέκταση διαπολιτισμικών 

συναλλαγών, προσδίδοντας σε πολλά από αυτά τα νησιά τον ρόλο θαλάσσιων κόμβων (Cenni, 

2020). Ως αποτέλεσμα, διάφοροι πολιτισμοί εγκαθίστανται και δρουν στις νησιωτικές περιοχές 

της Μεσογείου στη διάρκεια των αιώνων, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σημερινής 

εικόνας και ταυτότητάς τους. Ρωμαίοι, Οθωμανοί και Ενετοί είναι ορισμένοι μόνο από τους 

κατακτητές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σημερινού πολυπολιτισμικού χαρακτήρα των 

νησιωτικών περιοχών, με σημαντικές επιρροές από τους εκάστοτε κατακτητές, οι οποίες 

εδραιώθηκαν σε αυτές μέσα στον χρόνο.  

Στην πορεία της ιστορίας, η γεωπολιτική στρατηγική τους θέση προσέδωσε επίσης στα 

νησιά πρωτεύοντα ρόλο σε παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικά και κυρίως πολεμικά γεγονότα, όπως 

αυτά του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Α’ και Β’ ΠΠ) (National Geographic, 2001). 

Μετατρέποντας όλη τη Μεσόγειο σε ένα ενεργό πεδίο μάχης, τα γεγονότα αυτά καθόρισαν τη 

μετέπειτα κοινωνικο-οικονομική δομή των νησιωτικών περιοχών, με εμφανές το υλικό και άυλο 

πολιτιστικό αποτύπωμα που άφησε στον χερσαίο και στον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου η 

αναμέτρηση διαφόρων πολιτισμών στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων (Koutsi and Stratigea, 

2019). 

Είναι γεγονός ότι οι νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου δεν έχουν αξιοποιήσει το 

συγκριτικό τους πλεονέκτημα, που απορρέει από τον ρόλο τους ως πεδία μαχών κατά τον Α’ και 

Β΄ ΠΠ για την προώθηση ανάλογων αφηγημάτων και πολιτιστικών προϊόντων εμπειρίας. Οι 

δράσεις τους για την ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς, που εντοπίζεται τόσο στον χερσαίο όσο 

και στον παράκτιο/θαλάσσιο χώρο, είναι αποσπασματικές και αφορούν κυρίως στοιχεία του 

χερσαίου χώρου. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των σημαντικών 

τεχνολογικών εξελίξεων που έφεραν στο προσκήνιο νέες μεθόδους καταγραφής και αποτύπωσης 
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ιστορικών αντικειμένων από τον πυθμένα των θαλασσών, αναδεικνύουν τη σημασία της Ενάλιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΠΚ) (Firth, 2015).  

Η ανάγκη αναζήτησης νέων τρόπων αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού 

αποθέματος, σε αρμονία με τα οράματα και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών, βρίσκεται 

σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης στα πεδία του σχεδιασμού και της χάραξης αναπτυξιακής 

πολιτικής· εντείνεται δε περαιτέρω υπό το φως των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του 

COVID-19 στις νησιωτικές περιοχές. Έτσι καθίσταται εμφανής η ανάγκη μετάβασης των 

νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου προς περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές οικονομίες, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το φυσικό και πολιτιστικό τους απόθεμα (PES 

Group of the European Committee of the Regions, 2020, Koutsi and Stratigea, 2021a, Koutsi and 

Stratigea, 2021c). Την ανάγκη αυτή υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές (Benjamin et al., 2020, 

Sharma et al., 2021, Koutsi and Stratigea, 2021a, OECD, 2020, Pangestu, 2021), η οποία δε 

συνάδει με τις ήδη κρατούσες τάσεις στην τουριστική αγορά τόσο από την πλευρά της 

προσφοράς όσο και από αυτή της ζήτησης. 

 Τα παραπάνω φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη διαμόρφωσης ολοκληρωμένων 

προσεγγίσεων τοπικής ανάπτυξης, που συνθέτουν στοιχεία της χερσαίας και ενάλιας, υλικής και 

άυλης, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προσδίδοντας στις νησιωτικές περιοχές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως ποιοτικών τουριστικών προορισμών στη σχετική αγορά. Μία 

τέτοια προσέγγιση αποτελεί τον κύριο στόχο της παρούσας εργασίας, η οποία αρθρώνεται ως 

ακολούθως: στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας· στην 

Ενότητα 3 παρουσιάζεται η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, με έμφαση στον χωρικό 

σχεδιασμό, την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ανάπτυξη και πεδίο εφαρμογής το νησί 

της Λέρου· τέλος στην Ενότητα 4 διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

 

2. Χωρικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη – 

Μεθοδολογική Προσέγγιση  

Τα στάδια της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθούνται για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση της χερσαίας και ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη 

και πεδίο εφαρμογής το νησί της Λέρου παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.  

Το πρώτο στάδιο αφορά στη σκιαγράφηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ως του 

γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου η ολοκληρωμένη διαχείριση της χερσαίας και ενάλιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς λαμβάνει χώρα. Στο στάδιο αυτό καταγράφονται οι τάσεις/εξελίξεις 

σε σειρά τομέων, π.χ. γαλάζια ανάπτυξη, τάσεις εξέλιξης της τουριστικής αγοράς, κλιματική 

αλλαγή, ισχύουσες πολιτικές για τον θαλάσσιο/παράκτιο χώρο. Εξετάζεται ακόμη το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές, 

Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

Το δεύτερο στάδιο αφορά την κατ’ εξοχήν σχεδιαστική διαδικασία – βήματα διαδικασίας 

σχεδιασμού (Γιαουτζή και Στρατηγέα, 2011) – για την επιδίωξη του στόχου που έχει τεθεί. Τα 

βήματα αυτά παρουσιάζονται στο σκιασμένο τμήμα του Διαγράμματος 1. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρώτο βήμα αφορά στη διατύπωση του στόχου και ενός αριθμού αξόνων προτεραιότητας 

(υποστόχων), που οριοθετούν την επίτευξη του στόχου. Ακολουθεί η μελέτη της υπάρχουσας 

κατάστασης της περιοχής μελέτης, μέσα από τη διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της, του κοινωνικο-οικονομικού της προφίλ, των διαθέσιμων υποδομών, κ.λπ. Η ανάλυση αυτή 

αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου κοινωνικο-

οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος· αποτελεί δε, σε συνδυασμό με τη μελέτη των 
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εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη βάση για τη δόμηση μελλοντικών αναπτυξιακών 

σεναρίων με πυλώνα την πολιτιστική κληρονομιά.  

Διάγραμμα 1: Βήματα μεθοδολογικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου 

ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης με όχημα τους πολιτιστικούς πόρους 

 
Πηγή: Koutsi and Stratigea, 2021a 

Η παραπάνω διαδικασία σχεδιασμού υποστηρίζεται στην παρούσα μεθοδολογική 

προσέγγιση από δύο ακόμη βασικούς πυλώνες (Διάγραμμα 1 – στήλες με σειρά ενεργειών 

εκατέρωθεν του σκιασμένου τμήματος), κάθε ένας από τους οποίους αξιοποιεί διακριτά 

εργαλεία.  

Ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στην εμβάθυνση σε χωρική πληροφορία που αφορά στην 

καταγραφή και οπτικοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και αποτελεί το έναυσμα για 

την ολοκλήρωση των πόρων αυτών μέσα από τη δημιουργία αυθεντικών πολιτιστικών 

προϊόντων εμπειρίας. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται ακόμη η ανάπτυξη περιεχομένου σχετικού 

με τους πόρους αυτούς· η δημιουργία ενός Web-GIS για την επικοινωνία της σχεδιαστικής 

πληροφορίας στο ευρύτερο κοινό· και η οπτικοποίηση των προϊόντων του σχεδιασμού (των 

σεναρίων δηλαδή που δημιουργούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού). Τα βήματα 

που υλοποιούνται στον εν λόγω πυλώνα στηρίζονται στην επεξεργασία χωρικής πληροφορίας 

και εμπλουτίζουν τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού (π.χ. το στάδιο της ανάλυσης 
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της υπάρχουσας κατάστασης)· ενώ παρέχουν, μέσα από την οπτικοποίηση της πληροφορίας, το 

κατάλληλο προς επεξεργασία υπόβαθρο για το στάδιο της δόμησης εναλλακτικών σεναρίων. 

Ταυτόχρονα τα βήματα αυτά δημιουργούν τη γνωσιακή υποδομή που είναι απαραίτητη για την 

επικοινωνία των σχεδιαστικών επιλογών στο πλαίσιο των συμμετοχικών προσεγγίσεων. 

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην υλοποίηση συμμετοχικών προσεγγίσεων, που 

αποσκοπούν στην εμπλοκή ομάδων της τοπικής κοινωνίας της περιοχής μελέτης σε διάφορα 

στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, εμπλουτίζοντας έτσι τόσο τη διαδικασία του σχεδιασμού 

όσο και το αποτέλεσμα αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, σειρά αποφάσεων πρέπει να ληφθούν σχετικά 

με την επιλογή των σταδίων εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στη σχεδιαστική προσπάθεια· την 

επιλογή των κατάλληλων εργαλείων συμμετοχής (on-line vs off-line εργαλείων)· τον 

εντοπισμό/ανάλυση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων· την επιλογή εργαλείων 

εμπλοκής των συμμετεχόντων· τον σχεδιασμό/υλοποίηση συμμετοχικής διαδικασίας κ.λπ. (βλ. 

Διάγραμμα 1). 

 

3. Χωρικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη – Εφαρμογή 

Μεθοδολογικής Προσέγγισης στο Νησί της Λέρου  

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται πληροφορία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της 

μεθοδολογικής προσέγγισης στο νησί της Λέρου, με εστίαση στη συμβολή του χωρικού 

σχεδιασμού στην τοπική ανάπτυξη και πυλώνα τους πολιτιστικούς πόρους.  

Η απαρχή της διαδικασίας σχεδιασμού στηρίζεται στη διατύπωση του επιδιωκόμενου 

στόχου. Ως τέτοιος ορίζεται ‘η βιώσιμη και ανθεκτική τοπική ανάπτυξη απομονωμένων μικρών ή 

μεσαίων νησιωτικών περιοχών, με πυλώνα την αξιοποίηση του χερσαίου και ενάλιου φυσικού και 

πολιτιστικού αποθέματος’. Στο βήμα αυτό προσδιορίζεται επίσης μία σειρά αξόνων 

προτεραιότητας (υποστόχων) (Πίνακας 1), οι οποίοι οριοθετούν σημαντικούς άξονες 

παρέμβασης για την επιδίωξη του στόχου. 

Πίνακας 1. Άξονες προτεραιότητας για την ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Λέρου 

Άξονες 

Προτεραιότητας 

(ΑΠ) 

Περιγραφή 

ΑΠ 1 Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας - Πυλώνας 

ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής 

ΑΠ 2 Διασύνδεση πόρων χερσαίου και ενάλιου πολιτιστικού 

περιβάλλοντος 

ΑΠ 3 Διασύνδεση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

ΑΠ 4 Δημιουργία εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων εμπειρίας 

ΑΠ 5 Αξιοποίηση ΤΠΕ για την προώθηση και προβολή των 

πολιτιστικών πόρων 

ΑΠ 6 Δημιουργία αλυσίδας αξίας - Τοπική επιχειρηματικότητα - 

Δικτύωση 

ΑΠ 7 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σχετικά 

με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

ΑΠ 8 Ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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3.1. Χωρική διάρθρωση χερσαίων και ενάλιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

Το νησί της Λέρου είναι ένα μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου, που διαθέτει ένα σημαντικό 

φυσικό και κυρίως πολιτιστικό κεφάλαιο, τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο.  

Το πολιτιστικό κεφάλαιο έχει συνδεθεί με τραυματικά γεγονότα για το νησί, όπως είναι ο 

ρόλος του ως ορμητήριο των Ιταλών κατά τον Β’ ΠΠ. Ο πολιτιστικός πλούτος μαρτυρείται από 

σημαντικές κτιριακές εγκαταστάσεις, σήραγγες, πολεμικό εξοπλισμό, κ.λπ., στο χερσαίο τμήμα 

του νησιού· αλλά και από την ύπαρξη 14 γνωστών ναυαγίων πλοίων και αεροπλάνων στον 

θαλάσσιο χώρο του. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το ναυάγιο του αντιτορπιλικού 

«Queen Olga», που βυθίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1943 στον κόλπο Λακκίου· τα υπολείμματα 

του αεροσκάφους JUNKERS JU 52, που βυθίστηκε στη Μάχη της Λέρου στις 13 Νοεμβρίου 

1943· και το ναυάγιο του γερμανικού αεροσκάφους ARADO 196, που βυθίστηκε επίσης στη 

Μάχη της Λέρου. Στην πρόσφατη ιστορία της, η Λέρος αναγνωρίζεται ως «Αποθήκη Ψυχών», 

διαδραματίζοντας τον ρόλο τόπου ιδρυματοποίησης ψυχικά ασθενών (1957–σήμερα)· κράτησης 

πολιτικά αντιφρονούντων κατά τον εμφύλιο (1967–1974)· hot spot φιλοξενίας προσφύγων 

(2016–σήμερα) (Koutsi and Stratigea, 2019). 

Χάρτης 1. Χωρική διάρθρωση (α) φυσικής και (β) πολιτιστικής (χερσαίας και ενάλιας) 

κληρονομιάς Νήσου Λέρου: (α) Χωρική διάρθρωση φυσικών πόρων νήσου Λέρου 

 
Πηγή: Κούτση, (2018) 
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Χάρτης 1. Χωρική διάρθρωση (α) φυσικής και (β) πολιτιστικής (χερσαίας 

και ενάλιας) κληρονομιάς Νήσου Λέρου: (β) Χωρική διάρθρωση 

πολιτιστικών πόρων νήσου Λέρου 

 
Πηγή: Κούτση, (2018) 

Η εμβάθυνση στο είδος/χωρική κατανομή της φυσικής και πολιτιστικής (χερσαίας και 

ενάλιας) κληρονομιάς της Λέρου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογικής 

προσέγγισης, καθώς και τη βάση γνώσης στην οποία στηρίζεται η σύνδεση του φυσικού και 

πολιτιστικού κεφαλαίου με την τοπική ανάπτυξη. Το προϊόν της εν λόγω άσκησης για την 

περιοχή μελέτης παρουσιάζεται στον Χάρτη 1, στον οποίο αναδεικνύεται ο φυσικός και 

πολιτιστικός πλούτος, στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.  

 

3.2. Δόμηση/οπτικοποίηση εναλλακτικών σεναρίων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς  

Η χωρική αποτύπωση και οπτικοποίηση όλων των διαθέσιμων προς αξιοποίηση φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων της προηγούμενης ενότητας (Χάρτης 1α και 1β αντίστοιχα) αποτελεί τον 

καταλύτη για τον εντοπισμό των εν δυνάμει συσχετίσεων μεταξύ των φυσικών και κυρίως 

πολιτιστικών στοιχείων ως συστατικών ενός συνεκτικού ‘αφηγήματος’. Οι διαφορετικές λογικές 

συσχέτισης των εν λόγω πόρων αποτελούν τη βάση για τη δόμηση εναλλακτικών σεναρίων 

μελλοντικής τοπικής ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης δομούνται δύο διακριτά 

εναλλακτικά σενάρια τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης, που στηρίζονται στη δημιουργία 

διαφορετικών ‘αφηγημάτων’ ως προϊόντων μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και διασύνδεσης 

του φυσικού και πολιτιστικού, χερσαίου και ενάλιου, αποθέματος. Κεντρική επιδίωξη είναι η 

εναρμόνιση των σεναρίων με τις προσδοκίες/οράματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τις 

εξελίξεις/περιορισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως αυτές καταγράφονται στο πρώτο 

στάδιο της μεθοδολογικής προσέγγισης. Η χωρική διάσταση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

διάκρισης της ταυτότητας των σεναρίων. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο σενάρια διαφοροποιούνται 

ως προς το χωρικό πρότυπο των ‘αφηγημάτων’ που προβάλλουν, ολοκληρώνοντας με έναν 

διαφορετικό τρόπο τη χερσαία και ενάλια πολιτιστική κληρονομιά για την επιδίωξη στόχων 
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τοπικής ανάπτυξης· και διασυνδέοντας αυτή με τα αξιόλογα φυσικά οικοσυστήματα. 

Ειδικότερα, η διάκριση αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από ένα συγκεντρωτικό και ένα 

αποκεντρωτικό πρότυπο τοπικής ανάπτυξης (Χάρτης 2) με πυλώνα την πολιτιστική κληρονομιά, 

το οποίο τα προτεινόμενα σενάρια ακολουθούν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ισόρροπη τοπική 

ανάπτυξη των διαφορετικών χωρικών ενοτήτων της περιοχής μελέτης και την κοινωνική, 

οικονομική και χωρική συνοχή.  

Χάρτης 2. Οπτικοποίηση εναλλακτικών σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης για το νησί 

της Λέρου: (α) Σενάριο Α’: Λέρος – ‘Ανοιχτό Μουσείο’ της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς  Αποκεντρωτικό χωρικό πρότυπο 

 

 

Πηγή: Κούτση, (2018), Koutsi and Stratigea, 2019, Κούτση και Στρατηγέα, 2020 
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Χάρτης 2. Οπτικοποίηση εναλλακτικών σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης για το νησί της 

Λέρου: (β) Σενάριο Β’: Λέρος - Από ‘αποθήκη ψυχών’ σε ‘βεντάλια εμπειριών’ 

Συγκεντρωτικό χωρικό πρότυπο 

 

Πηγή: Κούτση, (2018), Koutsi and Stratigea, 2019, Κούτση και Στρατηγέα, 2020 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, δομούνται:  

● Το Σενάριο Α’ (Χάρτης 2α), το οποίο αντικατοπτρίζει ένα αποκεντρωτικό χωρικό πρότυπο 

διαχείρισης των πόρων και εστιάζει στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής με πυρήνα το 

‘αφήγημα’ του Β’ ΠΠ. Το είδος του εναλλακτικού θεματικού τουριστικού προτύπου που 

προωθεί είναι το battlefield / dark tourism. Το χωρικό αποτύπωμα αυτού του προτύπου 

αναδεικνύεται από μία διαμπερή πολιτιστική διαδρομή, η οποία διατρέχει το σύνολο του νησιού 

και διασυνδέει σημαντικούς ‘σταθμούς-απομεινάρια’ του Β’ ΠΠ. 

● Το Σενάριο Β’ (Χάρτης 2β), που αντιπροσωπεύει ένα συγκεντρωτικό χωρικά και 

ταυτόχρονα πολυθεματικό πρότυπο. Δίνει έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την ολοκλήρωση 

πόρων τοπικής σημασίας σε κάθε έναν από τους τέσσερις ‘πόλους’ που διαμορφώνονται στην 

έκταση της περιοχής μελέτης. Κάθε πόλος διαθέτει ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα, ενώ 

δίνεται ακόμη έμφαση στην ολοκλήρωση των τοπικών πολιτιστικών πόρων με αυτούς του Β’ 

ΠΠ, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πιο πολυσύνθετου πολιτιστικού προϊόντος εμπειρίας. 

Η οπτικοποίηση των προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων πολιτιστικής ανάπτυξης για 

την καλύτερη περιήγηση στις προτεινόμενες λύσεις· και η διασύνδεση αυτής με το σχετικό 

περιεχόμενο (συνοπτική περιγραφή σεναρίου, περιγραφή φυσικών/πολιτιστικών πόρων που 

ολοκληρώνονται κατά περίπτωση, περιεχόμενο σχετικό με τους πολιτιστικούς πόρους κ.λπ. - 

προϊόν του Πυλώνα 1 του Διαγράμματος 1) αποτελεί σημαντική διάσταση και εργαλείο του 

σχεδιασμού. Αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της υλοποίησης συμμετοχικών 
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διαδικασιών για τη δημιουργία ‘γέφυρας’ επικοινωνίας μεταξύ των σχεδιαστών/κέντρων λήψης 

αποφάσεων και της τοπικής κοινωνίας-αποδέκτη των σχεδιαστικών παρεμβάσεων. Η 

χρησιμότητά της αναδείχθηκε στο πλαίσιο και της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, με την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία και κατανόηση των προτεινόμενων σεναρίων από την τοπική 

κοινωνία (βλ. επόμενη ενότητα). 

 

3.3. Η χρήση του διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Web-GIS) 

στη συμμετοχική διαδικασία 

Η τοπική κοινωνία αναγνωρίζεται σήμερα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού αναπτυξιακών και άλλων παρεμβάσεων (Simmons, 1994, Στρατηγέα, 2015, 

Steiniger et al., 2016, Russo and Richards, 2016). Ακόμη, ο ρόλος της τόσο ως ‘φρουρός’ της 

φυσικής/πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ως αναπόσπαστο μέρος των σχεδιαζόμενων 

προϊόντων εμπειρίας αναγνωρίζεται σήμερα από ένα πλήθος ερευνητών (Koutsi and Stratigea, 

2021a, Stylidis et al., 2021). 

Έτσι ο Πυλώνας 2 της μεθοδολογικής προσέγγισης (βλ. Διάγραμμα 1) επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στην εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιαστικό εγχείρημα. Στην παρούσα 

άσκηση σχεδιασμού, υιοθετείται η συμμετοχή των πολιτών σε ένα προχωρημένο στάδιο της 

σχεδιαστικής διαδικασίας με τη βοήθεια της χρήσης του διαδικτύου, ώστε να επιλεγεί το 

περισσότερο επιθυμητό σενάριο για την εξυπηρέτηση στόχων τοπικής ανάπτυξης και να 

ιεραρχηθούν οι σχετικοί άξονες προτεραιότητας για την υλοποίησή του.  

Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε εργαλεία και τεχνολογίες για την ανταλλαγή 

πληροφορίας και την αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη 

σημαντικούς περιορισμούς σε πόρους/χρόνο για την πραγματοποίηση δια ζώσης συμμετοχικών 

διαδικασιών. Ειδικότερα, για τη διάχυση πληροφορίας σχετικής με το περιεχόμενο αλλά και τη 

χωρική διάσταση των σεναρίων προς τους συμμετέχοντες, αξιοποιήθηκε μία πλατφόρμα Web-

GIS (https://arcg.is/5nOO4). Μέσω της πλατφόρμας αυτής παρέχεται στους συμμετέχοντες η 

δυνατότητα (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο): να αξιολογήσουν τη σημερινή κατάσταση 

αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού· να ιεραρχήσουν τους άξονες 

προτεραιότητας· να επιλέξουν το περισσότερο προτιμώμενο σενάριο· και να εμπλουτίσουν το 

σενάριο αυτό με πιθανές προτάσεις και προσθήκες.  

Η ευρεία διάχυση της σχεδιαστικής πληροφορίας και της πλατφόρμας Web-GIS 

υλοποιήθηκε με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, όπως χρήση κοινωνικών δικτύων, αξιοποίηση 

στοχευμένων διαφημίσεων, αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγμένους τοπικούς 

φορείς, κ.λπ. (Koutsi and Stratigea, 2019, Koutsi and Stratigea, 2021a). Μέσα από τη σχετική 

διαδικτυακή διαβούλευση διάρκειας 2 μηνών συγκεντρώθηκαν συνολικά 204 απαντήσεις, καθώς 

και χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το προτιμώμενο σενάριο και την ιεράρχηση των αξόνων 

προτεραιότητας. Η οπτικοποίηση και προβολή των προϊόντων του σχεδιασμού μέσω της 

σχετικής πλατφόρμας αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επικοινωνία της χωρικής 

διάστασης των σχετικών προτάσεων, την καλύτερη κατανόηση αυτών από τους συμμετέχοντες 

και έτσι την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στα ζητήματα που αυτοί ενεπλάκησαν. 

 

3.4. Διαδικασία δόμησης επικρατέστερου σεναρίου πολιτιστικής ανάπτυξης – Λέρος - 

‘Ανοιχτό Μουσείο’ της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το Σενάριο Α’ προκύπτει ως το επικρατέστερο σενάριο 

για τη μελλοντική τοπική ανάπτυξη της Λέρου (προτίμηση από το 64% των συμμετεχόντων). Η 

επιλογή αυτή φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος του νησιού κατά τη διάρκεια του Β’ 

https://arcg.is/5nOO4
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ΠΠ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σημερινή του ταυτότητα στην αντίληψη των 

πολιτών, αλλά και στην κατανόηση από τους πολίτες της σημαντικότητας των πόρων αυτών για 

την αναπτυξιακή προσπάθεια. Η Ιταλοκρατία αλλά και η Μάχη της Λέρου (1943) έχουν αφήσει 

μία σπουδαία παρακαταθήκη στο νησί, που είναι διάσπαρτη σε διάφορα σημεία του και 

παραμένει αναξιοποίητη. Με βάση τη χωρική κατανομή των πολιτιστικών πόρων (Χάρτης 1β), 

το προτεινόμενο ‘υπαίθριο μουσείο’ του Σεναρίου Α’ περιλαμβάνει: πυροβολαρχίες σε κομβικά 

σημεία του νησιού· το Λακκί, με τα σπουδαία κτήρια ιταλικής αρχιτεκτονικής· στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις· μουσεία με ιδιωτικές συλλογές· και σημαντικής αξίας ιστορικά ναυάγια.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων 

της χερσαίας και ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με ‘σημείο επαφής’ τα γεγονότα του Β΄ 

ΠΠ, το Σενάριο Α’ εστιάζει στην ανάδειξη του νησιού ως κατεξοχήν “Battlefield/Dark” 

τουριστικού προορισμού, προσδίδοντας σε αυτό ευρωπαϊκή – και όχι μόνο – διάσταση. Το μικρό 

μέγεθος του νησιού συμβάλλει στην περιήγηση των παραπάνω πολιτιστικών στοιχείων, 

διανύοντας σχετικά μικρές αποστάσεις. Η μετατροπή του συνόλου του νησιού σε ένα ‘ανοικτό 

(υπαίθριο) μουσείο’ της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς υλοποιείται με βάση τη 

διαμόρφωση ενός ‘άξονα πολιτισμού’ (πολιτιστικής διαδρομής) που διατρέχει το νησί στο 

σύνολό του, διαπερνώντας στοιχεία που μαρτυρούν την εγκατάσταση, δράση και αναμέτρηση 

διαφορετικών πολιτισμών.  

Η χωρική κατανομή των πολιτιστικών πόρων διηγείται την ιστορία της Ιταλικής κατοχής 

και την τελική αναμέτρηση με τη Μάχη της Λέρου. Είναι φανερή επίσης η διαφοροποίηση των 

επιμέρους περιοχών εξαιτίας της ύπαρξης μιας ποικιλομορφίας εγκαταστάσεων, που 

διαμορφώνουν τέσσερις διακριτές χωρικά περιοχές/ζώνες (Χάρτης 3). Οι ζώνες αυτές 

εντάσσονται στο κοινό αφήγημα της πολιτιστικής διαδρομής του Β’ ΠΠ, διαθέτοντας 

ταυτόχρονα διακριτά χαρακτηριστικά, και είναι οι ακόλουθες:  

● Ζώνη Ζ1: Περιοχές κατοικίας κατά την Ιταλοκρατία 

● Ζώνη Ζ2: Τηλεπικοινωνίες - Εγκαταστάσεις Στρατωνισμού 

● Ζώνη Ζ3: Ζώνη στενά συνδεδεμένη με τη Μάχη της Λέρου 

● Ζώνη Ζ4: Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις - Οχυρωματικά Έργα 

Η ανάδειξη κάθε μίας εκ των διακριτών αυτών ζωνών πραγματοποιείται μέσα από την 

ανάπτυξη επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών (βλ. παραδείγματα στον Χάρτη 4), ως κλάδων της 

συνολικής πολιτιστικής διαδρομής. Η ένταξη των επιμέρους κλάδων στον ‘άξονα πολιτισμού’ 

ενισχύει τη θέση τους, ενώ πολιτιστικοί πόροι χαμηλότερης αξίας επωφελούνται και 

αναδεικνύονται από την ελκυστικότητα σημαντικών πόρων που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέσω της χαρτογράφησης των 

χερσαίων και ενάλιων πολιτιστικών πόρων αναδεικνύεται η ανάγκη για εξωστρέφεια του 

σχεδίου προς τη θάλασσα, όπου εντοπίζονται σημαντικά ‘απομεινάρια’ της δράσης διαφόρων 

κατακτητών κατά τον Β’ ΠΠ και ειδικότερα κατά τα γεγονότα της Μάχης της Λέρου. Εκτός από 

τη συσχέτιση που παρουσιάζουν τα στοιχεία αυτά με το αφήγημα του Β’ΠΠ, σημαντική είναι 

και η χωρική συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ πολλών σημείων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το ναυάγιο στον κόλπο απέναντι από τη Νήσο Στρογγυλή, το οποίο 

βυθίστηκε στη Μάχη της Λέρου από πυρά των πυροβολαρχιών PL888 και Ασφούγγαρος 

(πυροβολαρχίες στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, που προστάτευαν το συγκεκριμένο 

σημείο εισόδου). Στο προτεινόμενο σχέδιο, η σχέση αυτή αναδεικνύεται μέσω μιας θαλάσσιας 

πολιτιστικής διαδρομής, εντός της Ζώνης Ζ3.  
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Χάρτης 3: Περιφερειοποίηση περιοχής μελέτης σύμφωνα με το Σενάριο Α’ 

 
Πηγή: Κούτση, 2018, Koutsi and Stratigea, 2019,  Koutsi and Stratigea, 2021d 

Χάρτης 4. Σενάριο Α’ - Πολιτιστικές διαδρομές διασύνδεσης πολιτιστικών στοιχείων 

 
Πηγή: Κούτση, (2018) 
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4. Συμπεράσματα 

Τα μικρά νησιά της Μεσογείου, όπως η Λέρος, αποτελούν συνήθως λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές εξαιτίας της ‘νησιωτικότητας’ Ταυτόχρονα, συνιστούν ευάλωτες περιοχές εξαιτίας της 

εντονότερης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και στην κλιματική αλλαγή, αλλά και 

λόγω της περιορισμένης δυνατότητας ανταπόκρισης (capacity) στις σύγχρονες αυτές 

προκλήσεις. Η νησιωτικότητα, παρόλα αυτά, έχει προσδώσει στις περιοχές αυτές έναν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και ταυτότητα τα οποία, σε συνδυασμό με τους υψηλής αξίας 

φυσικούς/πολιτιστικούς πόρους τους, συνιστούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αυτών των 

περιοχών.  

Ακόμη, ο ρόλος των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου γενικότερα και της χώρας μας 

ειδικότερα σε παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικά/πολεμικά γεγονότα είχε σαν αποτέλεσμα αυτές να 

καταστούν σημαντικά ‘αποθετήρια’ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον χερσαίο 

και τον θαλάσσιο χώρο. Τα στοιχεία της κληρονομιάς αυτής ‘εξιστορούν’ τον ρόλο των νησιών 

στα ιστορικά αυτά γεγονότα και μπορούν, προστιθέμενα στα λοιπά χαρακτηριστικά του 

νησιωτικού χώρου, να καταστήσουν τις περιοχές αυτές ανταγωνιστικές στην εξελισσόμενη 

αγορά αυθεντικών προϊόντων εμπειρίας, με σημαντικό αποτύπωμα σε όρους βιώσιμης και 

ανθεκτικής τοπικής ανάπτυξης.  

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα μικρά και μεσαία νησιά της Μεσογείου δεν έχουν πάντα την 

ικανότητα να μετατρέψουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικά· και να 

αξιοποιήσουν αυτά προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, διεκδικώντας τη θέση που τους 

αναλογεί ως αξιόλογων πολιτιστικών προορισμών στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η ανάγκη 

για μετάβαση προς νέα βιώσιμα και πιο ανθεκτικά μοντέλα τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στο 

αξιόλογο φυσικό/πολιτιστικό απόθεμα, αποτελεί μία κρίσιμη επιλογή προς την κατεύθυνση 

αυτή, με βάση τις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη διαρκώς ανερχόμενη τάση για 

αυθεντικά προϊόντα εμπειρίας (Cuculeski et al., 2015, OECD, 2020, Sharma et al., 2021), αλλά 

και την εμπειρία που αποκτήθηκε στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών 

της στις τουριστικά εξαρτημένες νησιωτικές περιοχές. 

Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τον ρόλο μιας πολυδιάστατης και πολυεπίπεδης 

διαδικασίας σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ενός συμμετοχικού και ολοκληρωμένου σχεδίου 

τοπικής ανάπτυξης, που στηρίζεται στο φυσικό και κυρίως στο πολιτιστικό απόθεμα. Αυτό 

αναδεικνύεται μέσα από ένα ‘αφήγημα’ και ένα αντίστοιχο χωρικό ανάπτυγμα, που διασφαλίζει 

την προστασία των πολιτιστικών πόρων και την κοινωνική, οικονομική και χωρική συνοχή. Η 

συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω διαδικασίας, 

αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση του πολιτιστικού αποθέματος – χερσαίου όσο και ενάλιου – 

των νησιωτικών περιοχών με την ιστορική τους διαδρομή και το κοινωνικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι (Martin, 2021, Koutsi and Stratigea, 2021a). Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη 

μεθοδολογική προσέγγιση συνιστά, στο σύνολό της, μία διαδικασία έντασης χωρικής 

πληροφορίας, η αξία της οποίας αναδεικνύεται σε όλα τα επιμέρους στάδιά της· αλλά και μία 

διαδικασία σύνθεσης της πληροφορίας αυτής για τη δημιουργία ενός ‘αφηγήματος’ που 

ολοκληρώνει τον χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο χώρο και καταδεικνύει το ‘αδιαίρετο’ των 

επιμέρους αυτών χωρικών οντοτήτων στις νησιωτικές περιοχές.   

Το παράδειγμα της Λέρου, ως μια περιοχής με σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, χερσαίο 

και ενάλιο, είναι χαρακτηριστικό. Αναδεικνύει δε τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά γεγονότα, 

όπως αυτά του Β’ ΠΠ, μπορούν να αποτελέσουν τον πυλώνα για τη δημιουργία ενός ελκυστικού 

‘αφηγήματος’ για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και το μέσο για τη διαμόρφωση μιας νέας 
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ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας, απαλλαγμένης από τα ‘υπολείμματα’ της ιδρυματοποίησης, 

που για δεκαετίες στιγμάτιζε το νησί της Λέρου.  
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Κεφάλαιο 6: 
 

 

 

 

Απόψεις Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Κορδελιού 

– Ευόσμου  Θεσσαλονίκης 
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Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

E-mail: vandrea@fmenr.duth.gr 
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Αικατερίνη Χατζούδη 

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος 
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Περίληψη: 

Οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα 

ζωής των πολιτών. Ένα από αυτά είναι η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Η 

παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις πολιτών σε μια πυκνοκατοικημένη 

περιοχή, στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε καθώς 

στα αστικά κέντρα η παραγωγή αποβλήτων είναι αυξημένη, και απαιτείται η χάραξη ιδιαίτερα 

αποδοτικών πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και 

μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες 

είναι σχετικά ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθαριότητας, για τις οποίες θεωρούν ότι επιβαρύνονται σημαντικά οικονομικά, ωστόσο δεν 

θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με το περιεχόμενο  του κανονισμού καθαριότητας. Η 

αποτελεσματική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις 

που θα πηγάζουν από τη χάραξη νέων πολιτικών για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με 

χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πιο βιώσιμες πόλεις με ενημερωμένους πολίτες. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα, στάσεις, ανακύκλωση, πολιτικές, 

σχεδιασμός, ποιότητα ζωής, βιώσιμες κοινωνίες, κυκλική οικονομία 
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1. Εισαγωγή 

Η διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί ένα από τα πιο άμεσα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, με τo οποίo οι πολίτες έρχονται σε επαφή καθημερινά, και 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής τους (Mathioudakis et al., 2021). Η αύξηση του 

πληθυσμού, η άνοδος του βιοτικού επίπεδου, η αστικοποίηση και ο σύγχρονος τρόπος 

διαβίωσης, οδηγούν αναπόφευκτα στην αύξηση της παραγωγής αποβλήτων σε ολόκληρο τον 

πλανήτη (Zambrano-Monserrate et al., 2021). Επίσης, η υιοθέτηση και διαχρονική εφαρμογή 

γραμμικών μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, αποδείχτηκε ότι οδηγούσαν σε ένα φαύλο 

κύκλο απώλειας πολύτιμων πόρων και ενέργειας (Barreiro-Gen & Lozano, 2020). Η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων, στην αποδοτικότητα των πόρων, και στη μετάβαση σε μια νέα εποχή που θα 

χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές άνθρακα, επηρεάζεται μεταξύ άλλων από οικονομικούς 

και πολιτικούς παράγοντες, όπως το κόστος διαχείρισης και η γενικότερη δημοσιονομική πίεση 

που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες αυτές (Zorpas, 2020). 

Η χάραξη νέων πολιτικών, στρατηγικών και επιμέρους μέτρων, που θα οδηγούν στην 

υιοθέτηση πιο βιώσιμων - κυκλικών μοντέλων αποτέλεσε αναγκαιότητα για τον 21ο αιώνα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Chen κ.ά. (2020) οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μέχρι και 

σήμερα δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τις πιέσεις που υφίστανται τα φυσικά 

συστήματα και να δημιουργήσουν μια πραγματική κυκλική οικονομία, μέσα από την ανάκτηση 

υλικών και ενέργειας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο (Andrea et al., 2020, 

Somplak et al. 2019, Agovino et al., 2018), ότι αστοχίες στη χάραξη πολιτικών που δεν 

κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ- 

συνδέονται με παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών- όπως η 

αύξηση του οικονομικού κόστους, και δημιουργoύν σοβαρές απειλές τόσο για την ανθρώπινη 

υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ακολουθεί ένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο όσο 

αφορά το πλαίσιο για τη διαχείριση ΑΣΑ. Οι σημαντικότερες οδηγίες που θεμελίωσαν την 

περιβαλλοντική προστασία σε Ενωσιακό επίπεδο είναι η Οδηγία 2008/98/ΕΚ και η Οδηγία 

2008/99/ΕΚ, όπου οι χώρες κράτη μέλη καλούνταν να ποινικοποιήσουν το περιβαλλοντικό 

έγκλημα που απορρέει από την μη αποτελεσματική διαχείριση ΑΣΑ. Ήδη η στρατηγική Ευρώπη 

2020 - προσανατολιζόταν σε μια πιο αποδοτική και βιώσιμη ολιστική οικονομική ανάπτυξη, με 

στόχο τη διατήρηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθώς και τη μείωση στην 

παραγωγή αποβλήτων. Οι βασικές γραμμές της στρατηγικής για τη δημιουργία μιας κυκλικής 

οικονομίας περιλαμβάνουν τη διατήρηση των πόρων στην οικονομία και αφορά προϊόντα που 

έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, τα οποία θα επαναχρησιμοποιούνται. Για να επιτευχθεί 

αυτό απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις πολιτικές που ακολουθούν όλες οι χώρες κράτη μέλη. Οι 

αλλαγές αυτές αφορούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, όπως στο σχεδιασμό 

προϊόντων που θα απευθύνονται σε νέα επιχειρηματικά και εμπορικά μοντέλα, νέες μεθόδους 

που θα μετατρέπουν τα απορρίμματα σε πόρους, καθώς και νέα πρότυπα καταναλωτικής 

συμπεριφοράς (Morseletto, 2020). Οι αντίστοιχες πολιτικές και στρατηγικές θα πρέπει να 

μπορούν να εφαρμοστούν από τους πολίτες, και το γεγονός αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες 

προκλήσεις, καθώς απαιτεί ολιστική προσέγγιση τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών σε κάθε περίπτωση (Velenturf, et al. 2019). 

Στην Ελλάδα, ο νόμος 4042/2012 είναι αυτός που εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με τις 

παραπάνω οδηγίες και θέτει ισχυρές βάσεις για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Για 

τη χώρα μας, το 2012 νομοθετικά σηματοδοτείται με τον ιδιαιτέρα σημαντικό μέχρι σήμερα 
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νόμο αυτό, ο οποίος καθορίζει, μεταξύ άλλων ζητημάτων, την  ιεραρχία σχετικά με τους πιο 

επιθυμητούς τρόπους για τη διαχείριση αποβλήτων, και θέτει ποσοτικούς στόχους για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υλικών και για τη χωριστή συλλογή των 

βιοαποβλήτων. Παράλληλα, ρυθμίζει και άλλα θέματα σχετικά με τους Χώρους Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και τις αρνητικές επιπτώσεις μη αποτελεσματικής διαχείρισης 

των ΑΣΑ.  

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που θα ακολουθήσει η 

Ελλάδα μέχρι το 2030, την κατάρτιση του οποίου προβλέπει ο νόμος 4685/2020, αναμένονται 

σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τους πολίτες, και επομένως είναι σημαντικό να 

διερευνούνται οι στάσεις τους απέναντι σε θέματα διαχείρισης ΑΣΑ. Μάλιστα, το πρόβλημα της 

διαχείρισης ΑΣΑ γίνεται ακόμη εντονότερο όσο αυξάνεται η παραγωγή τους, στα μεγάλα αστικά 

κέντρα και στις μητροπολιτικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτά συγκεντρώνεται το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καθώς αποτελούν τα 

κέντρα της οικονομικής κίνησης, και  εκεί βρίσκονται οι μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων, όπως 

εταιρείες, εστίαση, πρωτοβάθμιες υγειονομικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα κ.ά. Σύμφωνα 

με τους Karanikola κ.ά. (2021) στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί ο 

βαθμός συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση 

ΑΣΑ, καθώς ενδέχεται μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους, να προκύψουν ρεαλιστικές λύσεις 

για τα ιδιαίτερα και πολύπλοκα αυτά περιβάλλοντα. 

Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις των πολιτών για την αποτελεσματική 

διαχείριση ΑΣΑ σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας -όπως αυτό της Θεσσαλονίκης- και 

ειδικότερα αφορά το Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού, με στόχο να προταθούν λύσεις, τις οποίες θα 

είναι σε θέση να αξιοποιήσουν οι λήπτες αποφάσεων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, 

ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να εκτρέψει από 

την ταφή ποσοστό μεγαλύτερο από το 19% των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2018). Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ θα πρέπει να εκτρέπεται το 90% μέχρι το 2030, 

πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035). Παράλληλα, τίθεται ένας αρκετά 

φιλόδοξος στόχος για αύξηση της ανακύκλωσης στο 60% έως το 2030, ενώ μέχρι το 2018 δεν 

άγγιζε ούτε το 20% (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018). Επίσης, προβλέπεται άμεση εφαρμογή της 

χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων έως το τέλος του 2022, με το σύστημα συλλογής του 

καφέ κάδου. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του νέου ΕΣΔΑ αφορά στην ανάπτυξη των 

αναγκαίων υποδομών για την επεξεργασία των ΑΣΑ και των ειδικών ρευμάτων-όπως τα 

βιοαπόβλητα. Με ορίζοντα το 2030, αναμένεται ότι η χώρα θα αριθμεί περίπου ενενήντα 

σύγχρονες μονάδες για επεξεργασία ΑΣΑ και  ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, τα 

οποία θα προέρχονται από τα στάδια της επεξεργασίας. 

 

2. Μεθοδολογία έρευνας 

2.1 Περιοχή έρευνας 

Ο Εύοσμος αποτελεί Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο 

βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,  η οποία έγινε το 2011, ο 

πληθυσμός του ανέρχεται σε 74.686 κατοίκους. Ο δήμος πλέον έχει ενωθεί με τον δήμο 

Κορδελιού και αποτελούν τον μεγαλύτερο δήμο της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό 102.555 

κατοίκους. 
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Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου, όντας πλέον ο μεγαλύτερος δήμος της Θεσσαλονίκης, 

προσπαθεί συνεχώς να βρει λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, μιας και ο όγκος τους 

συνεχώς αυξάνεται.  

Τον Ιανουάριο του 2016 ο Δήμος προχώρησε στην εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α. Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου). Η υποχρέωση εκπόνησης 

τοπικού σχεδίου, του οποίου οι περιγραφόμενες δράσεις- διαχείρισης, θα συνδέονται με αυτές 

του Π.Ε.Σ.Δ.Α. (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων), που προέκυπτε από τα 

οριζόμενα στο Ν.4042/2012 (Νόμος Πλαίσιο για τα απόβλητα). Η εφαρμογή του νόμου αποτελεί 

τομή στη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του 

συνόλου των αποβλήτων σε όλη την επικράτεια.  

Τον Ιανουάριο του 2018 τέθηκε ισχύ το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο 

οποίο εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά κάθε οργανισμός, επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ 

βαθμού, καθώς και κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα και αποδίδεται ένας μοναδικός 

«Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ». Στο Το.Σ.Δ.Α. υπογραμμίζεται η βούληση του Δήμου να θέσει ως 

προτεραιότητες τον σχεδιασμό, την ψήφιση και την εφαρμογή επιπλέον μεθόδων και πρακτικών 

διαχωρισμού αποβλήτων, αλλά και τη μείωση του όγκου τους με κατάλληλες μεθόδους 

επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα η κομποστοποίηση. Υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων και 

των υποχρεώσεων για τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με το οριζόμενο στη 

Νομοθεσία, λειτουργεί και ο Δ.Κ – Ε Θεσσαλονίκης. 

 

2.2 Μέθοδος έρευνας - δειγματοληψία 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων. Ως μέθοδος 

δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία, εξαιτίας της απλότητας της 

(Δαμιανού 1999, Καλαματιανού 2000). Ο υπό έρευνα «πληθυσμός» ήταν το σύνολο των 

νοικοκυριών του δήμου. 

Ο υπολογισμός του αριθμητικού μέσου του δείγματος είναι αμερόληπτος εκτιμητής του 

αριθμητικού μέσου του πληθυσμού. 
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όπου yi = η τιμή της μεταβλητής i και n = μέγεθος του δείγματος. 

Ο υπολογισμός της διακύμανσης του αριθμητικού μέσου του δείγματος sp
2 και ο 

υπολογισμός του τυπικού σφάλματος sp, χωρίς τη διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού (1-f), 

επειδή το δειγματοληπτικό κλάσμα είναι μικρό δίνεται από τους παρακάτω τύπους: 
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Για να εκτιμήσουμε την αναλογία του πληθυσμού που έχει ένα ορισμένο 

χαρακτηριστικό, μπορούμε να κάνουμε τις εξής παραδοχές. Αν i-στη μονάδα του δείγματος έχει 

το εν λόγω χαρακτηριστικό γράφουμε pi = 1, ενώ αν δεν το έχει γράφουμε pi = 0. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση η αναλογία εκτίμησης του πληθυσμού που είναι και η αμερόληπτη εκτίμηση της 

πραγματικής αναλογίας του πληθυσμού p δίνεται από τη σχέση: 
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Η εκτίμηση της διακύμανσης της αναλογίας του πληθυσμού s2
p και του τυπικού 

σφάλματος της αναλογίας του πληθυσμού sp, χωρίς τη διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού (1-

f), επειδή το δειγματοληπτικό κλάσμα είναι μεγάλο δίνεται από τους παρακάτω τύπους: 
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Για να υπολογίσουμε το μέγεθος του δείγματος χρειάσθηκε να διενεργήσουμε 

προδειγματοληψία, με μέγεθος δείγματος 50 άτομα. Έτσι για κάθε ποσοτική μεταβλητή 

εκτιμήθηκε η διακύμανση ή η τυπική απόκλιση της και για κάθε ποιοτική μεταβλητή η 

αναλογία. Το μέγεθος του δείγματος εκτιμήθηκε με βάση τους τύπους της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας με επανάθεση (Freese 1984, Καλαματιανού 2000, Μάτης 2001). Η διόρθωση 

πεπερασμένου πληθυσμού μπορεί να αγνοηθεί επειδή το μέγεθος του δείγματος n είναι μεγάλο 

σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού Ν (Freese 1984, Pagano και Gauvreau 1996). 

Η χρήση ερωτηματολογίου δεν περιορίζεται στην εκτίμηση μιας μόνο μεταβλητής του 

πληθυσμού, αλλά περισσότερων μεταβλητών. Πρέπει να εκτιμήσουμε το μέγεθος του δείγματος 

για κάθε μια από τις μεταβλητές. Η μεταβλητή που έδωσε το μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος 

ήταν η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες καθαριότητας και η δήλωση ότι είναι ανύπαντροι 

(ποιοτικές μεταβλητές). 
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όπου    p = εκτίμηση αναλογίας  

 e = η μέγιστη παραδεκτή διαφορά μεταξύ του δειγματοληπτικού μέσου και του 

άγνωστου μέσου του πληθυσμού. Δεχόμαστε ότι στην περίπτωση των αναλογιών είναι 0,049 

δηλαδή 4,9%. 

t = η τιμή της κατανομής Student για πιθανότητα (1-α) = 95% και n-1 βαθμούς 

ελευθερίας. Επειδή το μέγεθος της διενεργούμενης προδειγματοληψίας είναι μεγάλο 

(μεγαλύτερο του 50) η τιμή t παίρνεται από τους πίνακες πιθανοτήτων της κανονικής κατανομής 

για την επιθυμητή πιθανότητα. Στην πράξη για πιθανότητα 95% η τιμή είναι 1,96 (Μάτης 2001).  

Τα νοικοκυριά στη συνέχεια εντοπίστηκαν με την βοήθεια τυχαίων αριθμών που πήραμε 

χρησιμοποιώντας πινάκες τυχαίων αριθμών. Σ’ αυτούς διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε το 2020 και για την ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS. 

 

2.3 Στατιστικές αναλύσεις 

Είναι σκόπιμο, πριν την εκκίνηση της λογαριθμογραμμικής ανάλυσης να εξετάζεται το μέγεθος 

των αναμενόμενων συχνοτήτων στο πίνακα διασταυρώσεων (Σιάρδος 1999). Μεγάλος αριθμός 

αναμενόμενων συχνοτήτων (μεγαλύτερος του 20%) με τιμή μικρότερη του 5 – όχι όμως 

μικρότερη του 1, κινδυνεύει να οδηγήσει στην απώλεια της δύναμης της ανάλυσης που 

χρησιμοποιούμε (Tabachick and Fidell 1989). Η εξέταση αυτή γίνεται με έλεγχο δίπλευρων 

πινάκων διασταυρώσεων μέσω του προγράμματος SPSS (Norusis 1994, Φράγκος 2004). 
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Μάλιστα, έγινε ομαδοποίηση των κατηγοριών των μεταβλητών, ώστε να ικανοποιούνται οι 

παραπάνω παραδοχές. 

Τα δεδομένα μας είναι ταξινομημένα κατά 3 κριτήρια και εκφράζουν συχνότητες. Η 

υπόθεση Ho είναι:  Ho : υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία μεταξύ των 3 κριτηρίων 

Η υπόθεση αυτή είναι απίθανο να είναι αποδεκτή, αλλά η ανάλυση θα επιτρέψει το 

ακριβές επίπεδο των διαφορών συσχετίσεων και να περιληφθεί σε ένα μοντέλο που εκφράζει τις 

συσχετίσεις των δεδομένων (Φράγκος 2004). 

Η λογαριθμογραμμική ανάλυση αποτελεί ειδική περίπτωση ανάλυσης πολλαπλής 

παλινδρόμησης σύμφωνα με την οποία μια ή περισσότερες μεταβλητές σχετίζονται με άλλες, 

στα πλαίσια ενός πολυδιάστατου πίνακα διασταυρώσεων. Κατά την ανάλυση αυτή, ανεξάρτητες 

θεωρούνται όλες οι κατηγορικές μεταβλητές και εξαρτημένη το κάθε φατνίο του πίνακα 

διασταυρώσεων (Σιάρδος 1999). 

Τέλος για να ερμηνεύσουμε τις επιδράσεις στο μοντέλο της βέλτιστης προσαρμογής 

παρουσιάζουμε τα δεδομένα με τη μορφή μονοδιάστατου ή δισδιάστατου πίνακα (Howitt και 

Gramer 2003). Στην εργασία παρατίθενται μόνο τα αποτελέσματα. 

 

3. Αποτελέσματα - Συζήτηση  

3.1 Συμπεριφορά των κατοίκων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Η πλειοψηφία (47,5%, sp=0,0250) των κατοίκων του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους. Λίγο ικανοποιημένοι δηλώνουν ποσοστό 27,5% 

(sp=0,0223) και πολύ ικανοποιημένοι ποσοστό 18,8% (sp=0,0195). Μικρότερα ποσοστά 

δηλώνουν οι κάτοικοι ότι είναι καθόλου ικανοποιημένοι (3,8%, sp=0,0095) και απόλυτα 

ικανοποιημένοι (2,5%, sp=0,0078). Παρόμοια ποσοστά δηλώνονται και για την ικανοποίηση που 

έχουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, γεγονός που φανερώνει ότι η διαχείριση 

των απορριμμάτων συνδέεται με την ποιότητα της ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, το 50,5% 

(sp=0,0250) δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο, το 31,8% (sp=0,0233) λίγο ικανοποιημένο, το 

12,3% (sp=0,0164) πολύ ικανοποιημένο, το 5% (sp=0,0109) καθόλου ικανοποιημένο και το 0,5% 

(sp=0,0035) απόλυτα ικανοποιημένο. 

Σχετικά με τη συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων η πλειοψηφία των κατοίκων 

(53,3%, sp=0,0249) δηλώνει ικανοποιημένο. Ακολουθούν ποσοστά 27,8% (sp=0,0224), που 

δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και 12,3% (sp=0,0164) πολύ ικανοποιημένο. Τα μικρότερα ποσοστά 

5,5% (sp=0,0114) και 1,3% (sp=0,0056) ανήκουν σε κατοίκους, οι οποίοι ειναι καθόλου και 

απόλυτα ικανοποιημένοι αντιστοίχως. 

Σχετικά με την εκκένωση των κάδων οι κάτοικοι δηλώνουν ότι πραγματοποιείται ανά 

εβδομάδα μια φορά σε ποσοστό 3,5% (sp=0,0092), δύο φορές 27% (sp=0,0222), τρεις φορές 

44,8% (sp=0,0249), τέσσερεις φορές 8,8% (sp=0,0141), πέντε φορές 6,3% (sp=0,0121), έξι φορές 

5,5% (sp=0,0114)και επτά φορές 4,3% (sp=0,0101). Πολύ μεγάλο ποσοστό (60,8%, sp=0,0244) 

των κατοίκων αναφέρει ότι οι κάδοι έχουν απόσταση μικρότερη από 15 μέτρα από την κατοικία 

τους. Ακολουθεί ποσοστό 30% (sp=0,0229) όπου οι κάδοι βρίσκονται σε απόσταση από 15 έως 

50 μέτρα. Μικρότερα ποσοστά, 6,8% (sp=0,0125) υποστηρίζουν πως οι κάδοι βρίσκονται σε 

απόσταση από 51 έως 100 μέτρα και 2,5% (sp=0,0078) σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 μέτρα. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πυκνότητα των κάδων και η συχνότητα αποκομιδής είναι 

πολύ καλή. Επίσης γίνεται φανερό ότι η πυκνότητα οίκησης είναι μεγάλη. 

Πριν εφαρμόσουμε τη λογαριθμογραμμική ανάλυση και στις τρεις παρακάτω 

περιπτώσεις, ελέγχουμε τον πίνακα διασταυρώσεων και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

προσδοκούμενη συχνότητα μικρότερη του 5, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με μικρές 
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προσδοκούμενες συχνότητες. Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ 

παρατηρούμενων και προσδοκούμενων συχνοτήτων. Άρα η υπόθεση της πλήρους ανεξαρτησίας 

μεταξύ των 3 ή κριτηρίων δεν είναι σωστή.  

Στις μεταβλητές «παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας», «απόσταση των κάδων από τα 

οικήματα» και «εκκένωση κάδων απορριμμάτων την εβδομάδα» εφαρμόστηκε Ιεραρχική 

Λογαριθμογραμμική Ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι το καταλληλότερο υπόδειγμα, μετά την 

απομάκρυνση του όρου της αλληλεπίδρασης τρίτης τάξης είναι εκείνο που περιλαμβάνει εκτός 

από τις κύριες επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανά δύο των μεταβλητών. Έχουμε εξάλειψη 

της αλληλεπίδρασης κατά τα 3 κριτήρια, γιατί ισχύει η Χ2 του Pearson = 0,62 με πιθανότητα (p) 

= 0.803 και Χ2 του λόγου πιθανοφάνειας = 0,62 με πιθανότητα (p) = 0.803. Οι επιδράσεις είναι 

οι έξης: 

 Οι κάτοικοι που δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι έως ικανοποιημένοι από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας αναφέρουν ότι η απόσταση του οικήματός τους από τους 

κάδους είναι έως και 15 μέτρα. Αντίθετα αυτοί που δηλώνουν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας αναφέρουν ότι η απόσταση του οικήματός τους 

από τους κάδους είναι περισσότερο από 15 μέτρα. 

 Οι κάτοικοι που δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι έως ικανοποιημένοι από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας αναφέρουν ότι η εκκένωση των κάδων πραγματοποιείται 

περισσότερες από 2 φορές την εβδομάδα. Αντίθετα αυτοί που δηλώνουν λίγο έως καθόλου 

ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας αναφέρουν ότι η εκκένωση των 

κάδων πραγματοποιείται 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. 

 Οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι η απόσταση του οικήματός τους από τους κάδους είναι έως 

και 15 μέτρα αναφέρουν ότι η εκκένωση των κάδων πραγματοποιείται περισσότερες από 2 

φορές την εβδομάδα. Αντίθετα αυτοί που αναφέρουν ότι η απόσταση του οικήματός τους από 

τους κάδους είναι περισσότερο από 15 μέτρα αναφέρουν ότι η εκκένωση των κάδων 

πραγματοποιείται 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου περιοχές 

με μεγάλη πυκνότητα οίκησης αντιμετωπίζονται με μεγάλή πυκνότητα κάδων και συχνότερη 

αποκομιδή. 

Το ότι οι κάδοι ενοχλούν συνήθως τους κατοίκους και αυτό γίνεται φανερό από τη 

συνεχή μετακίνηση τους. Καθαροί κάδοι με μηχανισμό που ανοίγουν με το πόδι είναι πιο 

αποδεκτοί από τους πολίτες (Karanikola et al., 2021). Εντούτοις, η μεγάλη πυκνότητα των 

κάδων στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου δεν αφήνει περιθώρια για μετακινήσεις. Αυτό φαίνεται 

ότι συμβαίνει αφού μόνο το 10,8% (sp=0,0155) δηλώνει ότι οι κάδοι μετακινούνται ενώ το 

89,3% (sp=0,0155) ότι δεν μετακινούνται. Γενικά βλέπουμε ότι οι κάδοι είναι σε καλή 

κατάσταση και μόνο ένα μικρό ποσοστό (15,8% (sp=0,0182)  των κατοίκων αφήνει έξω τα 

σκουπίδια του ενώ είναι άδειοι. Οι υπόλοιποι κάτοικοι (84,3% (sp=0,0182) τα τοποθετούν μέσα 

στους κάδους. Δυστυχώς μεγαλύτερο ποσοστό 43,3% (sp=0,0248) των κατοίκων έχει συλλάβει 

τον εαυτό του να πετάει «ασυναίσθητα» σκουπίδια στο δρόμο, ενώ 56,8% (sp=0,0248) δεν έχει 

προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.  

Ένας εύκολος τρόπος βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι να μην μένουν 

στους κάδους τα απορρίμματα για πολύ χρόνο, αλλά ο πολίτης να τα βγάζει λίγο πριν την 

αποκομιδή τους. Δυστυχώς μεγάλο ποσοστό (47,3% (sp=0,0250) των κατοίκων μεταφέρει τα 

απορρίμματα του στους κάδους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, τις απογευματινές ώρες το 19,3% 

(sp=0,0197), τις βραδινές ώρες το 16,3% (sp=0,0184), τις πρωινές ώρες το 9,5% (sp=0,0147) και 

τις μεσημεριανές ώρες το 8% (sp=0,0134). 
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Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων (π.χ. πότε θα πρέπει να μεταφέρονται τα 

απορρίμματα στους κάδους) θα πρέπει να συνδυάζεται με ενημέρωση των δημοτών. Το 51,8% 

(sp=0,0250) των κατοίκων δηλώνει λίγο ενημερωμένο σχετικά με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων, το 28% (sp=0,0224) αρκετά, το 10% (sp=0,0150) πολύ, το 7% (sp=0,0128) 

καθόλου και το 3,3% (sp=0,0089) πάρα πολύ ενημερωμένο. 

Στο  Σχήμα 1 παρουσιάζεται η αξιολόγηση (από το 1 έως το 10, όπου το 1 φανερώνει τη 

μικρότερη ενώ το 10 τη μεγαλύτερη αποδοχή) των πηγών ενημέρωσης - πληροφόρησης σχετικά 

με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Την μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει το διαδίκτυο 

(7,47) και ακολουθούν η εκπαίδευση (6,07) και το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (6,02). 

Οι άλλες πηγές ενημέρωσης αξιολογούνται χαμηλότερα. Μάλιστα σε αυτήν την ομάδα 

συμπεριλαμβάνονται και οι εθελοντικές οργανώσεις. 

 

Σχήμα 1: Αξιολόγηση των πηγών ενημέρωσης - πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

 
 

Έτσι γνώση του κανονισμού καθαριότητας έχει μόνο το 29% (sp=0,0227), ενώ το 71% 

(sp=0,0227) δηλώνει άγνοια του. Μάλιστα ειδικότερα για την ανακύκλωση το 68% (sp=00233) 

δηλώνει αρκετά ενημερωμένος, το 16,5% (sp=0,0186) λίγο, το 10,8% (sp=0,0155) πολύ, το 2,8% 

(sp=0,0082) καθόλου και το 2% (sp=0,0070) πάρα πολύ. Εντούτοις, δηλώνουν σε ποσοστό  

98,3% (sp=0,0066) ότι θα πρέπει να ανακυκλώνονται τα υλικά (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί κ.λπ.) 

των προϊόντων που χρησιμοποιεί και μόνο το 1,8% (sp=0,0066) ήταν αρνητικό σ’ αυτό.  

Το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων βαραίνει τους κατοίκους μέσω των δημοτικών 

τελών. Η πλειοψηφία των κατοίκων (57,8%, sp=0,0247) δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών 

τελών που καταβάλλουν για την αποκομιδή των απορριμμάτων τους είναι μέτριο, μεγάλο το 

24,8% (sp=0,0216), μικρό το  12,3% (sp=0,0164), πολύ μεγάλο το 4% (sp=0,0098) και πολύ 

μικρό το 1,3% (sp=0,0056) των κατοίκων. 

Η αξιολόγηση του κόστους μιας υπηρεσίας έχει να κάνει και με ύψος των εισοδημάτων 

του ερωτώμενου. Οι κάτοικοι δηλώνουν σε ποσοστό 39,5% (sp=0,0244) ικανοποιημένοι και σε 

ποσοστό 29,5% (sp=0,0228) λίγο ικανοποιημένοι από τα εισοδήματά τους. Αντίστοιχα πολύ 

ικανοποιημένοι δηλώνουν 17% (sp=0,0188), καθόλου ικανοποιημένοι 12% (sp=0,0162) και 

απόλυτα ικανοποιημένοι 2% (sp=0,0070). 

Στις μεταβλητές «το κόστος των δημοτικών τελών», «γνώση κανονισμού καθαριότητας» 

και «ικανοποίηση από το εισόδημα» εφαρμόστηκε Ιεραρχική Λογαριθμογραμμική Ανάλυση. 

Διαπιστώθηκε ότι το καταλληλότερο υπόδειγμα, μετά την απομάκρυνση του όρου της 

αλληλεπίδρασης τρίτης τάξης είναι εκείνο που περιλαμβάνει εκτός από τις κύριες επιδράσεις και 

τις αλληλεπιδράσεις ανά δύο, των μεταβλητών. Έχουμε εξάλειψη της αλληλεπίδρασης κατά τα 3 
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κριτήρια, γιατί ισχύει η  Χ2 του Pearson = 3,304 με πιθανότητα (p) = 0.192 και Χ2 λόγου 

πιθανοφάνειας = 3,333 με πιθανότητα (p) = 0.189. Οι επιδράσεις είναι οι έξης: 

 Οι κάτοικοι που δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών τελών είναι πολύ μεγάλο έως 

μεγάλο και δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώση του κανονισμού καθαριότητας. Αντίθετα αυτοί που 

δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών τελών είναι μέτριο έως πολύ μικρό δηλώνουν ότι έχουν 

γνώση του κανονισμού καθαριότητας. 

 Οι κάτοικοι που δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών τελών είναι πολύ μεγάλο έως 

μεγάλο δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τα εισοδήματά τους. Αντίθετα 

αυτοί που δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών τελών είναι μέτριο έως πολύ μικρό δηλώνουν 

ότι είναι απόλυτα έως ικανοποιημένοι από τα εισοδήματά τους. 

Στο  Σχήμα 2 παρουσιάζεται η αξιολόγηση (από το 1 έως το 10, όπου ο 1 φανερώνει τη 

μικρότερη ενώ το 10 τη μεγαλύτερη αποδοχή) των τάσεων διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Γενικά όλες οι τάσεις λαμβάνουν υψηλή αξιολόγηση. Μάλιστα αυτές που αξιολογούνται ως 

σημαντικότερες είναι η «ανακύκλωση χρήσιμων υλικών», η «επανάκτηση υλικών για νέα 

χρήση», η «δημιουργία λιγότερων αποβλήτων» και η «χωριστή συλλογή των απορριμμάτων» 

και αποτελούν πρακτικές που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων. 

Σχήμα 2: Αξιολόγηση των τάσεων διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 

 
 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων παρατίθενται στο Πίνακα 2. 

Υπερτερούν οι νέοι άνθρωποι εξαιτίας του γεγονότος ότι τους προέτρεπαν από την οικογένεια 

να δώσουν συνέντευξη (ο φόβος του κορονοϊού), μοιρασμένοι ανύπαντροι και παντρεμένοι, 

υψηλής μόρφωσης που ασχολούνται κυρίως ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. 
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Πίνακας 2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 

 
 

3.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι πλειοψηφία των κατοίκων του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου δηλώνουν ικανοποιημένοι από 

την ποιότητα ζωής, καθώς και ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας. 

Οι πλειοψηφία των κατοίκων επίσης δηλώνουν ικανοποιημένοι από την συχνότητα 

αποκομιδής των απορριμμάτων. Οι κάδοι είναι σε απόσταση μικρότερη από 15 μέτρα από την 

οικία τους και δηλώνουν ότι η συχνότητα εκκένωσης των κάδων γίνεται τρεις φορές (44,8%) την 

εβδομάδα και ακολουθεί η άποψη ότι αυτό συμβαίνει  δύο φορές (27%) ανά εβδομάδα. Με την 

βοήθεια της λογαριθμογραμικής ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι οι κάτοικοι που δηλώνουν απόλυτα 

ικανοποιημένοι έως ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας αναφέρουν 

ότι η απόσταση του οικήματός τους από τους κάδους είναι έως και 15 μέτρα και όταν η 

εκκένωση των κάδων πραγματοποιείται 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. 

Αποτελεί θετικό για το σύστημα διαχείρισης ότι δεν παρουσιάζεται το φαινόμενο της 

μετακίνησης των κάδων (σε ποσοστό 89,3%) και οι περισσότεροι κάτοικοι (84,3%) τοποθετούν 

τα απορρίμματα μέσα σ’ αυτούς και όχι έξω από αυτούς ενώ είναι άδειοι φανερώνοντας ότι είναι 

λειτουργικοί και καθαροί.  

Αρνητικό στο σύστημα διαχείρισης αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό (47,3% 

(sp=0,0250) των πολιτών μεταφέρει τα απορρίμματα του στους κάδους οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας και ότι αρκετοί κάτοικοι (43,3%) έχουν συλλάβει τον εαυτό του να πετάει 

«ασυναίσθητα» σκουπίδια στο δρόμο. 

Η ορθή συμπεριφορά των κατοίκων στη διαχείριση των απορριμμάτων συνδυάζεται με 

ενημέρωση τους. Οι πλειοψηφία (51,8%) των κατοίκων δηλώνει λίγο ενημερωμένο. Μάλιστα τη 

μεγαλύτερη αποδοχή ως πηγή ενημέρωσης - πληροφόρησης αποτελούν  το διαδίκτυο (7,47%) 

και η εκπαίδευση (6,07%) και το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (6,02%).  

Το 71% των κατοίκων δηλώνει άγνοια του κανονισμού καθαριότητας, ενώ για την 

ανακύκλωση οι κάτοικοι δηλώνουν αρκετά ενημερωμένοι (68%). Εντούτοις το σύνολο των 

κατοίκων 98,3% είναι θετικά διατεθειμένοι στην ανακύκλωση. 
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Σχετικά με το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων η πλειοψηφία των κατοίκων 

(57,8%) δηλώνουν ότι είναι μέτριο, ενώ σχετικά με τα εισοδήματά τους δηλώνουν 

ικανοποιημένοι (39,5%) και λίγο ικανοποιημένοι (29,5%). 

Με την βοήθεια της λογαριθμογραμικής ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι πρόβλημα με το 

κόστος των δημοτικών τελών έχουν οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, καθώς 

και οι κάτοικοι που έχουν έλλειψη γνώσης του κανονισμού καθαριότητας. Επίσης οι κάτοικοι 

που δηλώνουν ότι το κόστος των δημοτικών τελών είναι πολύ μεγάλο έως μεγάλο δηλώνουν ότι 

δεν έχουν γνώση του κανονισμού καθαριότητας. 

Ως σημαντικότερες τάσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων αξιολογούνται αυτές που 

βρίσκονται κοντά στην καθημερινότητα όπως η ανακύκλωση, η επανάκτηση και η δημιουργία 

λιγότερων αποβλήτων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η παραγωγή απορριμμάτων είναι 

αυξημένη, απαιτείται η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων να αφορά μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία όπου θα εφαρμόζονται εξελιγμένες τεχνολογίες γεγονός που 

αναπόφευκτα δημιουργεί αύξηση του κόστους διαχείρισης. 

Οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει ο νέος ΕΣΔΑ απαιτούν τη χάραξη νέων πολιτικών στο 

πλαίσιο διαχείρισης ΑΣΑ, που θα έχουν ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας όταν απευθύνεται σε μέτρα, που 

πρέπει να εφαρμοστούν σε μεγάλα αστικά κέντρα και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως η 

μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών σε αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα. Η χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρμογών 

και το Internet of Things θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για την πρόσβαση των πολιτών 

στην περιβαλλοντική πληροφορία. Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να 

χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τα εργαλεία αυτά και να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων.  

Η μετάβαση σε μια νέα εποχή στη διαχείριση ΑΣΑ αφορά στη δημιουργία πιο βιώσιμων 

πόλεων, όπου οι πολίτες θα ενημερώνονται και θα εκπαιδεύονται για να μπορούν να 

εφαρμόσουν τα νέα μέτρα. Ένα από αυτά αφορά στη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων μέσω 

του καφέ κάδου. Απαιτούνται ειδικά προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών και για την 

ενίσχυση της ανακύκλωσης, αλλά και για την αποτελεσματική εφαρμογή της χωριστής 

συλλογής βιοαποβλήτων στον καφέ κάδο.  

Οι δήμοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με 

ανώτατα ερευνητικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα) και τους Φορείς Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων, να σχεδιάσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, είτε με δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια, είτε αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να εντάξουν και τις σχολικές μονάδες. Αντίστοιχα 

προγράμματα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τέλος, μια ολιστική προσέγγιση όπως αυτή που αφορά στη δημιουργία έξυπνων πόλεων 

και βιώσιμων κοινωνιών θα πρέπει να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, που δέχονται το μεγαλύτερο φορτίο των ΑΣΑ και 

της συνολικής τους διαχείρισης (από την παραγωγή, την αποκομιδή και την επεξεργασία τους). 

Οι σύγχρονες υποδομές όπως οι υπογειοποιημένοι κάδοι και τα έξυπνα συστήματα, τα οποία 

χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες για την αποκομιδή, ήδη υλοποιούνται σε πιλοτικό 

επίπεδο σε κάποιους δήμους της χώρας, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα 

και σε εθνικό επίπεδο. Η υιοθέτηση καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα 

βοηθήσουν τους δήμους να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά προκειμένου οι πόλεις να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση ΑΣΑ και να δημιουργήσουν πιο 
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βιώσιμες κοινωνίες. Στην μετα-covid εποχή κάτι τέτοιο συνιστά αναγκαιότητα. Η δημιουργία 

και η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών και η πολιτική βούληση για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ, αποτελούν τα 

θεμέλια για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων. 
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης Γειτονιών της Αθήνας ως προς τη 

Δυνατότητα Άνετης Κίνησης Πεζών με Αναπηρικό Αμαξίδιο 

 

Γεώργιος Παντερής 

MSc, ΕΤΕΠ,  

Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών ΕΜΠ 
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Περίληψη: 

Η ανεμπόδιστη κίνηση ατόμων με αναπηρία και ειδικά των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων 

στην οδική υποδομή αρκετών ελληνικών πόλεων δεν είναι δεδομένη και συχνά αμφισβητείται. Ο 

κοινωνικός αντίκτυπος του αποσπασματικού σχεδιασμού είναι σημαντικός και αναλυτικά 

δεδομένα για την παρακολούθηση των συνθηκών κινητικότητας των ατόμων μειωμένης 

κινητικότητας είναι αναγκαία. Στην παρούσα έρευνα θα συλλεχθούν με ένα εικονικό εργαλείο 

ελέγχου οδών (audit checklist) παρατηρήσεις που αφορούν 19 χαρακτηριστικά για τα 

πεζοδρόμια, τα κτήρια, τους δρόμους, τις διαβάσεις πεζών και τα εμπόδια που αποτρέπουν την 

κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων. Στόχος είναι να αναλυθούν γεωγραφικά αυτές οι 

παρατηρήσεις και να καταρτιστεί ένας σύνθετος δείκτης αξιολόγησης του κάθε δρόμου 

ξεχωριστά για την κίνηση των αναπήρων. Η εφαρμογή του επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί στην 

5η και την 6η δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων με απώτερο σκοπό να χαρτογραφηθεί 

και να ιεραρχηθεί τελικά η συνολική φιλικότητα των 43 γειτονιών. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 

6.278 πεζοδρόμια/διαβάσεις που αντιστοιχούν σε 1.409 οικοδομικά τετράγωνα. Από την 

ανάλυση καταδείχθηκε ότι μόνο το 12.1% των πεζοδρομίων της περιοχής είναι προσπελάσιμα 

και χωρίς εμπόδια κίνησης για τα αναπηρικά αμαξίδια, ενώ σε ορισμένες γειτονιές, όπως η 

Αλεπότρυπα Ι και η Κυπρίων, όλα τα πεζοδρόμια δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

προσπελασιμότητας. Πιο φιλικές, παρά τα διάφορα προβλήματά τους στην άνεση της κίνησης 

πεζή, αναδείχθηκαν οι γειτονιές Πλατεία Βικτωρίας και Φωκίωνος Νέγρη. Συμπερασματικά, η 

εργασία επισημαίνει την ανεπαρκή διαχείριση του δημόσιου χώρου και παρουσιάζει ένα 

πρωτότυπο μεθοδολογικό πλαίσιο που συνεισφέρει στη διαμόρφωση νέων δεικτών αξιολόγησης 

της αστικής κινητικότητας, με στόχο να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός μιας πιο κοινωνικά δίκαιης 

και βιώσιμης πόλης.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Αστική κινητικότητα, Δημόσιος χώρος, ΑμεΑ, Δήμος Αθηναίων, GIS. 
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1. Εισαγωγή 

Δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η Αθήνα ως μια πόλη φιλική προς τα άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ), αφού η καθολική προσβασιμότητα και η ελκυστικότητα των συνθηκών του 

δημόσιου χώρου για τη μετακίνηση πεζή αποτελεί μείζον πρόβλημα (Bartzokas-Tsiompras et al., 

2021a; Bartzokas-Tsiompras & Photis, 2021c). Η έλλειψη βιώσιμων στρατηγικών αστικής 

ανάπτυξης, η υψηλή εξάρτηση από το αυτοκίνητο, η ανεπαρκής διαχείριση της πόλης και η 

κακή ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι μερικές από τις αιτίες της προβληματικής κατάστασης 

στην αστική κινητικότητα και την προσπελασιμότητα των δρόμων της πόλης (Βλαστός & 

Μπακογιάννης, 2019). Το αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα από τα άτομα με κινητική 

αναπηρία, να μην μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή της πόλης και να 

συμβάλλουν στην οικονομία. 

Από την άλλη πλευρά, η ελεύθερη και ανεμπόδιστη κίνηση των ΑμεΑ αποτελεί πολιτική 

προτεραιότητα για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αστικές κοινωνίες που επιδιώκουν την ισοτιμία 

των πολιτών. Μάλιστα, στον ενδέκατο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών1 

επιδιώκεται να δημιουργηθούν «ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινοι 

οικισμοί, χωρίς αποκλεισμούς». Εντούτοις, μετρήσιμοι στόχοι, δείκτες και εργαλεία 

παρατήρησης της εξέλιξης των προσπαθειών των πόλεων για τα εμποδιζόμενα άτομα δεν 

υπάρχουν.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον την τελευταία δεκαετία για την 

προώθηση της πεζής κίνησης και τις επιδράσεις του δομημένου χώρου στην υποστήριξη της 

ενεργητικής μετακίνησης (active travel) (Wang & Yang, 2019). Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί 

χωρικοί και ποσοτικοί δείκτες υπολογισμού της έννοιας της περπατησιμότητας (walkability) 

(Blečić et al., 2020) και τελευταία υπάρχει η τάση για μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των 

παραγόντων της μικρής κλίμακας του αστικού τοπίου και των χαρακτηριστικών άνεσης και 

ασφάλειας που συναντούμε στο επίπεδο ενός δρόμου (Hasan et al., 2021). Παρ’ όλα αυτά είναι 

λίγες οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν τις ανάγκες των ατόμων με κινητικά 

προβλήματα (Eisenberg et al., 2017).  

Μια πρόσφατη έρευνα ανέλυσε το συντακτικό πρότυπο (space syntax) των 

προσπελάσιμων δικτύων κίνησης των αναπηρικών αμαξιδίων (Α.Α.) από 15 ευρωπαϊκά κέντρα 

πόλης και ανέδειξε τη μεγάλη ανισότητα στην κεντρικότητα των δικτύων και τη δυσκολία που 

βιώνουν οι ανάπηροι σε σχέση με τους υπόλοιπους πεζούς (Bartzokas-Tsiompras et al., 2021a). 

Βρήκαν μικρότερες ανισότητες μεταξύ των δικτύων κίνησης των Α.Α. και των υπολοίπων πεζών 

στη Βαρκελώνη, το Ρότερνταμ και την Κοπεγχάγη, ενώ πολύ υψηλότερες ήταν στη 

Φιλιππούπολη, την Αθήνα και το Βουκουρέστι. Για παράδειγμα, στο κέντρο της Βαρκελώνης 

ένα αμαξίδιο μπορεί να προσπελάσει με άνεση το 97% των πεζοδρομίων και των διαβάσεων, 

ενώ στο κέντρο της Αθήνας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 24%.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Πρώτον, να 

δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση κατάλληλων γεωχωρικών δεδομένων με παρατηρήσεις για την 

οδική υποδομή και τις συνθήκες κίνησης των πεζών και των Α.Α. Δεύτερον, να χρησιμοποιηθεί 

αυτή η πληροφορία για να καταρτιστεί και να χαρτογραφηθεί ένας σύνθετος δείκτης 

ελκυστικότητας ΚΙΝησης Αναπηρικών ΑΜαξιδίων (ΚΙΝ.Α.ΑΜ.), που θα αφορά τόσο τη μικρή 

κλίμακα των πεζοδρομίων/διαβάσεων όσο και γενικότερα το μεσαίο επίπεδο μιας γειτονιάς.  

                                                 
1 https://sdgs.un.org/goals/goal11   

https://sdgs.un.org/goals/goal11
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Η εφαρμογή θα λάβει χώρα σε όλους τους δρόμους και τις 43 γειτονιές2 της 5ης και 6ης 

Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ) του Δήμου Αθηναίων. Ο πληθυσμός αυτών των Δ.Κ. ανέρχεται σε 

229.247 κατοίκους και αποτελεί το 35% του συνολικού πληθυσμού του δήμου. Η περιοχή 

μελέτης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου και από αυτήν διέρχονται σημαντικοί οδικοί 

άξονες της πόλης, όπως η οδός Πατησίων και Αχαρνών. Ακόμη, στην περιοχή υπάρχουν 

κρίσιμοι σταθμοί του μετρό και του ΗΣΑΠ και βρίσκονται ποικιλόμορφες και 

πυκνοκατοικημένες συνοικίες, όπως τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη, η Πλατεία Αμερικής, η 

Αττική, η Ριζούπολη κ.ά.  

Με την κατάρτιση του σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. στην Αθήνα δημιουργείται ένα 

πρωτότυπο και ευέλικτο χωρικό εργαλείο που χαρτογραφεί και αξιολογεί τις ανεπάρκειες των 

γειτονιών και των δρόμων πόλης. Αποκαλύπτει, δηλαδή, με τον υπολογισμό μίας τιμής ποιες 

περιοχές είναι περισσότερο ή λιγότερο προσιτές για την κίνηση των αναπήρων αλλά και 

ευρύτερα των πεζών. Επομένως, το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο μπορεί να βοηθά στη 

σύνταξη σχεδίων βελτίωσης της προσπελασιμότητας αλλά και ευρύτερα στην παρακολούθηση 

της εξέλιξης των τοπικών επιπέδων αστικής βιωσιμότητας και ποιότητας ζωής. 

 

2. Δεδομένα & Μέθοδοι 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε αρχικά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και τον 

τρόπο συλλογής τους και έπειτα θα παρουσιαστεί η μέθοδος υπολογισμού και ανάλυσης των 

συνθετικών δεικτών που αναπτύχθηκαν. Τα βήματα διεξαγωγής της έρευνας απεικονίζονται 

στην Εικόνα 1. 

 

                                                 
2Ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα γειτονιών Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 80Δ/1988: 

http://geodata.gov.gr/dataset/op1a-re1tov1wv-anuou-a0nvaiwv (Ηλεκτρονική πρόσβαση 04/11/2021). 

http://geodata.gov.gr/dataset/op1a-re1tov1wv-anuou-a0nvaiwv
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Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής έρευνας. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 
2.1 Συλλογή Δεδομένων 

Η πρωτογενής έρευνα συλλογής των δεδομένων της εργασίας βασίστηκε σε μια υβριδική μέθοδο 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ενός εικονικού εργαλείου ελέγχου οδών 

(audit checklist) (Lee & Talen, 2014). Για την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου το εργαλείο 

ελέγχου υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως από τον πρώτο συγγραφέα της εργασίας και μέσα από τη 

διαδικτυακή υπηρεσία Google Street View (GSV).  

Η εφαρμογή αυτή περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία των Bartzokas-

Tsiompras et al. (2021) και η οποία αποτελεί μια ενισχυμένη εκδοχή του εργαλείου ελέγχου με 

τίτλο: Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS Mini) (Sallis et al., 2015). Η όλη 

διαδικασία ταυτίζεται με την έννοια του «κύκλου ελέγχου» που δεν είναι τίποτε άλλο από την 

επαναληπτική διαδικασία της καταγραφής, αξιολόγησης, πρότασης και εφαρμογής. 

Η μέθοδος MAPS Mini έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τόσο για την ανάλυση της 

περπατησιμότητας (Bartzokas-Tsiompras & Photis, 2021c) όσο και για τη διερεύνηση 

συσχετισμών μεταξύ παραγόντων της μικρής κλίμακας του αστικού τοπίου με τα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας (physical activity) ή τη συχνότητα ενεργητικών τρόπων μετακίνησης 

διαφόρων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού (Sallis et al., 2015).  
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Εντούτοις, εξαιτίας της έμφασης της παρούσας εργασίας στην κίνηση των αναπηρικών 

αμαξιδίων αποφασίστηκε να εφαρμοστεί μια τροποποιημένη και ενισχυμένη έκδοση της λίστας 

ερωτήσεων που περιλαμβάνει το εργαλείο ελέγχου των Bartzokas-Tsiompras et al. (2021). Για 

παράδειγμα, αποφασίσθηκε να αφαιρεθεί η ερώτηση για την ύπαρξη ποδηλατολωρίδας, καθώς 

στην περιοχή εφαρμογής δεν υφίσταται ακόμη αυτή η οδική υποδομή. Επιπλέον, προστέθηκαν 

πέντε νέες ερωτήσεις που κρίθηκαν κρίσιμες για την άνετη κίνηση των χρηστών Α.Α. 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεκαεννιά ερωτήσεις ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν στην απογραφή όλων των δρόμων. Οι ερωτήσεις αυτές στην πλειονότητά 

τους απαιτούσαν καταφατική ή αποφατική απάντηση, ενώ ορισμένες είχαν τρεις κατηγορίες 

απαντήσεων. Πέντε από τις δεκαεννιά ερωτήσεις (βλ. κατηγορία Α. στον Πίνακα 1) αφορούσαν 

το επίπεδο της διάβασης πεζών και ξεχωριστά την κάθε πλευρά μιας διασταύρωσης, ενώ 

δεκατρείς ερωτήσεις σχετίζονταν με το περιεχόμενο των κτηρίων και των πεζοδρομίων που 

βρίσκονταν στην κάθε πλευρά Ο.Τ κάθε δρόμου ξεχωριστά. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε 

την ταξινόμηση του είδους των εμποδίων που υπήρχαν στην πανοραμική εικόνα και απέτρεπαν 

την κίνηση ενός Α.Α. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία εφαρμογής του εργαλείου ελέγχου περιλάμβανε τα 

παρακάτω συνοπτικά βήματα. Αρχικά, ο αξιολογητής εντόπιζε στον χάρτη τις πλευρές και τις 

διασταυρώσεις προς έλεγχο και στη συνέχεια σύμφωνα με τη διαθέσιμη πανοραμική εικόνα του 

GSV που παρατηρούσε συμπλήρωνε τις απαντήσεις του για κάθε τόξο3 ξεχωριστά σε ένα 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).  

Οι καταχωρήσεις για την κάθε εγγραφή τόξου αντιστοιχούσαν στην κωδικοποίηση της 

απάντησης που φαίνεται στον Πίνακα 1. Λεπτομέρειες για το ερευνητικό πρωτόκολλο 

εκπαίδευσης του αξιολογητή και τους κανόνες παρατήρησης αναφέρονται στον οδηγό των 

Μπαρτζώκας-Τσιόμπρας et al. (2020) και στη διπλωματική εργασία του Γ. Παντερή (2021). 

Σχετικά με τα εμπόδια που παρατηρούσε ο αξιολογητής στην κάθε εικόνα, έλεγχε εάν οι 

υφιστάμενες συνθήκες επιτρέπουν την άνετη διέλευση ενός αναπηρικού αμαξιδίου με 

συμβατικές διαστάσεις (90cm X 120cm) και σε αντίθετη περίπτωση σημείωνε στον πίνακα 

ιδιοτήτων την κατηγορία των εμποδίων που εντόπιζε. 

Πίνακας 1. Λίστα ερωτήσεων ελέγχου. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

α/

α 
Ερώτηση Ελέγχου Βαθμολογία (Κωδικοποίηση) 

0 1 2 

 Α. ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ*: 

1 Υπάρχει φανάρι πεζών; ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 Υπάρχει ράμπα ΑμεΑ; ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΔΥΟ ΑΚΡΕΣ 

3 Είναι λειτουργική/-ές οι ράμπες ΑμεΑ; ΚΑΜΙΑ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΔΥΟ ΑΚΡΕΣ 

4 Υπάρχει διαγράμμιση διάβασης πεζών; ΟΧΙ ΝΑΙ  

5 Η διαγράμμιση είναι εμφανής; ΟΧΙ ΝΑΙ  

 Β. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ**: 

6 Στην πλευρά Ο.Τ κυριαρχεί το 

εμπόριο/ψυχαγωγία; 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

7 Υπάρχει πρόσβαση σε πάρκο/πλατεία; ΟΧΙ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΛΕΣ 

 Γ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**: 

                                                 
3 Ως τόξο θεωρείται μια γραμμή (polyline) που αντιπροσωπεύει μια πλευρά ενός Ο.Τ (segment), μια διάβαση πεζών 

(crossing), ή και συνδυαστικά αυτά τα δύο μαζί (segment & crossing) (βλ. Εικόνα 1). 
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8 Υπάρχει στάση/σταθμός ΜΜΜ; ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

9 Υπάρχει τουλάχιστον ένα δημόσιο 

κάθισμα; 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

10 Υπάρχει οδοφωτισμός; ΟΧΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΥΚΝΟΣ 

11 Υπάρχει διαχωρισμός πεζοδρομίου-

κυκλοφορίας; 

ΟΧΙ ΝΑΙ ή  

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

12 % μήκους πεζοδρομίου που σκιάζεται; 0-25% 26-75% 76%-100% 

 Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**: 

13 Κατάσταση κτηρίων; ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ  

14 Υπάρχει βανδαλισμός με γκράφιτι; ΝΑΙ ΌΧΙ  

 Ε. ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ**: 

15 Υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο; ΟΧΙ ΝΑΙ  

16 Κατάσταση πεζοδρομίου; ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ  

17 Πλάτος πεζοδρομίου; < 2 

ΑΤΟΜΑ 

> 2 ΑΤΟΜΑ  

18 Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας; > 4 2 - 3 1 ή ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 

 ΣΤ. ΕΜΠΟΔΙΑ**: 

19 Υπάρχει κώλυμα που εμποδίζει 

αναπηρικό αμαξίδιο;       α. ΔΕΝΤΡΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

 β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

(π.χ. Πινακίδα, στύλος φωτισμού, στάση, φανάρι κ.ά.) 
 

  

 γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (π.χ. Σκαλοπάτια, τοίχοι κ.ά.)   

 δ ΣΤΕΝΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ (μικρότερο από 1 μ.)   

 ε. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ   

 στ. ΟΧΗΜΑΤΑ (π.χ. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, φορτηγά, 

ποδήλατα) 

  

* Η κατηγορία Α αφορά μόνο τις υποδομές και τις συνθήκες στη διασταύρωση/διάβαση που συνδέει τις άκρες μεταξύ δύο Ο.Τ.  

** Οι κατηγορίες Β έως ΣΤ αφορούν τις υποδομές και τις συνθήκες που εμφανίζουν τα κτήρια ή το πεζοδρόμιο μιας πλευράς ενός Ο.Τ. 

 

 

2.2 Μεθοδολογία κατάρτισης σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. 

Τα πρωτογενή δεδομένα μικρής κλίμακας που συλλέχθηκαν για κάθε πλευρά Ο.Τ και 

διασταύρωση αποτέλεσαν ένα αναλυτικό υπόβαθρο πολλαπλών πληροφοριών για τον δομημένο 

χώρο και βοήθησαν στην κατάρτιση του σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. Το πρώτο βήμα της 

μεθοδολογίας περιλάμβανε την επιλογή των κατάλληλων τόξων που θα γίνει ο υπολογισμός του 

σύνθετου δείκτη. Αποφασίστηκε ο διαχωρισμός των τόξων σε προσπελάσιμα και μη 

προσπελάσιμα. Βασικό κριτήριο γι’ αυτή τη διαδικασία ταξινόμησης ήταν οι ερωτήσεις 2, 3, 15 

και 19 του Πίνακα 1. Συγκεκριμένα, ως προσπελάσιμα θεωρήθηκαν εκείνα τα τόξα στα οποία 

συνέτρεχαν οι κάτωθι προϋποθέσεις: 1) υπάρχει κατασκευασμένο πεζοδρόμιο, 2) δεν υπάρχει 

κάποιο σταθερό εμπόδιο επί του πεζοδρομίου4, και 3) έχουν κατασκευαστεί ράμπες ΑμεΑ και 

στις δύο άκρες των πεζοδρομίων. Αντίθετα, όλα τα τόξα που δεν εκπλήρωσαν όλες αυτές τις 

προϋποθέσεις χαρακτηρίστηκαν ως μη προσπελάσιμα και αγνοήθηκαν από τον υπολογισμό των 

σύνθετων δεικτών. 

                                                 
4 Εξαιρέθηκαν τα τόξα με δυναμικά εμπόδια και συγκεκριμένα εκείνα με παράνομα σταθμευμένα οχήματα. 
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 Το δεύτερο βήμα αφορούσε στον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. Αρχικά, 

έγινε ομαδοποίηση των ερωτήσεων του Πίνακα 1 σε πέντε γενικές θεματικές κατηγορίες, 

προκειμένου να μην αντισταθμίζονται μεταξύ τους όλες οι τιμές των βαθμολογιών των 

ερωτήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν οι κατηγορίες Α έως και Ε που αφορούν την υποδομή στις 

διασταυρώσεις, τις χρήσεις γης, τον αστικό εξοπλισμό, το κοινωνικό περιβάλλον και την οδική 

υποδομή κίνησης. Έτσι, σε κάθε τόξο που αξιολογήθηκε υπολογίστηκε ένας μέσος όρος (μ.ό.) 

ανά θεματική κατηγορία. Αυτός ο μ.ό. βασίστηκε στις βαθμολογίες που συγκέντρωσε το κάθε 

τόξο στις ερωτήσεις ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν μια πλευρά Ο.Τ. στις ερωτήσεις 13 και 14 

του Πίνακα 1 είχε τη βαθμολογία 0 (κακή κατάσταση κτηρίων) και 1 (καθαρό από γκράφιτι), 

αντίστοιχα, τότε η μέση τιμή της θεματικής κατηγορίας «Δ. Κοινωνικό Περιβάλλον» θα 

αντιστοιχούσε σε 0.5. Η ίδια τεχνική εφαρμόστηκε για όλες τις θεματικές κατηγορίες και για όλα 

τα προσπελάσιμα τόξα του δικτύου κίνησης. Ο σύνθετος δείκτης ΚΙΝ.Α.ΑΜ. για το κάθε τόξο 

προέκυψε από τον υπολογισμό του μ.ό. των βαθμολογιών στις πέντε θεματικές κατηγορίες. Στο 

επίπεδο των γειτονιών ο σύνθετος δείκτης υπολογίστηκε από τον σταθμισμένο με βάση το μήκος 

του κάθε τόξου μ.ό. των πέντε κατηγοριών και στη συνέχεια οι τιμές κανονικοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Min-Max.  

 

 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Υποδομές & Συνθήκες Κίνησης 

Η πρωτογενής συλλογή δεδομένων περιλάμβανε την αξιολόγηση 6.278 πλευρών Ο.Τ. ή/και 

διαβάσεων πεζών που αντιστοιχούσαν σε συνολικό μήκος τόξων 426 χλμ. Η καταγραφή 

διήρκησε 10 μήνες. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021. 

Η μέση ταχύτητα ολοκλήρωσης μίας καταχώρησης στη βάση δεδομένων ήταν περίπου τα 7 

λεπτά. Σε 248 περιπτώσεις τόξων (4%), η καταγραφή τους ήταν αδύνατη, εξαιτίας 

προβληματικής ή μη διαθέσιμης πανοραμικής εικόνας από την υπηρεσία GSV. Σε 64 

περιπτώσεις τόξων (1%) εντοπίστηκε πεζοδρομημένη οδός, ενώ σε 1.903 περιπτώσεις (30%) η 

αξιολόγηση αφορούσε μόνο την πλευρά ενός Ο.Τ., καθώς η διάβαση πεζών είτε δεν υπήρχε είτε 

δεν χρειαζόταν να αξιολογηθεί (π.χ. περιπτώσεις διασταύρωσης με πεζοδρομημένο τμήμα). Στο 

Γράφημα 1 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις ερωτήσεις ελέγχου που 

χρησιμοποιήθηκαν και δίνονται συνολικά ποσοστά επί του συνολικού μήκους των τόξων ανά 

απάντηση, Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ) και για όλη την περιοχή μελέτης. 

 Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το 7% περίπου των όψεων των Ο.Τ. στεγάζουν στα 

ισόγεια των κτηρίων τους κυρίως χρήσεις εμπορίου ή/και αναψυχής, ενώ στην 6η Δ.Κ το 

ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο και αφορά περίπου το 8%. Πάρκο ή πλατεία εντοπίζεται στο 5% 

των τόξων. Οι πλευρές Ο.Τ. όπου υπάρχει στάση Μ.Μ.Μ. αντιστοιχούν σε ποσοστό 4.5%, ενώ 

τουλάχιστον ένα δημόσιο κάθισμα (π.χ. παγκάκι) είναι διαθέσιμο μόλις στο 4%. Τα τόξα που 

έχουν πυκνά τοποθετημένα φωτιστικά σώματα και στις δύο πλευρές ενός δρόμου 

καταλαμβάνουν μόνο το 4%. Διαχωρισμός του πεζοδρομίου από την κυκλοφορία με τοποθέτηση 

μεταλλικών ή πλαστικών οριοδεικτών παρατηρήθηκε στο 15% της περιοχής.  

Η σκίαση βρέθηκε να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής, καθώς στο 48% 

των τόξων υπάρχουν διαμορφώσεις με δέντρα ή στοές και υπόστεγα που καλύπτουν 

περισσότερο από το 25% του μήκους της κάθε πλευράς Ο.Τ. Η κατάσταση των κτηρίων ήταν 

κακή, αφού στο 73% των όψεων των Ο.Τ. εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα κτήριο με σοβαρές 

φθορές. Αντίστοιχα, τα γκράφιτι στα κτήρια ή τις κατασκευές κάθε πλευράς Ο.Τ. ήταν στο 72% 

των τόξων της περιοχής μελέτης. 
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 Οι πλευρές των Ο.Τ. που δεν βρέθηκε να έχουν κατασκευασμένο πεζοδρόμιο ήταν στο 

2.8%,. Η κατάσταση όμως των πεζοδρομίων ήταν ιδιαίτερα προβληματική με ανεπαρκή 

συντήρηση των δαπέδων και αρκετές φθορές. Συνολικά, μόνο στο 11% των τόξων της περιοχής 

βρέθηκαν να υπάρχουν πεζοδρόμια με δάπεδα σε καλή κατάσταση.  

Το πλάτος των κατασκευασμένων πεζοδρομίων επίσης ήταν μικρό, αφού στο 90% των 

τόξων που αξιολογήθηκαν, η παράλληλη κίνηση δύο ή περισσότερων ατόμων είναι αδύνατη. 

Αναφορικά με το οδικό περιβάλλον της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας βρέθηκε ότι στο 56% των 

περιπτώσεων υπάρχει δρόμος με 1 λωρίδα κυκλοφορίας ή είναι πεζόδρομοι. 

Γράφημα 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ερωτήσεων ελέγχου. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 
 Στην υποδομή των διασταυρώσεων βρέθηκε να υπάρχει φανάρι πεζών στο 38.2% των 

διαβάσεων που αξιολογήθηκαν, ενώ άσπρη οριζόντια διαγράμμιση στο οδόστρωμα εντοπίστηκε 

μόνο στο 36.5%. Βέβαια, από αυτές μόνο το 31.7% ήταν ευδιάκριτες. Ράμπες ΑμεΑ και στις δύο 

άκρες των πεζοδρομίων εντοπίστηκαν στο 46.7% των περιπτώσεων. Τέλος, από τις περιπτώσεις 

αυτές που υπήρχαν ράμπες και στις δύο άκρες μόνο το 31.7% ήταν λειτουργικές και χωρίς 

σοβαρές φθορές. 
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Εικόνα 2. Χάρτες για την κατάσταση πεζοδρομίου, το πλάτος πεζοδρομίου και την ύπαρξη 

ράμπας ΑμεΑ. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 

Εικόνα 3. Δρόμοι με 4 λωρίδες κυκλοφορίας & στενά πεζοδρόμια. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 
Ενδεικτικά, από τους χάρτες με τις αξιολογήσεις των τόξων που φαίνονται στην Εικόνα 

2, μπορούμε να διακρίνουμε την πλεονεκτική θέση ορισμένων κεντρικών αξόνων σχετικά με 

ορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά της βασικής οδικής υποδομής, όπως την κατάσταση των 

πεζοδρομίων, το πλάτος τους και την ύπαρξη ραμπών ΑμεΑ.  

Περιπτώσεις αξόνων με ράμπες και πεζοδρόμια σε καλή κατάσταση εντοπίζονται σε 

μεγάλο μήκος της οδού Αχαρνών, στην 28ης Οκτωβρίου, στη Μιχαήλ Βόδα, στη λεωφόρο 

Ηρακλείου κτλ. Το πλάτος του πεζοδρομίου παρατηρούμε να είναι μεγαλύτερο και πιο άνετο σε 

μεγάλα τμήματα της οδού Αχαρνών, της οδού 28ης Οκτωβρίου και σε ορισμένες τοπικές οδούς 

πέριξ της πλατείας Παπαδιαμάντη και φυσικά στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη.  

Επιπρόσθετα, καταγράφτηκαν και περιπτώσεις δρόμων με μεγάλη έμφαση στην 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία, αφού ο χώρος για την διέλευση των πεζών ήταν πολύ περιορισμένος. 

Για παράδειγμα, στην Εικόνα 3 φαίνονται όλοι οι άξονες που έχουν περισσότερες από τέσσερις 

λωρίδες κυκλοφορίας και στενά πεζοδρομία (6% του συνολικού μήκους των τόξων). 
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3.2 Εμπόδια κίνησης αναπηρικών αμαξιδίων 

Εκτός από τους παράγοντες άνεσης για την οδική υποδομή και το αστικό περιβάλλον κίνησης 

των χρηστών Α.Α., καταγράφτηκαν για κάθε τόξο ξεχωριστά και τα εμπόδια που αποτρέπουν 

την κίνηση των αναπήρων. Στο Γράφημα 2 εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για 

τα εμπόδια και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μόλις στο 15.1% του συνολικού 

μήκους των τόξων της περιοχής μελέτης επιτρέπεται η διέλευση Α.Α. Φυσικά αυτό το ποσοστό 

δεν προϋποθέτει ότι αυτά τα τόξα έχουν ταυτόχρονα και ράμπες ΑμεΑ για να υπάρχει ενιαία 

κίνηση και να μη δημιουργούνται περιπορείες στην κίνηση των αναπήρων. Επιπλέον, εντός των 

δύο Δ.Κ. τα ποσοστά των ελεύθερων από εμπόδια τόξων είναι ακόμη μικρότερα και αποτελούν 

μόλις το 6.5% και 8.6%, του δικτύου της 5ης και 6ης Δ.Κ., αντίστοιχα.  

Παρατηρούμε ότι οι κατασκευές, όπως τα σκαλοπάτια, τα τοιχία κ.λπ., αποτελούν τον 

συχνότερο τύπο εμποδίου, αφού παρατηρούνται στο 58.6% των τόξων της περιοχής μελέτης. 

Ακολουθούν, με 52.2% ο αστικός εξοπλισμός, όπως η κάθετη σήμανση κυκλοφορίας, ο 

οδοφωτισμός, οι κάδοι, οι στάσεις ΜΜΜ, τα κολωνάκια κ.λπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εμποδίων αστικού εξοπλισμού είναι οι πινακίδες του Κ.Ο.Κ., αφού ακόμη και οι στύλοι για την 

οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων τοποθετούνται πολλές φορές σε 

στενά πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος κίνησης των Α.Α. 

(βλ. Εικόνα  4). Στη συνέχεια, τα δέντρα παρά το γεγονός ότι αυξάνουν τη σκίαση και 

βελτιώνουν τις συνθήκες κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε να αποτελούν εμπόδιο 

για τα Α.Α. στο 35.5% των τόξων της περιοχής.  

Γράφημα 1. Κατηγορίες εμποδίων κίνησης αναπηρικού αμαξιδίου. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 
Τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα βρέθηκε να εμποδίζουν στο 22.4% των τόξων, αν 

και σε αρκετές περιπτώσεις παρόλο που υπήρχαν αυτοκίνητα ή μηχανάκια επάνω στο 

πεζοδρόμιο εξαιτίας των διαστάσεων, τους υπήρχε ελεύθερος χώρος για αναπηρικό αμαξίδιο.  

Παράλληλα, έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι τα τραπεζοκαθίσματα εμπόδιζαν την 

κίνηση των αναπήρων μόνο στο 1.4% του δικτύου της περιοχής. Φαίνεται, δηλαδή, ότι ο 

σχεδιασμός και η οργάνωση των στοιχείων που εγκαθιστά η ίδια η πόλη είναι τις περισσότερες 

φορές χωρίς προγραμματισμό δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα στην καθολική 

προσβασιμότητα. 

 Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται χάρτες με τα πεζοδρόμια στα οποία καταγράφηκε 

εμπόδιο αλλά και με το ποσοστό αυτών ανά γειτονιά και κατηγορία εμποδίου.  

Οι χάρτες αυτοί βοηθούν στον εντοπισμό των περισσότερο προβληματικών περιοχών και 

στη διερεύνηση σχετικών λύσεων. Για παράδειγμα, η 5η Δ.Κ. και οι γειτονιές της έχουν 
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ισχυρότερη συγκέντρωση εμποδίων, εξαιτίας αστικού εξοπλισμού (27.4%), κατασκευών 

(24.3%) και δέντρων (22.7%). Συγκεκριμένα, η γειτονιά της Πλατείας Παπαδιαμάντη εμφανίζει 

το υψηλότερο ποσοστό εμποδίων στη Δ.Κ. από δέντρα (42%), τα Άνω Πατήσια έχουν τα 

περισσότερα εμπόδια σε αστικό εξοπλισμό (38%) και η γειτονιά Κολιάτσου Ι χαρακτηρίζεται 

από το υψηλότερο ποσοστό τόξων με εμπόδια από διάφορες κατασκευές (38%).  

Στην 6η Δ.Κ. το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από εμπόδια που προκαλούν διάφορες 

κατασκευές (34.3%), όπως και από τον αστικό εξοπλισμό (24.7%). Ειδικότερα, η γειτονιά της 

Ευελπίδων συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στη Δ.Κ. από εμπόδια αστικού εξοπλισμού 

(30%) και πολύ στενών πεζοδρομίων (20%), η Πλατεία Κανάρη καταγράφει υψηλό αριθμό 

εμποδιζόμενων πεζοδρομίων από κατασκευές (45%) και η Κυψέλη έχει τα περισσότερα εμπόδια 

από δέντρα (22%). 

Εικόνα 4: Παραδείγματα εικόνων ανά κατηγορία εμποδίων (Πηγή: GSV) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
100 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

Εικόνα 5: Χάρτες ποσοστών μήκους πεζοδρομίων με εμπόδια ανά γειτονιά και κατηγορία 

εμποδίου. Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 
 

3.3 Αποτελέσματα σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. 

Ο υπολογισμός των βαθμολογιών των σύνθετων μεταβλητών της εργασίας, όπως για τις 

θεματικές κατηγορίες και τον δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ., πραγματοποιήθηκε μόνο στα προσπελάσιμα 

τόξα του συνολικού δικτύου, το οποίο αντιστοιχεί τελικά στο 12.1% του συνολικού μήκους και 

αποτελείται από περίπου 52 χλμ. πεζοδρομίων (εκατέρωθεν των δρόμων), τα οποία συνδέονται 

με διαβάσεις εξοπλισμένες με ράμπες ΑμεΑ και είναι ελεύθερα από μόνιμου χαρακτήρα 

εμπόδια.  
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3.3.1 Βαθμολογίες θεματικών κατηγοριών 

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα ανά θεματική κατηγορία και 

συγκεκριμένα στα γραφήματα εμφανίζονται οι οδοί που κατέγραψαν κατά μέσο όρο τις πέντε 

υψηλότερες αξιολογήσεις. Αρχικά, ο δρόμος με τις περισσότερες ενεργές όψεις Ο.Τ. 

(κυριαρχούσες χρήσεις γης: εμπόριο, ψυχαγωγία ή κοινόχρηστος χώρος) είναι η οδός Φωκίωνος 

Νέγρη (0.37). Πιο κάτω, ακολουθούν ορισμένοι από τους κρισιμότερους οδικούς άξονες της 

περιοχής, όπως οι οδοί Πατησίων (0.24), 28ης Οκτωβρίου (0.23), Αγίας Ζώνης (0.21) και η 

λεωφόρος Αχαρνών (0.19).  

 

Εικόνα 6. Μέσος όρος υψηλότερων βαθμολογιών ανά δρόμο για τις πέντε θεματικές κατηγορίες 

και τον δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ.  

 

 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 Η κατηγορία για τον αστικό εξοπλισμό αξιολογεί στοιχεία όπως ο έντονος φωτισμός, η 

παρουσία στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας, τα δημόσια καθιστικά, τα διαχωριστικά 

πεζοδρομίων/δρόμων και τη σκίαση. Την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτά τα στοιχεία 

συγκεντρώνουν οι οδοί Φωκίωνος Νέγρη και Πάφου (0.4) και ακολουθούν οι οδοί 28ης 

Οκτωβρίου (0.38), 3ης Σεπτεμβρίου (0.38) και Πατησίων (0.37).   

 Το θέμα για το κοινωνικό περιβάλλον αξιολογεί την ύπαρξη κτηρίων σε καλή κατάσταση 

και την απουσία γκράφιτι, αντικατοπτρίζοντας περιοχές με ενδεχομένως καλύτερη ποιότητα 

δημόσιου χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, η οδός Φωκίωνος Νέγρη (0.66) έρχεται πρώτη. Στη 

δεύτερη θέση βρίσκεται η οδός Λασκαράτου (0.55) και ακολουθούν οι οδοί Πάφου (0.54), 
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Πλατεία Αγίου Γεωργίου (0.42) και Πλατεία Παπαδιαμάντη (0.29). 

 Στην επόμενη κατηγορία για την οδική υποδομή κίνησης των Α.Α. αξιολογούνται τα 

βασικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων και οι συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος, όπως η 

ύπαρξη και η κατάσταση των πεζοδρομίων, το πλάτος τους και οι λωρίδες κυκλοφορίας των 

παράλληλων δρόμων. Έτσι, στην πρώτη θέση ιεραρχείται ο πεζόδρομος της οδού Πάφου (1), 

στην οποία πρόσφατα υλοποιήθηκαν έργα ανάπλασης. Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας έρχεται 

η Φωκίωνος Νέγρη (0.74) και ακολουθούν οι οδοί Κυψέλης (0.44), 28ης Οκτωβρίου (0.44) και 

3ης Σεπτεμβρίου (0.4). 

 Στην τελευταία κατηγορία για την υποδομή στις διαβάσεις την υψηλότερη βαθμολογία 

καταγράφει η οδός Πάφου (1) και ακολουθούν με διαφορά παρακάτω οι οδοί 28ης Οκτωβρίου 

(0.56), 3ης Σεπτεμβρίου (0.54), Αριστοτέλους (0.46) και Κυψέλης (0.46). 

 

3.3.2 Σύνθετος δείκτης ΚΙΝ.Α.ΑΜ. 

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ο χάρτης με τα αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. με 

τις βαθμολογίες στο επίπεδο των τόξων αλλά και των μέσων όρων της κάθε περιοχής. Αρχικά, 

στο επίπεδο των γειτονιών σημειώθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις (mean=0.28, std=0.22) στις 

κανονικοποιημένες βαθμολογίες του δείκτη, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ετερογένεια των 

χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου της περιοχής.  

 Η γειτονιά που ιεραρχήθηκε στην πρώτη θέση του ΚΙΝ.Α.ΑΜ. είναι η Πλατεία 

Βικτωρίας (1). Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η γειτονιά της Φωκίωνος Νέγρη (0.89) και 

ακολουθούν στη συνέχεια ο Άγιος Γεώργιος (0.61), η Κυψέλη (0.54), η Πλατεία Παπαδιαμάντη 

(0.53), η Αμερικής (0.53), η Πλατεία Αττικής (0.52) και στην όγδοη θέση κατατάχθηκε η 

Πλατεία Κανάρη (0.49).  

 Αντίθετα, τη χαμηλότερη βαθμολογία του δείκτη και κατ’ επέκταση τις χειρότερες 

συνθήκες κίνησης Α.Α. σημείωσαν οι γειτονιές Αλεπότρυπα Ι (0) και Κυπρίων (0), καθώς σε 

αυτές δεν εντοπίστηκε κανένα προσπελάσιμο τόξο. Πιο πάνω, αλλά στο τέλος της ιεραρχίας 

βρίσκονται η Ριζούπολη Ι (0.007), η Γκράβα (0.01), η Ριζούπολη ΙΙ (0.03), η Αλεπότρυπα ΙΙ 

(0.05), η Αγία Παρασκευή (0.1) και ο Άγιος Αντώνης (0.1). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το 

πρόβλημα συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις γειτονιές της 5ης Δ.Κ. και 

λιγότερο σε εκείνες της 6ης Δ.Κ. που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο του Δήμου. 

Στο επίπεδο των δρόμων εντοπίστηκαν επίσης αρκετές διακυμάνσεις (mean=0.05, 

std=0,15) και ειδικά μεταξύ των δύο πρώτων και των υπολοίπων οδών (βλ. Εικόνα 7). 

Συγκεκριμένα, η οδός Πάφου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή του δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. με 

βαθμολογία 0.51. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η οδός Φωκίωνος Νέγρη (0.51) και 

παρακάτω ακολουθούν με διαφορά οι οδοί Λασκαράτου (0.35), 28ης Οκτωβρίου (0.34) και η 

Πλατεία Αγίου Γεωργίου (0.32). Πιο κάτω από την 5η θέση βρέθηκαν οι οδοί Πατησίων (0.32), 

3ης Σεπτεμβρίου (0.32), Κυψέλης (0.30), Αχαρνών (0.28), Συρακουσών (0.26), Αριστοτέλους 

(0.21), Πλατεία Παπαδιαμάντη (0.20) και Αγίας Λαύρας (0.20).  

 Από τον χάρτη της Εικόνας 7 διακρίνουμε επίσης την έμφαση που δικαιολογημένα έχει 

δοθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής, όπως η Πατησίων, η Αχαρνών, η 3ης 

Σεπτεμβρίου κ.ά.,  καθώς συνδέουν σε υπερτοπικό επίπεδο σημαντικά σημεία της πόλης. 

Εύκολα επίσης γίνεται αντιληπτή και η οργάνωση προσπελάσιμων δικτύων γύρω από τους 

δρόμους του σταθμού μετρό Βικτώρια. Παρ’ όλα αυτά, η ελκυστικότητα κίνησης των πεζών σε 

αυτούς τους άξονες δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ υπάρχουν επίσης και σημαντικές 

διακυμάνσεις στις βαθμολογίες του σύνθετου δείκτη. 
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Εικόνα 7. Χάρτης βαθμολογίας σύνθετου δείκτη ΚΙΝ.Α.ΑΜ. ανά τόξο και μ.ό. γειτονιάς.  

 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία. 

 Επίσης φαίνονται και αρκετά τόξα τα οποία είναι αποκομμένα τελείως από το γειτονικό 

τους δίκτυο, δημιουργώντας συνθήκες απομόνωσης για τους χρήστες Α.Α. Ακόμη και ορισμένες 

συνδέσεις μεταξύ κεντρικών σημείων εμφανίζουν αποσπασματικό σχεδιασμό δημιουργώντας 

φραγμούς και άσκοπες περιπορείες στην κίνηση των Α.Α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

η κυκλική πλατεία Παπαδιαμάντη στην οποία η πρόσβαση ενός Α.Α. είναι αδύνατη, εξαιτίας μη 

ύπαρξης διάβασης πεζών και ράμπας ΑμεΑ που να οδηγεί από την ήδη προσπελάσιμη οδό 

Δροσίνη στην πλατεία. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις ανασχεδιασμού της οδού Συρακουσών στην 5η 

Δ.Κ. έχουν διαμορφώσει μια κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των πλατειών Αγίου Ανδρέα (Άνω 

Πατησίων) και Φειδά. Συγχρόνως,  εντοπίζονται και πιο εκτεταμένοι και οργανωμένοι θύλακες 

που έχουν έντονο τον χαρακτήρα της ήπιας κυκλοφορίας και της καθολικής προσβασιμότητας. 

Παραδείγματος χάρη, ξεχωρίζει η περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος της οδού Φωκίωνος 

Νέγρη και ξεκινά από την Ι.Δροσοπούλου και φτάνει μέχρι την Πλατεία Κανάρη αλλά και ο 

άξονας της οδού Αγίας Ζώνης που είναι επίσης πεζοδρομημένος σε μεγάλο βαθμό.  
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4. Συμπεράσματα 

Με την εφαρμογή του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου για τον σύνθετο δείκτη 

ΚΙΝ.Α.ΑΜ. στις βόρειες γειτονιές του Δήμου Αθηναίων αποδεικνύεται ο αποσπασματικός 

αστικός σχεδιασμός που δεν περιλαμβάνει πλήρως όλες τις κατηγορίες πεζών, όπως τα άτομα με 

κινητικές δυσκολίες και συγκεκριμένα τους χρήστες Α.Α. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλις το 

12.1% του συνολικού μήκους των πεζοδρομίων είναι προσπελάσιμα από Α.Α. Τα συχνότερα 

εμπόδια στην κίνησή τους βρέθηκε να είναι διάφορες κατασκευές, όπως σκάλες, τοίχοι κ.ά.,  

αλλά και ο αστικός εξοπλισμός (π.χ. σήμανση ΚΟΚ, στάσεις κ.ά.) που τοποθετεί η ίδια η πόλη. 

Παράλληλα, οι συνθήκες του δημόσιου χώρου και των υποδομών κίνησης στις γειτονιές 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και υπάρχει η τάση για συγκέντρωση των βασικών υποδομών 

γύρω από την Πλατεία Βικτωρίας και καλύτερες συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας γύρω από τη 

Φωκίωνος Νέγρη. Πλήρης απομόνωση για τα άτομα με αναπηρία παρατηρήθηκε στις γειτονιές 

Αλεπότρυπα Ι και Κυπρίων, ενώ γενικότερα οι δυσκολίες κίνησης των Α.Α. είναι πολύ πιο 

έντονες στις γειτονιές της 5ης Δ.Κ. Είδαμε ακόμα ότι και στο επίπεδο του πεζοδρομίου οι 

διαφορές στις υποδομές και τις συνθήκες κίνησης είναι μεγάλες και παρατηρήσαμε ότι έχει 

δοθεί μεγάλη βαρύτητα κυρίως στους κεντρικούς οδικούς άξονες, δημιουργώντας ασύνδετα 

δίκτυα κίνησης στο εσωτερικό των γειτονιών και αρκετούς απομονωμένους θύλακες. Επομένως, 

είναι μεγάλη ανάγκη να γίνουν αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο 

προγραμματισμού παρεμβάσεων, όπως διαπλάτυνση πεζοδρομίων και απελευθέρωση των 

σημείων όπου υπάρχουν σημαντικά εμπόδια. Απαιτούνται, δηλαδή, ρεαλιστικές παρεμβάσεις 

χαμηλού κόστους που μπορούν να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Γενικότερα, η μέθοδος που προτάθηκε βασίζεται σε μια χρονοβόρα καταγραφή, αλλά 

προσφέρει αντικειμενικές μετρήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση του οδικού χώρου στη 

μικρή και τη μεσαία κλίμακα του αστικού χώρου. Άλλες μέθοδοι καταγραφής, όπως το 

ερωτηματολόγιο, δίνουν την υποκειμενική επικρατούσα άποψη για τις συνθήκες και τις 

υποδομές της γειτονιάς και συχνά η σχέση με την πραγματική κατάσταση μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά εξαιτίας άλλων ρυθμιστικών παραγόντων (π.χ. εγκληματικότητα, κοινωνική στάση 

κ.ά.). Επιπλέον, θα ήταν δύσκολο να αποτυπωθούν οι απόψεις των ίδιων των χρηστών Α.Α. της 

περιοχής. Ταυτόχρονα, η παρούσα εφαρμογή βοηθά εκτός από τους μηχανικούς και τους 

πολιτικούς που εμπλέκονται στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των ΑμεΑ και τα ίδια τα 

άτομα με αναπηρία, αφού οι δείκτες και οι χάρτες που δημιουργήθηκαν μπορούν να υποδείξουν 

την καταλληλόλητα μιας γειτονιάς ή ενός δρόμου ως νέο τόπο κατοικίας τους.  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα έρευνα εμπεριέχει και ορισμένους 

περιορισμούς. Πρώτον, οι απαντήσεις των ερωτήσεων ελέγχου καταχωρήθηκαν εξ αποστάσεως 

και πολλές λεπτομέρειες του αστικού χώρου κατά την αξιολόγηση δεν ήταν εύκολα αντιληπτές ή 

η χρονολογία λήψης των εικόνων δεν ήταν σταθερή (Lee & Talen, 2014). Δεύτερον, για την 

κατάρτιση του σύνθετου δείκτη δεν έγινε στάθμιση των θεματικών του κατηγοριών, καθώς αυτό 

θα απαιτούσε επιπλέον πόρους και χρόνο για τη δημιουργία ερωτηματολογίου σε ειδικούς ή και 

πολίτες.  

Μελλοντικά, η έρευνα αυτή θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθεί σε όλο τον Δήμο 

Αθηναίων και να συνδυαστούν τα αποτελέσματα των δεικτών με δημογραφικά-κοινωνικά 

στοιχεία και τεχνικές δικτυακής χωρικής ανάλυσης. Θα μπορούσαν ακόμη να συμπεριληφθούν 

στη μεθοδολογία κατάρτισης του δείκτη και στοιχεία για τις ανάγκες ανθρώπων με πιο 

πολύπλοκες αναπηρίες, όπως με προβλήματα ακοής, όρασης ή  με νοητικές δυσλειτουργίες. Με 

αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
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καθολική προσπελασιμότητα του δημόσιου χώρου και να σχεδιάσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία 

χωρίς αποκλεισμούς. 
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Κεφάλαιο 8: 
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Περίληψη:  
Η χαρτογράφηση του φόβου του εγκλήματος και των χωρικών χαρακτηριστικών του έχει 

αποκτήσει πρόσφατα μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση των αστικών τοπίων. Η παρούσα 

εργασία διερευνά πώς αστικοί χώροι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν τον φόβο των κατοίκων τους για το έγκλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι 

διαστάσεις του αστικού φόβου για το έγκλημα, οι πηγές του, καθώς και η σχέση του με τον 

αστικό χώρο. Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τη συσχέτιση του φόβου 

του εγκλήματος στις σύγχρονες πόλεις με αστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου μπορεί εν συνεχεία να οδηγήσει σε 

παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές ευαίσθητες στην εγκληματικότητα για μείωση του αισθήματος 

ανασφάλειας των κατοίκων τους. Μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα 

(http://www.fearofcrime.com/) χρησιμοποιείται για τη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση των 

εμπειριών φόβου του πλήθους και της χωρικής κατανομής τους. Πάνω από 4000 συμμετέχοντες 

έχουν συνεισφέρει σχετικά δεδομένα προς περαιτέρω διερεύνηση. Η παρούσα ανάλυση εστιάζει 

και ερευνά υποσύνολο δεδομένων με 929 συμμετέχοντες που αφορά στην πόλη της Αθήνας.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Φόβος Εγκλήματος, Αστικός Χώρος, Χωρική Ανάλυση 
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1. Εισαγωγή  

Ο φόβος του εγκλήματος αναφέρεται στον φόβο του να πέσεις θύμα εγκλήματος σε 

αντιδιαστολή με την πραγματική πιθανότητα. Τα βασικά εγκλήματα που συμβαίνουν 

καθημερινά είναι: διάρρηξη, κλοπή, βανδαλισμός ιδιωτικής περιουσίας, χρήση και/ή διακίνηση 

ναρκωτικών, σωματική βία, λεκτική βία, ρατσιστική επίθεση, ομοφοβική επίθεση και 

σεξουαλική κακοποίηση. Η χαρτογράφηση και η κατανόηση της αιτίας ή των αιτιών του φόβου 

του εγκλήματος είναι ένα ουσιαστικό βήμα στις δράσεις πολεοδομικού σχεδιασμού. 
 Στην κατανόηση του φαινομένου αυτού, μελετάται ο ρόλος του φωτός της ημέρας, του 

συνωστισμού, του φωτισμού, του επιπέδου καθαριότητας και συντήρησης των δρόμων/πάρκων/κτηρίων 

και της αισθητικής των περιοχών. Κάποια από τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού μπορεί να 

αποδειχθούν απαραίτητα για τη μείωση του αστικού φόβου για το έγκλημα και αυτό αποτελεί στόχο για 

γειτονιές ανθεκτικές στο φόβο του εγκλήματος. 

 Στο παρόν Κεφάλαιο, εξετάζεται ο φόβος του εγκλήματος και η χωρική συσχέτισή του με 

δημογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, στην Παράγραφο 2 ορίζεται και 

παρουσιάζεται το φαινόμενο μέσα από διαφορετικές βιβλιογραφικές προσεγγίσεις. Η μεθοδολογία, τα 

εργαλεία και η έρευνα που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στην Παράγραφο 3. Ακολουθούν η 

ανάλυση με τα κύρια αποτελέσματα στην Παράγραφο 4 και τα συμπεράσματα στην Παράγραφο 5 . 

 

2. Αστικός Χώρος και Φόβος του Εγκλήματος  

Για την ανάπτυξη του θέματος είναι απαραίτητο να προηγηθούν κάποιοι ορισμοί για το φόβο 

του εγκλήματος, τις αιτίες που τον προκαλούν και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν.  

Ο φόβος του εγκλήματος ορίζεται ως μια λογική ή παράλογη κατάσταση συναγερμού ή 

ανησυχίας προκαλούμενη από την πεποίθηση πως κάποιος κινδυνεύει να γίνει θύμα εγκλήματος 

(McLaughlin & Muncie, 2006). Ο φόβος για το έγκλημα έρχεται ως συνάρτηση και αποτέλεσμα 

πολλών και διαφόρων παραμέτρων, είτε κοινωνικών, είτε οικονομικών. Ενδεικτικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε, την έλλειψη φροντίδας και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος 

από πλευράς πολιτείας αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα 

επεισόδια που προκαλούνται από κοινωνικές ομάδες, την προσφερόμενη ποιότητα του αστικού 

χώρου, τους αλλοεθνείς πληθυσμούς με το πρόβλημα ενσωμάτωσής τους στην ήδη υπάρχουσα 

κοινωνία, τις μικτές χρήσεις γης που συχνά μετατρέπουν τον χαρακτήρα ολόκληρης γειτονιάς 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, την ελλιπή αστυνόμευση κλπ. Όλα αυτά αποτελούν κάποιες από 

τις πτυχές του φαινομένου – προβλήματος.  

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι ποιοι είναι οι δομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του φόβου του εγκλήματος. Επίσης διερευνάται, 

κατά πόσο το αστικό περιβάλλον και η φυσιογνωμία του μπορούν να επηρεάσουν την τέλεση 

εγκληματικών πράξεων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη διακύμανση του φόβου των 

κατοίκων για το έγκλημα. Άλλωστε έχει αποδειχθεί διαχρονικά, ότι το αστικό περιβάλλον 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της εγκληματικότητας και του φόβου του 

εγκλήματος.  

Η Ανθρώπινη Οικολογία (Human Ecology) καθιέρωσε μια διαφορετική προσέγγιση στη 

μελέτη του αστικού περιβάλλοντος. O Park (1915) ήταν αυτός που υιοθέτησε τη νέα αυτή 

προσέγγιση κι εστίασε στον τρόπο ανάπτυξης μιας μεγαλούπολης. Η ανάπτυξη αυτή σχετίστηκε 

με τις μεταβολές του αστικού πληθυσμού και των περιοχών, τη συνύπαρξη καθώς και την 

εισβολή του ανθρώπου στο περιβάλλον, όπως και τη δημιουργία, ευνοημένων και μη, 

κοινωνικών στρωμάτων που προέκυψαν λόγω των μεταβολών. Ο Park ασχολήθηκε και πιο 



 
108 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

συγκεκριμένα, με τις αποκλίνουσες και παραβατικές συμπεριφορές των κατοίκων στο αστικό 

περιβάλλον. 

Από τις μεταβολές στην πόλη, προκύπτει ο ανταγωνισμός των κοινωνικών τάξεων και 

συμπαρασύρει σε ανταγωνισμό και τις διαφορετικές δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κυριαρχία και τη διαφοροποίηση των χρήσεων γης ανά περιοχή. 

Το έγκλημα λοιπόν και ο φόβος για το έγκλημα, είναι έννοιες αλληλένδετες και άμεσα 

συσχετιζόμενες. Στόχος είναι να γίνουν και πιο κατανοητές οι παράμετροι, ειδικά μέσα στο 

αστικό περιβάλλον, που επηρεάζουν τον φόβο που νιώθουν οι πολίτες για το έγκλημα.  

Οι παράγοντες που προκαλούν τον φόβο του εγκλήματος σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, 

και με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, καθώς και με κοινωνικές μεταβλητές. Άλλωστε είθισται 

στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, να υπάρχει και αυξημένος φόβος για το 

έγκλημα. 

Η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία, είναι ένας κλάδος της Εγκληματολογίας, που 

αποτελείται από ένα σύνολο θεωριών που εξετάζουν τον φυσικό χώρο, τον τόπο δράσης, τη 

γεωγραφική περιοχή, τους δείκτες εγκληματικότητας κ.ο.κ., (Σπινέλη, Κουράκης και 

Κρανιδιώτη, 2018), επιχειρώντας έτσι να κατανείμει χωρικά τα αντικοινωνικά προβλήματα και 

να κατανοήσει το έγκλημα. Σύμφωνα δε με τους Brantingham & Brantingham (1991), η 

εγκληματολογία του περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι τα εγκληματικά γεγονότα πρέπει να 

νοούνται ως συνδυασμοί παραβατών και θυμάτων σε συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή χρονικές 

στιγμές και τόπους. Οι περιβαλλοντικοί εγκληματολόγοι αναζητούν πρότυπα εγκληματικότητας 

και προσπαθούν να τα εξηγήσουν, συνδυάζοντάς τα με περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ως 

συνάρτηση όλων αυτών προκύπτει αντίστοιχα και ο φόβος για το έγκλημα μέσα στον αστικό 

ιστό. 

Σύμφωνα με τους Wortley & Townsley (2016), η περιβαλλοντική εγκληματολογία 

στηρίζεται σε τρεις αρχές: 

 Η εγκληματική συμπεριφορά επηρεάζεται σημαντικά από τη φύση του άμεσου 

περιβάλλοντος στο οποίο συμβαίνει. Η περιβαλλοντική προοπτική στηρίζεται στην αρχή, ότι η 

συμπεριφορά προκύπτει από την αλληλεπίδραση ατόμου-κατάστασης.  

 Η κατανομή του εγκλήματος χωροχρονικά δεν είναι τυχαία. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

εγκληματική συμπεριφορά εξαρτάται από πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

 Η κατανόηση του ρόλου του εγκληματογόνου περιβάλλοντος και η επίγνωση του τρόπου με 

τον οποίο συστηματοποιείται το έγκλημα, είναι σπουδαία εργαλεία για την έρευνα, τον έλεγχο 

και την πρόληψη του εγκλήματος.  

Η περιβαλλοντική εγκληματολογία αναγνωρίζει ότι το έγκλημα δεν κατανέμεται 

ομοιόμορφα στον χώρο, στον χρόνο και στην κοινωνία, και ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

παίζουν μεγάλο ρόλο στη διάπραξη μιας εγκληματικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι 

εγκληματολογικές θεωρίες που προσπαθούν να κάνουν κατανοητό το πώς συγκεντρώνονται οι 

εγκληματικές πράξεις σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Και ως συνέπεια αυτού, πώς αυτά τα 

περιβάλλοντα προξενούν τον μεγαλύτερο φόβο για το έγκλημα στους πολίτες. 

 

3. Μεθοδολογία – Εργαλεία - Έρευνα 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή πρωτογενών στοιχείων με 

αντικείμενο τον φόβο του εγκλήματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν αναγκαία η 

σύνταξη, κατ΄ αρχάς, ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τις αρχές πρωτογενούς έρευνας στη 

γεωγραφική ανάλυση (Κουτσόπουλος, 2000), και η ευρεία διάδοσή του. Το ζητούμενο ήταν να 

γίνει κατανοητό, ελλείψει άλλων καταγεγραμμένων πληροφοριών, ποιες είναι οι κοινωνικές και 
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περιβαλλοντικές παράμετροι που επιδρούν στον φόβο των πολιτών για το έγκλημα, καθώς 

επίσης να φανεί το πώς αντιμετωπίζουν την περιοχή τους σε σχέση με αυτό. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. 

1. Το πρώτο αποτελείται από ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά και τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής των ερωτηθέντων. Κατά πόσο τη θεωρούν όμορφη, ευρύχωρη, 

καθαρή, φωτεινή, κλπ. Λέγοντας δε περιοχή εννοούμε την περιοχή που μπορεί ο ερωτώμενος να 

διανύσει πεζή σε διάστημα 10-15 λεπτών από το σπίτι του.  

2. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις και ασχολείται με τις απόψεις και τις 

πεποιθήσεις του κόσμου σε σχέση με την εγκληματικότητα, και τις προσωπικές τους εμπειρίες 

ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα ποιες είναι οι εγκληματικές ενέργειες που τους 

φοβίζουν περισσότερο στην ευρύτερη γειτονιά τους, αν ο φόβος έχει επηρεάσει την ποιότητα 

ζωής τους, εάν έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύματα, κλπ. 

3. Το τρίτο μέρος γίνεται πιο ειδικό, αλλάζει τη χαρτογραφική κλίμακα της έρευνας και 

ασχολείται με την περιοχή κατοικίας των ερωτηθέντων. Οι ερωτήσεις αφορούν στην ασφάλεια 

που νιώθουν ως προς συγκεκριμένα εγκλήματα, στο κατά πόσο είναι επαρκής η αστυνόμευση 

της περιοχής τους, και γενικότερα εάν θεωρούν τη γειτονιά τους ασφαλή. 

4. Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις σχετικές με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, όπως η ηλικία, το φύλο, ο χρόνος διαμονής στη 

συγκεκριμένη γειτονιά, το μέγεθος του νοικοκυριού, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική 

κατάσταση κλπ. έτσι ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για το προφίλ των ερωτηθέντων.  

Το υποκείμενό μας στην έρευνα δεν είναι η περιοχή αλλά οι κάτοικοι. Διερευνάται 

περισσότερο, η σχέση ανάμεσα στον φόβο του εγκλήματος που νιώθει ο κάθε ερωτηθείς, και τα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά της γειτονιάς του. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν σκοπό να 

δώσουν μια ταυτότητα στην περιοχή, αλλά απλώς να αποσαφηνίσουν, κατά το δυνατό, το κατά 

πόσο επηρεάζουν το αίσθημα της ανασφάλειας των πολιτών στο αστικό περιβάλλον. Η αναφορά 

σε αυτά τα χαρακτηριστικά για τα οποία ερωτώνται, καλύπτει μια ακτίνα γύρω από την κατοικία 

του κάθε ερωτηθέντος.  

Για την αποτελεσματικότερη διάδοση του ερωτηματολογίου, την επεξεργασία των 

δεδομένων, καθώς και την απεικόνιση του αστικού φόβου για το έγκλημα, αξιοποιήθηκε η 

πλατφόρμα (http://www.fearofcrime.com/) η οποία αναπτύχθηκε από την GeoCHOROS - 

Γεωπεριφερειακή Ανάλυση και Ομάδα Ερευνών GIS στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα ως στόχο έχει να συγκεντρώσει άτομα και ερευνητές ανά τον κόσμο, 

που ενδιαφέρονται για το επιστημονικό πεδίο του φόβου του εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα 

του αστικού φόβου για το έγκλημα (Εικ. 1). Διαθέτει λειτουργίες συλλογής δεδομένων, 

στατιστικής και χωρικής ανάλυσης καθώς και δυνατότητες γεωγραφικής προβολής και 

χαρτογράφησης σε περιβάλλον WebGIS. Η παρούσα έρευνα ασχολείται συγκεκριμένα με τον 

Δήμο της Αθήνας.  

 

 

4. Ανάλυση αποτελεσμάτων  

Στον Δήμο Αθηναίων, που είναι και η περιοχή μελέτης, συμπληρώθηκαν 929 ερωτηματολόγια εκ 

των οποίων τα 528 απαντήθηκαν από γυναίκες και τα 401 από άντρες. Ως προς τις ηλικίες, ο 

διαχωρισμός έγινε σε πέντε κατηγορίες. Από 15-24 χρόνων όπου απάντησαν 244 άτομα, 25-34 

με 334 συμμετέχοντες, από 35- 44 με 109 συμμετέχοντες, 45-54 με 61 συμμετέχοντες, 65-70 με 

16 συμμετέχοντες και τέλος η κατηγορία άνω των 70 ετών στην οποία τα άτομα που απάντησαν 

ήταν 14.  
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Εικόνα 1. Απαντήσεις στην ερώτηση: «Αναφορικά με όλους τους τύπους εγκλημάτων, πόσο 

ανησυχείτε να πέσετε θύμα εγκληματικής ενέργειας;». 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Η έρευνα για τον αστικό φόβο του εγκλήματος βασίστηκε σε δύο ομάδες μεταβλητών – 

δημογραφικές και περιβαλλοντικές, με την ακόλουθη ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Διάφορες δημογραφικές μεταβλητές εξετάστηκαν κατ΄ αρχάς όπως η ηλικία, το φύλο, η 

επαγγελματική κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο χρόνος διαμονής στην περιοχή, το 

μέγεθος του νοικοκυριού, κλπ. Από τον συνδυασμό των ερωτήσεων με τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, διαφαίνεται ότι αυτά που επιδρούν περισσότερο στο αίσθημα του φόβου του 

εγκλήματος και την ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες, είναι η ηλικία, το επάγγελμα και η 

εκπαίδευση. 
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Πιο αναλυτικά, η ηλικία επιδρά στις περισσότερες από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, αλλά ταυτόχρονα, είναι και ποιοτική η επίδρασή της. Σε γενικές γραμμές οι 

μεγάλες ηλικίες δείχνουν να ανησυχούν και να επηρεάζονται πολύ παραπάνω.  

Στην ερώτηση εάν γενικά, σχετικά με όλους τους τύπους εγκλημάτων (Διαγ. 1), 

ανησυχούν μην υπάρξουν θύμα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, οι περισσότεροι απάντησαν 

ότι ανησυχούν λίγο ή όχι ιδιαίτερα. Η μόνη εξαίρεση εμφανίζεται στους ηλικιωμένους, άνω των 

70, όπου οι περισσότεροι απάντησαν ότι ανησυχούν πολύ (28,57%).  

Στην ερώτηση που σχετίζεται με το κατά πόσο επηρεάζεται η ποιότητα ζωής τους από 

την εγκληματικότητα, οι νεότεροι, ακόμα και μέχρι και τα 64 χρόνια, δηλώνουν στην 

πλειοψηφία τους, ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η ποιότητα ζωής τους. Οι περισσότεροι στην 

επόμενη ηλικιακή ομάδα 65-70, απάντησαν ότι επηρεάζεται λίγο (46,67%) και οι πιο 

ηλικιωμένοι ότι επηρεάζεται πλήρως (50%), πράγμα που είναι και αναμενόμενο. 

Στην ερώτηση για το πόσο ανησυχούν μήπως κλαπεί κάτι από το σπίτι τους μέσα στον επόμενο 

χρόνο, σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές ομάδες, οι πιο πολλοί ανησυχούν ιδιαίτερα. Εξαίρεση 

αποτελούν όσοι είναι 55-64, που ανησυχούν λίγο περισσότερο και όσοι είναι άνω των 70 οι 

οποίοι ανησυχούν πολύ (35,71%).  

 

Διάγραμμα 1. Συγκεντρωτική εικόνα (%) του επιπέδου ανησυχίας/φόβου 717 απαντήσεων 

ερωτώμενων του να πέσουν θύμα εγκληματικής ενέργειας. Κατάταξη ανά ηλικία. 

 

 

                   Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Σχετικά με τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτικών, οι απαντήσεις διαφοροποιούνται στις 

διάφορες ομάδες. Πιο αναλυτικά, οι ηλικίες από 45 και πάνω, δείχνουν να ανησυχούν πολύ και 

σίγουρα περισσότερο από τους νεότερους.  

Σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών σε δημόσιους χώρους, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

(πάνω από 45) ανησυχούν πιο πολύ, περίπου 37%, και οι πιο νέοι λιγότερο. 

Σχετικά με το πόσο ανησυχούν μήπως γίνει διάρρηξη στο σπίτι τους, φαίνεται ότι οι πιο 

μεγάλοι στην ηλικία φοβούνται περισσότερο, με αυτούς που είναι άνω των 65 να ανησυχούν 

πολύ (40%).  
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Ως προς την ερώτηση που ασχολείται με την ανησυχία του κόσμου μην πέσει θύμα 

επίθεσης ή βιασμού στον δρόμο, όσοι είναι μέχρι τα 64 ανησυχούν λίγο στην πλειονότητά τους, 

ενώ οι μεγαλύτεροι ανησυχούν πολύ.  

Η τελευταία ερώτηση αυτής της σειράς ερωτήσεων αφορά την ανησυχία του κόσμου μην 

υπάρξει θύμα ληστείας περιμένοντας τα μμμ. Στον διαχωρισμό των ηλικιών, οι πιο ηλικιωμένοι 

φοβούνται πολύ (40,5%), ενώ οι νεότεροι ανησυχούν λίγο. 

Η επόμενη δημογραφική μεταβλητή που δείχνει να επηρεάζει πολύ τον φόβο του 

εγκλήματος είναι η επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων. Στο ερωτηματολόγιο 

απάντησαν 23 μαθητές, 194 φοιτητές, 104 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, 389 πλήρους 

απασχόλησης, 67 άνεργοι και τέλος 41 συνταξιούχοι. 

Η συγκεκριμένη μεταβλητή επιδρά κατ΄ αρχάς, στην ερώτηση για το εάν φοβούνται να 

πέσουν θύμα ως προς όλα τα εγκλήματα, εν γένει. Διαφοροποιούνται οι μαθητές, όπου οι 

περισσότεροι απάντησαν όχι ιδιαίτερα (52,17%) και οι συνταξιούχοι όπου οι περισσότεροι 

απάντησαν ότι ανησυχούν πολύ (31,71%). Στις υπόλοιπες ομάδες οι περισσότεροι απάντησαν 

ότι ανησυχούν λίγο. 

Συνδυαστικά με την ερώτηση σχετικά με την επίδραση της εγκληματικότητας στην 

ποιότητα ζωής τους, παρατηρείται ότι στους συνταξιούχους, οι λιγότεροι δηλώνουν ότι δεν 

επηρεάζονται καθόλου (5,56%), εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες κατηγορίες όπου οι λιγότεροι 

δήλωσαν ότι επηρεάζονται πολύ. 

Ως προς το είδος των εγκλημάτων που φοβούνται περισσότερο, οι μαθητές (26,88%) και 

οι φοιτητές (37,50%) φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για τη σεξουαλική κακοποίηση. Οι 

υπόλοιπες κατηγορίες ανησυχούν πιο πολύ για τη διάρρηξη. Επίσης οι συνταξιούχοι δε 

φοβούνται καθόλου, ρατσιστικές, ομοφοβικές και σεξουαλικές επιθέσεις (0,0%), πράγμα που 

είναι αναμενόμενο. 

Σχετικά με την ασφάλεια τη νύχτα στη γειτονιά, στην κατηγορία των μαθητών 

διαπιστώνεται ότι μεγάλο ποσοστό νιώθει περιορισμένη ασφάλεια (29,17%), εν αντιθέσει με 

τους υπόλοιπους που νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια. 

Ως προς την ανησυχία για τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, φαίνεται ότι οι 

άνεργοι, οι μαθητές και οι φοιτητές είναι αυτοί που διαφοροποιούνται σε σχέση με τους 

υπόλοιπους, και δηλώνουν στην πλειονότητά τους ότι ανησυχούν λιγότερο.  

Ως προς τη διάρρηξη του σπιτιού οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που ανησυχούν 

περισσότερο (36,59%). Επίσης ως προς τη διάρρηξη του αυτοκινήτου, οι κατηγορίες που 

φαίνεται να ανησυχούν σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι οι εργαζόμενοι διαρκούς απασχόλησης και 

ακόμα περισσότερο οι συνταξιούχοι.  

Σαφής διαχωρισμός υπάρχει και ως προς την ανησυχία μην υπάρξουν θύμα περιμένοντας 

τα μμμ, όπου οι περισσότεροι μαθητές ανησυχούν λίγο, οι φοιτητές όχι ιδιαίτερα, οι μερικής 

απασχόλησης καθόλου, οι πλήρους απασχόλησης και άνεργοι ούτε λίγο ούτε πολύ και οι 

συνταξιούχοι πολύ (36,59%). 

Η επόμενη μεταβλητή που θεωρείται ότι επιδρά σημαντικά στον φόβο του εγκλήματος 

είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν οι ερωτηθέντες. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το επίπεδο αυτό, ορίστηκαν πέντε πάλι κατηγορίες. Όσοι από 

τους ερωτηθέντες είχαν μόνον απολυτήριο Γυμνασίου ήταν 26, με απολυτήριο Λυκείου 159, με 

πτυχίο από Ανώτατο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 402, με μεταπτυχιακές σπουδές 198 

και τέλος με διδακτορικό τίτλο 35 άτομα. Ως προς αυτή την ομαδοποίηση, και πάλι ο 

συσχετισμός με την ανησυχία, μας δίνει περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή οι τρεις 

ενδιάμεσες κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης, παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στη μικρή 
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ανησυχία. Όσοι, θεωρητικά, είναι λιγότερο μορφωμένοι έχουν απαντήσει στην πλειονότητά 

τους, όχι ιδιαίτερα (38,46%), ενώ αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο ότι δεν ανησυχούν πολύ 

(37,14%). Σε όλες όμως τις κατηγορίες οι λιγότεροι απάντησαν ότι δεν ανησυχούν καθόλου 

μήπως πέσουν θύματα εγκλήματος στο άμεσο χρονικό διάστημα.  

Ως προς την επιρροή της εγκληματικότητας στην ποιότητα ζωής τους, και πάλι 

παρατηρούμε ότι στις περισσότερες κατηγορίες, οι πιο πολλοί απάντησαν ότι δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα η ποιότητα ζωής τους. Τη μόνη διαφορά τη βλέπουμε σε όσους έχουν απολυτήριο 

λυκείου, όπου οι περισσότεροι δήλωσαν ότι ανησυχούν λίγο (30,19%). Οι λιγότεροι στις 

περισσότερες κατηγορίες απάντησαν ότι επηρεάζεται πολύ, με μόνη εξαίρεση όσους έχουν 

απολυτήριο γυμνασίου καθώς και όσους έχουν διδακτορικό τίτλο, που στο ελάχιστο ποσοστό 

τους δήλωσαν ότι δεν επηρεάζεται καθόλου. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε από αυτό, ότι 

όσοι έχουν τελειώσει μέχρι λύκειο επηρεάζονται λίγο παραπάνω. 

Σχετικά με το είδος των εγκλημάτων που φοβούνται περισσότερο, ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης, η μόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται, είναι ότι στους λιγότερο μορφωμένους, 

οι περισσότεροι ανησυχούν και για τη διάρρηξη (που είναι και το έγκλημα που ανησυχεί 

περισσότερο όλες τις κατηγορίες), και για τη σωματική επίθεση (23,08%). 

Η επόμενη ερώτηση, που δείχνει να διαφοροποιείται σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, 

είναι η ασφάλεια που νιώθουν οι ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα σημαντικό 

ποσοστό αυτών που έχουν χαμηλή μόρφωση, δηλώνει ότι δε νιώθει καμία ασφάλεια (34,62%). 

Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οι περισσότεροι δε νιώθουν ιδιαίτερη ανασφάλεια τη νύχτα 

στη γειτονιά τους.  

Σχετικά με τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτικών, παρατηρείται ότι οι λιγότερο 

μορφωμένοι ανησυχούν περισσότερο (38,46%), καθώς επίσης και σχετικά με την ασφάλεια των 

παιδιών στους δημόσιους χώρους, όπου κοντά στους μισούς από αυτή την κατηγορία (ποσοστό, 

συγκριτικά, πολύ μεγάλο 46,15%) δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ. Το ίδιο παρατηρείται και ως 

προς τη διάρρηξη του σπιτιού και του αυτοκινήτου. Εν γένει, δηλαδή, ως προς τα περισσότερα 

εγκλήματα, οι χαμηλότερης εκπαίδευσης ερωτηθέντες, φαίνεται ότι ανησυχούν περισσότερο από 

τους υπόλοιπους. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Εδώ ερευνάται η επίδραση που έχουν οι περιβαλλοντικές παράμετροι στη διαμόρφωση του 

φόβου του εγκλήματος. Διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές που παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο σε 

αυτό είναι ο φωτισμός της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ευρυχωρία της, καθώς και 

το επίπεδο καθαριότητάς της και συντήρησης. 

Πιο αναλυτικά, εξετάζοντας τώρα τον ρόλο που παίζει ο φωτισμός στην περιοχή κατά 

τη διάρκεια της νύχτας, σχετικά με την ανασφάλεια των κατοίκων της, προκύπτει ότι όσο 

λιγότερο φωτισμένη είναι η περιοχή τόσο περισσότερο φοβούνται οι κάτοικοι μην πέσουν θύμα. 

Αυτό φαίνεται από τη διακύμανση των ποσοστών, που στις ελάχιστα φωτισμένες περιοχές οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι (32,61%) δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ, ενώ στις πολύ φωτισμένες 

ανησυχούν ελάχιστα (6,67%).  

Ο επόμενος συνδυασμός αφορά στη σχέση που έχει ο φωτισμός της περιοχής κατά τη 

διάρκεια της νύχτας με την ποιότητα ζωής, συναρτήσει πάντα του φόβου του εγκλήματος (Εικ. 

2). Στις περιοχές όμως με ανεπαρκή φωτισμό, μόνο το 13,04% δηλώνει ότι μένει ανεπηρέαστη η 

ποιότητα ζωής τους. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες που κατοικούν σε περιοχές 

ελάχιστα φωτισμένες κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής τους 

επηρεάζεται ελάχιστα από την ανασφάλεια. Στις πιο φωτισμένες περιοχές επηρεάζονται λίγο.  
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Σχετικά με το πόσο πιθανό θεωρούν ότι θα πέσουν θύμα στο προσεχές διάστημα, 

βλέπουμε ότι στις κακοφωτισμένες τη νύχτα περιοχές είναι πολύ περισσότεροι όσοι δηλώνουν 

ότι θεωρούν πολύ πιθανό να υπάρξουν θύματα, συγκριτικά με τις επαρκώς φωτισμένες.  

Ως προς τα εγκλήματα που τους φοβίζουν περισσότερο, τα μεγαλύτερα πάλι ποσοστά τα 

συναντούμε στην ανησυχία για τη διάρρηξη, με τις κακοφωτισμένες όμως γειτονιές να 

εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό. Ωστόσο εκεί, είναι περισσότεροι αυτοί που φοβούνται τη 

σωματική επίθεση (16,67%) και τη σεξουαλική κακοποίηση (19,23%). Τα εγκλήματα που 

εμπνέουν τη μικρότερη ανησυχία στο σύνολο των περιοχών είναι και πάλι η ρατσιστική, η 

ομοφοβική και η λεκτική επίθεση. 

Σχετικά με το επίπεδο εγκληματικότητας στη γειτονιά συγκριτικά με τις όμορες περιοχές 

της γειτονιάς τους, πάνω από τους μισούς απαντούν ότι είναι χαμηλότερο από τον μ.ο. των 

γειτονικών περιοχών. Τα ποσοστά ξεκινούν από το 50% στις κακοφωτισμένες περιοχές και 

καταλήγουν στο 72,50% στις πολύ φωτισμένες.  

 

Εικόνα 2. Απαντήσεις στην ερώτηση: «Πώς αξιολογείτε το φωτισμό τη νύχτα στη γειτονιά 

σας;». 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Τώρα ως προς την πορεία της εγκληματικότητας τα τελευταία δύο χρόνια, 

διαπιστώνουμε ότι στις κακοφωτισμένες γειτονιές, ποσοστό γύρω στο 60% εκτιμά ότι η 

εγκληματικότητα έχει αυξηθεί από πολύ έως λίγο. Στις επαρκώς φωτισμένες γειτονιές το 

ποσοστό αυτό μειώνεται αισθητά.  

Σχετικά με την ανησυχία που νιώθουν οι ερωτηθέντες για χρήση και διακίνηση 

ναρκωτικών στην περιοχή, διαπιστώνουμε ότι στις πιο κακοφωτισμένες περιοχές είναι πάρα 

πολλοί αυτοί που δηλώνουν πολύ ανήσυχοι για τα ναρκωτικά (55% ). Σε αυτή τη συσχέτιση των 

ερωτήσεων είναι σαφής η επίδραση που έχει ο φωτισμός στην ανησυχία που νιώθουν οι 

ερωτηθέντες.  
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Ως προς την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών στους δημόσιους χώρους, πάνω 

από τους μισούς κατοίκους των κακοφωτισμένων περιοχών δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ 

(52,50%). Στις πιο φωτισμένες περιοχές τα ποσοστά μειώνονται θεαματικά.  

Σχετικά με την ανησυχία μη γίνει διάρρηξη στο σπίτι τους ειδικά στις κακοφωτισμένες 

γειτονιές κοντά στους μισούς φοβούνται πολύ, ενώ όσο πιο φωτισμένες γίνονται οι περιοχές, το 

ποσοστό αυτό πέφτει και φοβάται λιγότερο.  

Ως προς τη διάρρηξη του αυτοκινήτου, στις κακοφωτισμένες κατά τις βραδινές ώρες 

γειτονιές, παρατηρούμε πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στους μισούς, να δηλώνει ότι ανησυχεί 

πολύ. Το ποσοστό δε αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται ο φωτισμός της περιοχής. 

Στις κακοφωτισμένες γειτονιές είναι πολλοί αυτοί που φοβούνται πολύ μην πέσουν θύμα 

σωματικής επίθεσης στον δρόμο (43,75%). Στις καλύτερα φωτισμένες το ποσοστό αυτό πέφτει 

αισθητά, σε σημείο που ελαχιστοποιείται. Όσο βελτιώνεται ο φωτισμός κατά τις βραδινές ώρες, 

οι περισσότεροι κάτοικοι απαντούν ότι ανησυχούν λίγο ή ότι δεν ανησυχούν ιδιαίτερα.  

Στις κακοφωτισμένες κατά τις βραδινές ώρες το ποσοστό αυτών που ανησυχούν πολύ 

μην πέσουν θύματα εγκληματικής ενέργειας περιμένοντας τα μμμ, είναι 41,25%. Ενώ στις 

υπόλοιπες τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι διασκορπισμένα στις άλλες διαβαθμίσεις της 

ανησυχίας. Το σίγουρο είναι πως όσο καλύτερο φωτισμό έχουμε στην περιοχή, τόσο λιγότεροι 

είναι αυτοί που φοβούνται, κι αυτό φαίνεται από τα ψηλά ποσοστά που έχουν απαντήσει ότι δεν 

ανησυχούν καθόλου. 

  Η επόμενη μεταβλητή που δείχνει να επηρεάζει αισθητά τον φόβο του εγκλήματος είναι 

η ευρυχωρία της περιοχής, εάν δηλαδή είναι πυκνοδομημένη ή όχι. Σχετικά με τη 

συγκεκριμένη μεταβλητή, φαίνεται ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση της ευρυχωρίας της περιοχής 

με τον φόβο θυματοποίησης. Δηλαδή, η πιθανότητα που θεωρούν οι κάτοικοι να πέσουν θύμα 

εγκλήματος στο προσεχές μέλλον, φθίνει από 20,93 % στις κλειστές γειτονιές σε 7,89% στις 

πολύ ευρύχωρες. 

Η διάρρηξη είναι το είδος του εγκλήματος που ανησυχεί τους περισσότερους κατοίκους, 

με τα ψηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται στις πυκνοδομημένες περιοχές (34,41% ).  

Ως προς το επίπεδο εγκληματικότητας σε σχέση με τις όμορες περιοχές, και πάλι πάνω 

από το 50% των ερωτηθέντων σε όλες τις γειτονιές, εκτιμούν ότι η εγκληματικότητα είναι κάτω 

από τον μ.ο. Το ποσοστό τους μεγαλώνει αρκετά στις πιο ανοιχτές από αυτές.  

Για την ανησυχία για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, πολύ ανήσυχοι απαντούν ότι 

νιώθουν οι κάτοικοι στις πιο κλειστές και στενόχωρες περιοχές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

(35,36%). Όσο οι γειτονιές αλλάζουν και γίνονται πιο άνετες, τόσο μειώνεται το ποσοστό αυτό. 

Ως προς την ασφάλεια των παιδιών σε δημόσιους χώρους, οι μισοί περίπου, νιώθουν 

σχετική ανησυχία στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ στις πιο ευρύχωρες νιώθουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Ως προς τη διάρρηξη του αυτοκινήτου ανησυχία μεγάλη παρατηρείται στις 

πυκνοκατοικημένες περιοχές (40,33%).  

  Σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις πιο κλειστές περιοχές ένα 

30,89% των κατοίκων νιώθει μεγάλη ανασφάλεια τη νύχτα, ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά στις 

υπόλοιπες γειτονιές νιώθουν μέτρια ανασφάλεια.  

Ως προς την ασφάλεια που νιώθουν την ημέρα, στις πιο κλειστές γειτονιές οι πιο πολλοί 

νιώθουν αρκετά ασφαλείς (30,98%). 

Η τελευταία περιβαλλοντική παράμετρος που δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο στον 

φόβο του εγκλήματος, είναι το επίπεδο καθαριότητας και συντήρησης της περιοχής. Πιο 

αναλυτικά, ως προς την πιθανότητα να πέσουν θύμα τον επόμενο χρόνο, στις πολύ 
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κακοσυντηρημένες γειτονιές ο κόσμος το θεωρεί από αρκετά έως πολύ πιθανό (40%). Σε όλες 

τις υπόλοιπες περιοχές το ποσοστό αυτό γίνεται κατά πολύ μικρότερο. 

 

Διάγραμμα 2. Τύπος εγκλήματος που φοβίζει τους πολίτες σε σχέση με την καθαριότητα και τη 

συντήρηση της γειτονιάς τους. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Ως προς τα εγκλήματα που τους φοβίζουν (Διαγ. 2), παρατηρείται μεγαλύτερος φόβος 

για διάρρηξη σε όλες τις περιοχές ανεξάρτητα. Στις πολύ καθαρές γειτονιές το ποσοστό αυτό 

είναι, συγκριτικά με τα άλλα, μικρότερο. Μεγάλα ποσοστά συναντάμε και ως προς τη ληστεία, 

(εκτός από τις πολύ καθαρές γειτονιές), ως προς τη σεξουαλική κακοποίηση καθώς και ως προς 

τη σωματική επίθεση. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (32,89%), θεωρεί ότι 

η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία δύο χρόνια στις κακοσυντηρημένες περιοχές. 

Σε σχέση με την ανησυχία που έχουν οι κάτοικοι για συγκεκριμένα εγκλήματα, παρατηρούνται 

σχετικές διαφοροποιήσεις. Για τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτικών, ένα μεγάλο ποσοστό 

στις πολύ κακοσυντηρημένες περιοχές δηλώνει ότι φοβάται πολύ (40,65%). Συναντάμε όμως και 
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το παράδοξο, να είναι μεγάλο το ποσοστό που φοβάται και στις πολύ καθαρές γειτονιές 

(27,27%).  

Για τη διάρρηξη στο σπίτι, στις πολύ καθαρές γειτονιές ένα 40% δηλώνει ότι ανησυχεί 

πολύ, και ένα 9% (μικρότερο ποσοστό) ότι ανησυχεί λίγο. Ποσοστό δηλαδή που είναι 

μεγαλύτερο ακόμα κι από αυτό των κακοσυντηρημένων γειτονιών (35,9%).  

Για τη διάρρηξη του αυτοκινήτου, στις κακοσυντηρημένες γειτονιές το 44,52% των 

κατοίκων απάντησε ότι ανησυχεί πολύ, ενώ στις καθαρές γειτονιές είναι πολύ λίγοι αυτοί που 

ανησυχούν πολύ .  

Τέλος για τη σωματική επίθεση στον δρόμο, στις πιο βρώμικες γειτονιές οι πιο πολλοί 

πάλι ανησυχούν πολύ (34,19%), φαινόμενο που παρατηρείται, παραδόξως, και στις πολύ 

καθαρές (31,82%). 

Ως προς την ασφάλεια τη νύχτα στη γειτονιά, οι πιο πολλοί κάτοικοι στις πιο 

κακοσυντηρημένες γειτονιές, δηλώνουν ότι δε νιώθουν καθόλου ασφαλείς (34,59%). Όσο 

προχωράμε στις υπόλοιπες, είναι ελάχιστοι αυτοί που φοβούνται πολύ.  

Τέλος ως προς την ασφάλεια τη μέρα, στις πιο κακοσυντηρημένες γειτονιές οι πιο πολλοί 

δηλώνουν αρκετά ασφαλείς και στις πιο καθαρές απόλυτα ασφαλείς, σε ποσοστά γύρω από το 

50%.  

 

4. Συμπεράσματα  
Στη βιβλιογραφία αλλά και ποικίλες μελέτες υποστηρίζεται ότι ο φόβος για το έγκλημα που αισθάνονται 

οι κάτοικοι της πόλης σχετίζεται με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά αλλά και με τα χαρακτηριστκά 

του περιβάλλοντος χώρου. Η παρούσα εργασία διερεύνησε τη συσχέτιση αυτή, για τους κατοίκους του 

Δήμου της Αθήνας, μέσω μιας εκτενούς έρευνας στην οποία συμμετείχαν 929 κάτοικοι μέσω της ειδικής 

πλατφορμας http://www.fearofcrime.com/. Από την εκτενή ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν μια 

σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ομαδοποιημένα ως προς δύο κατηγορίες μεταβλητών – 

δημογραφικές και περιβαλλοντικές. Από την ανάλυση που ακολούθησε, προέκυψε ότι τρεις 

δημογραφικές μεταβλητές (ηλικία, επάγγελμα, εκπαίδευση) και τρεις περιβαλλοντικές μεταβλητές 

(φωτισμός, ευρυχωρία, καθαριότητα-συντήρηση) παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στο 

αίσθημα του φόβου του εγκλήματος και την ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες.  

Κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

 Η ηλικία επιδρά και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στις περισσότερες απαντήσεις. Οι 

μεγάλες ηλικίες δείχνουν να ανησυχούν και να επηρεάζονται περισσότερο. 

 Ως προς το επάγγελμα, η διαφοροποίηση παρουσιάζεται κυρίως στους συνταξιούχους και 

μαθητές, γεγονός που συνάδει με τον συνδυασμό των ηλικιών. 

 Διαφοροποιούνται επίσης όσοι είναι χαμηλότερης βαθμίδας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

φαίνεται και να επηρεάζονται και να ανησυχούν περισσότερο. 

 Ως προς τον φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι ο 

κακός φωτισμός δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια.  

 Ως προς την ευρυχωρία της περιοχής, στις κλειστές περιοχές ο κόσμος νιώθει μεγαλύτερη 

ανασφάλεια. 

 Το επίπεδο συντήρησης – καθαριότητας επιδρά και ποιοτικά πολύ στις απαντήσεις. Είναι 

εμφανής η διαφορά του φόβου και της ανησυχίας στις κακοσυντηρημένες περιοχές. 

 Ανάλογα με τη διαφοροποίηση και των δύο ομάδων μεταβλητών, παρατηρείται 

διαφοροποίηση και στον τύπο του εγκλήματος που ανησυχεί τους πολίτες (διάρρηξη, ληστεία, 

σωματική επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση, κλπ). 
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Είναι σαφές ότι τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για 

τον πολεοδομικό – περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Η ασφάλεια, αλλά και η αντίληψη της ασφάλειας, 

επηρεάζονται έντονα από τη δομή και την οργάνωση του χώρου. Έτσι λοιπόν το έγκλημα και ο φόβος 

του εγκλήματος επιδρούν έμμεσα στον τρόπο λειτουργίας της πόλης. 

Στόχος είναι να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον έτσι ώστε να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν, την 

απαιτούμενη ασφάλεια στους κατοίκους του. Άλλωστε, το αίσθημα της ασφάλειας συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Επομένως οι στρατηγικές του αστικού σχεδιασμού οφείλουν να 

προσαρμόζονται στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 
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Κεφάλαιο 9: 
 

 

 

 

 

 

Από την Βιομηχανία των Δρόμων στους Δρόμους της Βιομηχανίας: 

Διερεύνηση των Χωρικών Επιδράσεων στην Βιομηχανία από την Ανάπτυξη 

Οδικών Αξόνων 
 

 

Χαράλαμπος Κυριακίδης 

Δρ. Αστικού Σχεδιασμού 

  Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών – 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

Email: 

kyriakidisharry@gmail.com   

Αλέξανδρος Βουκένας 

Υποψ. Δρ.  Γεωπληροφορικής 

Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών – 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

Εmail: 

voukenas@mail.ntua.gr  

Ευθύμιος Μπακογιάννης 

Επίκουρος Καθηγητής   

Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών – 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής 

Email: ebako@mail.ntua.gr  

 

Περίληψη:  
Η μεταφορική υποδομή κρίνεται ως παράμετρος προώθησης της τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. Απόρροια αυτής της συσχέτισης είναι η ανάδειξη της σημασίας των μεταφορικών 

υποδομών κατά την άσκηση του χωρικού σχεδιασμού, ειδικά σε επίπεδο χωροταξίας. 

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική διαδραματίζει ο 

τομέας της βιομηχανίας, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην ιστορία του χωροταξικού 

σχεδιασμού αλλά και στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι δύο αυτές παράμετροι, που «σχηματικά» 

βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινού παρονομαστή της οικονομικής ανάπτυξής, επιτρέπουν μια 

έμμεση συσχέτισή τους, για την οποία δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του αίτιου και του αιτιατού.  

Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης, αφού το 

αντικείμενό της άπτεται στην δυνητική επιρροή που ασκεί το κύριο οδικό δίκτυο της χώρας στις 

χρήσεις γης και συγκεκριμένα στην οργάνωση του δευτερογενούς τομέα. Για την διερεύνηση 

του ζητήματος, εξετάζεται το θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο για την χωρική ανάπτυξη της 

χώρας και, παράλληλα, διεξάγεται μια εμπειρική μελέτη χωρικής ανάλυσης, κομβικό στοιχείο 

της οποίας είναι η ανάλυση διασποράς. Τα αποτελέσματα αφορούν στην ελκυστικότητα 

τοποθεσιών με εγγύτητα σε αυτοκινητοδρόμους προς νέες μεταποιητικές δραστηριότητες που 

συνεπάγονται μετατροπή αγροτικής γης σε βιομηχανική έκταση. Η τεκμηρίωση πως, πέραν της 

παραπάνω συσχέτισης, εντοπίζεται ανάλογη μεταξύ αστικοποιημένου εδάφους και οδικών 

αξόνων τεκμηριώνει την παράλληλη πορεία μεταξύ οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, που 

καταγράφεται ιστορικά και στην μέχρι τώρα χωροταξική πολιτική. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρικός Σχεδιασμός, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη, Περιφερειακές Ανισότητες, Ανάλυση Διασποράς. 
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1.  Εισαγωγή   

Το τρίτο σκέλος της πολιτιστικής πορείας του ανθρώπου, που αναγνωρίζεται ως μηχανικός, μετά 

τον κυνηγό και τον γεωργό (Λάββας, 2002), χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές. Τα 

τελευταία χρόνια, μάλιστα, η τεχνολογική εξέλιξη αποτέλεσε αιτία δομικών αλλαγών που 

εκφράστηκαν στον χώρο (Κυριακίδης και Σιόλας, 2013) με έντονο το αποτύπωμα που αφορά 

την διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης (Σταθακόπουλος, κ.ά., 2012) και τις επιλογές 

χωρικής πολιτικής (Phelps and Wood,  2011). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αλλαγών 

είναι η διεθνοποίηση των οικονομιών (Kunzmann and Wegener, 1991) που υποστηρίχτηκε με 

την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας (Gill, 1973) σε βάρος παραδοσιακών 

παραγωγικών τύπων του πρωτογενούς τομέα (Khan, et.al., 2021 · Jones, 1983), η αναδιάρθρωση 

του δικτύου των πόλεων (Kunzmann and Wegener, 1991) και η διαφοροποίηση της οργάνωσης 

των τελευταίων. Οι Phelps and Wood (2011), επιχειρώντας μια πρόβλεψη για τους μελλοντικούς 

αστικούς μετασχηματισμούς, διατείνονται πως τα προβλέψιμα γραμμικά μοντέλα ανάπτυξης των 

προηγούμενων περιόδων δεν μπορούν να εφαρμοστούν και οι καθιερωμένες θεωρίες αστικής 

ανάπτυξης πρέπει να επανεξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης 

(Πίνακας 1). Τα τελευταία συνδέονται τόσο με την οικονομική διάρθρωση (Shi and Cao, 2020 · 

Gollin, Jedwab and Vollrath, 2016), λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του Scott (1986) για την 

σημασία της παραγωγής, όσο και με τις υποδομές μεταφορών (Antrop, 2004). 

Πίνακας 1. Καταγραφή προγενέστερων και εκτιμώμενων μελλοντικών αστικών 

μετασχηματισμών. 

 
                  Πηγή: Phelps and Wood (2011). 

 

Παρότι, η αιτιατή συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων γίνεται διαφορετικά 

αντιληπτή στην βιβλιογραφία -σε ορισμένες περιπτώσεις τα φαινόμενα αστικοποίησης και 

βιομηχανοποίησης νοούνται ως παράμετρος ώθησης για ανάπτυξη της μεταφορικής υποδομής 

(Wang, et.al., 2019 · Baloch and Suad, 2018 · Ding and Li, 2017), ενώ σε άλλες καταγράφεται 

το αντίθετο (Atack, Margo and Rhode, 2021 · Knowles, Ferbrache and Nikitas, 2020 ·Maparu 

and Mazumder, 2017 · Arvin, Pradhan and Norman, 2015 · Kunzmann, 2015 · Krugman, 2000 · 

Álvarez-Herranz and Martínez-Ruiz, 2012)-, κοινής αποδοχής τυγχάνει η σχεσιακή σύνδεσή 

τους, υπό το πρίσμα ενός αντιληπτικού άξονα ή τριγώνου (Διάγραμμα 1). 

 

 

 

 

 



 
121 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

Διάγραμμα 1. Σχηματική απεικόνιση της σχέσης μεταξύ οικιστικής και βιομηχανικής 

ανάπτυξης με την μεταφορική υποδομή 

 
               Πηγή: Ιδία Επεξεργασία. 

Τα παραπάνω ζητήματα ήρθαν στο προσκήνιο ξανά την τελευταία πενταετία με την 

καθιέρωση της κοινής στοχοθεσίας από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) για την βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αυτή επιδιώκεται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ατζέντα 

2030 (UN, n.r.). Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να φέρει στο φως την 

συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ βιομηχανικής δραστηριότητας, οικιστικής ανάπτυξης και 

μεταφορικής υποδομής στον ελλαδικό χώρο. Το ερευνητικό ερώτημα που εξετάζεται έχει να 

κάνει με το κατά πόσο η ανάπτυξη ενός οδικού άξονα περιφερειακής ή εθνικής σημασίας μπορεί 

να συνεπάγεται εγκατάσταση νέων μεταποιητικών μονάδων και οικιστικών περιοχών, 

τροποποιώντας τις χρήσεις γης, σε τοπικό επίπεδο, και αναδιαρθρώνοντας την δυναμική του 

εθνικού χώρου.  

Με σκοπό την μελέτη του παραπάνω ζητήματος, διεξήχθη μια εμπειρική μελέτη που 

βασίζεται σε εργαλεία χωρικής ανάλυσης (Ενότητα 4). Η μεθοδολογία (Ενότητα 3) 

αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο (Ενότητα 2), όπου συνοψίζονται, υπό 

το πρίσμα μιας κριτικής ανάγνωσης, συμπεράσματα ερευνητικών εργασιών και αναλύεται το 

θεσμικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης στην χώρα. Τα αποτελέσματα (Ενότητα 5) που 

προκύπτουν επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση επιτρέποντας την διατύπωση γενικότερων 

συμπερασμάτων για την σχέση μεταξύ οργάνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας και 

οικιστικού κεφαλαίου σε σχέση με την ανάπτυξη μεταφορικής υποδομής, στο πλαίσιο άσκησης 

χωροταξικού σχεδιασμού. 

 

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση: Συνοπτική προσέγγιση του θεωρητικού και ιστορικού 

πλαισίου αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα 

Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, η παραγωγική διάσταση του χώρου αποτελεί κομβική 

παράμετρο για την αστική ανάπτυξη. Ανατρέχοντας σε διάφορες θεωρήσεις που επεξηγούν το 

αστικό φαινόμενο διαπιστώνεται διαφορετικό περιεχόμενο στην επιρροή της οικονομίας, 

γεγονός που αξιοποιείται για την ταξινόμησή τους σε ευρύτερα θεωρητικά σχήματα (Πίνακας 2). 

Ο Οικονόμου (1994), ασκώντας κριτική στα διάφορα θεωρητικά σχήματα, υπογραμμίζει πως δεν 

υπάρχει κάποια θεωρία με καθολική ισχύ, μιας που η κάθε μια στηρίχτηκε στους μηχανισμούς 
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και τις διαδικασίες που επικρατούσαν στις περιοχές απ’ όπου άντλησαν εμπειρικό υλικό. Έτσι, 

κατά περιπτώσεις, η κάθε μια μπορεί να αξιοποιηθεί ερμηνευτικά (πρβ. σε Κουσιδώνης, 2007).  

  

Πίνακας 2. Θεωρίες ερμηνείας του αστικού φαινομένου. Πηγή: Οικονόμου (1994). 
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται αυτή η αμφισημία: (α) αφ’ ενός, διαπιστώνεται η 

ύπαρξη μιας «πολεοδομικής παράδοσης» (urbanism tradition) CEC, 1997 σε Gemitis and 

Giannakourou, 2014),  επηρεασμένη από την αγγλική σχολή, η οποία εκφράζεται με ρυθμιστικά 

εργαλεία σχεδιασμού τα οποία βασίζονται σε ιεραρχικές δομές, μηχανισμούς ελέγχου και 

νομοθετικές ρυθμίσεις, (β) αφ’ ετέρου,  η επιρροή της γαλλικής σχολής είναι έντονη (ενδεικτικά, 

πρβ. σε Angelidis, 2005) στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης -με την θεωρία των πόλων 

ανάπτυξης των Perroux (1955) και Boudeville (1966) να αξιοποιείται ως ραχοκοκαλιά της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας-, το οποίο ανήκει στην ναπολεόνια προσέγγιση, βάσει της 

θεσμικής και διοικητικής δομής που αξιοποιείται για την ανάπτυξη του συστήματος χωρικού 

σχεδιασμού (Newman and Thornley, 1996).  

Ωστόσο, οι εξελικτικές τάσεις είναι εμφανείς στο σύστημα σχεδιασμού της χώρας που, 

σύμφωνα με την Στεφανή (2021), διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους (α’ 

περίοδος: 1923-1975, β’ περίοδος: 1975-2000, γ’ περίοδος: 2000-σήμερα).            

Η τελευταία περίοδος συμπίπτει με την καθιέρωση οργανωμένου συστήματος 

χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, εξειδικευμένο με ειδικές κατευθύνσεις ανά τομέα. Αυτή η περίοδος 

συμπίπτει χρονικά με την τελευταία περίοδο της εξέλιξης της βιομηχανίας, η χωρική διάρθρωση 

της οποίας ακολούθησε τρεις χαρακτηριστικές φάσεις που περιλαμβάνουν (Βλιάμος, κ.ά., 1991): 

(α) την φάση της ανεξέλεγκτης χωροταξικής διασποράς, (β) την φάση της χωρικής 

συγκέντρωσης και (γ) την φάση της ελεγχόμενης χωροταξικής διασποράς. 

Δεδομένης της έμφασης της συγκεκριμένης εργασίας στην βιομηχανική διάρθρωση, 

παρακάτω επιχειρείται μια σύνοψη της εξέλιξης της βιομηχανικής δραστηριότητας από την 

μεταπολεμική περίοδο -από τότε, οπότε και εντοπίζονται διασυνδέσεις μεταξύ των κέντρων 

οικονομικής δύναμης (Σακελλαρόπουλος, 2011), ξεκινά, ουσιαστικά, η άνθιση της βιομηχανικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα- μέχρι σήμερα (Εικόνα 1): 

Εικόνα 1. Θεσμικά κείμενα-σταθμοί για την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και 

του χωρικού σχεδιασμού. 

 
                  Πηγή: Τουφεγγοπούλου (2006) - Ιδία Επεξεργασία. 
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 Περίοδος 1940-1960: Στην πρώιμη περίοδο της βιομηχανικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα, δεδομένων των επιπτώσεων της κατοχής και της απουσίας βιομηχανικής πολιτικής από 

τις αρχές του 20ου αιώνα (Πατρώνης, 2015), εντοπίζονται μεμονωμένες μονάδες παραγωγής 

στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη καθώς και σε ορισμένες μικρότερες πόλεις. Το ενδιαφέρον 

στράφηκε στην ανάπτυξη του κλάδου, με έμφαση στην παροχή οικονομικών κινήτρων. Οι 

επιλογές αυτές ενίσχυσαν την συγκέντρωση των μεταποιητικών μονάδων στην Αττική, 

συμβάλλοντας στην ανισοκατανομή του πλούτου και την τάση για μείωση του πληθυσμού της 

υπαίθρου (Μαγγανά-Κακαουνάκη, 1991). Με σκοπό την άμβλυνση των παραπάνω φαινομένων, 

το ΝΔ 2179/1952, αποτελεί μια απαρχή κρατικού παρεμβατισμού στο χωροθετικό πρότυπο της 

βιομηχανικής παραγωγής καθιερώνοντας την παροχή κινήτρων βιομηχανικής ανάπτυξης σε όλη 

την Ελλάδα πλην της Αττικής.  

 Περίοδος 1960-1980: Την δεκαετία 1960 καταγράφηκε υψηλό ποσοστό της βιομηχανικής 

δραστηριότητας -παρά την ανάδυση βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας (Λεοντίδου, 2005), η 

βιομηχανία συνέχισε να λειτουργεί ως δείκτης ευημερίας (Γουργιώτης, 2012)-, με αυξημένα 

ποσοστά στην Αττική. Η ίδια πορεία συνεχίστηκε την δεκαετία 1970 (Ίδρυμα Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών, 2017), συμπαρασύροντας αναδιατάξεις στην χωρική οργάνωση 

οικιστικών περιοχών. Η εφαρμογή της θεωρίας των πόλων ανάπτυξης βασίστηκε στις 

βιομηχανικές πόλεις που ενισχύθηκαν αυτήν την περίοδο και οι οποίες εντοπίζονται κατά μήκος 

του οδικού άξονα της εθνικής οδού (Christofakis and Papadaskalopoulos, 2011). Με σκοπό την 

ανάσχεση του υδροκεφαλισμού της Αθήνας, που συνδέθηκε με οικιστικές πιέσεις και εσωτερική 

(Λαμπριανίδης, 2002 · Μαλούτας, 2000 · Λουκίσας και Μελαχρινός, 1999) και εσωτερική 

μετανάστευση, καθιερώθηκε ο θεσμός της «αναπτυξιακής περιφέρειας» και οργανώθηκαν οι 

πρώτες βιομηχανικές περιοχές, χωρίς, ωστόσο, σημαντικά αποτελέσματα. Για την ενίσχυση του 

τομέα σε απομακρυσμένες περιοχές, θεσμοθετήθηκαν διάφορα νομοθετήματα, όπως το Ν.Δ. 

1377/1973, ο Ν. 289/1976 και ο Ν. 849/1978.  

 Περίοδος 1980-2000: Την περίοδο αυτή καταγράφεται εκτεταμένη μετατόπιση 

βιομηχανικών μονάδων από την Αττική προς την περιφέρεια, ως αποτέλεσμα -μερικώς, 

τουλάχιστον- της αμυντικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης που ακολουθήθηκε (Kourliouros, 

Korres and Kokkinou, 2015).  Σημαντική ήταν η συμβολή του εργαλείου της Βιομηχανικής 

Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) που, παρότι προϋφίσταται από το 1962, αποκτά διαφορετικό νόημα με τον Ν. 

2545/1997, ενώ ενισχύεται από το Π.Δ. 136/1986 που παρείχε την δυνατότητα ανάπτυξης μιας 

τουλάχιστον ΒΙ.ΠΕ. σε κάθε νομό της χώρας μέσω της Ελληνικής Τράπεζα Βιομηχανικής 

Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) (Οικονόμου, 2008).  

Την ίδια περίοδο αρχίζει η σύμπλευση μεταξύ των ελληνικών πολιτικών για την περιφερειακή 

ανάπτυξη με τις αντίστοιχες της ΕΟΚ. Η εκπόνηση του «Προγράμματος Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 1981-1985» συνέβαλε στην ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. 

 Περίοδος 2000-σήμερα: Στο διάστημα αυτό καθοριστικός ήταν ο ρόλος της ανάπτυξης του 

χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται στην οργάνωση της 

βιομηχανίας όπως αποτυπώνεται στην θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΕΠΧΣΑΑ-Βιομηχανίας, ΦΕΚ 

151/ΑΑΠ/13.04.2009). Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ-Βιομηχανίας, οι μητροπολιτικές περιοχές της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αξιολογούνται ως περιοχές ποιοτικής αναδιάρθρωσης, ως προς 

την βιομηχανική δραστηριότητα, ενώ καθορίστηκαν, επίσης ευρείες περιοχές στήριξης που 

συνδέονται χωρικά με τις περιοχές εντατικοποίησης. Μέχρι προσφάτως, ωστόσο, η 

αποτελεσματικότητα του χωροταξικού σχεδιασμού στο χωροθετικό πρότυπο της βιομηχανίας 

κρίνεται χαμηλή, λόγω του χαμηλού ποσοστού μεταποιητικών επιχειρήσεων (λιγότερο από το 



 
125 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

13% από αυτές) (Σπυριδάκη, Οικονομίδου και Λαϊνάς, 2018) που έχουν εγκατασταθεί στους 53 

υφιστάμενους οργανωμένους υποδοχείς (Λαϊνάς, 2019) -εκ των οποίων οι περισσότεροι (17) 

εντοπίζονται στην Κ. Μακεδονία και την Αν. Μακεδονία και Θράκη-, που καλύπτουν έκταση 

περίπου 69 χιλ. στρεμμάτων (Σπυριδάκη, Οικονομίδου και Λαϊνάς, 2018). 

Από την παραπάνω σύντομη αναδρομή προκύπτει, αφενός, πως το πρότυπο χωροθέτησης 

της βιομηχανίας συνδυάζεται με τις οικιστικές αναπτύξεις και, αφετέρου, πως επηρεάστηκε από 

την ανάπτυξη μεταφορικής υποδομής. Πράγματι, από την προπολεμική περίοδο, με την 

αναγνώριση της ανάπτυξης «παρά τας […] αναγνωρισμένας αμαξιτάς οδούς» (Ν.Δ. 17.07.1923) 

μέχρι στην σημερινή, όπου οι οδικοί άξονες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στα χωροταξικά 

πλαίσια, η παραπάνω παρατήρηση είναι εμφανής.  

Η τελευταία διαπίστωση είναι εμφανής για δύο λόγους που σχετίζονται με την 

στοχοθεσία και την μεθοδολογία των χωροταξικών πλαισίων:  

 Κεντρικός στόχος τους είναι η αειφόρος ανάπτυξη, που στηρίζεται τόσο στην οικονομική 

όσο και στην κοινωνική ευημερία (Delitheou, et.al., 2021 · Σκούντζος, 2005 · Κατσέλη και 

Μεγούλα, 2001).  

 Το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στην ανάδυση «πόλων ανάπτυξης» 

που λειτουργούν αποδοτικότερα όταν υψηλής ποιότητας μεταφορικά δίκτυα τους εξυπηρετούν 

(Mustatea, 2013 · Crockatt, 2000), ενδυναμώνοντας τους μικρότερους οικισμούς (Banister and 

Berechman, 2000). 

Η πρόσφατη ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΣΜ) (ΕΣΣΜ, 2019) 

καταδεικνύει όχι μόνο τον υποστηρικτικό ρόλο των μεταφορών στην αναπτυξιακή πολιτική της 

χώρας αλλά φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα βιωσιμότητας των μεταφορικών υποδομών, μέσα 

από την αξιοποίηση εναλλακτικών και «πράσινων» μέσων μεταφοράς και μετακίνησης που 

μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά των υφιστάμενων υποδομών (Μπακογιάννης, 

Κυριακίδης και Σίτη, 2021) και , κατά συνέπεια, ως εναλλακτικοί άξονες ανάπτυξης. 

 

3. Μεθοδολογία 

Με γνώμονα το παραπάνω πλαίσιο, το ερευνητικό ερώτημα που αφορά στην επίδραση των 

οδικών αξόνων στην οικιστική και μεταποιητική δραστηριότητα -ή γενικότερα στις χρήσεις γης- 

επιχειρείται να διερευνηθεί αξιοποιώντας τεχνικές χωρικής ανάλυσης για το σύνολο του 

ελλαδικού χώρου, σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Δύο (συχνά 

αξιοποιούμενες σε αντίστοιχες μελέτες) (ενδεικτικά, πρβ. σε Cieślak, Biłozor, A. and 

Szuniewicz, 2020 ·  Steurer and Bayr, 2020 · Kalantari and La, 2015) ήταν οι πηγές δεδομένων: 

(α) η υπηρεσία Copernicus Land Monitoring Service (2021) για τις χρήσεις και καλύψεις γης για 

τις περιόδους 2012 και 2018 και (β) η ανοιχτή γεωχωρική βάση δεδομένων Open Street Map. 

Σε πρώτη φάση (Διάγραμμα 2), εξετάστηκαν οι μεταβολές των χρήσεων και καλύψεων 

γης, εντοπίζοντας στον χάρτη τα σημεία που αυτές καταγράφηκαν. Οι αλλαγές αυτές 

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες (Πίνακας 3).  

Για κάθε στοιχείο της κάθε κατηγορίας, υπολογίστηκε η ευκλείδεια απόσταση από το 

κέντρο βάρους του έως τον κοντινότερο οδικό άξονα. Για κάθε κατηγορία, υπολογίστηκε η μέση 

απόσταση, ώστε να γίνει αντιληπτό το ενδεχόμενο πιθανής ή μη συσχέτισης μεταξύ οδικών 

αξόνων και μεταβολών στις χρήσεις και καλύψεις γης. Στην συνέχεια,  οι τρεις τιμές που 

προέκυψαν συγκρίθηκαν μεταξύ τους με μια Ανάλυση Διασποράς μίας τιμής (one-way 

ANOVA), ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια ειδικότερη επίδραση των οδικών μεταφορών 

προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η εξής μηδενική 

υπόθεση έναντι της εναλλακτικής: 
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 Η0: Ο μέσος όρος των αποστάσεων για το σύνολο  των αλλαγών κάθε κατηγορίας (Α, Β, ή 

Γ) δεν διαφέρει σημαντικά από κατηγορία σε κατηγορία.  

 Ηa: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων κάθε 

κατηγορίας 

Διάγραμμα 2. Μεθοδολογικό Διάγραμμα. 

 
                Πηγή: Ιδία Επεξεργασία. 

 

 

Πίνακας 3. Κατηγορίες μεταβολών στις καλύψεις γης που αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση 

διακύμανσης. 

 
                 Πηγή: Ιδία Επεξεργασία. 

 

Κομβικό στοιχείο ήταν η επιλογή του οδικού δικτύου. Για λόγους καλύτερης 

κατανόησης και εξαγωγής ευανάγνωστων συμπερασμάτων, αποφασίστηκε η μελέτη να 

περιοριστεί στους υλοποιημένους άξονες του βασικού οδικού συστήματος της χώρας 

(ΓΠΧΣΑΑ, 2008). Η απουσία τέτοιων αξόνων από τον νησιωτικό χώρο ήταν η αιτία που 

οδήγησε στην εξαίρεση της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας από την εμπειρική μελέτη. Η 
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συγκεκριμένη μεθοδολογική επιλογή τεκμηριώνεται και από την περιορισμένη παρουσία του 

δευτερογενούς τομέα στις νησιωτικές περιοχές. 

 

4. Αποτελέσματα Έρευνας 

Κατά τον υπολογισμό των μεταβολών των διαφόρων καλύψεων γης, διαπιστώθηκε πως 

μεγαλύτερες ήταν οι μεταβολές που εντοπίζονται εντός των γενικότερων κατηγοριών (πχ. 

δασικών, αγροτικών, κλπ). Η παρατήρηση αυτή συνδέεται με αλλαγές που έλαβαν χώρα σε 

υποκατηγορίες των κατηγοριών αυτών, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν έκτακτα γεγονότα, 

όπως η ανάπτυξη πυρκαγιών. Πράγματι, το υψηλότερο ποσοστό μεταβολής επί του συνόλου των 

μεταβολών (75,41%) αφορά σε πυρόπληκτες δασικές εκτάσεις.  

Η κατηγορία με το αμέσως επόμενο υψηλότερο ποσοστό μεταβολής (4,70%) είναι η 

κατηγορία Β και εκφράζει τις τάσεις αστικοποίησης. Η κατηγορία Α, που εκφράζει τις τάσεις 

βιομηχανικής ανάπτυξης κατά το διάστημα 2012-18, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά, 

κυρίως λόγω της μικρής επιφάνειας των περιοχών όπου νέες βιομηχανικές μονάδες 

αναπτύσσονται.  

 

Εικόνα 2. Χωρική καταγραφή των μεταβολών στις καλύψεις γης (κατηγορίας Α-Β-Γ) σε σχέση 

με τους υφιστάμενους αυτοκινητοδρόμους της ηπειρωτική χώρας. 

 
                                    Πηγή: Ιδία Επεξεργασία.  

 

Η ανάλυση της πληροφορίας για τις μεταβολές των χρήσεων και καλύψεων γης, μεταξύ 

2012 και 2018 σε σχέση με το βασικό οδικό σύστημα της χώρας αποτυπώνεται χωρικά στην 

Εικόνα 2. Μεγαλύτερης έκτασης μεταβολές καταγράφονται στην κατηγορία Γ (Πίνακας 4), 

δεδομένου του εύρους της. Με μια πρώτη εποπτεία, διαπιστώνεται μεγαλύτερη τάση διάχυσης 

των αλλαγών αυτής της κατηγορίας έναντι των άλλων δύο, με αποτέλεσμα να αναμένεται 

μικρότερη επιρροή των οδικών αξόνων προς την κατηγορία Γ. 
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Αναφορικά με τις μέσες τιμές της απόστασης των σημείων μεταβολής των κατηγοριών Α και Β, 

αν και δεν παρουσιάζεται αξιόλογη διαφορά, εντούτοις, η αθροιστική τιμή της απόστασης και η 

τιμή της μεταβλητότητας, αποτυπώνουν μια εντονότερη επίδραση των οδικών αξόνων προς την 

βιομηχανική δραστηριότητα, αφού οι αλλαγές  της κατηγορίας Α γειτνιάζουν περισσότερο σε 

οδικούς άξονες. 

 

Πίνακας 4. Υπολογισμοί ευκλείδειας απόστασης και μεταβλητότητας για τα στοιχεία των 

κατηγοριών Α-Β-Γ από τον πλησιέστερο οδικό άξονα. 

 
                  Πηγή: Ιδία Επεξεργασία. 

Η παραπάνω προσέγγιση θέτει υπό αμφισβήτηση την μηδενική υπόθεση και για να 

ελεγχθεί το ζήτημα αυτό, διεξήχθη η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), τα αποτελέσματα της 

οποίας συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Η υψηλή τιμή  του κριτηρίου F-distribution και η πολύ 

χαμηλή τιμή του κριτηρίου P-value (<0.05), επιτρέπει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης 

και την αποδοχή της εναλλακτικής, ότι δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

στους μέσους όρους των εξεταζόμενων κατηγοριών.  

 

Πίνακας 5. Πίνακας one-way ANOVA. 

 
            Πηγή: Ιδία Επεξεργασία. 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαφοροποίησης δεν υποδηλώνουν την κατεύθυνση της 

διαφοροποίησης. Ωστόσο, η κατηγορία που διαφοροποιείται περισσότερο, παρουσιάζοντας 

υψηλότερο μέσο όρο είναι η κατηγορία Γ. 

 

 

5. Συμπεράσματα 

Προσεγγίζοντας την αναπτυξιακή πολιτική που εκφράζεται μέσα από την άσκηση χωροταξικού 

σχεδιασμού στην Ελλάδα, γίνεται εμφανής η σύνδεση μεταξύ οικιστικής ανάπτυξης και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο δευτερογενής τομέας, παρότι δεν αποτελεί την βάση της 

ελληνικής οικονομίας, φαίνεται πως αποτελούσε μια παράμετρο που λαμβανόταν σημαντικά 
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υπόψη κατά την διαδικασία σχεδιασμού. Η θεσμοθέτηση του ΕΠΧΣΑΑ – Βιομηχανίας 

υποδηλώνει την πρακτική αυτή, η οποία απορρέει, επίσης, και από το ΓΠΧΣΑΑ. Και τα δύο 

πλαίσια, όμως, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη οδικών αξόνων, οι οποίοι λειτουργούν ως 

άξονες ανάπτυξης και διάχυσης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των υπηρεσιών από τους 

«πόλους ανάπτυξης» προς την ενδοχώρα. 

Με γνώμονα αυτήν την συσχέτιση, που απορρέει τόσο από τις επιλογές του χωροταξικού 

σχεδιασμού όσο και από την διεθνή βιβλιογραφία, ήρθε στο προσκήνιο η ανάγκη εμπειρικής 

μελέτης για τον ρόλο των βασικών αυτοκινητοδρόμων της χώρας στην ανάπτυξη των χρήσεων 

γης. 

Έτσι, επιλέχτηκε η διεξαγωγή χωρικής ανάλυσης σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις των 

χρήσεων γης στο πρόσφατο παρελθόν (2012-2018). Από την ανάλυση αυτή προέκυψαν 

συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

- Η βιομηχανική δραστηριότητα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, οι οποίες δεν είναι 

θεαματικές. Τα ποσοστά συμμετοχής του κλάδου παραμένουν μικρά και ο αριθμός των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς. Ωστόσο, η ανάπτυξη 

αυτή πλέον φαίνεται πως ακολουθεί τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, 

αξιοποιώντας τους θεσμοθετημένους υποδοχείς, αφού οι μεταβολές αγροτικής γης σε 

βιομηχανική γη είναι περιορισμένες σε σχέση με μεταβολές που αφορούν λοιπές χρήσεις γης. 

- Η μικρή απόσταση των περιοχών που απέκτησαν βιομηχανική χρήση, κατά το διάστημα 

2012-2018, από σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους, όπως η Εγνατία Οδός, υποδηλώνει μια 

σημαντική εξάρτηση του δευτερογενούς τομέα από την μεταφορική υποδομή. Η παρατήρηση 

αυτή διευρύνεται στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, ωστόσο, είναι εντονότερη στην Π. 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το γεγονός αυτό επιτρέπει πιθανές συσχετίσεις με 

επιπλέον παραμέτρους, όπως η παρουσία οικιστικών περιοχών σε μεγάλη πυκνότητα, η ύπαρξη 

σιδηροδρομικού δικτύου, η γειτνίαση με τον βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο καθώς και η 

αναπτυξιακή πολιτική. 

- Η θεωρητική τεκμηριωμένη συσχέτιση μεταξύ οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης 

μοιάζει να επιβεβαιώνεται από την εμπειρική μελέτη για τον ελλαδικό χώρο, αφού εντοπίζεται 

γειτνίαση μεταξύ μεταβολής μη-αστικών σε αστικών επιφανειών και αγροτικών σε 

βιομηχανικών επιφανειών. Η παρατήρηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ νέων 

οικιστικών και αστικοποιημένων περιοχών από οδικούς άξονες να είναι μικρή, επίσης. Μάλιστα, 

οι αστικοποιημένες εκτάσεις παρουσιάζουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη εξάρτηση από τους 

οδικούς άξονες. 

- Οι αλλαγές χρήσεων γης που αφορούν σε μετάβαση από αγροτική σε βιομηχανική χρήση 

καθώς και από μη-αστική σε αστική παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγγύτητα προς το οδικό δίκτυο 

σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλαγών χρήσεων. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται πως 

λοιπές δραστηριότητες επηρεάζονται λιγότερο από το πρωτεύον εθνικό δίκτυο. Δεν σημαίνει, 

όμως, πως υπάρχει απουσία συσχέτισης μεταξύ αυτών των αλλαγών και μικρότερων οδικών 

αξόνων, μιας που εντοπίζεται συσπείρωση των αλλαγών σε γραμμικά μοτίβα που υποδηλώνουν 

άμεση επιρροή από μικρότερης σημασίας άξονες, που δεν εξετάζονται εμπειρικά στην 

συγκεκριμένη εργασία. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα δίνουν αφορμή για περεταίρω διερεύνηση του ζητήματος, 

αφού θα ήταν σκόπιμο να μελετηθούν επιμέρους οδικοί άξονες σε σχέση με τις παραπάνω 

αλλαγές. Επίσης, σε μια μελλοντική έρευνα με μικρότερο βαθμό αφαίρεσης όπου θα 

εξετάζονταν οι αλλαγές για το σύνολο των κατηγοριών των χρήσεων γης, θα μπορούσαν να 

προκύψουν χρήσιμα ευρήματα για την επιρροή της μεταφορικής υποδομής σε κάθε τύπο χρήσης 
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γης, ενώ «κρυφές» συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων θα ήταν δυνατόν να 

έρθουν στην επιφάνεια. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η επανάληψη μιας αντίστοιχης μελέτης μετά 

την ολοκλήρωση επιμέρους οδικών αξόνων, ώστε να διατυπωθεί ο βαθμός επιρροής περιοχών 

που σήμερα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα νέα δεδομένα αναμένεται να συμβάλουν στην 

καλύτερη αξιολόγηση του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας και της πολιτικής μεταφορών. 
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Κεφάλαιο 10: 
 

 

 

 

 

 

Μοντελοποίηση της Αστικής Εξέλιξης (Urban Growth) με τη Χρήση 

Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης και GIS. Η Περίπτωση της Αττικής 
Άννα Παπαδήμα-Κουτσοθανάση 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ,   

ΔΠΜΣ ¨Πολεοδομία – Χωροταξία¨ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,  

Email: annapapadimak@gmail.com 

Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Ν. Φώτης† 

 

 
Περίληψη:  
Στην συγκεκριμένη εργασία ο στόχος είναι να προβλεφθεί η αστική ανάπτυξη της περιφέρειας 

Αττικής. Η πρόβλεψη της αστικής ανάπτυξης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον και απαραίτητο για την σωστή διαχείρηση του δομημένου περιβάλλοντος.  

Αρχικά περιγρέφεται το φαινόμενο και αναλύονται τα χαρακτηριστικά του. Στην παρούσα 

εργασία για να πραγματοποιηθεί και να απεικονιστεί η πρόβλεψη της αστικής ανάπτυξης, 

χρησιμοποιήθηκαν Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και νευρωνικά δίκτυα. 

Επέιτα παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης και αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης του φαινομένου. 

Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν όσον αφορά την αστική εξάπλωση στην 

Αττική, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αστική διάχυση, αστικοποίηση, πρόβλεψη αστικής ανάπτυξης, GIS, τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) 
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1. Εισαγωγή 

Η Γη έχει γίνει αστικός πλανήτης. Οι αστικές περιοχές απλώνονται ακόμη γρηγορότερα από ό,τι 

αυξάνονται οι άνθρωποι, καταπίνουν τόσο γεωργικές όσο και άγονες εκτάσεις. Αν και η 

παγκόσμια αστική κάλυψη γης εκτιμάται ότι καταλαμβάνει περίπου το 2% ή το 3% της 

συνολικής έκτασης της Γης (Lambin et al., 2001), πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 2008 

περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές (Δ. 

Τριαντακωνσταντής, Γ. Μουντράκης, 2012).  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί στο 60% του συνολικού 

πληθυσμού έως το 2030 (OHE, 2016). Πριν από διακόσια χρόνια, η μόνη πόλη που είχε 

περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, ήταν το Πεκίνο στην Κίνα. Σήμερα, υπάρχουν 

περισσότερες από 500 πόλεις με πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.  

 

Εικόνα 2: Ποσοστό παγκόσμιου αστικού πληθυσμού Πηγή: Web 

 
Ο όρος αστική επανάσταση (Ghorra-Gobin, 2004) xρησιμοποιείται για να τονίσει την 

αλληλεπίδραση δύο φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σήμερα α) τη μεταβολή της κλίμακας του 

αστικού ιστού χωρίς την επιβολή ορίων και β) τη ραγδαία ανάπτυξη των αστικών 

συγκροτημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαιτέρως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, πέραν των 

παλιών βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών. 

Είναι απαραίτητη η διαχείριση του φαινομένου, ώστε αφενός να μελετηθούν τα πρότυπα 

της ανάπτυξης και αφετέρου να γίνει πρόβλεψη της μελλοντικής της επίδρασης, να 

αξιολογηθούν τα μελλοντικά σχέδια, αλλά και να εντοπιστούν οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες 

περιοχές ή και άλλα σημεία που πρέπει να διαφοροποιηθούν. Η έρευνα για την πρόβλεψη αυτής 

της περίπλοκης διαδικασίας είναι ιδιαίτερα καρποφόρα για τη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμια 

κλίμακα, καθώς επιτρέπει την εισαγωγή μιας πιο βιώσιμης αστικής πολιτικής (Marvin Mc 

Cutchan et al, 2020). Η μελέτη της αστικής διάχυσης επιβάλει λοιπόν τη χρήση κατάλληλων 

εργαλείων για το σκοπό αυτό.   
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Εικόνα 3 Ποσοστό αστικού πληθυσμού ανά περιοχή Πηγή: Web 

 
 

1.1 Στόχος 

Στόχος της εργασίας είναι η πρόβλεψη της χωρικής εξάπλωσης των κατοικημένων περιοχών της 

Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν η ανάλυση του φαινομένου της αστικής διάχυσης και η 

εξαγωγή προβλέψεων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροχρονική δομή του φαινομένου μέσω 

δεδομένων του προγράμματος Copernicus. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμποιηθούν τεχνικές 

μηχανικής μάθησης, νευρωνικά δίκτυα και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Τα 

εργαλεία αυτά επιλέχτηκαν λόγω της ευελιξίας τους και τη δυνατότητας που έχουν να δέχονται 

δεδομένα πολλών τύπων. 

 

2. Αστική Διάχυση 

2.1 Ορισμός 

Ο όρος «διάχυση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αστικό περιβάλλον από τα μέσα του 

20ου αιώνα. Η πρώτη χρήση του όρου εντοπίζεται το 1937 και αποδίδεται στον Earle Draper, ο 

οποίος χρησιμοποίησε τον όρο για να αναφερθεί σε μια μορφή εγκατάστασης οικονομικά 

ασύμφορη και χωρίς αισθητική (Maier et al, 2006). 

Ως φαινόμενο η αστική διάχυση ξεκινάει στην πραγματικότητα από την ίδρυση μίας 

πόλης, Οι συνεχείς ανάγκες του πληθυσμού οδηγούν στην επέκταση των ορίων της πόλης, με 

συνέπεια οι πόλεις να καλύπτουν όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις. Η χωρική, όμως, ανάπτυξη 

πραγματοποιείται με διαφορετικά πρότυπα και λαμβάνει διαφορετικές μορφές κατά τη διάρκεια 

των ετών  

Η διάχυση αποτελεί μία από τις επικρατέστερες μορφές της αστικής ανάπτυξης, η οποία 

δε βασίζεται στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της χωρικής οργάνωσης. Πρόκειται για μία 

πρόχειρη ανάπτυξη, διασκορπισμένη και συνήθως ασυνεχή, που αφήνει ενδιάμεσα κενά 

τμήματα αγροτικής γης. Σύμφωνα με την Λεοντίδου (2001) «Η πόλη αποτελεί προϊόν της 

κοινωνίας, την γεωγραφική έκφραση μιας οικονομίας, ένος πολιτισμού, μιας πολιτικής 

πραγματικότητας». Συνεπώς η διάχυτη πόλη αντιπροσωπεύει μάλλον την υπεροχή του ιδιωτικού 

έναντι του δημοσίου και του ατομικού έναντι του συλλογικού (Πετρολέκας, 2014).   
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Υπάρχουν μερικές σημαντικές θεωρίες σχετικά με την αστικοποίηση στις πόλεις. Οι 

πόλεις έχουν πολλές σημαντικές λειτουργίες, αλλά έχουν επίσης και τις δυσλειτουργίες τους. 

Είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού και προωθούν διαφορετικούς πληθυσμούς, αλλά φιλοξενούν 

επίσης το έγκλημα και άλλες διαταραχές στην κοινωνία. Η ποικιλομορφία των πολιτισμών στο 

κοινωνικό υπόβαθρο απλώς αυξάνει τη σύγκρουση για τις πεποιθήσεις και τις αξίες. Διαθέτουν 

ισχυρές πολιτιστικές αξίες και οι άνθρωποι που ζούν σε αυτές έχουν διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις, προοπτικές και αξίες για την αστική ζωή.  

 

2.2 Αιτίες 

2.2.1 Δημογραφικές Αιτίες 

Η χωρική επέκταση των πόλεων είναι γρηγορότερη από την πληθυσμιακή τους αύξηση Η 

μεγάλη συγκέντρωση στον αστικό ιστό προκύπτει αφενός από την φυσική πληθυσμιακή αύξηση, 

αφετέρου από τα φαινόμενα αστικοποίησης (μετακίνηση στο κέντρο προς αναζήτηση εργασίας, 

καλύτερων όρων διαβίωσης). Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ρόες αποτελούν την κύρια 

πηγή πληθυσμιακής αύξησης. Η αύξηση αυτή δημιουργεί την ανάγκη για αύξηση/επέκταση της 

αστικής γης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου πληθυσμού και κατά συνεπεια 

εντείνονται και τα φαινομενα αστικοποίησης (Μπαρτζώκα, 2016). 

 

2.2.2 Κοινωνικές-Πολιτισμικές Αιτίες 

Οι επιλογές των ανθρώπων σε χωρικό επίπεδο, γίνονται με βάση τις αντιλήψεις τους την κάθε 

χρονική περιόδο και δεν είναι αποτέλεσμα μόνο από κάποιο ιδεολογικό πρότυπο. Έτσι, οι 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στον αστικό χώρο είναι αποτέλεσμα των προσωπικών 

αντιλήψεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Γενικά, οι τάσεις μετακίνησης εξαρτώνται από: α) 

τις προσωπικές προτιμήσεις, β) τις ευκαιρίες ή τις δυνατότητες του κάθε ατόμου ή της 

οικογένειάς του, γ) τους περιορισμούς που προκύπτουν από κάθε νοικοκυριό ή από κάθε άτομο 

ξεχωριστά. 

 

2.2.3 Οικονομικές Αιτίες 

Η εξέλιξη του φαινομένου της αστικής διάχυσης επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 

οικονομικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η οικονομική ευμάρεια και η 

αύξηση του ποσοστού κατοχής ιδιωτικού μέσου μεταφοράς, αλλά και οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης. Στα οικονομικά αίτια περιλαμβάνονται και οι κίνησεις που πραγματοποιεί 

το κατασκευαστικό κεφάλαιο. Η δημιουργία κύριας ή δεύτερης ατοικίας στην περιφέρεια των 

πόλεων θεωρείται ακόμα ως μια πολύ καλή ευκαιρία επένδυσης. Οι τιμές της γης στην ύπαιθρο 

αρχικά είναι πιο χαμηλές σε σχέση με αυτές του κέντρου, όμως η ανοδική τους πορεία 

πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα (Couch and Carecha, 2006, Γεμενετζή Γ., 2011).   

 

2.3 Επιπτώσεις 

Έτσι, ενώ η αστικοποίηση είναι απλώς η μετακίνηση ανθρώπων από αγροτικές σε αστικές 

περιοχές, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της αστικής διάχυσης είναι η μειωμένη 

προσβασιμότητα εξαιτίας του διαχωρισμού των χρήσεων γης (Ewing, 1997). 

 

2.3.1 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι πάρα πολλές και κατά κόρον αρνητικές, όπως είναι η 

μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και η απώλεια των οικοσυστημάτων που βρίσκονται κοντά 
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στις μεγάλες πόλεις (Khan 2000). Επιπλέον η αύξηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, λόγω των 

μεγάλων αποστάσεων προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση.(Nechyba and Waish 2004).  

Η επέκταση των αστικών εκτάσεων πραγματοποιείται με τίμημα την καταστροφή 

μεγάλου τμήματος αγροτικών και αστικών περιοχών, επιβαρύνοντας ανεπανόρθωτα τα εδάφη 

που αποτελούν ένα φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο. Ο κατακερματισμός μεγάλων εκτάσεων σε 

μικρότερες χωρικές μονάδες, μπορεί επιπρόσθετα να αναστείλει τις κινήσεις της άγριας ζωής 

(Peck 1998, Cieslewicz, 2002). Η κατανάλωση των αποθεμάτων ενέργειας που αφορούν στις 

μετακινήσεις και στην κατασκευή των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, θέρμανσης κ.ά. στις όλο 

και πιο απομακρυσμένς αυθαίρετες κατοικίες, έρχεται να προστεθεί στις παράπλευρες 

περιβαλλοντικές απώλειες (ΕΕΑ, 2006).  

2.3.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις 

Υπάρχουν ακόμα και οι κοινωνικές συνέπειες με πιο σημαντική την ομαδοποίηση των 

κατοίκων. Ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε τάξεις έχει και χωρική έκφραση (Μπαρτζώκα, 

2016). Συνήθως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα κατοικούν στα κέντρα των πόλεων, ενώ στα 

προάστια επιλέγουν να μένουν άνθρωποι των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων. (Barnes et al. 

2001). Παράλληλα, στις υπό καθεστώς αστικής διάχυσης διαμορφούμενες περιοχές, 

παρατηρείται απουσία δημόσιων χώρων αφού προκείται για περιοχές που δημιουργούνται 

ασύντακτα.  

 

2.3.3 Οικονομικές Επιπτώσεις 

Εξετάζοντας, στην συνέχεια την αστική διάχυση των πόλεων υπό ο πρίσμα της οικονομίας, 

διαπιστώνεται πως αυτή η μορφή ανάπτυξης της πόλης είναι στην πραγματικότητα πιο 

δαπανηρή, σε σχέση με την οργανωμένη ανάπτυξη (ΕΕΑ, 2006). Δαπάνες για μετακινήσεις 

των κατοίκων και των επιχειρήσεων, λόγω ανεπαρκούς συγκοινωνιακών υποδομών, αλλά και 

δαπάνες ανάπτυξης και επέκτασης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λόγω της διάχυσης των 

πόλεων και της μεταβολής των οικονομικών δραστηριοτήτων παρατηρείται εγκατάληψη 

περιοχών, κυρίως πρώην βιομηχανικών, των όποιων τα τεμάχια γης, παραμένουν 

ανεκμετάλευτα.  

 

2.4 Διαχείριση του φαινομένου 

Το κατάλληλο μέσον για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι εκ των προτέρων ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός. Τόσο ιστορικά, όσο και σήμερα, σκοπός του πολεοδομικού 

σχεδιασμού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής 

αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής αειφορίας. Στον πυρήνα της διαδικασίας αυτής 

βρίσκεται ο σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης.  

Η πράσινη ζώνη που εφαρμόστηκε  το 1930 στην Αγγλία, ορίζεται κατά τον Bo-sinTang (2007) 

ως «ζώνη γης γύρω από την πόλη, όπου η οικιστική ανάπτυξη είναι αυστηρά απαγορευμένη». 

Πρόκειται για ένα μέτρο που εμποδίζει τη διάχυση της δόμησης και συμβάλει στη διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η συμπαγής πόλη καλείται και πόλη των μικρών αποστάσεων και παρουσιάστηκε τη δεκαετία 

του 1990. Βασίζεται στις μικτές χρήσεις και παράλληλα προωθεί την υψηλή οικιστική 

πυκνότητα. Η έξυπνη πόλη είναι βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και 

παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την συμπαγή πόλη. Βασικό στοιχείο αυτών των 

προεγγίσεων είναι η συγκέντρωση της ανάπτυξης στο κέντρο της πόλης για να αποτραπεί η 

διάχυση, περιβαλλοντική  προστασία,  συνθέτουν  το  πλαίσιο  μετάβασης  της Βαρκελώνης σε 

μια νέα πραγματικότητα.  
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Η  στρατηγική  που  ακολουθείται  στο  πλαίσιο  του  μετασχηματισμού  της  

Βαρκελώνης  σε  μια  έξυπνη  πόλη  δεν  αποσκοπεί  απλά  στην  υιοθέτηση  τεχνολογιών  

αιχμής,  αλλά  επιδιώκει  να  την  καταστήσει  ένα  ‘ζωντανό  οικοσύστημα’  (living  habitat),  

όπου  οι  νέες  τεχνολογίες  και  η  καινοτομία αποτελούν  τα  μέσα  για:  τη  βελτίωση  της  

ποιότητας  ζωής  των  πολιτών,  τη  βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία  νέων καναλιών  επικοινωνίας, την πρόσβαση  σε 

πληροφορία, καθώς  και  την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. 

περιβαλλοντική  προστασία,  συνθέτουν  το  πλαίσιο  μετάβασης  της  Βαρκελώνης σε μια νέα 

πραγματικότητα. Η  στρατηγική  που  ακολουθείται  στο  πλαίσιο  του  μετασχηματισμού  της 

Βαρκελώνης  σε  μια  έξυπνη  πόλη  δεν  αποσκοπεί  απλά  στην  υιοθέτηση τεχνολογιών  

αιχμής,  αλλά  επιδιώκει  να  την  καταστήσει  ένα  ‘ζωντανό οικοσύστημα’  (living  habitat),  

όπου  οι  νέες  τεχνολογίες  και  η  καινοτομία αποτελούν  τα  μέσα  για:  τη  βελτίωση  της  

ποιότητας  ζωής  των  πολιτών,  τη  βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων καναλιών  επικοινωνίας, την πρόσβαση  σε 

πληροφορία, καθώς  και  την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. 

Οι τομείς της οικονομίας, της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος είναι τα οργανωτικά 

στοιχεία ενός σχεδιασμού που έγινε γνωστός ως «νέα πολεοδομία» (Αναστασιάδης και 

Χατζηκοκόλη, 2012). Στην ίδια λογική κινούνται και άλλα κινήματα, όπως τα TrueUrbanism, 

HealthyCities και SmartGrowth, που δημιουργήθηκαν με την πεποίθηση πως η βιώσιμη 

ανάπτυξη οφείλει και πρέπει να είναι ο γενικός στόχος του πολεοδομικού σχεδιασμού 

(Παπαγρηγορίου, 2007). 

Εξάλλου μια καλή πόλη είναι σαν ένα καλό πάρτι, οι άνθρωποι μένουν περισσότερο από ό, τι 

είναι απαραίτητο, γιατί διασκεδάζουν (Jan Gehl). 

 

2.5 Αστικά Μοντέλα 

Η πολυπλοκότητα που παρατηρείται σήμερα στις περιαστικές περιοχές ως προς την κατανομή 

των χρήσεων γης και του πληθυσμού, αλλά και ο δυναμικός χαρακτήρας των μεταβολών, θέτουν 

την ανάγκη μοντελοποίησης της αστικής ανάπτυξης των πολέων 

Έτσι, τα αστικά μοντέλα: 

 Έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αστικό σχεδιασμό και στην αειφόρο ανάπτυξη. 

 Ανακαλύπτουν τις δομές και τους μηχανισμούς ενός συστημάτος.  

 Βοηθούν με σενάρια προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

 Βοηθούν στην αποτροπή ανεξέλεγτης ανάπτυξης και κατευθύνουν την ανάπτυξη προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Τρία μοντέλα αστικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν από αστικούς κοινωνιολόγους στις ΗΠΑ 

(https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/society-and-culture/demographics/a/what-is-

urban-growth).  

 Το μοντέλο ομόκεντρων ζωνών, του Burgees (1925). 

 Το μοντέλο τομέα του Hoyt (1939) 

 Το μοντέλο πολλαπλών πυρήνων των Harris και Ullmann (1945) 

 

 3.Σχετικές Εργασίες 

 Αρκετές μελέτες συνδύασαν διαφορετικούς αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να 

προβλέψουν την αστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη μελέτη των (Cutchan et al., n.d. 2020), 

παρακάτω παραθέτονται ορισμένες αξιοσημείωτες εργασίες που έγιναν για τη μοντελοποίηση 

και την πρόβλεψη της αστικής ανάπτυξης.  
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Πίνακας 1 Σχετικές εργασίες και επιστημονική έρευνα 

 
 

 Μέθοδοι και Τεχνικές Αστικής Μοντελοποίησης 

 Κυψελοειδή Αυτόματα  

 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα  

 Μοντελοποίηση FRACTAL  

 Χωρική Παλινδρόμηση  

 Μοντελοποίηση βάση Πρακτόρων  

 Μοντελοποίηση με Δέντρα Πρακτόρων 

 

4. Περιοχή Μελέτης 

4.2 Η επιλογή της Αττικής  

Η περιοχή της Αττικής έχει το μεγαλύτερο δείκτη πυκνοκατοίκησης στον ελλαδικό χώρο, με το 

1/3 του ελληνικού πληθυσμού να κατοικεί σε αυτή. Η πόλη της Αθήνας, που εντάσεται στη 

περιφέρεια Αττικής εξελίσσεται διαρκώς και επεκτείνεται κυρίως από τo κέντρο της προς τα 

προάστια. Ακόμα, η δημιουργία νέων υποδομών όπως οδικό δίκτυο, επέκταση των σταθμών του 

μετρό, καθώς επίσης και νέες αναπλάσεις, Φαληρικό Μέτωπο, περιοχή του πρωην αεροδρομίου 

στο Ελληνικό κ.α., καθιστούν επιβεβλημένη τη μελέτη της αστικότητας στην περιοχή της 

Αττικής. Η πρόσβαση σε δεδομένα, σε έρευνες, σε συμπεράσματα και σε πληροφορίες είναι 

αρκετά εύκολη και τέλος, η Αττική αποτελεί μία περιοχή με γνωστή μορφολογία, αστική 

πυκνότητα και ιστορικό αστικής εξάπλωσης. Έτσι θεωρήθηκε κατάλληλη επιλογή, καθώς θα 

μπορούσαν να γίνουν περισσότερο αντιληπτές οι οποιεσδήποτε αλλαγές συνέβησαν ή και θα 

προβλεφτεί ότι θα συμβούν σε αυτή. 

 

4.3 Εξέλιξη αστικής ανάπτυξης στην Αττική 

Από τις παρακάτω απεικονίσεις φαίνεται η εξέλιξη του αστικού ιστού στην Αττική από το 1990 

έως το 2018. Παρατηρούμε πως υπήρξε έκρηξη της αστικότητας την περίοδο 2000-2006, κάτι 

αναμενόμενο καθώς η οικονομική ανάπτυξη εκείνη την περίοδο αποτυπώθηκε στην Αττική 

μέσω της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας και της προετοιμάσιας της περιοχής για τη 

διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.  

 

Εικόνα 4 Διαχρονική αστική εξέλιξη της Αττικής 1990-2018 
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Φαίνεται ότι η Αττική αναπτύχθηκε και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, όπως επίσης 

επεκτάθηκε και ο κεντρικός αστικός της ιστός. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει αστική ανάπτυξη 

η περιοχή της Ελευσίνας, ο Ασπρόπυργος, τα Μέγαρα, η ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, ο 

Μαραθώνας και η περιοχή γύρω από την Πεντέλη και τον Διόνυσο. 

Αντιθέτως, αν παρατηρήσει κανείς τις δύο τελευταίες εικόνες δεν θα δει σχεδόν καμία διαφορά, 

διότι λόγω της οικονομικής στασιμότητας δεν υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση της περιοχής με 

αστική κάλυψη. 

 

5. Μεθοδολογία Εργασίας 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 2 βασικά λογισμικά. 

Αρχικά τα δεδομένα επεξεργάστηκαν σε ένα περιβάλλον GIS, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με 

φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα περιβάλλον στο 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει ένας κώδικας σε γλώσσα Python.  

5.1 Δεδομένα 

Η επιλογή των δεδομένων έγινε μέσα από το πρόγραμμα Copernicus. Το πρόγραμμα της 

ευρωπαϊκής ένωσης για την παρακολούθηση της Γης με την οικογένεια των δορυφόρων 

Sentinel. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφοριών είναι δωρεάν και ανοιχτές στους χρήστες.  

Πηγή: https://www.copernicus.eu/en8 

Χρησιμοποιήθηκαν τα σύνολα δεδομένων για το 2000, το 2006, το 2012 και το 2018. 



 
142 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

Για την συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα  δεδομένα σε μορφή 

εικόνας (raster) και έγιναν 3 βασικά βήματα προεργασίας για τις χρονιές 2000, 2006, 2012, 

2018: 

1. Η εικόνα κόπηκε στα όρια της Αττικής με βάση ένα διανυσματικό αρχείο (vector layer). 

2. Οι 44 κατηγορίες κάλυψης γης του CLC μετασχηματίστηκαν σε δυαδικό σύστημα αστικών 

και μη αστικών περιοχών που περιλαμβάνουν όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, αστικές 

(1.Τεχνητές Επιφάνειες) και μη αστικές  (2.Γεωργικές Εκτάσεις, 3.Δασικές και Φυσικές 

Περιοχές, 4.Υγρότοποι και 5.Υδάτινα Σώματα). 

3. Η εικόνα της Αττικής (raster layer) μετατράπηκε σε διανυσματικό αρχείο από σημεία (vector 

point layer). Συγκεκριμένα κάθε pixel της εικόνας με διαστάσεις 100 x 100m αντικαταστάθηκε 

με από 1 σημείο, συνολικά η Αττική καλύφθηκε από 292.153 σημεία. 

 

Εικόνα 5 Οι χρήσεις γης: Αττικής                         Εικόνα 6 Οι αστικές και μη αστικές περιοχές  

 
Με βάση τη βιβλιογραφία και τις ευρωπαϊκές πρακτικές επιλέχθηκαν συγκεκριμένες μεταβλητές 

οι οποίες θα συμβάλουν στη διαχειρηση του φαινομένου της αστικής ανάπτυξης.  
 Αρίθμηση 

 Χρονιά 

 Υψόμετρο 

 Πυκνότητα αστικότητας στα γειτονικά σημεία  

 Απόσταση από ακτογραμμή 

 Απόσταση από πράσινους χώρους 

 Απόσταση από σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος 

 Απόσταση από οδικό δίκτυο 

 Απόσταση από στάση του δικτύου ΜΜΜ 

 Αριθμός Οικοδομικών Αδειών 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Τα θεματικά επίπεδα (shapefiles) και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που περιέχει τα 

υψόμετρα της Αττικής (DEM), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των παραπάνω 

χαρτών έγιναν με δεδομένα από το διαδίκτυο. To geodata.gov.gr προσφέρει ανοικτά 

γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, αποτελώντας έναν 

εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων. Πηγή: https://geodata.gov.gr/ 

 

https://geodata.gov.gr/
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5.2 Νευρωνικό Δίκτυο 

Τα ΤΝΔ είναι ισχυρά εργαλεία που χρησιμοποιούν την μηχανική μάθηση για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό και τη μοντελοποίηση πολύπλοκων συμπεριφορών και προτύπων. Αρχικά 

αναπτύχθηκαν για να μοντελοποιήσουν το διασυνδεδεμένο σύστημα νευρώνων του εγκεφάλου, 

έτσι ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να μιμηθούν την ικανότητα του να ταξινομεί μοτίβα και 

να μαθαίνει από δοκιμές και σφάλματα, παρατηρώντας έτσι τις σχέσεις στα δεδομένα. Ο 

Rosenblatt (1958) πιστώνεται με την ανάπτυξη ενός από τα πρώτα τεχνητά νευρικά δίκτυα όταν 

δημιούργησε το «perceptron». Το perceptron αποτελείται από έναν μόνο κόμβο, ο οποίος 

λαμβάνει σταθμισμένες εισόδους και τα κατώτατα όρια των αποτελεσμάτων σύμφωνα με έναν 

καθορισμένο κανόνα. Αυτός ο τύπος απλού νευρικού δικτύου είναι ικανός να ταξινομεί 

γραμμικά, διαχωρίσιμα δεδομένα και να εκτελεί γραμμικές λειτουργίες. 

Εικόνα 7 Ένα απλό perceptron (A) και ένα multi-layer perceptron (B) που απεικονίζει επίπεδα 

εισόδου, κρυμμένους κόμβους και επίπεδα εξόδου. Πηγή: Pijanowski et al., 2002 

 
5.2.1 Κανονικοποίηση 

Η κλίμακα των εισόδων και εξόδων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός μοντέλου 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι μη κλιμακωτές μεταβλητές εισόδου μπορεί να οδηγήσουν 

σε μια αργή ή ασταθή διαδικασία μάθησης και τελικά σε μία αποτυχημένη διαδικασία μάθησης. 

Τα δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις μεγέθους (π.χ. χιλιάδες, δεκάδες) 

κανονικοποιήθηκαν στην κλίμακα 0-1 ώστε να αντιμετωπίζονται από το νευρωνικό δίκτυο 

ισότιμα.  

 

5.2.2 Αρχιτεκτονική  

Δημιουργείται ένα συνεχές (Sequential) Multilayer Perceptron τριών επιπέδων. Στα 

κρυμμένα ενδιάμεσα επίπεδα βασίζεται όλη η διαδικασία απόδοσης βαρών, όπου 

συγκρίνονται τα δεδομένα εισαγωγής, με μαθηματικές εκφράσεις. Επιλέγεται οι νευρωνές 

του πρώτου επιπέδου να είναι 20, καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο αριθμός των νευρωνών 

του πρώτου επιπέδου πρέπει να ίσος ή αρκετα κοντινός με τον αριθμό των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στη εργασία. Ο αριθμός των νευρωνών του ενδιαμέσου επιπέδου επιλέται να 

είναι 15, ενώ του τελικού επιπέδου-εξόδου να είναι 1. 

5.2.3 Συναρτήσεις 

Σε ένα νευρωνικό δίκτυο, η λειτουργία ενεργοποίησης είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της 

αθροισμένης σταθμισμένης εισόδου από τον κόμβο ενός επιπέδου στον κόμβο του επόμενου 

επιπέδου. Η συνάρτηση αυτή εκτελεί πράξεις μέσα στους νευρώνες και η επιλογή της εξαρτάται 

από το υπό μελέτη πρόβλημα.  Επιλέγεται η Rectified Linear Unit (ReLU) και η σιγμοειδής 

συνάρτηση sigmoid. 

Η διορθωμένη συνάρτηση γραμμικής ενεργοποίησης (ReLU), είναι μια γραμμική 

συνάρτηση που θα εξάγει την είσοδο απευθείας εάν είναι θετική, διαφορετικά θα εξάγει 

μηδέν. Είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση ενεργοποίησης για πολλούς τύπους νευρωνικών 

δικτύων, επειδή όταν χρησιμοποείται, το μοντέλο εκπαιδεύεται ευκολότερα και συχνά 

επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση. Η σιγμοειδής συνάρτηση Sigmoid είναι μια μαθηματική 
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συνάρτηση που έχει μια χαρακτηριστική καμπύλη σχήματος S. Μία από τις πιο διαδεδομένες 

σιγμοειδείς συναρτήσεις είναι η λογιστική συνάρτηση, η οποία αντιστοιχεί οποιαδήποτε 

πραγματική τιμή στο εύρος (0, 1).  

Για τον υπολογισμό των απωλειών του μοντέλου χρησιμοποιείται η συνάρτηση binary-

crossentropy, καθώς με αυτήν την συνάρτηση συνήθως αντιμετοπίζονται τα δυαδικά 

προβλήματα, όπως αυτό της αστικής ανάπτυξης. Το μέγεθος της παρτίδας είναι μια 

υπερπαράμετρος που καθορίζει τον αριθμό των σειρών δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούν 

πριν από την ενημέρωση των εσωτερικών παραμέτρων του μοντέλου. Περιέχει εισόδους που 

τροφοδοτούνται στον αλγόριθμο και μια έξοδο που χρησιμοποιείται για σύγκριση με την 

πρόβλεψη και τον υπολογισμό ενός σφάλματος. Επιλέγεται το σχετικά μικρό νούμερο 5.000, σε 

σχέση με τον αριθμό των σημείων όλης της Αττικής. 

Ο αριθμός των εποχών καθορίζει τον αριθμό των φορών που ο αλγόριθμος εκμάθησης 

θα ‘’μάθει’’ από ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Μια εποχή, σημαίνει, ότι κάθε 

δείγμα στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τις εσωτερικές 

παραμέτρους του μοντέλου. Μια εποχή αποτελείται από μία ή περισσότερες παρτίδες. 

Επιλέγεται ο αριθμός 200. 

 

5.2.4 Γραφήματα 

Στη συνέχεια, προστέθηκε στο μοντέλο η δυνατότητα να παράγονται γραφήματα που 

εμφανίζουν εποχές κατά μήκος του άξονα x και το σφάλμα ή την ακρίβεια του μοντέλου στον 

άξονα y. Ακόμα, προκειμένου να γίνει εμφανές πόσο σημαντική ήταν η κάθε μεταβλητή στην 

διαδικασία εκμάθησης του μοντέλου, θα δημιουργηθεί ένα ιστόγραμμα όπου θα απεικονίζεται η 

συνεισφορά της κάθε μεταβλητής στο νευρωνικό δίκτυο. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις 

μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση, εάν το μοντέλο έχει μάθει περισσότερο από όσο 

χρειάζεται (λανθασμένη μάθηση), έχει μάθει λιγότερο από όσο χρειάζεται ή είναι κατάλληλο για 

το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. 

 

5.2.5 Διαδικασία Μάθησης (train) 

Η διαδικασία μάθησης χρησιμοποιεί έναν κανόνα μάθησης για τον προσδιορισμό των βαρών. 

Στην συγκεκριμένη εργασία ο κανόνας μάθησης (learning rule) που χρησιμποποιήθηκε 

στηριζόταν στην εξής λογική: Οι τιμές των βαρών αρχικά παίρνουν τυχαίες τιμές. Τα στοιχεία 

εισόδου τροφοδοτούνται στον κόμβο και σε αυτά αποδίδονται βάρη, ώσπου να ικανοποιηθεί το 

ελάχιστο σφάλμα, το οποίο εμείς ορίζουμε για τα στοιχεία εξόδου. Το σφάλμα εκφράζει τη 

σχέση του επιθυμητού αποτελέσματος και του αποτελέσματος που προκύπτει από το δίκτυο. Τα 

στοιχεία εξόδου επαναπροωθούνται μέχρι το σφάλμα να πέσει κάτω από το οριζόμενο κατώφλι. 

Σε αυτά η εκπαίδευση γίνεται αλλάζοντας τα βάρη στους νευρώνες. Η αλλαγή αυτή βασίζεται 

στο μέγεθος του σφάλματος που προκύπτει.  Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου τα βάρη 

προσαρμοστούν και το αποτέλεσμα του νευρωνικού δικτύου είναι σε αποδεκτά επίπεδα σε 

σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται backpropagation. Ο 

σωστός προσδιορισμός των βαρών είναι θεμελιώδες στοιχείο στα νευρωνικά δίκτυα, αφού εξ 

ορισμού  ο σκοπός τους είναι η αναγνώριση της σπουδαιότητας ή μη, των επεξεργασμένων 

στοιχείων. Το πιο συνηθισμένο δίκτυο που χρησιμοποιεί το μοντέλο αυτό είναι το multiplayer 

perceptron with back propagation learning rule, το οποίο χρησιμοποιείται και για την πρόβλεψη 

της Αστικής Ανάπτυξης. Το δίκτυο μπορεί να υπερεκπαιδευθεί (overfitting) και να παράγει 

τυχαίο θόρυβο δεδομένων, ως αποτέλεσμα λανθασμένης απόδοσης βαρών. Ένας τρόπος για να 

αποφασισθεί πότε πρέπει να σταματήσει η εκπαίδευση, είναι να γίνεται παρακολούθηση του 
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σφάλματος που προκύπτει από τα δεδομένα του validation, όπως αναφέρθηκε. Για να 

εξακριβωθεί όμως αν το δίκτυο εκπαιδεύθηκε σωστά, θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό γίνεται με τα 

δεδομένα που έχουμε στο test data. 

 

5.2.6 Διαδικασία Επικύρωσης (validation) 

Όταν υπολογιστούν τα τελικά βάρη του δικτύου, τότε πρέπει να γίνει ο έλεγχος του νευρωνικού 

από τα δεδομένα ελέγχου (test data). Γίνεται εισαγωγή των δεδομένων ελέγχου, τα οποία δεν 

συμμετείχαν καθόλου στην εκπαίδευση του δικτύου και για τα οποία είναι γνωστά τα στοιχεία 

εξόδου, και έτσι προκύπτει αν το δίκτυο έχει εκπαιδευθεί σωστά. 

 

6.Αποτελέσματα 

6.1 Πρώτος Τρόπος (ανά 6-άδα) 

Η λογική της πρώτης περίπτωσης ήταν να αντιμετωπίσει τα δεδομένα ανά εξάδες και η δομή 

του, από το 20002006, από το 20062012 και από το 20122018.  

 Για το 2012 υπήρχαν πολλά σημεία που αστικοποιήθηκαν, αλλά το μοντέλο τα έδειξε ως 

μη αστικά. Επιπλέον, κάποια από τα σημεία που αστικοποιήθηκαν, το 2018 συνεχίζουν να 

απεικονίζονται ως μη αστικά. Αυτό συμβαίνει αρχικά, διότι τα σημεία αυτά δεν ακολουθούν 

κάποιο κανόνα αστικοποίησης, ο οποίος να προκύπτει από τις μεταβλητές που έχουν εξεταστεί 

σε αυτή τη μέθοδο. Επίσης, αποτελούν δραστηριότητες αστικοποίησης που δεν μπορούν να 

προβλεφτούν και για άλλους λόγους, ένα παράδειγμα είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα 

βόρειο-δυτικά της Αττικής και η ανάπτυξη περιφερειακά της σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.  

 Τελικά, παρουσιάζεται η εικόνα που παράχθηκε ως πρόβέψη της αστικής ανάπτυξης της 

Αττικής για το 2024.  

Εικόνα 8 Αποτελέσματα 1ου τρόπου (Μέρος α) 
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Εικόνα 9 Αποτελέσματα 1ου τρόπου (Μέρος β) 
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6.2 Δεύτερος Τρόπος (Χωρίς Στάσιμες Περιοχές)  

Στην συνέχεια αφαιρέθηκαν τα σημεία ορισμένων περιοχών όπου θεωρήθηκε ότι δεν έχουν 

περιθώρια αστικής ανάπτυξης αλλά ούτε και περίπτωση να από-αστικοποιηθούν κάποια στιγμή. 

Τα σημεία που αφαιρέθηκαν βρίσκονται αρχικά στο κεντρικό αστικό ιστό της Αθήνας, αλλά και 

σε προτατευόμενες φυσικές, ορεινές περιοχές  όπως είναι ο Υμηττός, η Πάρνηθα, τα Γεράνεια 

Όρη και ο ορεινός ογκός στο Λαύριο. 

 Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Τα μόνα σημεία που 

φαίνεται να μην προβλέπονται σωστά είναι, για το 2012 η περιοχή στην στρατιωτική σχολή στη 

Βάρη και για το 2018 κάποιες από τις περιοχές στον Ασπρόπυργο, οι ανεμογεννήτριες και μια 

περιοχή στην Πεντέλη.  

 Δυστυχώς η πρόβλεψη για το 2024 δεν είχε αποδεκτά αποτελέσματα. Είναι αναμενόμενο η 

πρόβλεψη για μία επόμενη χρονιά να παρουσιάζει τόσο έντονη αστικοποίηση αφού τα δεδομένα 

με τα οποία εκπαιδεύτηκε το νευρωνικό δίκτυο αποτελούν κατά κύριο λόγο σημεία τα οποία 

αστικοποιήθηκαν 

Εικόνα 10 Αποτελέσματα 2ου τρόπου (Μέρος α) 
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Εικόνα 11 Αποτελέσματα 2ου τρόπου (Μέρος β) 
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6.3 Τρίτος Τρόπος (ανά 12-άδα)  

Σε αυτή την περίπτωση από τα δεδομένα μιας χρονιάς γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης για 12 

χρόνια αργότερα. Ο λόγος που δοκιμάστηκε αυτή η μέθοδος είναι ποσοτικός. Οι αστικές 

αλλαγές που συνέβησαν την περίοδο 2000-2012 είναι πάρα πολλές σε σχέση με τις αλλαγές την 

περίοδο 2012-2018, επομένως με το διαχωρισμό των δεδομένων σε 2000-2012 και 2006-2018 

έγινε προσπάθεια να υπάρξει μία ισορροπία. 

 Ειδικά για το έτος 2012 τα σημεία που είναι ελλιπή είναι διάσπαρτα και όχι συγκεκριμένες 

περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να μοντελοποιηθούν και άρα να προβλεφτούν. 

Αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι περιοχές που ακολουθούν τους κανόνες 

αστικοποιήσης που προκύπτουν από τις μεταβλητές των δεδομένων. Εξαίρεση αποτελούν 

ορισμένα τμήματα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Για το έτος 2018 οι ελλιπείς περιοχές είναι 

λίγο πιο συγκεκριμένες. Για ακόμη μία φορά είναι η περιοχή στη Βάρη και μία περιοχή βόρεια 

της Πεντέλης.  

 Για το 2024 οι προβλέψεις αστικοποίησης εστιάζονται κυρίως στην περιοχή του 

αεροδρομίου και την περιοχή των Μεσογείων. Επίσης παρατηρείται μία αστικοποίηση στο 

Πέραμα. 

 

Εικόνα 12 Αποτελέσματα 3ου τρόπου (Μέρος α)    
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Εικόνα 13 Αποτελέσματα 3ου τρόπου (Μέρος β) 
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6.4 Τέταρτος Τρόπος (3 χρονικές στιγμές) 

Ο τελευταίος τρόπος αντιμετώπισε τα δεδομέν ανά τρείς χρονικές στιγμές. Έτσι, με δεδομένα τα 

στοιχεία για κάθε σημείο για 2 χρονιές, έγινε προσπάθεια να προβλεφτεί η επόμενη χρονιά. Ο 

τρόπος αυτός επιλέχθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν την ίδια στιγμή περισσότερες 

πληροφορίες. 

 Για το 2012 οι απώλειες αστικοποίησης εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο κομμάτι του 

αστικού ιστού, όπως είναι η περιοχή βόρεια της Πεντέλης, μία μικρή περιοχή στον Ασπρόπυργο 

και για ακόμη μία φορά στην περιοχή της Βάρης. Επιπλέον, η περίπτωση αυτή προέβλεψε τη 

λανθασμένη αστικοποίηση της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο. Αυτή η πρόβλεψη έγινε και 

για τις 2 χρονιές, χωρίς όμως να είναι αληθής. Η πρόβλεψη για το 2018 παρουσιάζει μεγαλύτερη 

επιτυχία, καθώς φαίνεται να προβλέφθηκε σωστά το μεγαλύτερο ποσοτό των αστικών σημείων, 

με εξαίρεση τα ελάχιστα σημεία των ανεμογεννητριών που δεν προβλέυτηκαν και κάποια 

επιπλέον σημεία που θεωρήθηκαν αστικά ενώ δεν ήταν.  

Η πρόβλεψη του έτους 2024 περιέχει 2 σημαντικές αστικές επεκτάσεις. Αρχικά είναι εμφανής η 

επέκταση στην περιοχή του αεροδρομίου. Το άλλο σημείο που φαίνεται να αστικοποιείται είναι 

μία περιοχή στο Πέραμα, κοντά στο Βιομηχανικό πάρκο Σχιστού.  

Εικόνα 14 Αποτελέσματα 4ου τρόπου (Μέρος α) 
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Εικόνα 15 Αποτελέσματα 4ου τρόπου (Μέρος β) 
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7. Συμπεράσματα  

7.1 Γενικά Συμπεράσματα 

Από τα διαγράμματα ακρίβειας και απώλειας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μοντέλο που 

κατασκευάστηκε λειτουργεί με σωστό τρόπο και ότι η διαδικασία μάθησης εκτελείται πολύ 

γρήγορα. Σε αυτό το συμπέρασμα συντελεί και το γεγονός ότι προκύπτουν πολύ υψηλά 

ποσοστά ακρίβειας και πολύ χαμηλά ποσοστά απώλειας. Ακόμα, από τα διαγράμματα αυτά 

γίνεται σαφές ότι τα δεδομένα τεστ σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα δεδομένα 

εκπαίδευσης, πράγμα που είναι αναμενόμενο για να ένα νευρωνικό δίκτυο που λειτουργεί 

σωστά.  

Αναφορικά με το διάγραμμα σημαντικότητας, διαπιστώνεται ότι ορισμένες μεταβλητές 

δεν συνεισφέρουν καθόλου στο μοντέλο. Η μεταβλητή που έχει μεγάλη θετική σημασία είναι 

κυρίως η τυπολογία, δηλαδή η κατάσταση της προηγούμενης χρόνιας. Επίσης είναι σημαντικές 

οι μεταβλητές που αφορούν τον χρόνο, την απόσταση από τις στάσεις των ΜΜΜ και το 

υψόμετρο. Οι μεταβλητές αυτές επηρεάζουν αρνητικά την αστικοποίηση των σημείων. 

Αρχικά, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε 100% επιτυχία στην πρόβλεψη αστικών και μη 

αστικών σημείων για τα έτη 2012 και 2018. Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 

σημεία που ήταν ελλιπή ήταν σημεία κοινά και στις τρείς περιπτώσεις. Προκύπτει λοιπόν το 

συμπέρασμα ότι αυτά τα σημεία, δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν από το νευρωνικό δίκτυο 

καθώς δεν αποτελούν περιοχές για τις οποίες μπορούν να εξαχθούν κανόνες αστικοποίησης οι 

οποίες να περιγράφονται με τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται συνήθως 

για μεμονομένες δραστηριότητες όπως είναι οι ανεμογεννήτριες στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της 

Αττικής το 2018 και η στρατιωτική σχολή στη Βάρη το 2012. Επιπλέον, περιοχές που το 

νευρωνικό δίκτυο δυσκολέυτηκε να εντοπίσει και να προβλέψει είναι η περιοχή βόρεια της 

Πεντέλης και μία μικρή επέκταση της περιοχής του Ασπρόπυργου. Επίσης, παρατηρήθηκε 

αδυναμία εντοπισμού σε σημειακές αστικοποίησης στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Αναφορικά με την πρόβλεψη του 2024, τα αποτελέσματα συνοψίζονται και πάλι σε 

προβλέψεις αστικοποίησης συγκεκριμένων περιοχών. Προβλέπεται αύξηση των αστικών 

περιοχών στην περιοχή των Μεσογείων και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκεται το 

αεροδρόμιο. Επιπλέον προκύπτει αστική επέκταση στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος. Τα 

αποτελέσματα αυτά χαρακτηρίζονται ως αποδεκτά και πιθανά καθώς μπορούν εύκολα να 

προκύψουν από τα δεδομένα και τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν.  

 

7.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν περισσότερα δεδομένα για παρελθόντα 

έτη έτσι ώστε να προστεθούν και άλλα στοιχεία όπως το μέσο εισόδημα των κατοίκων ή 

ακόμα και στοιχεία για τις εσωτερικές μεταναστευτικές ροές, ώστε να προστεθεί ο ανθρώπινος 

παράγοντας. Nα εφαρμοστεί η μεθοδολογία στους νησιωτικούς δήμους, αλλά και σε άλλες 

περιοχές και να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους με αυτά της Αττικής. Όπως επίσης να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα των νευρωνικών δικτύων και με άλλες μεθόδους που έχουν 

εφαρμοστεί στην Αττική, π.χ. SLEUTH. Τελός μία ακόμα ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν 

περισσότεροι τύποι αστικότητας. 
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Κεφάλαιο 11: 
 

 

 

 

 

Νέες Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: 

Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 
 

 

 

Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 

Πολυτεχνική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Email: k.kokkinou@aegean.gr 

 

Περίληψη:  
Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών, ο διεθνής ανταγωνισμός, και η ζήτηση για 

νέα και βελτιωμένα προϊόντα καθιστά καθοριστική ανάγκη την ανάπτυξη και την διάδοση νέων 

τεχνολογιών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα. 

Το άρθρο αυτό στοχεύει στο να αναλύσει τις επιπτώσεις της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το 

άρθρο αυτό  αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων 

που σχετίζονται με τις διαδικασίες της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφορικά με τις ανταγωνιστικές και αναπτυξιακές τους επιπτώσεις.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών, Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων, Διαχείριση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις  
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1. Εισαγωγή  

Εφοδιαστική αλυσίδα είναι η συνεχής σύνδεση, μέσω της διαδικασίας παραγωγής και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, μεταξύ των πρώτων υλών και του ολοκληρωμένου προϊόντος που 

παραδίδεται στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή, η συνολική ακολουθία των, μέσα σε ένα ή πολλά 

περιβάλλοντα επιχείρησης που επιτρέπουν τη ζήτηση πελατών για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

που τους ικανοποιεί. Περισσότερο συγκεκριμένα, η εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια διαδικασία:    

Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Ελέγχου, ενώ συνδυάζει και τις πληροφορίες για διακίνηση από το 

σημείο που έγινε η παραγωγή στο σημείο πώλησης με το λιγότερο δυνατό κόστος, ενώ 

παράλληλα στοχεύει στην μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Οι στόχοι της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι: 

 Δυναμικότητα:  Ταχύτητα παράδοσης προϊόντος την καθορισμένη στιγμή και τόπο.  

 Διαθεσιμότητα:  Διάθεση ζητούμενου προϊόντος  

 Συνέπεια:  Παράδοση προϊόντων στην σωστή στιγμή, στον σωστό τόπο στην σωστή 

ποιότητα και ποσότητα 

Διάγραμμα 1: Η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Περισσότερο συγκεκριμένα, η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πολυσήμαντη και 

πολυσύνθετη έννοια, καλύπτοντας μια γκάμα διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου 

στο επιχειρηματικό πεδίο, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων και των 

λοιπών πόρων, επιτρέποντας παράλληλα την ομαλή ροή εκτέλεσης των διαδικασιών που 

αφορούν: 

 την προμήθεια πρώτων υλών 

 τη μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα 

 τη διανομή τους στους πελάτες 
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Συγκεκριμένα,  η προώθηση της αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποσκοπεί 

στην παραγωγή προϊόντων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, στη διατήρηση των 

προϊόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην πλήρη αξιοποίηση των υλικών μέσων της 

επιχείρησης, στη μεταφορά των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες 

δυνατές καθυστερήσεις και τελικά στην επίτευξη κερδοφορίας και οικονομίας κλίμακας. Τα 

βασικά στοιχεία που συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διοίκηση και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της επιχείρησης, η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και των υλικών πόρων, η 

παραγωγή, η αποθήκευση και η διανομή των αγαθών, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο 

προϊόν και από την παραγωγή στο ράφι.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και 

το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό χρήστη, καθώς 

και τη ροή πληροφοριών που αναφέρονται σ αυτές τις δραστηριότητες. Συχνά ταυτίζεται με τη 

«μεταφορά του σωστού προϊόντος στον σωστό τόπο, τον σωστό χρόνο, με το ελάχιστο κόστος», 

είτε εναλλακτικά η «διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης της απόκτησης, μεταφοράς και 

αποθήκευσης υλικών, εξαρτημάτων και τελικών προϊόντων (και της σχετικής ροής 

πληροφοριών) μέσα σ ένα οργανισμό και στα κανάλια προώθησης στην αγορά, ώστε να 

εκτελεστούν οι παραγγελίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος». Στον ορισμό αυτό 

εξειδικεύονται οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας (απόκτηση, μεταφορά, 

αποθήκευση), τα προϊόντα (υλικά, εξαρτήματα και τελικά προϊόντα) και η χωρική διάσταση των 

εφοδιαστικών δραστηριοτήτων (εσωτερικά, στον οργανισμό, και εξωτερικά, στα κανάλια 

προώθησης στην αγορά), ενώ στα αντικείμενα της Εφοδιαστικής περιλαμβάνεται και η ροή 

πληροφοριών (Heizer and Rende, 2013). Κυρίως, όμως, στον ορισμό αυτό εισάγεται ο 

στρατηγικός ρόλος της Εφοδιαστικής, που συνδέεται με τη συμβολή της στην αλυσίδα 

δημιουργίας αξίας, ρόλος με ιδιαίτερη σημασία στην σύγχρονη οικονομική και επιχειρηματική 

πραγματικότητα, το οποίο αποτελεί και το θέμα του άρθρου αυτού. 

 

2. Η έννοια της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται με στόχο την αποδοτική ολοκλήρωση-σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών-

παραγωγών-αποθηκευτών και πωλητών, έτσι ώστε τα προϊόντα ή υπηρεσίες να διανέμονται 

κατάλληλα, ώστε αφενός να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα και, αφετέρου να ελαχιστοποιούνται 

τα σχετικά στοιχεία κόστους, με επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην ευρύτερη 

διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών, προς την κατεύθυνση του βέλτιστου συντονισμού των 

διεργασιών προμήθειας και διανομής (Hugos,  2018).   

Πιο συγκεκριμένα, η  διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στην οργάνωση των 

γενικών επιχειρησιακών διαδικασιών που επιτρέπουν τον κερδοφόρο μετασχηματισμό των 

πρώτων υλών ή των προϊόντων σε τελικά αγαθά και στην έγκαιρη διανομή τους για να 

ικανοποιήσει την απαίτηση των πελατών, δηλ. εκμετάλλευση της χρήσης σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση και την εξασφάλιση ευέλικτης 

ροής του δικτύου εφοδιασμού, την ταχεία ροή πληροφοριών, καθώς και την πλήρη 

εκμετάλλευση των πηγών ανεφοδιασμού, με παράλληλη επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 

εξοικονόμηση πόρων (Russel and Taylor, 2000).  
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Διάγραμμα 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Η διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι μια βασική λειτουργία που υποστηρίζει τις 

μονάδες επιχειρησιακής παραγωγής και το εμπορικό τμήμα μιας οργάνωσης. Ο αρχικός στόχος 

είναι να ικανοποιήσει τους επιχειρησιακούς στόχους της οργάνωσης με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην εύρεση του σωστού προϊόντος, στη σωστή τιμή, στη 

σωστή ποσότητα, στο σωστό χρόνο και τόπο, εγκαίρως, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ο 

παραπάνω ορισμός της διαχείρισης δείχνει ότι αυτή η λειτουργία προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι μιας οργάνωσης πρέπει να ικανοποιεί δύο κριτήρια: α) την ποιότητα των δεδομένων 

υπηρεσιών και β) την αποτελεσματικότητα των δαπανών χωρίς διακινδύνευση της ποιότητας 

των δεδομένων υπηρεσιών (Stevenson, 1999). 

Η διοίκηση των εφοδιαστικών λειτουργιών ορίζεται ως «το μέρος εκείνο της διοίκησης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, εκτελεί και ελέγχει την επαρκή και αποτελεσματική 

ροή και αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχή της αλυσίδας 

μέχρι το σημείο της κατανάλωσης, με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών». 

Συγκεκριμένα, η έννοια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και τον μετασχηματισμό αγαθών από το στάδιο των 

πρώτων υλών μέχρι την παράδοση τους στο τελικό χρήστη, ενώ με τον όρο Διαχείριση/Διοίκηση 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εννοούμε τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατά μήκος όλης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(συγκεντρωτικός και χρονικός προγραμματισμός της παραγωγής).  

Η εμπλοκή τόσων παραγόντων αυξάνει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προβλήματα αυτά 

αναφέρονται είτε σε ζητήματα σχεδιασμού παραγωγικών συστημάτων, δηλαδή ζητήματα 

στρατηγικού χαρακτήρα (επιλογή προϊόντος, σχεδιασμός της δυναμικότητας του παραγωγικού 

συστήματος, επιλογή μεθόδου εργασίας, επιλογή της θέσης εγκατάστασης του συστήματος, 
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χωροταξικός σχεδιασμός), είτε σε ζητήματα προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, 

δηλαδή θέματα τακτικού και λειτουργικού χαρακτήρα (Aldairany et al, 2018). Στα θέματα αυτά 

περιλαμβάνονται η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο προγραμματισμός 

της παραγωγής, τα συστήματα συντήρησης κ.λπ. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται 

ο έλεγχος πρώτων υλών, η διοίκηση παραγωγής, οι προβλέψεις, η εξυπηρέτηση πελατών και 

προϊόντων, η διαχείριση υποπροϊόντων, κ.λπ. Είναι φανερό ότι στις λειτουργίες αυτές 

περιλαμβάνονται, εκτός από εκείνες που συνδέονται με διακίνηση και αποθήκευση, και άλλες, 

όπως η προμήθεια των εισροών της παραγωγής αλλά και η ίδια η παραγωγή (Acs et al, 2002).  

Διάγραμμα 3: Λειτουργίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Η ικανότητα ενός οργανισμού να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει τις παραπάνω 

λειτουργίες, κύριες και υποστηρικτικές, καθορίζει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και 

αποτελεσματικότητας. Την ικανότητα αυτή προσδιορίζει η επιτυχία της διοίκησης όσον αφορά 

το συντονισμό και την αρμονική επιτέλεση των λειτουργιών της αλυσίδας της αξίας. Αυτό 

σημαίνει, μεταξύ άλλων, επαρκή και αποτελεσματική ροή πληροφοριών, αγαθών και υπηρεσιών 

καθώς και ύπαρξη συστημάτων και διεργασιών που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της αλυσίδας 

(Krajewski et al, 2018).  
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Διάγραμμα 4: Ροή Πληροφοριών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 
 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Αυτή η σειρά δράσεων περιλαμβάνει  την αναζήτηση, ανακάλυψη, ανάπτυξη, βελτίωση, 

υιοθέτηση, και εμπορευματοποίηση των νέων διαδικασιών, των νέων προϊόντων, και των νέων 

οργανωτικών παραγωγικών δομών.  Συμπληρωματικά, 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 πιο συχνά (Kokkinou, 

2010). 

 

3. Νέες Τεχνολογίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Η έναρξη του παγκόσμιου εμπορίου και η μεγάλη αύξηση της διαχείρισης πληροφοριών με την 

είσοδο πολλών νέων με ειδίκευση στα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, έχουν 

βοηθήσει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, αλλά και του ακαδημαϊκού 

κόσμου, για την υποστήριξη των logistics σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με αυτήν την νέα ανάπτυξη, 

η διαχείριση των logistics έχει επεκτείνει το ρόλο της καλύπτοντας τις πρόσθετες λειτουργίες 

σχετικά με την αγορά, τη διανομή, τη διαχείριση της αποθήκης εμπορευμάτων, τη συσκευασία, 

τη παραγωγή ακόμη και την υπηρεσία των πελατών (Παπαδόπουλος, 2015, Παππής, 2008, 2006, 

2001) . 

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη η απαίτηση από την πλευρά 

των επιχειρηματικών οργανισμών για αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του 

λειτουργικού κόστους. Η χρήση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών λειτουργιών 

είναι σήμερα μια πραγματικότητα τόσο για τους διεθνείς όσο και για τους ελληνικούς 

επιχειρηματικούς οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (Korres and 

Tsobanoglou, 2005). 

Μια από τις σημαντικές υποσχέσεις της πληροφορικής για την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων στη μάχη της αγοράς αποτελούν τα ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα που 
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παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο 

επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία γλώσσα.  

Τα πληροφοριακά συστήματα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες πχ για τους πελάτες τους ( από τις αγοραστικές τους συνήθειες έως στοιχεία για 

τον τόπο μόνιμης διαμονής τους ) και να τα αποθηκεύουν στις βάσεις δεδομένων ώστε να είναι 

διαθέσιμα για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων οποιαδήποτε στιγμή. Η χρήση λοιπόν των 

πληροφοριακών συστημάτων βοηθά την επιχείρηση να «θυμάται» τις προτιμήσεις και 

απαιτήσεις των πελατών της αυξάνοντας την ικανοποίησή τους και εξασφαλίζοντας 

μακροχρόνιες συνεργασίες και πελατειακές σχέσεις. Έτσι οι επιχειρήσεις δημιουργούν μία-προς-

μία σχέσεις με τους πελάτες, κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και τη ζήτηση των προϊόντων 

τους την επόμενη φορά που αυτοί θα θέλουν ν’ αγοράσουν ξανά. 

Τη δεκαετία του 1960 οι διεθνείς αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις έστρεψαν την 

προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη των πολύπλοκων λειτουργιών τους. Έτσι 

αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πακέτα που αφορούσαν τη λογιστική και τη μισθοδοσία καθώς 

επίσης και εφαρμογές ελέγχου αποθεμάτων. Στα τέλη της δεκαετίας και στις αρχές του 70 

εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία παρουσίαζαν 

κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το βασικό πλάνο παραγωγής των τελικών 

προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρμολογημάτων και 

συστατικών και σε απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών. Με την εμφάνισή του MRP-II στα 

τέλη της δεκαετίας του 70 , το σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα του 

προγραμματισμού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής, της κοστολόγησης και των προμηθειών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια για επιχειρηματική 

ολοκλήρωση, η οποία χρησιμοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων και 

προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το 

κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής. Αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας είναι η εμφάνιση των συστημάτων Enterprise Resources Planning 

(Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα οποία 

ολοκληρώνουν πέραν του κυκλώματος οικονομικής διαχείρισης και παραγωγής, και άλλες 

βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες όπως τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων το κύκλωμα 

Πωλήσεων κτλ. 

Διάγραμμα 5: Πλέγμα Τεχνολογιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Πολλές από τις σύγχρονες εξελίξεις στη διοίκηση και υλοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

και την εφαρμογή τους στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολλές από τις 

παραδοσιακές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες 

για προβολή προϊόντων και τοποθέτηση ή λήψη παραγγελιών, έκδοση παραστατικών, μεταφορά 

κεφαλαίων κ.λπ.) έχουν τροποποιηθεί με την υποστήριξη των παραπάνω τεχνολογιών και με 

στόχο την απλούστευση, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας (Cooper, 2017). 

Στην σύγχρονη οικονομία, η υιοθέτηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, 

συστήματα διαχείρισης πελατειακής  βάσης, συστήματα διαχείρισης γνώσης και υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων) αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομικής, επιχειρηματικής και 

κατ’ επέκταση οικονομικής ανάπτυξης, και παράλληλα, η τεχνολογία και η εκμετάλλευση της 

αποτελούν τον πλέον σημαντικό παράγοντα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων ενός παραγωγικού 

κλάδου, με καθοριστική επίδραση στην διαδικασία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού [Acs,, 

Anselin, Varga, (2002), Barro, (1997), Barro, and Sala-I-Martin, (1995), Fagerberg, (1988) , Hall 

and Jones (1999)].  

Η οικονομική επίδοση από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση των νέων ιδεών και των προϊόντων που 

αναπτύσσονται μέσω της έρευνας (Fagerberg, 1988). Στην σύγχρονη οικονομία εντάσεως γνώσης 

η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κατέχει εξέχουσα θέση τόσο στο εθνικό επίπεδο, όπου 

αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική οικονομική ανάπτυξη, όσο και στο περιφερειακό 

επίπεδο, όπου δύναται να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν και να 

αξιοποιήσουν την νέα τεχνολογία και γνώση. Η αυξανόμενη σημασία της τεχνολογικής αλλαγής, 

και της υιοθέτησης και διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην παγκόσμια παραγωγή είναι ένα από 

τα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας, με σημαντικές επιρροές στο διεθνή ανταγωνισμό 

(Griliches, 1980). Εξίσου όμως σημαντικές είναι και οι περιφερειακές οικονομικές πολιτικές που 

προτρέπουν τις επιχειρήσεις για να συνεργασθούν, να μοιραστούν τις πληροφορίες, και να 

μπορέσουν να αναπτύξουν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και περαιτέρω να ενισχύσουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Doern et al, 2019).  

Η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με την συνεχή ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών επηρεάζουν σημαντικά τα αντικείμενα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της  

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και καθορίζουν το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται με στόχο την αποδοτική ολοκλήρωση-σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών-

παραγωγών-αποθηκευτών και πωλητών, έτσι ώστε τα προϊόντα ή υπηρεσίες να διανέμονται 

κατάλληλα, ώστε αφενός να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα και, αφετέρου να ελαχιστοποιούνται 

τα σχετικά στοιχεία κόστους, με επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην ευρύτερη 

διασφάλιση ποιοτικών διαδικασιών, τόσο προς την κατεύθυνση μείωσης του κόστους, όσο και 

προς την κατεύθυνση του βέλτιστου συντονισμού των διεργασιών προμήθειας και διανομής 

(Bauer et al, 1998). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντική αποδεικνύεται η σημασία της τεχνολογίας και η 

αξιοποίηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στις μέρες μας, η υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει καθοριστικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της αναπτυξιακής διαδικασίας και η υιοθέτηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών, ο διεθνής ανταγωνισμός, η ζήτηση για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, 
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καθώς και οι νέες θεσμικές δομές εντείνουν την ανάγκη νέων τεχνολογιών [Korres, G. (2007), 

Landau, R., Taylor, T., Wright, G. (1996)].   

Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, ως στόχο έχουν 

τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων 

και αποτελούν ένα από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων (Baumol, 1968). 

Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, 

συμβάλλοντας στην μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Griliches, 1980). Η σχέση 

μεταξύ των επενδύσεων στις νέες αυτές τεχνολογίες και της αποδοτικότητας των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει αναλυθεί από πληθώρα ερευνητών, (όπως οι Griliches 

(1980); Jaffe, 1986; Blundell et al., 1999), οι οποίοι καταλήγουν στην παρατήρησης θετικής 

σχέσης μεταξύ των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:   

 Συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην γενικότερη οικονομική 

ανάπτυξη, μέσω, αφενός της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων, και αφετέρου, μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων.   

 Αποτελούν βασικό παράγοντα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τόσο των 

επιχειρήσεων, όσο και της οικονομίας. Οι υψηλότερες επιδόσεις που οφείλονται στην 

καινοτομία, στην εισαγωγή νέων µμεθόδων και διαδικασιών, και την προώθηση στην αγορά 

συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  

Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία στην εφοδιαστική αλυσίδα για να 

δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και για να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν την ικανότητα τους για υιοθέτηση και εκμετάλλευση τεχνολογικών πληροφοριών 

οι οποίες είναι διαθέσιμες από εξωτερικούς από την επιχείρηση φορείς (Cohen and Levinthal, 

1989). Οι επενδύσεις αναφορικά με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχουν ως στόχο τον 

εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και 

αποτελούν ένα από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων (Hall and Jones, 

1999). Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών 

παραγωγής, συμβάλλοντας μακροχρόνια στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι 

επιχειρήσεις σε κάθε παραγωγικό κλάδο, και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την υψηλή 

τεχνολογία, πρέπει να συσσωρεύουν τη νέα γνώση, να την εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους, 

και να εμπορευματοποιήσουν έπειτα την παραχθείσα τεχνολογία (Barro and Sala-I-Martin, 

1995).  

Ωστόσο, η «κερδοφόρα εμπορευματοποίηση» απαιτεί ότι η καινοτόμος εταιρία είχε ένα 

μίγμα όλων των κατάλληλων χαρακτηριστικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών που μπορούν να 

μετασχηματίσουν την παραγόμενη γνώση σε προϊόντα που παράγονται και πωλούνται με 

ανταγωνιστικούς όρους, και να διαδώσουν την ανάπτυξη στο οικονομικό τους περιβάλλον, σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη διαγραμματική 

παρουσίαση (Harker and Zenios, 2000): 

Η χαμηλή τεχνολογική υποδομή των λιγότερο ανεπτυγμένων τεχνολογικά οικονομιών  και 

η αδυναμία τους να βελτιώσουν τις τοπικά παραγόμενες τεχνολογίες, συμβάλει στην δημιουργία 

περαιτέρω προβλημάτων αναφορικά με το ισοζύγιο πληρωμών, την ανταγωνιστικότητα και την 

παραγωγικότητα, και επηρεάζει αρνητικά τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι διαφορετικοί ρυθμοί ανάπτυξης υποδηλώνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 

αναπτυξιακές δυνατότητες των διαφορετικών κλάδων παραγωγής, αναφορικά με τις καινοτομικές 

και τεχνολογικές δραστηριότητες και την ικανότητα διάδοσης και αξιοποίησης τους. 
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Διάγραμμα 6: Διάδοση Τεχνολογιών στο Παραγωγικό Κύκλωμα 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Για παράδειγμα, οι λιγότερο τεχνολογικά ανεπτυγμένοι κλάδοι παραγωγής έχουν επενδύσει 

περισσότερο στην υιοθέτηση και την διάδοση των παραδοσιακών τεχνολογιών, όπου η 

παραγωγικότητα είναι υψηλότερη σε σχέση με τους περισσότερο ανεπτυγμένους κλάδους, 

αναφορικά με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες (Barro, 1997). 

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή 

συνεργασία, προκειμένου να προωθηθεί η διάδοση και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 

Ε&ΤΑ και να περιορίσει τον κερματισμό που δημιουργούν τα εθνικά σύνορα. Σε ορισμένες 

περιοχές, οι προσπάθειες για την επίτευξη πλήρους ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή οικονομία 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών ή φυσικών αντιξοοτήτων. Η 

πρόκληση για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου 

καινοτομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα βασίζεται στην αποδοτική κατανομή εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ και στην διάχυση των 

αποτελεσμάτων τους, καθώς και στην ενίσχυση των επενδύσεων σε Ε&ΤΑ που θα συμβάλουν 

περαιτέρω στην ταχύτερη ανάπτυξη των περιφερειών αυτών. 

Η γεφύρωση αυτών των χασμάτων αποτελεί αναπόφευκτα μια μακροχρόνια διαδικασία. 

Όλες ουσιαστικά οι περιφέρειες έρχονται αντιμέτωπες με την ανάγκη για αναδιάρθρωση, 

εκσυγχρονισμό και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται στη γνώση. Οι βασικοί 

παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης καινοτομίας σε επίπεδο εθνικής 

οικονομίας και περιφέρειας περιλαμβάνουν: 

 Επενδύσεις σε βασική έρευνα και χρηματοδότησης της έρευνας και κρατικά κίνητρα 

πολιτικής για Ε&ΤΑ. 

 Ενίσχυση των ΜΜΕ με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital). 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της ποιότητας του 

ερευνητικού δυναμικού και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου και αύξηση 

της προσφοράς εξειδικευμένης εργασίας, 
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 Βελτίωση και ανάπτυξη των βασικών υποδομών. 

 Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κίνητρα, προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, και ενθάρρυνση του ανταγωνισμού  

 Ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης για καινοτομικά προϊόντα για τη βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 

 Καθιέρωση ικανών κινήτρων για ανάπτυξη των καινοτομικών δραστηριοτήτων. 

 Ανάληψη ευθύνης από το κράτος να χρηματοδοτήσει την βασική έρευνα, και ανάληψη της 

ευθύνης για εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων από τον ιδιωτικό τομέα.  

 Αξιοποίηση των δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις και αξιοποίηση των εισροών, των 

δικτύων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.  

Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ποιοτικότερη επιχειρηματικότητα και νέα 

εγχειρήματα που επικεντρώνονται στην καινοτομική γνώση, και που αποτελούν προϋποθέσεις 

τόσο οικονομικής ανάπτυξης όσο και κοινωνικής ευημερίας. Επίσης δεδομένου του υψηλού 

αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να παγιωθεί μια 

νοοτροπία εξοικείωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας. Προσφέροντας τις γνώσεις για την 

λειτουργία της αγοράς και τις απαραίτητες δεξιότητες για το ενδεχόμενο άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα 

ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα για τη δημιουργία εγχειρημάτων που ενσωματώνουν την γνώση 

(Avkiran, 2001). Έτσι μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα εγχειρήματα υψηλότερης ποιότητας με 

μεγαλύτερες δυνατότητες σε όρους ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και συνολικής 

αναβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας.  

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σε κοινοτικό επίπεδο την αξιολόγηση των 

περιφερειακών δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των απειλών και των ευκαιριών, η οποία 

δημιουργεί την περιφερειακή ποικιλομορφία και διαφοροποίηση, δηλαδή μια ανάλυση S.W.O.T. 

επιπέδου. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία από τη S.W.O.T 

ανάλυση αναφορικά με την ελληνική οικονομία και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις 

δυνατότητες (Strengths), αδυναμίες (Weaknesses), ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές 

(Threats) που σχετίζονται με το «μακρο-περιβάλλον» και το «μικρο-περιβάλλον» της 

καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης παραγωγικών πόρων και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στην βάση αυτών των δομικών χαρακτηριστικών, η ενίσχυση καινοτομικών 

δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την καινοτομική επιχειρηματικότητα και την έρευνα και 

ανάπτυξη, συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις αποτελούν έναν από τους παράγοντες ενίσχυσης των καινοτομικών 

δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος αναφορικά με την ανάληψη καινοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς οι 

επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο φορέα ανάληψης επενδυτικών δραστηριοτήτων σε έρευνα και 

ανάπτυξης. 

Η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι ευνοϊκές 

προς την καινοτομία, σε συνδυασμό με ελαστικότερα εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο και τις 

ξένες άμεσες επενδύσεις ενισχύουν τον ανταγωνισμό και ευνοούν την ροή της τεχνολογίας και 

της γνώσης μεταξύ χωρών και περιφερειών.  
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Πίνακας 1: Παρουσίαση Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων 

Δυνατότητες: 

 Κινητοποίηση πόρων. 

 Αξιοποίηση των κινήτρων επενδύσεων  

 Αξιοποίηση των προγραμμάτων, και των δικτύων  μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας 

  Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού   

 Αξιοποίηση και πλουτοπαραγωγικών πόρων πρωτογενή τομέα 

 Αξιοποίηση της κυβερνητικής, πολιτικής-οικονομικής και κοινωνικής  σταθερότητας. 

 Αξιοποίησης τεχνολογικών προγραμμάτων 

  Αξιοποίηση της αύξησης του μεγέθους αγοράς και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 

 Βελτίωση της θέσης στη διεθνή αγορά λόγω των προγραμμάτων και δικτύων  

 Ανάπτυξη των υποδομών και εκσυγχρονισμός  

 ανοδική τάση στις δαπάνες για Ε&Τ από τις επιχειρήσεις και στον αριθμό των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες 

 υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού 

 τάση αύξησης των συμμετεχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακές 

σπουδές, υψηλή ποιότητα ανθρώπινου Ε&Τ δυναμικού/ ικανοποιητικές ερευνητικές επιδόσεις 

(βασική έρευνα) 

 θεσμοθετημένη περιφερειακή διάσταση 

 υψηλό επίπεδο διεθνούς δικτύωσης και Ε&Τ συνεργασιών   

Αδυναμίες: 

 Αύξηση ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού των Μ.Μ.Ε  

 Συμμόρφωση με τους όρους ανοικτής αγοράς 

 Κινητικότητα  εργασίας 

 Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 

 Άντληση περισσότερων πόρων λόγω μη αποτελεσματικής αγοράς κεφαλαίων. 

 Άντληση κεφαλαίων στη διεθνή αγορά. 

 Μείωση της παραοικονομίας, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας 

 Δημιουργία υποδομών για νέες τεχνολογίες «αιχμής»  

 Επιβάρυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος  

 Μείωση του υπερδανεισμού και του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου 

 Δυσλειτουργίες του δημόσιου τομέα, γραφειοκρατία 

 χαμηλός βαθμός προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, χαμηλό επίπεδο στις δομές 

εξυπηρέτησης επενδυτών 

 αδυναμία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 αδυναμία των ΜΜΕ να ενσωματώσουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν προϊόντα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 δυϊσμός στην  επιχειρηματική διάρθρωση (μεταξύ ενός δυναμικού τμήματος και ενός 

παραδοσιακού) 

 ελλείψεις σε  υποδομές υποστήριξης του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας 

προϊόντων – εμπορευμάτων 

 χαμηλή αξιοποίηση των ΤΠΕ από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων 

 πολύ χαμηλό επίπεδο στις συνολικές δαπάνες Ε&Τ ως ποσοστό ΑΕΠ  
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 χαμηλός βαθμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  των παρεμβάσεων στον τομέα της 

έρευνας 

 Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις/ΜΜΕ 

 Ελλιπής στρατηγική για τις ΜΜΕ  

 Αποστροφή σε επιχειρηματικό ρίσκο 

 Αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς-ζήτησης σε ειδικότητες της αγοράς εργασίας 

 περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και μικρό μερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 

έντασης ή έντασης γνώσης/αδυναμία δημιουργίας παραγωγικών δικτύων 

 αδυναμία μετατροπής των αποτελεσμάτων Ε&Τ σε οικονομικό-εμπορικό αποτέλεσμα 

 Ατελής λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας 

 Ενεργειακή διαθεσιμότητα/προβλήματα υποδομών ηλεκτρικού δικτύου 

 Το ελλιπές εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

 χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις  

 ασφάλεια εγκαταστάσεων και ποιότητας καυσίμων 

 ανορθολογική διαχείριση  υδατικών πόρων 

 αδυναμίες στην προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού από το εξωτερικό  

 υψηλό διοικητικό βάρος στη δημιουργία & λειτουργία των επιχειρήσεων, πολυσχιδείς 

διαδικασίες αδειοδοτήσεων (νέας ή λειτουργούσας επιχείρησης), επικαλύψεις και πολυνομία, 

 έλλειψη συντονισμού κρατικών φορέων 

 αδυναμία διαχείρισης περιφερειακής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

Ευκαιρίες: 

 Υπάρχουσα Διαθέσιμη Υποδομή και Διαθέσιμοι Πόροι  

 Δυνατότητα Δικτύωσης των Μ.Μ.Ε.  

 Δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας  

 Δυνατότητα Χρηματοδότησης Προγραμμάτων και Δημιουργία Βασικών Υποδομών  

 Ανάπτυξη της Εξειδίκευσης και της Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Ανάπτυξη των επενδύσεων και ανάπτυξη της αγοράς 

 Ενδυνάμωση, ανάπτυξη και επέκταση σε νέους δυναμικούς κλάδους όπου υπάρχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα  

 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και αύξηση της παραγωγικότητας του ιδιωτικού 

αλλά και του δημόσιου τομέα 

 Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών και κλάδων, όπως των μεταφορών  

 Βελτίωση και Ανάπτυξη των ποιοτικών υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα 

 Αξιοποίηση τεχνογνωσίας  

 Μεταφορά θεσμικού πλαισίου – απελευθέρωση αγορών 

 Αξιοποίηση αναπτυξιακών ρυθμών γειτονικών αγορών  

 Ύπαρξη κλάδων με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης 

 Δυνατότητες «clustering» 

 Αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης σε ανταγωνιστικούς τομείς 

 ελλείψεις σε υποδομές υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 έλλειμμα συνειδητοποίησης της αξίας των υπηρεσιών για τη λειτουργία της αγοράς & της 

σημασίας των business services ειδικότερα ως πλατφόρμας για προστιθέμενη αξία στα 

προϊόντα και ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

 Αξιοποίηση υποδομών στο χώρο της εκπαίδευσης 
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 Δυνατότητα προώθησης εναλλακτικών μορφών εργασίας 

 Αξιοποίηση των περιφερειακών δομών (επιμελητήρια κλπ.) 

 δυνατότητες αξιοποίησης της οικολογικών προτύπων από τις επιχειρήσεις 

 υλοποίησης στρατηγικής ενίσχυσης της κινητικότητας 

 αναδιοργάνωση των υπηρεσιών σε ευέλικτα σχήματα 

 Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών δημόσιου τομέα και ανάπτυξη συστημάτων παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επενδυτές 

Απειλές: 

 Εσωστρέφεια 

 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την 

απελευθέρωση των αγορών 

 Διατήρηση δαιδαλώδους θεσμικού πλαισίου και χρονοβόρων γραφειοκρατικών 

διαδικασιών 

 Ελλιπής αξιοποίηση δυνατοτήτων νέων περισσότερο ευέλικτων μορφών εργασίας 

 Αδυναμία δικτύων και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μ.Μ.Ε. 

 Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της αγοράς 

 Ύπαρξη υπερ-συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα και 

εγκατάλειψη και ερημοποίηση της υπαίθρου  

 Μη αξιοποίηση των δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  

 Μη-εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και ανάπτυξη της γραφειοκρατίας και της 

παραοικονομίας  

 Αποδημία επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου 

 Διατήρηση των υφιστάμενων αναποτελεσματικών δομών διαχείρισης 

 Κίνδυνος αποτυχίας ικανοποίησης διεθνών δεσμεύσεων στην ενέργεια 

 Υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας 

 Έλλειψη πετρελαϊκών διασυνδέσεων 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

Η μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών μπορεί επίσης να ενισχύσει την 

καινοτομία και την ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας την χρηματοπιστωτική ενίσχυση των 

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά οι καλές πρακτικές στην επιχειρηματική ανάληψη καινοτομικών 

δραστηριοτήτων δεν διαχέονται μεταξύ των επιχειρήσεων και των παραγωγικών κλάδων και 

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάληψης καινοτομικών 

δραστηριοτήτων (Altunbas et al, 2001). Ως ενισχυτικοί μοχλοί των ιδιωτικών δαπανών για 

έρευνα και ανάπτυξη μπορούν να λειτουργήσουν η σύνδεση των πανεπιστημίων και των 

ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις με στόχο την διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και της γνώσης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η παροχή κινήτρων με 

στόχο την θετική μεταστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος προς τις καινοτομικές 

δραστηριότητες (Allen et al, 2004).  

 

4. Συμπεράσματα – Προτάσεις Πολιτικής 
Ορισμένα από τα κυριότερα μεγέθη που προσδιορίζουν και συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην 

εισαγωγή τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων αφορούν (Turner and Akinremi, 

2020):  
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 Ανάπτυξη των εξαγωγών 

 Αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας, όπου συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη με την αποτελεσματικότητα των 

υφισταμένων επιχειρήσεων και τη δημιουργία και ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, άρα και 

στην επίτευξη του βασικού πολιτικού στόχου της βελτίωσης της ευημερίας στην περιφέρεια.  

 Βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας  

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, όπου οι υψηλότερες επιδόσεις οφείλονται στην 

καινοτομία, στην εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών, νέων προϊόντων βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνολικά. 

 Βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης και ευημερίας 

Η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις δαπάνες που 

συνεπάγεται η ανάληψη δραστηριοτήτων καινοτομίας στην διαχείριση επιχειρησιακών πόρων. 

Ένα τέτοιο μέτρο θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και των 

εσόδων από πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων. 

Η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αναπτύξουν δραστηριότητες Ε&ΤΑ στο εσωτερικό 

τους, αναμένεται να έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του αποθέματος γνώσεων των 

επιχειρήσεων που ακολούθως μπορεί να οδηγήσει στην εισαγωγή περισσότερων καινοτομιών 

στην αγορά(Kuhlmann and Edler, 2003).   

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των υπευθύνων των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής 

καινοτομίας. Η εισαγωγή καινοτομιών θα συνεισφέρει:  

 στη βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της παραγωγικής διαδικασίας 

 στη μείωση του κόστους ανά παραγόμενη μονάδα και  

 στην εξάπλωση σε νέες αγορές με προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της καινοτομικής δραστηριότητας. 

Στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής εμπίπτει, επίσης, και η πολιτική αναφορικά με την 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς του υπάρχοντος συστήματος καινοτομίας 

όσο και η καλλιέργεια και αξιοποίηση των δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση σε δράσεις όπως η δημιουργία επαφών μέσα από βιομηχανικούς 

κύκλους ή κλαδικές ομάδες και η διευκόλυνση της προσέγγισης μεταξύ των επιχειρήσεων, 

ενθαρρύνοντας τη δημιουργία διαμεσολαβητών, ή αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές που θα 

μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο της επικοινωνίας και της διαμεσολάβησης.  

Ως συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να αναφερθούν η οργάνωση διαλόγου σε 

θέματα στρατηγικής σημασίας, η παροχή στρατηγικών πληροφοριών μέσα από μελέτες 

τεχνολογικών προοπτικών και η αποτελεσματικότητα στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα 

πλεονεκτήματα που σχετίζονται µε την µμεταφορά καινοτομικών τεχνολογιών και την ύπαρξη 

αποτελεσματικών µμηχανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά την διαδικασία διάχυσης 

και µμεταφοράς τεχνολογίας, μέσα από την δημιουργία κέντρων πληροφόρησης και 

τεχνολογικών κέντρων (Liguori and Winkler, 2020).   

Ιδιαίτερα ο τομέας των logistics τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία 

τεχνολογικής διείσδυσης η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται περιορισμό του λειτουργικού 

κόστους και καλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων (Kuckertz et al, 

2020).  
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Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κρατικές παρεμβάσεις στήριξης της επενδυτικής 

προσπάθειας στον τομέα Logistics. Αυτές ανήκουν διαχρονικά σε δύο κυρίως κατηγορίες 

(Kuckertz et al, 2020): 

(1.) Ενισχύσεις των επενδύσεων με τη μορφή των διαφόρων Αναπτυξιακών Νόμων και 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, και 

(2). Ενισχύσεις για τη δημιουργία υποδομών όπως οι Βιομηχανικές Περιοχές και τα 

Βιομηχανικά Πάρκα.  

Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων αυτών αποτελεί ιστορικά αλλά και επί της ουσίας ένα 

πολύ μεγάλο θέμα, με βάση τις επιπτώσεις στη δημιουργία βιώσιμων βιομηχανιών , ενίσχυσης 

της αγοράς και κατά συνέπεια τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η παροχή 

κινήτρων συνεπάγεται:  

 Τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου  

 Την εντατικοποίηση της χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και  

 Την ανάληψη δράσεων για την επιμόρφωση των απασχολούμενων σε θέματα που αφορούν 

την διοίκηση Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων. 

 Την ύπαρξη επιχειρηματιών με όραμα που θα είναι σε θέση να αντιληφθούν εγκαίρως τα 

πλεονεκτήματα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και των ολοκληρωμένων - και όχι 

αποσπασματικών - εφαρμογών. 

 Την αποδοχή της αναγκαιότητας της εφαρμογής της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

σε κυβερνητικούς και λοιπούς οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων από 

ελληνικές επιχειρήσεις που θα ασκούν πίεση για την εφαρμογή τους στην επιχειρηματική 

κοινότητα. 

Σημαντικούς επίσης παράγοντες αποτελούν: η είσοδος στην αγορά μεγάλων πολυεθνικών 

κολοσσών, στων οποίων τα οργανογράμματα περιλαμβάνονταν θέσεις με δραστηριότητες και 

λειτουργίες Logistics, η επέκταση  των επιχειρήσεων, οι οποίες αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν 

αρχές και διαδικασίες Logistics, η ανάπτυξη επιχειρήσεων που προσέφεραν "υπηρεσίες σε 

τρίτους", η εμφάνιση και δραστηριοποίηση εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είχαν ως 

στόχο την ανάπτυξη και διάδοση των Logistics και των επιχειρηματικών τους εφαρμογών και η 

εμφάνιση εταιρειών πληροφορικής που ανέπτυξαν ολοκληρωμένα συστήματα Logistics. Η 

οικονομική επίδοση τους από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την υιοθέτηση των νέων ιδεών και των προϊόντων που αναπτύσσονται μέσω της έρευνας 

(Slack et al, 2010).  

Στην σύγχρονη οικονομία εντάσεως γνώσης η καινοτομία κατέχει εξέχουσα θέση τόσο 

στο μακρο-επίπεδο, όπου αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την εθνική οικονομική ανάπτυξη, 

όσο και στο µικρο-επίπεδο, όπου δύναται να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να 

απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν την νέα γνώση. Η αυξανόμενη σημασία της τεχνολογικής 

αλλαγής, και της υιοθέτησης και διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην παγκόσμια παραγωγή και 

την απασχόληση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας, με σημαντικές 

επιρροές στο διεθνή ανταγωνισμό. Εξίσου όμως σημαντικές είναι και οι μικροοικονομικές 

πολιτικές που προτρέπουν τις επιχειρήσεις για να συνεργασθούν, να μοιραστούν τις πληροφορίες, 

και να μπορέσουν να αναπτύξουν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και περαιτέρω να 

ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Cohen and Levinthal,  1989).  

Οι προσδοκίες για το μέλλον απαιτούν πιο ολοκληρωμένο και προσεκτικό σχεδιασμό, 

καθώς τα βασικά μειονεκτήματα αφορούν τη σχεδόν παντελή έλλειψη της εγχώριας ζήτησης για 

την εθνική επιστημονική έρευνα και τις τεχνολογικές εισροές μέσα στη παραγωγική διαδικασία. 
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Όλα αυτά επιτείνονται από τα δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις 

επιπτώσεις της υφιστάμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, η τεχνολογική 

στρατηγική θα έπρεπε να συνδυασθεί με μια ευρεία κλίμακα οικονομικών, θεσμικών και 

βασικών μέτρων υποδομής. 

Κατά την πορεία αυτή, απαιτείται σταθερότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

συνεπώς είναι αναγκαία η προώθηση της συνεργασίας, απλούστευση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, πρόσβαση σε τεχνολογίες και δίκτυα συνεργασίας, πρόσβαση σε νέα 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία, πρόσβαση σε δεξιότητες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, 

αποδοτική αξιοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, και βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και επιχειρηματικών αναγκών.  
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Περίληψη: 

Είναι γνωστό από προηγούμενες μελέτες ότι στη σύγχρονη Ελλάδα η προτίμηση αρσενικών 

παιδιών οδηγούσε σε συστηματικά άνιση μεταχείριση των δύο φύλων μέχρι και τα μέσα του 

20ου αιώνα. Οι δημογραφικοί δείκτες που βασίζονται σε επίσημες στατιστικές, όπως η αναλογία 

των φύλων κατά τη γέννηση και κατά την παιδική ηλικία, είναι τόσο στρεβλοί μέχρι περίπου το 

1950, ώστε αρκετοί μελετητές συμπεραίνουν ότι η έλλειψη κοριτσιών οφείλεται σε επιλεκτικές 

κατά φύλο βρεφοκτονίες και παραμέληση των κοριτσιών. Παρόλο που δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει κατά 

πόσο  η υπο-καταγραφή των γεννήσεων κοριτσιών στο ληξιαρχικό σύστημα και η υπο-

καταμέτρησή τους στις απογραφές ευθύνονταν για τη στρεβλή αναλογία των φύλων, και να 

καταδείξει ότι η άνιση μεταχείριση των δύο φύλων δεν ήταν το ίδιο έντονη σε όλη την Ελλάδα. 

Υπήρχαν περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, κυρίως τα Επτάνησα και τα νησιά του αρχιπελάγους 

του Αιγαίου, όπου τα δημογραφικά δεδομένα υπονοούν ότι οι έμφυλες ανισότητες ήταν λιγότερο 

έντονες. Από την άλλη μεριά, υπήρχαν περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα, με αξιοσημείωτη τη 

Θεσσαλία, όπου η διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα υποδηλώνει εξαιρετικά άνιση μεταχείριση 

των κοριτσιών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα, αναλογία των φύλων, έμφυλες διακρίσεις.  
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1. Εισαγωγή 

«Ο άνδρας εισέρχεται σε έγγαμο βίο για να αποκτήσει νόμιμους κληρονόμους οι οποίοι θα 

συνεχίσουν το οικογενειακό όνομα, θα επεκτείνουν την οικογένεια και θα φροντίσουν, μετά το 

θάνατό του, για τις απαραίτητες τελετουργίες ώστε να βρει ανάπαυση το πνεύμα του πατέρα 

τους». Το παραπάνω απόσπασμα από τον Ρωμαϊκό Νόμο περί Γάμου (Corbert, 1930:107) 

περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το σκοπό του γάμου και την πιο σημαντική λειτουργία 

του, που ήταν η αναπαραγωγή του είδους, όχι μόνο στη Ρωμαϊκή κοινωνία, αλλά στις 

περισσότερες κοινωνίες της προ-μεταβατικής εποχής. Και φυσικά εξυπακούεται ότι σε ένα 

πατρογραμμικό σύστημα συγγένειας, ένας απόγονος για να διαιωνίσει το οικογενειακό όνομα 

και να σταθεί ως νόμιμος κληρονόμος του ονόματος, δεν θα μπορούσε παρά να είναι άρρεν. Η 

προτίμηση αγοριών, έναντι των κοριτσιών, οδήγησε τις κοινωνίες σε πρακτικές έμφυλων 

διακρίσεων οι οποίες είναι ορατές ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στην κοινωνική σφαίρα αλλά και 

στην κατά φύλο και ηλικία δομή των πληθυσμών. Η αφύσικα «αρρενωπή» αναλογία των φύλων 

στις δύο πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου, την Κίνα και την Ινδία, είναι παραδείγματα 

έμφυλων διακρίσεων που αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δημογραφικούς δείκτες τον 21ο 

αιώνα (Yi et al. 1993; UNFPA 2011; Sahni et al. 2008). 

 Όσον αφορά την Ελλάδα, δημογραφικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι έμφυλες 

διακρίσεις, ως αποτέλεσμα της προτίμησης αρσενικών παιδιών, υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι το 

πρώτο μισό του 20ου αιώνα (Tapia et al., 2021; Gavalas, 2015). Μάλιστα δημογραφικοί δείκτες 

βασισμένοι στη φυσική κίνηση του πληθυσμού, όπως ο δείκτης αναλογίας των φύλων κατά τη 

γέννηση και στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, είναι τόσο στρεβλοί που ορισμένοι δημογράφοι 

είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η στρέβλωση οφείλεται σε επιλεκτικές κατά φύλο βρεφοκτονίες και 

παραμέληση των κοριτσιών (Tapia et al., 2021). Παρόλο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 

αυτό το ενδεχόμενο, σκοπός μας είναι:   

1) να ερευνήσουμε κατά πόσο η υπο-καταγραφή των γεννήσεων κοριτσιών (στο ληξιαρχικό 

σύστημα της προ-πολεμικής Ελλάδας) και η υπο-καταμέτρηση των γυναικών στις απογραφές 

ευθύνονται για τη στρεβλή αναλογία των φύλων. 

2) να καταδείξουμε ότι οι έμφυλες διακρίσεις δεν υπήρχαν στον ίδιο βαθμό σε όλη την 

Ελλάδα. Οι περιφερειακές διαφορές που παρατηρούνταν από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα στο 

άλλο ήταν τόσο μεγάλες, ώστε θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για διαφορετικές χώρες και όχι για 

περιφέρειες της ίδιας χώρας. 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, όλες οι ελληνικές απογραφές πριν το 1920 

καταγράφουν συστηματικά περισσότερους άνδρες από ό,τι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι η 

μαζική υπερωκεάνιος μετανάστευση των αρχών του 20ου αιώνα (πρωτίστως προς τις ΗΠΑ) 

απορροφούσε κυρίως νεαρούς άνδρες (Gavalas, 1997). Επίσης οι συνεχείς πόλεμοι τη δεκαετία 

1912-1922 (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α’ παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική εκστρατεία) 

απομύζησαν το πιο δυναμικό και παραγωγικό κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού. Αυτά τα δύο 

γεγονότα (μαζική μετανάστευση και συνεχείς πόλεμοι) θα έπρεπε να είχαν μειώσει τον ανδρικό 

πληθυσμό σε τέτοιο βαθμό ώστε οι γυναίκες να υπερτερούν αριθμητικά (Valaoras, 1960:116). 

Και όμως οι Ελληνικές απογραφές που διενεργήθηκαν από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι και 

το 1907 καταμετρούσαν συνεχώς περισσότερους άνδρες από ό,τι γυναίκες. Ακόμα και στην απογραφή 

του 1920, η οποία είναι η πρώτη Ελληνική απογραφή η οποία καταμέτρησε περισσότερες γυναίκες από 

άνδρες, η υπεροχή των γυναικών είναι οριακή στο σύνολο της Ελλάδας (100 γυναίκες αντιστοιχούσαν σε 

99 άνδρες) και δεν ίσχυε σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, την 

Θεσσαλία και Άρτα, την Μακεδονία, και τη Θράκη, δηλαδή σε 4 από τα 10 Γεωγραφικά Διαμερίσματα η 

απογραφή καταμέτρησε περισσότερους άνδρες παρά γυναίκες (ΓΣΥΕ, 1928 Α’ τόμος: μθ’) 
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Επιπλέον, οι γεννήσεις μέχρι τη δεκαετία του 1920 υπο-καταγράφονταν και η υπο-

καταγραφή ήταν μεγαλύτερη για τις γεννήσεις κοριτσιών. Αυτό ήταν γνωστό στους ιθύνοντες 

της εποχής εκείνης. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα από τον τόμο με τη φυσική 

κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδας του 1921, το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει την αφύσικα 

υψηλή αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση (εκείνη τη χρονιά καταγράφηκαν 116 γεννήσεις 

αγοριών για κάθε 100 γεννήσεις κοριτσιών): 

«Η διαφορά αύτη δύναται να εξηγηθεί εάν ληφθεί υπ’ όψει ότι […] αι γεννήσεις θηλέων δεν 

δηλούνται εξ ίσου τακτικώς προς τας των αρρένων, δι’ ας στρατολογικοί και άλλοι νόμοι 

επιβάλλουσιν εντονώτερον την υφισταμένην υποχρέωσιν της δηλώσεως των αρρένων» (Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας, 1924:λδ’) 

Οι δημοσιευμένες στατιστικές της φυσικής κίνησης του πληθυσμού της Ελλάδας στα 

τέλη της δεκαετίας του 1920, παρόλο που είναι πιο αξιόπιστες σε σύγκριση με αυτές των 

προηγούμενων περιόδων, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σημαντική υπο-καταγραφή 

των γεννήσεων. Στην περίοδο 1925-29 η συνολική υπο-καταγραφή των γεννήσεων στην Ελλάδα 

ήταν 11,3%. Αυτό το νούμερο είναι μια εκτίμηση στην οποία καταλήξαμε αντιπαραθέτοντας τον 

μέσο ετήσιο αριθμό γεννήσεων της πενταετίας 1925-29 που προέκυψε από τις στατιστικές της 

φυσικής κίνησης του πληθυσμού, ήτοι 177.798 (ΓΣΣ, 1929-1931) με τις υπολογιζόμενες ετήσιες 

γεννήσεις από τον Β. Βαλαώρα για την ίδια πενταετία, ήτοι 200.500 (Valaoras, 1960:132).  

Συνεπώς θα ήταν παραπλανητικό και λανθασμένο να συμπεραίνουμε επιλεκτικές κατά 

φύλο βρεφοκτονίες στην προπολεμική Ελλάδα, βασισμένοι μόνο στην αναλογία των φύλων 

κατά τη γέννηση, όπως αυτή προκύπτει από τις επίσημες στατιστικές. Από τη δεκαετία του 1950 

και εξής οι στατιστικές της φυσικής κίνησης του πληθυσμού γίνονται όλο και πιο αξιόπιστες και 

ο δείκτης αναλογίας των φύλων, όπως προκύπτει από αυτές τις στατιστικές, είναι κοντύτερα στο 

βιολογικά φυσιολογικό (102-108 γεννήσεις αγοριών για κάθε 100 γεννήσεις κοριτσιών). 

 

2. Μέθοδοι και δεδομένα 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα απαντήθηκε εν μέρη στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου. 

Για να απαντήσουμε στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, κατασκευάσαμε πίνακες επιβίωσης κατά 

φύλο για τα δέκα Γεωγραφικά Διαμερίσματα για το έτος 1928. Βασιζόμενοι στη διαφορική κατά 

φύλο θνησιμότητα κάθε  Γεωγραφικού Διαμερίσματος, καταδεικνύουμε ότι υπήρχε μεγάλη 

διακύμανση όσον αφορά τις έμφυλες διακρίσεις από το ένα Διαμέρισμα στο άλλο. 

Η φτωχή ποιότητα των προπολεμικών απογραφών πληθυσμού και των ληξιαρχικών 

καταγραφών αποτελεί τροχοπέδη στην κατασκευή πινάκων επιβίωσης για την προπολεμική 

Ελλάδα. Το σχήμα 1 δείχνει μία δραματικά στρεβλή αναλογία των φύλων κατά ηλικία στις 

απογραφές του 1920 και 1928. Στις ηλικίες 0-4 υπήρχαν 109,5 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια το 

1920, μία αναλογία υψηλότερη από την φυσιολογικά αναμενόμενη. Το 1928 αυτή η αναλογία 

ήταν φυσιολογική (104,4) αλλά αυξάνεται απότομα στις ηλικίες 10-14 (110 αγόρια προς 100 

κορίτσια). Ακολούθως, υπάρχει μία έλλειψη ανδρών στις ηλικίες 15-44. Αυτές ήταν οι ηλικίες 

από  τις οποίες στρατολογούνταν οι άνδρες εν καιρώ πολέμου και είναι πολύ πιθανό ότι στην 

απογραφή του 1928 (όπως και σε αυτή του 1920) η φαινομενική έλλειψη ανδρών σε αυτές τις 

ηλικίες εξηγείται από το ιστορικό πλαίσιο. Η Ελλάδα τη δεκαετία του 1920 έβγαινε από μία 

περίοδο πολεμικών συγκρούσεων (Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-12, Α’ παγκόσμιος πόλεμος 1914-

18, Μικρασιατική εκστρατεία 1919-22) και είναι εύλογο ότι πολλοί νέοι άντρες (όσοι είχαν 

επιζήσει από τους πολέμους) θα προσπαθούσαν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία από φόβο 

μήπως σταλούν σε έναν καινούριο πόλεμο (Siampos,1973:57). Η αποφυγή δήλωσης της 

ηλικιακής ομάδας 15-44, εξηγεί και την πληθώρα ανδρών στις ηλικιακές ομάδες 10-14 και 45-
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49. Οι ακανόνιστες διακυμάνσεις της αναλογίας των φύλων στις ηλικίες 45 και άνω ίσως 

οφείλοντα σε μία τάση των γυναικών να στρογγυλοποιούν τις ηλικίες τους σε πολλαπλάσια του 

10 (50, 60, 70 κτλ) και, ως εκ τούτου, υπήρχαν αναλογικά περισσότερες γυναίκες στις ηλικιακές 

ομάδες 50-54, 60-64 κτλ, και αναλογικά περισσότεροι άνδρες στις ηλικιακές ομάδες 45-49, 55-

59, 65-59 κτλ, και στην απογραφή του 1920 και σε αυτήν του 1928. 

Σχήμα 1: Αναλογία των φύλων κατά ηλικία. Ελλάδα 1920-1928 

 

 Πηγή: Ελληνικές απογραφές 1920, 1928. Ίδια επεξεργασία.   

 

Ένα άλλο πρόβλημα στην κατασκευή πινάκων επιβίωσης από τις επίσημες στατιστικές 

είναι η υπο-καταγραφή των βρεφικών θανάτων (Hionidou, 1993:57). Κάποιοι βρεφικοί θάνατοι 

δεν καταγράφονταν καθόλου ή (πιο συχνά) τα βρέφη που είχαν βιώσει σχεδόν ένα έτος ζωής (11 

ή 10 μήνες) τη στιγμή του θανάτου τους, αναφέρονταν ως έχοντα ηλικία ένα έτος. Αυτή η 

συστηματικά λανθασμένη αναφορά της ηλικίας θα είχε ως αποτέλεσμα να καταγράφονται 

λιγότεροι βρεφικοί θάνατοι και περισσότεροι θάνατοι νηπίων από ό,τι συνέβαινε στην 

πραγματικότητα. Τα πρότυπα θνησιμότητας των πληθυσμών όμως, κατά φύλο, ηλικία και 

επίπεδο θνησιμότητας έχουν μελετηθεί σχολαστικά από την επιστήμη της δημογραφίας και τα 

μοτίβα αυτά έχουν δημοσιευτεί με τη μορφή πρότυπων πινάκων επιβίωσης (UN, 1982; Coale et 

al., 1983).  

Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε πίνακες επιβίωσης για την Ελληνική 

Επικράτεια (στα όριο του 1928) και τα δέκα Γεωγραφικά Διαμερίσματα, βασιζόμενοι στους 

πρότυπους πίνακες επιβίωσης του ΟΗΕ (UN:1982). Όλοι οι πίνακες επιβίωσης που παρατίθενται 

στο παράρτημα Ι βασίζονται σε 4 παραμέτρους: 4 τιμές για την πιθανότητα θανάτου στις ηλικίες 

5-9, 10-14, 50-54 και 70-74. Οι τιμές αυτές (5q5, 5q10, 5q50 and 5q70) υπολογίστηκαν από την 

παρατηρούμενη ειδική κατά ηλικία θνησιμότητα στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες (5m5, 5m10, 

5m50 and 5m70), όπως αυτή η θνησιμότητα προκύπτει από τη φυσική κίνηση του πληθυσμού 

(θάνατοι κατά ηλικία) και την απογραφή του 1928 (πληθυσμός κατά ηλικία), ήτοι (nmx=ndx/nPx). 

Οι 4 αυτές παράμετροι (5q5, 5q10, 5q50 και 5q70) εισήχθησαν στο εξειδικευμένο λογισμικό 

MORTPAK 4.3 (application BESTFT), ούτως ώστε να παραχθούν οι τελικοί πίνακες επιβίωσης. 

Όπως γίνεται κατανοητό, αυτοί οι πίνακες επιβίωσης που παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι, 

έχουν τιμές (nmx και nqx) διαφορετικές από τις παρατηρούμενες εφόσον έχουν κατασκευαστεί με 
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τέτοιο ώστε να συμμορφώνονται με το  πρότυπο πίνακα επιβίωσης του ΟΗΕ που ονομάζεται UN 

General model. 

Το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο επιλέξαμε αυτές τις ηλικιακές ομάδες (5-9, 10-14, 50-

54, 70-74) είναι ότι τις θεωρούμε λιγότερο ευεπίφορες σε υπο-καταγραφή των θανάτων (στα ληξιαρχεία) 

και σε υπο-καταμέτρηση (στην απογραφή). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο πληθυσμός κάτω των 5 

ετών υπόκειτο σε υπο-καταγραφή και υπο-καταμέτρηση των βρεφών. Στις ηλικίες 15-44 υπήρχε μία 

τεχνητή έλλειψη ανδρών, η αιτία της οποίας αναλύθηκε παραπάνω. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε δύο 

ηλικιακές ομάδες μετά την νηπιακή ηλικία (5-9 και 10-14) και άλλες δύο μετά την ηλικία στρατολόγησης 

(50-54 και 70-74). Αυτές οι ηλικιακές ομάδες παρουσίαζαν μία αρκετά «φυσιολογική» αναλογία των 

φύλων στις προπολεμικές απογραφές (σχήμα 1), και λογικά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα 

γεγονότα φυσικής κίνησης σε αυτές τις ηλικίες δηλώνονταν πληρέστερα στα ληξιαρχεία.  

 Ο κύριος σκοπός των πινάκων επιβίωσης στο παράρτημα Ι είναι να συγκρίνουν την 

διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα ανάμεσα στα Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας το 

1928. Η ακρίβειά τους είναι συζητήσιμη, κυρίως επειδή ο πρότυπος πίνακας επιβίωσης στον 

οποίο βασίζονται (UN General Model) δεν δημιουργήθηκε ειδικά για την Ελλάδα. Εντούτοις, οι 

πίνακες επιβίωσης εκπονήθηκαν με την ίδια μεθοδολογία για κάθε Γεωγραφικό Διαμέρισμα και, 

ως εκ τούτου, προσφέρονται για συγκρίσεις μεταξύ των γεωγραφικών διαμερισμάτων της 

Ελλάδας του 1928. Για την Ελλάδα ως σύνολο υπάρχουν πιο ακριβείς πίνακες στην 

βιβλιογραφία οι οποίοι βασίζονται σε τεχνικές εξομάλυνσης των ηλικιακών δεδομένων της 

απογραφής και σε διόρθωση της υπο-καταγραφής των θανάτων (Σιάμπος, 1993:472). Παρόλα 

αυτά οι πιο ακριβείς πίνακες αναφέρονται μόνο στην Ελλάδα ως σύνολο και όχι σε κάθε ένα από 

τα γεωγραφικά της διαμερίσματα. 

 Για να εκτιμήσουμε το μέγεθος των διακρίσεων κατά των γυναικών υπολογίσαμε το 

λόγο της ανδρικής κατά ηλικία θνησιμότητας προς την αντίστοιχη γυναικεία (male nmx/female 

nmx), και ονομάσαμε αυτόν τον λόγο «Ειδικό κατά ηλικία δείκτη διαφορικής κατά φύλο 

θνησιμότητας». Αν τα δύο φύλα έχουν την ίδια μεταχείριση από τη γέννησή τους μέχρι το 

θάνατό τους, τότε αυτός ο δείκτης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος της μονάδας σε κάθε ηλικία, 

υπονοώντας ότι η ανδρική θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη από τη γυναικεία από τη γέννηση 

μέχρι και τα βαθιά γεράματα, κάτι που, από βιολογικής άποψης, είναι αναμενόμενο (Coale, 

1991:518). Μεγαλύτερη ήταν η ανδρική θνησιμότητα από τη γυναικεία σε όλες τις ηλικίες στους 

περισσότερους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής (ibid). Αν 

υπάρχει παραμέληση των κοριτσιών, αυτός ο δείκτης μπορεί να πάρει τιμές μικρότερες της 

μονάδας σε κάποιες ηλικιακές ομάδες. Ακόμα όμως και σε πληθυσμούς όπου παρατηρούνται 

διακρίσεις κατά των γυναικών ο δείκτης μπορεί να είναι κοντά στη μονάδα και όχι μικρότερος. 

 Για να ταξινομήσουμε τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα κατά βαθμό άνισης μεταχείρισης 

των γυναικών, επινοήσαμε έναν τυποποιημένο  δείκτη διαφορικής κατά φύλο θνησιμότητας. Ως 

πρότυπο χρησιμοποιήσαμε τον πληθυσμό της Ελλάδας του 2016 για τον οποίο υπάρχουν 

πίνακες επιβίωσης κατά φύλο (Γαβαλάς, 2019).  Ο τυποποιημένος δείκτης διαφορικής κατά 

φύλο θνησιμότητας δείχνει πόσο αποκλίνει κατά μέσο όρο ο λόγος (male nmx/female nmx) του 

εξεταζόμενου πληθυσμού (π.χ. Μακεδονία του 1928) από τον αντίστοιχο λόγο της Ελλάδας του 

2016. H μαθηματική έκφραση το δείκτη είναι 

SSDM1= [∑( )]/19 

όπου  

          s είναι ο πρότυπος πληθυσμός (Standard) 

                                                 
1 SSDM είναι ακρωνύμιο από το Standardized Sex Differential Mortality 
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          Μ αναφέρεται στους ανδρικούς δείκτες (Male) 

           F αναφέρεται στους γυναικείους δείκτες (Female) 

         nmx είναι η ειδική κατά ηλικία θνησιμότητα 

Ο αριθμός 19 με τον οποίο διαιρούμε το άθροισμα των κατά ηλικία αποκλίσεων, αναφέρεται στο 

πλήθος των ηλικιακών ομάδων, δεδομένου ότι η πρώτη ομάδα είναι τα βρέφη (x=0, n=1), η 

δεύτερη είναι τα νήπια (x=1, n=4) και οι υπόλοιπες είναι πενταετείς εκτός από την τελευταία η 

οποία είναι η ανοιχτή τερματική ηλικιακή ομάδα (85+ στα δεδομένα μας).     

Χάρτης 1: Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας το 1928 και χρονολογία προσάρτησης 

αυτών. 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση του 

εξεταζόμενου πληθυσμού από τον πρότυπο. Στην περίπτωσή μας μεγαλύτερη απόκλιση σημαίνει 

μεγαλύτερη υπερβάλλουσα γυναικεία θνησιμότητα σε σχέση με την αναμενόμενη από τον 

πρότυπο πληθυσμό. Αν δεν υπάρχει άνιση μεταχείριση των γυναικών ο τυποποιημένος δείκτης 

διαφορικής κατά φύλο θνησιμότητας θα πρέπει να είναι 0, να μην διαφέρει δηλαδή η διαφορική 

κατά φύλο θνησιμότητα του εξεταζόμενου πληθυσμού (π.χ. Ελλάδα 1928) από αυτή του 

πρότυπου (Ελλάδα 2016).  
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3. Αποτελέσματα 
3.1 Διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα. 

Με μια πρώτη ματιά στο χάρτη 2 διακρίνεται μία χωρική διάσταση στο προσδόκιμο επιβίωσης 

των γυναικών το 1928:  Οι γυναίκες στη βόρεια Ελλάδα (βορείως της Κεντρικής Ελλάδας και 

Εύβοιας) ζούσαν λιγότερα χρόνια από ό,τι οι γυναίκες στη νότια Ελλάδα. Αυτή η γεωγραφική 

διαφοροποίηση δεν αντανακλά απαραιτήτως διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα ή έμφυλες 

ανισότητες μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας. Πιθανότατα αντανακλά υποδεέστερες υπηρεσίες 

υγείας και συνθήκες διαβίωσης στη βόρεια Ελλάδα συγκριτικά με τη νότια. Οι περιοχές βορείως 

της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (βορείως δηλαδή της νοητής γραμμής Παγασητικού-

Αμβρακικού) προσαρτήθηκαν σταδιακά στην Ελληνική επικράτεια στα τέλη του 19ου αιώνα και 

στις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. χάρτη 1). Μέχρι τότε ήταν μέρος της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Είναι εύλογο ότι οι συνθήκες διαβίωσης και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

διέφεραν από το ένα γεωγραφικό διαμέρισμα στο άλλο λόγω αυτής της ιστορικής ιδιομορφίας. 

Οι πίνακες επιβίωσης στο παράρτημα Ι επιβεβαιώνουν ότι το χαμηλότερο προσδόκιμο 

επιβίωσης στα βόρεια διαμερίσματα της χώρας, δεν χαρακτήριζε μόνο τις γυναίκες αλλά και 

τους άνδρες. 

Χάρτης 2: Προσδόκιμο επιβίωσης γυναικών κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα 

 
 Ο χάρτης 3 αποκαλύπτει ότι η διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα δεν ακολουθεί μία 

διακριτή γεωγραφική διχοτόμηση Βορρά-Νότου. Είναι μάλλον δύο Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

που ξεχωρίζουν από το σύνολο. Η Θεσσαλία, όπου τα κορίτσια είχαν μικρότερο προσδόκιμο 

επιβίωσης από τα αγόρια, και η Θράκη, όπου το προσδόκιμο επιβίωσης των κοριτσιών κατά τη 

γέννηση ήταν οριακά μεγαλύτερο από αυτό των αγοριών. 
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Χάρτης 3: Διαφορική κατά φύλο προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση. Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

Ελλάδας 1928. 

 
Σχήμα 2: Διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα στην Ελλάδα και στα 10 Γεωγραφικά της 

Διαμερίσματα το 1928. 
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Με μια πρώτη ματιά στο σχήμα 2 είναι φανερό ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές στην 

διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα από το ένα Γεωγραφικό Διαμέρισμα στο άλλο, και αυτό το 

γεγονός από μόνο του υπονοεί ότι η μεταχείριση των δύο φύλων δεν ήταν ίδια σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια. Οι γυναίκες φαίνεται ότι ήταν σε δυσμενέστερη θέση στη Θεσσαλία, όπου 

είχαν υψηλότερη θνησιμότητα από τους άνδρες σε κάθε ηλικιακή ομάδα από τη νηπιακή ηλικία 

(1-4) μέχρι τα 35-39.  Το δεύτερο χειρότερο Γεωγραφικό Διαμέρισμα για να ζει μια γυναίκα 

στην προπολεμική Ελλάδα ήταν η Θράκη («Δυτική Θράκη» όπως αναφέρεται στην απογραφή 

του 1928 για να μας υπενθυμίσει ότι η περιοχή αυτή είχε προσαρτηθεί επισήμως στην Ελληνική 

επικράτεια μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1920). Στη Θράκη λοιπόν, οι γυναίκες είχαν 

υψηλότερη θνησιμότητα από τους άνδρες από τη νηπιακή ηλικία (1-4) μέχρι τα πρώιμα 30 (30-

34). Η Μακεδονία παρουσίαζε παρόμοια εικόνα με τη Θράκη: οι γυναίκες βίωναν μεγαλύτερη 

θνησιμότητα από τους άνδρες στις ηλικίες 1-4 μέχρι και 30-34, αν και το επίπεδο της 

υπερβάλλουσας γυναικείας θνησιμότητας στη Μακεδονία δεν ήταν τόσο υψηλό όσο στη Θράκη. 

Πίνακας 1: Διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα κατά Γεωγραφικό Διαμέρισμα. Ελλάδα 1928. 

  
Διαφορά προσδόκιμου επιβίωσης σε έτη 

(Γυναίκες-΄Άνδρες)   

Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα F(e0)-M(e0) F(e5)-M(e5) F(e60)-M(e60) 

SSDM 

(Τυποποιημένος 

δείκτης διαφορικής 

κατά φύλο 

θνησιμότητας) 

Ιόνια Νησιά 6,4 4,7 2,1 0,67 

Κυκλάδες 3,2 2,7 1,6 0,84 

Ήπειρος 4,3 2,5 1,4 0,84 

Κρήτη 
2,5 2,5 1,6 0,86 

Νησιά Αιγαίου 2,8 2,4 1,5 0,87 

Πελοπόννησος 2,9 2,0 1,3 0,88 

Κεντρική 

Ελλάδα και 

Εύβοια 2,7 2,0 1,3 0,89 

Μακεδονία 2,2 1,3 1,2 0,92 

Θράκη 1,6 1,2 1,2 0,93 

Θεσσαλία -0,2 -0,3 0,9 1,01 

Ελλάδα 2,5 1,7 1,3 0,90 

Πηγή: Πίνακες επιβίωσης από το παράρτημα Ι. 

 

Τα υπόλοιπα επτά Γεωγραφικά Διαμερίσματα παρουσίαζαν καλύτερους δείκτες 

διαφορικής κατά φύλο θνησιμότητας από τον Εθνικό Μέσο Όρο (όπως αυτός αντιπροσωπεύεται 

από την «Ελλάδα» στο σχήμα 2, παρόλο που στην Κεντρική Ελλάδα και Εύβοια οι γυναίκες 

είχαν μεγαλύτερη θνησιμότητα από τους άνδρες στην πρώιμη παιδική ηλικία (1-9), στην 

εφηβεία (15-19) και στις κύριες ηλικίες τεκνογονίας (25-29). 

Το μόνο Γεωγραφικό Διαμέρισμα όπου η γυναικεία θνησιμότητα ήταν χαμηλότερη από 

την ανδρική σε όλες τις ηλικίες ήταν τα Ιόνια νησιά. Η Ήπειρος επίσης επιδείκνυε χαμηλότερη 
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γυναικεία θνησιμότητα σε όλες εκτός από μία ηλικιακή ομάδα, αυτήν της εφηβείας (15-19), 

όπου η θνησιμότητα ήταν στην ουσία ίδια και για τα δύο φύλα. 

Ο πίνακας 1 ταξινομεί τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα σύμφωνα με τον τυποποιημένο 

δείκτη διαφορικής κατά φύλο θνησιμότητας (βλ. παραπάνω «Μέθοδοι και δεδομένα»). Ο 

πίνακας 1 παρουσιάζει επίσης τη διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης ανδρών και γυναικών στις 

ηλικίες 0, 5 και 60 έτη για κάθε Γεωγραφικό Διαμέρισμα. 

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι στην Ελλάδα του μεσοπολέμου οι έμφυλες ανισότητες 

ήταν λιγότερο έντονες στους νησιωτικούς πληθυσμούς (Νησιά Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Ιόνια 

Νησιά) από ό,τι στην ηπειρωτική Ελλάδα (πίνακας 1). Παραδόξως, η Ήπειρος, η οποία είναι ένα 

ορεινό Γεωγραφικό διαμέρισμα στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα μπορούσε να ταξινομηθεί σε 

καλύτερη σειρά από την Κρήτη και τα Νησιά Αιγαίου, όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Αν 

κοιτάξουμε το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ήπειρο, οι γυναίκες ζούσαν 4,3 χρόνια 

περισσότερο από τους άνδρες, μία διαφορά που ξεπερνιέται μόνο από τα Ιόνια νησιά. Στην 

ηλικία των 5 ετών, όμως, η διαφορά στην προσδοκία ζωής των δύο φύλων ήταν 2,5 έτη στην 

Ήπειρο, τιμή χαμηλότερη από αυτή των Κυκλάδων και των Ιόνιων νησιών. Στην ηλικία των 60 

ετών η διαφορά στην προσδοκία ζωής των δύο φύλων στην Ήπειρο ήταν μικρότερη από ό,τι σε 

οποιονδήποτε νησιωτικό πληθυσμό. Επομένως φαίνεται ότι η Ήπειρος είχε ένα προβάδισμα 

στην ισότητα των φύλων όταν επρόκειτο για παιδιά, αλλά αυτό το προβάδισμα χανόταν όταν τα 

παιδιά γίνονται γυναίκες. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι Θεσσαλές ζούσαν λιγότερα χρόνια από τους 

Θεσσαλούς (πίνακας 1). Το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών ήταν μικρότερο από αυτό των 

ανδρών και κατά τη γέννηση και στην ηλικία των 5 ετών. Σε κανένα άλλο Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα της Ελλάδας οι άνδρες δεν ζούσαν περισσότερα χρόνια από τις γυναίκες. Στη 

Θεσσαλία, μόνο οι γυναίκες που κατόρθωναν να επιβιώσουν μέχρι τα 15 έτη, αποκτούσαν ένα 

μικρό πλεονέκτημα στο προσδόκιμο επιβίωσης έναντι των ανδρών (παράρτημα Ι), και αυτό το 

πλεονέκτημα κορυφωνόταν στα 60 έτη, όπου μία 60-χρονή Θεσσαλή αναμενόταν να ζήσει 0,9 

χρόνια περισσότερο από τον δίδυμο αδερφό της. 

 

3.2 Μορφωτικό επίπεδο και έμφυλες ανισότητες. 

Πέρα από τη διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα, μία άλλη ένδειξη ότι τα αγόρια λάμβαναν 

προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τα κορίτσια, είναι η διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο των 

δύο φύλων. Ο πίνακας 2 δείχνει ότι τα ποσοστά εγγράμματων γυναικών στις ηλικίες 25-29 ήταν 

πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών της ίδιας ηλικίας. Η σύγκριση διαφορετικών 

Γεωγραφικών Διαμερισμάτων δεν μπορεί να γίνει συγκρίνοντας μόνο τα ποσοστά των 

εγγράμματων γυναικών, διότι σε κάποια Διαμερίσματα τα ποσοστά ήταν χαμηλά και για τους 

άνδρες. Για να καταστεί εφικτή η σύγκριση των Γεωγραφικών Διαμερισμάτων, χρησιμοποιούμε 

το λόγο του ποσοστού εγγράμματων ανδρών προς το ποσοστό εγγράμματων γυναικών. Αυτός ο 

λόγος δείχνει πόσοι εγγράμματοι άνδρες υπήρχαν για κάθε εγγράμματη γυναίκα. Σε γενικές 

γραμμές αυτός ο λόγος σχετίζεται θετικά με τον τυποποιημένο δείκτη διαφορικής κατά φύλο 

θνησιμότητας: περισσότεροι εγγράμματοι άνδρες για κάθε εγγράμματη γυναίκα σημαίνει και 

μεγαλύτερη από την αναμενόμενη θνησιμότητα για τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson είναι αδύναμος (Pearson’s r=0,29) και δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

(p-value=0,417). Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν Γεωγραφικά Διαμερίσματα, όπως η Ήπειρος, η 

Κρήτη και τα Ιόνια νησιά στα οποία ενώ οι γυναίκες έχουν σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης 

έναντι των ανδρών, το ποσοστό των εγγράμματων γυναικών ήταν πολύ χαμηλό σε σχέση με 

αυτό των ανδρών. 



 
184 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

Πίνακας 2: Εγγραματοσύνη και διαφορική κατά φύλο θνησιμότητα. 

 

Ποσοστό 

εγγραμμάτων στις 

ηλικίες 25-29 (1) (2) 

Γεωγραφικό 

Διαμέρισμα Άνδρες Γυναίκες 

Εγγράμματοι 

άνδρες ανά 

γυναίκα 

Τυποποιημένος 

δείκτης διαφορικής 

κατά φύλο 

θνησιμότητας 

Ιόνια νησιά 84% 45% 1,85 0,67 

Κυκλάδες 77% 60% 1,30 0,84 

Ήπειρος 78% 29% 2,65 0,84 

Κρήτη 87% 44% 2,00 0,86 

Νήσοι Αιγαίου 82% 59% 1,39 0,87 

Πελοπόννησος 91% 44% 2,07 0,88 

Στερεά Ελλάς 

και Εύβοια 89% 56% 1,59 0,89 

Μακεδονία 79% 39% 2,03 0,92 

Δυτική Θράκη 57% 27% 2,09 0,93 

Θεσσαλία 87% 35% 2,45 1,01 

Ελλάδα 84% 45% 1,87 0,90 

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού 1928. Ίδια επεξεργασία 

Pearsons’ r (1)*(2)=0.29 p-value=0.417 

 

4. Συζήτηση 
Ένα εγγενές χαρακτηριστικό της διαφορικής κατά φύλο θνησιμότητας το 1928 είναι ότι τα 

κορίτσια παρουσίαζαν υψηλότερη θνησιμότητα από τα αγόρια στη νηπιακή ηλικία (σε όλα τα 

Γεωγραφικά Διαμερίσματα πλην των Ιονίων Νήσων), ενώ η θνησιμότητά τους στη βρεφική 

ηλικία ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή των αγοριών. Παρόμοιο πρότυπο θνησιμότητας 

(χαμηλότερη βρεφική θνησιμότητα για τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια αλλά υψηλότερη 

νηπιακή) έχει βρεθεί στην αγροτική Ισπανία μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα αλλά και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες της σύγχρονης εποχής (μέρη της Ινδίας και στο Μπαγκλαντές μέχρι τη 

δεκαετία του 1980) (Marco-Gracia et al.,2021; Coale, 1991). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η 

εξήγηση που δίνουν οι ερευνητές για αυτό το «παράδοξο» σκαμπανέβασμα της διαφορικής κατά 

φύλο θνησιμότητας είναι η εξής: υπήρχε προνομιακή μεταχείριση των αγοριών από τη γέννησή 

τους αλλά ο μητρικός θηλασμός, ο οποίος διαρκούσε σχεδόν σε όλη τη βρεφική ηλικία, δεν 

επέτρεπε να εκδηλωθεί υψηλότερη θνησιμότητα στα κορίτσια. Αντιθέτως, όσο διαρκούσε ο 

θηλασμός τα κορίτσια είχαν χαμηλότερη θνησιμότητα από τα αγόρια. Από τη στιγμή που 

απογαλακτίζονταν όμως, η θνησιμότητα των κοριτσιών άρχιζε να αυξάνεται και ως εκ τούτου 

στη νηπιακή ηλικία τα κορίτσια παρουσίαζαν μεγαλύτερη θνησιμότητα από τα αγόρια. Με άλλα 

λόγια, υπήρχε άνιση κατανομή πόρων και δη τροφής εις βάρος των κοριτσιών, η οποία όμως δεν 

γινόταν φανερή για όσο διάστημα το μητρικό γάλα αποτελούσε τη μοναδική πηγή τροφής για το 

βρέφος. 

Η παραπάνω εξήγηση είναι εύλογο να έβρισκε εφαρμογή και στην προ-πολεμική 

Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι σε μέρη της Ελλάδας η μέση διάρκεια του θηλασμού μέχρι τις πρώτες 



 
185 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

δεκαετίες του 20ου αιώνα έφτανε ή και ξεπερνούσε το ένα έτος (Gavalas, 2001: 212; Hionidou, 

1993:231). 

Στο ερώτημα αν η προτίμηση προς τα αρσενικά παιδιά έφτανε σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

έχουμε περιπτώσεις βρεφοκτονίας νεογέννητων θηλυκών, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με 

βεβαιότητα βασισμένοι στους δημογραφικούς δείκτες μόνο. Είναι πιθανόν πάντως βρεφοκτονίες 

κοριτσιών να συνέβαιναν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Η Θεσσαλία, όντας το μόνο 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα της Ελλάδας όπου οι άνδρες ζούσαν περισσότερο από τις γυναίκες, δεν 

είναι απίθανο να ανήκε σε αυτές τις περιοχές. Ούτε είναι απίθανο, ο Παπαδιαμάντης στη 

«Φόνισσα», μια από τις γνωστότερες νουβέλες του, να κυριολεκτεί όταν έγραφε, στα 19032, για 

μια γυναίκα, την Φραγκογιαννού, που στραγγάλισε τη νεογέννητη εγγονή της για να την 

απαλλάξει από τις κακουχίες που της έμελλε να υπομένει στη διάρκεια της ζωής της σε ένα 

πατριαρχικό σύστημα: 

‘Και άλλοτε πάλιν την ήκουσαν να δογματίζη’ ότι ο άνθρωπος δεν συμφέρει να κάμνη 

πολλά κορίτσια [...] Έτσι του 'ρχεται τ' ανθρώπου, την ώρα που γεννιώνται, να τα 

καρυδοπνίγη!... Ναι μεν το είπεν, αλλά βεβαίως δεν θα ήτον ικανή να το κάμη ποτέ... Και η ιδία 

δεν το επίστευε’ (Παπαδιαμάντης, 1912:12). 

Αποτελεί άραγε σύμπτωση ότι η ιστορία της  «Φόνισσας» λαμβάνει χώρα στη Σκιάθο, η 

οποία ανήκει στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας, και, εν αντιθέσει με την αρχική 

πρόβλεψη του συγγραφέα, η Φραγκογιαννού σκοτώνει τη νεογέννητη εγγονή της; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
2 «Η Φόνισσα» αρχικά δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παναθήναια  σε συνέχειες μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 

1903. Πρωτοδημοσιεύτηκε ως βιβλίο το 1912, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Αλ. Παπαδιαμάντη. 
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Παράρτημα Ι 

Πίνακες επιβίωσης για το 19283. 

Ελλάδα 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1440 0.1313 47.2 0.1162 0.1081 49.7 

1 4 0.0187 0.0712 53.3 0.0199 0.0757 54.7 

5 5 0.0045 0.0224 53.3 0.0047 0.0233 55.1 

10 5 0.0028 0.0140 49.5 0.0028 0.0139 51.3 

15 5 0.0041 0.0203 45.1 0.0043 0.0215 47.0 

20 5 0.0058 0.0287 41.0 0.0060 0.0295 43.0 

25 5 0.0066 0.0323 37.2 0.0069 0.0338 39.2 

30 5 0.0078 0.0384 33.3 0.0080 0.0390 35.5 

35 5 0.0097 0.0472 29.6 0.0090 0.0439 31.8 

40 5 0.0123 0.0598 25.9 0.0101 0.0494 28.2 

45 5 0.0161 0.0777 22.4 0.0124 0.0603 24.5 

50 5 0.0217 0.1031 19.0 0.0166 0.0800 20.9 

55 5 0.0295 0.1377 15.9 0.0234 0.1107 17.5 

60 5 0.0418 0.1898 13.1 0.0337 0.1556 14.4 

65 5 0.0607 0.2638 10.5 0.0493 0.2201 11.5 

70 5 0.0869 0.3560 8.4 0.0735 0.3108 9.1 

75 5 0.1206 0.4582 6.7 0.1092 0.4262 7.0 

80 5 0.1633 0.5660 5.3 0.1552 0.5487 5.4 

85 5 0.2154 0.6683 4.2 0.2149 0.6690 4.2 

90 5 0.2757 0.7570 3.4 0.2857 0.7712 3.3 

95 5 0.3438 0.8283 2.8 0.3675 0.8494 2.6 

100+ 

… 

0.4308 

         

... 2.3 0.4728 

         

... 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Για το πώς κατασκευάστηκαν οι πίνακες επιβίωσης βλέπε «Μέθοδοι και Δεδομένα» 
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Θράκη 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1403 0.1282 47.9 0.1174 0.1091 49.4 

1 4 0.0179 0.0685 53.8 0.0203 0.0769 54.4 

5 5 0.0044 0.0216 53.7 0.0048 0.0237 54.9 

10 5 0.0027 0.0135 49.8 0.0029 0.0142 51.1 

15 5 0.0040 0.0197 45.5 0.0044 0.0218 46.8 

20 5 0.0056 0.0278 41.3 0.0061 0.0300 42.8 

25 5 0.0064 0.0313 37.4 0.0070 0.0344 39.1 

30 5 0.0076 0.0373 33.6 0.0081 0.0396 35.4 

35 5 0.0094 0.0458 29.8 0.0091 0.0445 31.7 

40 5 0.0120 0.0583 26.1 0.0103 0.0500 28.1 

45 5 0.0158 0.0760 22.5 0.0126 0.0610 24.4 

50 5 0.0213 0.1012 19.2 0.0168 0.0807 20.9 

55 5 0.0290 0.1356 16.0 0.0236 0.1116 17.5 

60 5 0.0413 0.1875 13.2 0.0339 0.1567 14.3 

65 5 0.0600 0.2611 10.6 0.0496 0.2213 11.5 

70 5 0.0860 0.3529 8.5 0.0739 0.3122 9.0 

75 5 0.1195 0.4552 6.7 0.1097 0.4278 7.0 

80 5 0.1621 0.5635 5.3 0.1557 0.5500 5.4 

85 5 0.2143 0.6663 4.3 0.2155 0.6700 4.2 

90 5 0.2746 0.7557 3.4 0.2864 0.7720 3.3 

95 5 0.3429 0.8275 2.8 0.3680 0.8498 2.6 

100+ 

… 

0.4300 

         

... 2.3 0.4734 

         

... 2.1 
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Μακεδονία 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1636 0.1474 44.2 0.1305 0.1203 46.3 

1 4 0.0228 0.0860 50.7 0.0243 0.0915 51.6 

5 5 0.0055 0.0270 51.4 0.0058 0.0286 52.7 

10 5 0.0033 0.0166 47.7 0.0034 0.0170 49.1 

15 5 0.0048 0.0239 43.5 0.0054 0.0264 45.0 

20 5 0.0068 0.0336 39.5 0.0074 0.0363 41.1 

25 5 0.0077 0.0377 35.8 0.0084 0.0411 37.5 

30 5 0.0092 0.0448 32.1 0.0096 0.0469 34.1 

35 5 0.0112 0.0543 28.5 0.0106 0.0516 30.6 

40 5 0.0140 0.0678 25.0 0.0117 0.0568 27.1 

45 5 0.0181 0.0866 21.6 0.0141 0.0680 23.6 

50 5 0.0239 0.1128 18.4 0.0185 0.0887 20.1 

55 5 0.0319 0.1482 15.4 0.0258 0.1214 16.9 

60 5 0.0447 0.2016 12.6 0.0367 0.1684 13.8 

65 5 0.0644 0.2775 10.2 0.0531 0.2348 11.1 

70 5 0.0915 0.3710 8.1 0.0784 0.3277 8.7 

75 5 0.1260 0.4730 6.5 0.1156 0.4450 6.8 

80 5 0.1689 0.5783 5.2 0.1621 0.5646 5.3 

85 5 0.2211 0.6778 4.2 0.2223 0.6814 4.1 

90 5 0.2810 0.7635 3.4 0.2931 0.7796 3.2 

95 5 0.3486 0.8321 2.8 0.3745 0.8544 2.6 

100+ 

… 

0.4347 

         

... 2.3 0.4796 

         

... 2.1 
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Ήπειρος 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1865 0.1658 40.8 0.1357 0.1247 45.1 

1 4 0.0280 0.1042 47.9 0.0261 0.0976 50.5 

5 5 0.0066 0.0326 49.3 0.0062 0.0306 51.8 

10 5 0.0040 0.0198 45.8 0.0037 0.0182 48.4 

15 5 0.0057 0.0282 41.7 0.0058 0.0284 44.2 

20 5 0.0081 0.0396 37.8 0.0079 0.0390 40.4 

25 5 0.0090 0.0441 34.3 0.0090 0.0440 37.0 

30 5 0.0107 0.0524 30.8 0.0102 0.0499 33.5 

35 5 0.0129 0.0627 27.3 0.0112 0.0546 30.2 

40 5 0.0160 0.0772 24.0 0.0123 0.0595 26.8 

45 5 0.0203 0.0967 20.8 0.0147 0.0708 23.3 

50 5 0.0263 0.1237 17.7 0.0192 0.0919 19.9 

55 5 0.0347 0.1598 14.9 0.0266 0.1252 16.6 

60 5 0.0479 0.2144 12.2 0.0378 0.1730 13.6 

65 5 0.0684 0.2922 9.8 0.0544 0.2400 11.0 

70 5 0.0965 0.3869 7.9 0.0801 0.3336 8.6 

75 5 0.1318 0.4883 6.3 0.1179 0.4515 6.7 

80 5 0.1748 0.5910 5.0 0.1645 0.5700 5.2 

85 5 0.2271 0.6874 4.1 0.2249 0.6856 4.1 

90 5 0.2866 0.7700 3.3 0.2957 0.7825 3.2 

95 5 0.3536 0.8360 2.7 0.3770 0.8561 2.6 

100+

+ 

… 

0.4388 

         

... 2.3 0.4819 

         

... 2.1 
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Θεσσαλία 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1523 0.1382 45.9 0.1332 0.1226 45.7 

1 4 0.0204 0.0774 52.2 0.0253 0.0947 51.0 

5 5 0.0049 0.0243 52.5 0.0060 0.0297 52.2 

10 5 0.0030 0.0151 48.7 0.0036 0.0176 48.7 

15 5 0.0044 0.0218 44.4 0.0056 0.0275 44.6 

20 5 0.0063 0.0308 40.4 0.0077 0.0377 40.7 

25 5 0.0070 0.0346 36.6 0.0087 0.0426 37.2 

30 5 0.0084 0.0411 32.8 0.0099 0.0485 33.8 

35 5 0.0103 0.0502 29.1 0.0109 0.0532 30.4 

40 5 0.0130 0.0633 25.5 0.0120 0.0583 26.9 

45 5 0.0170 0.0815 22.0 0.0144 0.0694 23.4 

50 5 0.0226 0.1073 18.8 0.0189 0.0904 20.0 

55 5 0.0306 0.1422 15.7 0.0262 0.1234 16.7 

60 5 0.0431 0.1950 12.9 0.0373 0.1708 13.7 

65 5 0.0623 0.2698 10.4 0.0538 0.2376 11.0 

70 5 0.0889 0.3626 8.3 0.0793 0.3309 8.7 

75 5 0.1230 0.4647 6.6 0.1169 0.4485 6.7 

80 5 0.1657 0.5714 5.2 0.1634 0.5675 5.2 

85 5 0.2179 0.6725 4.2 0.2237 0.6837 4.1 

90 5 0.2780 0.7599 3.4 0.2945 0.7812 3.2 

95 5 0.3459 0.8300 2.8 0.3759 0.8553 2.6 

100+ 

… 

0.4325 

         

... 2.3 0.4808 

         

... 2.1 
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Νησιά Ιονίου 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1267 0.1168 50.2 0.0897 0.0844 56.6 

1 4 0.0153 0.0588 55.7 0.0126 0.0487 60.8 

5 5 0.0038 0.0186 55.1 0.0029 0.0146 59.8 

10 5 0.0024 0.0118 51.1 0.0018 0.0088 55.7 

15 5 0.0035 0.0173 46.7 0.0027 0.0134 51.1 

20 5 0.0050 0.0245 42.5 0.0037 0.0183 46.8 

25 5 0.0056 0.0277 38.5 0.0044 0.0216 42.6 

30 5 0.0067 0.0330 34.5 0.0052 0.0256 38.5 

35 5 0.0084 0.0410 30.6 0.0061 0.0302 34.5 

40 5 0.0108 0.0527 26.8 0.0073 0.0360 30.4 

45 5 0.0144 0.0697 23.2 0.0094 0.0460 26.5 

50 5 0.0197 0.0941 19.7 0.0130 0.0630 22.6 

55 5 0.0272 0.1278 16.5 0.0187 0.0896 19.0 

60 5 0.0391 0.1786 13.5 0.0276 0.1296 15.6 

65 5 0.0572 0.2506 10.9 0.0417 0.1893 12.5 

70 5 0.0825 0.3413 8.7 0.0634 0.2743 9.9 

75 5 0.1154 0.4436 6.9 0.0955 0.3845 7.6 

80 5 0.1578 0.5536 5.4 0.1402 0.5124 5.8 

85 5 0.2098 0.6587 4.3 0.1987 0.6401 4.5 

90 5 0.2704 0.7505 3.5 0.2695 0.7516 3.5 

95 5 0.3391 0.8244 2.8 0.3520 0.8377 2.7 

100+ 

… 

0.4270 

         

... 2.3 0.4584 

         

... 2.2 
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Κρήτη 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.0865 0.0814 57.8 0.0762 0.0721 60.3 

1 4 0.0084 0.0329 61.9 0.0094 0.0368 64.0 

5 5 0.0021 0.0107 59.9 0.0022 0.0109 62.4 

10 5 0.0014 0.0071 55.5 0.0013 0.0066 58.0 

15 5 0.0021 0.0107 50.9 0.0020 0.0099 53.4 

20 5 0.0031 0.0153 46.4 0.0027 0.0136 48.9 

25 5 0.0035 0.0175 42.1 0.0033 0.0163 44.5 

30 5 0.0042 0.0208 37.8 0.0040 0.0197 40.2 

35 5 0.0054 0.0268 33.6 0.0048 0.0239 36.0 

40 5 0.0073 0.0360 29.4 0.0060 0.0295 31.8 

45 5 0.0103 0.0501 25.4 0.0079 0.0387 27.7 

50 5 0.0148 0.0714 21.6 0.0111 0.0541 23.7 

55 5 0.0214 0.1019 18.1 0.0163 0.0784 19.9 

60 5 0.0319 0.1482 14.8 0.0244 0.1153 16.4 

65 5 0.0477 0.2138 11.9 0.0374 0.1717 13.2 

70 5 0.0703 0.2992 9.5 0.0577 0.2529 10.4 

75 5 0.100+8 0.4006 7.5 0.0877 0.3593 8.0 

80 5 0.1422 0.5163 5.9 0.1314 0.4896 6.1 

85 5 0.1938 0.6295 4.6 0.1889 0.6215 4.6 

90 5 0.2551 0.7306 3.7 0.2597 0.7389 3.6 

95 5 0.3255 0.8125 2.9 0.3427 0.8302 2.8 

100+ 

… 

0.4162 

         

... 2.4 0.4499 

         

... 2.2 
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Κυκλάδες 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1041 0.0972 54.2 0.0866 0.0816 57.4 

1 4 0.0113 0.0437 59.1 0.0118 0.0459 61.5 

5 5 0.0028 0.0140 57.7 0.0028 0.0137 60.4 

10 5 0.0018 0.0091 53.5 0.0017 0.0083 56.2 

15 5 0.0027 0.0135 48.9 0.0025 0.0125 51.6 

20 5 0.0039 0.0192 44.6 0.0035 0.0172 47.3 

25 5 0.0044 0.0219 40.4 0.0041 0.0204 43.1 

30 5 0.0053 0.0261 36.3 0.0049 0.0242 38.9 

35 5 0.0067 0.0330 32.2 0.0058 0.0287 34.8 

40 5 0.0089 0.0434 28.2 0.0070 0.0345 30.7 

45 5 0.0121 0.0589 24.3 0.0091 0.0443 26.8 

50 5 0.0170 0.0818 20.7 0.0125 0.0609 22.9 

55 5 0.0241 0.1139 17.3 0.0182 0.0871 19.2 

60 5 0.0352 0.1624 14.2 0.0269 0.1264 15.8 

65 5 0.0521 0.2312 11.4 0.0407 0.1854 12.7 

70 5 0.0760 0.3193 9.1 0.0621 0.2696 10.0 

75 5 0.1077 0.4214 7.2 0.0938 0.3790 7.7 

80 5 0.1496 0.5345 5.7 0.1383 0.5074 5.9 

85 5 0.2015 0.6439 4.5 0.1965 0.6361 4.5 

90 5 0.2625 0.7404 3.6 0.2674 0.7489 3.5 

95 5 0.3321 0.8183 2.9 0.3499 0.8361 2.7 

100+ 

… 

0.4214 

         

... 2.4 0.4565 

         

... 2.2 
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Νησιά Αιγαίου 1928 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1086 0.1012 53.4 0.0917 0.0862 56.1 

1 4 0.0120 0.0467 58.4 0.0131 0.0506 60.3 

5 5 0.0030 0.0149 57.2 0.0031 0.0152 59.5 

10 5 0.0019 0.0096 53.0 0.0018 0.0092 55.3 

15 5 0.0029 0.0143 48.5 0.0028 0.0139 50.8 

20 5 0.0041 0.0203 44.1 0.0038 0.0191 46.5 

25 5 0.0047 0.0231 40.0 0.0045 0.0225 42.4 

30 5 0.0056 0.0275 35.9 0.0054 0.0266 38.3 

35 5 0.0070 0.0346 31.8 0.0063 0.0312 34.2 

40 5 0.0093 0.0453 27.9 0.0075 0.0370 30.3 

45 5 0.0126 0.0611 24.1 0.0096 0.0470 26.3 

50 5 0.0176 0.0844 20.5 0.0132 0.0642 22.5 

55 5 0.0248 0.1168 17.1 0.0191 0.0912 18.9 

60 5 0.0361 0.1659 14.0 0.0281 0.1316 15.5 

65 5 0.0532 0.2354 11.3 0.0423 0.1917 12.4 

70 5 0.0774 0.3241 9.0 0.0642 0.2772 9.8 

75 5 0.1094 0.4262 7.1 0.0966 0.3879 7.6 

80 5 0.1514 0.5387 5.6 0.1414 0.5154 5.8 

85 5 0.2033 0.6471 4.4 0.2000 0.6425 4.4 

90 5 0.2642 0.7427 3.6 0.2708 0.7532 3.5 

95 5 0.3336 0.8197 2.9 0.3532 0.8387 2.7 

100+ … 0.4226 ... 2.4 0.4595         ... 2.2 
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Πελοπόννησος 

   Άντρες  Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1479 0.1346 46.6 0.1172 0.1089 49.5 

1 4 0.0195 0.0741 52.8 0.0202 0.0768 54.5 

5 5 0.0047 0.0233 52.9 0.0048 0.0237 54.9 

10 5 0.0029 0.0145 49.1 0.0028 0.0141 51.2 

15 5 0.0042 0.0210 44.8 0.0044 0.0218 46.9 

20 5 0.0060 0.0297 40.7 0.0061 0.0299 42.8 

25 5 0.0068 0.0334 36.9 0.0070 0.0343 39.1 

30 5 0.0081 0.0397 33.1 0.0081 0.0396 35.4 

35 5 0.0100 0.0486 29.3 0.0091 0.0444 31.7 

40 5 0.0127 0.0614 25.7 0.0102 0.0500 28.1 

45 5 0.0165 0.0795 22.2 0.0125 0.0609 24.4 

50 5 0.0221 0.1051 18.9 0.0168 0.0806 20.9 

55 5 0.0300 0.1398 15.8 0.0236 0.1115 17.5 

60 5 0.0424 0.1923 13.0 0.0339 0.1565 14.3 

65 5 0.0614 0.2667 10.5 0.0496 0.2212 11.5 

70 5 0.0879 0.3591 8.3 0.0739 0.3120 9.0 

75 5 0.1217 0.4613 6.6 0.1096 0.4276 7.0 

80 5 0.1644 0.5686 5.3 0.1557 0.5499 5.4 

85 5 0.2166 0.6703 4.2 0.2154 0.6699 4.2 

90 5 0.2768 0.7584 3.4 0.2863 0.7719 3.3 

95 5 0.3448 0.8291 2.8 0.3680 0.8498 2.6 

100+ … 0.4316        ... 2.3 0.4733         ... 2.1 
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Κεντρική Ελλάδα και Εύβοια 

  Άντρες Γυναίκες 

x n nmx nqx ex nmx nqx ex 

0 1 0.1388 0.1270 48.1 0.1119 0.1044 50.8 

1 4 0.0176 0.0674 54.0 0.0186 0.0711 55.6 

5 5 0.0043 0.0213 53.8 0.0044 0.0218 55.8 

10 5 0.0027 0.0133 50.0 0.0026 0.0130 52.0 

15 5 0.0039 0.0194 45.6 0.0040 0.0201 47.6 

20 5 0.0056 0.0275 41.5 0.0056 0.0276 43.6 

25 5 0.0063 0.0309 37.6 0.0064 0.0317 39.7 

30 5 0.0075 0.0368 33.7 0.0075 0.0368 35.9 

35 5 0.0093 0.0453 29.9 0.0085 0.0416 32.2 

40 5 0.0119 0.0577 26.2 0.0097 0.0473 28.5 

45 5 0.0156 0.0753 22.6 0.0119 0.0581 24.8 

50 5 0.0211 0.1005 19.2 0.0161 0.0773 21.2 

55 5 0.0288 0.1348 16.1 0.0227 0.1074 17.7 

60 5 0.0410 0.1866 13.2 0.0327 0.1516 14.5 

65 5 0.0597 0.2600 10.6 0.0481 0.2155 11.7 

70 5 0.0856 0.3517 8.5 0.0720 0.3054 9.2 

75 5 0.1191 0.4540 6.7 0.1071 0.4201 7.1 

80 5 0.1617 0.5625 5.3 0.1529 0.5435 5.5 

85 5 0.2138 0.6656 4.3 0.2125 0.6649 4.2 

90 5 0.2741 0.7552 3.4 0.2834 0.7685 3.3 

95 5 0.3425 0.8272 2.8 0.3652 0.8478 2.6 

100+ … 0.4297        ... 2.3 0.4706         ... 2.1 
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Περίληψη: 

Γεωγραφία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή, τις μεταβολές, τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεωγραφικών στοιχείων και των παραγόντων στην επιφάνεια της 

Γης. Πάντοτε στο επίκεντρο των μελετών βρίσκεται ο γεωγραφικός χώρος με το σύνολο των 

επιμέρους στοιχείων, παραγόντων και φαινομένων που τον απαρτίζουν. Συνεπώς, το μάθημα της 

γεωγραφίας καλείται να καλλιεργήσει πιο συγκροτημένα και μεθοδικά την ευρύτερη έννοια της 

γεωγραφικής παιδείας μέσα από ένα λειτουργικό μαθησιακό πλαίσιο που στόχο έχει την 

κατάρτιση, εκπαίδευση και διδασκαλία επιμέρους διδακτικών ενοτήτων που συγκροτούν την 

γεωγραφική εκπαίδευση. Κατά κύριο λόγο, έχει στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές τις 

ικανότητες να αξιοποιούν πληροφορίες και να εφαρμόζουν μεθόδους χρησιμοποιώντας την 

επικοινωνία, την κριτική σκέψη, τις πρακτικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά γεωγραφικά θέματα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Σημαντικό στοιχείο το οποίο πολλές φορές βρίσκεται στο προσκήνιο της έρευνας, είναι η 

αξιολόγηση της χωρικής σκέψης κυρίως μέσα από τη χρήση ερωτηματολογίων. Οι μαθητές 

παρουσιάζουν δυσκολίες κατανόησης της έννοιας του χώρου, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

προσανατολιστούν ορθά. Για το λόγο αυτό, διερευνώντας τις μεθόδους χωρικής σκέψης δίνεται 

έμφαση στις κατηγορίες των χαρτών που χρησιμοποιούνται, αναλύεται η συνεισφορά τους στις 

δεξιότητες αυτές, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται, δίνοντας έμφαση 

στη κατανόηση του γύρω περιβάλλοντος καθώς και τυχόν λύσεις σε διάφορα προβλήματα. Για 

την επίτευξη του πιο πάνω στόχου πραγματοποιήσαμε ένα βιωματικό εργαστήριο στα πλαίσια 

του μαθήματος της Γεωγραφίας, μέσα από το οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να ενεργοποιήσουν 

διαδραστικά και εμπειρικά ορισμένες πτυχές της χωρικής σκέψης. Βασικός στόχος του 

θεματικού εργαστηρίου που έχει πραγματοποιηθεί σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης και για 2 

διδακτικές ώρες, ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των χαρτών, και η ανάδειξη 

των μεταγνωστικών ικανοτήτωντων μαθητὠν που προκύπτουν μέσα από τη χρήση νέων 

καινοτόμων τεχνολογιών και λογισμικών πακέτων, στο μάθημα της Γεωγραφίας, όπως είναι τα 

GIS. Μέσα από τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αυτού, έχει διαπιστωθεί το πόσο θετικά 

συμβάλλει στη μάθηση, στην κατανόηση αλλά και στην αφομοίωση της γεωγραφικής γνώσης 

και θεωρητικών εννοιών, η πρακτική και βιωματική εξάσκηση. Το εργαστηριακό μέρος 

ενεργοποίησε την αποδοτικότητα των μαθητών ενώ διέγειρε συνάμα τον ενθουσιασμό τους 

καθότι είχαν την ευκαιρία να δουν πρακτικά θεωρητικές έννοιες και ακολούθησαν τις οδηγίες 

για την ανάκτηση και παρουσίαση πληροφοριών σε χάρτες. Έχει υποδείξει όμως και την 

αδυναμία μέρος των μαθητών να προσανατολιστούν εύκολα στο χώρο αλλά και να 

καθοδηγηθούν σε αυτόν.  

Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφία, Χωρική Σκέψη, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Θεματική 

Χαρτογραφία, Μεταγνωστικές ικανότητες. 
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1. Χάρτης, Χωρική Σκέψη και Εκπαίδευση 

Ο χάρτης είναι το γνωστότερο και το πλέον διαδεδομένο εργαλείο, που έχει στη διάθεσή του 

ένας γεωγράφος για να αποτυπώσει πιο παραστατικά και ρεαλιστικά την χωρική 

πραγματικότητα. Παράλληλα, του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κατανοητές τις διάφορες 

δυνάμεις που αλληλεπιδρούν στο χώρο και είναι ίσως το σημαντικότερο μέσο για τη διδασκαλία 

των εννοιών του μαθήματος της γεωγραφίας στην εκπαίδευση.  

Η ερμηνεία αλλά και η ανάγνωση των χαρτών, δεν είναι μία απλή και συνηθισμένη 

διαδικασία για ένα μαθητή. Προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν τους χάρτες 

παρατηρώντας τους, πρέπει να μάθουν ένα καινούργιο αναπαραστατικό σύστημα, το οποίο είναι 

μη γραμμικό, πολυεπίπεδο και γεωμετρικό. Το αναπαραστατικό σύστημα αυτό, είναι 

διαφορετικό από τα παραδοσιακά αναπαραστατικά συστήματα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το αλφάβητο και η αριθμητική. Για να αποκωδικοποιήσει ένας 

μαθητής ένα χάρτη, θα πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια διδασκαλία έτσι ώστε να αντιληφθεί τη 

χωρική οντότητα, να κατανοήσει την εναέρια άποψη του χώρου αλλά και την έννοια της 

κλίμακας του χάρτη. Πρέπει να μπορεί να διαβάσει σωστά το υπόμνημα ενός χάρτη, για να 

μπορέσει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει ορθά το θέμα που απεικονίζει ο χάρτης. Άρα, θα 

πρέπει να αντιληφθεί την ύπαρξη της χωρικής οντότητας ως αντικείμενο και να κατανοήσει ότι ο 

χάρτης αναπαριστά το χώρο όπου η οντότητα υφίσταται (Liben, 1989).  

Οι χάρτες είναι ενίοτε πολύπλοκοι, ισχυροί και ενδιαφέροντες κόμβοι πληροφοριών 

(Leinhardt, Stainton, Bausmith, 1998). Η δομή τους αποτελείται από αρχές που είναι τόσο 

συμπαγείς όσο και αφηρημένες. Είναι συμπαγείς από την άποψη ότι οι χάρτες αναπαριστούν τον 

πραγματικό κόσμο με ένα κλιμακωτό τρόπο και αφηρημένες καθώς αυθαίρετα αναπαριστούν 

διαφορετικά επίπεδα γενικεύσεων απτών και μη αντικειμένων του κόσμου (Anderson,1985; 

Bluestein and Acredolo, 1979; Monmonier 1991; Sanford, 1982). Τα σημειογραφικά στοιχεία 

των χαρτών που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τον πραγματικό κόσμο, 

συμπεριλαμβάνουν σύμβολα (με διαφορετικά χρώματα, μεγέθη και υφές), γεωγραφικές 

συντεταγμένες και κλίμακες. Ο θεμελιώδης ρόλος του χάρτη, είναι η αναπαράσταση του 

πραγματικού κόσμου ως ένα σύνολο αποσπασματικών χαρακτηριστικών, με στόχο να 

απλοποιήσει τη χωρική πληροφορία και την αναγνωσιμότητα του χάρτη. Παρόλο που οι χάρτες 

ποικίλουν στην ποσότητα των πληροφοριών και την πολυπλοκότητα, σχεδόν όλοι οι χάρτες 

πρέπει να προσεγγίζονται στρατηγικά για την αποτελεσματική απόκτηση των γεωγραφικών 

πληροφοριών (Lloyd, Bunch 2006).  

Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους χάρτες, οι μαθητές προσεγγίζουν τις βασικές 

έννοιες της θεματικής χαρτογραφίας μέσω του μαθήματος της Γεωγραφίας και καλλιεργούν τις 

απαραίτητες δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, συλλογή και αξιολόγηση 

γεωγραφικών πληροφοριών. Επιπλέον, παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εντάξουν στα 

δικά τους νοητικά σχήματα, έννοιες που τις αποκτούν ασκώντας τις δεξιότητες της μελέτης, 

ερμηνείας και κατασκευής χαρτών (Κουτσόπουλος & Κλωνάρη, 2002). επίσης, η κλίμακα και η 

μέτρηση είναι θεμελιώδη για τη γεωγραφία, καθώς δομούν μια κατανόηση της χωρικής 

διαφοροποίησης η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερες ικανότητες μάθησης και είναι βασικές 

δεξιότητες για την κατανόηση χωρικών σχέσεων που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές γυμνασίου 

(Handley & Lockwood, 2005). 

 

1.1 Βασικές γεωγραφικές έννοιες και χωρική σκέψη 

Η χωρική σκέψη μέσα από διάφορες έρευνες αναγνωρίστηκε ότι επιδρά σε πολλές πτυχές της 

καθημερινότητας μας καθώς είναι σημαντική για την παροχή και λήψη οδηγιών, την πλοήγηση 
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σε διάφορους χώρους, την ερμηνεία εικόνων, γραφημάτων και διαγραμμάτων. Η χρησιμότητα 

της, δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνολογικούς, επιστημονικούς και μαθηματικούς κλάδους, αλλά 

επεκτείνεται και σε κλάδους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Goodchild και Janelle, 

2010). Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (National Research Council) 

των Η.Π.Α ( NRC, 2006) «Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K-12 

Curriculum»,αναφέρεται ότι χωρίς να υπάρχει προσοχή στη χωρική παιδεία, δεν μπορεί η 

παιδεία να ανταποκριθεί στις ευθύνες της για τον εξοπλισμό της επόμενης γενιάς μαθητών σε ότι 

αφορά τον προσωπικό και εργασιακό τους βίο (NSF, 2010; Wai κ.α.,2009). Τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν περιθωριοποιήσει τη καλλιέργεια της χωρικής σκέψης, καθώς 

διδάσκεται μόνο με στατιστικό τρόπο και ανεξάρτητα από άλλες γνώσεις δυσχεραίνοντας έτσι 

τη κριτική σκέψη και τη κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ γεγονότων και 

φαινομένων τα οποία συμβαίνουν στον χώρο.  

Ως χωρική σκέψη, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ερμηνεία ή απεικόνιση μιας θέσης, 

μιας απόστασης, μιας κατεύθυνσης αλλά και σχέσεις και μετακινήσεις στο χώρο (Sinton, 2011). 

Επιπλέον, σχετίζεται με τη κατανόηση χωρικών εννοιών και σχέσεων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τη χωρική πληροφορία και το γεωχώρο. Έτσι, αποτελεί 

εποικοδομητική σύνθεση τριών συστατικών στοιχείων (NRC,2006): 

 Την έννοια του χώρου (concept of space). 

 Τα εργαλεία αναπαράστασης (tools of representation). 

 Τις συλλογιστικές διεργασίες. 

Όλες οι έννοιες που σχετίζονται με το χώρο αποκτούν νόημα όταν αναφέρονται σε 

συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο. Προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η χωρική και 

γεωχωρική σκέψη (geo spatial thinking), έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα χωρικών 

κλιμάκων, δηλ. κατηγορίες τις οποίες μπορεί να διαιρεθεί ο γεωγραφικός χώρος. Διάφορες 

έρευνες έχουν γίνει από γεωγράφους αλλά και από γνωσιακούς ψυχολόγους (Lynch, 1960; 

Ittelson,1973; Montello, 1993). 

Το μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε από τον Montello(1993), διαιρεί το χώρο σε τέσσερα 

τμήματα ανάλογα με το προβολικό μέγεθος του χώρου, τα οποία είναι: 

 Ο σχηματικός χώρος (figuralspace) 

 Ο χώρος θέασης (vistaspace) 

 Ο περιβαλλοντικός χώρος (environmentalspace) 

 Ο Γεωγραφικός χώρος (geographicalspace) 

Μερικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη χωρική σκέψη, είναι η αίσθηση του χώρου, 

ο χωρικός εγγραμματισμός, οι χωρικές ικανότητες, η χωρική γνώση, η αντίληψη του χώρου κ.α. 

και με τις σημαντικότερες να ορίζονται: 

 Αίσθηση του χώρου (spatial sense) είναι η διαίσθηση για τα σχήματα και τις σχέσεις 

μεταξύ των σχημάτων. Τα άτομα με αίσθηση του χώρου έχουν μια αίσθηση για τις γεωμετρικές 

πτυχές του περιβάλλοντος τους και τα σχήματα που σχηματίζονται από τα αντικείμενα σε αυτό 

(Vande Welle, 2003). 

 Αντίληψη του χώρου (space perception) είναι η αντίληψη των ιδιοτήτων και των σχέσεων 

των αντικειμένων στο χώρο, ιδίως σε σχέση με τη κατεύθυνση, το μέγεθος, την απόσταση και 

τον προσανατολισμό (Merriam – Webster Dictionary, 2014).  

 Χωρική Ικανότητα (spatial ability) είναι η ικανότητα κατανόησης και μνήμης χωρικών 

σχέσεων μεταξύ αντικειμένων, νοητικού χειρισμού εικόνων του χώρου και οπτικοποίησης του 

τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται τα επιμέρους τμήματα ενός σύνθετου συστήματος (The 

Johns Hopkins University Center for Talented Youth,  2013).   
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1.2 Διάκριση μεταξύ Χωρικής και Γεωχωρικής Σκέψης 

Η χωρική σκέψη, όπως έχει προαναφερθεί, σχετίζεται με τη γνώση και κατανόηση χωρικών 

εννοιών και σχέσεων, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούμε αυτές τις έννοιες 

και σχέσεις και ακόμα πως επιχειρηματολογούμε και εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη 

χωρική πληροφορία. Ως χωρική σκέψη, ορίζεται η δυνατότητα απεικόνισης και ερμηνείας της 

θέσης, της απόστασης, της κατεύθυνσης, των σχέσεων, των αλλαγών και μετακινήσεων που 

σχετίζονται με το χώρο. Η χωρική σκέψη, χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του χώρου ως μέσο 

επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης απαντήσεων και διατύπωσης λύσεων (NRC, 2006). Πολλές 

φορές παρατηρούμε την ύπαρξη και της χωρικής και της γεωχωρικής σκέψης. Η διάκριση που 

εμφανίζεται όμως μεταξύ αυτών των εννοιών είναι εμφανής. Ο όρος «γεωχωρικός» αναφέρεται 

στο γεωγραφικό και περιβαλλοντικό χώρο και έχει χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση και 

ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων (Colledge κ.α., 2008). Ο Longley (2005), αναφέρει ότι ο 

όρος «χωρικός» σχετίζεται με οποιοδήποτε χώρο (ανεξαρτήτως κλίμακας) ενώ ο «γεωχωρικός» 

περιορίζεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει μόνο με την φυσική γήινη επιφάνεια (ΦΓΕ). 

 

2. Μεθοδολογία της έρευνας: Ερωτηματολόγιο & Εμπειρική εφαρμογή των εννοιών μέσω 

βιωματικού εργαστηρίου  

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας σε μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, είχε 

διοργανωθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία ένα θεματικό εργαστήρι 2 διδακτικών ωρών σε 

διαφορετικά σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, γύρω από τα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών (GIS). Πιο συγκεκριμένα, έγινε εισαγωγή στις βασικές έννοιες των GIS. Τα 

συστήματα αυτά συνδέονται άρρηκτα με την πλειοψηφία των επιστημών και επαγγελμάτων 

αλλά και με την καθημερινότητα των ανθρώπων.  

Βασικός στόχος του εργαστηρίου μας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης 

των χαρτών, με τη χρήση λογισμικών πακέτων, στο μάθημα της Γεωγραφίας. Είναι και ο πιο 

αξιόπιστος μηχανισμός που φανερώνει τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών να 

εφαρμόσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν ήδη διδαχθεί στο γνωστικό αντικείμενο της 

Χαρτογραφίας. 

Μέσω της ιστορικής αναδρομής στα συστήματα αυτά, έχουν ορισθεί τα πρώιμα χρόνια 

χρήσης τους και η ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει το γύρω περιβάλλον του, να θέσει τα 

προβλήματα στο χώρο, να τα οπτικοποιήσει για την καλύτερη κατανόηση τους και κατ’ 

επέκταση να μπορέσει να τα επιλύσει. Στην αναδρομή αυτή, έχουν επισημανθεί διάφοροι 

κομβικοί σταθμοί και έχει αναλυθεί η τρέχουσα και μελλοντική τάση στον τομέα αυτό (Πηγή: 

Encyclopedia of Information Science and Technology, 2017  

). 

Στη συνέχεια της θεωρητικής ενότητας, τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με έννοιες της 

θεματικής χαρτογραφίας, αλλά και με τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας χάρτης 

(τίτλος, πλαίσιο, υπόμνημα, προσανατολισμός και γεωγραφικές συντεταγμένες), αντικείμενο το 

οποίο είχαν ήδη διδαχθεί στη σχετική ενότητα των αναλυτικών προγραμμάτων. Έτσι οι 

παραπάνω έννοιες αποτελούσε γι’ αυτούς προϋπάρχουσα γνώση, την οποία τώρα καλούνταν να 

ανακαλέσουν και να επαναπροσδιορίσουν συσχετίζοντας την με τα νέα δεδομένα του GIS. 

Πρόκειται λοιπόν για μια διεργασία η οποία ουσιαστικά μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες των παιδιών και τις ικανότητες και δεξιότητες που απόκτησαν ώστε 

να τις εφαρμόσουν εμπειρικά και βιωματικά στο γνωσιολογικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια 

δόθηκε στους μαθητές ο ορισμός των χωρικών δεδομένων και τους ζητήθηκε να εντοπίσουν και 
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να διακρίνουν διάφορα χωρικά δεδομένα σ’ ένα χάρτη (σημειακά, γραμμικά, πολύγωνα και 

ψηφιδωτά). 

 

Γράφημα 1: Ιστορική αναδρομή GIS. 

 

Πηγή: Encyclopedia of Information Science and Technology, 2017  

Τέλος, είχε γίνει μια εκτενής αναφορά σε εφαρμογές και χρήσεις των GIS από διάφορους 

επαγγελματικούς τομείς, όπως περιβαλλοντικούς, κατασκευαστικούς, κοινωνικούς, 

οικονομικούς, υγείας και διαχείρισης καταστροφών και άμεσης ανταπόκρισης τους σε αυτές. 

Ιδιαίτερα αυτό που επικέντρωσε το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν η χρήση των συστημάτων 

αυτών στην καθημερινότητα τους μέσω των συσκευών πλοήγησης, ακόμη και στα σύγχρονα 

οχήματα που ενσωματώνουν τεχνολογίες αυτόνομης πλοήγησης και επικοινωνίας, τόσο μεταξύ 

των οχημάτων αλλά και με τις γύρω υποδομές (π.χ. έξυπνα φώτα τροχαίας). 

Τελειώνοντας παρουσιάστηκε στους μαθητές σχετικό οπτικοακουστικό υλικό με έξυπνες 

υποδομές και έξυπνα δίκτυα (μεταφορών, νερού, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών) και η 

συσχέτιση τους με τα GIS, καθώς και τρόποι λήψης χωρικών δεδομένων από δορυφορικά αλλά 

και εναέρια πτητικά μέσα. 

Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρητικής ενότητας, στη συνέχεια οι μαθητές 

συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων 2 ενοτήτων. Στην 1η ενότητα, 

οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία, όπως το Google Maps 

και Google Satellite, για να περιηγηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου τους, να 

αναγνωρίσουν διάφορα σημεία και κατασκευές στο χάρτη, να διαχωρίσουν την πληροφορία που 

αναγνωρίζουν ανάλογα με τις ιδιότητες τους και να αντιληφθούν τη διαφορά των δορυφορικών 

απεικονίσεων. Έτσι οι μαθητές είχαν έρθει σε επαφή με έννοιες του προσανατολισμού, της 

κλίμακας του χάρτη και της διαφορετικής απεικόνισης χωρικών πληροφοριών. 

Κατά τη 2η ενότητα, οι μαθητές χωρισμένοι σε δυο ομάδες, είχαν τη δυνατότητα να 

συνθέσουν το δικό τους θεματικό χάρτη με τη χρήση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης από την 

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

σχεδιαστικού λογισμικού QGISTM. Το λογισμικό αυτό, έχει προτιμηθεί γιατί είναι ένα λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα χωρίς άδεια χρήσης, στο οποίο ενσωματώνονται χρήσιμα εργαλεία για την 

ανάλυση δεδομένων και τη σύνθεση χαρτών. Είχαν δοθεί οδηγίες στους μαθητές για την 

πρόσβαση στα δεδομένα, την ανάλυση τους, τη σύνθεση του χάρτη με τα βασικά στοιχεία του 

και πως απεικονίζονται χωρικές πληροφορίες με τη χρήση διάφορων συμβόλων, χρωμάτων και 
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μεγεθών. Η θεματολογία των χαρτών αφορούσε την πανδημία COVID-19 και πιο συγκεκριμένα 

τα θετικά αποτελέσματα σε εξετάσεις αντιγόνου αλλά και την ολοκλήρωση των εμβολιαστικών 

σχημάτων για τις ηλιακές ομάδες 10-49 ετών αντίστοιχα. Οι ακόλουθοι χάρτες (Χάρτης 1 και 

Χάρτης 2), απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα που οι μαθητές καλούνταν να δημιουργήσουν 

μέσω δομημένων οδηγιών και καθοδήγησης.  

Χάρτης 1: Θετικά αποτελέσματα από εξετάσεις αντιγόνου. 

 

Χάρτης 2: Σύνολο εμβολιασμένων για ηλικιακές ομάδες 10-49 ετών. 
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3. Αποτελέσματα Έρευνας - Μεταγνωστικές Ικανότητες 

Η συμμετοχή των μαθητών στο θεματικό εργαστήρι και η ανταπόκριση τους ήταν πολύ θετική 

καθ’ όλη τη διάρκεια του. Με την ολοκλήρωση του θεματικού εργαστηρίου, οι μαθητές ήταν σε 

θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των ΓΣΠ και πως συνδέονται τα συστήματα αυτά με 

την καθημερινότητα τους. Με τη χρήση χωρικών εργαλείων και γενικά Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ), το μάθημα της Γεωγραφίας έγινε πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον για τους 

μαθητές.  

Στο τέλος του εργαστηρίου δόθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο, με τις πιο κάτω 

ερωτήσεις, έτσι ώστε να εντοπισθούν τυχόν κενά στη μάθηση κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται πιο κάτω.  

 Ερώτηση 1:Σας αρέσει το μάθημα της Γεωγραφίας; 

 Ερώτηση 2: Για τη μελέτη του μαθήματος, χρησιμοποιείτε άτλαντα για να εντοπίσετε 

διάφορα σημεία που αναζητείτε; 

 Ερώτηση3: Χρησιμοποιείτε το Google για την ανεύρεση επιπλέον πληροφοριών ή χαρτών 

στο μάθημα της Γεωγραφίας; 

 Ερώτηση 4: Σχεδιάσετε τη διαδρομή από το σπίτι σας στο σχολείο, τοποθετώντας τα 

απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται.  

 Ερώτηση 5: Εντοπίστε στην πιο κάτω αεροφωτογραφία το σχολείο σας και να το 

κυκλώσετε.  

 Ερώτηση 6: Πιστεύετε ότι θα σας χρειαστεί το μάθημα της Γεωγραφίας στο μέλλον; 

 Ερώτηση 7: Στο μάθημα της Γεωγραφίας θα προτιμούσατε να υπάρχει επιπλέον ώρα και να 

είναι εργαστηριακό; 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων, οι μαθητές έχουν 

αφομοιώσει αρκετές πληροφορίες από το θεματικό εργαστήρι ενώ είχαν ζητήσει να 

πραγματοποιηθεί ξανά μέχρι το τέλος του χρόνου. Στο Γράφημα 2, συνοψίζονται τα σχετικά 

ποσοστά απαντήσεων στην εκάστοτε ερώτηση, ενώ στο Γράφημα 3, παρουσιάζονται κάποιες 

γενικές πληροφορίες όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα και το φύλο των μαθητών που έχουν 

ερωτηθεί. 

Στην ερώτηση 1, όπου τους ζητήθηκε να αναφέρουν αν τους αρέσει το μάθημα της 

Γεωγραφίας, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «λίγο» με ποσοστό 37%, ενώ χωρίς ιδιαίτερη 

διαφορά με 35% οι μαθητές με απάντηση «πολύ». Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον τους για το 

μάθημα της Γεωγραφίας με τον τρόπο που διδάσκεται, θεωρώντας το ενδιαφέρον.  

Στην ερώτηση 2, για την ερώτηση της χρήσης του άτλαντα για την λήψη πληροφοριών, 

ποσοστό 52% απάντησε καταφατικά (21% «πάρα πολύ» και 31% «πολύ». Η χρήση του άτλαντα 

στα πλαίσια του μαθήματος κρίνεται σημαντική από τους μαθητές, για την εξεύρεση 

οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.  

Στην ερώτηση 3 σχετικά με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης Google για την ανεύρεση 

πληροφοριών σχετικά με το μάθημα, το μεγαλύτερο ποσοστό (62%) απάντησε «λίγο» έως 

«καθόλου». Εδώ διαφαίνεται η απουσία της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες και χάρτες από τους μαθητές για τις ανάγκες του μαθήματος. 

Στην ερώτηση 4, κατά το σχεδιασμό της διαδρομής από το σχολείο στο σπίτι τους, η 

πλειοψηφία των μαθητών (38%) έχουν δυσκολευτεί να περιοριστούν μέσα στο πλαίσιο το οποίο 

τους είχε δοθεί. Αυτό, οφείλεται αφενός στην έλλειψη προσανατολισμού και αφετέρου  στην 

αδυναμία κατανόησης του ορισμού της κλίμακας για την ενσωμάτωση των αποστάσεων πάνω 

στο χαρτί. 
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Στην ερώτηση 5, όταν έχει ζητηθεί από τους μαθητές να εντοπίσουν το σχολείο τους 

στην αεροφωτογραφία, 78% των μαθητών μαθητές εντόπισαν σχεδόν το σχολείο τους, έχοντας 

καλή αντίληψη του περιβάλλοντα χώρου και καλή ανάγνωση πληροφοριών από χάρτη. 

Στην ερώτηση 6, για τη χρησιμότητα του μαθήματος της Γεωγραφίας στο μέλλον, ένα 

ποσοστό 47% απάντησε θετικά. 

Τέλος, όσον αφορά την ερώτηση 7, το 45% των ερωτηθέντων μαθητών ανταποκρίθηκαν 

θετικά στην ένταξη εργαστηριακής ώρας στη διδασκαλία του μαθήματος. 

Γράφημα 2: Απαντήσεις μαθητών στις Ερωτήσεις 1-7. 

 

 

Γράφημα 3: Δημογραφικά στοιχεία ερωτηθέντων. 
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4. Συμπεράσματα 

Η σπουδαιότητα και ο ρόλος που διαδραματίζει η χωρική σκέψη σε σχέση με τη διδακτική του 

μαθήματος της Γεωγραφίας έχουν ήδη εκτιμηθεί και αποδειχθεί όχι μόνο μέσα από έρευνες 

ειδικών, αλλά και μέσα από τις πρακτικές βιωσιμότητας όπως καταγράφονται επίσημα και 

ανεπίσημα μέσα από τη ζωή του καθενός από μας. Η παιδεία και η μόρφωση προάγει και ωθεί 

να αναπτυχθούν σε υγιείς βάσεις οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές μια 

πολιτισμένης χώρας.  

 Με το σχεδιασμό και υλοποίηση του θεματικού εργαστηρίου χαρτογραφίας, δόθηκε η 

ευκαιρία σε 370 μαθητές από διαφορετικά σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας της Κύπρου, να 

εφαρμόσουν προγενέστερες – προϋπάρχουσες γνώσεις στη διδακτική ενότητα της χαρτογραφίας, 

μέσα από μια πρωτότυπη διεργασία των εννοιών και εργαλείων στα πλαίσια του μαθήματος της 

Γεωγραφίας στη Μέση Εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των γεωπληροφοριακών 

συστημάτων και εφαρμογών των GIS. Όλοι οι μαθητές ήταν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εργαστηρίου και ενθουσιάστηκαν με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία.  

Συσχετίζοντας τα αποτελέσματα του βιωματικού εργαστηρίου με τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε πρωτίστως ότι το μάθημα της Γεωγραφίας γενικότερα τους 

ενδιαφέρει αρκετά και μάλιστα θα επιθυμούσαν να τροποποιηθεί και σε εργαστηριακό. Μέσα 

από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από το ερωτηματολόγιο, οι μαθητές φαίνεται να έχουν 

κατανοήσει τις βασικές έννοιες που διδάχτηκαν στο θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου. Έχουν 

συμμετέχει ενεργά και με ζήλο στο πρακτικό μέρος, έχουν ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες 

που τους έχουν δοθεί για την αναζήτηση πληροφοριών αλλά και τη δημιουργία σχετικών 

θεματικών χαρτών.  

 Εν κατακλείδι, το πιο σημαντικό είναι ότι οι μαθητές έχουν κινητοποιηθεί και  δούλεψαν 

μεθοδικά για την παραγωγή αποτελεσμάτων και παρουσίαση τους. Ήταν εμφανές ότι η χρήση 

των λογισμικών σε Η/Υ για την εύρεση πληροφοριών, κατανόηση τους, τη δημιουργία αλλά και 

επεξεργασία χαρτών, διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλλει στην αποσαφήνιση 

θεωρητικών εννοιών και στην ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων και μεθόδων με την 

προϋπάρχουσα. Η αξιοποίηση των χαρτών στη διδασκαλία, αποδίδει με άμεσο, παραστατικό, 

οπτικό και σαφές τρόπο, τυχόν παρανοήσεις και εσφαλμένες αντιλήψεις.     
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Διαπολιτισμικές Νοηματοδοτήσεις των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
 

Γιαβρίμης Παναγιώτης 
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Θεοδωρή Ευανθία 

Εκπαιδευτικός 

Εmail: vabatheo@gmail.com  

 

 

Περίληψη 

Η παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα με τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοπολιτισμικών και 

θρησκευτικών ομάδων θέτει ζητήματα πολιτισμικών ταυτοτήτων και συλλογικής συνείδησης. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αυτό το πλαίσιο καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα της 

θρησκείας και του θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών/τριων, την αποδοχή του 

θρησκευτικού πλουραλισμού και την ελευθερία στη θρησκευτική επιλογή. Σκοπός της 

παρούσας εργασία είναι να προσεγγιστεί η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα από τον 

λόγο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν 

μέρος δεκαπέντε εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

μας θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προς μια 

πιο δημοκρατική και διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση. Αλλά, παρόλα αυτά παραμένει 

ισχυρή η διαμεσολάβηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο περιεχόμενο και στην κατεύθυνση της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης. Προβληματισμός υπάρχει για την οργάνωση και λειτουργία της 

διδακτικής πράξης στην καθημερινότητα του σχολείου, όσο και για την κατάρτιση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που κρίνεται ανεπαρκής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Θρησκευτική εκπαίδευση, Εκπαιδευτική πολιτική 
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1. Εισαγωγή 

Η κοινωνιολογική προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου αφορά στην μελέτη της 

θρησκείας ως θεσμού, στη σχέση της με την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό, όπως και 

την πολιτική (Νικολαΐδης, 2011:73). Η ενασχόληση με τη θρησκεία ξεκινάει ήδη από τους 

πρώτους κοινωνιολόγους, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να 

προσεγγίσουν την κοινωνική πραγματικότητα και τους νόμους που τη διέπουν άρχισαν να 

μελετούν τη θρησκεία (Παπαγεωργίου, 2005:11). 

Ο Βέμπερ αναφέρει ότι «κινητήρια δύναμη ανάπτυξης όλων των θρησκειών» αποτελούν 

τα υπαρξιακά ζητήματα, διότι πρόκειται για ανησυχίες που απασχολούν τον άνθρωπο σε όλες τις 

φάσεις της ιστορίας του και της προσωπικής ζωής του, όπως για παράδειγμα ο προορισμός της 

ζωής, η εξήγηση του πόνου και του θανάτου (Hervieu-Léger, 2005:108). Ο Βέμπερ υποστήριζε 

ότι τρία στοιχεία επηρεάζουν τη σχέση θρησκείας-κοινωνίας. Αρχικά η σχέση αυτή 

διαμορφώνεται και μεταβάλλεται μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δεύτερον η σχέση αυτή μπορεί 

να μελετηθεί μόνο σε σχέση με τις ιδιαίτερες ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που 

αναπτύσσονται. Επιπρόσθετα, η επιρροή της θρησκείας στις νεωτερικές κοινωνίες μειώνεται, 

γιατί βρισκόμαστε στην εποχή της εκκοσμίκευσης και του εκμοντερνισμού. Με αποτέλεσμα ο 

κόσμος σταδιακά να «απομαγεύεται» όλο και περισσότερο (Davie, 2010:58).  

Ο Βέμπερ ενδιαφέρεται να κατανοήσει πως η θρησκεία επηρεάζει την καθημερινή ζωή 

των ατόμων, τη συμπεριφορά τους, αλλά και το πως νοηματοδοτεί τη ζωή τους. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι για εκείνον η θρησκεία δεν αποτελεί ένα σύστημα πίστης, αλλά ένα ρυθμιστικό 

σύστημα της ζωής. Όλες οι θρησκείες που αφορούν σε μεγάλα μέρη του παγκόσμιου πληθυσμού 

έχουν εξορθολογήσει «ηθικά» τις πρακτικές του καθημερινού βίου σύμφωνα με τη 

κοσμοαντίληψη τους (Αντωνοπούλου, 2008: 360). Υποστήριζε ότι η σχέση μεταξύ ηθικής και 

συμπεριφοράς, διαμορφώνεται κοινωνικά (Davie, 2010:59). Η απομάγευση του κόσμου μέσα 

από ένα συνεκτικό και ορθολογικά συστηματοποιημένο αξιακό σύστημα ωσμωτικά 

ενσωματώνεται στις καθημερινές πρακτικές και θεσμοποιείται παράγοντας και 

αναδιαμορφώνοντας συμπεριφορές και δράσεις (Αντωνοπούλου, 2008: 361).  

Κατά τον Βέμπερ οι θρησκευτικές αντιλήψεις αποτελούν καθοριστικό στοιχείο των 

οικονομικών συμπεριφορών και κατά συνέπεια οδηγούν σε οικονομικούς μετασχηματισμούς 

των κοινωνιών (Αρόν, 1991:312). Σύμφωνα με την Αντωνοπούλου (2008: 353) «Ο Βέμπερ 

αναφέρεται, λοιπόν, στους τρόπους του «οικονομικού ήθους», που διαμορφώνουν οι διαφορετικοί, ιστορικοί 

«θρησκευτικοί εξορθολογισμοί του καθημέραν βίου»,. Σύμφωνα με τον Βέμπερ η χορηγία των 

πνευματικών αγαθών μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την πνευματική 

κυριαρχία μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων επί των υπολοίπων, γεγονός που το περιγράφει 

ως κυριαρχία της «ιεροκρατικής ομαδοποίησης» (Hervieu - Léger, 2005:111). Ο «εγκόσμιος 

ασκητισμός», η επαγγελματική επιτυχία και η αξία που δίνονταν στο κέρδος διαμόρφωσαν τις κοινωνικές 

διαδράσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας (Αντωνοπούλου, 2008: 364). 

 

2. Εκπαιδευτική πολιτική για τη θρησκευτική αγωγή 

Η παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα με τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοπολιτισμικών και 

θρησκευτικών ομάδων (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2009: 12) θέτει ζητήματα πολιτισμικών 

ταυτοτήτων και συλλογικής συνείδησης (Καραμούζης, 2012). Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 

αυτό το πλαίσιο καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα της θρησκείας και του θρησκευτικού 

συναισθήματος των μαθητών/τριων, την αποδοχή του θρησκευτικού πλουραλισμού και την 

ελευθερία στη θρησκευτική επιλογή (Σακελλαρίου & Αρβανίτη, 2008:5). 

Η θρησκευτική εκπαίδευση εξαρτάται από παράγοντες, όπως τα θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας, η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο θρησκευτικό και το 
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κοσμικό στοιχείο μέσα στη κοινωνία, η ιστορική παράδοση κάθε έθνους-κράτους, οι αντιλήψεις 

που υπάρχουν σε μια κοινωνία για το σκοπό της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των 

κρατικών σχολείων (Αναστασιάδης & Καραμούζης, 2011:35) και η γενικότερη εθνικής 

πολιτική, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις (Κιοσσέ, 2019:111). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκοσμιοποίηση, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η 

αμφισβήτηση των αντικειμενικών «αληθειών» και η ανάδειξη του ατόμου ως κυρίαρχου 

παράγοντα στην προσέγγιση της πραγματικότητας, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μεγάλου 

προβληματισμού σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας των θρησκειών στο σχολείο, καθώς και το 

διαπολιτισμικό και πιο συγκεκριμένα το διαθρησκειακό διάλογο (Παπαϊωάννου, 2018: 44). Η 

θρησκευτική γνώση αντιμετωπίζεται ως εφόδιο για τη ζωή του νέου, με στόχο να γνωρίσει, να 

ερμηνεύσει τον εαυτό του, τους άλλους και αλλά και το θείο (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 

2015:149).  

Καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις έπαιξαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 

του 2011 στις ΗΠΑ (Κουκουνάρας - Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016:203) και ο φόβος που 

κυριάρχησε στον δυτικό κόσμο, για τις τρομοκρατικές ενέργειες (Γιαγκάζογλου, 2006:15). Ενώ, 

στον ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η Σύσταση 12 (CM/Rec (2008)12/28-7-09) του 

Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of Europe, 2008), βάση 

της οποίας προτείνεται στα μέλη της, να υιοθετήσουν την υποχρεωτική θρησκευτική εκπαίδευση 

σε διαπολιτισμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τη Λευκή Βίβλο για τον διαπολιτισμικό 

διάλογο (CM/Rec (2008)30/7-5-08) (Council of Europe, 2008. Κουκουνάρας-Λιάγκης & 

Παπαϊωάννου, 2016:203. Παπαϊωάννου, 2018:45).  

Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 13), προβάλλει και 

προασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία λέγοντας ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι 

απαραβίαστη και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν μπορούν να περιορίσουν τα ατομικά ή τα 

πολιτικά δικαιωμάτων του ατόμου. Επίσης, στο άρθρο σχετικά με την Παιδεία, (άρθρο 16, παρ. 

2), ως σκοπός του Κράτους παρουσιάζεται η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των 

Ελλήνων. Όμως, στη συγκεκριμένη διάταξη δεν αναλύεται με ακρίβεια, το περιεχόμενο της 

θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, αφήνοντας το περιθώριο στον καθένα να το ερμηνεύει 

όπως επιθυμεί. Παράλληλα, το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα θεωρείται υποχρεωτικό 

με δυνατότητα απαλλαγής (νόμος 1566/1985).  

Η Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι το μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές του 

ελληνικού σχολείου και διδάσκεται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η κριτική που γίνεται για την υποχρεωτικότητα του μαθήματος αφορά στην 

επιλογή και στην άσκηση της θρησκείας η οποία είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση 

(Κουκουνάρας-Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016:203), αλλά και στην παραβίαση της ελευθερίας 

συνείδησης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 13, παρ. 1, του Συντάγματος (Γιαγκάζογλου, 2017:6). 

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι μεταρρυθμίσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα των 

Θρησκευτικών ξεκίνησαν το 2002, με τη συγκρότηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράμματος Σπουδών και πιο συγκεκριμένα με τα νέα προγράμματα σπουδών και 

συνεχίστηκαν με το αναθεωρημένο πιλοτικό πρόγραμμα για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο το 

2014, και την Απόφαση 101470/Δ2/16-06-2017 (ΦΕΚ Β 2104/19.06.2017). Σύμφωνα με το νέο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΥΠΕΠΘ στο μάθημα των θρησκευτικών προσεγγίζεται ο 

Χριστιανισμός, ενώ οι μαθητές, παράλληλα, πληροφορούνται για τις άλλες ομολογίες, όπως τον 

Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, με απώτερο σκοπό να ασχοληθούν μ’ αυτά πιο διεξοδικά στο Λύκειο 

(Κουκουνάρας - Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016: 207).  
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Το μάθημα των θρησκευτικών χάνει τον καθαρά κατηχητικό χαρακτήρα που διατηρούσε 

για αρκετά χρόνια, εφόσον στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, οι μαθητές δεν διδάσκονται 

για μια θρησκεία (ομολογιακό μοντέλο), ούτε πολλές θρησκείες (θρησκειολογικό μοντέλο), 

αλλά προετοιμάζονται ώστε να αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα το θρησκευτικό φαινόμενο 

και τις θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν την προσωπική τους άποψη 

για την κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου (Κουκουνάρας-Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 

2016:207).  

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα νέα Προγράμματα Σπουδών δεν αφορούν τόσο 

στο περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά στη φιλοσοφική βάση και στον παιδαγωγικό 

προσανατολισμό των Προγραμμάτων Σπουδών, γεγονός που αποτελεί καινοτομία για την 

ισχύουσα μέχρι σήμερα ελληνική πραγματικότητα (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013:62). Σε έρευνα 

για τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων τάσσεται θετικά. Χαρακτηρίζουν το μάθημα ως μη ομολογιακό, 

μονοθρησκευτικό και μη κατηχητικό και επισημαίνουν ότι η αναβάθμιση του μαθήματος των 

θρησκευτικών απαιτεί περισσότερη ενασχόληση των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό του και 

δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για συνεχείς επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς ως προς τις 

μεθόδους διδακτικής μεθοδολογίας και ανάλυσης του γνωστικού αντικειμένου (Καραμούζης, 

Φωκίδης & Τσιρέβελος, 2019:79).  

Παρόλα αυτά, το επίκεντρο του μαθήματος παραμένει η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και 

το μάθημα των θρησκευτικών διατηρεί το χριστιανοκεντρικό του χαρακτήρα. Επίσης, η ισχυρή 

παρουσία της επίσημης ορθόδοξης θρησκείας είναι διάχυτη και στο χώρο του σχολείου, καθώς η 

σχολική χρονιά ξεκινάει με τον αγιασμό και η σχολική μέρα ξεκινάει με την καθημερινή 

δημόσια προσευχή. Χαρακτηριστικό της ισχυρής παρουσίας της επίσημης Εκκλησίας αποτελεί 

το γεγονός ότι στις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών τα τελευταία έτη η Διαρκής Ιερά 

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, άσκησε έντονη κριτική έναντι των νέων βιβλίων, 

υποστηρίζοντας ότι από τα νέα βιβλία απουσιάζει ο ορθόδοξος προσανατολισμός 

(Γιαγκάζογλου, 2017:12).  

Στο ελληνικό σχολείο παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του μαθήματος, συμπληρώνοντας μια 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός 

Ορθόδοξος και επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται το θρήσκευμα του. Αν και υπάρχει αυτή η επιλογή, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

δεν υπάρχει καμία μορφή εναλλακτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά που έχουν 

απαλλαγεί. Γεγονός που αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων 

του παιδιού, όπως και των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρεωτικότητα της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης (Κουκουνάρας-Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016:203). Ο 

μονοδιάστατος χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών αποτυπώνεται και στις απόψεις 

εκπαιδευτικών σε σχετικές έρευνες (Αναστασιάδης & Καραμούζης, 2011:123). Μοναδική 

ουσιαστική εξαίρεση είναι η θρησκευτική πολιτική που ασκείται ειδικά για τους μουσουλμάνους 

της Θράκης, οι οποίοι αποτελούν αναγνωρισμένη από το κράτος μειονότητα (Κουκουνάρας - 

Λιάγκης, 2013:67).  

Θέμα προβληματισμού σχετικά με τη θρησκευτική ετερότητα δεν αποτελεί μόνο το 

μάθημα των θρησκευτικών, αλλά γενικότερα η κουλτούρα του ελληνικού σχολείου που 

ταυτίζεται με την ορθοδοξία (Ζαμπέτα, 2003:118-119).  

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να προσεγγιστεί η θρησκευτική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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3. Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα, με τη στρατηγική 

της σκόπιμης δειγματοληψίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για συγκυριακή δειγματοληψία 

(δειγματοληψία χιονοστιβάδας) (Babbie, 2011:290-293).  

 

3.1 Συμμετέχοντες 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος δεκαπέντε εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επτά εκ των οποίων υπηρετούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη και 

Αθήνα. Έξι στην περιοχή της Λέσβου και τρεις στην περιοχή της Σάμου. Οι εννέα είναι 

γυναίκες και οι έξι άντρες. Ορίστηκαν δυο ηλικιακές ομάδες, η μία από 26-40 ετών και η άλλη 

από 41-58 ετών. Οι τέσσερεις από τους δεκαπέντε συμμετέχοντες είχαν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. 

3.2 Ερευνητικό εργαλείο 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της συνέντευξης και πιο συγκεκριμένα 

της ημιδομημένης συνέντευξης. Για τη κατασκευή του οδηγού συνέντευξης χρησιμοποιήθηκαν 

τα ευρήματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν 

στους συμμετέχοντες είναι ταξινομημένες σε τέσσερεις βασικές θεματικές κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αρχικά, περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικού περιεχομένου, αναφορικά με το φαινόμενο 

της θρησκείας. Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν στόχο να 

διερευνήσουν ποιοι είναι οι παράγοντες, που επιδρούν στην ένταξη των παιδιών με 

θρησκευτική ετερότητα στο σχολείο. Στην τρίτη κατηγορία επιχειρείται η προσέγγιση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών όπως 

διαμορφώθηκε για το μάθημα των θρησκευτικών. Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων επικεντρώνεται στην άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη 

σχέση κράτους-εκκλησίας, όπως διαμορφώνεται στην Ελληνική πραγματικότητα και πως 

αποτυπώνεται στην εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με το μάθημα των θρησκευτικών. 

 

4. Ευρήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν μέσα από τον λόγο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να 

αναδειχθούν διαστάσεις της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που σχετίζονται με τα 

αναλυτικά προγράμματα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την επιρροή της εκκλησίας 

στο κράτος και την εκπαίδευση. 

 

4.1 Αναλυτικά προγράμματα 

4.1.1 Η πρακτική της μη υποχρεωτικής παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών  

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η μη υποχρεωτικότητα του μαθήματος 

οδηγεί στη διάκριση των μαθητών, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι η μη υποχρεωτικότητα του 

μαθήματος αποτελεί στοιχείο θρησκευτικής ελευθερίας. Παράλληλα αναφέρουν ότι πρέπει να 

υπάρχει υποχρεωτικότητα όπως σε όλα τα μαθήματα, θέτουν ως προϋπόθεση της 

υποχρεωτικότητας τη μη κατήχηση, ενώ τέλος μερίδα των εκπαιδευτικών τίθεται υπέρ της 

υποχρεωτικότητας του μαθήματος γιατί το θεωρούν σημαντικό μάθημα (έχει να προσφέρει 

πολλά στους μαθητές). 

Σ7: «Θεωρώ ότι το να βγαίνουν κάποιοι μαθητές από το μάθημα των θρησκευτικών 

αυτομάτως εκείνη τη στιγμή είναι μία διάκριση ουσιαστική» 
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Σ4: «Θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην είναι υποχρεωτικό με την έννοια ότι αν κάποιος 

επιλέγει να μην συμμετέχει σε αυτό το μάθημα, είναι δικαίωμά του, αποτελεί 

προσωπική του επιλογή» 

Σ14: «Θεωρώ ότι η μη υποχρεωτικότητα υποβιβάζει το μάθημα» 

Σ12: «Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε 

με το θεώρημα ότι δεν είναι κατηχητικό» 

 

4.1.2 Τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος 

4.1.2.1 Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας. 

Ως λόγοι για την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας αναφέρονται, η αύξηση της ετερότητας στο 

χώρο του σχολείου, ο κατηχητικός χαρακτήρας του Ελληνικού σχολείου, η αύξηση των 

φαινόμενων της ξενοφοβίας/ισλαμοφοβίας, το γεγονός ότι είχε χάσει το μάθημα τη φιλοσοφική 

του διάσταση, η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του μαθήματος και η ανάγκη για εξευρωπαϊσμό, 

εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με το θέμα των θρησκευτικών. 

Σ2: « Ο λόγος για τις αλλαγές είναι ότι προφανώς αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών 

με διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο» 

Σ14: «..επίσης η ξενοφοβία χαρακτηρίζει την εποχή μας και ακόμα περισσότερο η 

απέχθεια προς τους μουσουλμάνους το μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να 

βοηθήσει» 

Σ1: «...χάνοντας τη φιλοσοφική διάσταση που θα μπορούσε πραγματικά να έχει» 

Σ12: «Εγώ πιστεύω ότι οι αλλαγές έγιναν στο πνεύμα του εξευρωπαϊσμού, βάλαμε και 

άλλες ενότητες και άλλες θρησκείες για να μπορέσουμε να εγκλιματιστούμε στην 

ευρύτερη Ευρωπαϊκή πολιτική» 

Σχετικά με το περιεχόμενο και τις θεματικές ενότητες του μαθήματος οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται στην εισαγωγή θεματικών ενοτήτων με στόχο τη 

γνωριμία με άλλες θρησκείες.  

Σ6: «Μπήκαν ενότητες που αναφέρονται και στις υπόλοιπες θρησκείες» 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το μάθημα των θρησκευτικών στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βοηθά στην ένταξη των μαθητών με διαφορετική θρησκεία και 

στην προαγωγή αρκετές αξίες.  

Σ2: «Κάτω από αυτό το πρίσμα υπάρχει το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας, δηλαδή 

να δώσει ένα έναυσμα σε κάποιους μαθητές να ενταχθούν» 

Σ15: «Αν καταφέρουμε να διδάξουμε τις αξίες που λέγαμε λίγο πριν με το μάθημα των 

θρησκευτικών, θα είναι σημαντικότατο εργαλείο στα χέρια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης» 

Σ12: «Η γνωριμία με τις υπόλοιπες θρησκείες είναι πολύ σημαντική έτσι τα παιδιά και 

οι επόμενοι, αυριανοί πολίτες θα γνωρίζουν και δεν πιστεύουν σε στερεότυπα» 

 

4.1.2.2 Αποτελεσματικότητα διδακτικής πράξης 

Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης σχετίζεται με: 

α) Τον κατηχητικό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών. Ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι εξακολουθεί να έχει κατηχητικό χαρακτήρα ενώ κάποιοι 

αναφέρουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Σ2: 

«Συνεχίζει να είναι κατηχητικό», Σ15: «…δεν έχει αυτόν τον απολυτά κατηχητικό 

χαρακτήρα που είχε κάποτε, όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ακόμα» 
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β) Τη γνώση των θρησκειών από τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι 

μαθητές δεν γνωρίζουν ούτε τη θρησκεία τους ούτε τις υπόλοιπες θρησκείες. Σ1: «...ότι 

τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν και πολλά για τη θρησκεία τους και πόσο και για τις 

υπόλοιπες θρησκείες» 

γ) Τον χαρακτηρισμό του μαθήματος ως βαρετού και καθόλου ελκυστικού και ότι οι 

μαθητές το θεωρούν δευτερεύον μάθημα, αλλά θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο 

στο χώρο του σχολείου. Σ15: «Με αποτέλεσμα το μάθημα να είναι αρκετά βαρετό για τα 

παιδιά και κυρίως τα μικρά», Σ6: «..ενώ θα έπρεπε να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα 

πλαίσια του σχολείου για όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω» 

δ) Τη δυσκολία ως προς τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Σ14: «Θα 

μπορούσα να πω ότι είναι δύσκολο και για τον εκπαιδευτικό, οι αλλαγές είναι απαραίτητες 

αλλά το μάθημα είναι δύσκολο, έχει παραπάνω προσδοκίες». 

 

Τα βιβλία χαρακτηρίζονται ως βαρετά και δύσκολα, ξεπερασμένα, με δύσκολη ορολογία 

και λεξιλόγιο, δεν είναι κατάλληλα για μικρά παιδιά, είναι δύσκολα ακόμα και για τον 

εκπαιδευτικό. Σ3: «...τα βιβλία είναι τουλάχιστον ξεπερασμένα», Σ13: « Εγώ αυτή τη στιγμή 

αισθάνομαι ότι δεν έχω βιβλίο θρησκευτικών, δεν με καλύπτει δεν καλύπτουν καμία εκπαιδευτική 

ανάγκη του μαθητή...είναι τραγικά δεν εξυπηρετούν απολύτως τίποτα» 

Παράλληλα, για το αν υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τρόπου διδασκαλίας, μέσα 

από τα ευρήματα μας αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα μαθητοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας 

και την μεγαλύτερη εισαγωγή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Σ7: «Τώρα ναι, δεν ξέρω, 

είναι πως θα γίνει το μάθημα κι αν θα είναι μαθητικοκεντρικό, αν θα έχει δραστηριότητες, αν τα 

παιδιά θα ενεργήσουν ή θα τους μεταφέρεται στείρα πληροφορία» 

 

4.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

4.2.1 Αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των 

θρησκευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης σε σχέση με τους εναλλακτικούς 

τρόπους διδασκαλίας, το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και λόγο των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν στα βιβλία. 

Σ1: «...για τους τρόπους διδασκαλίας έτσι ώστε να καταφέρουν αυτό που 

προαναφέραμε να γίνει το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά» 

Σ7: «...στην επιμόρφωση όσον αφορά το περιεχόμενο, την κατεύθυνση που θα 

δώσουμε» 

Σ14: «Σε σχέση με τα καινούρια βιβλία και τους καινούργιους στόχους του μαθήματος 

ναι, βέβαια η επιμόρφωση» 

Παράλληλα, τάσσονται υπέρ της επιμόρφωσης διότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μάθημα 

με διευρυμένη ύλη, που διαπραγματεύεται ευαίσθητα θέματα. 

Σ6: «Επίσης επειδή το μάθημα των θρησκευτικών, η ύλη του, είναι λίγο πιο διευρυμένη 

και ασχολείται με ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα όπως είναι η θρησκεία και η πίστη 

χρειάζεται κατά διαστήματα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μπορούν να 

προσεγγίζουν με διαφορετικό με πιο ιδιαίτερο και πιο ενδιαφέρον τρόπο ένα τέτοιο 

θέμα» 

Τέλος, αναφέρουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού που διδάσκει το 

μάθημα έτσι ώστε να καταφέρει να αποστασιοποιηθεί από τα δικά του πιστεύω.Σ3: «Ναι 
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υπάρχει. Ουσιαστικά να κάνουν το μάθημα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε παρόρμηση, 

θρησκευτική παρόρμηση ή οποιαδήποτε θρησκευτική καταβολή έχουν». 

 

4.2.2 Αναγκαιότητα επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών ως προς την θρησκευτική 

ετερότητα των μαθητών 

Μελετώντας τα ευρήματα μας αναφορικά με το αν υπάρχει αναγκαιότητα επιμόρφωσης όλων 

των εκπαιδευτικών ως προς την θρησκευτική ετερότητα των μαθητών, παρατηρούμε ότι δεν 

ταυτίζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί με αυτή τη τοποθέτηση. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη (Σ2: «Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη»), όμως η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών τάσσεται θετικά απέναντι στη συγκεκριμένη πρακτική 

υποστηρίζοντας ότι: α) το σχολείο πρέπει να λειτουργεί σαν ολότητα: Σ6: «Νομίζω ότι το 

σχολείο πρέπει να λειτουργεί σαν μία ολότητα, να έχει μία κοινή πολιτική ας πούμε απέναντι στα 

πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει», β) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πώς να 

προσεγγίζουν τους ετερόθρησκους μαθητές (Σ15: «Καλό θα ήταν να γνωρίζουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τι σημαίνει μουσουλμάνος ή μάρτυρας του 

Ιεχωβά, είναι απαραίτητο») και γ) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τις «ιδιαιτερότητες» 

της κάθε θρησκείας/τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε θρησκείας (Σ1: «Όπως ας πούμε ένα 

χοντροκομμένο παράδειγμα είναι ένα πάρτι όπου σερβίρετε χοιρινό φαγητό ενώ κάποια παιδιά δεν 

μπορούν να το φάνε»). 

 

4.3 Επιρροή της εκκλησίας στο κράτος και την εκπαίδευση. 

4.3.1. Επιρροή στο μάθημα των θρησκευτικών  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον παρεμβατικό ρόλο της εκκλησίας σε σχέση με το 

περιεχόμενο του μαθήματος και πιο αναλυτικά στην αντίδραση της εκκλησίας ως προς τις 

αλλαγές του μαθήματος, στην παρέμβαση της εκκλησίας ως προς τον τρόπο που ασκείται το 

συγκεκριμένο μάθημα και στα βιβλία και τέλος στον κατηχητικό χαρακτήρα του μαθήματος.  

Σ12: «..κατά διαστήματα η εκκλησία είχε ασκήσει βέτο στον τρόπο που ασκούνται ή 

που θα έπρεπε να ασκούνται τα θρησκευτικά» 

Σ8: «...θεωρώ ότι η εκκλησία είναι σε ένα βαθμό αρμόδια για το, πώς να στο πω, θα 

είναι διαμορφωμένο το βιβλίο των θρησκευτικών, είναι σε ένα βαθμό αρμόδια, το 

κράτος ίσως δεν γνωρίζει κάποια πράγματα»  

 

4.3.2. Θρησκευτικές πρακτικές που ασκούνται στο σχολείο 

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εκκλησιασμό, τη 

δημόσια πρωινή προσευχή και τα θρησκευτικά σύμβολα στο χώρο του σχολείου 

διαφοροποιούνται. Αρκετοί θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθούν ως παρωχημένα ή μη συμβατά 

με το χώρο του σχολείου, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης ως παράδοση, συνήθεια, 

ως σύμβολα. 

Σ7: «Αυτή η προσευχή πια, θεωρώ ότι θα έπρεπε χρόνια τώρα να έχει βγει» 

Σ14: «Πρόκειται για μια συνήθεια (ο εκκλησιασμός), έχει βέβαια θρησκευτικό 

χαρακτήρα αλλά ίσως να πρέπει να διατηρηθεί γιατί αποτελεί κομμάτι της 

Ελληνικής παράδοσης/κοινωνίας (ήθη, έθιμα)» 

Σ13: «Όχι δεν συμφωνώ να υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα στους χώρους 

του σχολείου» 

Σ4: «Να υπάρχουν, άλλα αυτό δεδομένου ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου 

υπάρχει μία κυρίαρχη θρησκεία, να υπάρχει κάτι που την αντιπροσωπεύει» 
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Όσον αφορά στα θρησκευτικά σύμβολα που φέρουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο 

χώρο του σχολείου θεωρούν ότι αποτελούν στοιχεία της θρησκευτικής ελευθερίας του ατόμου, 

αναφέρουν όμως ότι πρέπει να είναι διακριτική η παρουσία τους και κυρίως των εκπαιδευτικών 

έτσι ώστε να μην επηρεάσουν, προσηλυτίσουν τον μαθητή. Σ7: «... δεν θα επιθυμούσα ο 

διδάσκων να φέρει θρησκευτικά σύμβολα, ούτε να φοράει μαντίλα, να μην δίνει κάποια 

κατεύθυνση, να μην επηρεάζει το μαθητή» 4.3.3 Η επιρροή της εκκλησίας στον τρόπο που 

εκπαιδεύονται και επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα 

Προσεγγίζοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των θεολόγων, επισημαίνουν ότι οι 

θεολογικές σχολές έχουν έντονο το στοιχείο της ορθόδοξης εκκλησίας. Σ12: «Βέβαια ας 

σημειώσουμε ότι οι θεολογικές σχολές έχουν έντονο το στοιχείο της ορθόδοξης εκκλησίας» 

Αναφερόμενοι στο θρησκευτικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού ορισμένοι 

συμμετέχοντες στην έρευνα τάσσονται υπέρ του ορθόδοξου προσανατολισμού του 

εκπαιδευτικού, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο, κάνοντας χρήση του όρου μη 

κατήχηση για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Σ14: «Θα πρέπει να γνωρίζει πραγματικά την ορθόδοξη θρησκεία, ίσως καλύτερα να είναι 

ορθόδοξος» 

Σ6: «Πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο το θρήσκευμα του εκπαιδευτικού» 

Σ12: «Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κατήχηση μέσα στο μάθημα όχι μπορεί να γίνεται 

από οποιασδήποτε θρησκείας εκπαιδευτικό». 

 

5. Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να προσεγγιστεί η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θρησκευτικό 

φαινόμενο διαμεσολαβεί σε κοινωνικο-πολιτισμικές και πολιτικές διεργασίες (Νικολαΐδης, 

2011). Σύμφωνα με τον Βέμπερ η θρησκεία δεν αποτελεί ένα σύστημα πίστης, αλλά ένα 

ρυθμιστικό σύστημα της ζωής (Αντωνοπούλου, 2008). Οι ρυθμιστικές επιρροές της 

διαφαίνονται μέσα από το λόγο των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον 

παρεμβατικό ρόλο της εκκλησίας στο περιεχόμενο  και στη διδασκαλία του μαθήματος των 

θρησκευτικών, καθώς και  στον εκκλησιασμό, στη δημόσια πρωινή προσευχή και στα 

θρησκευτικά σύμβολα στο χώρο του σχολείου. Για αρκετά χρόνια το μάθημα των θρησκευτικών 

είχε μονοθρησκευτική κατηχητική μορφή (Καραμούζης, Φωκίδης & Τσιρέβελος, 2019). Μετά 

τις πιο πρόσφατες εκπαιδευτικές πολιτικές επιλογές για το μάθημα των θρησκευτικών 

διαφαίνονται αλλαγές στις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν γενικότερα για τα αναλυτικά προγράμματα ότι υπάρχει 

ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας, γεγονός που είναι αναγκαίο. Έτσι αναφέρουν ότι έχουν 

εισαχθεί θεματικές ενότητες με στόχο τη γνωριμία με άλλες θρησκείες, ενώ υποστηρίζουν ότι το 

μάθημα των θρησκευτικών μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη των μαθητών με διαφορετική 

θρησκεία ενισχύοντας την ταυτότητα τους και την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική 

προσαρμογή τους. Αν και με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στα αναλυτικά 

προγράμματα αυτά απέκτησαν ένα διαφορετικό μη κατηχητικό προσανατολισμό, δεν έχει γίνει 

εφικτή η διαμόρφωση ενός ευρύτερου διαπολιτισμικού πλαισίου (Κουκουνάρας-Λιάγκης & 

Παπαϊωάννου, 2016). Θέμα προβληματισμού αποτελεί γενικότερα η κουλτούρα του ελληνικού 

σχολείου που ταυτίζεται με την ορθοδοξία (Ζαμπέτα, 2003), που δεν διαμορφώνει τις 

κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες για μια ευρύτερη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ενώ 

επισημαίνουν ότι οι θεολογικές σχολές έχουν έντονο το στοιχείο της ορθόδοξης εκκλησίας, 

Σύμφωνα με τον Βέμπερ η χορηγία των πνευματικών αγαθών μπορεί να δημιουργήσει τις 



 
217 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

κατάλληλες συνθήκες για την πνευματική κυριαρχία μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων επί 

των υπολοίπων, γεγονός που το περιγράφει ως κυριαρχία της «ιεροκρατικής ομαδοποίησης» 

(Hervieu - Léger, 2005). 

Σε αυτό συντελούν οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην καθημερινή διδακτική πράξη 

του σχολείου και η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι: α) η 

αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, σχετίζεται με τον 

κατηχητικό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, τη γνώση των θρησκειών από τους 

μαθητές και τη σπουδαιότητα που έχει το μάθημα για τους μαθητές.  

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το μάθημα δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς, τα βιβλία 

χαρακτηρίζονται ως βαρετά, δύσκολα και ξεπερασμένα και θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό του τρόπου διδασκαλίας (μαθητοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας, 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία). Σχετικά με τα θρησκευτικά σύμβολα που φέρουν οι μαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί στο χώρο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αποτελούν στοιχεία 

της θρησκευτικής ελευθερίας του ατόμου, αναφέρουν όμως ότι πρέπει να είναι διακριτική η 

παρουσία τους ώστε να μην επηρεάσουν ή προσηλυτίσουν τους μαθητές.  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αμφιταλαντεύονται για την κατάργηση ή μη του μαθήματος, 

καθώς και για την υποχρεωτικότητα του ή μη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να 

καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών ως παρωχημένο ή μη συμβατό με το χώρο του 

σχολείου, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης του ως παράδοση ή ως συνήθεια. Σε σχέση 

με την μη υποχρεωτικότητα του μαθήματος αναφέρονται στην διάκριση των μαθητών που 

δημιουργείται με αυτή, αλλά και στο στοιχείο της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και στην 

ανάγκη της μη κατήχησης.  

Η κριτική που γίνεται στην ελληνική βιβλιογραφία για την υποχρεωτικότητα του 

μαθήματος αφορά στην επιλογή και στην άσκηση της θρησκείας η οποία είναι αυστηρά 

προσωπική υπόθεση (Κουκουνάρας-Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016), αλλά και στην παραβίαση 

της ελευθερίας συνείδησης (Γιαγκάζογλου, 2017). Από κάποιους η θρησκευτική γνώση 

αντιμετωπίζεται ως εφόδιο για τη ζωή του νέου, με στόχο να γνωρίσει, να ερμηνεύσει τον εαυτό 

του, τους άλλους και αλλά και το θείο (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015), ενώ η παγκοσμιοποίηση, 

οι μεταναστευτικές μετακινήσεις και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας 

(Παπαϊωάννου, 2018) θέτουν ζητήματα αμφισβήτησης και διαπολιτισμικής προσέγγισης του 

μαθήματος των θρησκευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης σε σχέση με τους 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και το περιεχόμενο του μαθήματος, γιατί 

πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα βιβλία, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο μάθημα με διευρυμένη 

ύλη, που διαπραγματεύεται ευαίσθητα θέματα και υπάρχει ανάγκη του εκπαιδευτικού που 

διδάσκει το μάθημα, έτσι, ώστε, να καταφέρει να αποστασιοποιηθεί από τα δικά του πιστεύω. 

Όσον αφορά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των θεολόγων, ενώ σε σχέση με το θρησκευτικό 

προσανατολισμό του εκπαιδευτικού ορισμένοι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ του ορθόδοξου 

προσανατολισμού του εκπαιδευτικού, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει 

κατήχηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αποτελεί γενική απαίτηση των εκπαιδευτικών 

στην ελληνική εκπαίδευση για περισσότερη και ποιοτικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση σε όλα 

τα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα κυρίαρχα προτάγματα της μετανεωτερικής εποχής, 

γεγονός που οδηγεί αρκετούς εκπαιδευτικούς για την επίτευξη της επαγγελματικής τους 

ανέλιξης να αναζητούν την επιμόρφωση τους μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.  

Η επιμόρφωση και κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της 

επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός μέσα από την εκπαίδευση του 
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και τη βιωματική του εμπειρία, για να μπορεί να έχει λειτουργικά «κομμάτια» ενός ενιαίου 

εαυτού, είναι αναγκαίο να κατασκευάσει ταυτότητες, που δεν θα απέχουν μεταξύ τους, γιατί 

διαφορετικά δημιουργούνται δυσκολίες αυτoκαθορισμού, αυτoσυνείδησης (Giddens, 2009) και 

εννοιολόγησης της πραγματικότητας (Blumer, 1986), αλλοτριώνοντας και επηρεάζοντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία και την αλληλεπίδραση του με τους μαθητές. 

Στα παραπάνω θα ήταν υποστηρικτικό για μια διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ως προς την 

θρησκευτική ετερότητα των μαθητών, γιατί οι εκπαιδευτικοί: α) πρέπει να λειτουργούν ως 

ολότητα, β) πρέπει να γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν τους ετερόθρησκους μαθητές και γ) 

πρέπει να γνωρίζουν τις «ιδιαιτερότητες» της κάθε θρησκείας και τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά κάθε θρησκείας. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές 

αλλαγές στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα προς μια πιο δημοκρατική και διαπολιτισμική 

θρησκευτική εκπαίδευση. Αλλά, παρόλα αυτά παραμένει ισχυρή η διαμεσολάβηση της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στο περιεχόμενο και στην κατεύθυνση της θρησκευτικής εκπαίδευσης. 

Προβληματισμός υπάρχει για την οργάνωση και λειτουργία της διδακτικής πράξης στην 

καθημερινότητα του σχολείου, όσο και για την κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

που κρίνεται ανεπαρκής.  

Η ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική και οι επιρροές που δέχεται διαμορφώνουν ένα 

σύστημα διαμεσολάβησης, ενός συγκεκριμένου ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου χρησιμοποιώντας 

ως «εργαλεία» τους εκπαιδευτικούς. Οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζουν την 

υποκειμενικότητα των εκπαιδευτικών και την αντίληψή τους για το ρόλο και το επάγγελμά τους. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον ρόλο τους μέσα από 

την πιθανότητα αποδοχής της συγκεκριμένης πραγματικότητας και κατανοούν την 

επαγγελματική τους θέση και ευαλωτότητα απέναντι σε αυτά.  
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Γεωγραφική Εκπαίδευση: Χωρική Σκέψη και Αντίληψη των Μαθητών στην 

Επεξεργασία και Ανάλυση ενός Χάρτη 
Δρ. Δημοσθένους Αλίκη 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 

81100 Μυτιλήνη, Λέσβος, Εmail: geom08009@geo.aegean.gr 

 

Περίληψη: 

Είναι αναντίλεκτο ότι η Γεωγραφία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή, τις μεταβολές, τις σχέσεις 

και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεωγραφικών στοιχείων και των παραγόντων στην επιφάνεια της 

Γης. Πάντοτε στο επίκεντρο των μελετών βρίσκεται ο γεωγραφικός χώρος με το σύνολο των επιμέρους 

στοιχείων, παραγόντων και φαινομένων που τον απαρτίζουν. Συνεπώς, το μάθημα της γεωγραφίας 

καλείται να καλλιεργήσει πιο συγκροτημένα και μεθοδικά προς τους μαθητές την ευρύτερη έννοια της 

γεωγραφικής παιδείας μέσα από ένα λειτουργικό μαθησιακό πλαίσιο που στόχο έχει την κατάρτηση, 

εκπαίδευση και διδασκαλία επιμέρους διδακτικών ενοτήτων που συγκροτούν την γεωγραφική 

εκπαίδευση. 

Σημαντικό στοιχείο το οποίο πολλές φορές βρίσκεται στο προσκήνιο της έρευνας είναι η 

αξιολόγηση της χωρικής σκέψης κυρίως μέσα από τη χρήση ερωτηματολογίων. Οι μαθητές 

παρουσιάζουν δυσκολίες κατανόησης της έννοιας του χώρου, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

προσανατολιστούν ορθά. Για το λόγο αυτό, διερευνώντας τις μεθόδους χωρικής σκέψης δίνεται 

έμφαση στις κατηγορίες των χαρτών που χρησιμοποιούνται, αναλύεται η συνεισφορά των χαρτών στις 

δεξιότητες αυτές, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται, δίνοντας λύση σε 

διάφορα προβλήματα. 

Η μελέτη μας αυτή, κατά κύριο λόγο, έχει στόχο να επισημάνει και να καταδείξει τις 

παρανοήσεις και τις αδυναμίες των μαθητών όσων αφορά την αντίληψή τους σε σχέση με τον 

χωροχρόνο. Η εμπειρική – πρωτογενείς έρευνα μέσω στοχευμένου ερωτηματολογίου αποτέλεσε την 

βασική πηγή κατά την οποία θα εξαχθούν ασφαλή και αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα σχετικά με τον 

παραπάνω στόχο. Απώτερος σκοπός μας όμως είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη 

συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μέσα από διορθωτικές και αποτελεσματικές διδακτικές προτάσεις 

που στόχο έχουν την αποδοτικότητα στο συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να 

οι μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες να αξιοποιούν πληροφορίες και να εφαρμόζουν μεθόδους 

χρησιμοποιώντας την κριτική τους σκέψη, τις ικανότητες να προσανατολίζονται μέσα στον χωροχρόνο 

και το κυριότερο να αποκτήσουν το βασικό κριτήριο της αίσθησης της πολιτιστικής ταυτότητάς τους 

ώστε να μπορούν να συσχετίσουν πιο αποτελεσματικά την γεωγραφική γνώση με την εμπειρική τους 

πραγματικότητα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφία, Ερωτηματολόγια, Χωρική Σκέψη, Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών 
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1. Εκπαίδευση 

1.1 Ορισμός και σημασία της εκπαίδευσης  

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κάθε ατόμου. Βοηθά στην κοινωνική και 

ανθρωπιστική ανάπτυξη συμβάλλοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Με τον όρο 

εκπαίδευση προσδιορίζεται κάθε είδος θεσμοθετημένης μορφής διδασκαλίας που διεξάγεται σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από το αν παρέχεται από το κράτος ή από ιδιωτικούς φορείς. 

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Παπασταμάτη (2000) κάθε δραστηριότητα που παράγει ή μεταφέρει 

γνώση και αγωγή από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο και αναπτύσσει τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες – δεξιότητες του ατόμου χαρακτηρίζει την εκπαίδευση. O Χατζηδήμας 

(2002) αναφέρει ότι η εκπαίδευση είναι ένας θεσμός της πολιτείας με συγκεκριμένους μαθησιακούς 

στόχους και περιεχόμενο που παρουσιάζει περιορισμένη χρονική διάρκεια. 

 Η εκπαίδευση ως ένα βασικό προϊόν ποιοτικής κατάρτισης και παιδείας διακρίνεται σε 

ορισμένες μορφές οι οποίες χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θεσμικά υλοποιείται. Οι μορφές 

αυτές παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Τυπική ή επίσημη εκπαίδευση. Πρόκειται για την βασική εκπαίδευση που αφορά ιδιωτικές και 

δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση η είσοδος τους έχει γίνει με την επιτυχία σε εισακτέες εξετάσεις. 

 Άτυπη ή ανεπίσημη εκπαίδευση. Είναι η εκπαίδευση η οποία δεν πληροί τους κανονισμούς που 

θέτει το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα, τη διάρκεια φοίτησης και 

διάφορους άλλους παράγοντες. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται σχολεία τα οποία δεν εντάσσονται στην 

τυπική εκπαίδευση, διάφορα φροντιστήρια, ταχύρυθμα προγράμματα και κέντρα ελευθέρων σπουδών.  

Είναι όμως αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι οι Becker (1964) και Mincer (1994) διακρίνουν 

την εκπαίδευση σε γενική και ειδική. Η γενική εκπαίδευση είναι καθαρά η εκπαίδευση που λαμβάνει 

το άτομο από το σχολείο ενώ η ειδική εκπαίδευση είναι αυτή που λαμβάνει στο χώρο εργασίας του.    

 

1.2 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω με τον όρο εκπαίδευση εννοείται μια διαδικασία μάθησης με την οποία 

επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και η ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών. Από την 

άλλη η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων είναι και αυτή μια διαδικασία μάθησης, η οποία όμως έχει 

μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και ο στόχος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για να 

υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξει ικανότητες που θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, σε εργασίες που 

απαιτούν περισσότερη ευθύνη και πρωτοβουλία (Χυτήρης, 2001). Η εκπαίδευση βοηθά τον καθένα να 

εργάζεται μεθοδικά. Αντίθετα η ανάπτυξη βοηθά τον εργαζόμενο να προετοιμαστεί ώστε να αναλάβει 

μελλοντικές, νέες υπευθυνότητες, διαφορετικές από εκείνες της παρούσας θέσης του (Σκουλάς και 

Οικονομάκη, 1998). 

 Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να επισημάνουμε στη σχέση εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι 

η παραγωγικότητα της εργασίας. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση καταρτίζει και εκπαιδεύει άρτια 

το προσωπικό της σύμφωνα πάντα με τους τομείς της εργασίας, τότε θα έχει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα στην ευρύτερη ανάπτυξη της, είτε αυτή είναι το κέρδος, είτε η ποιότητα της παροχής 

οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων. 

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι σχετικοί μεταξύ τους όροι. Αρκετές φορές χρησιμοποιούμε τη 

φράση «εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού». Η εκπαίδευση, αν και όχι το μοναδικό, είναι ένα 

μέσο ανάπτυξης. Αν πάρουμε την έννοια της ανάπτυξης έχει ένα πολυδιάστατο περιεχόμενο. Γενικά, 

είναι η διαδικασία μετάβασης μιας κοινωνίας από μια φάση σε μια άλλη, ανώτερη. Νοείται ως μια 

πολύπλευρη διαδικασία και αναφέρεται σε μονιμότερου χαρακτήρα μεταβολές στη διάρθρωση της 
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παραγωγής, ως διεύρυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα ή ως κατάσταση οικονομικής και 

τεχνολογικής ωριμότητας που έχουν κατακτήσει κάποιες κοινωνίες (Τσαούσης, 2000) 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο στόχος κάθε οργανωμένης κοινωνίας είναι η ευημερία των μελών 

της. Στο μέτρο που ικανοποιείται ο στόχος αυτός μιλάμε για ανάπτυξη. Όταν ο όρος ανάπτυξη 

αναφέρεται στην παραγωγή οικονομικών αγαθών και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων μιας χώρας, τότε μιλούμε για οικονομική ανάπτυξη (Ψαχαρόπουλος, 1999). Με τον όρο 

οικονομική ανάπτυξη δεν εννοούμε μόνο την ικανότητα μιας χώρας να αυξάνει την παραγωγή της 

αλλά μια σειρά διαρθρωτικών μεταβολών και θεσμικών αλλαγών του πλαισίου που προσδιορίζει τον 

τρόπο παραγωγής και δύναμης του εισοδήματος. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που κάνει τους 

ανθρώπους γενικά πιο ευκατάστατους, αυξάνοντας τον έλεγχο τους στα αγαθά και διευρύνοντας τις 

επιλογές τους. 

 Αδιαμφισβήτητο κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανεπτυγμένων χωρών είναι η επιδίωξη 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και γενικότερα αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αφού 

η εκπαίδευση αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στον πολιτισμό και την ανάπτυξη και «οι ανθρώπινοι 

πόροι συγκροτούν την τελική βάση του πλούτου των εθνών» (Harbison, 1973). 

 Αυτό που είναι πάντα επίκαιρο είναι η σχέση αίτιου – αιτιατού, το αν, δηλαδή, το είδος της 

εκπαίδευσης και της παιδείας μπορεί να επηρεάσει το είδος της ανάπτυξης ή αντίστροφά, το είδος της 

ανάπτυξης είναι αυτό που μπορεί να προσδιορίσει και το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται. Στην 

αμφίδρομη σχέση τους δηλαδή, η πλευρά της ζήτησης ή η πλευρά της προσφοράς είναι το πιο 

καθοριστικό στοιχείο. Η εκπαίδευση ανήκει και συγχρόνως αποτελεί μια από τις κινητήριες δυνάμεις 

οικονομικής ανάπτυξης και το επίκεντρο της μάθησης σε μια κοινωνία. Είναι, παράλληλα, τόπος 

διαφύλαξης και δημιουργίας γνώσεων (Βακαλιός, 1997). 

 

2. Χάρτης: Χωρική Σκέψη και Εκπαίδευση 

2.1 Ο ρόλος του χάρτη στην εκπαίδευση  

Ο χάρτης είναι το γνωστότερο και το πλέον διαδεδομένο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ένας 

γεωγράφος για να αποτυπώσει πιο παραστατικά και ρεαλιστικά την χωρική πραγματικότητα ενώ 

παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κατανοητές τις διάφορες δυνάμεις που 

αλληλεπιδρούν στο χώρο. Ο χάρτης είναι επίσης το σημαντικότερο μέσο για τη διδασκαλία των 

εννοιών του μαθήματος της γεωγραφίας στο σχολείο.  

 Η ερμηνεία αλλά και η ανάγνωση των χαρτών δεν είναι μία απλή και συνηθισμένη 

διαδικασία για ένα μαθητή. Προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν τους χάρτες 

παρατηρώντας τους, πρέπει να μάθουν ένα καινούργιο αναπαραστατικό σύστημα, το οποίο είναι 

μη γραμμικό, πολυεπίπεδο και γεωμετρικό. Το αναπαραστατικό σύστημα αυτό είναι 

διαφορετικό από τα παραδοσιακά αναπαραστατικά συστήματα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το αλφάβητο και η αριθμητική. Οι χάρτες είναι πολύπλοκοι, 

ισχυροί και ενδιαφέροντες κόμβοι πληροφοριών. Η δομή τους αποτελείται από αρχές που είναι 

12 τόσο συμπαγείς όσο και αφηρημένες. Είναι συμπαγείς από την άποψη ότι οι χάρτες 

αναπαριστούν τον πραγματικό κόσμο με ένα κλιμακωτό τρόπο και αφηρημένες καθώς 

αυθαίρετα αναπαριστούν διαφορετικά επίπεδα γενικεύσεων απτών και μη αντικειμένων του. Τα 

σημειογραφικά στοιχεία των χαρτών που χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τον 

πραγματικό κόσμο, συμπεριλαμβάνουν σύμβολα, γεωγραφικές συντεταγμένες και κλίμακες. Ο 

θεμελιώδης ρόλος του χάρτη είναι να αναπαραστήσει πληροφορίες του πραγματικό κόσμου ως 

ένα σύνολο αποσπασματικών χαρακτηριστικών με στόχο να απλοποιήσει τη χωρική πληροφορία 

για την επικοινωνιακότητα και αναγνωσιμότητα του χάρτη. Παρόλο που οι χάρτες ποικίλουν 

στην ποσότητα των πληροφοριών και την πολυπλοκότητα, σχεδόν όλοι οι χάρτες πρέπει να 
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προσεγγίζονται στρατηγικά για την αποτελεσματική απόκτηση των γεωγραφικών πληροφοριών 

(Bunch 2006).  

 Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους χάρτες οι μαθητές προσεγγίζουν τις βασικές 

έννοιες του χάρτη μέσω του μαθήματος της Γεωγραφίας και καλλιεργούν τις απαραίτητες 

δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, συλλογή και αξιολόγηση γεωγραφικών 

πληροφοριών. Για την κατανόηση των χαρτών οι μαθητές πρέπει να έχουν λάβει γνώση ενός 

μοναδικού σημειογραφικού συστήματος και την ικανότητα χρήσης προβολών στα πλαίσια του 

συστήματος αυτού, προκειμένου να δημιουργηθούν πολύπλοκα συμπεράσματα. Επιπλέον αυτό 

παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εντάξουν στα δικά τους νοητικά σχήματα έννοιες που τις 

αποκτούν ασκώντας τις δεξιότητες της μελέτης, ερμηνείας και κατασκευής των χαρτών 

(Κουτσόπουλος, Κλωνάρη, 2002). Επίσης η κλίμακα και η μέτρηση είναι θεμελιώδη για τη 

γεωγραφία καθώς δομούν μια κατανόηση της χωρικής διαφοροποίησης η οποία οδηγεί σε 

μεγαλύτερες ικανότητες μάθησης και είναι βασικές δεξιότητες για την κατανόηση χωρικών 

σχέσεων που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές γυμνασίου (Handley, Lockwood, Handley, 2005). 

 

2.2 Χάρτης και Χωρική Σκέψη 

Η χωρική σκέψη μέσα από διάφορες έρευνες αναγνωρίστηκε ότι επιδρά σε πολλές πτυχές της 

καθημερινότητας μας καθώς είναι σημαντική για τη παροχή και λήψη οδηγιών, τη πλοήγηση σε 

διάφορους χώρους, την ερμηνεία εικόνων, γραφημάτων και διαγραμμάτων. Η χρησιμότητα της 

δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνολογικούς κλάδους, επιστημονικούς κλάδους και μαθηματικούς 

κλάδους, αλλά επεκτείνεται και σε κλάδους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών 

(Goodchild &Janelle, 2010). Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας 

(National Research Council) των Η.Π.Α (NRC, 2006) «Learning to Think Spatially: GIS asa 

Support System in the K-12 Curriculum» ανέφερε ότι χωρίς να υπάρχει προσοχή στη χωρική 

παιδεία, δεν μπορεί η παιδεία να ανταποκριθεί στις ευθύνες της για τον εξοπλισμό της επόμενης 

γενιάς μαθητών σε ότι αφορά τον προσωπικό και εργασιακό τους βίο στον 21ο αιώνα (NSF, 

2010; Wai, Lubinski, and Benbow, 2009). Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν 

περιθωριοποιήσει την καλλιέργεια της χωρικής σκέψης, καθώς διδάσκεται μόνο με στατιστικό 

τρόπο και ανεξάρτητα από άλλες γνώσεις δυσχεραίνοντας έτσι την κριτική σκέψη και την 

κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ γεγονότων και φαινομένων τα οποία 

συμβαίνουν στον χώρο.   

 Ως χωρική σκέψη θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ερμηνεία ή απεικόνιση μιας θέσης, 

μιας απόστασης, μιας κατεύθυνσης αλλά και σχέσεις και μετακινήσεις στο χώρο ( Sinton, 2011). 

Επιπλέον θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι σχετίζεται με τη κατανόηση χωρικών εννοιών και 

σχέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χωρική πληροφορία και το γεωχώρο. 

Έτσι αποτελεί εποικοδομητική σύνθεση τριών συστατικών στοιχείων (NRC,2006): 

 την έννοια του χώρου (concept of space) 

 τα εργαλεία αναπαράστασης (tools of representation) και 

 τις συλλογιστικές διεργασίες 

 Η χωρική σκέψη χρησιμοποιεί ιδιότητες του χώρου προκειμένου να δομηθούν 

προβλήματα, να αναζητηθούν απαντήσεις και να διατυπωθούν πιθανές λύσεις που σχετίζονται 

στην επιστήμη, στον εργασιακό χώρο και στη καθημερινή ζωή (NRC, 2006). Όλες οι έννοιες 

που σχετίζονται με το χώρο αποκτούν νόημα όταν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χωρικό 

πλαίσιο. Οι χωρικές οντότητες μπορούν να ποικίλουν σε διαστάσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 

σωματίδια έως και γαλαξίες. Προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η χωρική και γεωχωρική 

σκέψη (geo spatial thinking) έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα χωρικών κλιμάκων, δηλ. 
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κατηγορίες τις οποίες μπορεί να διαιρεθεί ο γεωγραφικός χώρος. Διάφορες έρευνες έχουν γίνει 

από γεωγράφους αλλά και από γνωσιακούς ψυχολόγους (Montello, 2005). 

 Το μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε από τον Montello διαιρεί το χώρο σε τέσσερα 

τμήματα ανάλογα με το προβολικό μέγεθος του χώρου: 

 Σχηματικός χώρος (figural space) 

 Χώρο θέασης (vista space) 

 Περιβαλλοντικό χώρο (environmental space) 

 Γεωγραφικό χώρο (geographical space) 

 

2.2.1 Χωρική και Γεω-χωρική Σκέψη- Διάκριση μεταξύ των δύο 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η χωρική σκέψη σχετίζεται με τη γνώση και κατανόηση χωρικών 

εννοιών και σχέσεων, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούμε αυτές τις έννοιες 

και σχέσεις και ακόμα πως επιχειρηματολογούμε και εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη 

χωρική πληροφορία. Ως χωρική σκέψη ορίζεται η δυνατότητα απεικόνισης και ερμηνείας της 

θέσης, της απόστασης, της κατεύθυνσης, των σχέσεων, των αλλαγών και μετακινήσεων που 

σχετίζονται με το χώρο. Η Χωρική σκέψη χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του χώρου ως μέσο 

επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης απαντήσεων και διατύπωσης λύσεων (NRC, 2006).  

 Πολλές φορές παρατηρούμε την ύπαρξη και της χωρικής και της γεω-χωρικής σκέψης. Η 

διάκριση που εμφανίζεται όμως μεταξύ αυτών των εννοιών είναι εμφανής. Ο όρος «γεω-

χωρικός» αναφέρεται στο γεωγραφικό και περιβαλλοντικό χώρο και έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αναπαράσταση και ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων (Colledge, Marsh and Battersby, 2008). 

Ο Longley (2005) αναφέρει ότι ο όρος «χωρικός» σχετίζεται με οποιοδήποτε χώρο 

(ανεξαρτήτως κλίμακας), ενώ ο «γεω-χωρικός» περιορίζεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει μόνο με 

την φυσική γήινη επιφάνεια (ΦΓΕ). Παρουσιάζοντας μερικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη 

χωρική σκέψη, όπως η αίσθηση του χώρου, ο χωρικός εγγραμματισμός, οι χωρικές ικανότητες, η 

χωρική γνώση, η αντίληψη του χώρου κ.α. 

 Αίσθηση του χώρου (spatial sense) θα μπορούσε να ορισθεί ως μια διαίσθηση για τα 

σχήματα και τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων. Τα άτομα με αίσθηση του χώρου έχει μια 

αίσθηση για τις γεωμετρικές πτυχές του περιβάλλοντος τους και τα σχήματα που σχηματίζονται 

από τα αντικείμενα σε αυτό (Van de Welle, 2003). 

 Αντίληψη του χώρου (space perception) ορίζεται ως η αντίληψη των ιδιοτήτων και των 

σχέσεων των αντικειμένων στο χώρο, ιδίως σε σχέση με τη κατεύθυνση, το μέγεθος, την 

απόσταση και τον προσανατολισμό.  

 Χωρική Ικανότητα (spatial ability) είναι η ικανότητα κατανόησης και μνήμης χωρικών 

σχέσεων μεταξύ αντικειμένων, νοητικού χειρισμού εικόνων του χώρου και οπτικοποίησης του 

τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται τα επιμέρους τμήματα ενός σύνθετου συστήματος.  

 

2.3 Η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν χάρτες 

Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τον τρόπο αποτύπωσης πληροφοριών αλλά και για 

τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αποτύπωση αυτή. Για να αποκωδικοποιήσει 

ένας μαθητής ένα χάρτη θα πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια διδασκαλία έτσι ώστε να 

αντιληφθεί τη χωρική οντότητα, να κατανοήσει την εναέρια άποψη του χώρου αλλά και την 

έννοια της κλίμακας του χάρτη.  

Για να μπορέσει ένας μαθητής να κατανοήσει και να ερμηνεύσει ορθά ένα χάρτη θα 

πρέπει να μπορέσει να διαβάσει και να ερμηνεύσει σωστά το υπόμνημα ενός χάρτη, αφού 

κατανοήσει πρώτα το θέμα με το οποίο ασχολείται ο χάρτης. Το θέμα με μια πρώτη ματιά στον 
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τίτλο θα μπορεί να αντιληφθεί γιατί μας «μιλά» ο συγκεκριμένος χάρτης και ποια δεδομένα θα 

μας δώσει.  Για να μπορέσει ο μαθητής να κατανοήσει τα πιο πάνω θα πρέπει να αντιληφθεί την 

ύπαρξη της χωρικής οντότητας ως αντικείμενο και να κατανοήσει ότι ο χάρτης αναπαριστά το 

χώρο όπου η οντότητα υφίσταται. Το υπόμνημα ενός χάρτη μας περιγράφει τα χαρτογραφικά 

στοιχεία που έχει ένας χάρτης. Πολλές φορές ακόμα και για κάποιον ο οποίο γνωρίζει καλά ένα 

χάρτη είναι δύσκολη η αποκωδικοποίηση των συμβόλων.  

Παλαιότερα πίστευαν ότι τα μωρά κάτω των τεσσάρων ετών δεν μπορούν να 

αντιληφθούν χωρικές έννοιες γι’ αυτό και δεν υπήρχε οποιαδήποτε διδασκαλία στην ηλικία αυτή 

αλλά και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Με τη πάροδο του χρόνου αποδείχθηκε ότι παιδιά 

τα οποία δεν είχα κάποια «επαφή» με χωρικές έννοιες δυσκολεύτηκαν πολύ στη μετέπειτα 

διδασκαλία στο μάθημα της γεωγραφίας.  

 

3. Μεθοδολογία της Έρευνας: 

Το δείγμα των μαθητών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι μαθητές Α’ 

και Β’ Γυμνασίου από δύο Γυμνάσια της Λευκωσίας. Συνολικός αριθμός δειγμάτων που λάβαμε 

είναι 103 ερωτηματολόγια από αγόρια και κορίτσια. Αρχικά παρατηρήσαμε το ποσοστό 

εμφάνισης των γονέων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι οι 

πατεράδες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ποσοστό 70,9%. 

Πίνακας 1: Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Dont Answer 4 3,9 3,9 3,9 

Primary 

Education 

4 3,9 3,9 7,8 

Secondary 

Education 

22 21,4 21,4 29,1 

Tertiary 

Education 

73 70,9 70,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Στο Πίνακα 2 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Όσον αφορά το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα αλλά και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας παρατηρούμε ότι και οι δύο 

παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Πίνακας 2: Μορφωτικό Επίπεδο μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

 Don't Answer 3 2,9 2,9 2,9 

Primary 

Education 

1 1,0 1,0 3,9 

Secondary 

Education 

19 18,4 18,4 22,3 

Tertiary 

Education 

80 77,7 77,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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3.1 Εργαλεία της Έρευνας 

Για τη διεκπεραίωση της έρευνας αυτής χρησιμοποιήσαμε ορισμένα «εργαλεία» τα οποία βέβαια ήταν 

καταλυτικά για τη διεκπεραίωση της έρευνας. Καταρχήν, χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο το 

οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. Ένα δεύτερο 

ερώτημα το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ήταν διαδραστικό, δηλ. να σχεδιάσουν τη διαδρομή από 

το σχολείο στο σπίτι τους. Το τελευταίο ερώτημα αφορούσε την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να 

εντοπίσουν και να σημειώσουν την περιοχή του σχολείου τους μέσα από μια πανοραμική 

αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής του σχολείου τους. Σημαντικό ρόλο για την ανάλυση των 

δεδομένων μας έπαιξε το λογισμικό πακέτο «SPSS25.0» και το «excel 16», όπου επεξεργαστήκαμε τα 

δεδομένα μας και κωδικοποιήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών, ώστε να μπορούμε να τα 

επεξεργαστούμε και να εξάγουμε κάποια αποτελέσματα και συμπεράσματα.  

 

4. Αποτελέσματα της Έρευνας 

Σύμφωνα με τη πρωτογενή έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δημόσια γυμνάσια της Κύπρου 

συλλέχθηκαν συνολικά 103 ερωτηματολόγια. 

Γράφημα 1: Βαθμοί μαθητών στο μάθημα της Γεωγραφίας 

 
Αρχικά μέσα στις ερωτήσεις που κάναμε στους μαθητές για τα προσωπικά τους στοιχεία ήταν 

και η ερώτηση που αφορούσε το βαθμό τον οποίο έχουν στο μάθημα της Γεωγραφίας. Στο γράφημα 1 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών έχει βαθμό από 16 – 18. Επίσης παρατηρούμε ότι 

μεγάλο ποσοστό έχει βαθμό από 0-10 και 11-15 δηλαδή μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν έχει 

κατανοήσει αρκετά από τα θέματα τα οποία διδάσκονται. Τι ακριβώς πρόβλημα παρουσιάζουν θα το 

βρούμε πιο κάτω.  

Πίνακας 3: Συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των μαθητών και τις απαντήσεις στην εύρεση του 

σχολείου τους στην αεροφωτογραφία 

Συσχέτιση μεταβλητών 

 AGE FindSchool Grade 

AGE PearsonCorrelation 1 -,092 ,074 

Sig. (2-tailed)  ,354 ,459 

N 103 103 103 

FindSchool Pearson Correlation -,092 1 ,233* 

Sig. (2-tailed) ,354  ,018 

N 103 103 103 

Grade Pearson Correlation ,074 ,233* 1 

Sig. (2-tailed) ,459 ,018  

N 103 103 103 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Σύμφωνα με τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στο βαθμό των μαθητών στο μάθημα της Γεωγραφίας και στην εύρεση του σχολείου τους μέσα από 

την αεροφωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός στο μάθημα της γεωγραφίας παίζει σημαντικό ρόλο 

στην εύρεση και τον εντοπισμό του σχολείου τους μέσα από μία αεροφωτογραφία. Αντιθέτως 

παρατηρείται στον συγκεκριμένο πίνακα ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση ανάμεσα στην 

εύρεση του σχολείου τους στην αεροφωτογραφία και στην ηλικία των μαθητών.  

 

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η εκπαίδευση είναι μια λειτουργία πάντα επίκαιρη και διαχρονική. 

Είναι μια κατάσταση άμεσα συνυφασμένη με τη ζωή των ανθρώπων καθώς μέσα από τη βασική 

εκπαίδευση ο άνθρωπος μαθαίνει να διαβάζει, να γράφει, να δημιουργεί και να συνθέτει. Άρα 

λοιπόν δεν θα μπορούσε η εκπαίδευση να μην αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

οποιασδήποτε ανάπτυξης. Χωρίς την εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανάπτυξη σε 

πολλούς τομείς. 

 Η σπουδαιότητα και ο ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση έχουν ήδη εκτιμηθεί και 

αποδειχθεί όχι μόνο μέσα από έρευνες ειδικών, αλλά και μέσα από τις πρακτικές βιωσιμότητας 

όπως καταγράφονται επίσημα και ανεπίσημα μέσα από τη ζωή του καθενός από μας. Η παιδεία 

και η μόρφωση προάγει και ωθεί να αναπτυχθούν σε υγείες βάσεις οι κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές δομές μια πολιτισμένης χώρας. Πολιτιστικά ένας πολιτισμός παραμένει στάσιμος 

και υποανάπτυκτος εάν δεν επενδύσει σημαντικά και ουσιαστικά στην εκπαίδευση.  

 Μέσα από τη χρήση του ερωτηματολογίου και τη διαδικασία για τη συλλογή των 

δεδομένων από τους μαθητές μας και παρόλο που πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές της ηλικίας αυτής είναι σε μια ώριμη ηλικία ώστε να αντιληφθούν και να διαβάσουν 

ένα χάρτη εντούτοις παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στο να κατανοήσουν βασικά πράγματα. 

 Όταν ζητήσαμε από τους μαθητές να κατασκευάσουν ένα μικρό χάρτη ο οποίος θα 

έδειχνε τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο τους δυσκολεύτηκαν ιδιαιτέρως. Όπως 

παρατηρήσαμε στα αποτελέσματα που λάβαμε μεγάλο ποσοστό των μαθητών σχεδίασε μεν τη 

κάτοψη αλλά δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τον προσανατολισμό και τις αποστάσεις. Όσον 

αφορά επίσης στη χρήση χάρτη υπάρχει μεγάλη αδυναμία στον εντοπισμό βασικών στοιχείων 

στο χάρτη.  

 Στην έρευνα μας χρησιμοποιήσαμε αεροφωτογραφία της περιοχής όπου βρίσκεται το 

σχολείο τους, άρα γνωστή σε αυτούς περιοχή, επομένως δεν δικαιολογείται αρκετοί μαθητές να 

μην αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν τα φυσικό-

γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου τους.  

 Σύμφωνα με όσα είδαμε από τη συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει να δίνεται στους 

μαθητές περισσότερο η δυνατότητα να αναλύουν αλλά και να διαβάζουν χάρτες. Υπάρχουν 

αρκετά προγράμματα τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναλύσουν ένα χάρτη 

αλλά και να τον δημιουργήσουν από την αρχή. Μέσα από τα προγράμματα αυτά θα βοηθηθούν 

ώστε να προσανατολίζονται πιο εύκολα αλλά και να βρίσκουν περιοχές, πόλεις ή χώρες που 

χρειάζονται για να επεξεργαστούν αλλά και να πάρουν δεδομένα. Κάτι το οποίο δεν 

πραγματοποιείται συνήθως σε σχολικές αίθουσες λόγω της «πίεσης» του χρόνου είναι η 

διδασκαλία μέσω του παιχνιδιού. Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές κατανοούν και 

αντιλαμβάνονται ευκολότερα τις διάφορες διδακτικές έννοιες του μαθήματος σε σχέση με τη 

μετωπική διδασκαλία που παρέχει απλά συγκεκριμένες πληροφορίες και γνώσεις.  
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 Γενικά αφού πολλοί ερευνητές παραδέχονται ότι οι μαθητές μπορούν πιο εύκολα από 

μικρή ηλικία να επεξεργαστούν ένα χάρτη ή μια αεροφωτογραφία επομένως στο χέρι μας είναι 

να τα καθοδηγήσουμε σωστά από την αρχή για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. 
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Περίληψη: 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη. Ο σχολικός ηγέτης υπηρετεί την αποτελεσματικότητα με δύο 

τρόπους: αφενός, ο ίδιος πρέπει να είναι αποτελεσματικός στον ρόλο που έχει κληθεί να 

αναλάβει και αφετέρου, μέσω της δράσης του να αποβεί αποτελεσματική η σχολική μονάδα. Τα 

κριτήρια που έχουν οριστεί αφορούν στη σωστή διαχείριση του χρόνου, την επιδίωξη 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, το ενδιαφέρον σε ορισμένους τομείς και τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων. Ο 

ίδιος ο σχολικός ηγέτης συμβάλλει στη δημιουργία ενός «οράματος σχολείου», το οποίο 

παρωθεί το διδακτικό προσωπικό σε δράσεις και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αυτής της 

δράσης. Έτσι, από τη μία πλευρά διαμορφώνονται κοινοί στόχοι και προσδοκίες και από την 

άλλη πραγματοποιούνται ενέργειες για την επίτευξή τους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν και στην 

αξιολόγηση των σχολικών ηγετών. Συνεπώς, ο σχολικός ηγέτης αποτελεί την ισχυρή εκείνη 

ηγετική φυσιογνωμία, η οποία καθορίζει ένα δεοντολογικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

λειτουργεί η σχολικής μονάδα, της οποίας προΐσταται. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικός ηγέτης; Αποτελεσματικότητα; όραμα σχολείου; σχολική κουλτούρα; 

κοινές επιδιώξεις; αξιολόγηση σχολικών ηγετών. 
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1. Εισαγωγή 

Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι αδιαμφισβήτητης σημασίας τόσο για την 

εκπαιδευτική μονάδα όσο και για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και η 

αποτελεσματικότητά του έχει ερευνηθεί σε σχέση με τα δύο φύλα (Ανδρικογιαννακοπούλου, 

2010), το σχολικό κλίμα (Clifford et al, 2012), τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

(Γραβάνη-Κασίδα, 2012), την εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα (Χατζηπαναγιώτου, 

2008), την επιμόρφωση των διευθυντών (Μπάλιου, 2007), την επαγγελματική ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών, τη δημιουργία αίσθησης κοινότητας στο σχολείο (Beck & Foster, 1999) και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Henderson & Mapp, 2002. Leithwood, 2002. Leithwood et al, 2004). 

Ακόμη, έχει ερευνηθεί η σύνδεση της αποτελεσματικής άσκησης ηγεσίας από τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας με την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων (Hopkins, Ainscow, & 

West, 1994. Marzano, Waters, & McNulty, 2005), καθώς και ο προγραμματισμός δράσης σε 

σχέση με τη διοίκηση (Πετρίδου, 2005) και την επιλογή του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

(Ρεντίφης, 2012). 

Τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων φέρουν την ευθύνη της διοίκησης αλλά 

και της καθοδήγησης της σχολικής μονάδας. Πρέπει να έχουν ταυτόχρονα και διοικητικές αλλά 

και ηγετικές ικανότητες. Η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους ασκείται η ηγεσία αλλά και 

των μορφών που χρησιμοποιεί ο κάθε διευθυντής έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της σχολικής 

αλλά και διευθυντικής αποτελεσματικότητας. Πολλές έρευνες έχουν γίνει αναφορικά με την 

ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων (Harris, 2005. Leithwood et al., 2006. OECD, 2008. Pont, 

Nusche, & Moorman, 2008. Sparks & Hirsch, 2000. Webb, Neumann, & Jones, 2004), αλλά και 

τα στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιούνται από τους σχολικούς ηγέτες (Burns, 1978. Day, Harris, & 

Hadfield, 2001. Gronn, 2008. Hallinger, 2010. McBeath, 2005. Hargreaves & Fink, 2008. Portin, 

1999. Ritchie & Woods, 2007. Sergiovanni, 1992. Spilane, 2006. Telford, 1996.) Το ενδιαφέρον 

των ερευνητών εστιάστηκε ακόμη και στους τρόπους που μπορεί να επέλθει η βελτίωση της 

σχολικής ηγεσίας (Stoll & Temperley 2009. Zeng & Zeng, 2005). 

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των ισχυρών πιέσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα, με τη 

μορφή αυξημένων κοινωνικών προσδοκιών για αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην 

εκπαίδευση, το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών και ερευνητών επικεντρώθηκε σε θέματα που 

αφορούν στην αξιολόγηση των σχολείων, του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών και των 

στελεχών της εκπαίδευσης. Το ευρύ φάσμα ερευνών για την αξιολόγηση των οργανισμών 

(Dessler, 2011) ήταν το πεδίο στήριξης των ερευνών για τη σχολική αξιολόγηση και την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (Ματσαγγούρας, Γιαλούρης, & Κουλουμπαρίτση, 2014. 

Μπελέσης, 2012. Nusche et al, 2011. Ovando, 2001. Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013. 

Wolf, 1990). Οι ερευνητές εξέτασαν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (McBeath, 2002. Μιχαλόπουλος, 2013), την αντιστοιχία 

μεταξύ αξιολόγησης και προτύπων απόδοσης (Catano & Stronge, 2006), ενώ στο εξωτερικό, 

κυρίως, η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των διευθυντών σε σχέση με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Dinham, 2004. Nash, 2001. Nettles & Herrington, 2007. OECD, 2013. Portin et 

al, 2009). 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

απασχόλησε τους ερευνητές είτε αναφορικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει αυτοί να 

αξιολογούνται είτε με την πρόταση μοντέλων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους 

(AASSA, 2012. Clifford & Ross, 2011. Marzano, 2013. Porter et al, 2008. Schratz & Petzold, 

2007). Άλλοι ερευνητές εξέτασαν την αυτοαξιολόγηση των αναγκών των διευθυντών για 
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αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους (Πασιαρδής, 1995), αλλά και τη διπλή ιδιότητα που 

είχαν ως φορείς αξιολόγησης και αξιολογούμενοι ταυτόχρονα (Στιβακτάκης, 2006). 

 

2. Ο Διευθυντής ως Ηγέτης 

Κεντρική θέση στη θεωρία της Διοικητικής Επιστήμης κατέχει η έννοια της ηγεσίας. Ένας 

ορισμός για την ηγεσία δίνεται από τους Hoy & Miskel (2008: 419): «η ηγεσία είναι μια 

κοινωνική διαδικασία που εμφανίζεται φυσικά μέσα σε κοινωνικά συστήματα και μοιράζεται 

ανάμεσα στα μέλη της. Επίσης, είναι κτήμα ή περιουσία ενός οργανισμού παρά μιας ξεχωριστής 

μονάδας». Οι διαφορές μεταξύ μάνατζερ και ηγέτη είναι ότι οι μάνατζερ αντιμετωπίζουν τους 

εργαζόμενους ως υφιστάμενους, ενώ οι ηγέτες αναπτύσσουν μαζί τους συναισθηματικές σχέσεις 

μέσω της δημιουργίας οράματος, έμπνευσης και ενθουσιασμού. Όσον αφορά στην υλοποίηση 

του έργου, οι μάνατζερ εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και επιλέγουν την πλέον ικανοποιητική, 

ενώ οι ηγέτες επιδιώκουν την αναζήτηση νέων και καινοτόμων πρακτικών για την επίλυση 

προβλημάτων (Μπουραντάς, 2005). Ο Σαββίδης (2008) επισημαίνει ότι η διοίκηση αναφέρεται 

στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας. Η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στους σύγχρονους 

και πολύπλοκους οργανισμούς θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια την ύπαρξή τους, χωρίς 

καλή διοίκηση. Η ηγεσία, από την άλλη, αναφέρεται στην προώθηση αλλαγών στους 

οργανισμούς. 

Τα σχολεία εκτός από κάποιον που απλώς θα διεκπεραιώνει τη γραφειοκρατική δουλειά 

στο σχολείο, χρειάζονται έναν ηγέτη που θα συντονίζει την εργασία, θα αξιοποιεί το προσωπικό 

του σχολείου, θα διαμορφώνει το όραμα και θα μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του σχολείου. 

Ο Σαββίδης (2008) αναφέρει ότι η ηγεσία αφορά σε μια σχέση αλληλεπίδρασης ηγέτη και 

υφιστάμενων. Ο επικεφαλής μιας υπηρεσίας, ο οποίος επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα με τα μέσα 

που διαθέτει είναι ένας καλός προϊστάμενος. Όταν όμως διαθέτει και άλλες ικανότητες έτσι 

ώστε να μπορεί να ασκεί επιρροή στα μέλη της ομάδας που διοικεί επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο 

και καλύτερο αποτέλεσμα είναι όχι μόνο καλός προϊστάμενος αλλά και καλός ηγέτης. Έτσι, η 

βασική διαφορά ανάμεσα σε έναν καλό προϊστάμενο και έναν καλό και αποτελεσματικό ηγέτη 

είναι ο τρόπος αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά και το μέγεθος και η ποιότητα του 

αποτελέσματος που θα επιτευχθεί (Σαΐτης, 2008β). 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), διοίκηση είναι η καθημερινή διεκπεραίωση των 

εργασιών ενός οργανισμού. Η υλοποίηση αυτής της καθημερινότητας καθώς και η 

βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση είναι η διεύθυνση, ενώ η ηγεσία αφορά στον μακροπρόθεσμο 

διοικητικό προσανατολισμό. Ο ηγέτης γνωρίζει τόσο τους στόχους του οργανισμού αλλά και τις 

επιδιώξεις των ατόμων ή ομάδων που περιέχει. Το δίπτυχο ηγέτης-διευθυντής αποτελεί τον 

ιδανικότερο συνδυασμό στον χώρο της διοικητικής ηγεσίας (Σαΐτης, 2008β). 

Η Ανδρικογιαννακοπούλου (2010), αναφέρει ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες 

(Θεοφιλίδης, 1994. Ματσαγγούρας, 2003. Σαΐτης, 1997. Τριλιανός, 2002) που επιβεβαιώνουν 

την άποψη ότι σε κάθε σχολική μονάδα η ηγεσία καθορίζει την ποιότητα του παραγόμενου 

έργου της. Άλλωστε πολλά από τα διεθνώς αποδεκτά χαρακτηριστικά της σχολικής 

αποτελεσματικότητας όπως το κοινό όραμα, η αποστολή και η επίτευξη των στόχων είναι 

προϊόν μιας αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας (Catano & Stronge, 2006). Υπάρχουν και άλλες 

έρευνες που συνδέουν την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας με την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000. 

Marzano,Waters, & McNulty, 2005, όπ. αναφ. στο Σαββίδης, 2008). Αυτό σημαίνει ότι για να 

έχουμε ποιοτικά παραγόμενο έργο στη σχολική μονάδα, πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματική 

διοίκηση. Ο Πασιαρδής και η Πασιαρδή (2006), επισημαίνουν ότι για να μπορεί μια σχολική 
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μονάδα να είναι παραγωγική και να δίνει αξία στο εκπαιδευτικό κεφάλαιο μιας χώρας, θα πρέπει 

να έχει την ανάλογη διοίκηση, η οποία θα απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων που θα διοικούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σχολικές μονάδες να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους. Ακόμη, ο αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να διασαφηνίζει τις προσδοκίες των 

εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας την επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και του ιδίου, για να κάνει την εργασία τους πιο 

αποτελεσματική.  

Σύμφωνα με τον Στιβακτάκη (2006), ο αποτελεσματικός ηγέτης-διευθυντής έχει τις 

ακόλουθες δεξιότητες: επικέντρωση στην καθοδήγηση-εστίαση στον εκπαιδευτικό, ευρύτητα 

γνώσης, λήψη αποφάσεων, συμβολική και πολιτιστική αντίληψη, αξίες, επικέντρωση στους 

γονείς και την κοινότητα, επικέντρωση στον μαθητή, μάρκετινγκ του σχολείου, μελλοντικοί 

προσανατολισμοί, ευαισθησία στο εναλλασσόμενο εκπαιδευτικό κλίμα. 

Τα τελευταία χρόνια η θεώρηση ότι η ηγεσία ασκείται από ένα άτομο, τον επίσημο 

ηγέτη-διευθυντή, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Από μελέτες παρατηρούμε ότι έχουν αναπτυχθεί 

μοντέλα κατανεμημένης ηγεσίας, τα οποία αμφισβητούν ότι η ηγεσία είναι συνάρτηση του τι 

γνωρίζει και τι κάνει ο ηγέτης. Αντίθετα, τα μοντέλα αυτά στηρίζονται στην αντίληψη ότι στους 

οργανισμούς πολλά άτομα και ομάδες ατόμων υποκαθιστούν τον ηγέτη-διευθυντή, 

κατανέμοντας μεταξύ τους ηγετικούς ρόλους και αναλαμβάνοντας την εκπλήρωση των ηγετικών 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού (Gronn, 

2008. Hoy & Miskel, 2008). Ο Σαββίδης (2008) αναφέρει ότι έχει εντοπιστεί η επίδραση της 

κατανεμημένης ηγεσίας στην απόδοση του οργανισμού αλλά θα πρέπει η κατανομή της ηγεσίας 

να γίνεται με οργανωμένο τρόπο και να γίνεται σε μέλη του οργανισμού, τα οποία μπορούν να 

αναλάβουν επιτυχώς τον ηγετικό ρόλο. Σε έρευνα των Leithwood et al. (2004) για το πώς οι 

διευθυντές των σχολείων επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα βρέθηκε ότι οι βασικές 

ενέργειες που έπρεπε να κάνει ένας διευθυντής για να είναι αποτελεσματικός είναι: δημιουργία 

και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού σχολείου, ενίσχυση των εκπαιδευτικών ώστε να παίρνουν 

σημαντικές αποφάσεις, παροχή εκπαιδευτικού προσανατολισμού, ανάπτυξη και εφαρμογή 

σχεδίων βελτίωσης του σχολείου. 

Η ηγεσία, όπως διαπιστώνουμε, είναι ένας ευρύτερος όρος που υπερκαλύπτει και 

εμπεριέχει τους όρους διοίκηση και διεύθυνση. Οι απόψεις των περισσότερων μελετητών 

συγκλίνουν στο ότι η διεύθυνση φροντίζει για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του 

οργανισμού, ενώ μαζί με την ηγεσία οραματίζεται μια αποτελεσματική μελλοντική λειτουργία 

και  ο διευθυντής-ηγέτης αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλον στην 

αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας. Η βασική διαφορά είναι ότι ο ηγέτης δημιουργεί ένα 

όραμα για το σχολείο και προσπαθεί να το πραγματώσει μη μένοντας απλώς διαχειριστής της 

υπάρχουσας κατάστασης. Ο διευθυντής σαν ηγέτης έχει μία αμφίδρομη σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς, γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν τη συμπεριφορά των υφισταμένων του και 

αντίθετα. Ακόμη, υπάρχει πλέον κατανομή ηγετικών ρόλων για την εκπλήρωση των στόχων και 

τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. 

 

3. Αποτελεσματική ηγεσία στην εκπαίδευση 

Το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα 

ζητήματα στις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι συνθήκες κρίσης 

διαμορφώνουν ανταγωνιστικές και ραγδαία μεταβαλλόμενες καταστάσεις στους χώρους 

εργασίας. Η αποτελεσματική ηγεσία αποτελεί διαρκές ζητούμενο, αφού μια σειρά παραγόντων 

παρεμποδίζουν την οικοδόμηση συλλογικού οράματος, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 



 
234 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

εργαζομένων, τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, τη διαμόρφωση μιας υγιούς εργασιακής 

κουλτούρας. Είναι σαφές ότι η μονοσήμαντα τυπική και γραφειοκρατική διεκπεραίωση των 

συμβατικών καθηκόντων σε έναν εργασιακό χώρο δεν παράγει αποτέλεσμα, το οποίο να 

ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των εργαζόμενων. Αντίθετα, εκεί που εμφανίζεται η 

παρέμβαση μιας ηγετικής φυσιογνωμίας, το παραγωγικό αποτέλεσμα αντανακλά τη σύνθεση και 

την αξιοποίηση δυνάμεων, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά όπως, η καινοτομία, η αυτενέργεια, 

η εθελούσια συμμετοχή σε ένα κοινό όραμα, η ηθική ικανοποίηση και η επαγγελματική 

αυτοπραγμάτωση (Φωτόπουλος, 2013). 

Ο ορισμός που δίνεται κάθε φορά στην ηγεσία κρίνει επιμέρους τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας που επιλέγονται. Συνυφασμένη με την αποτελεσματική ηγεσία είναι και η 

διάκριση του τι πρέπει να αποφεύγεται και τι να τηρείται. Ένα επιτυχημένο συνταίριασμα της 

κατάστασης με το ύφος της ηγεσίας ή με τον ηγέτη δημιουργεί μια ευνοϊκή κατάσταση, όπου 

διευκολύνεται η άσκηση ηγεσίας. Ωστόσο, εξαιτίας της οργανωτικής πολυπλοκότητας και της 

ανθρώπινης ανομοιότητας στην ηγεσία αρκετές ενέργειες και ρόλοι δεν είναι εφικτό να 

προβλεφθούν και μπορούν απλά να περιγραφούν, να κατανοηθούν ενδεχομενικά και να ιδωθούν 

ως πιθανότητες. Επομένως, η εννοιολόγηση της αποτελεσματικής ηγεσίας έχει νόημα να γίνεται 

ενδεχομενικά, στο εκάστοτε πλαίσιο και επίκεντρο προσοχής. Το ίδιο δηλώνει ότι η ιδέα ενός 

άριστου ύφους ηγεσίας για όλες τις περιστάσεις ή οργανώσεις καταρρίπτεται. Ομοίως, δεν έχει 

νόημα να μιλάμε για έναν αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό ηγέτη. Μπορούμε μονάχα να 

κάνουμε λόγο για έναν ηγέτη που είναι αποτελεσματικός σε μια κατάσταση και μη 

αποτελεσματικός σε μια άλλη (Fiedler, 1967). 

Κάθε μορφή ηγεσίας εστιάζει σε επιμέρους χαρακτηριστικά του ηγέτη που τον 

καθιστούν αποτελεσματικό για το συγκεκριμένο μοντέλο. Η αποτελεσματική ηγεσία στην 

εκπαίδευση αναφέρεται τόσο στην επιλογή του μοντέλου ηγεσίας που θα υιοθετηθεί, όσο και 

στον τρόπο άσκησής του και στον συνδυασμό με άλλα μοντέλα και επιμέρους στρατηγικές και 

πρακτικές. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την αποτελεσματική 

άσκηση της ηγεσίας, στα οποία συγκλίνουν οι πολλές και αλληλοσυμπληρούμενες απόψεις που 

εμφανίζονται στη βιβλιογραφία. 

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας εννοούμε μια σύνθετη 

και δυναμική λειτουργία, η οποία δεν μπορεί να ερμηνευθεί στατικά και μονοσήμαντα. Τρεις 

κατηγορίες δυνάμεων, εκείνες των συστατικών μερών της ηγεσίας, καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητά της, η οποία κάθε φορά ποικίλει: του ηγέτη, των οπαδών και της 

κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι για να κατανοηθεί στην ολότητά της, απαιτείται να ιδωθεί ως 

διαδικασία η οποία εδράζεται σε πυλώνες, όπως τα στοιχεία της προσωπικότητας του ηγέτη, το 

προφίλ της ομάδας των συνεργατών/μελών/υφιστάμενων, την κουλτούρα που διέπει την ομάδα, 

το αξιακό της σύστημα, το πολιτισμικό της κεφάλαιο, την πηγή ισχύος, το εξωτερικό 

περιβάλλον, τις ευκαιρίες, καθώς και τις απειλές του περιβάλλοντος χώρου (Φωτόπουλος, 2013). 

Η απόδοση αιτιότητας στις σχέσεις που αναπτύσσουν οι τρεις κατηγορίες δυνάμεων ενίοτε 

καθιστά βιώσιμη την πρόβλεψη και ερμηνεία της συμπεριφοράς του ηγέτη. Μεταβλητές, όπως 

δομικές ιδιότητες της οργάνωσης, ρόλοι, γνωρίσματα των οπαδών και του ηγέτη, εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον μπορούν να αναγνωρισθούν ως καταστασιακές ορίζουσες (Καραγιάννης, 

2014). 

Ο Soder (1987) αναφέρει ότι το πιο σημαντικό γνώρισμα του αποτελεσματικού ηγέτη 

εστιάζεται στο να είναι παντού παρών στο σχολείο, ενώ ο Fullan (2003) συνδέει την 

αποτελεσματικότητα του διευθυντή με την επιτυχία ή όχι των προωθημένων, μέσα στο σχολείο, 

καινοτομιών. Ο Θεοφιλίδης (1994) αναφορικά με τη σχολική αποτελεσματικότητα και τους 
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τρόπους βελτίωσης αναφέρει ότι ένας αποτελεσματικός διευθυντής θα πρέπει να εργάζεται 

συστηματικά και να έχει επιτεύγματα στον τομέα της μάθησης, να διαμορφώνει κλίμα εργασίας 

που τονίζει υψηλές προσδοκίες, να είναι πηγή αναφοράς σε θέματα διδασκαλίας, να είναι ένας 

ενεργητικός και δραστήριος ηγέτης, να επιδιώκει τη συνεργασία με το προσωπικό, να φροντίζει 

για την πειθαρχία και την τάξη στο σχολικό περιβάλλον, να κάνει σωστή χρήση του χρόνου και 

να αξιοποιεί την επιτυχία των στόχων (Βιτσιλάκη & Ράπτης, 2007). 

Ο αποτελεσματικός ηγέτης του σχολείου συνδυάζει τις ηγετικές και τις διοικητικές 

πρακτικές που αναφέρονται στην προβολή, το όραμα, τους στόχους, την αλλαγή και το 

μετασχηματισμό του σχολείου, τη σχολική κουλτούρα και το κλίμα, τη διασφάλιση της τάξης 

και της πειθαρχίας, την αξιοποίηση του χρόνου, τις πολιτικές παρώθησης καινοτομιών, την 

προώθηση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της επικοινωνίας όλων των μελών του 

σχολείου, την οικοδόμηση της αίσθησης της κοινότητας, την προσήλωση σε ακαδημαϊκούς 

στόχους, την εξασφάλιση πόρων και πηγών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Είναι 

υποστηρικτικός, ακούει, είναι επικοινωνιακός, διαθέτει ικανότητες, πυγμή, αποφασιστικότητα, 

δυναμισμό, παραγωγική χρήση του χρόνου, υψηλό επίπεδο γνώσεων, σεβασμό, ανθρωπιά, 

δικαιοσύνη, ενδιαφέρον για το προσωπικό και τους μαθητές. Επίσης, είναι αξιόπιστος, συνεπής, 

διαθέτει όραμα, παίρνει ρίσκα, μοιράζεται την ηγεσία, ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς, 

προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη, είναι πρεσβευτής της αλλαγής, έχει την εποπτεία, 

οικοδομεί κουλτούρα και κοινότητα (Manders, 2008). 

Αξιοποιώντας τα ευρήματα της νεώτερης βιβλιογραφίας όσον αφορά στην ηγεσία, οι 

ηγετικοί ρόλοι συνίστανται στη διοίκηση και τον συντονισμό των συστημάτων και των ομάδων 

στο παρόν και το μέλλον, την υποκίνηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των συνεργατών, την 

ανταγωνιστικότητα, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την εγκαθίδρυση και την προάσπιση 

κατάλληλης κουλτούρας, τη διαμόρφωση στρατηγικής και οράματος. Μέσα από την επίτευξη 

των στόχων της οργάνωσης εξασφαλίζεται και η πραγμάτωση, κατά έναν βαθμό, των στόχων 

των μελών της, καθότι ο ηγέτης επηρεάζει τη συμπεριφορά των μελών προς μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Ενεργοποιώντας το πάθος, τον ενθουσιασμό και την αφοσίωση στα μέλη του, ο 

ηγέτης κινητοποιεί τα άτομα προς την υλοποίηση ενός οράματος. Γι’ αυτό η ηγεσία δημιουργεί 

προσαρμοστικές αλλαγές και σχετίζεται με την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος που οδηγεί 

σε υψηλές αποδόσεις (Kotter, 2001). 

Οι Leithwood et al. (2006) αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι οι επιτυχημένοι ηγέτες αντλούν 

πρακτικές από το ίδιο βασικό «ρεπερτόριο» πρακτικών ηγεσίας και οι τρόποι με τους οποίους οι 

ηγέτες εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές και όχι οι πρακτικές καθαυτές προσδιορίζουν το πλαίσιο 

εργασίας των ηγετών. Άλλωστε, τα επιτυχημένα σχολεία συνδέονται με την ύπαρξη ισχυρής 

ηγεσίας. Οι ηγέτες των σχολείων αυτών επιλέγουν πρακτικές που συνοψίζονται σε τέσσερις 

μεγάλες κατηγορίες: την οικοδόμηση οράματος, τη θέση στόχων, τη βαθιά κατανόηση και 

ανάπτυξη των ανθρώπων, τον επανασχεδιασμό του σχολείου και τη διαχείριση του 

προγράμματος μάθησης και διδασκαλίας. Οι σχολικοί ηγέτες επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη 

μάθηση έμμεσα αλλά δυναμικά μέσω της επιρροής που ασκούν, την παρακίνηση του 

προσωπικού, την εξασφάλιση δέσμευσης και των ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας. Επίσης, 

είναι ανοιχτόμυαλοι και έτοιμοι να μάθουν από τους άλλους, είναι περισσότερο ευέλικτοι παρά 

δογματικοί ως προς τον τρόπο σκέψης τους, είναι επίμονοι, δυναμικοί και αισιόδοξοι και 

διαθέτουν ένα ισχυρό σύστημα αξιών (Χρονοπούλου, 2014). 

Αξονική σημασία για την κατανόηση και επομένως για την ανάπτυξη και άσκηση της 

ηγεσίας καταλογίζεται στην εκφορά της μέσω των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς του 

ηγέτη, δηλαδή στη σύνδεση της ηγεσίας με τα αποτελέσματα σε ατομικό, οργανωτικό και 
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συστημικό επίπεδο (Μπουραντάς, 2005). Εμφανώς, οι τυπικά διορισμένοι ηγέτες, τότε μόνο 

ασκούν πραγματική ηγεσία, όταν η συνεισφορά τους είναι περίοπτη (Hosking, 1988). Η 

αποτελεσματικότητα του ηγέτη συναρτάται και με την προσωπική του δύναμη επιρροής. Ο 

ηγέτης θεωρείται αποτελεσματικός στην περίπτωση που μπορεί να επηρεάσει τους οπαδούς, 

ώστε να εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση κάνοντας χρήση της προσωπικής του δύναμης και 

όχι όταν συμμορφώνει μηχανικά και καταναγκαστικά τα μέλη με την εξουσία που του 

προσάπτει η θέση του. Η διοίκηση που δεν επιτυγχάνει τους ευκταίους στόχους μέσω της 

επιρροής των οπαδών δεν εμπεριέχει αποτελεσματική ηγεσία. Αυτό δηλώνει ότι τόσο το 

απαύγασμα της πράξης του ηγέτη όσο και τα μέσα που εκείνος χειρίζεται στον δρόμο του, 

καθορίζουν τη σχετική επιτυχία της ηγεσίας. Όταν διαπιστώνεται ηγεσία, η δύναμη του ηγέτη 

αποδεικνύεται συνεχώς και όχι σποραδικά ή συμπτωματικά (Καραγιάννης, 2014). 

 

4. Ο Αποτελεσματικός Σχολικός Ηγέτης 

H έρευνα διαπιστώνει, ότι από όλες τις εκπαιδευτικές παραμέτρους σημαντικότερο ρόλο παίζει, 

στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, η ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει ο 

εκπαιδευτικός της τάξης (Caena 2011. Vanderrvoort et al. 2004 όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 

Γιαλούρης, & Κουλουμπαρίτση, 2014). Ο διευθυντής είναι ο δεύτερος παράγοντας που 

επηρεάζει τη μάθηση, μετά από την διδασκαλία μέσα στην τάξη και η επίπτωση είναι 

μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι και η μαθησιακή ανάγκη των μαθητών (Leithwood, Louis, 

Anderson, & Wahlstrom, 2004). 

Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον παραδοσιακό του ρόλο, είναι ο κυρίαρχος 

ηγέτης του χώρου αυτού και ασχολείται με την επίβλεψη των υφιστάμενών του καθώς και με 

την διεκπεραίωση διοικητικών και υπηρεσιακών υποθέσεων. Στον χώρο του σχολείου είναι ο 

διοικητικός αλλά και ο επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος. Ο αποτελεσματικός 

διευθυντής διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης και 

δεξιότητες που συνίστανται: α) στην κατοχή στρατηγικών, μεθόδων και ειδικών γνώσεων σε 

οικονομικά, κατασκευαστικά και άλλα θέματα, β) στην αντίληψη του σχολείου σαν ζωντανό 

οργανισμό όπου ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κλειδί της ισορροπίας και της ομαλής 

λειτουργίας καθώς και στην αντίληψη του Αναλυτικού Προγράμματος ως ενιαίου υλικού-

οδηγού εκπαιδευτικής πράξης, γ) στη δικαιοσύνη, κατανόηση, επιείκεια, εκτίμηση, σεβασμό, 

ανοικτότητα, συνεργατικότητα, ενδιαφέρον, τα οποία συντείνουν στην ανάπτυξη ισχυρών 

διαπροσωπικών σχέσεων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (Στραβάκου, 2003). Οι ενέργειες 

που χαρακτηρίζουν έναν διευθυντή σαν αποτελεσματικό είναι: η δημιουργία μιας οργανωτικής 

κουλτούρας, η ενίσχυση αντιλήψεων και πρακτικών σχολικής αυτονομίας, η απόδοση ιδιαίτερης 

σημασίας στις προτάσεις των διαφωνούντων, η βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας και η κοινή 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, η ελαχιστοποίηση των διαφορών εξουσίας, η 

καλλιέργεια του "ανήκειν", η διατύπωση κανονισμών ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοπειθαρχία 

και η βελτίωση της εμφάνισης του σχολικού χώρου και κτιρίου (Ματσαγγούρας, 2003). 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012) οι ικανότητες και πρακτικές των επιτυχημένων διευθυντών 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερα πλαίσια: α) χρήση ανθρωποκεντρικής ηγεσίας, β) 

αξίες και όραμα του διευθυντή, γ) πτυχές της μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και δ) δημιουργία και αξιοποίηση δικτύων. 

Οι Hoy και Miskel (2008) ταξινομούν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα σε τρείς κατηγορίες: α) προσωπικότητα (αυτοπεποίθηση, συναισθηματική 

ωριμότητα), β) εργασιακή υποκίνηση (καθήκον, προσδοκίες) και γ) δεξιότητες (διοικητικές, 

διαπροσωπικές). Η έρευνα των Halpin και Winer (1964, όπ. αναφ. σε Μιχόπουλο, 1998) για τον 
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καθορισμό του πρότυπου αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς με βάση τις απόψεις των 

υφισταμένων, έγινε πάνω σε δύο διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς, τη μέριμνα για τα 

άτομα (ενδιαφέρον και σεβασμός για τα μέλη της ομάδας, εμπιστοσύνη, επικοινωνία) και την 

καθιέρωση δομής (προσδιορισμός οργανωτικών ρόλων, προσανατολισμός στην εργασία και το 

παραγόμενο προϊόν). 

Όπως αναφέρουν οι Everard και Morris (1999), ένας αποτελεσματικός διευθυντής 

παρωθεί και παρακινεί μαθητές και εκπαιδευτικούς και προωθεί την προσφορά ίσων ευκαιριών 

μάθησης. Έχει σταθερή διοικητική πορεία, αξιοπιστία, δημιουργεί κλίμα αλληλοσεβασμού, θέτει 

στόχους και τους πραγματοποιεί, έχει ευελιξία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δείχνει 

εμπιστοσύνη, δημιουργεί θετικό, ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, διαχειρίζεται ορθολογικά τα 

οικονομικά του σχολείου, έχει την ικανότητα καθοδήγησης των μαθητών και επιβολής της 

πειθαρχίας, έχει την ικανότητα να επηρεάζει τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να τα οδηγεί 

σε θετικά αποτελέσματα, συλλέγει πληροφορίες, συνεργάζεται με μαθητές, γονείς, διδακτικό 

προσωπικό και άλλους φορείς. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008β), η σχολική διεύθυνση θα είναι 

αποτελεσματική όταν οι προσδοκίες από τον διευθυντή-ηγέτη, τους υφισταμένους και το έργο 

συγκλίνουν. 

Όπως έχει προκύψει μέσα από τις διάφορες έρευνες (Day, 2005. Green, 2001. Leithwood 

& Riehl, 2003. Leithwood et al., 2006. Mc Ewan, 2003), τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου 

ηγέτη, μπορούν να συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες: 

- Δημιουργία και μετάδοση κοινού οράματος. 

- Προώθηση κατανεμημένης ηγεσίας. 

- Δημιουργία συλλογικής κουλτούρας. 

- Κατανόηση και ανάπτυξη προσωπικού (δημιουργία μαθησιακής κοινότητας). 

- Προσωπικότητα. 

- Δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς και την κοινότητα. 

Ο διευθυντής είναι ο βασικός παράγοντας αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 

και κατ' επέκταση της συνεχούς ποιότητας του παρεχόμενου έργου και της ομαλής λειτουργίας 

του σχολείου (Κιρκιγιάννη, 2011), ενώ η έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2008), αναφέρει ότι 

αποτελεσματικός διευθυντής είναι αυτός που συνδυάζει την εφαρμογή των διοικητικών κανόνων 

με την κατάλληλη μορφή καθοδήγησης. 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 2011) έχουμε ένα από τα πιο 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης. Στην έρευνα του οργανισμού 

αναγνωρίστηκαν τέσσερις τομείς ευθύνης σαν κλειδιά για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

του διευθυντή: 1) υποστήριξη, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ποιότητας των εκπαιδευτικών, 2) 

στοχοθεσία, αξιολόγηση και λογοδοσία του ιδίου, 3) στρατηγική διαχείριση οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων, 4) συνεργασία με άλλα σχολεία. 

Τα ευρήματα του ερωτηματολογίου TALIS (Teaching and Learning International Survey, 

2013) του ΟΟΣΑ, αποκάλυψαν ότι για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά οι διευθυντές των 

σχολείων στον απαιτητικό τους ρόλο, πρέπει η εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας: α) να 

αναπτύξει επίσημα προγράμματα για την προετοιμασία των διευθυντών να ασκήσουν το 

επάγγελμα, β) να παρέχει ευκαιρίες και να απαλείψει τα εμπόδια για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών γ) να ενθαρρύνει την χρήση της κατανεμημένης ηγεσίας και δ) να 

διασφαλίσει ότι οι διευθυντές εκπαιδεύονται επάνω στην εκπαιδευτική ηγεσία και έχουν 

ευκαιρίες να την εφαρμόσουν. Η σημασία της κατανεμημένης ηγεσίας με την κατανομή της 

εξουσίας σε διαφορετικούς ανθρώπους μέσα στο σχολείο, όπως σε υποδιευθυντές, τομεάρχες ή 

στο σύλλογο διδασκόντων, τονίζεται και στην έκθεση του ΟΟΣΑ (Stoll & Temperley,  2009). 
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Κάποια από τα ευρήματα της King Rice (2010) σε έρευνα που διεξήγαγε ήταν ότι ένας 

προβλεπτικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας των διευθυντών ήταν η εμπειρία και ότι η 

αποτελεσματικότητα ήταν εξαρτημένη από το αίσθημα αυτεπάρκειας που είχαν και από τη 

σωστή χρήση του χρόνου για τις καθημερινές δραστηριότητες. 

Ο Marzano (2013) οργάνωσε τις δράσεις και συμπεριφορές ενός επιτυχημένου ηγέτη σε 

πέντε τομείς: 

α) επικέντρωση στα μαθητικά επιτεύγματα με την συγκέντρωση δεδομένων 

β) συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας 

γ) ένα εγγυημένο και βιώσιμο πρόγραμμα σπουδών 

δ) συνεργασία και 

ε) σχολικό κλίμα 

Τα καθήκοντα του διευθυντή είναι οργανωτικά, συντονιστικά, εκτελεστικά, διοικητικά, 

ηγετικά και παιδαγωγικά και αποσκοπούν στη βελτίωση του παιδαγωγικού έργου της σχολικής 

μονάδας. 

 

5. Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητών και είναι 

αδιαμφισβήτητης σημασίας. Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητάς  του είναι αυτά που 

διερευνώνται και που οδηγούν σε ένα αποτελεσματικό σχολείο. Οι έρευνες μας έχουν οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης  προωθεί τη συνεργασία και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα μαθησιακά επιτεύγματα, τη σχολική κουλτούρα και 

ποιότητα της σχολικής μονάδας και την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης δυσχερών 

καταστάσεων (Clifford & Ross, 2011). Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και κριτήρια 

αξιολόγησης των σχολικών ηγετών (OECD, 2013).  
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Κεφάλαιο 17: 
 

 

 

 

 

 

Σύγχρονες Στρατηγικές Συμβουλευτικής για Άτομα με Αναπηρία  

 

 

Ευστράτιος Παπάνης 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Email: e.papanis@soc.aegean.gr  

Ελένη Πρασσά  

Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Κοινωνιολόγος 

Εmail: eprassa@aegean.gr  

 

 

 

Περίληψη:  
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται σε μία απειλητική μορφή κοινωνικής καταπίεσης, κατά την οποία 

επιβάλλονται περιορισμοί στη δραστηριότητα και την αυθόρμητη έκφραση των ατόμων με 

αναπηρία, ώστε τελικά η συμπεριφορά τους να μιμείται, με κακό τις περισσότερες φορές τρόπο, 

αυτήν των μη αναπήρων ατόμων, υποβαθμίζοντας την εκδήλωση των ψυχικών διαθέσεων ή 

αδιαφορώντας για την συναισθηματική τους κατάσταση. Οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν 

την απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, την εξάσκηση σε βασικά μαθησιακά ζητήματα, τη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς, την εγκαθίδρυση αποδεκτών κοινωνικά προτύπων, παρεμβάσεις, 

που σπάνια επιτυγχάνουν την πολυπόθητη ενσωμάτωση. Οι γνωστικές προσεγγίσεις 

τροποποιούν τη συμπεριφορά, αλλά δεν εγγυώνται καμία ευτυχία.  

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργηθεί ανησυχίες για τη χρησιμότητα της 

συμβουλευτικής στα άτομα με αναπηρία, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να βοηθηθούν  μέσω της συμβουλευτικής. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση 

συμβουλευτικών προσεγγίσεων διευκολύνουν την αλλαγή στη ζωή των ατόμων με αναπηρία 

(Stephens,1996). Πρόσφατη έρευνα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες θεραπείες 

μπορούν να προσαρμοστούν και στη συνέχεια να εφαρμοστούν μέσα σε συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις,  ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.  

 

Λέξεις Κλειδιά:   Συμβουλευτική, Άτομα με Αναπηρία  
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1. Εισαγωγή   

Η συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το άτομο, που αποσκοπούν στο 

να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του. Η 

συμβουλευτική των οικογενειών με παιδιά με αναπηρία αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της 

συμβουλευτικής που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Η ανάγκη της 

οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι, συνήθως, μακροχρόνια. Η 

κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της διαταραχής, η αποδοχή των δυσκολιών και η προσαρμογή 

δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι γονείς χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη προκειμένου να 

αποδεχθούν τα προβλήματα και να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το μέλλον του παιδιού και 

της οικογένειας. Η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών με τους γονείς συνιστά έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος παρέμβασης. Οι 

στάσεις των ειδικών και οι επιθυμίες των γονέων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνουν 

περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις (Bellamy, 2004) 

Ενώ η συμβουλευτική μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα για 

διαφορετικούς ανθρώπους, είναι τελικά μια διαδικασία όπου η αλλαγή, η μάθηση και η επίλυση 

προβλημάτων συμβαίνουν μέσα σε μια υποστηρικτική και επικοινωνιακή σχέση μεταξύ 

συμβούλου και συμβουλευόμενου. Η δυσκολία προκύπτει όταν τα βασικά στοιχεία της 

συμβουλευτικής εφαρμόζονται σε συμβουλευόμενους, των οποίων τα εγγενή προβλήματα ή 

χαρακτηριστικά αμφισβητούν αυτές ακριβώς τις προσεγγίσεις (Stephens,1996) 

 

2. Η Αρχή της Συμβουλευτικής Διαδικασίας στην Ειδική Αγωγή  

Οι αρχές και οι θεωρίες που διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία θα λέγαμε πως είναι 

πολυάριθμες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία στις διάφορες θεωρίες που φαίνονται 

κρίσιμα για τη διαδικασία και το έργο της συμβουλευτικής. Αυτά μπορεί να προσδιοριστούν ως 

τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής. Το πρώτο από αυτά είναι η αρχή της συμβουλευτικής 

ως διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και αλλαγής.  

Η ουσία πολλών τεχνικών μοντέλων είναι ο στόχος να βοηθήσουν τους 

συμβουλευόμενους  να διαχειριστούν τις δυσκολίες όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιείται η  τεχνική του καθορισμού του προβλήματος και η 

τεχνική της επιλογής της κατάλληλης λύσης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να ονομαστεί τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων. Στην προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα, η μέθοδος στοχεύει επίσης 

στην αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης του συμβουλευόμενου και στην ενθάρρυνση της 

δημιουργίας νέων σκέψεων, συμπεριφορών και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων.  

Το δεύτερο κοινό στοιχείο σε πολλές συμβουλευτικές προσεγγίσεις είναι να είναι κανείς 

προσωποκεντρικός. Αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες 

και χαρακτηριστικά του πελάτη. Αποτελεσματική τεχνική επίλυσης προβλημάτων είναι  η 

αυτοεκτίμηση και η αίσθηση αυτοελέγχου στη συμπεριφορά, τα οποία  είναι αποτελέσματα της 

προσέγγισης με επίκεντρο το άτομο. Η σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ συμβουλευόμενου 

και συμβούλου είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας προσωποκεντρικής 

προσέγγισης (Stephens,1996) 

Οι σύμβουλοι καθ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας θα πρέπει να 

ρυθμίσουν όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν την εξέλιξη της 

συμβουλευτικής διαδικασίας. Το αρχικό στάδιο της συμβουλευτικής απαιτεί χειρισμό πολλών 

παραγόντων στο συμβουλευτικό περιβάλλον (Kahveci, 2016) 

Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής Διαδικασίας: 
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 Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από 20 έως 30 

λεπτά 

 Οι περισπασμοί στο περιβάλλον πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο ή να εξαλείφονται 

 Οι εργασίες πρέπει να είναι δομημένες και να ακολουθούνται με συνέπεια 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν 

ακουστικές, οπτικές και κιναισθητικές δραστηριότητες 

 Οι γενικότητες πρέπει να αποφεύγονται. Οι αφηρημένες σχέσεις και οι όροι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από τους συμβούλους 

 Ερωτήσεις που ξεκινούν με τις λέξεις πώς και γιατί πρέπει να αποφεύγονται 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύντομες, συνοπτικές  προτάσεις 

 Χρειάζονται συχνές επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής συνεδρίας 

 Μια ανασκόπηση των προηγούμενων συναντήσεων και των στόχων τους θα πρέπει να 

πραγματοποιείται στην αρχή κάθε συμβουλευτικής συνεδρίας 

 Οι συμβουλευόμενοι πρέπει να ενημερώνονται με το τι να περιμένουν σε κάθε συνεδρία 

 Σε κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να παρουσιαστεί μια περίληψη της δραστηριότητας, ώστε 

να τονιστούν οι σημαντικοί τομείς της κάθε συμβουλευτικής συνεδρίας  

 

3. Χαρακτηριστικά Συμβούλου  

Όλοι οι σύμβουλοι έχουν επαγγελματική και ηθική ευθύνη να διευκολύνουν τις συνθήκες που 

προάγουν το πλήρες δυναμικό για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων 

ομάδων. Είναι επιτακτική ανάγκη όλων των συμβούλων που εργάζονται με άτομα με αναπηρία  

να έχουν γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες για τα άτομα αυτά. Καθώς αποκτάται γνώση και 

εμπειρία για αυτόν τον πληθυσμό, οι σύμβουλοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο τους ίδιους 

όσο και τις οικογένειές τους, όπως προβλέπεται από νομικές και επαγγελματικές οδηγίες 

(Fangwi,2020) 

Οι Owuamanam και Afolabi (1992) σε μελέτη τους διαπίστωσαν ότι η 

αποτελεσματικότητα ενός συμβούλου δεν σχετίζεται σημαντικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα 

των συμβούλων, ενώ διαπιστώνεται ότι σχετίζεται σημαντικά με την εμπειρία. Για να 

εξακριβωθούν οι επιπτώσεις των ακαδημαϊκών προσόντων στην αποτελεσματικότητα των 

συμβούλων, ορισμένες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η εμπειρία του συμβούλου επηρεάζεται από: 

(Owuamanam and Afolabi, 1992, Wiggins and Weslander,1979) 

 (α) Την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση  

 (β)Τις συμπεριφορικές αποδείξεις, όπως τα ορθά και λογικά επιχειρήματα και η εμπιστοσύνη  

 (γ) Η φήμη του ειδικού 

Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2005) οι θεματικοί άξονες, οι οποίοι διαφοροποιούν 

έναν σύμβουλο είναι οι παρακάτω: 
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Κατά τη Συριοπούλου (2015) και τον Δημητρόπουλο (2005) τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ένας Σύμβουλος είναι: 

 Θα πρέπει να είναι επαγγελματικά καταρτισμένος  

 Να είναι γνώστης του αντικειμένου του (θεωρητικά και πρακτικά) 

 Να έχει την θέληση να βοηθάει και να δείχνει ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο  

 Να είναι αυθόρμητος  

 Να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα  

 Να κατανοεί τα προβλήματα του άλλου  

 Να κρατάει μια ουδέτερη στάση  

 Να αποδέχεται και να έχει εμπιστοσύνη  στον εαυτό του και στις ικανότητες του 

 Να είναι ανεκτικός  

 Να δείχνει κατανόηση  

 Να συμπεριφέρεται με φιλικότητα και ζεστασιά 

 Να αφήνει το άτομο τη δυνατότητα επιλογής και ελευθερίας  

 

4. Στάδια Συνεδριών Συμβουλευτικής  

Κατά τις πρώτες συνεδρίες ούτε ο σύμβουλος ούτε ο συμβουλευόμενος δεν έχουν αναπτύξει τα 

κατάλληλα επικοινωνιακά πλαίσια, ώστε να καθορίσουν ποιες είναι οι βασικές ανάγκες, που 

παραμένουν ανικανοποίητες. Τόσο οι στάσεις και οι άμυνες του συμβούλου, οι αμφιβολίες του 

σχετικά με την επάρκειά του, η ενδεχόμενη έλλειψη εμπειρίας ή η αγωνία του για τη δύσκολη 

αυτή πρόκληση, σε συνδυασμό με τις αντιστάσεις και τις μαθημένες συμπεριφορές του 

αναπήρου, αποτελούν ένα περίπλοκο σκηνικό, που είναι διαρκώς σε ισχύ και μεταφέρεται σε 

κάθε συνάντηση. Το κλειδί για την οριοθέτηση αυτών των ζητημάτων είναι η προγενέστερη 

εκπαίδευση του συμβούλου σε θέματα αναπηρίας, η συνεργασία του με τη διεπιστημονική 

ομάδα, τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια (Ζαχαροπούλου, 2000) 

Είναι καλό, κατά το στάδιο αυτό να λύνονται απλά διαδικαστικά θέματα διά της 

εκπαίδευσης στις βασικές κοινωνικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για μία βαθύτερη 

ανάλυση. Πολύ σημαντική είναι η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και ατμόσφαιρας, που δε 

θα επιβαρύνει συναισθηματικά τον συμβουλευόμενο. Κανείς δεν μπορεί εύκολα να 
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αποκωδικοποιήσει τις σκέψεις και τη συλλογιστική των αναπήρων ατόμων, αλλά αυτό γίνεται 

σταδιακά εφικτό, εάν συσχετισθεί με την αναστάτωση ή ικανοποίηση, που πρόδηλα 

επιδεικνύουν περισσότερο από τα μη ανάπηρα άτομα. Ο σύμβουλος φροντίζει ώστε να 

σχεδιαστεί ένας χάρτης συναισθηματικών μεταπτώσεων, που συνδέονται με πράξεις (Nelson-

Jones, 2009) 
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Κεφάλαιο 18: 
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Περίληψη: 

Αφορμή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί συνήθως ένας προβληματισμός, ένα 

ερευνητικό ερώτημα. Είναι αρκετά δύσκολο να αποφασίσει κάποιος ποια μεθοδολογία θα 

επιλέξει και να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που πιθανόν θα εμφανίσει το πεδίο. 

Σημαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές μεθόδους είναι ότι έχουν μια φυσιολογική 

ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Αντικείμενο της 

ερευνητικής προσπάθειας αποτελούν οι άνθρωποι και συγκεκριμένα οι γυναίκες κάτοικοι 

αφρικανικής καταγωγής με ρίζες που χρονολογούνται από την οθωμανική εποχή σε ένα χωριό 

της Ξάνθης, στο οποίο πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα. Οι ταυτότητες που διαμορφώνονται 

στο συγκεκριμένο χώρο θεμελιώνονται στο τοπικό, το θρησκευτικό και το εθνοτικό στοιχείο. Η 

κοινωνία οργανώνεται γύρω από δύο αλληλοσυμπληρούμενους κόσμους: τον κόσμο της 

οικογένειας στο σπίτι και τον κόσμο της εργασίας στο χωράφι. Η παρούσα έρευνα 

προσανατολίστηκε στην έρευνα των γυναικών, στη θέση τους μέσα στην κοινότητα και στον 

Λόγο τους, στις φωνές τους. Αυτό το άρθρο διερευνά ορισμένες από τις δυσκολίες που 

συναντούν οι ερευνητές στην απόκτηση πρόσβασης στο ερευνητικό πεδίο.  

 

Λέξεις Κλειδιά: μεθοδολογία, έμφυλα στερεότυπα, τόπος, ανδρική κυριαρχία 
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1. Εισαγωγή 

Αντικείμενο της ερευνητικής προσπάθειας αποτελούν οι άνθρωποι και συγκεκριμένα οι γυναίκες 

κάτοικοι αφρικανικής καταγωγής με ρίζες που χρονολογούνται από την οθωμανική εποχή σε ένα 

χωριό της Ξάνθης, στο οποίο πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα. Το χωριό είναι αγροτικός 

πεδινός οικισμός και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Ξάνθης. Το χωριό απαρτίζεται από 

δύο γειτονικούς συνοικισμούς, τον μουσουλμανικό συνοικισμό και τον προσφυγικό συνοικισμό 

που χτίστηκε μετά τον 1922.  

 Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την 

περιοχή και ως εκ τούτου έχουν δημοσιευτεί αρκετά δημοσιεύματα. Ενδιαφέρον παρατηρείται 

κυρίως για την καταγωγή τους, που αποτελεί αντικείμενο και ιστορικής έρευνας. Ωστόσο η 

επιστημονική εξέταση των μειονοτικών πληθυσμών προσκρούει συχνά σε πολλές και επίμονες 

εθνικιστικές και πολιτικές παραδοχές και αγκυλώσεις, ώστε να καθίσταται αν όχι αδύνατη, 

τουλάχιστον δυσχερής (Srinivas, 1979). 

Οι ταυτότητες που διαμορφώνονται στο συγκεκριμένο χώρο θεμελιώνονται στο τοπικό, 

το θρησκευτικό και το εθνοτικό στοιχείο. Η κοινωνία οργανώνεται γύρω από δύο 

αλληλοσυμπληρούμενους κόσμους: τον κόσμο της οικογένειας στο σπίτι και τον κόσμο της 

εργασίας στο χωράφι. Η γυναίκα έχει την κύρια ευθύνη για την ευταξία του οίκου και τη 

φροντίδα των παιδιών ενώ ο άνδρας επιφορτίζεται τις εξωτερικές υποθέσεις του νοικοκυριού 

(Eisner, 1991).  

Η ανδρική κυριαρχία στο πεδίο της έρευνας εξασφαλίζεται με τη συναίνεση της 

γυναίκας. Με βάση τις θρησκευτικές αντιλήψεις η θέση της γυναίκας στο σπίτι αποτελεί μια 

θεϊκή εντολή. Αυτή η άποψη λειτουργεί ως μια νομιμοποιητική βάση στην αναπαραγωγή των 

έμφυλων σχέσεων κυριαρχίας (Mead, 1949). Οι γυναίκες θεωρούν αυτή τη θέση ως μέρος μιας 

φυσικής τάξης των πραγμάτων. Είναι μια σχέση εξουσίας που με όρους του Bourdieu εκφράζει 

μια συμβολική διάσταση αφού «έχει αποσπάσει μια μορφή συγκατάθεσης και δεν στηρίζεται στην 

ελεύθερη απόφαση μιας φωτισμένης συνείδησης, αλλά στην άμεση και προ-στοχαστική υποταγή 

των κοινωνικοποιημένων σωμάτων» (Nash, 1999).  

 

2. Ζητήματα μεθοδολογίας 

Αφορμή για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί συνήθως ένας προβληματισμός, ένα 

ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο ίσως πράγμα που καλείται, έπειτα, ένας ερευνητής να σχεδιάσει 

είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει πρώτον σε σχέση με τον προβληματισμό του και 

δεύτερον με το υπό εξέταση πεδίο (Kusow, 2003). Η πορεία δηλαδή πάνω στην οποία θα 

βασιστεί για να εκπονήσει την έρευνά του και να την παρουσιάσει έπειτα ως γραπτό κείμενο. 

Αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι αρκετά δύσκολο να αποφασίσει κάποιος 

ποια μεθοδολογία θα επιλέξει και να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που πιθανόν θα 

εμφανίσει το πεδίο (Παπαγεωργίου, 1998).  

Σημαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές μεθόδους είναι ότι έχουν μια 

φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Οι 

Lincoln και Guba, εξάλλου, έγραφαν το 1985 ότι οι ποιοτικές μέθοδοι είναι φυσικές (Lincoln 

και Guba, 1985). Ο ερευνητής έτσι μπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων 

και να κατανοήσει τις κοινωνικές επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 

1998). Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει συνεντεύξεις, κρατά 

σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως ακριβώς είναι. Όταν ο ερευνητής 

εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν 

να γίνεται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους 
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σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, ακόμα και τον τρόπο που τα 

υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν (Eisner, 1991). 

Η εργασία πεδίου είναι μια αναπόσπαστη μέθοδος για οποιαδήποτε μορφή μελέτης που 

αναλαμβάνεται από κοινωνιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους. Και οι δύο πρέπει να 

περνούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στο πεδίο για να κατανοήσουν οποιαδήποτε μορφή 

κοινότητας (Walker, 2012). Η επιτόπια εργασία ως μέθοδος κέρδισε δημοτικότητα αφότου ο 

Malinowski διεξήγαγε εντατική επιτόπια εργασία μεταξύ των κατοίκων των νησιών Trobriand 

(Malinowski,1922). Στην Ινδία, ο Srinivas, Shah και ο Ramaswamy, στο βασικό τους βιβλίο με 

τίτλο «Η επιτόπια έρευνα και το πεδίο» έχουν αναπτύξει εκτενώς τη σημασία της έρευνας 

πεδίου τόσο για την Κοινωνιολογία όσο και για την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Συγκεκριμένα, 

οι Srinivas et al προτείνουν ότι η επιτόπια εργασία ως μεθοδολογικό εργαλείο έχει τη 

δυνατότητα να παρέχει μια οικεία γνώση των διαφόρων κοινωνικών και πολιτιστικών θεσμών 

και σχέσεων που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες.  

Οι μέθοδοι για τη συμμετοχή στο πεδίο συζητούνται και από τους Hammersley και 

Atkinson (1995); Bryman (2001) και Patton (2002). Οι Shenton και Hayter (2004) 

προσδιορίζουν τα δύο θεμελιώδη εργαλεία για τη διεξαγωγή επιτόπιας εργασίας. Το πρώτο είναι 

να αποκτήσουν οι ερευνητές είσοδο στην κοινότητα όπου θα πραγματοποιηθεί η επιτόπια 

εργασία και δεύτερον, να «πείσουν» τους πιθανούς συμμετέχοντες στην έρευνα εντός της 

κοινότητας να λάβουν μέρος και να μοιραστούν πληροφορίες μέσω συνεντεύξεων, 

παρατηρήσεων και ομάδων εστίασης. 

Οι Rossman και Rallis (1998) αμφισβητούν την παραδοσιακή μεθοδολογία των 

κοινωνικών επιστημών, αμφισβητώντας επίσης τις αντικειμενικές υποθέσεις και τους 

παραδοσιακούς κανόνες για τη διεξαγωγή της έρευνας, επεκτείνοντας τον κοινωνικό κόσμο για 

να συμπεριλάβει άλλες προοπτικές του κόσμου. Στη βάση αυτής της πρόκλησης βρίσκονται 

τέσσερις αλληλένδετες έννοιες που είναι κρίσιμες για τη συλλογή δεδομένων στην ερευνητική 

μελέτη: 

1. Η έρευνα περιλαμβάνει βασικά ζητήματα εξουσίας 

2. Η έκθεση της έρευνας δεν είναι διαφανής, αλλά έχει συνταχθεί από φυλετικά, έμφυλα 

ταξινομημένο και πολιτικά προσανατολισμένο άτομο 

3. Η φυλή, η τάξη και το φύλο είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της εμπειρίας και  

4. Η ιστορική έρευνα έχει «φιμώσει» τα μέλη καταπιεσμένων ή περιθωριοποιημένων ομάδων 

όπως τις γυναίκες. 

 

3. Ο τόπος και οι άνθρωποι 

Η παρούσα έρευνα προσανατολίστηκε στην έρευνα των γυναικών, στη θέση τους μέσα στην 

κοινότητα και στον Λόγο τους, στις φωνές τους. Αυτό το άρθρο διερευνά ορισμένες από τις 

δυσκολίες που συναντούν οι ερευνητές στην απόκτηση πρόσβασης στο ερευνητικό πεδίο. Οι 

γυναίκες του πεδίου ήταν παρούσες πολύ λίγο στο δημόσιο χώρο. Θα έλεγε κανείς πως οι 

γυναίκες ήταν παρούσες μόνο ως δευτερεύοντα πρόσωπα της κοινωνίας, χωρίς να θεωρούνται 

δρώντα υποκείμενα ή τουλάχιστον χωρίς να θεωρείται η δράση τους σημαντική τόσο, ώστε να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν και να διερευνάται (Mead, 1949). Η παρουσία του άνδρα στο δημόσιο 

χώρο είναι κυριαρχική, ο βασικός χώρος συνάντησης και δημόσιας συνεύρεσης των κατοίκων 

του χωριού είναι το καφενείο. Αποτελεί χώρος διεκπεραίωσης συναλλαγών, κατανάλωσης καφέ 

και οινοπνευματωδών ποτών. Το δίκτυο κοινωνικότητας της γυναίκας περιορίζεται στις 

κοινωνικές συναναστροφές της γειτονιάς και στις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην 

κοινότητα όπως γάμοι, εορτές και πανηγύρια. Η θέση της γυναίκας στις δημόσιες εμφανίσεις 
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είναι οριοθετημένες από τους άνδρες της οικογένειας, «η αδελφή μου βγαίνει στην πλατεία από 

τις 8:00 μέχρι τις 8:30μμ, μετά την παίρνω τηλέφωνο να επιστρέψει στο σπίτι» όπως περιγράφει 

κάτοικος του χωριού. Αυτή αποτέλεσε η πρώτη δυσκολία πρόσβασης στα υποκείμενα της 

έρευνας μας. 

Στη συνέχεια εφόσον υπήρξε πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο των γυναικών, στην οικεία 

τους, αρνήθηκαν να συνομιλήσουν μαζί μας είτε γιατί οι ίδιες δεν το επιθυμήσουν είτε γιατί οι 

άνδρες «εκπρόσωποι» του σπιτιού τους το απαγόρευσαν, οι σύζυγοι, τα παιδιά και οι γαμπροί. Η 

έννοια του habitus εφαρμόζεται συχνά στην έρευνα και γενικά νοείται ως οι εσωτερικευμένες 

διαθέσεις, που απορροφώνται από τα άτομα καθώς συμμετέχουν στα κοινωνικά τους 

περιβάλλοντα και αναπαράγονται στις πρακτικές τους. Ο Nash (1999: 177) ορίζει το habitus ως 

«ένα γενεσιουργό σχήμα στο οποίο οι μορφές στοιχειωδών κοινωνικών δομών έρχονται, μέσω της 

διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, να ενσωματωθούν σε άτομα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 

ενεργούν απαραίτητα με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποκείμενες δομές να αναπαράγονται και να έχουν 

αποτέλεσμα».  

Σύμφωνα με τις ίδιες αφηγήσεις των ανδρών της κοινότητας, ο αυτοπροσδιορισμός των 

ίδιων των κατοίκων του παλαιού συνοικισμού ως ελληνοαφρικανούς αποτέλεσε 

περιθωριοποίηση στην κοινότητα από άλλους κατοίκους του νέου συνοικισμού, «μας λέγανε 

αφού είστε Αφρικανοί φύγετε για την Αφρική τι κάνετε εδώ πέρα;». Έτσι σταμάτησαν για λόγους 

ένταξης στην κοινότητα να συμμετέχουν σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και 

επιστημονικές έρευνες. Οι μαύροι (sic) στην ιστορία θεωρούνταν σκλάβοι επειδή εκ φύσεως 

ήταν γενοτυπικώς κατώτεροι ενώ η λευκή φυλή θεωρείται πως έχει έμφυτη ανωτερότητα, έτσι 

το λευκό δέρμα επενδύθηκε ως ένα μέσο ελέγχου. Σήμερα όμως ο όρος λευκότητα δε σημαίνει 

απλώς την ανωτερότητα ή την καθαρότητα αλλά τα προνόμια και την εξουσία (Fanon, 2008).  

Εντύπωση είχε που οι γυναίκες της ελληνοαφρικανικής κοινότητας υποστήριξαν πως «δε 

θυμόμαστε τη ζωή μας, πάνε αυτά πάλιωσαν», ιστορίες αγάπης, γάμου, φωτογραφίες δεν 

υπήρχαν στη μνήμη των γυναικών αντίθετα οι άνδρες ήταν πρόθυμοι να επικοινωνήσουν τέτοιου 

είδους ιστορίες. Οι γυναίκες δεν αφηγούνται το παρελθόν τους και τέτοιου είδους ιστορίες 

προσωπικές θεωρούνται από τις γυναίκες πως δεν πρέπει να αναπαράγονται στο δημόσιο λόγο, 

κι έτσι πολύ πιθανόν να ξεχνάνε τις ίδιες τις ιστορίες τους, γιατί δεν τις ρώτησε ποτέ κανείς, 

«ούτε εγώ (ο γιός) δεν ξέρω πως γνωρίστηκαν οι γονείς μου και παντρεύτηκαν», μας αφηγείται 

ένας κάτοικος του χωριού.  

 

4. Συμπεράσματα 

Ο πολιτισμός και άρα οι πολιτισμικά συγκροτημένες ταυτότητες είναι πολιτική. Η ισχύς και η 

διάρκεια των ταυτοτήτων είναι ευθεία συνάρτηση της πολιτικής τους «λειτουργίας», εξαρτώνται 

δηλαδή από τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο εμπλέκονται με τις κοινωνικές ιεραρχίες. Το 

παραπάνω γίνεται κατανοητό από τον Foucault που αναλύει την αδιάσπαστη συνάφεια λόγου 

και εξουσίας και ορίζει την ταυτότητα ως «ρυθμιστική μυθοπλασία», δηλαδή ως εξουσιαστικό 

μηχανισμό. Οι ταυτότητες παράγουν διαφορές και υπ’ αυτή την έννοια, συγκροτούν ιεραρχίες. 

Οι ταυτότητες ισχύουν γιατί ιεραρχούν (Mead, 1949).  

Οι γνώσεις που αποκτούμε για τα πράγματα και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας 

είναι προϊόντα των ιστορικά καθορισμένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων και το πώς 

αναπαριστώνται οι άλλοι είναι το κλειδί για την κατανόηση της αλήθειας και της δομής της 

πραγματικότητας (Foucault, 1988). To κοινωνικό πεδίο είναι ένας όρος που συνήθως 

σημασιοδοτεί τον κοινωνικό χώρο που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους κανόνες 

λειτουργίας. Οι πρακτικές δεν είναι προϊόντα συνήθειας μόνο είναι προϊόντα αλληλεπίδρασης 



 
252 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

των συνηθειών και των προδιαθέσεων με το συγκεκριμένο περιβάλλον, με τις συνθήκες ή τα 

πεδία εντός των οποίων τα άτομα δρουν. Σύμφωνα με τον Bourdieu (1990), κάθε πεδίο 

θεωρείται ένας δομημένος και ρυθμισμένος χώρος συναλλαγών, έχει τους δικούς του κανόνες 

και η συνεχής αποδοχή τους από συγκεκριμένα άτομα προκαλεί συγκεκριμένες προδιαθέσεις.  

Αυτοί είναι σοβαροί περιορισμοί που μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα των 

ερευνητών στο πεδίο, και αναγνωρίζουμε τη σημασία της αναγνώρισης αυτού. Μέσω της 

ανταλλαγής αυτών των εμπειριών, ελπίζουμε ότι έχουμε συμβάλει στην ευρύτερη βιβλιογραφία 

σχετικά με την πρόσβαση (Magolda 2000; Widding, 2012) και υπογραμμίσαμε την ανάγκη για 

μεγαλύτερη αντανακλαστική επίγνωση από την πλευρά των ερευνητών σε μεγάλο βαθμό 

περιορισμούς που μπορεί να συναντήσει κανείς στην ερευνητική διαδικασία. 
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Περίληψη 

O Luc Hoffmann (1923-2016), ως επιστήμονας αλλά και ως επιχειρηματίας με τεράστιο πλούτο, 

ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα υδρόβια πουλιά, τους υγροτόπους, τα παράκτια περιβάλλοντα, τις 

προστατευόμενες περιοχές, σε διάφορες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας. Δημιούργησε παγκοσμίου φήμης ερευνητικά κέντρα όπως ο Σταθμός Βιολογικής 

Έρευνας Tour du Valat στην Camargue της Γαλλίας. Επιπλέον, συνέβαλλε στην υιοθέτηση 

διεθνών συμβάσεων όπως η Σύμβαση Ramsar αλλά και στην ίδρυση σημαντικών 

περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η WWF.  
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1. Luc Hoffmann 

Ο Luc Hoffmann γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1923 στην Βασιλεία (Basel) της Ελβετίας 

(Bechet, 2016). Ο πατέρας του Emanuel Hoffmann ήταν επιχειρηματίας και συλλέκτης έργων 

τέχνης,  ενώ η μητέρα του, Maja Hoffmann-Stehlin, ασχολούνταν με την γλυπτική. Ο παππούς 

του ήταν ο Fritz Hoffmann-La Roche ο οποίος το 1896 ίδρυσε την φαρμακευτική εταιρεία 

Roche. O Luc μεγάλωσε σε πλούσιο και προνομιούχο περιβάλλον (Breiding, 2016). Όμως, όταν 

ήταν εννέα ετών, ο πατέρας του σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα ενώ, ένα χρόνο αργότερα, 

έχασε τον αδελφό του Paul από λευχαιμία (Moss, 2016). 

Από μικρό παιδί έδειξε ενδιαφέρον για την παρατήρηση των πουλιών. Σε ηλικία 18 ετών 

δημοσίευσε την πρώτη του επιστημονική εργασία με θέμα «Το πέρασμα θαλάσσιων πουλιών 

από τη Βασιλεία» (Koushlan, 2017a). Ξεκίνησε να σπουδάζει Χημεία αλλά δύο χρόνια αργότερα 

αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Υπηρέτησε στον 

Ελβετικό στρατό φτάνοντας στο βαθμό του υπολοχαγού (Breiding, 2016). Μετά τον πόλεμο ο 

Hoffmann άλλαξε το αντικείμενο του από Χημεία σε Βιολογία. Στην επιστήμη της Βιολογίας, 

στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, απέκτησε διδακτορικό για τη διατριβή του στα διαφορετικά 

χρωματικά σχέδια του θαλάσσιου χελιδονιού (Sterna hirundo) στην Camargue, στις 

Μεσογειακές ακτές της Γαλλίας (People Pill, n.d.). 

Το 1953, στη Βιέννη, ο Hoffmann παντρεύτηκε την Daria Razumovsky (1925-2002), 

δεύτερο παιδί του Κόμη Andreas Razumovsky και της πριγκίπισσας Katharina Nikolajevna 

Sayn-Wittgenstein, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ρωσία μετά την Οκτωβριανή 

επανάσταση του 1918 (People Pill, n.d.). Ο Luc και η Daria  έζησαν στη φάρμα που είχε 

αγοράσει ο Luc στην Camargue από το 1947 και εκεί μεγάλωσαν και τα τέσσερα παιδιά τους 

την Maja, τον André, τη Vera και την Daschenka. Ο Hoffmann ποτέ δεν είπε στα παιδιά του ότι 

ήταν πλούσιος. Τα παιδιά του πήγαν στο σχολείο που ο Hoffmann έκτισε στην περιουσία του για 

τους υπαλλήλους του. Μάλιστα, τα παιδιά φάνηκε ότι δεν ήξεραν τίποτα όταν κάποιος είπε 

μπροστά τους ότι ο πατέρας τους ήταν ιδιοκτήτης μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας στη 

Βασιλεία (Bechet, 2016). 

Ενθουσιασμένος από τον υγρότοπο της Camargue, ο Hoffmann ίδρυσε εκεί το 1954 τον 

Σταθμό Βιολογικής Έρευνας Tour du Valat, ο οποίος εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα 

κέντρα έρευνας αυτού του είδους στην Ευρώπη (Moss, 2016). Επιπλέον, ο υγρότοπος της 

Camargue αποτελεί σήμερα κοιτίδα βιοποικιλότητας (Breiding, 2016). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus) σταμάτησαν 

να αναπαράγονται στην Camargue και δεν ξεκίνησαν εκ νέου την αναπαραγωγή τους παρά μόνο 

από το 1969 και μετά. Η παύση της αναπαραγωγής οφειλόταν στη διάβρωση, σε αεροπλάνα που 

πετούσαν σε χαμηλό ύψος και σε αρπαγή αυγών από άλλα πουλιά. Ο Hoffmann έλυσε τα 

προβλήματα αυτά δημιουργώντας ένα τεχνητό πεδίο αναπαραγωγής, μεριμνώντας για τη μείωση 

της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή και μειώνοντας τον πληθυσμό των γλάρων στο πεδίο 

αναπαραγωγής (Cezily & Salathe, 2017). 

Ο Hoffmann έχει συγγράψει περισσότερα από 60 άρθρα και βιβλία αλλά η συγγραφή δεν 

αποτελούσε επιδίωξη για τον Hoffmann εκτός αν εξυπηρετούσε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

Προτιμούσε να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την έρευνα που έκαναν άλλοι και να μελετά τις 

επιπτώσεις της. Από τον ερευνητικό του σταθμό προέκυψαν περίπου 1000 δημοσιεύσεις και, πιο 

σημαντικό για τον Hoffmann, 74 διδακτορικές διατριβές από 12 χώρες. Φρόντισε να προσλάβει 

και να εκπαιδεύσει προσωπικό για τη μελέτη των υδρόβιων πουλιών της Camargue και της 

ευρύτερης περιοχής. Μερικοί απ’ αυτούς τους επιστήμονες διακρίθηκαν διεθνώς στους τομείς 

τους. Η πίστη του στη δύναμη της επιστημονικής έρευνας επεκτάθηκε και στην Roche την οποία 
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ενθάρρυνε να επενδύσει περισσότερο στο συγκεκριμένο χώρο. Η Roche το 2015 ξόδεψε 

περισσότερο από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για ερευνητικούς σκοπούς (Kushlan, 2017a). 

Πέρα από την ορνιθολογία, ο Hoffmann μαζί με τους Julian Huxley, Peter Scott και Max 

Nicholson, ήταν συνιδρυτής της World Wildlife Fund (WWF) (Moss, 2016; Kushlan, 2017a). 

Ο Hoffmann βοήθησε σημαντικά στην υιοθέτηση της Σύμβασης Ramsar για τους 

υγροτόπους. Έπαιξε ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως η 

Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης, η BirdLife International και η Wetlands 

International. Επίσης, ενδιαφέρθηκε πολύ για τη δημιουργία εθνικών πάρκων στη Γαλλία, 

Ισπανία, Ελλάδα και Μαυριτανία (Kushlan, 2017a). 

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες του Hoffmann ήταν ο ρόλος του στη δημιουργία 

πολλών προστατευόμενων περιοχών, ιδιαίτερα περιοχών που ήταν σημαντικές για πουλιά που 

προτιμούσαν υγροτόπους. Ενεπλάκη άμεσα στη δημιουργία του περιφερειακού πάρκου της 

Camargue, το οποίο προστάτευσε το δέλτα της περιοχής από την τουριστική και βιομηχανική 

ανάπτυξη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Bechet, 2016) 

Το 1960 ο Hoffmann μαζί με τον Ισπανό ορνιθολόγο José Antonio Valverde, ξεκίνησαν 

εκστρατεία για την προστασία των ελών Guadalquivir στη Νότια Ισπανία – υγρότοπο που ήταν 

στάση για εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά στο ταξίδι τους από τη Ρωσία στην 

Αφρική. Ο υγρότοπος αποτελούσε επίσης κατοικία για άλλα απειλούμενα είδη, 

συμπεριλαμβανομένων και δύο εκ των πλέον απειλούμενων ειδών παγκοσμίως, του Ιβηρικού 

λύγκα και του Ισπανικού αυτοκρατορικού αετού. To 1963 o Hoffmann συνεργάστηκε με την 

νέο-ιδρυθείσα WWF για την αγορά 10.000 εκταρίων και το 1969 η περιοχή ανακηρύχθηκε από 

την Ισπανική κυβέρνηση ως το Εθνικό Πάρκο Donaña (WWF, 2020).  

Ο Hoffmann συνέβαλλε στην προστασία και άλλων υγροτόπων όπως η λίμνη Neusiedl 

στα σύνορα Αυστρίας Ουγγαρίας, η λίμνη Πρέσπα στο σταυροδρόμι Ελλάδας, Αλβανίας και 

Βόρειας Μακεδονίας (Bechet, 2016). 

Ο Hoffmann επίσης συνέβαλλε στην προστασία Banc d’Arguin, στην Μαυριτανία μιας 

θαλάσσιας περιοχής που είναι σημαντική για πάνω από 2 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά 

από την Βόρεια Ευρώπη, Σιβηρία και Γροιλανδία και σημαντικό πεδίο αναπαραγωγής για 

40.000 ζεύγη 15 διαφορετικών ειδών (WWF, 2020). Η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία φιλοξενεί 

πολλά θαλάσσια θηλαστικά, είναι ανάμεσα στις πιο πλούσιες της Δυτικής Αφρικής και στηρίζει 

την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Η περιοχή ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο το 1978, 

υγρότοπος Ramsar το 1982 και περιοχή παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1986 (WWF, 

2020). 

Το 1963 ο Hoffmann έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταμέτρηση χειμερινών υδρόβιων 

πτηνών στη Μεσόγειο, καθιστώντας δυνατή την καταμέτρηση της μεγαλύτερης συγκέντρωσης 

αυτού του είδους σε μια και μόνο λίμνη στην περιοχή, την λίμνη Κάρλα στην Ελλάδα. Αυτή η 

έρευνα απετέλεσε ερέθισμα για την εντατικοποίηση της καταμέτρησης υδρόβιων πτηνών, την 

απαρχή απογραφής υγροτόπων και, το 1971, στη διεθνή σύμβαση Ramsar για την προστασία 

των υγροτόπων (WWF, 2020). 

Η δουλειά που έγινε για την Πρέσπα, στη Βορειοδυτική Ελλάδα, οδήγησε στην 

δημιουργία το 1974 του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, έπειτα, με τη βοήθεια της WWF και άλλων 

εννέα περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, και, 

τελικά, με την σημαντική υποστήριξη του Luc Hofmann, στη δημιουργία της WWF-Ελλάς το 

1994. Και το 2000, το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών εξελίχθηκε σε διακρατικό πάρκο με στόχο την 

προστασία της βιοποικιλότητας. Η προστασία της βιοποικιλότητας  στο πάρκο αφορά 

περισσότερα από 1.500 είδη φυτών, 270 είδη πτηνών, 60 είδη θηλαστικών και 20 είδη ψαριών 
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του γλυκού νερού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά, επίσης, στην Αλβανία και την Βόρεια 

Μακεδονία (WWF, 2020). 

Ο συνιδρυτής της WWF και ένας από τους δημιουργούς της Σύμβασης Ramsar ήταν ένας 

πολύ ταπεινός και ευγενικός άνθρωπος, πάντα ενδιαφερόταν για τους συνεργάτες του, ήταν 

πάντα πρόθυμος να βοηθήσει. Υποστήριζε ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές. Οδηγούσε Fiat Panda 

και έμενε σε πανδοχεία. Όταν ήταν σε συναντήσεις συνεργασίας την περισσότερη ώρα δεν 

μιλούσε αλλά όταν το έκανε ήταν ουσιαστικός. Ήταν καλός ακροατής, υπομονετικός δάσκαλος, 

και πολύ πρακτικός στις προτάσεις του (Mooij, 2016, The Economist, 2016). 

Το έργο του βασίστηκε στη συνεργασία και στο διάλογο. Πίστευε στις καλές σχέσεις, 

στην πειθαρχία, στους κανόνες, στην οργάνωση, στο σχεδιασμό, στη συνεργασία μεταξύ 

κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα και στα βιώσιμα συστήματα διακυβέρνησης, και μέσω χρήσης 

υπαρχόντων συστημάτων που ήταν δεκτικά σε επιρροές και μέσω δημιουργίας νέων 

συστημάτων, για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους. Ένας άξιος επιστήμονας, από 

οπουδήποτε και αν προερχόταν, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο φίλο και υποστηρικτή από 

τον Luc Hoffmann (Kushlan, 2017a). Για την εταιρεία του, την Roche, στης οποίας το 

συμβούλιο υπηρέτησε για 43 χρόνια, δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ’ ότι έκανε για την 

ορνιθολογία και την προστασία των υγροτόπων: προώθησε τη βιωσιμότητα, την ηθική και την 

κοινωνική ευθύνη. Έκανε το ίδιο (Kushlan, 2017a). 

Ζούσε απλά, και αν και είχε πολλά χρήματα τα χρησιμοποίησε σοφά και αποτελεσματικά 

για την προώθηση των περιβαλλοντικών του ιδεωδών σε πολλά μέρη του κόσμου (Bechet, 

2016). Λέγεται ότι ο Hoffmann με την γενναιοδωρία του έσωσε την Διεθνή Ένωση για την 

Προστασία της Φύσης δυο φορές. Όταν ξεκίνησε τον Σταθμό Βιολογικής Έρευνας Tour du 

Valat στην Camargue το κτίσμα που χρησιμοποίησε ήταν ένα αγροτόσπιτο που δεν είχε ούτε 

νερό ούτε ηλεκτρικό. Το άφησε με 100 ερευνητές και με παγκόσμια φήμη για την προστασία της 

φύσης. 

Δημιούργησε το ίδρυμα MAVA το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα παγκοσμίως πιο 

πλούσια και γενναιόδωρα περιβαλλοντικά ιδρύματα προσφέροντας κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια 

δολάρια. Το ίδρυμα MAVA πήρε το όνομα του από τα τέσσερα παιδιά του Hoffmann, την Maja, 

τον André, την Vera και την Daschenka. Το Ινστιτούτο Luc Hoffmann ιδρύθηκε το 2012 από το 

Ίδρυμα MAVA και την WWF International για να τιμήσει την κληρονομιά του Luc Hoffmann 

(Breiding, 2016). Το Ινστιτούτο εστιάζει στο πως νέες επιστημονικές ιδέες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επιλύσουν τις ολοένα πιο πολύπλοκες και αλληλένδετες προκλήσεις 

που αφορούν την προστασία της φύσης (People Pill, n.d.). 

Ο πλούτος που διέθετε ο Hoffmann ήταν ισχυρότατο μέσο προστασίας της φύσης. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε πίστευε ότι θα έκανε καλό, έδινε χρήματα. Αυτό γινόταν είτε 

φανερά μέσω χορηγιών και δανείων με χρήση του ονόματός του, είτε συγκεκαλυμμένα μέσω 

δωρεών από οργανισμούς που ήταν υπό τον έλεγχο του. Τις φορές που η WWF δεν ήθελε να 

χρηματοδοτήσει κάποιο έργο, αν ο Hoffmann ήταν πεπεισμένος ότι το έργο άξιζε να 

χρηματοδοτηθεί, το χρηματοδοτούσε ο ίδιος υπογράφοντας μια επιταγή. 

Αυτή η σταθερή και συνεπής εμπλοκή είχε αποτέλεσμα. Για επτά δεκαετίες 

χρησιμοποίησε την περιουσία του για να κάνει μεγάλου μεγέθους δωρεές για να στηρίξει 

περιβαλλοντικά ιδεώδη. Όταν η WWF αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες λίγο μετά την 

ίδρυσή της, επειδή ό όγκος των έργων που είχε εμπλακεί ήταν μεγαλύτερος από τα χρήματα που 

διέθετε, ο Hoffmann με διακριτικότητα έλυσε το πρόβλημα (Bechet, 2016). 

Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά την ίδρυσή της, η WWF είναι ο μεγαλύτερος 

οργανισμός στον κόσμο με 5 εκατομμύρια υποστηρικτές. Η οργάνωση χρηματοδοτεί 1000 έργα 
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σε 100 χώρες. Περίπου 1% της επιφάνειας της γης, συμπεριλαμβανομένων μερικών πολύ 

σημαντικών ενδιαιτημάτων, είναι υπό την προστασία της. Αυτό απέχει μακράν από την εποχή 

που ο Hoffmann ήταν φοιτητής. Την εποχή εκείνη υπήρχε μόνο η Εταιρεία Audubon (Audubon 

Society) στις ΗΠΑ και η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (The Royal 

Society for the Protection of Birds) στο Ηνωμένο Βασίλειο – οι οποίες όμως είχαν τοπικό 

χαρακτήρα και, επιπλέον, δεν είχαν την οργάνωση που απαιτούσε η εποχή. 

Ο Hoffmann ήξερε ότι ο δρόμος για την προστασία της φύσης ήταν ανηφορικός και παρά 

τις τεράστιες επιτυχίες του η ανθρωπότητα είχε πολλά να κάνει. Από το 1970 μέχρι σήμερα η 

βιοποικιλότητα έχει μειωθεί κατά 52% και η κατάσταση χειροτερεύει: 40% της ξηράς της γης 

χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και οι ειδικοί υπολογίζουν ότι μέχρι το 2050 ο 

πληθυσμός της γης θα χρειάζεται τη διπλάσια ποσότητα τροφής απ’ ότι χρειάζεται σήμερα. Αν 

συνυπολογίσει κανείς και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής η κατάσταση γίνεται πολύ 

ανησυχητική (Breiding, 2016). 

Εβδομήντα χρόνια μετά, οι μέθοδοι διαχείρισης για τα υδρόβια πουλιά και τους 

υγροτόπους έχουν βελτιωθεί πολύ και χρησιμοποιούνται σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή 

προγράμματα. Όλα αυτά είναι μέρος της κληρονομιάς του Hoffmann (Kushlan, 2017b). 

Ο Luc Hoffmann έχει τιμηθεί για το έργο του με πολλά βραβεία και τίτλους. Όμως το 

σημαντικότερο επίτευγμά του είναι οι επιτυχίες που είχε όσον αφορά υδρόβια πουλιά, 

υγροτόπους, παράκτια περιβάλλοντα, οι οργανώσεις που δημιούργησε, η οικογένεια του που 

έχει επωμιστεί τη συνέχιση του έργου του (Kushlan, 2017b). Υπάρχει μια έκφραση που 

χρησιμοποιούν οι παρατηρητές πουλιών η οποία λέει ότι «τα πουλιά είναι τα μάτια του 

ουρανού». Ο Hoffmann ποτέ δεν επεδίωξε τιμές ή αγιοσύνη. Το πιο πιθανό είναι ότι πίστευε ότι 

ήταν αρκετό να έχουν εκτιμήσει το έργο του τα ίδια τα πουλιά (Breiding, 2016). 
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Κεφάλαιο 20: 
Τρίπτυχο Συμβίωσης στην Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο  

(Ίσως ο Νεόφυτος Ροδινός από ανευρεθέντα χειρόγραφα χωρίου Μηλικουρίου. Μάϊος 

2018)  

Πρωτ. Δημοσθένη Δημοσθένους Δρος Θ.Σ.  

Διευθυντή  Εργαστήριο Συντηρήσεως Αρχαίων Εικόνων Πινάκων-Χειρογράφων 

Βυζαντινή Ακαδημία Ι.Α. Κύπρου. Email: enalain@outlook.com; 
 

Περίληψη: 

 Στην διάρκεια της εξέλιξης εργασιών συντήρησης σε εκκλησιαστικό βιβλίο, βρέθηκαν στην 

στάχωση του ομάδα από χειρόγραφες σελίδες κολλημένες μεταξύ τους. Αποκαταστάθηκαν αφού 

χωρίστηκαν με μεγάλη προσοχή.  Η χρονολόγηση των φύλλων σαν  υλικού γραφής έγινε δυνατή 

με την παρέμβαση  ερευνητή Δρος Ανδρεα Γιακόβλεβιτς (+Απρίλιος 2020) λίγους μήνες πρίν 

από τον θάνατό του, όταν μελετούσε χειρόγραφα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Μέσω της 

αναγνώρισης των δύο υδατοσήμων που βρισκόντουσαν σε δύο από τα χειρόγραφα φύλλα 

διαπίστωσε ότι αυτά ανάγονται στον 17ο αιώνα και η χώρα παραγωγής τους είναι η Αίγυπτος. 

Σύμφωνα με τον B. Knosο 16ος αιώνας είναι προπαρασκευαστικός των συγκρούσεων για τις 

μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης! (Π/Γεώργιος Μεταλληνός). Τέτοιες συνθήκες γνώρισε και η 

Κύπρος σε σχέση με την ανανέωση της γλώσσας της Γραφής. Αφού, ‘όπως και ο υπόλοιπος 

ελληνισμός η Κύπρος συμμετέχει στην λειτουργία ελληνικών σχολείων με την διδακτική 

παρουσία του δημοδιδασκάλου προς παιδιά αλλά ιδιαίτερα προς τους νέους. Τα χειρόγραφα και 

η εκπροσώπηση τους συνδέουν γεωγραφικά την Κύπρο, Ελλάδα, Βενετία και γενικά όπου 

ομιλείτο η ελληνική γλώσσα και εδίδαξε επίσης ο Νεόφυτος Ροδινός, πρωτοπλάστης της 

δημοτικής, (1589-1659). Ήταν Κύπριος μοναχός, μαθητής του Μαργουνίου και άλλων.  

Post Scripta; Ο ίδιος ο Νεόφυτος Ροδινός μάλιστα, αναφέρει αλλού στα γραπτά του ότι υπάρχει 

εικόνα της Θεοτόκου ζωγραφισμένη από τον Άγιο Λουκά στην Λευκωσία (1) και πρόκειται για 

την εικόνα της Χρυσαλινιώτισσας που επίσης συντηρήθηκε στο Εργαστήριο Συντήρησης της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής. (1)Γ. Βαλέτα, Νεόφυτος Ροδινός, Αθήνα 1979 σ.σ. 10, 13, 16,  200 κ.α. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σημαντικά σημεία της παρούσης έρευνας 

- Η απώλεια εθνικής ανεξαρτησίας των Κυπρίων από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. 

- Η συντήρηση μνήμης αντίδοτο στην λήθη της αλλοτρίωσης  

- Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία, συνέχεια οκτώ αιώνων ξένης κυριαρχίας 

- Κοσμική και αντίστοιχα πνευματική αυθεντία.  

- Εκπαιδευτικά πρότυπα στην Κύπρο. 

- Αποτυχία του Πρώτου Ελληνικού Τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη, 1627. 

- Γυρισμένον εις την απλήν γλώσσαν, υπό Νεοφύτου Ροδινού του Κυπρίου 

- Θρησκευτικά Ρεύματα στην Ενετία του 1600 κατά τον Alberto Vecchi 

- Καθημερινότητα, Διαφωτισμός και Θρησκεία. 

- Έλληνες σύγχρονοι του Ροδινού και λίγο αργότερα. 

- Αξιοποίηση πληροφοριών για την πνευματική καλλιέργεια διδασκομένων στην 

Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο. 

- Εξισλαμισμοί, επανεκχριστιανισμοί 

- Δημοδιδάσκαλοι από την Ευρώπη, συναντούν το Ελληνο-ορθόδοξο ψηφιδωτό 

- Νεόφυτος Ροδινός και άλλοι μαζί του. 

- Εξαιρετικής σημασίας υδατόσημα 

- Τα Χειρόγραφα με την σύγχρονη αντιγραφή.  
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1. Εισαγωγικό 

Μέρος της μαθησιακής πείρας των Κυπρίων στην διάρκεια της Οθωμανοκρατίας ταυτιζόταν με 

τα χρόνια που προηγήθηκαν.  

Η περίοδος της Φραγκοκρατάις στην Κύπρο (1191-1489μ.Χ.) ήταν δύσκολη για την 

οργάνωση, την λειτουργία αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής παιδείας. Αφού περιλάμβανε 

απώλεια εθνικής ανεξαρτησίας. Διατήρησε όμως ο λαός ζωντανές τις εστίες της στοιχειώδους 

και εγκύκλιας Ελληνικής παιδείας, και είχε την ανησυχία επίσης να καταλαβαίνεται με τους 

κυριάρχους στην επικοινωνία του μαζί τους.  

Εάν η συντηρητική στάση του εισβολέα και κατακτητή είναι εξανδραποδισμός για τον 

υπόδουλο, η κυριαρχία στον εσωτερικό κόσμου του κυβερνωμένου συνιστά Ιερή υπόθεση που 

περιλαμβάνει θείον και ανθρώπινον δικαίωμα ταυτόχρονα ανάγεται (Ανδρ. Μητσίδου, Άπαντα 

Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄. Λευκωσία 1997, Τομ.Α΄ σ.710) προς την συντήρηση της ταυτότητας και 

του από που προέρχεται η αυτοσυνειδησία του ιδίου του κατακτηθέντος γεωγραφικά έλληνα της 

Κύπρου. 

Στην όσμωση παρά ταύτα που συμβαίνει στην παιδεία εμπερίστατου λαού υποβόσκει 

αδιόρατα μιά  σύγχυση γλωσσών και μαζί των εκπαιδευτικών συστημάτων. Έτσι, οι σκοποί, 

αλλά και το περιεχόμενο της παρεχόμενης παιδείας σε κάποιο βαθμό διαφοροποιούνται. Η 

συντήρηση μνήμης είναι αντίδοτο στον κίνδυνο της αλλοτρίωσης. Ο καθ. Κων. Σάθας 

αναφέρεται σε τέτοιους κινδύνους. 

Όταν μια μερίδα λαού αποκοπεί βίαια (όπως η Κύπρος) από την εθνική ολομέλεια 

(δηλαδή όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και πνευματικά) μια τέτοια πολιτική υποδούλωση εάν 

συμβή συνεπάγεται και τον πνευματικό εξανδραποδισμό4. Τέτοια διαπίστωση θα μπορούσε να 

έχει απόλυτη αντανάκλαση και στον κυπριακό λαό τον μεσαίωνα αλλά και στην Τουρκοκρατία. 

Μολοταύτα υπήρχαν σταθερές παραδοσιακές δομές και θεσμικές εκφράσεις της ιδιαίτερης 

εθνικής και πνευματικής ταυτότητας5 στο επίπεδο μάλιστα του άβατου της λατρευτικής 

εμπειρίας που ήταν ελληνο-ορθόδοξη. Έτσι, στην Κύπρο βλέπουμε δύο φυσικούς αφέντες ένα 

κοσμικό και ένα πνευματικό6. 

Αλλά για ποια εκπαιδευτικά πρότυπα μιλούμε; 

Μια μικρογραφία χαρακτηριστική σχολής στην εποχή του 1000μ.Χ.  

Προέρχεται από την χειρόγραφη Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη. Η μικρογραφία 

έχει έντονα χρώματα και γραμμή σχεδιαστική πολύ σκούρα. Ας λάβουμε υπόψη τα 

μειονεκτήματα της φωτογράφησης και της εκτύπωσης.  

Παριστάνει ένα μέγαρο με αψίδες και μορφολογικά καλύπτει την αρχιτεκτονική των 

τριών μορφών τριγώνου, κύκλου, τετραγώνου. Συνήθως σε σχέση με τις στέγες των κτιρίων. 

Μια μορφολογικά πλούσια στατική που ανοίχθηκε σε πολυεπίπεδη επιστήμη λόγω της πείρας 

αλλά και της συνεργασίας ανάμεσα στους αρχιτέκτονες, τους οικοδόμους και τους λιθοξόους 

που προετοίμαζαν τις πέτρες. «Η σχολή έχει σαμαρωτή στέγη με κεραμίδια και καλύπτει 

μορφολογικά σχεδόν το σύνολο της εξωτερικής της εικόνας. 

Ο δε κύριος εσωτερικός χώρος είναι διαρρυθισμένος σαν μακρόστενη αίθουσα. Οι 

μαθητές είναι όλοι ώριμοι έφηβοι και επίσης είναι αγένειοι. Κάθονται γύρω από το μακρόστενο 

θρανίο και έχουν ανοιχτά τα βιβλία τους. Δεν διακρίνεται να γράφει κανείς. Στην κεφαλή του 

θρανίου που φαίνεται το ύψος του να είναι μεγαλύτερο από τα σημερινά θρανία, δεξιά είναι ο 

διδάσκαλος που ομιλεί ή διδάσκει κινώντας ελαφρά το χέρι του. Πρώτος στα δεξιά που φαίνεται 

                                                 
4 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Παρίσι 1877 Τομ. Β σ.Ι.Θ΄ 
5  Βλ. Φειδά Η Ελληνική Παιδεία της Κύπρου εις: Εκκλησία Κύπρου, 2000 χρόνια Χριστιανισμού Λσία 2002 σ.271. 
6 Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη Βενετία 1873 Τομ. Β σ.124 
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να κοιτάζει σχολαστικά προς τους μαθητές είναι ο βοηθός του. Τρεις μαθητές φορούν λευκή 

καλύπτρα σαν σκουφί κεφαλής. Φαίνεται ότι είναι πιο διακεκριμένοι από τους υπόλοιπους ή πιο 

μεγάλοι στην ηλικία. Στα δεξιά της ιδίας σύνθεσης ένα δεύτερο θέμα, καλύπτει τις δύο 

τελευταίες από τις πέντε αψίδες της σχολής. Οι εξωτερικές αψίδες αυτές είναι σκόπιμα 

βοηθητικές ώστε ο παρατηρητής να ενημερώνεται πληρέστερα για την υπόθεση. Οι μαθητές ή 

φοιτητές είναι ιστάμενοι, όρθιοι και εξετάζονται ή καθοδηγούνται έχοντας ανοιχτά τα βιβλία 

τους. Μπροστά τους και εντελώς δεξιά είναι καθήμενοι δύο διδάσκοντες ο ένας αγένειος και ο 

άλλος με μαύρη γενειάδα και οι δύο φορούν κόκκινη καλύπτρα στο κεφάλι. 

Πάνω από τους διδασκόμενους είναι γραμμένος ο τίτλος.  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ, ενώ πάνω από τους διδάσκοντες είναι γραμμένος ο τίτλος, ΟΙ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. 

Η μικρογραφία, χρονολογούμενη στην εποχή Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου 913-

959 αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την διδασκαλία των προς Θεόν (=φιλοσοφία) και το σύστημα 

των σπουδών όπως διοργανώνονταν στο τέλος της πρώτης χιλιετηρίδας μετά Χριστόν. 

(Σύνοψις Ιστοριών Ιωάννη Σκυλίτζη εις: Εθνική Βιβλιοθήκη Μαδρίτης, Επίσης: Σύνοψις 

ιστοριών Βερολίνο  - ΝΥ 1973, Επιμέλεια: Η Thurn Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarrum, 

Βερολίνο – ΝΥ 1973). 

Είναι όντως το περιβάλλον μάθησης που δεν συνάντησε διακόσια χρόνια μετά την 

Κύπρο κατά την διάρκεια της νεότητας του ο εκ Κύπρου Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο 

Κύπριος (PG 142, Col. 20, 21 και 28).  

Διότι τα καθιερωμένα στην βυζαντινή παράδοση διδακτικά προγράμματα περιλαμβάνουν 

παροχή γνώσεων και κατάρτιση στην γλώσσα, την ρητορική, την φιλοσοφία κλπ. (Βλ. Φειδά 

Βυζάντιο Αθήναι 1977 σ.340 κ εξής).Στην Οθωμανοκρατία, συναντούμε μια ομάδα διδασκάλων 

Ελλήνων Κυπρίων που έρχονται να διδάξουν στην Κύπρο αφού έχουν προετοιμαστεί στην Δύση 

και ιδιαίτερα την Ιταλία. Ένας από αυτούς είναι ο Νεόφυτος Ροδινός από την Μονή Κύκκου. 

 

2. Αποτυχία του πρώτου Ελληνικού Τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη, Έτος 1627. 

Ο Νικόδημος Μεταξάς ήταν εκκλησιαστική και πολιτική φυσιογνωμία της Κεφαλληνίας. 

Αποπειράθηκε εν έτει 1627 να ιδρύσει και εγκαταστήσει το πρώτο αμειγώς ελληνικό 

τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. 

Ο καθ. Letterio Augliera – La tipografia di Nikodemo Metaxas primo editore di testi 

greci nell’oriente ortodosso Venetia 1996-Istituto Veneto di Scienze, Lettereed Arti (=Το 

Τυπογραφείο του Νικοδήμου Μεταξά πρώτου εκδότη ελληνικών κειμένων στην Ορθόδοξη 

Ανατολή) 

Τότε είναι που για πρώτη φορά είδαν το φως τυπωμένα ελληνικά γράμματα στην 

Κωνσταντινούπολη που παράχθηκαν επί τόπου. 

Το τυπογραφείο λειτούργησε πολύ λίγο καιρό, ελάχιστους μήνες λόγω της αντίδρασης 

τόσο των Οθωμανών, όσο και διπλωματών και κυρίως της Βενετίας που εκπροσωπούσαν χώρες 

που είχαν μονοπώλια στην τυπογραφία, την παραγωγή και την εμπορία χαρτιού. 

Έκτοτε η Ελληνορθόδοξη χερσόνησος δεν ξαναγνώρισε παρόμοια προσπάθεια 

διοργάνωσης ελληνικού τυπογραφείου μέχρι ένα αιώνα μετά όταν στην Μοσχόπολη Βορείου 

Ηπείρου το 1731 ο Μοναχός Γεώργιος εξετύπωσε λειτουργικά κείμενα. Πάλι, το 1759 στο Άγιον 

Όρος ο Δούκας Σωτήριος Τάσου εξέδωσε εκλογή ψαλτηρίου (Leteri Augliera, La Tipografia di 

Nikodemos Metaxas…Venetia 1996 p.4,5). 

Τα όσα αναφέρομαι για τις τυπογραφικές προσπάθειες επαναλαμβάνω, σχετίζονται με 

την κατασταλτική δραστηριότητα παραδοσιακών τυπογραφικών κέντρων όπως η Βενετία, κατά 
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τρόπο που να διατηρήσουν το μονοπώλιο των εντυπώσεων στην Ελληνική. Σαν συνέπεια 

τέτοιων συνθηκών, η σημασία του χειρογράφου βιβλίου παραμένει αυξημένη συστηματικά στην 

οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα. Η εργασία των δημοδιδασκάλων που σπούδασαν στην Ιταλία και 

τις λοιπές ευρωπαϊκές πόλεις και έρχονται, όσοι έρχονται, να διδάξουν στην Κύπρο ή την 

Ελλάδα είναι σημαντικότατη, ακόμα βέβαια μαζί και τα χειρόγραφά τους. 

Ο έλεγχος ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας και των εντύπων είναι κάτι για το οποίο 

ενδιαφέρονταν ανέκαθεν πολλές χώρες και αυτό γιατί η ελληνική είναι η γλώσσα της θεολογίας 

και σε μεγάλο βαθμό των επιστημών όχι μόνο για τότε αλλά και μέχρι σήμερα. 

Μιλώντας για την Δύση, αναφερόμαστε και στον Νεόφυτο Ροδινό, που στο μελέτημα 

μας  μας ενδιαφέρει και είναι και το ερέθισμα για τα περιβάλλοντα που προσπαθούμε να 

προσεγγίσουμε. Αυτού η δραστηριότητα περιελάμβανε πάντα την πνευματική αφύπνιση της 

κοινής γνώμης κατά της Οθωμανικής αλουπούς όπως έλεγε. Μάλιστα τα κηρυκτικά χειρόγραφα 

του ήταν κατά προτίμηση «…γυρισμένα εις την απλήν γλώσσαν…» όπως βλέπουμε μεταξύ 

άλλων στο …Μαρτύριον του αγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, γραμμένου ελληνικά από τον 

Μεταφραστήν, και γυρισμένον εις την απλήν γλώσσαν υπό Νεοφύτου πρεσβυτέρου Ροδινού του 

Κύπριου (Γ. Βαλέτα: Νεόφυτος Ροδινός, Αθήνα 1979 σ.207). 

Πρόκειται για θέμα άξιον έρευνας όσον αφορά το σύστημα του Ροδινού που 

χρησιμοποιούσε για την συγγραφή του αν κατόπιν μεταφράσεως από άλλη γλώσσα πρώτα, 

μετέφερε στην συνέχεια τον λόγο στην απλή γλώσσα.  

 

3. Επιλεγμένη Ανωνυμία 

του Πρωθ. Δημοσθένη Δημοσθένους Δρ. Θ.Σ. 

Στο βιβλίο γραμμένο στην ιταλική γλώσσα με τίτλο, Θρησκευτικά ρεύματα στην Ενετία του 

1600 (και εξής) ξεκινά μια εισαγωγή όπου γίνονται παραδεκτές αξεπέραστες δυσκολίες ώστε να 

γίνει μια επαναστροφή στην Αναγεννησιακή Ιταλία, στην Ιταλία της καθαρής προέλευσης και 

του διαφωτισμού όπως ο συγγραφέας Alberto Vecchi το αντιλαμβάνεται. (Alberto Vecchi; 

Correnti Religiose nel Sei-cento Veneto. VEnezia-Roma 1962). 

Η τότε εκκλησιαστική διοργάνωση των ρωμαιο-καθολικών ιερατικών σεμιναρίων 

διαπιστώνεται τουλάχιστον εξ’ όσων εκτίθενται, δεν είχε την απαιτούμενη ζωτικότητα. 

Συναντάται αυτή η πεποίθηση να ενισχύεται από τις παρεκκλίσεις προς τα παραδεδομένα που 

εμφανίζονται εξαιτίας του Γιανσενισμού και του Harnack. Αυτοί οι δύο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 

σπρώχνουν με τις αν-εικονικές θρησκευτικές ιδέες τους προς την γενική και ανιστόρητη 

κατάθεση αιωρούμενων θεωριών, γενικά κινδυνολογώντας και ισχυριζόμενοι ότι είναι εναντίον 

της ειδωλολατρίας. Δέχεται επίσης ο Alberto Vecchi ότι στην Ιταλία της εποχής χρειάζεται μια 

συντονισμένη απολογητική για αντιμετώπιση των συνεπειών από μια τέτοια σύγχιση. Κάτι 

τέτοιο  αγγίζει τα ενδιαφέροντα της πολικής  ζωής όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και κάθε χώρας. 

Είναι βεβαιωμένο ότι στην τότε Οθωμανική αυτοκρατορία και ιδιαίτερα στις 

Ελληνορθόδοξες περιοχές η κατάσταση δεν ήταν η ίδια. Οι χριστιανοί διψούσαν να γνωρίσουν 

τρόπους ώστε να διασώσουν την διορατικότητα και την έμπνευση τους ιδιαίτερα στα 

πνευματικά θέματα με βάση τις  ρίζες τους. Και γι’ αυτό είχαν πολύ ενθουσιασμό. 
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4. Αlberto Vecchi;  Correnti Religiose nel ‘600 Veneto.  

Venezia – Roma 1962 

Eπιλεγμένη ανωνυμία 

Ο Alberto Vecchi στο βιβλίο του θρησκευτικά ρεύματα στην Βενετία του 1600 και εξής ξεκινά 

με μια εισαγωγή να παραδέχεται τις μεγάλες δυσκολίες της επαναστροφής στην Αναγεννησιακή 

Ιταλία στην Ιταλία της καθαρής προέλευσης και του διαφωτισμού.  Πάνω στην ίδια βάση 

προβληματίζεται.  

Η Εκκλησιαστική διοργάνωση για τις μορφές διδασκαλίας των ιερατικών σχολών πάλι, ο 

ίδιος ερευνητής διαπιστώνει ότι δεν είχαν την απαιτούμενη ζωτικότητα.  Βλέπουμε αυτή την 

πεποίθηση να ενισχύεται από τις τοποθετήσεις του Γιανσενισμού και του Harnack οι οποίοι ούτε 

λίγο ούτε πολύ σπρώχνουν με τις ανεικονικές θρησκευτικές ιδέες τους προς τη γενική και 

ανιστόρητη κατάταξη, κινδυνολογώντας και ισχυριζόμενοι κατά της ειδωλολατρίας.  Δέχεται 

πάντως ο Alberto Vecchi  ότι χρειάζεται μια συντονισμένη απολογητική για το θέμα της 

σύγχυσης των διαφόρων διδασκαλιών. Και αυτό αγγίζει τα ενδιαφέροντα της πολιτικής ζωής 

κάθε χώρας.  

Τα προβλήματα  κάλλιστα του Εκκλησιαστικού κόσμου την ίδια εποχή του 1600 

αντικατοπτρίζονται στο χώρο της άποψης του κοινού που είναι αποκλειστικά σχεδόν στην βάση 

της απαξίωσης ή της αδιαφορίας.  Εκείνο που δεν έγινε μέχρι τότε κατορθωτό, ήταν να 

αναγνωρίσει ο κόσμος της εποχής εκείνης ότι κανείς δεν ήθελε το Πρόσωπο μέσα στην αγιότητα 

του να κολοβώνεται σε όργανο κοσμικών ιδεών, ή ρευμάτων, σχολών ή Ινστιτούτων, ή να 

γίνεται δούλος άψυχων κανόνων ή κάποιας επιλεκτικά παρουσιασμένης παράδοσης. Γι’ αυτό 

και η λέξη κουλτούρα έχει άλλη έννοια στην ελληνική γλώσσα και απέχει από την έννοια της 

Παράδοσης. 

Επί πλέον, το θέμα της θρησκευτικότητας σαν φαινόμενο, οργανικό, δεν επικεντρώνεται κατά 

τρόπο αποκλειστικό στην δογματική ή αποκλειστικά στην ηθική, ή αποκλειστικά στην 

ασκητική, το μυστικισμό, την ποιμαντική την λαϊκή αφιέρωση κ.ό.κ.  Κάτω από αυτή την τρίτη 

άποψη, η επιστημονική εξειδίκευση είναι απόλυτα αναγκαία και γίνεται επιτακτική η εμβάθυνση 

στην δογματική ιστορία, στην ιστορία της ηθικής, της ασκητικής, του μυστικισμού κτλ. 

Μολαταύτα ο αυστηρός εστιασμός, σε πολύ στενά θέματα περικλείει τον κίνδυνο 

γενικοποίησης των κριτηρίων και διεύρυνσης της αναγνώρισης τους σε λάθος κατεύθυνση 

δηλαδή όταν η εφαρμογή αναγνωρισμένων πλέον αρχών βρίσκεται σε συνθήκες εντελώς έξω 

από την αρχική εντολή της έρευνας γι’ αυτές.  Το αυτό ισχύει για τις πνευματικές υπηρεσίες 

προσώπων ως ανθρώπων του πνεύματος αλλά και σχολών. Εξηγώντας επαρκέστερον, ένα θέμα 

ασκητικής, συμπίπτει και με την δογματική θεολογία ή ένα θέμα ηθικής συμπίπτει με την 

ποιμαντική κ.ό.κ.  Χρειάζεται μια καθαρή τοποθέτηση της πρόθεσης προς την προαίρεση. Αυτή 

η δεύτερη στο απαραβίαστο επίπεδο της. 

 

5. Ποια εποχή της Ιταλίας  γνώρισε ο Ροδινός; 

Πάντως, η Ιταλική χερσόνησος ζούσε ακόμα και τον 17ο αιώνα μαζί με την σκιά των Ελλήνων 

λογίων ακόμα και στην προσπάθειά μορφοποίησης της  μελλοντικής της ταυτότητας. 

Ο συγγραφέας Alberto Vecchi στο κεφάλαιο του με τίτλο Concina  σ.383 αναφέρεται 

στον ρόλο της Βενετίας του ‘600 για την Ιταλία. Η Βενετία έχει το προνόμιο της κριτικής 

έκφρασης για ότι θεολογικά εκφράζεται ή διαδίδεται στην Ιταλία. Η λογοκρισία είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη σε σχέση με τα κριτήρια της εποχής και  το κράτος παρακολουθεί σιωπηλά το τι 

γίνεται. Και κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό και το πιο κάτω. 
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Κάμνει αναφορά στον Έλληνα Καλογερά που ασχολήθηκε με το θέμα, όπως λέει, της 

εκκλησιαστικής πολιτικής, έτσι την ονομάζει. Μάλιστα, στο στόμα και την γραφίδα του 

Καλογερά  βάζει την φράση … Υπάρχουν λίγα στις φιλολογικές ειδήσεις αφού τον χώρο τον 

καταλαμβάνουν οι θεολογικές αντιπαραθέσεις. Πιο κάτω … οι αναφορές και τα ζητήματα 

βασισμένα στην πιθανολογία ή την ωραιολογία (=chioccolatta) που δεσμεύονται περισσότερο 

στο τι ακούγεται στα θέατρα ή τι παρουσιάζεται στις μάσκες (που ήταν διαδεδομένες τότε στην 

Βενετία) (υποκρισία;).  

Γενικά οι θεολόγοι της εποχής εμπλέκονται σε αμφισβητήσεις και φαίνεται ότι έχουν 

περιπλεγμένες ιδέες. Πάντα, κάτω από την ησυχία και το χαμόγελο. Δύο χαρακτηριστικά της 

βενετσιάνικης κοινωνίας της εποχής. 

Προς το τέλος του 1656, ο Άγγελος Καλογεράς μέμφεται την δραστηριότητα των 

Concina, Guidona (=Κυδώνης) και Zaccaria. Μάλιστα εκφράζει την απέχθεια, όπως λέει, όλων 

όσοι είναι τίμιοι, έντιμοι. Και κάτι χαρακτηριστικό. Σε περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όταν 

βάσει του νόμου τα θέατρα παραμένουν κλειστά, λέει ο συγγραφέας μας Αlberto Vecchi (απ’ 

όπου παιρνούμε και τις σημειώσεις) ο Καλογεράς και αυτοί οι άνθρωποι τραβούσαν το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην βενετική καθημερινότητα του 1600. 

Ο Διαφωτισμός της Ευρώπης μέσα σε όλη του τη δόξα. Η μέριμνα του Ιταλού 

συγγραφέα  να αναφέρεται για την ενετική καθημερινότητα με τρόπο κριτικό του προσδίδει 

κύρος διαφωτιστού.  Πράγμα και σύστημα αδιάγνωστο από την πίστη και την πατρίδα όπως οι 

ελληνο-ορθόδοξοι την γνωρίζουμε, συναντούμε στην Ιταλία το ίδιο γεωγραφικά ενωποιόν 

όραμα χωρίς όμως τους αιματηρούς αγώνες του ελληνισμού στα βαλκάνια. Το θέμα του 

ενσωματωμένου Έλληνα λόγιου στην ζωή και το πνεύμα του Διαφωτισμού, δεν το ερευνούμε 

εδώ.  Ας θυμούμαστε και σήμερα τους Έλληνες που διδάσκουν σε Πανεπιστήμια όλου του 

κόσμου. 

Αλλά  τότε, αν οι Έλληνες λόγιοι της Ιταλίας δεν πήγαιναν έστω και μια φορά να 

διδάξουν στην Ελλάδα, ακόμα και τα ονόματά τους εξιταλίζονταν.  

 

6. Τα πιο κάτω βρήκα στην Λατερανή Βιβλιοθήκη στις 7 Ιουν. 2018 

Ο Άγγελος Καλογεράς (Calogera) που γεννήθηκε το 1699 μέχρι 1768 είναι άλλος από τον 

Καλογερά που αναφέρει ο Vecchi. Ο Αγγ. Καλογεράς (ο δεύτερος, έτσι ας τον πούμε) ήταν 

Βενεδικτίνος, θεολογικός ερευνητής και βιβλιοθηκονόμος για τις βιβλιοθήκες της Γαληνοτάτης 

στην Βενετία. Εργάστηκε επίσης στον χώρο της ανεύρεσης σπανίων επιστημονικών και 

φιλολογικών εκδόσεων συντόμου περιεχομένου. 

Encyclopedia Italiana Milano-Roma 1930 Vol. VIII Buc-Card 

Στη σειρά της Borla/ Citta Nuova Ιστορία του Χριστιανισμού πίστις θρησκεία – πολιτική – 

κουλτούρα Τομ. 9 Η εποχή του Ορθολογισμού (-κρίνειν) 1620/30-1750 δεν γίνεται αναφορά 

στις πνευματικές συνθήκες προβληματισμού που υπήρχε στην Βενετία του 17ου αι. εξ’ όσων 

τουλάχιστο διαπίστωσα δεν συναντώνται καθόλου τα ονόματα Καλογεράς, Concina, Guidone 

και Zaccaria. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομα Guidone πρέπει να αναζητηθεί προσεκτικά. Πιθανώς 

συμπίπτει με το Κυδώνης – Κυδωνιεύς. Στο Βιογραφικό Λεξικό των Ιταλών (Dizionario 

Biografico degli Italiani) (1st Enciclopedia Italiana Treccani) Ρώμη 1973 (Τομ. 16 σ.750) γίνεται 

αναφορά σε κάποιον Calliergi (Callergi) Zaccaria. Γεννήθηκε πολύ προηγουμένως στο Ρέθυμνο 

όχι μετά το 1473. Ίσως καταγόταν από βυζαντινή αυλή, και προερχόταν από τον Γεώργιο 

Καλλέργη που πήγε στην Βενετία ένα αιώνα ακόμα πριν. Ο Καλλέργης αυτός έφτασε στην 

Βενετία στην ηλικία των 20 ετών. Δημοσίευσε στις 8 Ιουλίου 1499 το Etymologicum Magnum 

το πλέον ενημερωμένο για την εποχή ελληνικό λεξικό εκφραστικό του βυζαντινού πολιτισμού. 
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Μιλούμε για εποχή του πρώτου ανθρωπισμού. Ο Μάρκος Μουσούρος από την πλευρά του 

απευθύνει την συγκεκριμένη έκδοση στους καθηγητές της Πάδοβας. Στην διάρκεια της 

πνευματικής δραστηριότητας και έρευνας του, δεν εντοπίστηκε πόσες προηγούμενες έρευνες 

ανακάλυψε. Κατόπιν, η περιγραφή αναφέρεται πλέον στον Βλαστό, Έλληνα εκδότη στην 

Βενετία. Εδώ εκδίδονται βιβλία στην Ελληνική γλώσσα συμπεριλαμβανομένων και 

λειτουργικών βιβλίων για τον υπόδουλο Ελληνισμό.  

Επιστρέφουμε στον Alberto Vecchi απ’ όπου ξεκινήσαμε. Αναφέρει καθαρά την 

προτίμηση του στον Concina (γεν.1687) που ήταν Δομινικανός Μοναχός με ενθουσιαστικές 

τάσεις. Έδειξε την αντίθεση του προς τις μοντέρνες τάσεις έκφρασης της ηθικής και της άνετης 

μετάθεσης ευθυνών για τα προβλήματα της εποχής δηλαδή των αρχών 18ου αι. O Vecchi επίσης 

τον κατατάσσει σε μια προσπάθεια επιστροφής στις πηγές του χριστιανισμού, κάτι σαν 

αναβίωση των ιδεών του Τερτυλλιανού με ένα είδος καθαρμού από την χαρακτηριζόμενη σαν 

μόλυνση των νέων πνευματικών ρευμάτων της εποχής. Τώρα, απλά ένα σχήμα που εδώ 

προκύπτει. Είναι θέμα προς διερεύνηση. Ο Concina εξυπηρετεί την επιρροή της ισπανικής 

κουλτούρας στην Ιταλία;… 

Σιγά-σιγά, οι Έλληνες της Βενετίας που ξεκίνησαν κατά το πλείστον σαν πρόσφυγες 

εξαιτίας της Οθωμανικής κατάκτησης και έφτασαν στην Γαληνοτάτη και τις γύρω περιοχές, 

κατέληξαν με εκλατινισμένα ονόματα στα ευρετήρια των μελετών μετά κυρίως τον 18ο αιώνα 

και η συμβολή τους στην υπηρεσία του ελευθέρου ανθρωπίνου πνεύματος του ελληνο-

ορθόδοξου, αναμένεται να ανακαλυφθεί από τον αμερόληπτο, τον σύγχρονο ερευνητή.  

Ο Έλληνας της Ιταλίας ιδιαίτερα την Βενετία του 17ου-18ου αι. είναι βέβαιο ότι συνέβαλε 

αποτελεσματικά υπέρ της ανόθευτης χριστιανικής ζωής και παράδοσης όταν η μεταρρύθμιση 

μέσα στην εμπαθή αντιπαράθεση της προς τον καθολικισμό έψαχνε την βοήθεια λεκτικών και 

ηθικο-κοινωνικού περιεχομένου εκφράσεων ώστε να αποκτήσει ιδική της οντότητα. Τούτο το 

τελευταίο συμπίπτει απόλυτα με την διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης μέχρι 

σήμερα. Πολλοί Έλληνες λόγιοι της Ιταλίας μπορεί να παραμείνουν ενταφιασμένοι οριστικά. 

Μόνο που η συμβολή τους παραμένει αμετακίνητη στην σημερινή διαμόρφωση της σύγχρονης 

κοινωνίας βάσει των αρχών της προέλευσης και του σεβασμού της χριστιανικής Ορθόδοξης 

ταυτότητας. Διδασκόμενος από τον άγνωστο στρατιώτη, θέλω μ’ αυτό το σύντομο μελέτημα να 

υπενθυμίσω τον άγνωστο Έλληνα λόγιο που έζησε και υπηρέτησε το καλύτερο αύριο των 

ανθρώπων σ’ ολόκληρο τον κόσμο και που συχνά οι υπόδουλοι Έλληνες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας τον έβλεπαν με καχυποψία ίσως και εχθρότητα.  

 

Αξιοποίηση πληροφοριών για την πνευματική καλλιέργεια διδασκομένων στην 

οθωμανοκρατούμενη Κύπρο. Τέτοια αξιοποίηση είναι υπαρκτή και καταγράφεται σχετικά με 

τους Κυπρίους που σπούδασαν στην Ιταλία, μόνο και αποκλειστικά όταν επέστρεφαν 

τουλάχιστο για κάποιο διάστημα για να διδάξουν στην Κύπρο να φέρουν σε επαφή, τους νέους 

του τόπου με ένα μέρος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Και τα αυτιά του Ελληνορθοδόξου του 

Κυπρίου (που είναι αγρότης και ψαράς ώστε να επιβιώσει), όταν ακούν πολιτισμό και 

πνευματική καθοδήγηση τον εισάγουν στην στράτευση της συντήρησης εκείνου που είναι η 

αγάπη για το θρανίο και την μάθηση, εγκυκλοπαιδική και θεολογική. Εξάλλου η προέλευση των 

ολιγογραμμάτων ή αγραμμάτων Ελληνορθόδοξων της Οθωμανοκρατίας είναι απευθείας από την 

ενοποίηση του ελληνισμού και του Χριστιανισμού ένα κράμα και φύραμα που θαυμάζει το 

παγκόσμιο. Που περιλαμβάνει πρώτιστα, ηθική πνευματικής ελευθερίας.  
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7. Οθωμανοκρατία, Εξισλαμισμοί – Επανεκχριστιανισμοί και η παρουσία διδασκάλων εξ’ 

Ευρώπης 

Οι εξισλαμισμοί αλλά και οι επανεκχριστιανισμοί στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

ήταν κάτι που είχε απευθείας σχέση με τους νόμους της εποχής οι οποίοι νόμοι κατά καιρούς δεν 

ήταν τόσο αυστηροί ώστε οι χριστιανοί υπήκοοι να διαφυλάσσονται ή τουλάχιστον να γίνονται 

ανεκτοί στις αρχές και την εξουσία του κυρίαρχου. Πάλιν μερικοί, επιπλέον που είχαν κατά 

διάφορους τρόπους εξισλαμισθεί, εκμεταλλεύονταν τέτοιες ευκαιρίες ώστε να επανέλθουν στον 

χριστιανισμό. 

Κωστή Κοκκινόφτα, Εξισλαμισμοί και 

επανεκχριστιανισμοί στην Κύπρο κατά την  

Τουρκοκρατία (1571-1878) εις: Επιστημονική 

Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, αρ.11 

Λευκωσία 2014 σσ.115-150. 

Οι συνθήκες διαφοροποιούνται στην Κύπρο στην εποχή της Αγγλοκρατίας αφού ο Κ. 

Κοκκινόφτας αναφέρεται σε περιπτώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να προσέλθουν στον 

Χριστιανισμό από μέρους Οθωμανών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι 

ενδιαφερόμενοι Τούρκοι για να βαπτιστούν συναντούσαν από σιωπή μέχρις ακόμη και 

αδιαφορία από μέρους της Εκκλησίας Κύπρου. 

Κωστή Κοκκινόφτα, Εξισλαμισμοί και 

επανεκχριστιανισμοί στην Κύπρο κατά την  

Αγγλοκρατία (1878-1960)  

εις: Επετηρηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών,  

Τομ.37, Λευκωσία 2015 σσ.187-255. 

Όσοι αναφέρονται στο θέμα αυτό Ευρωπαίοι περιηγητές, ερευνητές, διπλωματικοί 

ακόλουθοι, μιλούν σε σχέση με την ιδιότητα και την προσωπική τους ταυτότητα. Ιδιαίτερα 

μάλιστα όταν προσφεύγουν σε αριθμούς. Η αγγλοκρατία φέρνει το θέμα στο σαφές επίπεδο της 

διαχείρισης των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους των οποίων κατά την γνώμη του γράφοντος 

η ταυτότητα ήταν ούτως ή άλλως έτσι λόγω έλλειψης συστηματικής παιδείας. Εν ολίγοις, η 

Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει στην βάση της την αρχή του σεβασμού του πλησίον.  

Ο τρόπος σκέψης ή αντίληψης των πραγμάτων μάλιστα σε σχέση με την ταυτότητα των 

κατοίκων της Κύπρου είχε αμετακίνητη σχέση με την θρησκευτικότητα και την γλώσσα. 

Η Οθωμανική Παιδεία και η Δυτική Παιδεία δύο εκ διαμέτρου διαφορετικές διαστάσεις 

πολιτισμού, μάλιστα απέναντι στην Ελληνορθόδοξη και αρχαία ταυτότητα των Ελλήνων-

Κυπρίων. Για την τελευταία ομάδα, τα πράγματα ήταν πάντα πραγματικά δύσκολα όταν 

αποξενώνονταν τα παιδιά τους από την γλώσσα των πατέρων τους και όταν στο χωριό ή την 

κοινότητα τους έμεναν χωρίς ιερέα, πρώτιστα μάλιστα αυτό το τελευταίο.  

Ο ρόλος του Νεόφυτου Ροδινού που είχε για μια περίοδο εκλατινιστεί και του Ιωακείμ 

Κυπρίου που ήτο Ορθόδοξος δείχνει την προσπάθεια και των δύο από κοινού για να διασωθεί ο 

αρχέγονος χαρακτήρας της Κύπρου και της ελληνο-χριστιανικής ταυτότητας της, παρότι 

χρησιμοποιεί ο πρώτος εκφράσεις που προτιμούνται και αποφεύγει εκφράσεις που έχουν 

οριοθετηθεί από την Propaganda Fide στην Ρώμη. 

Τάσου Καπλάνη. Νεόφυτος Ροδινός  

- Ιωακείμ ο Κύπριος: Λογοτεχνικές  

αποτυπώσεις της Κύπρου και ταυτότητες  

στο 17ο αι., εις: Επετηρίδα Κέντρου 

Επιστημονικών Ερευνών, τομ.37. 
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Λευκωσία 2015 σ.σ.283-310. 

Οι δύο συγγραφείς κατά την γνώμη του γράφοντος, παραμένουν αναπόσπαστοι από τις 

συνθήκες της περιόδου των αιώνων πριν την ολοκληρωτική Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου 

που επισυνέβηκε το 1571. 

Και οι δύο δημοδιδάσκαλοι, έτσι τους ονομάζω δραστηριοποιημένοι εντός των ορίων 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν να αντιμετωπίσουν πρώτιστα το μέγεθος της κατοχής 

εκεί όπου δίδασκαν και στον χώρο που βρίσκονταν και επίσης το ασυντόνιστο ενδιαφέρον από 

μέρους της δύσεως αφού η υπόθεσις των υποδούλων Ελλήνων είχε πάντα γι’ αυτούς ένα τρόπο 

θέασης από την πλευρά του υλικού συμφέροντος. Γι’ αυτό μόλις η Αγγλία έγινε κοσμοκράτειρα, 

σταθεροποίησε οριστικά την παρουσία της κατά συντονισμένο τρόπο στην Μέση Ανατολή με 

ιδιαίτερη έμφαση την Κύπρο. Διαβάζοντας το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στα ιταλικά L’uomo del 

Rinascimento (Ο αναγεννησιακός άνθρωπος), βλέπουμε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες 

πληροφορίες. 

Διακρίνεται καθαρά ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι μόνες γυναίκες που πραγματικά 

κυβέρνησαν και καμιά άλλη δεν κυβέρνησε ανάμεσα στις δύο διακυβερνήσεις τους στην 

Ευρώπη είναι η Αικατερίνη Κορνάρο στην Κύπρο (τέλος 15ου αιώνα) και η Ελισάβετ Α΄ της 

Αγγλίας. (Β΄ ήμισυ του 16ου αι.). Και είναι οι πρώτες που διακυβέρνησαν στην Ευρώπη. Ίσως 

είναι μόνο μια ιστορική σύμπτωση. Η σαρωτική παρουσία του κατακτητή στην Κύπρο που ήταν 

αλλόθρησκος όπως και ο επιδρομικός χαρακτήρας των συχνών καταστροφικών δραστηριοτήτων 

από μέρους του εναντίον των Ελληνο-χριστιανικών κοινοτήτων, φέρνουν στο προσκήνιο την 

αναγκαιότητα του θεσμού της Εθναρχίας που υποχρεωτικά δεν έχει καμία επίσημη σχέση με 

τους δημο-διδασκάλους οι οποίοι αυτοί οι τελευταίοι είχαν να διδάξουν σε πρώτο επίπεδο την 

υπόθεση της φυσικής επιβίωσης των διδασκομένων τους. Οφείλουμε να δεχτούμε ότι υπάρχει 

μια φυσική παρά μόνον αφανής συνεργασία ανάμεσα στην ίδια την εθναρχία και την 

συγκλίνουσα εθναρχική συμβολή των δημο-διδασκάλων αυτών, του Ιωακείμ και του Νεοφύτου 

Ροδινού. 

Το βυζαντινό εκκλησιαστικό ψηφιδωτό δεν έπαψε να υπάρχει το 1453. Ο 

ελληνορθόδοξος πνευματικός άνθρωπος και λόγιος συνεχίζει την παράδοση του θρανίου, της 

μάθησης και της διδασκαλίας. Και δρασκελά τα σκαλιά της εισόδου του στον σύγχρονο τον 

σημερινό κόσμο κάτω από συνθήκες πνευματικής επαγρύπνισης, και πάντοτε ακούραστος και 

ακατάβλητος.  

 

8. Για το Νεόφυτο Ροδινό συγκεκριμένα 

Γ. Βαλέτας. Νεόφυτος Ροδινός, Αθήνα 1979 

Ο Νεόφυτος Ροδινός, ήλθε στην πατρίδα του στα 1603-1607 και σύστησε σχολείο θέλοντας να 

συνεχίσει το έργο του μεγάλου διδασκάλου του Λεόντιου Ευστράτιου στην μονή Πίπη 

(Λευκωσία) ή σε άλλο μοναστήρι της Κύπρου. Ένα έργο που το σταμάτησαν οι περιστάσεις και 

οι αντιδράσεις των γερόντων και ανάγκασαν τον Ροδινό να εγκαταλείψει την πατρίδα του…Με 

τα κυρήγματά του συγκράτησε από τον εξισλαμισμό και ενθάρρυνε τον Ελληνισμό της Κύπρου 

στην θρησκεία, την χριστιανική και συνάμα πατριωτική ιδέα…(σ.44). 

…Το σύνολο του συγγραφικού έργου του περιλαμβάνει ένα μέρος απρόσιτο, ανέκδοτο, ενώ ότι 

έχει τυπωθεί είναι ως επί το πλείστον απρόσιτο πάλι. Πάντως χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Έργα Εκκλησιαστικά, δηλ. κατηχήσεις, προσευχητάρια, εξομολογητάρια, συνόψεις, 

μαρτυρολόγια, κ.λ.π. 

2. Έργα Μεταφραστικά, μεγάλης γλωσσικής και λογοτεχνικής αξίας, όπως του Αυγουστίνου 

το εγχειρίδιο, το Μηνολόγιο, διάφορα συναξάρια κλπ. Τα ανευρεθέντα χειρόγραφα 
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Μηλικουρίου ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα και περιλαμβάνουν αποσπάσματα από Ευαγγέλια 

ή Αποστόλους και  

3. Τα καθαρά λογογραφικά πρωτότυπα έργα του, τα δοκίμια και οι εκκλησιαστικοί λόγοι 

του…(σ.45) 

Ο Νεόφυτος Ροδινός που ταξίδεψε σχεδόν σ’ ολόκληρη την μεσογειακή Ευρώπη, γύρισε 

στα τελευταία χρόνια του σαν αθεράπευτος νοσταλγός της γενέτειρας του και άφησε την στερνή 

του πνοή στην γη των πατέρων του το 1659, πιθανώς στη Μονή του Κύκκου. 

…Αναδείχθηκε η Ποταμιού (Επ. Λεμεσού) στα χρόνια της ακμής της κοιτίδα ολόκληρης Σχολής 

λογίων, του Σολωμού Ροδινού (πατρός), Νεοφύτου Ροδινού (υιού), Λοΐζου Ρούσου, Παρθενίου 

Λιβύης, και του κορυφαίου πλην πρόωρα αποθαμένου στα 35 του χρόνια, του ουμανιστή και 

πρώτου παιδευτή της Κύπρου Λεόντιου Ευστράτιου από το γειτονικό της Ποταμιούς, το 

Κοιλάνι…(σ.47). 

 

ΡΟΔΙΝΟΣ 

7η δεκαετία του 17ου αιώνα 

Υδατόσημο των παραγωγών χαρτιού όπου έγραψε ο Ροδινός και βρίσκεται συντηρημένο 

στην συλλογή της Αρχιεπισκοπής. 

Υδατόσημο: Κορώνα, με αστέρι και ημισέληνο επάνω και αρχικά γράμματα AC από το έτος 

1639 ίδια εκδοχή του υδατόσημου όπως στον Κωδ. Κύκκου 35 και όμοια εκδοχή όπως στον 

κωδ. Αγ. Νεοφύτου 35 και πολύ όμοια όπως στον Κατάλογο των A. Velkov – S. Andreev7 αρ. 

377Α και 377Β (με αρχικά ΑΖ) από το έτος 1694. 

 
Σχήμα υδατόσημου σε χαρτί από την Αίγυπτο που ανέλυσε ο Ανδρέας Γιακόβλεβιτς γνωστός 

επιστήμων που υπηρετεί στην Κύπρο και εργάζεται στην έρευνα των χειρογράφων.  

 

                                                 
7 Vodni znaci v osmano – twiskite documenti I: tu Lumi, Sofia 1983. 
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Μερικές συντομογραφίες του γραφέως 

Τα Χειρόγραφα τον Μάιο 2018. Εργαστήριο Συντηρήσεως Αρχαίων Εικόνων Πινάκων και 

Χειρογράφων. 

 
Επίλογος 

Το ψηφιδωτό του Ελληνισμού για να είναι ομοιόμορφο και ενωμένο χρειάζεται σύμμαχο την 

Συντήρηση. Η αγάπη για τα γράμματα έχει συνεχή και ομογενοποιημένη ιστορία και επίσης 

ολοκάθαρα θρησκευτική όταν ο ελληνο-χριστιανισμός διαφάνηκε για πρώτη φορά στα πρώτα 

χριστιανικά χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Η φάση της παρουσίας του 

Νεόφυτου Ροδινού στην Κύπρο αποτελεί ένα σταθμό φυσικής συνέχειας του ανόθευτου 

χαρακτήρα της Κύπρου. 
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Ανευρεθέντα χειρόγραφα εκ Μηλικουρίου, Μάιος 2018 
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Κεφάλαιο 21: 
 

 

 

 

 

 

Μικρά Ασία. Ο Κρυπτοχριστιανισμός στο Χθες και στο Σήμερα. 

Ένα ζήτημα «Ταυτοτήτων».  Μια Γεωπολιτική Προσέγγιση 

 
Αδαμαντία Κωνσταντάρα 

Τμήμα Γεωγραφίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Email: geoma20015@geo.aegean.gr  

 

Περίληψη: 

Τα Ανατολικά σύνορα του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Μικράς Ασίας  περιλαμβάνοντας 

το δυτικό μέρος της ενδοχώρας αλλά και τις παράκτιες περιοχές αποτελούν μέχρι και σήμερα  

«σημείο» αμφιλεγόμενο τόσο από την Ελληνική όσο και από την Τουρκική σκοπιά. Και οι δυο 

λαοί πάντα επιθυμούσαν τη διεκδίκηση και τη διεύρυνση των συνόρων είτε δια μέσω της 

πολεμικής οδού και των διαρκών κατακτήσεων είτε της επίκλησης των διπλωματικών σχέσεων 

και  της επικράτησης του Διεθνούς Δικαίου. Ο καθορισμός των συνόρων ( εδαφικών, εναέριων 

& υδάτινων) βρίσκονται σε ένα διαρκές καθεστώς επαναπροσδιορισμού από το 19ο έως και το 

21ο αιώνα. Ο γεωγραφικός χώρος της Μικράς Ασίας εξετάζεται  παραλλήλως με τον όρο 

«Κρυπτό» και ειδικότερα του «Κρυπτοχριστιανισμού» συνδεδεμένου με την Ορθοδοξία αλλά 

και με τον Ελληνισμό των «απέναντι». Οι δυο όροι λοιπόν συνεξετάζονται: Ο  «γεωγραφικός» 

και ο «ιστορικός». Η ιστορία των Ελληνοτουρκικών καθώς φαίνεται είναι μακραίωνη και 

παράλληλη. Υπάρχει και αυτή  πλευρά της «συλλογικής συνείδησης» και της « Μνήμης» 

κατασκευασμένες από την ανθρώπινη κοινότητα. Η «γκρίζα ταυτότητα» που έχτισαν από κοινού 

οι δυο λαοί προκύπτει από την ανάγκη του «αυτοπροσδιορισμού» της «ατομικής ταυτότητας» η 

οποία αποπνέεται από τη «συλλογική». 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Κρυπτοχριστιανισμός, Ταυτότητα, Ιστορία, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Μικρά 

Ασία 
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1. Εισαγωγή  

Ένας γεωγραφικός χώρος συνοδευόμενος από δυο επίσημες ονομασίες. Η Μικρά Ασία των 

Ελλήνων  αποτελεί ταυτοχρόνως την Ανατολία των Τούρκων. Η δυτική προεξοχή της Ασίας 

αλλά και το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας. Τα σύνορα της ευρύτερης περιοχής 

καθορίζονται από τα υδάτινα όρια : Τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο & το Αιγαίο από τα 

δυτικά. Η θάλασσα του Μαρμαρά διαχωρίζει τη Μικρά Ασία από τη περιοχή της Θράκης 

διαμορφώνοντας  το γενικότερο ευρωπαϊκό χάρτη δια μέσω των υδάτινων συνόρων. Στα 

ανατολικά εκτείνεται μια νοητή  γραμμή μεταξύ του κόλπου της Αλεξανδρέττας και της Μαύρης 

Θάλασσας μέχρι και τα αρμένικα υψίπεδα. Το ανατολικό κομμάτι της Ανατολικής Ανατολίας 

οριοθετείται με τα κράτη του Ιράν & Ιράκ. Πάντως η Μικρά Ασία περιλαμβάνει τα δύο τρίτα 

του ασιατικού τμήματος της σύγχρονης Τουρκίας( Αναστασοπούλου, 1999) .  

Ταυτοχρόνως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομάδες ανθρώπων που κατοικούν εκεί. 

Κάποιος όρος θα έπρεπε να τους διαχωρίσει και ο κλήρος έπεσε στις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

των δυο λαών. Μια των κατακτημένων χριστιανών ορθοδόξων και μια των μουσουλμάνων 

κατακτητών. Το θρήσκευμα όπως αποδείχθηκε ήταν και το κριτήριο ανταλλαγής το 1922. Μέχρι 

και τον 16ο οι συνθήκες συμβίωσης ήταν πιο υποφερτές. Όμως η σταδιακή εξέγερση των 

Ευρωπαϊκών Εθνών θορύβησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξεκίνησε του μαζικούς 

εξισλαμισμούς και έτσι οι φανεροί έγιναν « Κρυφοί». Για αυτό και ο «Κρυπτοχριστιανισμός» 

μπαίνει και πάλι στο προσκήνιο.  Οι άπιστοι ( γκιαούρ)/ οι δίπιστοι/ οι Tenessur- Rums ήταν οι 

φανεροί χριστιανοί. Οι Λινοπάμπακοι/ Ψευδότουρκοι / Σπαθιώτες/ Γιουρούκοι/ Λαζοί 

Μπεκτασήδες /Καραμανλήδες/ Σταυριώτες/ Κρωμλήδες/ Κλωστοί ήταν οι λεγόμενοι «Κρυφοί» , 

άνθρωποι που καβαλούσαν τη διπλή ταυτότητα μαζί τους πάντα. Απόκληροι της εκκλησίας, του 

ελληνικού κράτους αλλά και της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πάντοτε βρίσκονταν σε μια 

μεθοριακή κατάσταση χωρίς να υπάρχει ουσιαστική μέριμνα σήμερα αναγνωρίζονται ως βίαια 

εξισλαμισθέντες αλλά και ως μια μειονοτική ομάδα είτε θρησκευτική είτε εθνική. Η διάκριση 

τους είναι σαφής και επιβεβλημένη (Γκαρά & Τζεδόπουλος, 2015).  

Το διακύβευμα είναι αν υπάρχουν σήμερα «Κρυφοί» στην Ανατολία ή ακόμη και αν οι 

χριστιανικοί πληθυσμοί μπορούν ελεύθερα σε μια ισλαμική χώρα, να διατελέσουν ελεύθερα τα 

θρησκευτικά τους πιστεύω. Το ρώτημα αυτό πρόκειται να εξεταστεί από τη ματιά της « 

Προφορικής Ιστορίας» & της « Μνήμης» . Και οι δυο πλευρές μιλούν « ανοιχτά» αλλά και με 

φόβο ταυτοχρόνως για το φαινόμενο του «Κρυπτοχριστιανισμού» ή του «Κρυφοελληνισμού». 

Οι συνεντεύξεις που εξετάστηκαν ήταν τόσο από βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και από τη 

διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας στην Ελλάδα αν και έγιναν προσπάθειες να προσεγγιστούν οι 

άνθρωποι της «απέναντι» όχθης. Σήμερα, το θρησκευτικό φαινόμενο, θα μπορέσει να 

αποτελέσει το γεγονός που θα επιφέρει τη ρήξη μεταξύ των δυο κρατών;  Από τι φαίνεται 

υπάρχουν βαθύτερες αιτίες της γενικότερης διένεξης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

 

2.Ο Γεωγραφικός χώρος και η ονοματολογία της Μικράς Ασίας 

Ο όρος «Ασία», αν και αρχικά προσδιόριζε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ενώ  

αργότερα το ίδιο όνομα «Ασία» περικλείει μια ολόκληρη ήπειρο μιας και έγινε 

επαναπροσδιορισμός των συνόρων από την Ευρώπη. Η «Ασία» σύμφωνα με τους αρχαίους 

Έλληνες ήταν μια παραθαλάσσια «χώρα» ενώ αργότερα προστέθηκαν τα διαμερίσματα της 

ενδοχώρας και εκείνο το χρονικό διάστημα άρχισαν να εξερευνώνται. Οι χώρες της Μικράς 

Ασίας κατά τους αρχαίους χρόνους ήταν στο Βορρά: Ο Πόντος, η Παφλαγονία, η Βιθυνία. Στη 

Δύση: Η Μυσία, η Λυδία και η Καρία. Στο Νότο : Η Λυκία, η Πισιδία, η Παμφυλία, η Κιλικία 
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και στο κεντρικό άξονα της ενδοχώρας ήταν: Η Φρυγία, η Καβαλίδα, η Ισαυρία, η Λυκαονία, η 

Γαλατία και η Καππαδοκία ( Κοντογιάννης, 1921, σ. 3).  

Ο Ιωάννης Κάλφογλου για να προσδιορίσει τα γεωγραφία όρια της Μικράς Ασίας στην 

αρχαία Ελλάδα, δεν χρησιμοποιεί τον όρο «χώρα» όπως οι αρχαίοι περιηγητές  αλλά τον όρο 

«επαρχία». Επίσης τα σύνορα ταυτίζονται με τους όρους  «Εγιαλέτ»/ «Εγιαλέτι» ( «Πασαλίκι» 

κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας)  που από τι φαίνεται ήταν σύγχρονος κατά το 

χρονικό διάστημα του 1899 λίγο πριν την εκπνοή του 19ου αιώνα. Ο όρος «χώρα» ήταν 

«οικείος» στις βιβλιογραφικές αναφορές της ελληνιστικής περιόδου. Πάντως ο διοικητικός 

διαχωρισμός τους ταυτίζεται απόλυτα ( Κάλφογλου, 2002, σ. 69). Όταν οι Ρωμαίοι έγιναν οι 

κυρίαρχοι της περιοχής της «Κάτω Ασίας» ( Φρυγία, Καρία , Μυσία)  διατήρησαν το όνομα « 

Ασία»  μέχρι και τις περιοχές που βρισκόταν στη περιοχή του Ταύρου από εκεί και πέρα μεταξύ 

του Ταύρου και της Θάλασσας της Κύπρου, το όνομα το οποίο δόθηκε ήταν Βασίλειο της 

Συρίας (Κοντογιάννης, 1921, σ. 2). 

Εν συνεχεία,  η ονομασία της «Μικράς Ασίας» παρουσιάζεται σταδιακά από τον 5ο αιώνα 

και μετά κατά την εποχή του Βυζαντίου και της Λατινοκρατίας. Ο Παύλος Ορόσιος  (Hist., I, 2, 

10),  ήταν ο  πρώτος που χρησιμοποίησε, τον όρο «Μικρά Ασία» ( Asia Minor) το 400 μ.Χ ενώ 

τον 10ο αιώνα υπό βυζαντινή διοίκηση ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, όταν αναφερόταν 

στο «Ανατολικό Θέμα»  χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, όχι γιατί βρίσκεται στο τελευταίο σημείο 

της Ανατολής αλλά διότι με αυτό τον τρόπο οριοθετείται το Ανατολικό τμήμα της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας αντίθετα από τα σύνορα της Δυτικής Ευρώπης. Διοικητικά η «Ανατολή», ήταν 

το « Θέμα» με τις 29 «επαρχίες» της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Από εκεί και έπειτα, ήρθε το 

νεότερο όνομα της «Ανατολή», όταν περιήλθε στα χέρια των Τούρκων και των Ευρωπαίων 

εμπόρων την ονόμασαν «Levant»  ή «Levante». Σταδιακά, οι κατακτητές κατόρθωσαν να 

δραστηριοποιηθούν δια μέσω των εμπορικών σχέσεων και να κατακτήσουν  ένα μέρος της 

Δυτικής Μικράς Ασίας. Για αυτό  οι Σελτζούκοι  είχαν καταλάβει εξ’ ολοκλήρου τις Ανατολικές 

επαρχίες της πρώην ισχυρής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Της απέδωσαν λοιπόν, τον όρο 

«Ρωμανία», προκειμένου, να ενισχυθεί η συλλογική συνείδηση των εναπομείναντα  Ρωμαίων 

υπηκόων  θεωρώντας ότι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των Ρωμαίων πολιτών.  

Ο όρος «Ρωμανία» δηλώνει  :  τη γη των Ρωμαίων  και κυρίως την Ανατολική Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, το Σουλτανάτο των « Rum». Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ετυμολογικής 

συγγένειας του όρου «Rum» είναι και το τοπωνύμιο Ερζερόυμ, καθώς στην πραγματικότητα 

σήμαινε Erd-i Rum ή Arzan al-Rum, δηλαδή εδάφη των 'Ρωμαίων (= Βυζαντινών). Επιπλέον, ο 

όρος «Rum» συναντάται και ως «Ρούμελη», αντικατοπτρίζοντας τον γεωγραφικό χώρο της 

ευρωπαϊκής Τουρκίας ( από το νότιο τμήμα της Βουλγαρίας μέχρι και το σημερινό νότιο τμήμα 

της ηπειρωτικής χώρας) (Νταλέγκρ, 2006, σ.70). Από εκεί και έπειτα, επικρατεί ο όρος « Rum- 

Millet». Ο όρος «millet» προέρχεται από το αραβικό «milla» που σημαίνει: «έθνος», 

χρησιμοποιούνταν για να ορίσει τις θρησκευτικές κοινότητες με μονοθεϊστικό χαρακτήρα και 

όχι τα έθνη τον σύγχρονο όρο. Ταυτόχρονα το «millet» αποτελούσε τη διοικητική μονάδα 

οργάνωσης και στο χριστιανικό millet, η κεφαλή ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο 

όρος που επικράτησε για να προσδιορίζει τη σύγχρονη Μικρά Ασία ήταν αυτός που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ( μεταξύ του 11ου  και του 

15ου  αιώνα)  και μετά επικρατεί,  ο όρος  « Ανατολία», διατηρώντας παράλληλα και τον ήδη  

διαδεδομένο όρο  «Μικρά Ασία» κυρίως για τη Δυτική και την Ελληνική βιβλιογραφία.  Από το 

1922 έως και σήμερα φαίνεται να διατήρησε τον όρο «Ανατολία» στα πλαίσια  της δημιουργίας 

του έθνους- κράτους  επειδή βασίστηκε στη σκληρή θεοκρατική και αυταρχική διοίκηση 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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(Roudometof, 1998, σ. 11) . Έτσι η Μικρά Ασία των Ελλήνων έγινε οριστικά η Ανατολία των 

Τούρκων (Αναστασοπούλου, 1999, σ. 438). 

 

3.Ο « Κρυφός» του Χθες ,  19ο – 20ο αιώνας 

Σύμφωνα με τον Maurus Reinkowski (2007) μέσα από τη γραπτή του μελέτη: ‘’Hidden 

Believers, Hidden Apostates : The Phenomenon of Crypto- Jews and Crypto- Christians in the 

Middle- East ‘’ αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο κυρίως εννοιολογικά  στη γέννηση του όρου: 

cr(pto- religious) ενώ ο όρος, ίσως να μπορεί να αποδοθεί , στα ελληνικά ως: « Κρυπτό-

θρησκευτικός».  Το φαινόμενο λοιπόν, άρχισε να εμφανίζεται κυρίως στις θρησκείες της Μέσης 

Ανατολής. Αρχικά, ερμηνεύοντας τον όρο, προσδιορίζει τη κατάσταση των ανθρώπων εκ των 

οποίων, οι θρησκευτικές τους απόψεις δεν συμβαδίζουν με τις επικρατούσες πρακτικές της 

επίσημης θρησκείας και έτσι ξεκινά η διαδικασία απόκρυψης των θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων από το ευρύτερο κοινό. Για αυτό και εμφανίζονται ανά τις επίσημες θρησκείες και 

οι λεγόμενες  «κρυπτό- θρησκείες», ενώ συνήθεις όροι που συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι 

εξής  :  « Crypto-Jewish & Crypto- Christian, Crypto-Judaism, Crypto- Jews,  Crypto-Muslims 

& Crypto- Shiites».  

 Γυρνώντας τον χρόνο πίσω το φαινόμενο του «Κρυφού», ξεκίνησε στον Ελλαδικό και 

Βαλκανικό χώρο από τα Ρωμαϊκά χρόνια μιας και η εκδίωξη που δέχτηκαν οι πρώτοι χριστιανοί 

τον 3ο και τον 4ο αιώνα τους εξανάγκασε να αποκρύψουν τη χριστιανική πίστη, ενώ η κρυφή 

θρησκευτική αυτή σχέση με το θείο συνεχίστηκε και κατά τη περίοδο των Αραβικών 

κατακτήσεων στη περίοδο των «Φατιμιδών» και των άλλων επακόλουθων μουσουλμανικών 

δυναστειών. Έπειτα, και μετά την επικράτηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας επί Σελίμ Α’ 

(1512- 1520) και του ΣουλεΪμάν του Μεγαλοπρεπούς ( 1566) ξεκίνησαν οι πρώτες βίαιες 

εξάρσεις του εξισλαμισμού που επεκτάθηκαν ως και τον 18ο αιώνα. Ο ήδη κλονισμένος 

χριστιανικός κόσμος μετά από τη πτώση της Κωνσταντινούπολης έρχεται να προσθέσει και τη 

δεισιδαιμονική αντίληψη των πολλών αμαρτημάτων των χριστιανών εξαιτίας της αγνωμοσύνης 

απέναντι στις ευεργεσίες του θεϊκού στοιχείου  αλλά και στη παραβίαση των θεϊκών εντολών 

εξαιτίας του παρακλητικού βίου των χριστιανών για αυτό και επήλθε, η λεγόμενη «κρυφή» 

λατρεία του χριστιανικού θεού ( Βακαλόπουλος, 1974, σ.164).  

Σταδιακά λοιπόν, τα πρώτα δείγματα του «Κρυπτό- Χριστιανισμού» εμφανίζονται: στη 

Κύπρο, Κρήτη, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου και στην 

Βορειανατολική Ανατολία. Μικρότερος αριθμός «κρυπτό- χριστιανών» συναντάται, στα νησιά 

του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στη Βουλγαρία & στη Βοσνία. Εκείνο το διάστημα της 

σταδιακής εκδήλωσης του φαινομένου οι Νότιοι Σλάβοι ονόμασαν τους ανθρώπους αυτούς με 

τη διττή θρησκευτική ταυτότητα, ως «dvovere» ή «dvoverstvo» αλλά και οι Έλληνες οι ίδιοι,  

έδωσαν τον όρο «dipistia», δηλαδή «διπιστία» . Στις δυο περιπτώσεις ο βασικός γνώμονας όλων 

αυτών των πιστών  ήταν η διατήρηση του χριστιανισμού απόκρυφα (Skendi, 2015, σ. 227-228). 

 Αργότερα και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ενώ η παράλληλη διακυβέρνηση της 

Αγγλικής & Οθωμανικής κυριαρχίας ήταν γεγονός οι λεγόμενοι «Κρυπτό-χριστιανοί» της 

Κύπρου αποκαλούνταν ως «linovanwakoi» αλλιώς «Λινοπαμπάτζιοι»/ « Λινοπάμπακοι»  ( κατά 

το 1878)  ( προφανώς η έννοια περιλαμβάνει τα  φυσικά στοιχεία του λινού και του  βαμβακιού, 

προκειμένου να δηλώσουν τη διπλή ταυτότητά τους). Άλλες ονομασίες που τους αποδίδονταν 

εκείνη τη χρονική περίοδο,  ήταν « Ladokophtedes» αυτοί δηλαδή που κόβουν το λαρδί , καθώς 

έτρωγαν χοιρινό ως γνωστόν το χοιρινό κρέας ήταν απαγορευμένο για του μουσουλμάνους 

Σουνίτες. Ακόμη,  « Mesokertedes» « Μεσοκερτέδες», στα Ιταλικά σημαίνει mezzo quarto ( half 

and half) ,μισός- μισός, «μεσοί» και «παράμεσοι»,( betwixt and betweens) «πατσάλοι» ( 



 
287 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

piebalds) και  «apostolikos» (αποστολικοί) όπως και «χαρουπάδες» (μισός καλλιεργημένος και 

μισός άγριος)  (Skendi, 2015 σ.229-230).  

Οι λεγόμενοι «Τουρκοκρήτες» σήμερα, άλλοτε τους αποκαλούσαν «ξεκουκούλωτους 

(χωρίς κάλυμμα στο κεφάλι), «μπουρμάδες» & «μουρτάτες», δηλαδή «γυρισμένους» και 

«εξωμότες», οι γραπτές πηγές ακόμη τους χαρακτήρισαν «ισλαμοχριστιανούς», 

«ψευδότουρκους», « Τουρκορωμιούς» και τέλος «κρυφούς». Αυτοί ,λοιπόν, χωρίστηκαν σε δυο 

ομάδες, από τη μια εκείνοι που ασπάστηκαν τον Μωαμεθανισμό και από την άλλη αυτοί που 

κράτησαν τη χριστιανική τους πίστη ζωντανή (Πεπονάκης, 1994 σ. 62-63). Η μητροπολιτική 

αρχή  της Ηπείρου μπροστά στον κίνδυνο απώλειας της χριστιανικής θρησκευτικής παράδοσης, 

επιτρέπουν τη μετακίνησή του χριστιανικού πληθυσμού από την Αλβανία και την Ήπειρο προς 

τα Ιόνια νησιά, την Ιταλία και την Σικελία. Οι περιπτώσεις, όπως  των Χειμαριωτών, των 

Μιρδιτών, των Σουλιωτών, της Πίνδου, της Πάργας και της Θεσπρωτίας ήταν ορισμένες 

περιπτώσεις χριστιανικών μετακινήσεων. Ταυτόχρονα, στα γειτονικά  Γρεβενά χωρίς να 

υπάρχουν επίσημες πηγές και εκεί εμφανίζεται μια μεικτή θρησκευτική ομάδα όπως και  οι 

Μπεκτασήδες ( Δερβίσηδες που γύριζαν σε όλα τα βαλκάνια) και σε αυτή τη ακριβώς τη 

κατηγορία ανήκουν οι «Vallakhades», «Βαλαάδες»  μια ομάδα πιστών μεταξύ των Γρεβενών και 

της Δυτικής Μακεδονίας, ζούσαν και δραστηριοποιούνταν ενώ ακόμη αν και εξισλαμίστηκαν, 

διατήρησαν την ελληνική γλώσσα και τα έθιμα τους( Νικολαίδου, 1978, σ. 36-48 & Skendi, 

2015, σ. 236).   

Ταυτόχρονα στη Ορθόδοξη χριστιανική χώρα της Σερβίας υπάρχουν περισσότερα 

στοιχεία για το φαινόμενο του « Κρυπτοχριστιανισμού». Οι Αλβανοί αποκαλούσαν τους 

χριστιανούς Σερβοκροάτες «Lavamani» που σημαίνει  «ετερόκλητος» αν και δεν συναντάται με 

τον ίδιο όρο στα γραπτά αλλά ως «garani», ενώ θεωρείται η ακριβής μετάφραση, ταυτίζοντας 

τους, με τον όρο «πατσαλοί» της Κύπρου. Οι κάτοικοι των 4 χωριών ( Binca, Studia, Vernakola 

& Karadag) βρίσκονται στη βόρεια μεριά των Σκοπίων, αν και ο Σουλτάνος διακήρυξε τη 

θρησκευτική ελευθερία το 1846 και έτσι, αποφάσισαν οι επιφανείς οικογένειες να 

αποκαλυφθούν, όμως ο κυβερνήτης ως φανατικός μουσουλμάνος, βασάνισε και απέλασε τις 

οικογένειες αυτών στα βάθη της Ανατολίας. Παράλληλα εκτός από τους «κρυφούς» της 

ισλαμικής θρησκείας, συναντώνται και οι «κρυφοί» της Ορθοδοξίας.  Στις περιοχές της  

Παλαιάς Σερβίας, Δαλματίας, Βοσνίας και Εζεργοβίνης κατά τον 17ο αιώνα,  ενώ από τους 

Λατίνους στα γραπτά τους κείμενα, μνημονεύονται ως καθολικοί, οι λαοί αυτοί μεταπήδησαν 

από τον καθολικισμό στην Ορθοδοξία (Reinkowski, 2007,  σ. 239).  Από τις τότε Τουρκικές 

κυβερνήσεις καταγράφτηκαν οι εξής εθνογραφικές ομάδες της Μικράς Ασίας- Ανατολία ( 

Κρυπτοχριστιανικές & Μουσουλμανοφανείς ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ομάδες : Οι 

Γιουρούκοι ( Άστατοι), οι Κιζίλ Μπας  ( Ερυθρινοί ), οι Λαζοί, οι Κιρκάσιοι, οι Κόλχοι ή 

Μιγγρελοί, οι Δερβίσες ή Δερβίσηδες, οι Ζεϊμπέκοι ( Ροδάκης, 1990, σ. 69- 86) , οι 

Καππαδόκες. Η αποκατάσταση της θρησκευτικής ισότητας με το Χάτι Χουμαγιούν το 1856 

φέρνει στο φως την έκταση του κρυπτοχριστιανισμού στον Πόντο (Νταλέγκρ, 2006, σ.  83). Το 

πρώτο βήμα έγινε από τον Πεχλίλ – Σάββα Σιδηρόπουλο- υπάλληλο στο Ιταλικό προξενείο της 

Τραπεζούντας, οποίος παρακινημένος από τον εργοδότη του αναγνωρίζεται ως χριστιανός το 

1856 από τις οθωμανικές αρχές. Τη στάση της φανερής εκδήλωσης της χριστιανικής πίστης 

ακολουθούν άλλα 150 άτομα τον Ιούλιο του 1857. Εξαιρετική περίπτωση  είναι αυτή των 

Κρωμλήδων το γεγονός της διακήρυξης της χριστιανικής τους ταυτότητας μόλις ένα χρόνο μετά 

από την έκδοση του Χάττ-ι Χουμαγιούν και την επιβεβαίωση της θρησκευτικής ελευθερίας των 

υπηκόων του σουλτάνου σε συνδυασμό με τη διασημότητα του θέματος, βοήθησε ώστε να 

αναγνωριστούν πολλοί  ως ορθόδοξοι χριστιανοί. 
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4. Ο Κρυφός του Σήμερα…  και η Ελληνική μειονότητα της Ανατολίας 19ος – 21ος αιώνας 

Μια από τις μεγάλες μεταρρυθμιστικές περιόδους της οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι αυτή του 

Τανζιμάτ/ Tanzimat (Turkish: “Reorganization”, η ετυμολογία της λέξης : tanzim etmek, 

δηλαδή η χρήση του  περιφραστικού/ μεταβατικού ρήματος: βάζω σε τάξη / οργανώνω/βάζω 

κανόνες).Οι μεταρρυθμιστικές διατάξεις του Τανζιμάτ περιλαμβάνουν το Hatt-ı Şerif of Gülhane 

1839 & το Hatt-ı Hümayun  1856. Τα δύο διατάγματα υποστήριζαν την «ισότητα» των 

μουσουλμάνων και των μη μουσουλμάνων Οθωμανών υπηκόων. Χρονικά εκτείνονται από το 

1839-1876 (η ισχύς του διατηρήθηκε μέχρι και την αναδιάρθρωση του συντάγματος) (Γκαρά& 

Τσεδόπουλος, 2015). Τα διατάγματα εκδόθηκαν από τη στιγμή που αυτοκρατορία χρειαζόταν 

την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δυνάμεων καθώς επιθυμούσαν την «ορθολογικοποίηση» της 

διοίκησης, της σταδιακής διείσδυσης του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου και την υποστήριξη της 

Βρετανίας. Από τη μια επιδίωκαν να δείξουν ένα φιλικό πρόσωπο προς τη χριστιανική Ευρώπη 

για τη σωστή διαχείριση των μη Μουσουλμανικών κοινοτήτων και από την άλλη η επιθυμία 

τους, για τη κατασκευή ενός ισχυρού συγκεντρωτικού κράτους. Η απόφαση αυτή, τους οδήγησε 

στη πίεση των κεφαλών των Μιλλέτ με σκοπό να μειωθεί η λαϊκή ρήση της θρησκείας και στην 

επιδίωξη της  ανάδειξης ενός εκκοσμικευμένου κράτους σύμφωνα με τα πρότυπα των Δυτικών 

μειώνοντας τη θέση τόσο των προοδευτικών όσο και των συντηρητικών κληρικών. Παρόλα 

αυτά η ιδεολογική σημασία του θρησκευτικού παράγοντα αυξανόταν όλο και περισσότερο χωρίς 

να κατορθώσουν την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων τους  κατορθώνοντας μάλιστα τα 

αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περίμεναν. 

Το Σύνταγμα του 1876 το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τις συνταγματικές διατάξεις του 

Μιτχάτ- πασά ( 1822-1884)  όσο και από τη δράση μιας νεωτεριστικής ομάδας διανοούμενων 

γνωστοί ως το κίνημα των Νέων Οθωμανών συνέπεσε ταυτόχρονα και με τη κατασκευή της 

ιδεολογικής υπόστασης  του Οθωμανισμού ( osmanlilik). Ήταν σημαντικό καθώς το τουρκικό 

αυτό σύνταγμα επικύρωσε για ακόμη μια φορά τις θρησκευτικές ελευθερίες με αποτέλεσμα οι 

Κρυφοί να πιστέψουν ότι ήρθε η ώρα της φανέρωσής τους, καθώς όλη η Διεθνή Κοινότητα ήταν 

με το μέρος τους. Ωστόσο παρά τη προβολή της καλής θελήσεως είχε πλέον ξεκινήσει η 

κατασκευή της ιδεολογίας « κρατικού εθνικισμού» υποχρεώνοντας όλους τους Οθωμανούς 

υπηκόους  στη δημιουργία ενός συνολικού σώματος πολιτών με ίσα «δικαιώματα και 

υποχρεώσεις» καλύπτοντας  τα από το πέπλο του «πατριωτισμού». Σκοπός του ήταν να 

καταργήσουν τον νόμο του 1869 περί υπηκοότητας των μειονοτήτων με βάση τις διατάξεις των 

ξένων προξενείων με το πρόσχημα της υιοθέτησης της «ισονομίας» και της πλήρης 

«αντιπροσώπευσης» στις δικαστικές υποθέσεις από το Οθωμανικό κράτος και τον περιορισμό 

των κοινοβουλευτικών αποφάσεων έχοντας πρωτύτερα εξασφαλίσει τις διατάξεις του Τανζιμάτ, 

διατηρώντας ένα διαλλακτικό χαρακτήρα. Το 1882 η Πύλη περιορίζει τις αρμοδιότητες του 

Πατριαρχείου και ο υβριδικός όρος « Tenessour- Roum» παγιώνεται ( Χρυσουλίδου, 2017 σ. 

47).   

Αν και δεν μπόρεσε ο μέσος Οθωμανός να ανταγωνιστεί την δυναμική της «εθνικής 

αυτοδιάθεσης» προσπάθησε τουλάχιστον να αναγνωρίσει τη «Νεοφαναριωτική» ελίτ και την 

ιδεολογία του «Ελληνοθωμανισμού» στο πλαίσιο της πολιτισμικής αυτοπεποίθησης και της 

υλοποίησης της εναπομένουσας εδαφικής της ακεραιότητα μετά από τον εδαφικό 

κατακερματισμό που είχε η ίδια υποστεί.  Ο όρος των « Νέων Οθωμανών» παρά το ότι ήταν 

πολλά «υποσχόμενος» καθώς μετά από τριανταεπτά ολόκληρα χρόνια μεταρρυθμίσεων: 

επιβολής της γραφειοκρατίας, συρρίκνωσης της σουλτανικής κυριαρχίας αλλά και της 

αντιμετώπισης του Ανατολικού ζητήματος,  εν τέλει «έπεσε» ολοκληρωτικά με τον τελευταίο 

εκπρόσωπο αυτού του κινήματος τον Αμπτουλάχ Β (1876- 1909). Ο ισχυρός παρεμβατισμός του 
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τελευταίου σουλτάνου σε όλους τους τομείς αλλά και η  επιθυμία του να  απαλλαχθεί  από τις 

ιμπεριαλιστικές τάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων τον οδήγησαν στη σταδιακή διάλυση της 

θρησκευτικής ουδετερότητας και στην κατασκευή της ολοκλήρωσης της μουσουλμανικής 

τουρκικής ταυτότητας ( Γκαρά & Τζεδόπουλος, 2015 σ. 78- 79) 

Οι πληγές της Μικρασιατικής καταστροφής και για τις δυο πλευρές παραμένουν ακόμη 

ανοιχτές και μετά από το πέρας των εκατό χρόνων ( 1922- 2022). Οι δυο κεφαλές των κρατών ο 

Κεμάλ και ο Βενιζέλος παρά τις ανθρώπινες απώλειες και την έξαρση των εθνικιστικών 

κινημάτων αποφασίζουν να επικυρώσουν το τέλος του πολέμου. Η «Σύμβαση της Λωζάνης» και 

ως επίσημα η «Σύμβαση για την Ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών» παρά το 

ότι ο ανταλλακτικός χαρακτήρας ήταν «θρησκευτικός» έγινε «εθνικός» από τη στιγμή της 

εγκατάστασης των χριστιανών (1.500.000) στο ελληνικό έδαφός και των μουσουλμάνων ( 

625.000)  στο τουρκικό έδαφός. Η αναγκαστική αυτή μετακίνηση αναγνωρίστηκε και ως de jure 

και ως de facto για να τη παρούσα κατάσταση (Πελαγίδης, 1989). Κατά τη διάρκεια της πρώτης 

απογραφής των Ελλήνων της Πόλης το 1927 περιοριζόταν περίπου στις 100.000 ενώ πριν από 

τρία χρόνια περίπου είχαν υπολογιστεί 298.000 άτομα. Η παροχή προστασίας των Ελλήνων 

καθοριζόταν από τους όρους που προέβλεπε η ανταλλαγή. Στη περίπτωση της καταπάτησης 

τους, η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέδειξε καμία αντίσταση εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Ακόμη και όταν τα Τάγματα Εργασίας ( amele taburian) παγιώθηκαν για τους άνδρες ηλικίας 

25- 45 ετών οι λεγόμενες  «πορείες θανάτου»  αλλά και ο εξαντλητικός φόρος «φορολογία 

περιουσίας» ( varlink vergisi) το «βαρλίκι» για τους ντόπιους της. Κωνσταντινούπολης 

σύμφωνα με τον οποίο οι μειονοτικές ομάδες θα έπρεπε να πληρώσουν διπλάσιο ή τριπλάσιο 

φόρο από τα περιουσιακά τους στοιχεία  η ελληνική κυβέρνηση ήταν απούσα. Από ότι φαίνεται 

το 1947, η Τουρκία κράτησε μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στην αντιμετώπιση των 

μειονοτήτων καθώς η Ελλάδα στο Β παγκόσμιο ήταν με το μέρος των νικητών, έτσι και μέχρι το 

1955 η ομογένεια συμμετέχει ενεργά στην Κοινοβουλευτική ζωή της χώρας, ιδρύει συλλόγους 

και δραστηριοποιείται οικονομικά χωρίς κανέναν περιορισμό.  

Όμως η πολιτική σκηνή αλλάζει δραματικά λίγο πριν το 1956 , η τουρκική κυβέρνηση 

θεώρησε ότι η επιμονή των ελληνικών μειονοτήτων στη διεκδίκηση των χαμένων περιουσιακών 

στοιχείων ήταν αβάσιμη ενώ ταυτόχρονα η εμπλοκή των Τούρκων ( Οργανώνονταν ακόμη και 

οι ομάδες φοιτητών. Η πιο γνωστή ήταν : « Εθνική Ένωση Τούρκων Φοιτητών» με την 

επωνυμία η « Η Κύπρος ήταν Τουρκική» με εγγεγραμμένα μέλη 200.000 φοιτητές)  στο 

Κυπριακό ζήτημα προκειμένου να υπερασπιστούν την εναπομένουσα μουσουλμανική 

μειονότητα αποτέλεσαν τα δυο σημαντικά  γεγονότα για τις μετέπειτα τρομοκρατικές επιθέσεις 

των τουρκικών εθνικιστικών ομάδων εναντίον των μειονοτήτων της Πόλης. Ύστερα από την 

βομβιστική επίθεση τα ξημερώματα τις 6ης Σεπτέμβριου στη παρακείμενη οικεία του Κεμάλ στη 

Θεσσαλονίκη, ο τουρκικός τύπος παραποιώντας το φωτογραφικό υλικό αποτέλεσε το γεγονός 

του ανθελληνικού κινήματος στη Πόλη. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ζυρίχης και του 

Λονδίνου το 1959 οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βελτιώνονται. Η επίσκεψη του τότε 

πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Υπουργού εξωτερικών Ευάγγελου Αβέρωφ 

ήταν το γεγονός επισφράγισης της επιθυμίας της Αθήνας να λησμονήσει τα « Σεπτεμβριανά» και 

συνεργαστεί εκ νέου με την Άγκυρα, ακόμη συζητήθηκαν και οι αποζημιώσεις που θα έπρεπε να 

καταβάλλει το Τουρκικό κράτος  στο Πατριαρχείο. 

 Η εισβολή των Τούρκων στη Κύπρο  το 1973 ήταν πλέον γεγονός. Μετά και από την 

Τουρκοποίηση  των νησιών Ίμβρου και Τενέδου , της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 

περιουσιών  και της μεταφοράς των εποίκων,  οι σχέσεις των δυο χωρών ήταν τεταμένες για 

αυτό  άτυπα το 1980 και με τη καθοδήγηση του Πατριαρχείου ολοκληρώνεται το 4ο κύμα 
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εξόδου των Ρωμιών από την Κωνσταντινούπολη, δίνοντας τους όμως το δικαίωμα της 

διατήρησης των δυο υπηκοοτήτων και της ελεύθερης εγκατάστασης τους και στις δυο χώρες. : 

Το θεσμικό & νομικό πλαίσιο, τα ζητήματα υποδοχής, τη συνεργατικότητα των δυο χωρών αλλά 

και το ζήτημα των περιουσιών των Ελλήνων της Πόλης. Ο Οζάλ επιθυμούσε τις ευνοϊκές 

σχέσεις με την Ελλάδα μετά από την είσοδο της ίδιας στην ΕΟΚ. Οι συζητήσεις έμεναν σε ένα 

πρώιμο στάδιο καθώς δεν διευθετήθηκαν τα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τις δυο χώρες 

μέχρι και σήμερα: Το Κυπριακό, της υφαλοκρηπίδας αλλά και της ελληνικής μειονότητας. Όπως 

και αργότερα ο 21ος θα δοκιμάσει εκ νέου τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχοντας ως βασικότερο 

γνώμονα τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. 

 

5. Το ζήτημα των  σύγχρονων «γκρίζων ταυτοτήτων  

Η  προσωπική ιστορία του Μερτ Καγιά, γράφτηκε στο βιβλίο του με τίτλο: « Ο εξισλαμισμός 

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας την περίοδο του 1919-1925. Μια Μελέτη μνήμης» 2021 

κατορθώνοντας να τον εντοπίσω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να «καταλάβω» 

το «ποιόν» του ανθρώπου δηλώνοντας τον 21ο αιώνα ότι ήταν Έλληνας του Πόντου! Από τα 

περιεχόμενα και μόνο του βιβλίου πριν ακόμη ξεκινήσει κάποιος την ανάγνωση του θα 

διαπίστωνε ότι ο Καγιά μίλησε με «άλλους» όρους για την «ανταλλαγή» πιο σκληρούς και 

αληθινούς. Ο όρος υποχρεωτική «ανταλλαγή» όπως συνηθίζουν να γράφουν τα βιβλία της 

ιστορίας στην Ελλάδα δεν ήταν ο κατάλληλος για να περικλείσει μέσα του όλη τη φρίκη του 

πολέμου. Ο όρος  «υποχρεωτική μετανάστευση» μέχρι τουλάχιστον το 1919 και κατ’ επέκταση 

από την ήττα της Ελλάδας το 1923  της «προσφυγιάς» μάλλον ήταν οι καταλληλότεροι. Θα 

αναφερθούν συντόμως οι ιστορίες τους, των 5 και μόνο από τη σκοπιά των ανθρώπων που ζουν 

στη Τουρκία:  

 (1). Η οικογενειακή ιστορία της 21 φοιτήτρια , ήταν γνωστή στην οικογένεια της ως η 

γιαγιά, η γυναίκα που ήταν « η Ελληνίδα μητέρα μας», η «Φωτεινή».  

 (2). Η ιστορία Γ.ΒΓ συγκλονίζει. Ο ίδιος από εθνικιστής, προσφέρει εθελοντική εργασία ως 

ειρηνιστής στις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας.  

 (3). Ο γιος της Ελληνίδας. Ήταν 87 χρόνων και αφηγήθηκε την ιστορία στον Καγιά. 

 (4). Η οικογενειακή ιστορία του Τζ. Κ αποκαλύφθηκε όταν κάποιος Δημήτρης το 1987, 

ήρθε στο χωριό και είπε ότι ήταν συγγενής τους, από τα αδέρφια που είχαν πάει στην Ελλάδα. Η 

γιαγιά του έλεγε χαρακτηριστικά: « Δεν είμαι ούτε Μουσουλμάνα, ούτε Χριστιανή».  

 (5). Η ιστορία του Ξ.Κ. Γεννήθηκε στη Τραπεζούντα το 1962. Ο πατέρας του μαθαίνει στο 

στρατό για την ελληνική καταγωγή. Ζει πλέον στη Γαλλία και κατέχει τη διπλή υπηκοότητα τη 

Γαλλική και τη Τουρκική ενώ μαθαίνει στα εγγόνια του, την αληθινή τους καταγωγή. 

 Εν κατακλείδι ρωτήθηκε ο Καγιά, αν πιστεύει σήμερα ότι υπάρχουν Κρυπτοχριστιανοί 

στην Τουρκία είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι εύκολο να βρούμε σήμερα αν υπάρχουν ακόμα 

κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο. Δεν μελετάω ειδικά τον Πόντο αν και θα μπορούσε μελλοντικά 

να το κάνω. Απ’ όσο ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που ανακάλυψαν την ιστορία τους και τη 

χριστιανική τους πίστη. Αποφάσισαν να βαφτιστούν, αλλά δεν είναι κρυπτοχριστιανοί». 

 

6. Μεθοδολογία της Ποιοτικής  Έρευνας  

Στις κοινωνικές επιστήμες η χρήση της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας είναι ιδιαίτερα 

διαδομένες καθώς αποτελούν τις μεθόδους «κατοχύρωσης» της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς τη ποιοτική έρευνα 

καθώς εμφανίζει πολλαπλή εφαρμογή και ερμηνεία. Φυσικά είναι αποδεκτά τα μειονεκτήματα 

που παρουσιάζει η ποιοτική καθώς εμφανίζει πρωτίστως «ρευστό» χαρακτήρα όσο αφορά την 
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εννοιολόγισή της και δευτερευόντως τη χρονοβόρα διαδικασία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

της. Πάραυτα, κανείς δεν αμφισβητεί τη δυναμική της ποιοτικής στις κοινωνικές επιστήμες 

επεξηγώντας τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα του όρου. Αν θα μπορούσε κάποιος όρος  να 

αποδοθεί για την ποιοτική θα είναι ο εξής: Σύμφωνα με τους Denzin & Lincoln « Η ποιοτική 

έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα ( situated activity ), η οποία τοποθετεί τον 

παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίστανται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι 

οποίες κάνουν τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο. Μετατρέπουν τον 

κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων 

πεδίου, των συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των 

σημειώσεων σε ημερολόγια» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 12). Οι τύποι των συνεντεύξεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη ήταν δυο. Η δομημένη συνέντευξη (structured 

interview) και η μη δομημένη συνέντευξη (unstructured interview).  

Η δομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις. ανοιχτού τύπου προκειμένου να αφήσουν τους 

ερωτώμενους ελεύθερους να αναπτύξουν τις απαντήσεις χωρίς περιορισμούς, βασίζονται σε ένα 

αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους 

τους ερωτώμενους καθώς και με την ίδια σειρά. Η μη δομένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται, από 

την απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις 

οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου ώστε να 

επιτραπεί όσο τον δυνατόν περισσότερο η άντληση των πληροφοριών. Στις αυτές περιπτώσεις οι 

συνεντεύξεις επιτρέπουν τη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, 

στάσεων, αξιών και αντιλήψεων καθώς και την αμεσότητα της σχέσης του ερευνητή και του 

ερωτωμένου.  

 Πρωταρχικά, πριν από την διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιδιώχθηκε η προσεκτική 

σχεδίαση της έρευνας ώστε να επιτευχθεί, ο τελικός στόχος της ερμηνευτικής διαδικασίας των 

συνεντεύξεων σχετικά με το φαινόμενο του « Κρυπτοχριστινιασμού» στο « Σήμερα». Τα στάδια 

τα οποία και είναι διακριτά σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003) στις σημειώσεις του : « Εισαγωγή 

στην ανάλυση δεδομένων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας» είναι τα εξής: 

 (1). Η Οριοθέτηση του ερευνητικού προβλήματος ή της ερευνητικής περιοχής ενδιαφέροντος 

(thematizing). Στο στάδιο αυτό έγιναν υποθετικές σκέψεις γύρω από το ζητούμενο, κάποιες από 

αυτές επαληθεύτηκαν και κάποιες διαψεύστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ενώ το 

βασικό θεωρητικό πλαίσιο εφαρμόστηκε στο εκάστοτε ερευνητικό εγχείρημα.   

 (2). Ο Σχεδιασμός (designing). Η σειρά των θεματικών περιοχών που θα όφειλαν να 

καλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 (3). Η πραγμάτωση των συνεντεύξεων. Η άμεση λήψη πληροφοριών και δεδομένων.  

 (4). Η Απομαγνητοφώνηση. Η διαδικασία μετατροπής από τον προφορικό σε γραπτό λόγο.  

 (5). Η Ανάλυση. Η διαδικασία ομαδοποίησης, κατηγοροποίησης και θεωρητικοποίησης των 

δεδομένων τα οποία προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια.  

 (6). Ο Έλεγχος. Η επαλήθευση των μεθόδων και των τεχνικών προκειμένου να επικυρωθεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

 (7). Η Δημοσιοποίηση. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων εξετάστηκαν με βάση το δικό τους πολιτισμικό 

και  κοινωνικό πλαίσιο. Αρχικά, οι συνεντεύξεις ελεύθερου τύπου άνηκαν σε αυτό που θα 

λέγαμε «προφορική ιστορία» και  βιωματική κατασκευή της  «μνήμης» των υποκειμένων. Οι 

κατηγορίες των αφηγητών ποικίλουν ανάλογα με τα κίνητρα και τη βαθύτερη επιθυμία τους να 

μοιραστούν τα πιστεύω τους ώστε να γνωστοποιηθούν. Η «μνήμη»  λοιπόν των πέντε ανδρών ( 

των συνεντευξιαζόμενων) αλλά και η δική μου, μελετήθηκαν στα πλαίσια της κοινής κοινωνικής 
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& εθνοτικής ομάδας , αναπαράγοντας εν τέλει τη «συλλογική μνήμη» για να επεξηγηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικές ομάδες επιδρούν στη «μνημονική συγκρότηση» των μελών 

τους. Η συλλογική μνήμη καθορίζεται από  τις δυο βασικές έννοιες του «Έθνους» και της « 

θρησκευτικής ταυτότητας» του χριστιανισμού. Έτσι, Οι τρεις εξ αυτών άνδρες όπως θα 

διαπιστώσει κανείς, καθώς ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα περίπου 60 με 70 εκπαιδεύτηκαν με 

βάση την ελληνοχριστιανική παιδεία κατά τη δεκαετία 1960- 1970 , η οποία και πρεσβευόταν 

στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια της «νεοσύστατης» αλλά και ταυτόχρονης « 

εκσυγχρονιζόμενης» Ελλάδας, η οποία «διακαώς» επιθυμούσε τη κατασκευή του αρχεγόνου 

κράτους ή τουλάχιστον της «αναλλοίωτης» ελληνικής ταυτότητας αλλά και της χριστιανικής 

πεποίθησης περί « θυσίας» του ποιμνίου της ορθόδοξης εκκλησίας. Έτσι ο « 

Κρυπτοχριστιανισμός» πέρασε ως παράδοση στη συνείδηση αυτών των ανθρώπων και μετέπειτα 

έγινε προσωπική αφήγηση. Η δική μου προσέγγιση στην ατομική μνήμη που απέδωσα και εγώ 

μέσα από τις δικές μου αφηγήσεις,  βασίστηκε κυρίως στην έννοια της κατασκευής των εννοιών 

του « Έθνους» της καθαρότητας  « φυλής», της συλλογικής «ταυτότητας» αλλά και της 

«φαντασιακής κοινότητας»,  όπως και για τον ανώνυμο συνεντευξιαζόμενο ο 

«Κρυπτοχριστιανισμός», έχει σαφή πολιτικό πρόσημο. 

 

6. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο 
Από ότι φαίνεται , λίγο πριν από την εκπνοή του 20ου αιώνα βρίσκει τις δυο χώρες να 

προβάλλουν τη ευρωπαϊκή ταυτότητα τους και την επιθυμία της συνεργατικότητας και 

σύμπλευσης.  Ωστόσο, το 1999 οι σχέσεις των δυο χωρών είναι τεταμένες καθώς η ελληνική 

πρεσβεία της Κένυας παρείχε πολιτική προστασία στον αρχηγό των Κούρδων Αμπντουλάχ 

Οτσαλάν , ταυτόχρονα το Δεκέμβρη του ίδιου έτους εφαρμόζεται η λεγόμενη «διπλωματία του 

σεισμού» με την υπογραφή της «συμφωνίας του Ελσίνκι»  αποτέλεσε το γεγονός σύσφιξης των 

σχέσεων των δυο λαών μετά από το τέλος των δυο καταστροφικών σεισμών. Στα τέλη του 2002, 

το νεοσύστατο  Κόμμα της Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης, το AKP, κέρδισε τις βουλευτικές 

εκλογές στην Τουρκία και στις 14 Μαρτίου του 2003, ο ισλαμιστής Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

έγινε ο νέος Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Εκείνο το χρονικό διάστημα ο Γενικός Γραμματέας 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν θέτει ως προτεραιότητα την επίλυση του 

Κυπριακού ζητήματος. Τι και αν αναθεωρήθηκε το αρχικό  σχέδιο επί πολλάκις τελικά 

κατατέθηκε στις 31 Μαρτίου του 2004, προβλέποντας την από κοινού συνύπαρξη των 

ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων αλλά και την αποστρατικοποίηση της Μεγαλόνησου. 

Δεν κατορθώθηκε να βρεθεί καμιά συμβιβαστική λύση καθώς η τουρκική πλευρά υπερψήφισε 

το σχέδιο ενώ η ελληνική το καταψήφισε. Μέχρι και σήμερα το Κυπριακό ζήτημα παραμένει 

άλυτο.  Το 2005 η Τουρκία ξεκίνησε τη προσπάθεια ένταξης στην Ευρώπη, όμως αυτό στάθηκε 

αδύνατον καθώς σύμφωνα με τα 35 κεφάλαια που αποτελούν το Ευρωπαϊκό κεκτημένο πληρεί 

ελάχιστα εξ αυτών ενώ αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουν με σκεπτικισμό την ένταξη της 

Τουρκίας στην Ε.Ε με εξαίρεση τη Γαλλία και την Αυστρία.  

Σήμερα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η Τουρκία 

έχοντας ω σκοπό τη σταδιακή εξάλειψη του στρατιωτικού κατεστημένου από τον Ερντογάν και 

την επιδίωξη της οικονομικής της ανάπτυξης προσπαθεί να παίξει το ρόλο της περιφερειακής 

δύναμης στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.  Η Ελλάδα ταυτόχρονα 

αντιμετωπίζει σοβαρά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα ενώ βρίσκεται διαρκώς σε καθεστώς 

οικονομικής εξυγίανσης μέσω των πακέτων οικονομικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο της Ε.Ε. Επίσης, εμφανίζεται στο προσκήνιο η ύπαρξη πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου που εντοπίζεται στο θαλάσσιο υπέδαφος της ανατολικής Μεσογείου έχει οδηγήσει στη 
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διεξαγωγή ερευνών, γεωτρήσεων και οριοθετήσεων ΑΟΖ από τις παράκτιες χώρες. Οι έρευνες 

της Ελλάδας και της Τουρκίας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων σε περιοχές του Αιγαίου και 

του Καστελόριζου έχουν οδηγήσει σε ρηματικές διακοινώσεις και των δυο χωρών προς τον 

ΟΗΕ, ως προς το καθεστώς επικράτησης της υφαλοκρηπίδας. Η είσοδος στο παιχνίδι των ξένων 

χωρών μέσω των πετρελαϊκών εταιριών, για εξεύρεση υδρογονανθράκων έχει επιδεινώσει την 

όλη κατάσταση. Η ύπαρξη αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου θα 

φέρει τις νέες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.  

Μπορεί να προβλεφθεί η κατάληξη των ελληνοτουρκικών;  

Όπως έχει αναφερθεί και ο Α. Ηρακλείδης στο βιβλίο του « Άσπονδοι γείτονες», δηλαδή 

ισχύει ότι: «οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι προορισμένοι να είναι πάντοτε εχθροί;» ή μήπως 

μετά από 35 χρόνια συμβιβαστικών σχέσεων είναι η σαφής ένδειξη καλή γειτνίασης και για τις 

δυο πλευρές; Εκατέρωθεν, οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι «καταδικασμένοι», «υποχρεωμένοι» 

ή « προορισμένοι από τη γεωγραφία να γίνουν φίλοι». Ο γνωστός όμως ελληνιστής ιστορικός 

Richard Clogg, ωστόσο αντιτείνει αυτή την αισιόδοξη εκδοχή της κατάστασης λέγοντας: « Είναι 

καταδικασμένοι από την ιστορία να είναι εχθροί , και όπου συγκρούεται η ιστορία με τη 

γεωγραφία, επικρατεί συνήθως η ιστορία. ( Ηρακλείδης, 2007, σ. 64-65)  

Ο αναπληρωτής διευθυντής του IRIS Didier Billion σε συνέντευξη ( 2-09-2020) που 

έδωσε σχετικά με το αν είναι εφικτή η πρόβλεψη των επικείμενων εντάσεων μεταξύ της 

Ελλάδας και της Τουρκίας είπε χαρακτηριστικά : «Ναι , σύγκρουση μεταξύ των δυο κρατών είναι 

προβλέψιμη, όμως κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πότε θα ξεσπάσει. Η διαμάχη 

ολοφάνερα θα γίνει για την διευθέτηση των χωρικών υδάτων καθώς η Ελλάδα επικαλείται τις 

συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του Ναυτικού Δικαίου ενώ η Τουρκία ολοφάνερα της απορρίπτει». 

Προσθέτοντας, παράλληλα το ζήτημα της «Γκρίζας ζώνης» αλλά και το της χωρικής 

ταξινόμησης του Κυπριακού ζητήματος για την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων. Το ελληνικό 

μέρος της Κύπρου αποτελεί de facto μέρος της Ε.Ε από το 2004 ενώ το υπόλοιπο δεν ανήκει. 

Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης; Αν και πότε θα βρεθεί οριστική επίλυση.  Στα 

τρία αυτά ζητήματα, προστίθενται και ο παράγοντας των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου και ο καθένας επιζητά να είναι ο κύριος πρωταγωνιστής. 

 

7. Συμπεράσματα  

Στην εκπνοή του 2021 το ζήτημα των Ελληνοτουρκικών βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των «άσπονδων εχθρών». Η μακρά οικονομική κρίση των δυο χωρών, το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, οι προσφυγικές/ μεταναστευτικές ροές, η μετατροπή της 

Αγίας Σοφίας σε τζαμί, το «αναπάντεχο» ξέσπασμα της πανδημίας, η υποτίμηση της τουρκικής 

λίρας, οι «προφητείες» περί των 12 μιλίων, η σύμβαση της Λωζάνης το 1923 και το δισεπίλυτο  

Κυπριακό ζήτημα,  είναι ορισμένα από τα πιο κομβικά γεγονότα που προσπάθησαν να 

επεξηγηθούν κάτω από το πρίσμα του «Κρυφού». Για αυτό λοιπόν, κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής της εργασίας είχα στο μυαλό μου τη διττή οπτική της γεωπολιτικής προσέγγισης. 

Από τη μια τη μελέτη του ιστορικού συμβάντος του θρησκευτικού φαινομένου του  

«Κρυπτοχριστιανισμού» στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο της Μ. Ασίας και από την άλλη 

τον τρόπο προσέγγισης και επεξήγησης του φαινομένου. Όπως προανέφερε ένας από τους 

συνεντευξιαζόμενους, ο «Κρυπτοχριστιανισμός» ως θέμα είναι «ιδιαίτερο» και 

«αμφισβητούμενο», ο φόβος μήπως και προστεθεί ένα ακόμη ζήτημα στην ήδη επιβαρυμμένη 

σχέση τους ήταν «άγχος» όλων με όσων μίλησα και αφουγκράστηκα.  

Η όρος  «γκρίζος» που προέκυψε από τη μελέτη καθώς και η απόδοση του όρου της 

«γκρίζας ταυτότητας» είναι ένας όρος μεταβατικός και μη απόλυτα καθορισμένος από τη 
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βιβλιογραφία για αυτό και η λαϊκή/ η απλή αφήγηση, ίσως να μπορεί να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά. Τι μπορεί να συνέβη στο παρελθόν; Ότι συνέβη στο παρελθόν έχει περάσει 

πλέον στη διάσταση της ιστορίας ή απλά μπορεί ένα γεγονός να συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και 

σήμερα; Το πολιτισμικό παρελθόν της Ανατολίας ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί στη 

σύγχρονη δυτική πολιτική της ελληνικής αστικής ελίτ όπως αυτή προέκυψε κατά τον 20ο αιώνα. 

Για αυτό και σήμερα 100 χρόνια μετά από τη μικρασιατική καταστροφή η δυνατότητα 

του « αυτοπροσδιορισμού» είναι εφικτή στις δυο εθνοτικές ομάδες; Έτσι οι προσδιορισμοί « 

χριστιανός» και  « Ρωμιός» δεν μπορεί να ταυτιστούν με τη σύγχρονη απόδοση του όρου 

«Ελληνισμού». Η μακροχρόνια προσπάθεια επιβολής και τεκμηρίωσης της αδιαίρετης 

«Ελληνικής» Ιθαγένειας είναι μέρος της ελληνικής λογοτεχνίας και της σύγχρονης ιστορίας 

καθώς σήμερα η εθνική τάξη συνδέεται με τη θεσμική πλευρά του συστήματος της πολιτισμικής 

σημασίας καθώς η εθνικοποίηση των δυο κρατών ξεκίνησα κατά το χρονικό διάστημα της 

ύστερης οθωμανικής περιόδου. Ο χώρος της Μικρά Ασίας πλέον ήταν και  είναι ένας χώρος 

εθνικών διεκδικήσεων και εθνικιστικής ανασυγκρότησης. Αποτέλεσε το «όραμα της Μεγάλης 

Ιδέας» των Ελλήνων αλλά και το «αντίστοιχο όραμα της Γαλάζιας πατρίδας» των Τούρκων 

συμπεριλαμβανομένου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
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Κεφάλαιο 22: 
 

 

 

 

 

 

Η Καταλυτική Επίδραση ενός Μη-Κερδοσκοπικού Φορέα για την Οργάνωση 

της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού στην Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη 

 

 

 

Περίληψη: 

Στην σύγχρονη εποχή των τεχνολογικών - επιστημονικών εξελίξεων και των καινοτόμων 

τρόπων  χρηματοδότησης, ο τομέας του Πολιτισμού χρειάζεται την συνεργασία του ιδιωτικού 

και του δημοσίου τομέα, καθώς και την συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας, ώστε να 

αναδυθούν ανταγωνιστικά πολιτιστικά αγαθά στην παγκόσμια αγορά πολιτισμού και να 

οργανωθεί η ανάπτυξη. Το σωματείο Διάζωμα γνωρίζοντας το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ιστορική αξία της Εγνατίας Οδού 

πρότεινε στην Περιφέρεια την δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής ως συνεκτικό κρίκο των 

πολιτιστικών πόρων της, για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. Ακολούθησε μνημόνιο 

συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών για την παροχή βοήθειας από το σωματείο Διάζωμα 

στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τις συνέργειες για την επιτυχία ενός σημαντικού 

αναπτυξιακού έργου, όπου συνδέεται ο Τουρισμός με τον Πολιτισμό, για την επίτευξη βιώσιμων  

αποτελεσμάτων στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην χωρική 

ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή ενδέχεται να επιφέρει την αναγνώριση της Εγνατίας ως 

Παγκόσμιαs Κληρονομιάs της UNESCO.  Ένα τέτοιο γεγονός θα επιφέρει και την δυνατότητα 

ενός ενιαίου πολιτιστικού και εμπορικού σήματος της περιοχής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγνατία Οδός, Πολιτιστική Διαδρομή, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Διάζωμα 
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1. Το Όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του 

Ο αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε υποστηρίξει ότι «το Όλον είναι μεγαλύτερο από το 

άθροισμα των μερών του», όπου το όλον και το άθροισμα μερών διασυνδέονται σε ένα 

πολύπλοκο δίκτυο, με τα μέρη να συνάπτουν συνέργειες1, αποφέροντας αποτελέσματα πολύ 

μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα από το άθροισμά τους, καθώς το δίκτυο αυτό διαφέρει ποιοτικά 

από τα επιμέρους κομμάτια του και φέρει νέες ιδιότητες (Νομικού, χ.η. και Πουλοπούλου, 

2021). 

Στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό τοπίο, όπου 

υπάρχουν περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών 

μερών της κοινωνίας, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κοινού σκοπού και ορθών 

πρακτικών κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για  σύναψη λειτουργικών και αποτελεσματικών 

συνεργειών για την εύρεση άμεσων λύσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Τα 

στοιχεία που καθιστούν μια συνεργασία αποτελεσματική, σύμφωνα με τον Θωΐδη (2017), 

είναι η εμπιστοσύνη, ο κοινός σκοπός, οι στόχοι και αξίες, η ενεργή και ισότιμη 

συμμετοχή όλων των μελών και, η αμοιβαία ευθύνη και λογοδοσία. 

Στις διεθνείς υποδείξεις της UNESCO  και των χαρτών των ICOMOS και ICCROM 

έχουν επισημανθεί θέματα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία πολλές 

φορές αγνοούνται. Ο σχετικά πρόσφατος νόμος πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι τα 

πολιτιστικά τοπία και διαδρομές, εκτός από ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, απαιτεί την 

φροντίδα και την συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών, των τουριστικών οργανισμών και των 

μειονοτήτων, ως πνευματικών ιδιοκτητών των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων 

(UNESCO, 2008, σ.29). Συνοπτικά, οι ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού που μπορούν να 

συνδράμουν στην διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εκτός από την 

κεντρική κυβέρνηση (Υπουργείο Πολιτισμού, Οικονομικών, κ.λπ.) και τους τοπικούς 

οργανισμούς αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμος, Κοινότητα), είναι οι τοπικές δημιουργικές 

βιομηχανίες και επιχειρήσεις (μουσεία, καλλιτέχνες, φεστιβάλ, εστίαση, καταλύματα, κ.λπ.), οι 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι χορηγοί, οι τοπικοί πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί 

οργανισμοί και ο τοπικός πληθυσμός (Stsiapan, 2016, σ.110-112).  

 

2. Πολιτισμός και ανάπτυξη 

Ο πολιτισμός, ως ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία την σύγχρονη εποχή, προωθεί την 

γλώσσα και τον πολιτισμό μιας τοπικής κοινότητας, βοηθά μια περιοχή να προσεγγίσει 

επενδύσεις και να προσελκύσει τουρίστες, αποτελώντας βασική δύναμη για τον τουρισμό 

(Inglezou, 2017, σ.294-295). Ο συνδυασμός του παλιού και του νέου είναι ένα μοναδικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας, που σύμφωνα με την Μενδώνη (2014, σ.42), 

συμβάλλει στον εμπλουτισμό και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την 

επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που είναι διάσπαρτο σε 

όλη την επικράτεια της Ελλάδας και οι σύγχρονες πολιτιστικές ανάγκες της χώρας απαιτούν μια 

ολοκληρωμένη πολιτιστική παρέμβαση και μια επιτυχημένη περιφερειακή πολιτική για την 

ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στους πυλώνες της πολιτιστικής αποκέντρωσης και της 

συνεργασίας του συνόλου της τοπικής κοινότητας (ΟΤΑ, Πολιτιστικοί Οργανισμοί, Ιδιωτικός 

τομέας), αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις για την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και 

της ταυτότητας ενός τόπου, αποφέροντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα, με την δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, την προώθηση τοπικών προϊόντων και την αύξηση των επισκεπτών 

                                                 
1Συνέργεια (Συν+έργο) είναι το θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει σε συνθήκες ομαλής κοινής εργασίας 

ενός συνόλου ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη ενός στόχου.  
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(Γνώμη της Ο.Κ.Ε., 2002, σ. 16 και Δούρβος και Τσομπάνογλου, 2019, σ. 103-106). Συνεπώς, ο 

πολιτισμός απαιτεί συνεργασία και κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από την συμμετοχή του 

στην άσκηση πολιτικής, καθώς από την περιφερειακή πολιτισμική ανάπτυξη ή υποβάθμιση, όλοι 

έχουν κάτι να κερδίσουν ή να χάσουν αντίστοιχα (Milanou and Tataridas, 2017, σ.200).  

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται επιστημονικός διάλογος για τις επιπτώσεις του 

πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη και πως αυτός μπορεί να συνδυαστεί με την τουριστική 

πολιτική. Αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού είναι η ανάδειξη της ανάγκης για εμβάθυνση σε 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, καθώς η χώρα μας 

χαρακτηρίζεται ως ένα υπαίθριο μουσείο (Αυγερινού-Κολωνιά, 1995, σ.104-111). Σύμφωνα με 

την Κόνσολα (2013), τα κυριότερα οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή που 

αναπτύσσεται είναι η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, η 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο διασκορπισμός των τουριστών σε λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές με την ανάδειξη νέων προορισμών, η προσέλκυση επισκεπτών με 

μεγαλύτερο εισόδημα και ανώτερο επίπεδο μόρφωσης, ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος, 

καθώς δεν αλλοιώνεται από τον μαζικό τουρισμό, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων 

εργασίας και η αναζωογόνηση των αστικών κέντρων μέσω του πολιτισμού. 

O πολιτιστικός τουρισμός συνδέεται σε κάθε περίπτωση με την πολιτιστική κληρονομιά 

και γενικότερα τους πολιτιστικούς πόρους, στα οποία συγκαταλέγονται τα μνημεία, οι 

αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα φεστιβάλ, η λαϊκή παράδοση, 

κ.ο.κ. (Κόνσολα, 2013, σ.2-3). Η πολιτιστική κληρονομιά ως γέφυρα μεταξύ παρόντος και 

παρελθόντος αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη του τουρισμού, γι’ αυτό και θα πρέπει να 

μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές και να διατηρεί τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό της 

χαρακτήρα, ως μέσο μετάδοσης γνώσεων, αντιλήψεων και αξιών (Graham, 2002, σ.1004 και 

Αυγερινού-Κολωνιά, 1995, σ.104-111). Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο καταλυτικός 

της ρόλος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς συμβάλει στην παραγωγή 

προϊόντων, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση εισοδήματος, στην 

προσέλκυση επενδύσεων, στην ενθάρρυνση αναπτυξιακών έργων και, τέλος, στην 

αναγνωρισιμότητα μιας περιοχής (Mergos, 2017, σ.82). Η σύνδεση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς με τον πολιτιστικό τουρισμό εκτός από οφέλη, περιλαμβάνει και κινδύνους για τα 

μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Η άναρχη ανάπτυξη συνοδευόμενη από τον 

αυξανόμενο αριθμό τουριστών, την εμπορευματοποίηση των πολιτιστικών πόρων και  την 

επέμβαση σε αυτά με αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση και 

καταστροφή τους. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν οι αρνητικές επιδράσεις στο 

πολιτιστικό περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται προσεκτική μελέτη του φαινομένου του τουρισμού 

και να ασκείται μια αποτελεσματική πολιτική από  όλα τα επίπεδα διοίκησης (τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, διεθνικό) (Αυγερινού-Κολώνια, 1995 και Κόνσολα, 2013, σ.5). 

Ένα από τα ανερχόμενα παρακλάδια του πολιτιστικού τουρισμού που τα τελευταία 

χρόνια αποκτά υπόσταση στην χώρα μας, λόγω της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι οι 

πολιτιστικές διαδρομές. Σύμφωνα με τον Majdoub (2010) οι διαδρομές αυτές αποτελούν ένα νέο 

είδος κληρονομιάς, το οποίο περιέχει τρεις διαστάσεις: το ταξίδι σε μία συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή και συνεπώς σε πλήθος τοπικών ταυτοτήτων, το πνευματικό ταξίδι αξιών, 

ερμηνειών, προσδοκιών και εμπειριών και τέλος, το τουριστικό προϊόν. Οι πολιτιστικές 

διαδρομές αποτελούν θεματικό πυρήνα και εφαρμοσμένη πρακτική ερμηνείας πολιτιστικών 

αγαθών, στον οποίο συγχωνεύεται ο τομέας του πολιτισμού και του τουρισμού (Richards, 2011, 

σ.132 και Καραβασίλη και Μικελάκης, 1999, σ.82). Η συνεργασία των δύο αυτών τομέων 

αποδίδει αμφίπλευρα οφέλη. Αφενός, η ύπαρξη πολιτιστικών αγαθών σε μια περιοχή αυξάνει 
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την εισροή τουριστών χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, συμβάλλοντας στην 

τουριστική ανάπτυξη και αφετέρου ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινότητας 

(Richards, 2011, σ.132). Συνοπτικά, τα οφέλη που προσδοκά μια διαδρομή να αποκομίσει, 

σύμφωνα με την Meyer (2004), είναι: 

 η διασπορά των επισκεπτών και των εσόδων από τον τουρισμό, 

 η ενσωμάτωση στο τουριστικό προϊόν λιγότερο γνωστών αξιοθέατων, 

 η αύξηση της συνολικής ελκυστικότητας του προορισμού, 

 η επιμήκυνση την περιόδου παραμονής των τουριστών, 

 η προσέλκυση νέων τουριστών και επαναλαμβανόμενων επισκεπτών και 

 η αύξηση της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος.  

Η εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων προϋποθέτει την  ύπαρξη ενός δικτύου 

συνεργασιών, την κατάλληλη διοίκηση και περιφερειακή σκέψη, την απαραίτητη ανάπτυξη του 

προϊόντος, υποδομές και προσβασιμότητα, την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, την 

ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο διαχείρισης της διαδρομής 

(cluster), καινοτόμες υπηρεσίες και τέλος, πληροφόρηση και προώθηση (Meyer, 2004, σ.14-15). 

Εν κατακλείδι, ο πολιτισμός δεν αποτελεί μονοπάτι, αλλά κεντρική οδό για την ανάπτυξη 

μιας χώρας, κοινωνίας ή περιοχής. Η ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, απαιτεί από 

τις κοινωνίες να ασκήσουν ένα μακροχρόνιο μοντέλο διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ενδυναμώνοντας τον ρόλο τους σε αυτή, η οποία να βασίζεται σε τεκμήρια, να ασκείται από 

συλλογικά όργανα και να καθοδηγείται ατομικά από κάθε πολίτη. Παράλληλα, οι κοινωνίες θα 

πρέπει να ενθαρρύνουν δίκτυα και συνεργασίες μεταξύ  της πολιτικής διαχείρισης πολιτιστικής 

κληρονομιάς και άλλων τομέων πολιτικής, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και όλων 

των ενδιαφερόμενων μελών, σε όλους τους σχετικούς τομείς και σε διαφορετικά επίπεδα 

(Milanou and Tataridas, 2017, σ.200-206). Ένα από τα πιο σημαντικά διαχειριστικά εργαλεία 

ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού αποτελούν οι πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες 

προσδιορίζουν μια θεματική, εννοιολογική ή ιστορική πορεία που ενώνει μνημεία φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα ερμηνεύει2 τα μνημεία αυτά, σύμφωνα με τις 

παραμέτρους της γνώσης της αγοράς στόχου, του τουριστικού σχεδιασμού και της συστηματικής 

αξιολόγησης της διαδρομής (Καραβασίλη και Μικελάκης, 1999, σ.82-83).  Ο φορέας διοίκησης 

μιας πολιτιστικής διαδρομής, αναλαμβάνοντας την προστασία της, προς όφελος της σημερινής 

αλλά και της μελλοντικής γενιάς, στην κοινωνία των πολιτών, εκτός από την εκπαίδευση του 

κοινού πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο του στην ενεργή δράση ως προς τα θέματα προστασίας και 

συντήρησης (Kobylinski, 2020, σ.723). Συχνά ο τοπικός πληθυσμός δεν αντιλαμβάνεται την 

προσωπική του σύνδεση με τα μνημεία που τον περιβάλλουν γι’ αυτό σημαντική ευθύνη της 

διοίκησης είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών στην προστασία και διατήρησή τους. Το πρόγραμμα της UNESCO «World heritage in 

young hands», αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση νέων 

ανθρώπων όσον αφορά την σημασία της διατήρησης της τοπικής, εθνικής και παγκόσμιας 

κληρονομιάς, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες για να το καταφέρουν, ενσταλάζοντάς 

τους ταυτόχρονα την μακρόχρονη δέσμευση απέναντι σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια 

(Matsuura, 2004, σ.4). Επιπρόσθετα, η στοχευμένη ενημέρωση των κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων (τοπικές δημιουργικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις), για τα οφέλη που μπορούν 

να αποκομίσουν επενδύοντας όχι μόνο σε αναπτυξιακές υποδομές, αλλά και στην διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορεί να εξασφαλίσει ένα σεβαστό κεφάλαιο (Stsiapan, 2015, 

                                                 
2Ερμηνεία με την σημασία της επικοινωνίας που έχει στόχο την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την 

αναψυχή. 
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σ.110-112). Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν και οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι προάγουν την κοινωνία των πολιτών σε καταλυτικό μοχλό 

για την αποτελεσματική διοίκηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Quaedvlieg-Mihailović, 2016, 

σ. 58). Τέλος, προτείνεται η υιοθέτηση μιας πολυτομεακής μηνιαίας συνάντησης, όπου όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη θέτουν τις απόψεις τους και συζητούν όλες τις προοπτικές στο κοινό 

τραπέζι της προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Poortman, 2016, σ.56). 

 Ολοκληρώνοντας, για μια αποτελεσματική και βιώσιμη συνέργεια απαιτείται η ύπαρξη 

αμοιβαίας και άνευ όρων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών. Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από συνεχή συζήτηση, διάλογο και διαφωνίες, αναγνωρίζοντας την αξία κάθε 

μέλους ξεχωριστά και πιστεύοντας στις ικανότητες του καθενός. Παράλληλα, τα μέλη θα 

πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων και να έχουν αποσαφηνίσει τον κοινό σκοπό τους. 

Το όραμα και η συνεργική κουλτούρα αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη 

που τα συντηρεί μαζί. Οι στόχοι της ομάδας πρέπει να είναι μετρήσιμοι και 

συγκεκριμένοι, ώστε τα μέλη να μην εκτροχιάζονται από την κατεύθυνσή τους και να 

κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Στα ανωτέρω έρχεται 

να προστεθεί και η παράμετρος της ενεργής συμμετοχής όλων των μελών, σύμφωνα με 

τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και παραθέτοντας την προσωπική άποψη και γνώμη τους, 

συμμετέχοντας το καθένα ξεχωριστά με τον δικό του τρόπο στην οικοδόμηση του κοινού 

σκοπού της συνέργειας. Τέλος, η αμοιβαία λογοδοσία αποτελεί βασικό συστατικό της 

επιτυχίας της συνέργειας, καθώς τα μέλη λειτουργούν με μεγαλύτερη συνείδηση και 

υπευθυνότητα (Θωΐδης, 2017). 

 

3. Η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού 

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού βρίσκεται στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης στην Βόρεια Ελλάδα και συνδέεται με το ανατολικό τμήμα της αρχαίας 

Εγνατίας Οδού που ένωνε την Ευρώπη με την Ανατολή.  

Εικόνα 16: Via Egnatia 

Πηγή: https://www.facebook.com/photo?fbid=3269806203051429&set=g.1550841851854722  

 

 

Η κατασκευή της Οδού ξεκίνησε το 140 π.Χ. για την εξυπηρέτηση κυρίως στρατιωτικών 

και εμπορικών σκοπών και το όνομά της πήρε από τον ανθύπατο της ρωμαϊκής επαρχίας της 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3269806203051429&set=g.1550841851854722
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Μακεδονίας Gnaeus Egnatius (Λώλος, 2008 και Τσατσοπούλου-Καλούδη, 2005). Στο πέρασμα 

του χρόνου χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικούς πολιτισμούς σε διαφορετικές περιόδους, με 

αποτέλεσμα να προσθέτει πολιτιστική αξία στο πολιτιστικό τοπίο, καθώς φέρει ποικιλία και 

πλήθος πολιτιστικών στοιχείων. Η πολιτιστική συσσώρευση που πλαισιώνει την διαδρομή 

λειτουργεί ως αποκαλυπτική μαρτυρία πολιτιστικών και ιστορικών γεγονότων (Durusoy, 2014, 

σ.7-9). Η διαδρομή της Εγνατίας Οδού αφηγείται μια μακραίωνη ιστορία στον χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου, όπου συνέβησαν σημαντικά για την ιστορία γεγονότα, που 

προσδιόρισαν τον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν 

κατά μήκος της. Βασικοί σταθμοί στην ιστορία της Εγνατίας Οδού υπήρξε η κυριαρχία της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 

αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της στην διάδοση του Χριστιανισμού, καθώς ο Απόστολος 

Παύλος ακολούθησε τα χνάρια της, ιδρύοντας την πρώτη χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης 

στους Φιλίππους1. 

Η Εγνατία Οδός, με την πλούσια ιστορία της και τα μνημεία αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος που την περιβάλλουν, ως πολιτισμικό αγαθό αποτελεί δυναμικό εργαλείο 

αναγνωρισιμότητας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς διαθέτει 

χαρακτηριστικά που δεν συναντούνται αλλού, προσφέρει μοναδικές γνώσεις και εμπειρίες και, 

διαφοροποιείται από άλλα ανταγωνιστικά αγαθά της ευρύτερης περιοχής (Kotler, Kotler και 

Kotler, 2008, σ.22). Ενδεικτικοί εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι με εξαιρετικό ιστορικό και 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον που πλαισιώνουν την Οδό και συμβάλουν στην αναγνωρισιμότητα της 

Περιφέρειας είναι: 

 Ο Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Η αρχαία πόλη των Φιλίππων ιδρύθηκε στο 

νοτιοανατολικό μέρος της πεδιάδας της Δράμας. Αποτελούσε μέρος της αποικίας των Κρηνίδων, 

την οποία ίδρυσαν άποικοι της Θάσου, το 360 π.Χ., αναγνωρίζοντας τον πλούτο της περιοχής σε 

μεταλλεύματα, ξυλεία και αγροτικά προϊόντα. Το 365 π.Χ. η πόλη καταλήφθηκε και οχυρώθηκε 

από τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β’, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Στα χρόνια 

της ανάπτυξής της χτίστηκαν ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και θέατρο. Η διέλευση της Εγνατίας 

Οδού τον 2ο αιώνα π.Χ. προσέδωσε στην πόλη μεγαλύτερο κύρος. Το 42 π.Χ. με την 

επικράτηση του Οκταβιανού, η πόλη των Φιλίππων μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αποικία και 

αναδείχθηκε σε μεγάλο οικονομικό, διοικητικό και καλλιτεχνικό κόμβο. Σημαντικό γεγονός της 

ιστορίας υπήρξε η έλευση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ίδρυσε την πρώτη χριστιανική 

εκκλησία της Ευρώπης το 49-50 μ.Χ. και  βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή την Λυδία 

Φιλιππησία2. Το διάστημα μεταξύ 4ου και 6ου μ.Χ. αιώνα τη θέση των ρωμαϊκών κτιρίων πήραν 

ο μητροπολιτικός ναός αφιερωμένος στον Απ. Παύλο και οι τρεις βασιλικές. Η πόλη 

εγκαταλείφθηκε τον 7ο μ.Χ. αιώνα λόγω των επιδρομών των Σλάβων και της σεισμικής 

δραστηριότητας. Στα βυζαντινά χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό φρούριο, μέχρι την πλήρη 

ερήμωσή της τον 14ο αιώνα με την κατάκτηση των Οθωμανών3.  Ο αρχαιολογικός χώρος των 

Φιλίππων αποτελεί το 18ο μνημείο της Ελλάδας που εντάχθηκε στην λίστα της Παγκόσμιας 

                                                 
1Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=15336&lng=1 
2Η βάπτιση της πρώτης Ευρωπαίας χριστιανής. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

https://www.visitkavala.gr/sightseeing/iero-proskinima-baptistirio-agias-lidias-filippisias/ 
3Ιστορία του αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2387 
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Πολιτιστικής Κληρονομιάς4, ενώ στον χώρο του πραγματοποιείται το αναγνωρισμένο Φεστιβάλ 

Φιλίππων5. 

 Ο Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων. Τα Άβδηρα ήταν μία από τις πιο σημαντικές πόλεις του 

βόρειου Αιγαίου που ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα από τους αποίκους των 

Κλαζομένων, ελληνική πόλη της Μ. Ασίας. Η αποικία ακολούθησε φθίνουσα πορεία λόγω των 

διενέξεων με τους Θράκες και των κλιματολογικών συνθηκών. Το 545 π.Χ. εγκαταστάθηκαν 

στον ίδιο χώρο και οι Τήιοι, επίσης κάτοικοι ελληνικής πόλης της Μ. Ασίας. Σύμφωνα με την 

μυθολογία, ο ήρωας από τον οποίο πήρε το όνομά της η πόλη ήταν ο Άβδηρος, φίλος του 

Ηρακλή που βοήθησε στην αιχμαλώτιση των ανθρωποφάγων αλόγων του Διομήδη, ο οποίος εν 

τέλει κατασπαράχθηκε από αυτά. Η αποικία των Τήιων γνώρισε μεγάλη οικονομική και 

πνευματική ανάπτυξη. Ένδειξη της οικονομικής άνθησης αποτελούσε η νομισματοκοπεία της. Η 

ιστορία της πόλης συνδέθηκε με μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο Λεύκιππος, ο 

Δημόκριτος, ο Πρωταγόρας και ο Ιπποκράτης. Η κατάκτηση της πόλης το 350 π.Χ. από τον 

Βασιλιά Φίλιππο Β’, καθώς και οι  γεωμορφολογικές μεταβολές ανάγκασαν τους κατοίκους να 

μετακομίσουν νοτιότερα. Η νέα πόλη περιλάμβανε ισχυρά τείχη, ακρόπολη, θέατρο και δύο 

λιμάνια. Στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα ο οικισμός μεταφέρθηκε στην αρχαία ακρόπολη και 

μετονομάσθηκε σε Πολύστυλον και παρέμεινε κατοικημένη έως τον 14ο μ.Χ. αιώνα6. 

 Η Αρχαία Μαρώνεια. Η Μαρώνεια εκτείνεται στην νοτιοδυτική πλαγιά του όρους Ίσμαρου 

και ιδρύθηκε από άποικους Χιώτες τον 7ο π.Χ. αιώνα. Το όρος Ίσμαρος όπως αναφέρεται στην 

Ομήρου Οδύσσεια κατοικούνταν από το Θρακικό φύλο των Κικόνων και σύμφωνα με τον 

Όμηρο εκεί κατοικούσε ο ιερέας του θεού Απόλλωνα, Μάρων, ο οποίος φιλοξένησε τον 

Οδυσσέα. Η σπηλιά κοντά στην Μαρώνεια συνδέεται με την ιστορία της τύφλωσης του 

Πολύφημου από τον Οδυσσέα. Η ακρόπολη του Άη Γιώργη ανατολικά της πόλης ταυτίστηκε με 

την πόλη Ίσμαρα και χρονολογείται στον 9ο-8ο π.Χ. αιώνα. Η οχύρωση που σώζεται έως σήμερα 

χρονολογείται την ίδια εποχή. Τον 4ο π.Χ. αιώνα η πόλη της Μαρώνειας είχε την μεγαλύτερη 

εμπορική δραστηριότητα στον χώρο της Θράκης. Στα μέσα του ίδιου αιώνα προσαρτήθηκε στην 

Μακεδονία, ενώ μετέπειτα κυριαρχήθηκε από τον Λυσίμαχο, τους Σελεύκιδες και τους 

Πτολεμαίους. Το 167 π.Χ. η Μαρώνεια συμμάχησε με τους Ρωμαίους7. 

Στον πολιτισμικό πλούτο εκατέρωθεν της διαδρομής έρχεται να προστεθεί και η 

κατασκευή του σύγχρονου οδικού άξονα που διευκόλυνε τις μεταφορές και συνεπώς την 

πρόσβαση στα προσφερόμενα πολιτιστικά αγαθά της Περιφέρειας, προάγοντας τον πολιτιστικό 

τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα και άλλες μορφές αγορών (αγροδιατροφική, καταλύματα, 

οικοτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, εστίαση, κ.α.). Συνεπώς, ο συνδυασμός του 

πολιτιστικού αποθέματος  από την μία και του σημαντικού έργου υποδομής του οδικού άξονα 

της Εγνατίας Οδού από την άλλη, έρχεται να ενισχύσει και να προάγει τον πολιτισμό και την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας.  

 

4. Το σωματείο Διάζωμα 

Το σωματείο Διάζωμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την πορεία του το 

2008 με πρωτοβουλία του κ. Μπένου κι εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του είναι η συμμετοχή 

                                                 
4Ένταξη στην λίστα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

http://www.visitgreece.gr/el/greeceonthespotlight/philippi_is_now_a_unesco_world_heritage_site 
5Φεστιβάλ Φιλίππων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο https://www.visitkavala.gr/sightseeing/festival-filippon/ 
6Ιστορία του αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2359 
7Η αρχαία Μαρώνεια. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2557 
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στην προστασία, στην διατήρηση της αυθεντικότητας και στην ανάδειξη των αρχαίων χώρων 

θέασης και ακρόασης, στην διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάπτυξη και προβολή 

της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη όλων 

των φορέων που σχετίζονται με τα παραπάνω. Παράλληλα, με τη δράση του συμβάλει στην 

καταγραφή και τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων ώστε να αποτελέσουν πηγή γνώσης για τους 

επιστήμονες της αρχαιολογίας και την πρόοδο της θεατρικής τέχνης. Επίσης, αναλαμβάνει την 

παρουσίαση και προβολή στοιχείων που αφορούν την έρευνα, την προβολή και προστασία των 

αρχαίων θεάτρων, αναδεικνύοντας την σημασία τους ως χώροι καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργίας από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή. Επιπρόσθετα, φροντίζει για την 

ενδυνάμωση των σχέσεων των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, 

συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στην προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντάς την ως «κοινό αγαθό», περιουσία δηλαδή όλων 

των πολιτών του κόσμου8. 

Η κοινωνικοποίηση των μνημείων σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος 

αποτελεί μεγάλο όραμα του σωματείου. Στο όραμα αυτό συμβάλουν οι πρωτοποριακές ιδέες των 

μελών και εθελοντών, όπως οι ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω εφαρμογών της κινητής τηλεφωνίας, 

οι πολιτιστικές διαδρομές, οι τρισδιάστατες απεικονίσεις και η ενίσχυση του θεσμού της 

χορηγίας, που διαμορφώνουν το ιδεολογικό, συναισθηματικό και βιωματικό χαρακτήρα του 

Διαζώματος. Με την συνεργασία των πολιτών ενδυναμώνεται και εμπλουτίζεται ένα κίνημα 

όπου οι χώροι θέασης και ακρόασης γίνονται επίκεντρο συνάντησης της κοινωνίας των πολιτών 

με την οικονομία του τουρισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού9. 

Έως σήμερα η προσπάθεια του Διαζώματος μετρά σημαντικά επιτεύγματα στην πρόοδο 

εργασιών σε πενήντα πέντε (55) αρχαία θέατρα, στηρίζοντας την προσπάθειά του στους πυλώνες 

της οικονομικής και διοικητικής διαφάνειας των πράξεών του και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

που επικεντρώνεται στην πολλαπλή τεκμηρίωση των μνημείων (καταγραφή, επιστημονικά 

δελτία, εκδόσεις ντοκιμαντέρ κ.λπ.) και στην εναλλακτική τους χρηματοδότηση (χορηγοί, 

δήμοι-περιφέρειες και πολίτες)10. 

Σημαντική καινοτομία του σωματείου αποτελεί η προώθηση συνεργειών μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων για την παραγωγή πολιτισμικών αγαθών, όπως αρχαιολόγοι, 

αναστηλωτές, συντηρητές, διανοούμενοι, δήμοι, περιφέρειες, ιδρύματα, επιχειρήσεις και 

πολίτες. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μπένου, προέδρου του Σωματείου Διαζώματος, στο 

ευρωπαϊκό κοινοβούλιο «το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της Ελλάδας, ως κοινό 

αγαθό, μας χρειάζεται όλους»11. Τα θεαματικά αποτελέσματα των συνεργειών, με πρωτοβουλία 

του σωματείου, μεταφράζονται στην ανάδειξη και προστασία πλήθους αρχαίων θεάτρων σε 

ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

εντοπίζονται συνέργειες στο Αρχαίο θέατρο Αβδήρων12, στο Αρχαίο θέατρο Θάσου13, στο 

Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας14, στο Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης15 και στο Αρχαίο Θέατρο 

Φιλίππων16.  

                                                 
8Καταστατικό του σωματείου Διάζωμα. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο https://www.diazoma.gr/katastatiko/ 
9Οι αρχές του σωματείου Διάζωμα. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/οι-αρχές-μας/ 
10Οι αρχές του σωματείου Διάζωμα. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/οι-αρχές-μας/ 
11Ο Σταύρος Μπένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Οι συνέργειες στο συνέδριο για την πολιτιστική 

κληρονομιά.Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο https://www.diazoma.gr/dimosievmata/o-stavros-benos-sto-

europaiko-koinovoulio/ 
12Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-avdiron/# 
13Αρχαίο Θέατρο Θάσου. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-thassou/ 
14Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/theaters/archaio-theatro-maroneias/ 

https://www.diazoma.gr/katastatiko/
http://www.diazoma.gr/οι-αρχές-μας/
http://www.diazoma.gr/οι-αρχές-μας/
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Το σωματείο Διάζωμα έχοντας υιοθετήσει την φιλοσοφία των συνεργειών για την τοπική 

ανάπτυξη και την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, λειτούργησε ως 

συνδετικός κρίκος μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία ενός πλέγματος 

συμμετοχής και συνεργασίας πάνω στη βάση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού. 

Συγκεκριμένα, επικοινώνησε το όραμά του για την δημιουργία μιας σύγχρονης περιηγητικής 

διαδρομής, που θα συνδέει αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη σημασία, προάγοντας την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συνέχισε το έργο του με 

την σύναψη μνημονίου συνεργασίας τον Ιανουάριο του έτους 2018 με την Περιφέρεια έχοντας 

κοινό στόχο την επιδίωξη της βέλτιστης εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης 

«Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού» που σχεδίασε και ενέκρινε η Περιφέρεια, στο 

πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π) 2014-2020. Συγκεκριμένα, 

συμφωνήθηκε το σωματείο να υποστηρίξει με τις δυνάμεις του την Περιφέρεια στο σχεδιασμό 

της τουριστικής/πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού, να μελετήσει και να προτείνει τις 

αναγκαίες οργανωτικές δράσεις για την προβολή και καθιέρωσή της, να συμβάλει σε θέματα 

σχεδιασμού των παρεμβάσεων, αλλά και να μεταφέρει στην κοινή προσπάθεια, με τις σχετικές 

αναγκαίες προσαρμογές, την τεχνογνωσία που απέκτησε ή αποκτά από μελέτες οργανωτικού 

χαρακτήρα. Αναλυτικά οι μελέτες και οι δράσεις που μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων είναι οι 

προδιαγραφές για την μελέτη «Marketing Plan» για την δημιουργία επώνυμου προϊόντος 

πολιτιστικού τουρισμού, την μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην 

Πολιτιστική Διαδρομή», την μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για 

την χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού» και, την 

υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των «ήπιων» 

δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του 

εν λόγω έργου17.  

 Η εν λόγω συνεργασία αναδείχθηκε με την υπογραφή σύμβασης για το έργο «Ψηφιακή 

Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως οδηγός για την χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού»18, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το εταιρικό μέλος 

του σωματείου την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., και με την υπογραφή σύμβασης για το 

έργο «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού», του οποίου την 

χρηματοδότηση ανέλαβαν τα εταιρικά μέλη Ίδρυμα Μποδοσάκη και Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος Α.Ε.19 Στην συνέργεια για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του 

προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού έως σήμερα, επιπλέον 

συμμετείχαν φορείς από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, Εφορείες 

Αρχαιοτήτων, κ.λπ. 

                                                                                                                                                             
15Αρχαίο Θέατρο Σαμοθράκης. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-

σαμοθράκης/ 
16Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/theaters/αρχαίο-θέατρο-φιλίππων/# 
17Μνημόνιο συνεργασίας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-

egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/ 
18Σύμβαση έργου. Διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο https://www.diazoma.gr/deltia-typou/me-mia-nea-simvasi-to-

diazoma-dinei-othisi-sto-sxediaso-tis-psifiakis-stratigikis-politistikis-diadromis-via-egnatia/ 
19Η χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.  Διαθέσιμα στους δικτυακούς 

τόπους www.diazoma.gr/deltia-typou/etairika-enas-thesmos-gennietai-idrima-bodossaki/ και 

www.diazoma.gr/deltia-typou/me-mia-nea-simvasi-to-diazoma-dinei-othisi-sto-sxediaso-tis-psifiakis-stratigikis-

politistikis-diadromis-via-egnatia/ 

https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/
https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/me-mia-nea-simvasi-to-diazoma-dinei-othisi-sto-sxediaso-tis-psifiakis-stratigikis-politistikis-diadromis-via-egnatia/
https://www.diazoma.gr/deltia-typou/me-mia-nea-simvasi-to-diazoma-dinei-othisi-sto-sxediaso-tis-psifiakis-stratigikis-politistikis-diadromis-via-egnatia/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/etairika-enas-thesmos-gennietai-idrima-bodossaki/
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Τέλος, το σωματείο Διάζωμα έχοντας γνώση των σύγχρονων απαιτήσεων στην διαχείριση 

ενός προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, δημιούργησε στους κόλπους του, την ειδική δομή D-

hub, η οποία υποστηρίζει τους Φορείς Διαχείρισης Προορισμού και βοηθά, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, για την σωστή λειτουργία και βιωσιμότητά των προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού20.  

  

5. Η πολιτισμική συνεργασία στην περίπτωση της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού 

 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέχει σημαντική γεωγραφική θέση 

στον χάρτη της Ελλάδας, αποτελώντας συνδετικό κρίκο της Δύσης με την Ανατολή και πύλη της 

χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σε όλη την επικράτειά της εντοπίζεται πλήθος 

πολιτιστικών μνημείων και φυσικών πόρων, ενώ η λειτουργία του σύγχρονου οδικού δικτύου 

ενισχύει τις μεταφορές. Σε αντιδιαστολή των θετικών προδιαγραφών της, η φορολογική πολιτική 

του κράτους, το μισθολογικό καθεστώς και οι υψηλές τιμές αγοράς πρώτων υλών λειτουργεί 

ανασταλτικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που αδυνατεί να ανταγωνιστεί τις χώρες 

που γειτνιάζει. Επίσης, η ανυπαρξία τουριστικής ταυτότητας, η απουσία φορέα διαχείρισης 

τουριστικού προορισμού, καθώς και η ελλιπής προώθηση και προβολή των πολιτιστικών της 

πόρων διατηρεί την τουριστική δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές 

της Ελλάδας (ΕΤΑΜ Α.Ε., 2015, σ.23-26).  

Το σωματείο Διάζωμα, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός,  που προάγει την προστασία 

και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ 

παράλληλα, ευαισθητοποιεί και υποστηρίζει όλους τους φορείς που σχετίζονται με τα 

παραπάνω, πρότεινε την δημιουργία μιας περιηγητικής διαδρομής με βάση την ιστορική Εγνατία 

οδό, που θα συνδέει όλα τα πολιτιστικά μνημεία, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του τουρισμού 

και του πολιτισμού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας21. Η πρόταση έγινε δεκτή από την 

Περιφέρεια και η Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού απέκτησε θεσμική και δυναμική 

υπόσταση22. Απόρροια των παραπάνω ήταν ο σχεδιασμός του αναπτυξιακού προγράμματος της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού από την 

Περιφέρεια και η σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το σωματείο Διάζωμα, αρωγός των 

συνεργειών για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη,  με στόχο την από κοινού βέλτιστη εφαρμογή 

του προγράμματος23. 

 Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με θέμα «Η Εγνατία οδός ως δρόμος πολιτισμού 

και ανάπτυξης: Η περίπτωση μελέτης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η συνεργασία με το σωματείο Διάζωμα» 

πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσα από την οποία αναδείχθηκε, εκτός των άλλων, η 

σημασία των συνεργασιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται για την δημιουργία και 

λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής .Στα αναδυόμενα ευρήματα επισημαίνονται: 

                                                 
20Συμμετοχή στη «θερμοκοιτίδα» ιδεών και δράσεων στο ΔΙΑΖΩΜΑ – η δομή στήριξης DMO. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο medium.com/elegrad-blog/συμμετοχή-στη-θερμοκοιτίδα-ιδεών-και-δράσεων-στο-διαζωμα-η-δομή-

στήριξης-dmo-8e43aa2ad072 
21Στα ίχνη της Εγνατίας Οδού η τουριστική αξιοποίηση της ΑΜΘ. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

www.diazoma.gr/dimosievmata/στα-ίχνη-της-αρχαίας-εγνατίας-οδού-η-το/ και Πρακτικό Ζ Γενικής Συνέλευσης 

του σωματείου Διάζωμα. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/deltia-typou/ζ-γενική-συνέλευση-

πρακτικό/ 
22Δελτίο τύπου (2014). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο www.diazoma.gr/deltia-typou/ανακοίνωση-του-

περιφερειάρχη-ανατολ/ 
23Μνημόνιο συνεργασίας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-

egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/ 

http://www.diazoma.gr/dimosievmata/στα-ίχνη-της-αρχαίας-εγνατίας-οδού-η-το/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/ζ-γενική-συνέλευση-πρακτικό/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/ζ-γενική-συνέλευση-πρακτικό/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/ανακοίνωση-του-περιφερειάρχη-ανατολ/
http://www.diazoma.gr/deltia-typou/ανακοίνωση-του-περιφερειάρχη-ανατολ/
https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/
https://www.diazoma.gr/routes-history/cultural-route-of-egnatia-road/mnimonio-metaxi-perifereias-makedonias-thrakis-kai-diazoma/
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 το ένθερμο ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικότητας για την συμμετοχή και συνεργασία 

της στο πρόγραμμα,  

 η διαρκής και σταθερή επικοινωνία και διάδραση μεταξύ του σωματείου Διάζωμα και της 

Περιφέρειας από το 2014, όπου και γεννήθηκε η ιδέα της Πολιτιστικής Διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού, έως σήμερα και,  

 η προσδοκία της βιωσιμότητας της συνεργασίας, εφόσον αυτή λειτουργεί υπό την 

εμπνευσμένη καθοδήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (Ο.Δ.Π.) (Destination 

Management Organization (D.M.O.). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν τις υφιστάμενες θεωρίες για την θετική επίδραση 

που μπορεί να έχει μια πολιτιστική διαδρομή ως προϊόν πολιτιστικού τουρισμού στην χωρική 

ανάπτυξη και στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπό τις προϋποθέσεις 

της άσκησης επιτυχημένης περιφερειακής πολιτικής, της διοίκησης του προϊόντος από έναν 

ικανό Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (Ο.Δ.Π.) και, το πιο σημαντικό όλων, της συνεργασίας 

όλων των μελών της κοινωνίας, είτε ανήκουν στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η 

ανάπτυξη ή η υποβάθμιση ενός τόπου επηρεάζει ανάλογα όλα τα μέλη της (Τσεμπελίδου, 2021).   

 

6. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει μία άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική κρίση, 

η οποία απαιτείται να αντιμετωπιστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προσέγγιση. Παράλληλα, 

οι πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις, στην σύγχρονη 

κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενίσχυσαν την ζήτηση νέων πολιτιστικών 

αγαθών και νέων μορφών ψυχαγωγίας από το κοινό. Ένα δυναμικό εργαλείο για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί η σύνδεση του Τουρισμού με τον Πολιτισμό. Η σύνδεση αυτή 

προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς με ένα πιο δυναμικό 

τρόπο, παράγοντας νέες μορφές πολιτιστικών αγαθών (Mendoni, 2017, σ.99 και Λαζαρέτου, 

2014, σ.6). Το ελληνικό τοπίο είναι πλούσιο σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τα οποία 

μπορούν να αναδειχθούν με το σύγχρονο πολιτιστικό προϊόν των πολιτιστικών διαδρομών, κάτω 

από την ομπρέλα συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

της τοπικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς (Mendoni, 2017, σ.102).   

Η μακραίωνη ιστορία της Εγνατίας Οδού, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που την 

πλαισιώνει και το σύγχρονο οδικό δίκτυο αποτελούν ένα δυναμικό συνδυασμό για την 

προώθηση του πολιτισμού και της ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με την Mendoni (2017), στην διαφοροποίηση 

και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της πολιτιστικής διαδρομής, στην διεύρυνση της 

τουριστικής περιόδου, στην αποκέντρωση της ανάπτυξης και στην μέτρηση της χωρικής 

συγκέντρωσης, στην ανανέωση του αστικού ιστού και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

(Mendoni, 2017, σ.99-100). Το πολιτιστικό προϊόν τουρισμού της πολιτιστικής διαδρομής της 

Εγνατίας Οδού εντάχθηκε το 2016 στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης της Περιφέρειας και είναι υπό υλοποίηση (B.C.S Σύμβουλοι Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε., 2016). 

 Στην σύγχρονη εποχή ο τομέας του πολιτισμού χρειάζεται την υποστήριξη όχι μόνο της 

κεντρικής κυβέρνησης αλλά και όλης της κοινωνίας. Η συνεργασία του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα σε μια ζώνη πολιτιστικού ενδιαφέροντος προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση του πολιτισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής 

αποτελεί σημαντική καινοτομία, η οποία σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογικές και 
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επιστημονικές εξελίξεις, δημιουργούν ένα ποιοτικό και διαφοροποιημένο πολιτιστικό προϊόν 

που το καθιστά ανταγωνίσιμο στην παγκόσμια αγορά πολιτισμού (Firsova and Malshina, 2018, 

σ.103-104).  

Εικόνα 2: Συνέργειες στον κύκλο ζωής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της 

Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού  Πηγή: Προσωπική Εργασία 

 

 
Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην χώρα μας έχει παρατηρηθεί ότι η διαχείριση του 

τουριστικού προϊόντος ασκείται από πολλούς διαφορετικούς φορείς και οργανισμούς, δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, με ανεπαρκή συντονισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, κοινό σκοπό και 

ορθές πρακτικές, γεγονός που επιβάλει την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πρακτικής 

διαχείρισης από έναν ειδικευμένο Oργανισμό Διαχείρισης Προορισμού (Ο.Δ.Π.), (Σιγάλα και 

Χρήστου, 2014, σ. 195).  

Η συνεργασία για την πολιτιστική Εγνατία ενδέχεται να επιφέρει, στην ωρίμανσή της, 

την αίτηση για την ένταξη της Εγνατίας Οδού, ως Via Egnatia, στον Κατάλογο Παγκόσμιαs 

Κληρονομιάs της UNESCO.  Ένα τέτοιο γεγονός θα επιφέρει, δραματικά, την πολιτιστική και 

επειχειριματική αναβάθμιση της περιοχής μέσω αυτού του διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικού 

σήματος (brand-name) ως World Heritage UNESCO-SITE. 
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Περίληψη: 

Η πολιτιστική πολιτική και η πολιτιστική διαχείριση έχουν ως βασικούς στόχους αφενός την 

αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και αφετέρου στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της χώρας, ενώ περαιτέρω συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των βασικών 

οικονομικών μεγεθών αλλά και των δεικτών κοινωνικής ευημερίας και οδηγούν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαχρονικά αποτέλεσε το ‘λίκνο’ πολιτισμού, διαθέτοντας μοναδικούς και 

ιδιαίτερους πολιτιστικούς θησαυρούς και πολιτιστικούς πόρους σε όλη την επικράτεια της 

χώρας. Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί να εξετάσει και να αναλύσει τη συσχέτιση μεταξύ των 

πόρων του πολιτισμού και εκείνης της βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση 

στη μελέτη και ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδας. 

 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτιστική διαχείριση, πολιτισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, Ελλάδα. 
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1. Εισαγωγή 

Ο όρος πολιτισμός αναφέρεται κυρίως στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, στις 

παραδόσεις, στις εικαστικές τέχνες, στα ήθη-έθιμα, στην κουλτούρα μιας χώρας και στα 

ανθρώπινα επιτεύγματα και στις νέες τεχνολογίες που έχουν σημαντικές και πολλαπλές 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  

        Η προέλευση της αγγλικής λέξης πολιτισμός είναι civilization είτε civilize και προέρχεται 

από τη γαλλική λέξης “civilise” που σημαίνει “εκπολιτίζω”. Σύμφωνα με τα ελληνικά λεξικά, η 

ετυμολογία της λέξης ‘πολιτισμός’ σχετίζεται με τα ήθη-παραδόσεις, την συμπεριφορά-σχέσεις 

των ανθρώπων, τον τρόπο ζωής-κουλτούρα και την πνευματική ανάπτυξη μιας χώρας. 

        Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» περιγράφει αφενός την υλική όσο και την άυλη ιστορική 

και φυσική κληρονομιά μιας χώρας. Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ευθύνη 

των εθνικών αρχών σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, που συστηματικά που έχουν ως βασικούς 

στόχους τη διαφύλαξη-συντήρηση, ενδυνάμωση, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των πολιτιστικών αγαθών. (Lowenthal, 1985). 

 Η πολιτιστική κληρονομιά στην Ελλάδα που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές 

πολιτισμού, με ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που περιλαμβάνουν 

τόσο την αρχαία Ελλάδα όσο και τον Βυζαντινό πολιτισμό που αποτέλεσαν τον ‘θεμελιώδη  

βάση’ για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. 

Η πολιτιστική κληρονομιά και οι πολιτιστικοί πόροι αποτελούν μια από τις σύγχρονες 

‘βαριές-βιομηχανίες’ για μια χώρα και μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την οικονομική 

ανάπτυξη, τη κοινωνική ευημερία και επίσης με την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Για 

παράδειγμα, με τη σωστή διαχείριση μπορεί να υπάρξει άμεση σύνδεση των πολιτιστικών πόρων 

και των παραγωγικών κλάδων, όπως εκείνων του πολιτισμού και του κλάδου του τουρισμού, 

όπου η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά μπορούν να αποτελέσουν βασικό πόλο έλξης για 

τους επισκέπτες-τουρίστες και κατά συνέπεια έχουν να έχουν θετικές επιπτώσεις σε μεγαλύτερα 

ποσοστά απασχόλησης και σε μεγαλύτερα έσοδα και παραγωγικές δραστηριότητες. 

(Demangeot, Broderick & Craig, 2015). 

 Σύμφωνα με πολλές ερευνητικές μελέτες, η πολιτιστική διαχείριση, η προώθηση, 

ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων και αγαθών μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας με την αύξηση των τουριστών, και περαιτέρω στην 

ανάπτυξη των ‘συνεργαζόμενων’ επιχειρήσεων και θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση αλλά 

και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής μιας χώρας. (Van der Borg & Russo, 2005). 

        Στο πλαίσιο της πολιτιστικής διαχείρισης, μεταξύ των βασικών καθηκόντων και των ρόλων 

των διαχειριστών των πολιτιστικών οργανισμών είναι: (European Agenda for Culture, 2014): 

 Να στοχεύουν στην αξιοποίηση, συντήρηση και προβολή των πολιτιστικών πόρων και 

δραστηριοτήτων.  

 Να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες και το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοποίηση, συντήρηση και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 Να στοχεύουν στην ‘εξωστρέφεια’ και στη προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 Να εναρμονίζονται με τους στόχους και τις πρακτικές εκείνες της αειφορίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιούν με σύγχρονους τρόπους την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 

και να έχουν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μια περιοχής. 
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 Να οριοθετούν και να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, ώστε να 

διευκολύνουν το έργο των φορέων, και περαιτέρω να ενισχύουν τη βιωσιμότητα των 

πολιτιστικών φορέων και οργανισμών  και παράλληλα να ενισχύουν τις θετικές 

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μια χώρας. 

 Να συνεργάζονται με τους αντίστοιχους υπάρχοντες φορείς, όπως για παράδειγμα ΟΤΑ, 

υπουργεία, φορείς και διεθνείς οργανισμούς κλπ, ώστε να συνδράμουν και να μπορούν να 

επιλύσουν τα βασικά  ζητήματα και τις ανάγκες σχετικά με τη συντήρηση, ανάδειξη και 

προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 Να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 

ψηφιοποίηση με τις σύγχρονες τεχνικές ώστε να ενδυναμώνουν τη προσελκυστικότητα και να 

ενισχύουν τη προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 Να αναπτύξουν εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς και 

οργανισμούς, που θα συμβάλουν στην μεταφορά πόρων-τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και θα 

ενδυναμώσουν την προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 Να συνδέσουν τους διαθέσιμους πολιτιστικούς πόρους, την πολιτιστική-ιστορική και φυσική 

κληρονομιά, τα πολιτιστικά αγαθά και τις πολιτιστικές δραστηριότητες με τις εγχώριες και 

τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, την εκπαίδευση, τουρισμό, 

μεταφορές, διατροφή, κλπ., ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι και  

να υπάρξουν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

και περαιτέρω στη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη μια περιοχής. 

Το συγκεκριμένο άρθρο θα εξετάσει και θα αναλύσει τη συσχέτιση μεταξύ των 

πολιτιστικών πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση στη μελέτη 

περίπτωσης της Ελλάδας. 

 

2. Πολιτιστική Κληρονομιά, Διαχείριση και Διεθνής Κοινότητα 

Η ιδέα για την προστασία, διαχείριση, και ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

άρχισε να γίνεται πράξη και να υλοποιείται το 1982-1973 στη Γενική Συνδιάσκεψη του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με τη δέσμευση των συμμετεχόντων κρατών να υπογράψουν 

την αναγνώριση, συντήρηση και ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, καθώς και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών μνημείων. Ο Οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών δημιούργησε ένα τμήμα αποκλειστικά για τα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, 

επιστημονικά θέματα, την UNESCO (United Nations Educational, Scientific & Cultural 

Organization) με βασικό στόχο την ενασχόληση και τη συμβολή στους τομείς των πολιτιστικών, 

εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων και τομέων. (UNESCO, 1982, 2014). 

 Ο διεθνής οργανισμός UNESCO συνέστησε μια διακρατική επιτροπή (Intergovernmental 

Committee), με στόχο των δραστηριοτήτων και έργων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από 

τις χώρες για την ανάπτυξη, προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων. 

Περαιτέρω, η επιτροπή αυτή αποφασίζει και ποια μνημεία θα καταχωρηθούν στην λίστα με τα 

μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Unesco Heritage Monuments) και καθορίζει τις 

κατευθύνσεις για την προστασία, συντήρηση, προβολή και ανάδειξη  και διατήρησή τους εάν 

της ζητηθεί, στέλνοντας εξειδικευμένο προσωπικό της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. 

(Kakiuchi, 2014). 

 Τα συμμετέχοντα κράτη κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα θεσμικό πλαίσιο και να 

συνυπογράψουν βασικούς κανόνες, όπως: (UNESCO, 2005): 
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 Την υιοθέτηση πολιτικών που θα στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάδειξη, ανάπτυξη και 

διαχείριση της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς. 

 Την αξιοποίηση του εξιδεικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των δημιουργία και 

πολιτιστικών φορέων με στόχο την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής, 

ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς. 

  Την ανάπτυξη ερευνητικών και επιστημονικών και τεχνικών έργων ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι που απειλούν αυτή την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. 

 Τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου με την θεσμοθέτηση νομοθετικών, 

επιστημονικών, τεχνολογικών, διοικητικών και οικονομικών μέτρων για την συντήρηση, 

προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. 

 Τη δημιουργία επιστημονικών φορέων που σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και 

οργανισμούς θα μπορούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τη διατήρηση, προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς μιας χώρας. 

 Στις ανεπτυγμένες χώρες, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς υλοποιείται κυρίως 

με κονδύλια που προέρχονται κυρίως μέσω των κρατικών προϋπολογισμών και επίσης από 

χορηγίες και δωρεές ιδιωτών, ενώ στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που 

δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέτουν και στηρίζουν διαχειρίζονται τους χώρους 

πολιτισμού, οι διεθνείς οργανισμοί παρέχουν κονδύλια μέσα από διάφορα προγράμματα 

στήριξης και ένταξης των μνημείων στη λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (The 

World Bank, 2010). 

 Περαιτέρω, ορισμένοι από τους βασικού διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς που 

συμβάλουν και συνεισφέρουν στην αναζήτηση κεφαλαίων για τη στήριξη και ανάδειξη των 

πολιτιστικών χώρων είναι (UNESCO, 2017): 

 Χρηματοδότηση και κεφάλαια από το Διεθνές Κεφάλαιο Προώθησης του Πολιτισμού 

(International Fund for the Promotion of Culture). 

 Χρηματοδότηση και κεφάλαια της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (World 

Heritage Fund) 

 Χρηματοδότηση από το Διεθνές Κεφάλαιο για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα 

(International Fund for Cultural Diversity) 

 Χρηματοδότηση και κεφάλαια της Διακρατικής Επιτροπής για την Προώθηση της 

Επιστροφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Περιπτώσεις Παράνομης Κατοχής (Fund of the 

Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of 

Origin or Restitution in Case of Illicit Appropriation), όπου να σημειωθεί ότι έχει απευθυνθεί και 

η Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. 

 Χρηματοδότηση και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη συντήρηση, 

προστασία, προώθηση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μια χώρας. 

 Χρηματοδότηση και κεφάλαια από την Παγκόσμια Τράπεζα (World-Bank) για τη 

συντήρηση, προστασία, προώθηση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μια χώρας. 

 

3. Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) αποτελεί μια έννοια που χρησιμοποιείται 

και συναντάται όλο και συχνότερα στην διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια και 

ουσιαστικά σηματοδοτεί την έμφαση σε ολοένα και περισσότερο αποτελεσματικότερες 

μεθόδους διαχείρισης και αξιοποίηση των πόρων με γνώμονα την αποδοτικότητα-κερδοφορία 

και συνιστώσες την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη 

μελέτη της UNESCO, η πολιτιστική κληρονομιά συνδέεται άμεσα με η βιώσιμη ανάπτυξη και 
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μέσω της συντήρησης-προστασίας και ανάδειξης των διαθέσιμων πόρων πολιτισμού και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και μέσω της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. (UNESCO 2017, Robinson & Picard 2006). 

 Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (είτε εναλλακτικά όπως καλείται ‘αειφόρος ανάπτυξη’) 

σηματοδοτεί ότι μια χώρα είτε μια περιοχή μπορεί να αναπτύσσεται αξιοποιώντας τους 

διαθέσιμους πόρους της και ικανοποιώντας αφενός τις τρέχουσες ανάγκες της, ενώ παράλληλα 

διαφυλάττει τις προοπτικές των επόμενων γενιών και την ικανοποίηση των μελλοντικών τους 

αναγκών, (World Commission for the Environment & Development - WCED, 1987). Στο 

πλαίσιο αυτό, η διαχείριση της πολιτιστικής-ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς που συμβάλει 

σημαντικά στην συνολική αειφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, και θα πρέπει να γίνεται με 

γνώμονα και στόχο τόσο τη τωρινή όσο και με τη μελλοντική αναπτυξιακή διάσταση μιας 

περιοχής και μιας χώρας (Sengupta, 2001). 

        Σύμφωνα με την UNESCO, τα βασικά σημεία και στοιχεία που δίνει έμφαση (UNESCO, 

2015) είναι: 

 Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών για τις 

θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και παράλληλα τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

 Η αναπτυξιακή διάσταση θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διαμόρφωση της κατάλληλης 

κουλτούρας συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού στην ισότητα-ισοκατανομή, στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στις βασικές ελευθερίες, και στην κοινωνική ανάπτυξη. 

 Τη διατήρηση του πολιτιστικού κεφαλαίου (Cultural Capital) και της κοινωνικής συνοχής 

και ανάπτυξης (Community Cohesion) που αποτελούν τα δύο βασικά συστατικά που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη στον πολιτισμό και στη πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη προκειμένου 

να επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Η διαχείριση των πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς συνεισφέρει σημαντικά 

στη συνολική αειφορία και στη βιώσιμη-ανάπτυξη μιας χώρας. Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό 

αναπτυξιακό παράγοντα, όπου εκτός των οικονομικών  επιπτώσεων έχει και προεκτάσεις 

κοινωνικές, όπως στην εκπαίδευση-κουλτούρα, στη διαμόρφωση της ελευθερίας-δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμός και η πολιτιστική ανάπτυξη 

διαμορφώνουν μια κατάλληλη κουλτούρα με θετικές πολλαπλασιαστικές οικονομικές 

επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, στην αύξηση του ΑΕΠ, της παραγωγής-εισοδήματος, στην 

ανάπτυξη των συνεργαζόμενων παραγωγικών κλάδων, όπως τουρισμό, εκπαίδευση, νέες 

τεχνολογίες κλπ. και περαιτέρω στις θετικές εκείνες κοινωνικές επιπτώσεις, όπως σε θέματα 

απασχόλησης, ισότητας, πολιτιστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.  

 Σύμφωνα με την Ατζέντα 21 του οργανισμού Ενωμένες Πόλεις & Τοπικές Κυβερνήσεις 

(United Cities & Local Governments - UCLG) υπογραμμίζεται και επισημαίνεται η σημασία του 

πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης στη βιώσιμη-ανάπτυξη μιας χώρας. (Duxbury, 

Hosagrahar & Pascual, 2016).   

          Ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει μια ποικιλία ρόλων στα πλαίσια των στρατηγικών 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, η Ατζέντα Post-2015 της UNESCO (2015) 

αναγνωρίζει τη συμμετοχή του πολιτιστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της άυλης αλλά και 

της υλικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών και δημιουργικών 

βιομηχανιών, καθώς επίσης και των πολιτιστικών εκείνων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη των συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. 
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4. Πολιτιστική Διαχείριση και Εργαλεία Στρατηγικής Πολιτιστικού Σχεδιασμού 

Η βελτίωση της ποιότητας στον χώρο του πολιτισμού, της διατήρησης και ανάπτυξης και 

ανάδειξης της πολιτιστικής-ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς εξαρτώνται σημαντικά από την 

χρήση των νέων τεχνολογιών που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

πολιτιστικού οργανισμού, όπως για παράδειγμα στη βελτίωση και αύξηση της επισκεψιμότητας 

και των εσόδων του πολιτιστικού οργανισμού (Middleton, 1994). 

 Η χρήση των νέων τεχνολογιών συνδέεται άμεσα με την ποιοτική βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προώθησης και ανάδειξης των πολιτιστικών προϊόντων του 

οργανισμού, και από την αύξηση προσελκυστικότητας των επισκεπτών. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών περαιτέρω μπορεί να συμβάλει και να βοηθήσει σε 

βασικά θέματα, όπως της εκπαίδευσης, συντήρησης των έργων τέχνης, στην εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών με την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την αποφυγή αναμονής σε ουρές, την 

ψηφιοποίηση, τη καλύτερη παρουσίαση και ανάδειξη των εκθεμάτων, στην ανανέωση των 

διαδικτυακών-ηλεκτρονικών σελίδων (sites), και στην διάδοση και διάχυση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων μέσα από τη σύνδεση με τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα (όπως για παράδειγμα 

Twitter, Facebook κ.α.).  

Επίσης, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια των 

πολιτιστικών οργανισμών με την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, οι διακόπτες χρονοκαθυστέρησης, συναγερμοί κλπ.. που 

βοηθούν και συμβάλουν στην ασφάλεια του χώρου, των εκθεμάτων και των επισκεπτών 

(McLean, 1997).  

Τέλος, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να συμβάλουν και να βελτιώσουν τις 

υπηρεσίες ενίσχυση της προσβασιμότητας για ειδικές κατηγορίες-ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

ηλικιωμένους. (Cook, Yale & Marqua, 2006). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός στον πολιτιστικό τομέα σχετίζεται άμεσα με την υιοθέτηση 

των νέων τεχνολογιών, που συμβάλουν στη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό του πολιτιστικού 

οργανισμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα του πολιτισμού χρησιμοποιεί και στηρίζεται 

σε βασικές τεχνικές-εργαλεία, όπως για παράδειγμα οι αναλύσεις SWOT, PEST-PESTEL, GAP 

κλπ., που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στο πλαίσιο αποτύπωσης του στρατηγικού 

σχεδιασμού ενός πολιτιστικού οργανισμού, ενώ επιπλέον παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και 

οριοθετούν και καθορίζουν τους βασικούς εκείνους παράγοντες που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης κι εξέλιξης του πολιτιστικού 

οργανισμού.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των  

πολιτιστικών οργανισμών και την επιτυχή υλοποίηση και αξιοποίηση των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων.  

Ένα ιδιαίτερο χρήσιμο εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό αποτελεί η SWOT 

ανάλυση που αφορά την ανάλυση των Δυνατών Σημείων (Strengths), των Αδύνατων Σημείων 

(Weaknesses) που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του πολιτιστικού οργανισμού και 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, και των Ευκαιριών (Opportunities) και των Απειλών 

(Threats) που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον του πολιτιστικού οργανισμού και των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Burkhart & Reuss, 1993), όπως καταγράφονται και 

παρουσιάζονται ενδεικτικά τα βασικά σημεία σε ένα πολιτιστικό οργανισμό στο διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1: Ενδεικτική SWOT Ανάλυση 

Δυνάμεις-Παράγοντες Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Δυνατότητες (Strengths) 
• Ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και 

ιστορικής κληρονομιάς 

• Διαθέσιμες πολιτιστικές δραστηριότητες  

• Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

............ 

Αδυναμίες (Weakness) 
• Ελλιπής χρηματοδότηση  

• Μικρές υποδομές  

• Γραφειοκρατία και μη-θεσμοθετημένο πλαίσιο  

• Μη-συνεργασία Φορέων 

............ 

Δυνάμεις-Παράγοντες Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Ευκαιρίες (Opportunities) 
• Χρήση Νέων Τεχνολογικών Μέσων  

• Ψηφιοποίηση 

• Άντληση εναλλακτικών πηγών 

χρηματοδότησης και συμπληρωματικών 

οικονομικών πόρων 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας από ΕΕ και 

διεθνείς φορείς  

............ 

Απειλές (Threats) 
• Οικονομική κρίση και υγειονομική πανδημική 

κρίση  

• Χαμηλές υποδομές και ελλείμματα 

• Έλλειψη διαχείρισης 

• Μη- συνεργασία φορέων   

• Μη-αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων   

............ 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός χρησιμοποιεί τη SWOT ανάλυση για τη καταγραφή και 

παρουσίαση των βασικών εκείνων σημείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό 

για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και των συναφών δραστηριοτήτων. (Allison & 

Kaye, 2005). 

 

(β). Η ανάλυση Χάσματος (Gap-Analysis) δίνει έμφαση και παρουσιάζει το σχέδιο των βασικών 

εκείνων δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμοσθούν και να αναπτυχθούν με βάση τον χρόνο 

για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης και εξέλιξης του 

πολιτιστικού φορέα και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα 2. (Allison & Kaye, 2005). 

Διάγραμμα 2: Ενδεικτική Gap-Ανάλυση 

 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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(γ). Η PESTEL ανάλυση αφορά την ανάλυση και διερεύνηση των πολιτικών (Political), 

οικονομικών (Economical), κοινωνικών (Social), τεχνολογικών (Technological), 

περιβαλλοντικών (Environmental) και νομικών (Legal) συνθηκών και παραμέτρων για τους 

πολιτιστικούς οργανισμούς. Η ανάλυση PESTEL συμβάλει στον καθορισμό των βασικών 

σημείων του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να μπορεί κάποιος  να λάβει τις σωστές 

προτεραιότητες- αποφάσεις, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα σχετικά προβλήματα, όπως 

ενδεικτικά παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3. (McDonald & Wilson, 2011). 

 

Διάγραμμα 3: Ενδεικτική PESTEL & SWOT Ανάλυση 

Πολιτικές 

Συνθήκες 

(Political 

Conditions) 

Οικονομικές 

Συνθήκες 

(Economic 

Conditions) 

Κοινωνικές 

Συνθήκες 

(Social 

Conditions) 

Τεχνολογικές 

Συνθήκες 

(Technological 

Conditions) 

Περιβαλλοντικές 

Συνθήκες 

(Environmental 

Conditions) 

Νομικές 

Συνθήκες 

(Law 

Conditions) 
Θεσμικό-

Πλαίσιο, 

Συμμετοχή 

ΟΤΑ 

--- 

Οικονομική 

Σταθερότητα, 

Χρηματοδότηση-

Δάνεια-Επιτόκια 

--- 

Αντιλήψεις-

Κουλτούρα, 

Ανεργία, 

Βιοτικό 

Επίπεδο --- 

Νέες Τεχνολογίες, 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, 

Ψηφιοποίηση 

--- 

Φυσικό Περιβάλλον, 

Διαχείριση 

Περιβάλλοντος, 

--- 

Νομικό 

Πλαίσιο, 

Ευρωπαϊκοί & 

Διεθνείς Νόμοι 

--- 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Όπως παρουσιάζει ο ενδεικτικός πίνακας, η Ανάλυση SWOT μπορεί να συνδυασθεί με 

την PESTEL ώστε να σημειωθούν οι βασικές εκείνες στρατηγικές-επιλογές για τους 

πολιτιστικούς φορείς και τις πολιτιστικές δραστηριότητες όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα 4. 

Διάγραμμα 4: Ενδεικτική SWOT-PESTEL Ανάλυση 

 Δυνατότητες 

(Strengths) 

Αδυναμίες 

(Weakness) 

Ευκαιρίες 

(Opportunities) 

Απειλές 

(Threats) 

Πολιτικές 

Συνθήκες 

(Political 

Conditions) 

Πολιτική Σταθερότητα 

Ομαλότητα & 

Δημοκρατικές 

Διεργασίες, 

------- 

Γραφειοκρατία & 

Πολιτική Αστάθεια, 

------- 

Ανάπτυξη Συνεργασιών 

Δημιουργία Θεσμικού 

Πλαισίου & Υποδομών 

------- 

Πολιτική Κρίση. 

Στασιμότητα, 

Μη-Διαχείριση 

------- 

Οικονομικές 

Συνθήκες 

(Economic 

Conditions) 

Οικονομική 

Σταθερότητα, 

Οικονομική Ανάπτυξη 

------- 

Οικονομική 

Αστάθεια 

Οικονομική κρίση 

& Στασιμότητα 

------- 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Αύξηση Επενδύσεων-

Χρηματοδότησης, 

Αύξηση ΑΕΠ & 

Απασχόλησης 

------- 

Πανδημική και 

Οικονομική Κρίση, 

Διεθνείς Κρίσεις, 

Πετρελαϊκές Κρίσεις 

------- 

 

Κοινωνικές 

Συνθήκες (Social 

Conditions) 

Κοινωνική 

Σταθερότητα & 

Άνοδος Βιοτικού 

Επιπέδου, 

------- 

Κοινωνικές 

Ανισότητες 

Αύξηση Φτώχειας-  

Μετανάστευσης, 

------- 

Ανάπτυξη Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων, 

Σύνδεση Πολιτιστικών 

& Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων, 

------- 

Κοινωνική Αστάθεια, 

Αύξηση των 

Κοινωνικών 

Ανισοτήτων-Φτώχειας 

------- 

Τεχνολογικές 

Συνθήκες 

(Technological 

Conditions) 

Νέες Τεχνολογίες, & 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης, 

Ψηφιοποίηση 

------- 

Προσκόλληση σε 

παλαιές μεθόδους, 

Μη-Εξειδικευμένο 

Προσωπικό, 

------- 

Ψηφιοποίηση 

Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων, 

Εξωστρέφεια, 

------- 

Τεχνολογικό 

Περιφερειακό-Χάσμα, 

Εμπόδιο 

Γραφειοκρατία-

Κρίσης, 

------- 

Περιβαλλοντικές 

Συνθήκες 

Προώθηση & 

Προβολή 

Περιβαλλοντική 

Επιβάρυνση-

Αναμόρφωση & 

Προστασία & Ανάδειξη 

Περιβαλλοντική-

Οικονομική Κρίση και 
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(Environmental 

Conditions) 

Περιβαλλοντικής-

Προστασίας 

------- 

Επιπτώσεις σε 

Πολιτιστικά 

Μνημεία, 

------- 

Φυσικού & Πολιτιστικού 

Περιβάλλοντος 

------- 

Επιβάρυνση 

Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων-

Μνημείων 

Νομικές 

Συνθήκες (Law 

Conditions) 

Δημιουργία Θεσμικού 

– Νομικού Πλαισίου, 

------- 

Πολυνομία και 

Πολυπλοκότητα 

Νόμων για τις 

Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες 

------- 

Υιοθέτηση-Δημιουργία 

Κοινού Θεσμικού 

Νομικού Πλαισίου με 

ΕΕ για τις Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες 

------- 

Αύξηση Πολυνομίας-

Πολυπλοκότητας & 

Γραφειοκρατίας 

------- 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

(δ) Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scoreboard) που οριοθετεί την αποστολή 

του οργανισμού και τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, με βάση ένα σε ένα απλό και 

κατανοητό σύνολο δεικτών επίδοσης. (Lee & Ko 2000).  Ο Πίνακας αυτός σύμφωνα με τον 

Frigo (2002) βασίζεται στις ακόλουθες τέσσερις αλληλεξαρτώμενες παραμέτρους που 

συνδέονται έμμεσα ή άμεσα οι συγκεκριμένες κατηγορίες με τους δείκτες επίδοσης (Key 

Performance Indicators - KPI) που μπορούν να αντληθούν μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(McDonald & Wilson, 2011):  

 Τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό  

 Τις διαδικασίες και διεργασίες του εσωτερικού περιβάλλοντος που πρέπει να δημιουργηθούν 

 Την πελατό-κεντρική στοχοθεσία που πρέπει ο οργανισμός να δώσει ιδιαίτερη έμφαση  

 Τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη-εξέλιξη και οφέλη που θα αποκομίσει ο οργανισμός 

 

 Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scoreboard) υλοποιείται με μοναδικό 

τρόπο, αναλόγως πάντοτε με τον οργανισμό που θα την αναπτύξει και εφαρμόσει, καθώς επίσης 

και από την συμμετοχή και βαρύτητα των δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators - KPI) 

που συμμετέχουν και χρησιμοποιούμε, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 

1 (Kaplan & Norton, 2001 & McDonald & Wilson 2011). 

 

Πίνακας 1: Ενδεικτική Ισορροπημένη Στοχοθεσία (Balanced Scoreboard) 

Δείκτες-Επίδοσης Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scoreboard) 

Βασικοί Δείκτες Επίδοσης: 

(Key Performance Indicators - KPI) 

Ενδεικτικά Ποσοστό Συμμετοχής: 

(α). Αξιολόγηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού με βάση Εκπαίδευση & 

Παραγωγικότητα 

0.25  

(β). Ανάλυση Παραγόντων Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος: Διαθεσιμότητα & Αξιοποίηση 

Πόρων 

0.25 

(γ). Ικανοποίηση Πελατών-Καταναλωτών 0.25 

(δ). Χρηματοοικονομικοί Δείκτες: 

Κερδοφορίας, Αποδοτικότητας και 

Βιωσιμότητας. 

0.25 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

 



 
320 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

(ε). Περαιτέρω, δύο επιπλέον εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι  τα 

ερωτηματολόγια COPE που βοηθούν τη διοίκηση και το σχεδιασμό να κατανοήσουν τα διάφορα 

προβλήματα των εργαζομένων και του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα παραγωγικότητας, 

άγχους, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, αμοιβών-ικανοποίησης, κλπ., ώστε να μπορέσουν να 

συμβάλουν με διάφορες λύσεις και παρεμβάσεις. (Haskins & Oei, 2002). Τέλος, οι πίνακες 

GRADE αναπτύσσουν με βάση διάφορα επιστημονικά μοντέλα-υποδείγματα που καθορίζουν 

και οριοθετούν τον τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης του πολιτιστικού οργανισμού και τους 

συγκεκριμένους παράγοντες που πρέπει να δώσει έμφαση ο πολιτιστικός οργανισμός, (Dijkers, 

2013).  

 

5. Πολιτιστική Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Μελέτη  Περίπτωσης της Ελλάδας 

Η επίτευξη των στόχων της πολιτιστικής πολιτικής και της ανάπτυξης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων προϋποθέτει μια στενή συνεργασία διαφορετικών θεσμικών-φορέων του 

πολιτισμού, όπως:  

 Τους εθνικούς πολιτιστικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς   

 Τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς  

 Τη σύνδεση με τους υπόλοιπους βασικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας, όπως μεταφορές, 

εκπαίδευση, τουρισμό, διατροφικό τομέα, περιβάλλον κλπ. 

 Τη καθιέρωση ενός θεσμικού πολιτιστικού πλαισίου που θα αξιοποιεί τους υπάρχοντες 

πολιτιστικούς πόρους και δυνατότητες της χώρας  

Οι υπεύθυνοι της πολιτιστικής στρατηγικής και της διαχείρισης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μιας χώρας, θα πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους τόσο στην 

συντήρηση, διατήρηση και προβολή-ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων της 

χώρας, όπως επίσης και να ‘συνδέσουν’ τον πολιτιστικό τομέα και τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες αλλά και με τους παραγωγικούς τομείς κάθε περιοχής.  

Ο πολιτιστικός τομέας στην Ελλάδα, με την ύπαρξη των μοναδικών πολιτιστικών 

αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της χώρας, αποτελεί ένα από τα βασικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που μπορεί να στηριχθεί και να επιτευχθεί η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί οι αναλύσεις SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) και PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) δίνουν 

μια συνολική εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται επί του παρόντος ένας 

οργανισμός - πολιτιστικός στην προκειμένη περίπτωση - βοηθώντας τον να αποφασίσει τις 

κινήσεις που θα πραγματοποιήσει στο μέλλον.  

Στην Ελλάδα κάθε πολιτιστικός οργανισμός έχει να λάβει υπόψη του - πέραν της δικής 

του θέσης - ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο επηρεάζεται τόσο από τη δύση όσο και από την 

ανατολή αλλά και τη συνολική θέση της χώρας στα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 

Μεσόγειο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οι προκλήσεις είναι πολλές όπως και οι 

ευκαιρίες που γεννώνται, δίνοντας έτσι τις παρακάτω αναλύσεις που παρουσιάζονται στους 

πίνακες 2 και 3 με την SWOT και την PESTEL ανάλυση: 
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Πίνακας 2: Ανάλυση SWOT των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Ελλάδα 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths) 

 Η μοναδική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας που περιλαμβάνει 

τον αρχαίο Ελληνικό και Βυζαντινό πολιτισμό και που προσελκύει σήμερα 

πολλούς ανθρώπους που επιθυμούν να επισκεφθούν και να θαυμάσουν τα μνημεία 

που υπάρχουν σε όλη της την επικράτεια της χώρας. 

 Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, όπως για παράδειγμα, στα μουσεία της 

χώρας όπως της Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης κλπ, που υπάρχουν 

μοναδικά και εκπληκτικά εκθέματα. 

 Ο μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν στη χώρα και η 

βελτίωση των υποδομών κατά τις τελευταίες δεκαετίες και δίνουν τη δυνατότητα 

επίσκεψης μεγαλύτερου αριθμού επισκεψιμότητας. 

 Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που ενισχύσει σημαντικά τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες. 

 Το πλήθος των ιστορικών μνημείων και των προστατευόμενων περιοχών 

Natura που μπορεί να συνδεθεί και να δημιουργήσουν συνθήκες για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Weaknesses) 

 Η οικονομική κι πανδημική κρίση και το αρνητικό οικονομικό κλίμα των 

τελευταίων ετών, που συνεπάγεται μείωση κονδυλίων προς τον τομέα του πολιτισμού. 

 Υπάρχουν πολλά ανεκμετάλλευτα είτε πλημμελώς συντηρημένα μνημεία. 

 Η γραφειοκρατία, ο μη-συντονισμός της πολιτιστικής πολιτικής και αργή 

ταχύτητα με την οποία προχωρά η αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας. 

 Η μη-επαρκής χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και Υπ. 

Πολιτισμού για τη συντήρηση, ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Τα διαχειριστικά προβλήματα αναφορικά με τη πολιτική της πολιτιστικής 

κληρονομιά και τη τήρηση της νομοθεσίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

πολιτών, που επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού που επηρεάζει άμεσα τα θέματα διαχείρισης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμης ανάπτυξης . 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) 

 Η ανάπτυξη των υποδομών και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, όπως για 

παράδειγμα, οι υποδομές σε λιμάνια, αεροδρόμια, η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών 

χώρων και δράσεων, συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, και στην ανάπτυξη άλλων κλάδων, όπως του τουρισμού, μεταφορών, 

εκπαίδευσης κλπ. και να ωθήσει στην βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Η χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς και την ΕΕ σε θέματα που αφορούν 

την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Η οικονομική κρίση γέννησε όμως και ευκαιρίες, σε θέματα επενδύσεων και 

εφαρμογής των νέων τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην ανάδειξη 

τα πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη 

μιας περιοχής και μιας χώρας. 

 Η ολοένα αυξανόμενη τάση για τη προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς σε συνδυασμό με τη προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογίας, 

γεγονός που συμβάλει άμεσα στην βιώσιμη ανάπτυξη.  

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 
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 Η μεγάλη γραφειοκρατία αλλά και η υψηλή φορολογία αποτελεί τροχοπέδη τόσο 

στην πολιτιστική διαχείριση όσο και στην ανάπτυξη γενικά. 

 Η οικονομική κρίση και η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων 

 Η μη-αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού  

 Η μη-θεσμοθέτηση ενός ενιαίου θεσμικού πολιτιστικού πλαισίου και 

πολιτιστικής πολιτικής που μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση των πολιτιστικών 

πόρων και των δυνατοτήτων, όπως για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης των 

ιδιωτικών πόρων των δωρεών, χορηγιών που μπορούν να συμβάλουν στην πολιτιστική 

και βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 3: Ανάλυση PESTEL των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Ελλάδα 

Πολιτικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Έλλειψη ενιαίας πολιτικής και οργανωμένου πολιτιστικού σχεδίου 

 Επεμβατική στρατηγική τοπικών πολιτικών εξαιτίας τοπικών συμφερόντων 

 Ο στόχος της υπέρ-συγκέντρωσης στις μεγάλες πολιτιστικές δραστηριότητες στα 

μεγάλα αστικά κέντρα και η αδιαφορία αναπτυξιακού κλίματος στις μικρότερες 

πολιτιστικές δραστηριότητες για την περιφέρεια της χώρας 

 Συχνές μεταβολές των εθνικών στρατηγικών και η ασυνέχεια της κρατικής 

πολιτικής 

Οικονομικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Οικονομική αστάθεια και η οικονομική κρίση 

 Υψηλή φορολογική πολιτική και η περιορισμένη ιδιωτική πρωτοβουλία 

 Δυσκολία χρηματοδότησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ιδιωτικά 

κεφάλαια 

 Μικρές δυνατότητες χρηματοδότησης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 

Κοινωνικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Υψηλό επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Πολλαπλές πολιτιστικές δραστηριότητες και αρχαιολογικά-ιστορικά μνημεία 

 Βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος 

 Η ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της χώρας.. 

 Μη-αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

 Ο ολοένα γηράσκων και μειούμενος πληθυσμός  

Τεχνολογικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Περιορισμένη τεχνολογική ανάπτυξη και η χρονική υστέρησης στην εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών 

 Μειωμένο ενδιαφέρον για εφαρμογή και επένδυση των νέων τεχνολογιών στις 

πολιτιστικές δραστηριότητες  

 Μικρή συνδεσιμότητα εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

 Μη αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και των νέων 

τεχνολογιών, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Αυξανόμενο ενδιαφέρον προστασίας προς το περιβάλλον 

 Προσπάθειες χρηματοδότησης των σχεδίων για τη προστασία και ανάδειξη του 
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περιβάλλοντος 

 Χαρτογράφηση των περιοχών για τη προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των 

πολιτιστικών περιοχών   

 Χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την 

ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών περιοχών   

Νομικοί Παράγοντες-Συνθήκες 

 Πολύπλοκο θεσμικό και νομικό πλαίσιο  

 Μη-άμεση εναρμόνιση του εγχώριου με το ευρωπαϊκό και το διεθνές θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο 

 Κωλυσιεργία στις νομικές αποφάσεις 

 

Μια σωστά σχεδιασμένη και οριοθετημένη πολιτιστική στρατηγική στη χώρα μπορεί να 

αποδώσει και να έχει πολλαπλά θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα: 

 Την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Την σύνδεση με τους εγχώριους παραγωγικούς τομείς και την αξιοποίηση των πόρων 

 Την αύξηση των ροών του εισοδήματος και του ΑΕΠ 

 Την αύξηση της απασχόλησης 

 Την αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της εισαγωγής των νέων 

τεχνολογιών 

 Την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και τη σύνδεση με τη προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

 Την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Τη δημιουργία πολιτιστικής κουλτούρας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου 

 Την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά και οι αρχαιολογικοί-ιστορικοί 

χώροι κυριαρχούν στην Ελλάδα, ο κατάλληλος σχεδιασμός της πολιτιστικής πολιτικής και η 

κατάλληλη αξιοποίηση  των πολιτιστικών πόρων, μπορεί να αποτελέσει τον βασικό εκείνο 

άξονα για μια σταθερά αυξανόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση και αξιοποιώντας τόσο 

τον πολιτιστικό τομέα όσο και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πολλαπλασιαστικά 

θετικά αποτελέσματα και επιπτώσεις για τη χώρα.  

 

6. Συμπεράσματα  

Ο πολιτισμός και οι πολιτιστικοί πόροι αποτελούν ένα βασικό ‘συγκριτικό πλεονέκτημα’ και 

μπορούν να συνδεθούν άμεσα τόσο με την οικονομική ανάπτυξη όσο και με την κοινωνική 

ευημερία, τη κουλτούρα και την αειφορία. Ο συνδυασμός της πολιτιστικής διαχείρισης και της 

τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης έχει αποτελέσει τεκμήριο και ιδιαίτερα βιβλιογραφικό 

ενδιαφέρον σε πολλές ερευνητικές μελέτες με εφαρμογή και πεδίο σε πολλές σύγχρονες 

αναπτυγμένες χώρες. 

 Στην Ελλάδα, η ύπαρξη των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς, σχεδόν σε όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας, αποτελεί το βασικό εκείνο σημείο που μπορεί να αποτελέσει 

τον ‘πόλο ανάπτυξης’, όπου με ένα οργανωμένο σχέδιο προώθησης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και παράλληλα με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων συνδυαστικά 

θα αποτελέσει τον ‘συνεκτικό κρίκο’ πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιωσιμότητα και η 

αειφορία κρίνεται από το τρίπτυχο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της διατήρησης 

συνοχής μεταξύ της κοινωνίας και φυσικά της προστασίας του περιβάλλοντος και του 
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οικοσυστήματος όπου δραστηριοποιούνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι εγχώριοι 

παραγωγικοί σχετικοί κλάδοι. 

 Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης 

στον τομέα των πολιτιστικών δράσεων και στη συνέχεια η σύνδεση τους με τα στρατηγικά 

παραγωγικά σχέδια και τους  παραγωγικούς τομείς της χώρας.   

 Συμπερασματικά, στην Ελλάδα ο πολιτισμός και η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της 

χώρας παραμένουν το συγκριτικό εκείνο πλεονέκτημα και μια από τους δυναμικούς τομείς που 

διαθέτουν οι κυβερνήσεις με πολλαπλές θετικές οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες. Το 

μόνο που χρειάζεται είναι η αξιοποίηση και η σωστή εκμετάλλευση των πολιτιστικών πόρων με 

τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, και η εφαρμογή μιας σύγχρονης 

οργανωμένης πολιτιστικής διαχείρισης και η κατάρτιση οργανωμένων σχεδίων αξιοποίησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιώσιμης ανάπτυξης, που σε συνδυασμό με την οργάνωση και  

επέκταση των πρακτικών προστασίας και ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς και της διατήρησης 

ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της χώρας που συναντώνται διάσπαρτα σε όλες της 

διοικητικές περιφέρειες της θα συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική ανάπτυξη της χώρας. 
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Κεφάλαιο 24: 
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Περίληψη:  
Η πολιτισμική κληρονομιά θεωρείται ένας από τους κύριους τουριστικούς μοχλούς ανάπτυξης 

για πολλές περιοχές, βοηθώντας τους προορισμούς να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους σε ένα 

πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αυθεντικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινήτρου 

όσον αφορά τους πολιτιστικούς τουρίστες, ειδικά στον τουρισμό κληρονομιάς (heritage tourism) 

που εγγυάται την ειλικρίνεια, τη δύναμη και την ιδιαιτερότητα της μορφής των αντικειμένων. 

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η εμπειρία των περισσότερων τουριστών απέχει πολύ από 

το να είναι αυθεντική. Παρόλο που ο τουρισμός κληρονομιάς είναι μια αναζήτηση για 

αυθεντικότητα, στο σύγχρονο κόσμο η εμπειρία συχνά απέχει από το να είναι αυθεντική λόγω 

της φύσης του τουρισμού, αφού από τη μια είναι στρατηγικά σχεδιασμένος για να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών και από την άλλη διαφορετικές 

κοινωνικές-πολιτιστικές ομάδες με διαφορετικά και ανταγωνιστικά συμφέροντα και ιστορικές 

ερμηνείες ξαναγράφουν ή αποκρύπτουν ορισμένες αφηγήσεις του παρελθόντος. Έτσι, 

υποστηρίζεται ότι αυτό που λαμβάνουν οι τουρίστες είναι μια «σκηνοθετημένη, κατευθυνόμενη 

αυθεντικότητα».  

 Το κεφάλαιο αυτό προσεγγίζει τον τουρισμό πολιτισμικής κληρονομιάς και εστιάζει 

στην έννοια της σκηνοθετημένης, κατευθυνόμενης αυθεντικότητας των πολιτιστικών πόρων. 

Συγκεκριμένα, διερευνά τη δυναμική σχέση του τουρισμού με την πολιτισμική κληρονομιά και 

τη σχέση της αυθεντικότητας με τον τουρισμό κληρονομιάς και την τουριστική εμπειρία. 

Επιπλέον, εξετάζει την έννοια της σκηνοθετημένης, κατευθυνόμενης αυθεντικότητας όχι μόνο 

στο πλαίσιο του τουρισμού κληρονομιάς αλλά όσον αφορά και την πολιτική διάσταση της 

διατήρησης της κληρονομιάς. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμική κληρονομιά, σκηνοθετημένη - κατευθυνόμενη αυθεντικότητα, 

τουρισμός κληρονομιάς, τουριστική εμπειρία. 
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1. Εισαγωγή 

Ο πολιτισμός ως διαδικασία μεταξύ άλλων, θεωρείται μια προσπάθεια των τουριστών να 

αναζητήσουν την αυθεντικότητα, την ξεχωριστή ταυτότητα και να δώσουν νόημα στην 

τουριστική εμπειρία που προσλαμβάνουν. Τα αυθεντικά αντικείμενα της πολιτισμικής 

κληρονομιάς συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

καταστάσεις και εντυπώνονται στη μνήμη των τουριστών ως βιωματική εμπειρία, 

αναδεικνύοντας έτσι τους πολιτιστικούς πόρους σε μοχλούς τουριστικής οικονομικής 

ανάπτυξης, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και την αυθεντικότητα της πολιτισμικής 

κληρονομιάς (Νάκου, 2001).  

Ο όρος κληρονομιά ορίζεται ως ο συνδετικός κρίκος του παρόντος με το μέλλον, όπου η 

σύγχρονη κοινωνία επιλέγει να κληρονομήσει και να μεταβιβάσει. Η κληρονομιά δημιουργεί την 

αίσθηση της συλλογικής συμμετοχής σε ένα έθνος, ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις και 

χρησιμοποιείται από τα έθνη ως ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, 

παρόλο που πολλές φορές μπορεί να παγιδευτεί στις προσπάθειες ενός έθνους να θεσπίσει 

κοινωνικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς (Salazar and Zhu, 2015). Η έννοια της κληρονομιάς 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (2018) έχει πολλές εκφάνσεις και περιλαμβάνει: 

• Την υλική κληρονομιά (ιστορικά κτίρια, μνημεία, χειροποίητα αντικείμενα, ενδυμασίες, 

έργα τέχνης, βιβλία, μηχανήματα, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). 

• Την άυλη κληρονομιά (πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, προφορικές παραδόσεις, 

τέχνες του θεάματος και παραδοσιακές τέχνες, γνώσεις, δεξιότητες, αντικείμενα και πολιτιστικοί 

χώροι όπως τα φεστιβάλ, κ.λπ.). 

• Τη ψηφιακή κληρονομιά (τουριστικοί πόροι που δημιουργήθηκαν σε ψηφιακή μορφή, όπως 

ψηφιακή τέχνη και κινούμενα σχέδια ή που έχουν ψηφιοποιηθεί με στόχο τη διατήρησή τους). 

• Τη φυσική κληρονομιά (φυσικά τοπία και παραδοσιακές γεωγραφικές περιοχές) 

Οι εκφάνσεις της πολιτισμικής κληρονομιάς έχουν κοινωνική αξία, καθώς 

δημιουργούνται και αποκτούν νόημα από τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.  

Ορισμένες φορές οι τουριστικοί προορισμοί αντιμετωπίζουν το δίλημμα μεταξύ της 

ανάπτυξης, της ανάπλασης και του εκσυγχρονισμού αντί της διατήρησης της πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Η πρόκληση έγκειται στο να μην απειληθεί η αρχιτεκτονική, πολιτισμική 

κληρονομιά και το δομημένο πολιτιστικό περιβάλλον κατά τη διαδικασία αναπτυξιακών έργων 

(μετρό, κλπ) και κατά τη διαδικασία της τουριστικής ανάπτυξης, που θα μπορούσε να σημάνει 

και καταστροφή της ακεραιότητας-αυθεντικότητας των πολιτιστικών πόρων και της 

ελκυστικότητας του προορισμού. Οι αρχιτεκτονικές προσαρμογές, οι παράνομες αρχαιολογικές 

ανασκαφές, οι παρεμβάσεις κατά την τουριστική τους αξιοποίηση, οι αλλοιώσεις και η 

δημιουργία ψευδοκουλτούρας είναι πολύ συχνές απειλές, με αποτέλεσμα πολλά μνημεία και 

ιστορικά κτίρια να κινδυνέψουν να χάσουν την αυθεντικότητα του χαρακτήρα τους.  

Σε μια περίοδο που η παγκοσμιοποίηση και η ομογενοποίηση επηρεάζουν πολιτισμούς 

σε όλο τον κόσμο, εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν η αυθεντικότητα μπορεί να προστατευτεί σε 

στοιχεία αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, πολεοδόμησης, χειροτεχνίας, θρησκευτικών 

τελετουργιών & παραδοσιακών εκδηλώσεων και εάν υπάρχει πολιτιστική ευαισθητοποίηση και 

κατανόηση της πολιτισμικής κληρονομιάς από την πλευρά των επισκεπτών αλλά και των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού (Ανδριώτης, 2005, Λύτρας και Παπαγεωργίου, 2014). Η 

προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της 

ελκυστικότητας του προορισμού και μία στρεβλή διαχείριση και σκηνοθετημένη-κατευθυνόμενη 

ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και 

στον προορισμό. 
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2. Τουρισμός  Κληρονομιάς 

2.1 Η δυναμική σχέση μεταξύ τουρισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς 

Από τις αρχές του 18ου αιώνα ο τουρισμός συνέβαλε στον εντοπισμό της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την αναγέννηση των πολιτιστικών τόπων (Learnmod, 2014). Από τη μία 

πλευρά το τουριστικό φαινόμενο αναπτύσσεται και προσελκύεται από ιστορικές τοποθεσίες και 

κτίρια που ήδη υπάρχουν ως κληρονομιά και συμβάλλει στην τουριστική τους ανάδειξη και από 

την άλλη πλευρά είναι ένα φαινόμενο που βασίζεται στις ερμηνείες και τα κίνητρα των 

επισκεπτών και όχι στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τοποθεσιών (Gravari-Barbas, 2020).  

Τις τελευταίες δεκαετίες η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται ως ένα από τα πιο 

σημαντικά και ταχύτερα αναπτυσσόμενα συστατικά του τουρισμού. Μερικοί συγγραφείς την 

αποκαλούν ακόμη και ως «την ουσία του τουρισμού» (Salazar and Zhu, 2015:242). Ο τουρισμός 

και η πολιτισμική κληρονομιά είναι δύο συνεργατικά φαινόμενα με αμοιβαίες επιδράσεις που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτού που ορίστηκε ως κουλτούρα τουρισμού, με την πολιτισμική 

κληρονομιά από τη μια να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό και τον τουρισμό 

από την άλλη να συμβάλλει: α) στην ιδεολογική διαμόρφωση της ιστορίας και της ταυτότητας, 

β) στην ανοικοδόμηση των τοπίων της νοσταλγίας,  γ) στην παραγωγή  κληρονομιάς με νέο 

νόημα, δ) στην παραγωγή αντικείμενων κληρονομιάς που στοχεύουν στη βιωματική ζήτηση του 

τουρισμού, ε) στη διατήρηση της κληρονομιάς (συχνά αποτελεί το βασικό κίνητρο για 

χρηματοδότηση επενδύσεων), ζ) στην μεταμόρφωση εγκαταλελειμμένων ιστορικών κτιρίων σε 

τουριστικούς πόρους (Gravari-Barbas, 2020 ,  Orbaşlı and Woodward, 2009).  

 Επιπρόσθετα, ο τουρισμός θεωρείται μια σημαντική παράμετρος στις πρακτικές 

διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, αφού συμβάλλει στη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων 

για τη βιωσιμότητά της και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Η πολιτισμική διαχείριση 

περιλαμβάνει τόσο την προστασία του υλικού στοιχείου της κληρονομιάς, όσο και του άυλου 

(παραδόσεις, αντιλήψεις, λατρευτικές τελετουργίες) και των αξίων της (έννομο ενδιαφέρον 

ομάδων) (Πούλιος  κ. ά., 2015). Στην περίπτωση των μουσείων το νέο  αίτημα  ανάδειξης  της 

ποικιλομορφίας τους,  επιβάλλει να διαφυλάξουν τα αντικείμενά τους για τις επόμενες γενιές, 

λειτουργώντας ως επισκεπτοκεντρικά, με στόχο την επιμορφωτική ψυχαγωγία και εκπαίδευση 

του κοινού τους και εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά τους, την ισότητα και την κοινωνική 

συνοχή (Μαυραγανή, 2017). Μέσω της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας των πολιτιστικών 

αυτών αξιοθέατων είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα κλίμα συνειδητοποίησης της ευθύνης των 

τοπικών κοινωνιών και των κρατικών φορέων για τη διατήρηση, τη συντήρηση και τη χωρική 

τους οργάνωση (Bandara and Ratnayake, n.d.).  

          

2.2 Τουρισμός κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη 

Από τη δεκαετία του 1970, λόγω κυρίως των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού στην 

κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό εμφανίστηκε μια νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της 

στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, που ξεπερνά τη στενή αντίληψη των αρνητικών επιπτώσεων 

του τουρισμού και εστιάζει στην τουριστική ανάπτυξη που σέβεται και ακολουθεί τις 

πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των τόπων (Κοκκώσης και 

Τσάρτας, 1999). Τόσο η κληρονομιά όσο και ο βιώσιμος τουρισμός επικεντρώνονται στην ίδια 

λέξη κλειδί  «επόμενες γενιές».  Ο βιώσιμος τουρισμός ορίζεται ως μια δραστηριότητα που 

μπορεί να εγγυηθεί ότι  μεταβιβάζει στις επόμενες γενιές ένα απόθεμα περιουσιακών στοιχείων 

και ο τουρισμός κληρονομιάς αναφέρεται ως ο τουρισμός που επικεντρώνεται σε αυτό που 

έχουμε κληρονομήσει και θέλουμε να μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές (Singh, 2014).  
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Ο τουρισμός κληρονομιάς μπορεί να γίνει βιώσιμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

διασφαλίζει τη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων, με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών (κοινωνικών, οικονομικών, αισθητικών) και 

της διατήρησης  της πολιτιστικής ακεραιότητας, της ποικιλομορφίας και των φυσικών πόρων 

(Palaskas, Tsampra and Papatheodorou, 2016). Η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού 

πολιτισμικής  κληρονομιάς απαιτεί τις βέλτιστες πολιτικές τόσο για την κάλυψη των αναγκών 

των σημερινών επισκεπτών και των τοπικών κοινοτήτων, όσο και για την εφαρμογή της 

φέρουσας ικανότητας του κάθε προορισμού,  προστατεύοντας έτσι τους τουριστικούς πόρους για 

τις μελλοντικές γενιές. Ένας βιώσιμος τουρισμός κληρονομιάς συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

κοινοτήτων, εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού είναι αποτελεσματικοί, δίκαιοι και 

προσανατολισμένοι προς το περιβάλλον (Singh, 2014). 

 

2.3 Τουρισμός κληρονομιάς και προκλήσεις 

Ο Hollinshead δηλώνει ότι ο τουρισμός πολιτισμικής κληρονομιάς είναι ο ταχύτερα 

αναπτυσσόμενος τομέας της τουριστικής βιομηχανίας και ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση 

εξειδίκευσης στον κλάδο του τουρισμού (Learmond, 2014).  Ο τουρισμός πολιτισμικής 

κληρονομιάς μπορεί να οριστεί ως η προβολή και η αξιοποίηση των πολιτιστικών, ιστορικών και 

εθνοτικών στοιχείων μιας κοινωνίας ή ενός τόπου ως τουριστικών πόρων με σκοπό την 

προσέλκυση επισκεπτών που επιθυμούν τη μελέτη σε βάθος του τοπικού πολιτισμού (Salazar 

and Zhu, 2015). Ο τουρισμός κληρονομιάς είναι ένας βιωματικός τουρισμός που ασχολείται σε 

μεγάλο βαθμό με την πολιτισμική κληρονομιά του παρελθόντος, επαναφέρει τους ανθρώπους 

στις πολιτιστικές τους ρίζες και αναζωογονεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την ιστορία και 

τον πολιτισμό (Economou, 2012).  

Ο τουρισμός θεωρείται μία τεράστια βιομηχανία ιδιαίτερα επιθυμητή σε κάθε χώρα και 

προορισμό με σημαντικές θετικές επιδράσεις και στον πολιτισμό όπως τη συντήρηση, 

αναστήλωση, ανάδειξη, προστασία των μνημείων, τη βελτίωση γενικότερα της εικόνας του 

προορισμού, τη διατήρηση τοπικών εθίμων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση μεταξύ τουριστών και τοπικών κοινωνιών, την ανάπτυξη αλληλοκατανόησης, 

αλληλοσεβασμού αλλά και ανοχής για τον πολιτισμό, την αύξηση εσόδων για την τοπική 

κοινωνία και το αίσθημα της τοπικής υπερηφάνειας της κοινότητας. Όλα τα παραπάνω 

συνεισφέρουν σημαντικά στη ζωτικότητα της πολιτισμικής κληρονομιάς καθώς και στη 

βελτίωση της εικόνας των προορισμών, με σκοπό την προσέλκυση ποιοτικού και ηθικά 

υπεύθυνου τουρισμού (Λύτρας και Παπαγεωργίου, 2014). O τουρισμός κληρονομιάς μπορεί να 

έχει πολλαπλά οφέλη που μπορούν να αποδοθούν με βάση τους παρακάτω τομείς (Yusifov, 

2014, Richards, 2005, Rosenfeld, 2008): 

● Οικονομική ανάπτυξη (επενδύσεις, εισόδημα και απασχόληση για τους τόπους υποδοχής, 

βελτίωση τοπικής οικονομίας). 

● Ενσωμάτωση-ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων (συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, 

αύξηση βιοτικού επιπέδου ντόπιων, ανάπτυξη εθνικής ταυτότητας, διατήρηση των τοπικών 

παραδόσεων, δημιουργία αίσθησης υπερηφάνειας για την κληρονομιά και συνειδητοποίηση της 

σημασίας-αξίας της κληρονομιάς). 

● Περιβαλλοντική διαχείριση (διατήρηση προστασία και ανάδειξη υλικής κληρονομιάς από 

χρηματοδοτήσεις και έσοδα από φόρους και επισκέψεις). 

Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτιστικούς πόρους 

και στον τουρισμό είναι δυναμική και διαρκώς μεταβαλλόμενη, αφού δημιουργεί ευκαιρίες και 

προκλήσεις, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις. Ο τουρισμός κληρονομιάς έχει συχνά επικριθεί ως 



 
330 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

υπεύθυνος για την αλλοίωση του τοπικού χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του προορισμού, για 

τη μείωση της ποικιλομορφίας, για τις εμπορικές απαιτήσεις των τουριστών για αυθεντικές 

πολιτιστικές εμπειρίες, για την απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας λόγω της 

εμπορευματοποίησης και τυποποίησης αντικειμένων της πολιτισμικής κληρονομιάς, για την 

αλλαγή της συμπεριφοράς των κατοίκων του προορισμού, για την ανάπτυξη παραβατικών 

συμπεριφορών και την έλλειψη πολιτιστικής ευαισθητοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

από την πλευρά των επισκεπτών.  

Επιπλέον, και οι τουριστικοί προορισμοί υφίστανται σημαντικές αρνητικές πολιτιστικές 

αλλαγές που οφείλονται στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Οι τοπικές κοινωνίες που 

υποδέχονται πολλούς τουρίστες υφίστανται και τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις, αφού 

υπόκεινται συχνά σε αλλοίωση των ηθών και των αξιών τους, λόγω της επαφής τους με τους 

επισκέπτες. Τα έθιμα και οι παραδόσεις που θα έπρεπε να προβάλλουν το ιδιαίτερο γνώρισμα 

της περιοχής, κάποιες φορές μετατρέπονται σε κερδοφόρες κατασκευασμένες παραστάσεις προς 

ευχαρίστηση των τουριστών (Λύτρας και Παπαγεωργίου, 2014).  

Ο τουρισμός έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και επιβεβαίωση της 

σύγχρονης έννοιας της κληρονομιάς, όπου πίσω από κάθε αντικείμενο υπάρχει μια αφήγηση που 

παράγεται είτε για λόγους προβολής, είτε για πολιτικούς λόγους (Gravari-Barbas, 2020).  

Η τουριστική διαχείριση της μνήμης  (με την επινόηση, ερμηνεία και παρουσίαση 

συγκεκριμένου παρελθόντος από κρατικούς φορείς και διαχειριστές πολιτιστικών πόρων), που 

γίνεται με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας των προορισμών, αλλά και την 

εργαλειοποίηση του πολιτισμού για εθνικιστικούς λόγους, δημιουργούν ηθικούς 

προβληματισμούς γύρω από την έννοια της κληρονομιάς, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι η 

κληρονομιά γίνεται δημιουργία του παρόντος, αφού η ιστορία της ερμηνεύεται, σκηνοθετείται 

και συσκευάζεται για να εξυπηρετεί τους σκοπούς της τουριστικής βιομηχανίας και της 

εκάστοτε ιδεολογίας (Payne and Dimanche, 1996). 

 

3. Αυθεντικότητα, τουρισμός κληρονομιάς και τουριστική εμπειρία 

3.1 Αυθεντικότητα και Κληρονομιά 

Η αυθεντικότητα είναι ένα συστατικό της λειτουργίας της κληρονομιάς που βοηθά στην 

οικοδόμηση της αίσθησης της συλλογικής φύσης της κοινωνίας, της αναγνώρισης της 

ταυτότητας και του «ανήκειν».  

Ο MacCannell (2002) παρομοιάζει την αναζήτηση για αυθεντικότητα ως μια σύγχρονη 

παραλλαγή μιας παγκόσμιας ανθρώπινης ανησυχίας για το «ιερό» και την εξισώνει με την 

αίσθηση του προσκυνήματος. Μερικοί, συνδέουν άμεσα τη σύγχρονη ανησυχία για την 

κληρονομιά και την αυθεντικότητα, με την αντικατάσταση της θρησκευτικής πεποίθησης και της 

ανάγκης για μια αίσθηση πνευματικότητας. Έτσι, μπορεί να παρέχει τη διαβεβαίωση που 

συνοδεύει μια αίσθηση βαθιάς καταγωγής ή κοινής πεποίθησης. Ασυνείδητα ίσως, οι 

πολιτιστικοί τουρίστες αναζητούν επίσης κάτι που βοηθά στον καθορισμό της ατομικής τους 

αυθεντικότητας (Wood, 2020). 

 Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, έχει 

επεκταθεί από την αποκατάσταση μνημείων, στους χώρους μεταξύ ιστορικών κτιρίων και 

ιστορικών πόλεων-τοπίων. Όπως αναφέρει ο Jokilehto η έννοια της αυθεντικότητας έχει στενή 

σχέση με την έννοια της αλήθειας (Nezhad, Eshrati & Eshrati, 2015). Ωστόσο, το θέμα είναι πιο 

σύνθετο αφού η λέξη «αληθινό» μπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές περιοχές 

του κόσμου και σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. Η αυθεντικότητα έχει πολλαπλές έννοιες 

που μπορεί να σχετίζονται με τη σημασία και το νόημα ενός πόρου. Επομένως, είναι απαραίτητο 
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να κατανοήσουμε πρώτα τι είναι ο πόρος και ποιο είναι το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

του πλαίσιο (Jokilehto, 2019). 

  Στην ευρωπαϊκή (δυτική) παράδοση διατήρησης, η αυθεντικότητα αφορά την αρχική 

μορφή ενός πολιτιστικού πόρου και συνεπώς τη διατήρησή του όπου είναι δυνατόν. Για άλλους 

πολιτισμούς, η αυθεντικότητα μπορεί να συνδέεται πιο στενά με τον τόπο ή την τοποθεσία παρά 

με τις υλικές αξίες, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται ή να αντικαθίσταται τακτικά. Η αφαίρεση, 

για παράδειγμα, μεταγενέστερων στρωμάτων υλικού μέρους απλώς για να απεικονίσει μια 

συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο της ιστορίας, μπορεί κάλλιστα να είναι εις βάρος πολύτιμου 

ιστορικού υλικού και στοιχείων. Υπάρχουν σαφώς πολλαπλά ζητήματα που περιστρέφονται 

γύρω από την αυθεντικότητα, που κυμαίνονται από την αυθεντικότητα του ίδιου του τόπου ή του 

αντικειμένου, μέχρι την αυθεντικότητα της τουριστικής εμπειρίας (Orbaşlı and Woodward, 

2009).  

Επομένως, η αυθεντικότητα θα μπορούσε να οριστεί ως κάτι που διατηρείται και 

αποδεικνύεται, καθώς και κάτι που έχει πίστωση και εξουσία από τον εαυτό του.  Η 

αυθεντικότητα μπορεί να σχετίζεται με την αρχική δημιουργική πηγή, αλλά σχετίζεται επίσης 

και με την ιστορική συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, και το πως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο. Η αυθεντικότητα 

σύμφωνα με τον Jokilehto (2019) μπορεί να γίνει κατανοητή ως προϋπόθεση του πόρου 

κληρονομιάς, των καλλιτεχνικών, ιστορικών και πολιτιστικών του διαστάσεων, της αισθητικής, 

δομικής και λειτουργικής μορφής του αντικειμένου ή του χώρου, του υλικού και της τεχνολογίας 

του, καθώς και του φυσικού και κοινωνικό-πολιτιστικού του πλαισίου.  

  Το κεντρικό κριτήριο της UNESCO για την εγγραφή στον κατάλογο των Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι η Εξαιρετική Οικουμενική Αξία (OUV). Τα δύο κριτήρια για τη 

συγκριτική μέτρηση της OUV είναι η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα. Έτσι, δύο βασικά 

στοιχεία της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα. Τα στοιχεία 

της ακεραιότητας ορίζονται στις Επιχειρησιακές Κατευθυντήριες Γραμμές Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς.  

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη συντήρηση της κληρονομιάς 

χρησιμοποιούν αυτά τα αναγνωρισμένα πρότυπα και τις οδηγίες για να καθορίσουν την ιστορική 

σημασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας και να καθορίσουν τις κατάλληλες θεραπείες για την 

προστασία της ακεραιότητας της πολιτισμικής κληρονομιάς.  

Από την άλλη, η αυθεντικότητα ορίζεται ως ο βαθμός κατά τον οποίο μια ιστορική 

τοποθεσία και το περιβάλλον της μεταφέρουν πληροφορίες για το παρελθόν με ειλικρίνεια και 

ακρίβεια. Η αυθεντικότητα θεωρείται μια ποιότητα μεγάλης σημασίας για τον τουρισμό 

πολιτισμικής κληρονομιάς. Ο τουρίστας αναζητά δύο βασικούς τύπους αυθεντικότητας, την 

υλική μορφή (δηλαδή ακεραιότητα), που είναι μια απτή αυθεντικότητα και την ποιότητα της 

εμπειρίας, που είναι άυλη αυθεντικότητα (Doganer and Dupont, 2013). Σύμφωνα με τους 

Petroman et al. (2013), η αυθεντικότητα αναφέρεται σε πληροφορίες για μια συγκεκριμένη 

περιοχή και στην περίπτωση του τουρισμού αναφέρεται στις ακόλουθες πτυχές (βλέπε 

διάγραμμα 1):  

▪ Ταξίδια προστιθέμενης αξίας 

▪ Πρωτόγνωρες εμπειρίες 

▪ Ανακάλυψη αυθεντικών τόπων 

▪ Ανακάλυψη του παραδοσιακού τρόπου ζωής 

▪ Επιθυμία να γίνει η βιωματική εμπειρία τρόπο ζωής 

▪ Προσδιορισμός πληθυσμιακής ομάδας 
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▪ Ανακάλυψη της τοπικής αρχιτεκτονικής  

▪ Ανακάλυψη άγνωστων παραδόσεων 

 

Διάγραμμα 1: Πτυχές Αυθεντικότητας 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

3.2 Αυθεντικότητα και Τουρισμός Κληρονομιάς 

Η αυθεντικότητα στον τουρισμό πολιτισμικής κληρονομιάς είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο που 

βασίζεται στην ικανότητα χρήσης, αναδημιουργίας αλλά και προβολής του. Για τον τουρισμό 

πολιτισμικής κληρονομιάς, ένας αυθεντικός πόρος ορίζεται από μια ολόκληρη "αίσθηση του 

τόπου" - συμπεριλαμβανομένης της πύλης, του δομημένου περιβάλλοντος, του τοπίου, της 

γαστρονομίας και των πολιτιστικών παραδόσεων και των αναμνηστικών προς αγορά (Paiva et 

al, 2016). Το Measures and Values υπενθυμίζει ότι η αυθεντικότητα δεν είναι μόνο μια 

θεμελιώδης έννοια και μέτρο της αναγνώρισης τοποθεσιών για την κατάσταση της Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς. Είναι επίσης ένα «ουσιώδες στοιχείο» στη Διεθνή Χάρτα Πολιτιστικού 

Τουρισμού (ICOMOS 1999) που περιλαμβάνει ρητά απτά και άυλα κατάλοιπα του παρελθόντος, 

την παρουσίασή τους και την ερμηνεία τους (Doganer and Dupont, 2013). Αυθεντικότητα είναι 

ο βαθμός στον οποίο μια ιστορική τοποθεσία και το περιβάλλον της μεταφέρουν πληροφορίες 

για το παρελθόν με ειλικρίνεια και ακρίβεια. Με τα χρόνια οι ερευνητές προσπάθησαν να 
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ξεκαθαρίσουν την έννοια της αυθεντικότητας στον τουρισμό και να εξηγήσουν που έχει τις ρίζες 

του το αυθεντικό: στο αντικείμενο και την τοποθεσία ή στην τουριστική δραστηριότητα.  

Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, η αυθεντικότητα στον τουρισμό προσεγγίστηκε γύρω από τρεις 

διαστάσεις που αντικατοπτρίζονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους αυθεντικότητας: την 

αντικειμενική, την κονστρουκτιβιστική και την υπαρξιακή αυθεντικότητα (Uwaoma, 2020, 

Paiva et al, 2016), όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα 2: 

 

Διάγραμμα 2: Αυθεντικότητα στον Τουρισμό 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Στον τομέα του τουρισμού, η αυθεντικότητα έχει καταλήξει να σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Όπως αναφέρουν οι Petroman et al. (2013), η 

αυθεντικότητα απεικονίζει την προοπτική των δύο πόλων της τουριστικής πράξης, του 

προμηθευτή-παραγωγού και του καταναλωτή, διακρίνοντας τρεις κατηγορίες αυθεντικότητας 

(βλέπε διάγραμμα 3): 

● Αντιληπτή από τους τουρίστες   

● Κατευθυνόμενη από τουριστικούς πράκτορες   

● Πραγματική των πληθυσμών υποδοχής 

Διάγραμμα 3:  Τύποι Αυθεντικότητας από Τουριστική Άποψη 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 



 
334 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

 

Η επιθυμία των τουριστών για μια αυθεντική εμπειρία μπορεί κάλλιστα να έρχεται σε 

σύγκρουση με την κατανόηση του αυθεντικού από τους ακαδημαϊκούς ή τους επαγγελματίες 

διατήρησης, ειδικά καθώς ο επισκέπτης μπορεί να μην επιθυμεί πάντα να βρεθεί αντιμέτωπος με 

την πραγματικότητα (McKercher and du Cros, 2002). Η επιθυμία της τουριστικής βιομηχανίας 

να καλύψει την τουριστική εμπειρία για να εξασφαλίσει ικανοποιητικές εμπειρίες μπορεί να 

οδηγήσει σε διάφορους βαθμούς διαμεσολάβησης και σκηνοθεσίας της κληρονομιάς (Orbaşlı 

and Woodward, 2009). 

 
3.3 Αυθεντικότητα και τουριστική εμπειρία 

Η αυθεντικότητα γίνεται βασικό ζήτημα των τουριστικών εμπειριών. Απεικονίζει τις 

ασύμμετρες σχέσεις ισχύος μεταξύ της τοπικής κοινότητας, των τουριστικών stakeholders και 

των επισκεπτών. Οι τουρίστες φτάνουν στη συνάντηση της κληρονομιάς με δικό τους πλαίσιο 

και φαντασία που βασίζονται σε προσωπικά ενδιαφέροντα, προηγούμενη εμπειρία και γνώση 

(Salazar and Zhu, 2015). Οι  τουρίστες αναζητούν δύο βασικούς τύπους αυθεντικότητας, την 

υλική μορφή που είναι μια απτή αυθεντικότητα και την ποιότητα της εμπειρίας που είναι μια 

άυλη αυθεντικότητα (Uwaoma, 2020). Η αυθεντικότητα χαρακτηρίζει αντικείμενα, μέρη και 

τουριστικές εμπειρίες και έχει μετρηθεί και μελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες (Paiva et al, 2016). Σύμφωνα με μια μελέτη γεωτουρισμού που διεξήχθη από το 

TIA και το National Geographic Traveler το 2002, το 61% των Αμερικανών ταξιδιωτών που 

πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι τα τελευταία τρία χρόνια, ανέφερε ότι η εμπειρία τους 

είναι καλύτερη όταν ο προορισμός διατηρεί το φυσικό, ιστορικό, και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Επιπλέον,  το 52% του δείγματος θεωρεί ότι είναι "πολύ -εξαιρετικά πιθανό να κάνει ταξίδια σε 

μέρη που έχουν αυθεντικά ιστορικά ή αρχαιολογικά κτίρια και τοποθεσίες" και το 49% είναι 

"πολύ - εξαιρετικά πιθανό να κάνει ταξίδια σε μέρη όπου μπορεί να βιώσει ανθρώπους, τρόπους 

ζωής και πολιτισμούς πολύ διαφορετικούς από τους δικούς του (Hargrove, 2003). 

 Ο MacCannell ορίζει την αυθεντικότητα ως κεντρικό κίνητρο στην τουριστική 

δραστηριότητα και την εμπειρία ως μια διάσταση που αποδίδεται σε ορισμένα αντικείμενα και 

μέρη, μέσα από σύγχρονες κοινωνικές διαδικασίες που παράγουν και το κίνητρο για την 

κατανάλωσή τους. Πολλοί συγγραφείς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αυθεντικότητα 

είναι ένα βασικό κίνητρο για τους τουρίστες που επηρεάζουν τις κύριες αποφάσεις  τους, όπως 

την επιλογή προορισμού, τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τα αξιοθέατα που θα 

επισκεφτούν. Η αυθεντικότητα είναι μια αναζήτηση της γνώσης και επίσης οδηγεί σε 

ικανοποίηση των τουριστικών εμπειριών. Έτσι, η αναζήτηση της αυθεντικότητας είναι 

πραγματική και οι προορισμοί θα πρέπει να επενδύσουν χρόνο και χρήμα για την προώθηση της 

στους τουρίστες (Paiva et al, 2016). 

Καθώς ο κόσμος απομακρύνεται από τον μαζικό, εμπορευματοποιημένο τουρισμό, έχει 

υπάρξει μια στροφή τα τελευταία χρόνια προς εξειδικευμένες αγορές τουρισμού κληρονομιάς, 

όπου τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε «αυθεντικές» και τοπικές συναντήσεις ως μέρος της 

τουριστικής τους εμπειρίας (Wigboldus, 2020). Η αυθεντικότητα ταιριάζει με την τρέχουσα 

τάση για αειφορία στον τουρισμό. Η τουριστική εμπειρία εμφανίζεται ως ένα παράθυρο στον 

πολιτισμό, την κληρονομιά, την ιστορία και την ταυτότητά τους. Αυτό το είδος εμπειρίας 

επιτρέπει επίσης και τη διαφοροποίηση με την παγκοσμιοποίηση και την τουριστική 

τυποποίηση, δημιουργώντας πρόσθετη αξία στις τουριστικές εμπειρίες (Paiva et al, 2016). 
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3.4 Σκηνοθετημένη και Κατευθυνόμενη Αυθεντικότητα 

Συχνά υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ της δομημένης κληρονομιάς όπως χρησιμοποιείται 

και αντιμετωπίζεται από μια κοινότητα και του τρόπου με τον οποίο συσκευάζεται και 

προωθείται στους τουρίστες ως αξιοθέατο πολιτισμικής κληρονομιάς (Orbaşlı and Woodward, 

2009). Πρόκειται για μια προσπάθεια της τουριστικής προσφοράς να ανταποκριθεί στα 

δεδομένα της τουριστικής ζήτησης που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια δυναμική αύξηση της 

παραγωγής τουριστικών πόρων για τους τουρίστες, όπως καταστήματα και συνοικίες 

τουριστικών περιοχών όσο και μουσείων, θεματικών πάρκων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι 

πόροι αυτοί λειτουργούν, κατασκευάζονται, διοργανώνονται με κύριο ή μοναδικό άξονα κάποιο 

ιστορικό πρόσωπο της περιοχής ή κάποια στοιχεία του τοπικού πολιτισμού και της παράδοσης 

και μετατρέπονται σε χώρους αποκλειστικής χρήσης των τουριστών (Ζαχαράτος και Τσάρτας, 

1999). Οι τοποθεσίες πολιτισμικής κληρονομιάς εμπορευματοποιούνται και μετατρέπονται ως 

αναλώσιμη παραγωγή για την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας, η οποία επικρίνεται ότι έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια του νοήματος και της αυθεντικότητας. Τα τοπικά φεστιβάλ για 

παράδειγμα, τα οποία παραδοσιακά γιορτάζονταν αποκλειστικά από ντόπιους χωρίς τη 

συμμετοχή ξένων, έχουν γίνει ένα μέσο συμβολικής κατασκευής για να αυξηθεί η 

ελκυστικότητα για τουριστικούς σκοπούς (Salazar and Zhu, 2015).  Η ευρύτερη τάση 

διατήρησης αλλά και προβολής στους τουρίστες στοιχείων της τοπικής παράδοσης και της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς οδηγεί στην έννοια της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας. 

Πρόκειται για μία προσπάθεια να πειστεί ο τουρίστας ότι αυτό που βλέπει είναι αληθινά 

παραδοσιακό και αυθεντικό ώστε με μεγαλύτερη ευκολία να περάσει το χρόνο του στην περιοχή 

ή να καταναλώσει. Ως ενδεικτικά θέματα μουσείων και πάρκων μπορούμε να αναφέρουμε τον 

Ελ Γκρέκο στην Ισπανία, τον Αβραάμ Λίνκολν στις ΗΠΑ, τον Αστερίξ στη Γαλλία, το μουσείο 

των κελιών της Γκεστάπο στη Γερμανία. Έτσι, τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της 

σκηνοθετημένης αυθεντικότητας είναι (Ζαχαράτος και Τσάρτας, 1999:208): 

● Αρχιτεκτονική με χρήση στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την τοπική παράδοση.  

● Διακόσμηση καταστημάτων με αντικείμενα τέχνης τα οποία προέρχονται από την τοπική 

παράδοση ή τον πολιτισμό.  

● Συγκροτημένες παρεμβάσεις σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, ώστε να διατηρηθεί το δομημένο 

περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά παλαιότερων ιστορικών περιόδων. 

 Οι επισκέπτες πολιτισμικής κληρονομιάς έχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά με τον 

τρόπο διαχείρισης και ερμηνείας μιας τοποθεσίας, ειδικά εάν πρόκειται για Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

τουρίστες θα δουν ένα μέρος ή την κουλτούρα που θα εκχωρήσουν σε μια τοπική κοινότητα. Η 

εικόνα του προορισμού και η πολιτισμική του κληρονομιά (επανα)παρουσιάζονται και 

αναπαράγονται μέσω πολλαπλών μέσων όπως ταινίες, περιοδικά, ταξιδιωτικά περιοδικά και 

ταξιδιωτικούς ιστότοπους. Ως εκ τούτου, το παρελθόν της κληρονομιάς (ανα)κατασκευάζεται 

και αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του παρόντος μέσω των σημερινών αξιών και μέσω των 

σύγχρονων μέσων. Αυτό που συχνά συμβαίνει, είναι ότι επιλέγονται και προβάλλονται 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τουριστικών πόρων, τα οποία χρησιμοποιούν ως σύμβολα 

και με αυτά σφραγίζουν το προϊόν τους, ώστε να καταστεί αναγνωρίσιμο και οικείο πριν 

καταναλωθεί (Σαμαράς, 2020, Orbaşlı & Woodward, 2009).  Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου αξιοθέατα μπορεί να είναι μέρη που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ενεργά, κυρίως ως 

θρησκευτικά κτίρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ των αναγκών και των 

προσδοκιών των επισκεπτών και των οικοδεσποτών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πιέσεις από τους 

τουρίστες απειλούν τον ίδιο τον πολιτιστικό ιστό και την αίσθηση της ιστορίας και επιπλέον 
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υπάρχει ανησυχία ότι η υπερδιαχείριση και η εμπορευματοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς 

θα αρχίσει να μετατρέπει ιστορικούς χώρους και μνημεία σε θεματικά πάρκα (Orbaşlı and 

Woodward, 2009). 

 Οι διεθνείς οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση του 

τουρισμού πολιτισμικής κληρονομιάς. Προορισμοί πολιτισμικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο 

μπορεί να προσαρμόζονται στις τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα σκηνοθετημένης και κατευθυνόμενης τουριστικής ματιάς είναι η περίπτωση του 

Μπαλί. Πολλά από τα στοιχεία του πολιτισμού και της τέχνης του Μπαλί είναι τόσο ξένα σε 

σχέση με τα δυτικά πρότυπα, ώστε δεν προσφέρονται  εύκολα για μαζική παραγωγή. Αυτό που 

τελικά κατασκευάζεται είναι τουριστικές εγκαταστάσεις και αξιοθέατα, τα οποία στο σύνολό 

τους χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία. Με τον τρόπο αυτό ο τουριστικός χώρος οργανώνεται 

γύρω από αυτό που ο MacCannell ονομάζει  σκηνοθετημένη αυθεντικότητα (Turner and Ash, 

1975). 

Η διατήρηση της κληρονομιάς ξεκινά με στόχο την αυθεντικότητα, καταφεύγει στην 

πρακτική της σκηνοθετημένης αυθεντικότητας όπου η νοσταλγική συλλογική μνήμη 

ανακατασκευάζει επιλεκτικά το παρελθόν για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παρόντος. Οι 

πόροι της πολιτισμικής κληρονομιάς υπόκεινται σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών 

απόψεων ιδιοκτησίας, παρουσίασης, ερμηνείας με βάση το πλαίσιο, τη λογική και το 

ενδιαφέρον. Με κεντρικό ερώτημα ποιος ερμηνεύει και για ποιον, η διαδικασία και οι αποφάσεις 

επιλογής και παρουσίασης δημιουργούν μια προσδοκία για μια προσφορά που είναι αυθεντική, 

αλλά κάποιες από αυτές τις παρουσιάσεις μπορεί να είναι είτε κατασκευασμένες είτε 

κατευθυνόμενες (Doganer and Dupont, 2013).  
Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά ή συχνά ανταγωνιστικά πολιτικά 

συμφέροντα και ιστορικές ερμηνείες, ξαναγράφουν το μνημονιακό τοπίο. Τι λέγεται και τι δεν 

λέγεται για το παρελθόν; Σε ποιο βαθμό ένα μνημείο αποσιωπά ορισμένες αφηγήσεις του 

παρελθόντος, ενώ δίνει φωνή σε άλλες; Η διαφορετική αντιμετώπιση των ιστοριών σημαίνει 

κάτι για τις σχέσεις εξουσίας και τα πρότυπα ανισότητας μέσα στις ιστορικές και τις σύγχρονες 

κοινωνίες; Στην περίπτωση της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για παράδειγμα, τα 

μνημεία χτίζονται ή «γράφονται» με τρόπους που αγνοούν ή παραποιούν την ιστορία των 

αυτοχθόνων πληθυσμών. Σε αυτές τις αφηγήσεις, οι λευκοί εξερευνητές και οι αποικιστές 

παρουσιάζονται ως πολιτισμένοι ήρωες, ενώ οι ιθαγενείς απεικονίζονται ως πρωτόγονοι και 

κατώτεροι (Alderman, Brasher and Dwye, 2020). 

 Στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη το κύριο ερώτημα που 

προκύπτει είναι μήπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μεταβάλλει την αυθεντικότητά 

της ή αλλοιώνει σε κάποιο βαθμό, τη σημασία και το νόημά της. Μπορεί η μία λειτουργία του 

χώρου να είναι πιο αυθεντική από την άλλη; Για παράδειγμα, εάν η λειτουργία της Αγίας Σοφίας 

ως μουσείου θεωρείται πιο αυθεντική (μια ιδέα που υποστηρίχθηκε από τον ICOMOS και την 

Ένωση Επιμελητηρίων Τούρκων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών), λόγω της καθολικής αξίας και 

της προσβασιμότητας σε όλη την ανθρωπότητα, συνεπάγεται ότι η λειτουργία της Αγίας Σοφίας 

ως τζαμί θα εμπόδιζε την αυθεντικότητα της διατήρησής της και θα την κατεύθυνε προς 

συγκεκριμένη ερμηνεία. Το επιχείρημα, λοιπόν, που παρουσιάζεται υπέρ της μουσειοποίησης 

είναι ότι όχι μόνο επιτρέπει τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής ακεραιότητας του μνημείου, αλλά 

διατηρεί επίσης την ιστορική μνήμη και την καθολική, ολιστική φύση του πολιτισμού που 

μοιράζονται τα έθνη.  

Από την άλλη πλευρά, η ιδέα της μουσειοποίησης επικρίνεται επίσης ότι είναι 

οντολογικά μη αυθεντική καθώς μετατρέπει μια κάποτε «ζωντανή κληρονομιά» σε στατικό 
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αντικείμενο το οποίο, με τη σειρά του, μπορεί να επηρεάσει επίσης την παραγωγή ιστορικής 

μνήμης, αν και σε διαφορετική μορφή. Ως εκ τούτου, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

αυθεντικότητα έχει πολλές μορφές, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο τόπος αλληλεπιδρά με 

την ανθρωπότητα και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εντοπίζουν την κληρονομιά ως μέρος 

της ταυτότητάς τους και της διαδικασίας δημιουργίας νοημάτων (Pesnani and Flambeaux, 2021).  

Η πολιτισμική κληρονομιά επικεντρώνεται στο παρόν και δημιουργείται, διαμορφώνεται 

και διαχειρίζεται από και σε απάντηση στις απαιτήσεις του παρόντος. Το επίμαχο ζήτημα είναι 

ότι το ιστορικό παρελθόν, όταν υλοποιείται στην πολιτισμική κληρονομιά, υποδηλώνει μια 

κληρονομιά ως συμβολική αναπαράσταση της εθνικής ή ομαδικής ταυτότητας (Ivanovic, 2014).  

Επομένως, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έχει αναμφίβολα διαταράξει την 

εικόνα ότι είναι μια απλή κληρονομιά που αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο πολιτισμό. Ως εκ 

τούτου, παραμένει το ερώτημα εάν έχει αλλάξει η αυθεντικότητα της Αγίας Σοφίας ή εάν 

παραμένει άθικτη.  Ποιά επιλεγμένη έννοια του παρελθόντος στο παρόν είναι η πιο αυθεντική 

αναπαράσταση της ταυτότητας και ποιανού ταυτότητα;  Και σε ευρύτερο πεδίο, πώς οι 

τουρίστες κατανοούν την οικουμενική αξία του μνημείου υπό το πρίσμα των πολιτικών 

παρεμβάσεων;  

 
4. Συμπεράσματα 

Οι πόλοι έλξης κάθε περιοχής είναι αυτοί που δημιουργούν την τουριστική ζήτηση και που 

δίνουν στους επισκέπτες κίνητρα για να επισκεφτούν έναν προορισμό. Η πολιτισμική 

κληρονομιά προσδίδει σε κάθε τόπο τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της και αποτελεί την 

ουσία της ανθρώπινης εμπειρίας. Η διατήρηση και η παρουσίαση της πολιτισμικής κληρονομιάς 

είναι λοιπόν ακρογωνιαίος λίθος κάθε πολιτιστικής πολιτικής (Μοίρα και Παρθένης, 2011). Η 

προσαρμογή των τουριστικών προϊόντων και των πολιτιστικών πόρων στην ικανοποίηση των 

αναγκών των τουριστών οδηγεί στην έννοια της σκηνοθετημένης και κατευθυνόμενης 

αυθεντικότητας. Η αύξηση της οικονομικής αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω του 

τουρισμού μπορεί επίσης να αυξήσει την πολιτιστική της αξία. Η πολιτισμική κληρονομιά θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σύνεση, να διατηρηθεί και να ενισχυθεί (Loulanski and Loulanski, 

2011). 

 Ο τουρισμός πολιτισμικής κληρονομιάς απαιτεί προσοχή στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή στρατηγικών για την επίτευξη βιωσιμότητας. Φέρνει ευθύνες και απαιτεί τη δέσμευση 

όλων των ενδιαφερομένων μερών, κοινότητα υποδοχής, τουρίστες, πολιτεία, επαγγελματίες και 

μέσα ενημέρωσης. Ο αειφόρος τουρισμός πολιτισμικής κληρονομιάς έρχεται αντιμέτωπος με 

την απώλεια της αυθεντικότητας των πολιτιστικών πόρων και γι’ αυτό οφείλει να στοχεύει στην 

εξισορρόπηση της πρόσβασης με τη διατήρησή τους.  
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Περιμένοντας το Αμερικανικό Σενάριο: η Γεωγραφική Κατανομή 

των Εργαζομένων στα Σύγχρονα Κόμικς των ΗΠΑ 
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Περίληψη: 

Με την θεωρητική εδραίωση του πολιτισμού ως αναπτυξιακού εργαλείου, μελέτες μεμονωμένων 

πολιτιστικών βιομηχανιών έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν τη σχέση μεταξύ γεωγραφικής 

κατανομής και τοπικής ανάπτυξης. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η αμερικανική βιομηχανία 

των κόμικς, ένας ολοένα και πιο ορατός καλλιτεχνικός κόσμος. Το μοντέλο παραγωγής του έχει 

εξελιχθεί από συγκεντρωμένο σε αμερικανικές μητροπόλεις σε διασπαρμένο∙ έχουν επίσης 

καταγραφεί η διανομή ρόλων των εργαζομένων, η άνιση μεταχείρισή τους και η ανεπαρκής 

αποζημίωσή τους, βασισμένη κυρίως σε σχέσεις ελεύθερης απασχόλησης. Η υπεργολαβία, μια 

άλλη σταθερά της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής με αμφίβολα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα, παρατηρείται όλο και συχνότερα, ενώ μεμονωμένες έρευνες έχουν εντοπίσει 

εργαζόμενους παγκόσμια. 

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφεται η παγκόσμια γεωγραφική κατανομής των 

συγγραφέων και σκιτσογράφων της βιομηχανίας των ΗΠΑ ανά χώρα κατά την δεκαπενταετία 

2000-2015. Χρησιμοποιώντας μεθόδους ψηφιακής εθνογραφίας, εντοπίστηκαν διαδικτυακά οι 

θέσεις και μετακινήσεις εργαζομένων για τέσσερις χρονικές στιγμές. Τα ευρήματα –που 

εξαρτώνται από κύκλους μεγέθυνσης/συρρίκνωσης της αγοράς– περιλαμβάνουν: την βαθμιαία 

και άνιση παγκόσμια εξάπλωση σε καινούριες αγορές, την ύπαρξη σταθερής συνεργασίας με 

ήδη ιστορικές και είτε την διακοπή επαφής είτε τον συντονισμό τους, την εξαγωγή πρωτίστως 

του ρόλου του σκιτσογράφου και την άντληση σεναριογράφων κυρίως από αγγλοφωνες χώρες, 

την πτώση του ποσοστού εργαζομένων από τις ΗΠΑ και την ταυτόχρονη πριμοδότησή τους σε 

περιόδους συρρίκνωσης, αλλά και την αδυναμία μετακινήσεων. Συγκρίσεις με υπάρχουσα 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνουν την εξάπλωση ως τακτική της βιομηχανικής παραγωγής 

πολιτισμού –φθηνότερες αγορές αναζητόνται και συντονίζονται με μεθόδους/στάνταρ 

παραγωγής εργοδοτών–, την δυσκολία τοπικής ανάπτυξης μέσω υπεργολαβίας και την 

αναπαραγωγή των αδυναμιών του αμερικανικού συστήματος στις νέες χώρες. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γεωγραφική κατανομή, καλλιτεχνική απασχόληση, κόμικς, υπεργολαβία, 

ψηφική εθνογραφία 

 

mailto:alkistisdalkavouki@gmail.com


 
341 Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη 

1. Εισαγωγή 

Ο πολιτισμός έχει μια αμφίσημη θέση στην οικονομική και πολιτιστική γεωγραφία. Στη θεωρία, 

έχει παρουσιαστεί ως ένας από τους πιο δελεαστικούς πυλώνες τοπικής ανάπτυξης (Florida, 

2002)∙ στην πράξη, πολλές βιομηχανίες του έχουν υιοθετήσει σύνθετα, διακρατικά μοντέλα 

παραγωγής (Johnson, 2013). Παράλληλα, είτε εντοπίζονται σε μητροπολιτικές (Storper & 

Christopherson, 1987), αγροτικές (Kotkin, 2000) ή μεικτές (Scott, 1999) συγκεντρώσεις, οι 

εργαζόμενοί τους συχνά αντιμετωπίζουν ασταθείς ή και δυσμενείς εργασιακές συνθήκες (De 

Peuter, 2014). Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η βιομηχανία των αμερικανικών κόμικς –

παραδοσιακά συγκεντρωμένη, πλέον διασπαρμένη–, παρά την αυξημένη ορατότητα των 

προϊόντων και δημιουργών της. Εάν θεωρηθεί ενδεικτική της σύγχρονης πολιτιστικής 

παραγωγής, προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα για αυτήν: ποιο είναι το κυρίαρχο 

γεωγραφικό μοντέλο παραγωγής, ποια είναι και πώς έχει αλλάξει η κατανομή των εργαζομένων 

τα τελευταία χρόνια; 

Η έρευνα στα –αμερικανικά– κόμικς και τη γεωγραφία τους δεν είναι εκτεταμένη αλλά 

εξετάζει ποικίλες οπτικές. Ερευνητές έχουν εξετάσει τον ορισμό τους (Beaty, 2012) την εξέλιξη 

των εργασιακών σχέσεων της παραγωγής τους (Dittmer, 2016), καθώς και τον αντίκτυπό της 

στις απολαβές των εργαζομένων τους (Woo, 2015). Στην παραγωγή αυτή έχουν εντοπιστεί και 

συνθήκες υπεργολαβίας (McCarthy & Anagnostou, 2004) σε επιμέρους σκηνές και διεργασίες 

(Vergueiro, 2009; Maynard, 2017; Brienza, 2015).Τέλος, πέρα από τον εντοπισμό μεγάλων 

αγορών και της γεωγραφικής/καλλιτεχνικής επιρροής τους (De La Iglesia, 2010) και επιμέρους 

μελέτες περίπτωσης, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες για την παγκόσμια κατανομή των 

εργαζομένων, με λεπτομερέστερες αυτές των Norcliffe και Rendace (2003) και Woo (2015). 

 Στην παρούσα δημοσίευση, σκοπός είναι η μελέτη της θέσης των εργαζομένων της 

βιομηχανίας κόμικς των ΗΠΑ για μια περίοδο δεκαπέντε ετών. Η εστίαση, που έγινε με βάση 

δημοφιλείς σειρές, αφορά συγγραφείς και σκιτσογράφους, τους μέχρι πρόσφατα πιο ορατούς 

δημιουργούς (Murray, 2013). Μεθοδολογικά επιλέχτηκαν εργαλεία ψηφιακής εθνογραφίας, 

δηλαδή η παρατήρηση μιας διαδικτυακής κοινότητας χωρίς παρέμβαση (Myers, 1999). Τα 

αποτελέσματα χαρτογραφήθηκαν και αναλύθηκαν, εγείροντας ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για 

την σύγχρονη καλλιτεχνική απασχόληση. 

 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1 Ορισμός των κόμικς, καταμερισμός εργασίας και απολαβές των καλλιτεχνών  

Δεδομένου ότι το παρόν κείμενο εξετάζει μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική βιομηχανία, 

παρατίθεται μια σύντομη συζήτηση για τον ορισμό της. Πέρα από τους διάφορους ορισμούς των 

κόμικς με βάση μορφολογικά στοιχεία1, ο Beaty (2012), επηρεασμένος από την κοινωνιολογική 

προσέγγιση της τέχνης (Becker, 2008), ορίζει ως κόμικς τα αντικείμενα που αναγνωρίζονται ως 

τέτοια από μια συνεργαζόμενη ομάδα ανθρώπων –«κόσμο»– που τα παράγουν και τα 

κυκλοφορούν. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, με τρεις κυρίως σκηνές –την αγγλόφωνη με 

κέντρο τις ΗΠΑ, την γαλλο-βελγική και την ιαπωνική– να είναι οι σημαντικότερες, με μακρά 

ιστορία, ξεκάθαρη ταυτότητα και σκηνές-δορυφόρους: Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς, 

Ελβετία, Κίνα και Νότια Κορέα αντίστοιχα (De La Iglesia, 2010). Στο παρόν κείμενο θα 

ασχοληθούμε με την πρώτη, με διαφορά την μεγαλύτερη (Maynard, 2017) και επιδραστικότερη 

στον αγγλόφωνο κόσμο. 

Μπορούμε να προσεγγίσουμε την γεωγραφία των κόμικς ως εργασιακό φαινόμενο, με 

την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας και του καταμερισμού εργασίας σε αυτήν να αξίζει ειδική 

                                                 
1 Ενδεικτικά, βλ. Eisner (1985), McCloud (1993), Hayman & Pratt (2005). 
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αναφορά. Παρότι τα κόμικς ως καλλιτεχνικό και κοινωνικό φαινόμενο εμφανίζονται σε πλήθος 

πολιτισμών (Mazur & Danner, 2013), η σύγχρονη μορφή τους θεωρείται πως εμφανίζεται στις 

αμερικανικές εφημερίδες των αρχών του 20ου αιώνα (Belk, 1987). Εκεί αναπτύχθηκε η πρώτη 

σημαντική καλλιτεχνική σκηνή τους: από το 1920 έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

παραγωγή των κόμικς αναπτύχθηκε με επίκεντρα την Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Οι 

εργαζόμενοι -σχεδόν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που ισχύει έως σήμερα (Wright, 2001)- 

ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες (Sabin, 1996). Κάθε στάδιο της διαδικασίας 

ολοκληρωνόταν από διαφορετικό εργαζόμενο σειριακά. Το 1950, η παραγωγή μεταφέρθηκε 

εσωτερικά, υιοθετήθηκαν και επιβλήθηκαν αναγνωρίσιμες απεικονίσεις των χαρακτήρων προς 

αναπαραγωγή και οι εκδότες απέκτησαν περισσότερο έλεγχο στο τελικό προϊόν. Τότε, επίσης, 

εισήχθη η διάκριση μεταξύ σκιτσογράφων, μελανωτών και επιχρωματιστών, μαζί με νέες 

τεχνικές (Round, 2010; Norcliffe & Rendace, 2003). 

Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε στις αρχές του 1980. Η παραγωγή κόμικς ακολουθεί 

πλέον ένα αποκεντρωμένο μοντέλο –που εδραιώθηκε στα μέσα του 1990 και φτάνει μέχρι 

σήμερα–, για λόγους οικονομίας2 και κατόπιν σημαντικών εξελίξεων, όπως η μεγαλύτερη 

χειραφέτηση των καλλιτεχνών από το 1980 και έπειτα, η στροφή της βιομηχανίας σε επιμέρους 

αγορές, η ανάγκη για εξειδικευμένους καλλιτέχνες, η εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας 

κλπ.  

Οι δημιουργοί διαμένουν σε διαφορετικά μέρη από τον τόπο εργασίας τους, μέχρι και 

εκτός χώρας, και συντονίζονται μήνες πριν την δημοσίευση του έργου. Μέσω σύγχρονων 

μεθόδων επικοινωνίας –ή/και μεταφραστών–, συγκλίνουν και συνεισφέρουν στο τελικό προϊόν, 

το οποίο συντίθεται στις ΗΠΑ και συνήθως διορθώνεται και γίνεται δεκτό από έναν επιμελητή 

που δουλεύει σε κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες ή το Πόρτλαντ (Dittmer, 

2016). Ταυτόχρονα, η προώθηση και πώληση των κόμικς ως μορφής τέχνης παρόμοιας με τη 

λογοτεχνία οδήγησε στην αυξημένη προβολή του ρόλου του συγγραφέα (Round, 2010). 

Ωστόσο, η προηγούμενη κατανομή εργασίας και η στιγματισμένη φύση του τομέα σήμαινε πως 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν δικαιώματα σε χαρακτήρες που δημιουργούσαν για 

λογαριασμό εκδοτικών οίκων (Ro, 2004), ενώ παραμένουν ακόμα και σήμερα χωρίς ιατρική 

ασφάλιση (Brienza, 2013). Πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν δικαστικές διεκδικήσεις 

δικαιωμάτων και την ίδρυση ενός άτυπου ταμείου για τη συνταξιοδότηση ηλικιωμένων 

δημιουργών (Woo, 2015). Ως αποτέλεσμα, η αμερικανική βιομηχανία κόμικς αποτελείται πια 

από χωρικά διακριτά αλλά συνδεδεμένα κομμάτια με δυναμικούς ρόλους (Dittmer, 2016), 

παρότι οι εργαζόμενοι ακόμα παλεύουν μεταξύ της ελεύθερης απασχόλησης (“freelance”) και 

της ανεξάρτητης (“independent”) εργασίας (Johnston, 2015). 

 

2.2 Η υπεργολαβία στα αμερικανικά κόμικς 

Η απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή της 

υπεργολαβίας3 –της ανάθεσης μιας εσωτερικής (εταιρικής) εργασίας σε διαφορετικούς 

συνεργάτες, συχνά στο εξωτερικό (McCarthy & Anagnostou, 2004)– στα κόμικς. Από τη 

δεκαετία του 1950, η σταδιακή οικονομική/νομική απελευθέρωση, η τεχνολογική πρόοδος και η 

                                                 
2 Η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα μειωμένα λειτουργικά κόστη για τους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι μεταφέρουν 

αρκετά έξοδα σε εξωτερικούς συνεργάτες και έχουν σχεδόν μετατραπεί σε εταιρίες προώθησης (Norcliffe & 

Rendace 2003). 
3 Η ελληνική μετάφραση του όρου “outsourcing” χρησιμοποιείται στην οικονομική γεωγραφία για να περιγράψει 

μια σειρά σχέσεων που αναπτύσονται ως αποτέλεσμα αυξανόμενου ανταγωνισμού και ρευστότητας (Γκιάλης & 

Herod, 2015). 
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πίεση για μείωση του κόστους έχουν ωθήσει πολλές δυτικές βιομηχανίες να υιοθετήσουν την 

πρακτική ως απαραίτητο μέρος της λειτουργίας τους στην παγκόσμια αγορά. Οι απόψεις 

διίστανται όσον αφορά τη δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης μέσω υπεργολαβίας: ορισμένοι 

υποστηρίζουν πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακρόχρονη ανάπτυξη εξωτερικών αγορών, 

άλλοι θεωρούν πως δεν είναι βιώσιμη (Tschang & Goldstein, 2004). Παρότι το φαινόμενο έχει 

μελετηθεί κυρίως στις τεχνολογίες πληροφορικής (Gallaugher & Stoller, 2004), απαντάται και 

στις δημιουργικές βιομηχανίες, και άρα αφορά το παρόν κείμενο. 

Ένα παράδειγμα μελέτης της υπεργολαβίας και των δυνατοτήτων τοπικής ανάπτυξης 

στις δημιουργικές βιομηχανίες αποτελεί το κινούμενο σχέδιο, δεδομένης της συστηματικής 

εξαγωγής σημαντικού ποσοστού της παραγωγής των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας σε άλλες ασιατικές 

χώρες από το 1970 (Lent, 2001; Strauss & Corbin, 2014)∙ τέτοια μελέτη περίπτωσης αποτελούν 

οι Φιλιππίνες. Η τοπική βιομηχανία ξεκίνησε το 1950, επηρεάστηκε έντονα από αμερικανικά 

πρότυπα και ενισχύθηκε από τοπικές πρωτοβουλίες. Το προσωπικό εκπαιδευόταν και 

ενισχυόταν από καλλιτέχνες του εξωτερικού, ενώ παλιννοστούντες έφερναν εμπειρία και 

διεθνείς συνεργασίες. Το 1980 ξένα στούντιο εγκατέστησαν παραγωγούς-δορυφόρους στη χώρα, 

αλλά η κρίση του 1990 οδήγησε στην πτώχευσή τους και στην αναζήτηση φθηνότερης εργασίας 

σε άλλες χώρες.  

Η τοπική βιομηχανία ανέκαμψε τα επόμενα χρόνια, αν και η περισσότερη παραγωγή της 

εξάγεται και οι εργαζόμενοι αμοίβονται χειρότερα από αυτούς των ΗΠΑ. Η χώρα διαθέτει 

ανεπτυγμένο κλάδο υπηρεσιών, εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα και κουλτούρα, 

εξειδικευμένο αλλά χαμηλά αμοιβόμενο τεχνικό προσωπικό και διεθνή εργασιακή εμπειρία, και 

άρα αποτελεί ιδανικό συνεργάτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, βέβαια, η φύση των αναθέσεων: 

σύμφωνα με τους Tschang και  Goldstein (2004), η δημιουργία κινούμενου σχεδίου περιέχει 

διεργασίες υψηλού και χαμηλότερου τεχνικού/καλλιτεχνικού επιπέδου∙ οι δεύτερες μπορούν να 

εκτελεστούν από λιγότερο ειδικευμένο προσωπικό κατόπιν συνεννόησης, και 

πραγματοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες για λόγους οικονομίας, διαθεσιμότητας 

εργαλείων και ευκολίας πραγματοποίησης. Επομένως, η υπεργολαβία συχνά αφορά τα πιο 

μηχανιστικά, κουραστικά, λιγότερο δημιουργικά τμήματα της εργασίας. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης, η αναπαραγωγή των προβλημάτων του 

εργολαβικού συστήματος –εξάρτηση από μεγάλο κεφάλαιο, μη σταθερή εργασία, χαμηλοί 

μισθοί και αναζήτηση χαμηλότερων στο εξωτερικό– παραμένει. Πέρα από αυτό, η δυσκολία 

δημιουργίας μοναδικής ταυτότητας και νέας γνώσης –σε επίπεδο τεχνικής/γνώσης αγοράς–, η 

έλλειψη πόρων, εκπαίδευσης και δομικής/πολιτικής στήριξης, η ανάγκη συνεχούς 

αναπροσαρμογής σε νέα δεδομένα και η ταυτόχρονη παραγωγή περιεχομένου για τοπικές και 

διεθνείς αγορές κάνει την ανάπτυξη τοπικών καλλιτεχνικών βιομηχανιών δύσκολη, ειδικά μέσω 

καθεστώτων υπεργολαβίας (Tschang & Goldstein, 2004). Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν 

από την εξαγωγή εργασίας από την Ιαπωνία στην Κίνα (Okeda & Koike, 2011) και στην Νότια 

Κορέα (Choo, 2014). 

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και μελετηθεί στοιχειωδώς στα κόμικς. Παρότι μερικοί 

(Lefèvre, 2010) θεωρούν την πρακτική ιστορικά και γεωγραφικά σπάνια με λίγες εξαιρέσεις, τα 

ευρωπαϊκά κόμικς της Disney, η βιομηχανία των ΗΠΑ έχει εξάγει εργασία σε διάφορες χώρες. 

Βραζιλιάνοι σκιτσογράφοι υπερηρώων προσεγγίστηκαν το 1980 και 1990 στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης στρατηγικής (Vergueiro, 2009), και το ίδιο συνέβη στην Αυστραλία την ίδια περίοδο, 

ως μέρος μιας ευρύτερης ανάπτυξης δεσμών με την αμερικανική πραγματικότητα σε 

βιομηχανοποιημένο πλαίσιο (Maynard, 2017). Σε σύγχρονες αγγλικές μεταφράσεις, επιμέρους 

διαδικασίες ανατίθενται σε συνεργάτες στο εξωτερικό, π.χ. Ρωσία (Brienza, 2015). Τέλος, 



 
344 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

παρότι οι συνέπειες της υπεργολαβίας στις μελέτες περίπτωσης δεν έχουν μελετηθεί 

λεπτομερώς, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για τα λιγότερα δικαιώματα των υπεργολαβικών 

εργαζομένων σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων (Brienza, 2013; Woo, 2015). 

 

2.3 Η γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων κόμικς 

Ποια είναι, όμως, αυτή η παγκόσμια διασπορά του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας; 

Επιμέρους σκηνές εκτός των ΗΠΑ αλλά συνδεδεμένες με την δική τους (Brienza & Johnston, 

2016; Maynard, 2017) έχουν εξεταστεί ως αυτόνομες μελέτες περίπτωσης, κυρίως από την 

άποψη της δυσκολίας ανάπτυξης αυτόνομων και υγιών καλλιτεχνικών εργασιακών 

περιβαλλόντων. Εργαζόμενοι στα αμερικανικά κόμικς που δεν κατοικούν στις ΗΠΑ 

αναφέρονται περιστασιακά σε ιστορικές συνόψεις, με αρχή εργάτες από τις Φιλιππίνες τη 

δεκαετία του 1970 (Howe, 2012) και την Ευρώπη τη δεκαετία του 2000 (De La Iglesia, 2010; 

Kotro, 2011). Τη μεγαλύτερη προσοχή έχει λάβει το κίνημα της «Βρετανικής Εισβολής», της 

πρόσκλησης Βρετανών κυρίως συγγραφέων στα αμερικανικά κόμικς από το 1980 και έπειτα 

(Mazur & Danner, 2013), και θεωρείται φυσική συνέχεια του εντοπισμού ταλέντου από εκδότες 

μέσω κοινωνικών συναναστροφών και περιοδικών συναντήσεων εργοδοτών-εργαζομένων-

θαυμαστών∙ η πρακτική πια λαμβάνει χώρα και διαδικτυακά, με αποτέλεσμα μια παγκόσμια 

συμμετοχή καλλιτεχνών (Norcliffe & Rendace, 2003; Maynard, 2017). 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν μεμονωμένες εργασίες, με πρώτη αυτή των 

Norcliffe και Rendace (2003)∙ η έρευνά τους, μια μελέτη περίπτωσης της χωρικής διασποράς 

των εργαζομένων ενός αμερικανικού εκδοτικού οίκου, αποκάλυψε πως η κυρίως γεωγραφική 

τάση στην παραγωγή κόμικς δεν είναι η συγκέντρωση, αλλά η διάχυση. Εξετάζοντας τον τότε 

καινοφανή εκδοτικό οίκο Dark Horse Comics και των μοτίβων θέσης του δημιουργικού του 

προσωπικού –συγγραφείς, σκιτσογράφοι, μελανωτές και επιχρωματιστές–, εντόπισαν μια 

διεσπαρμένη κατανομή πολλαπλών γεωγραφιών, μακριά από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας 

στο Όρεγκον. Σε επίπεδο χώρας, εργαζόμενοι βρέθηκαν στην Αμερική 

(μητροπολιτικός/αγροτικός Καναδάς, Ουρουγουάη και Μεξικό), το Ηνωμένο Βασίλειο (το 

μεγαλύτερο κέντρο εκτός Αμερικής, στο Λονδίνο και τη βόρεια Σκωτία) και άλλες χώρες στην 

Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Κροατία), την Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) και 

την Ασία (Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν). Η εξέλιξη αυτή αποδόθηκε στην ανάδυση νέων 

μεθόδων παραγωγής, στην ανάθεση της  εργασίας σε τρίτους και στη δημιουργία περιοδικών 

κοινωνικών οικονομιών∙ επρόκειτο για αγγλόφωνους εργαζόμενους σε βιομηχανοποιημένες 

χώρες σε επαφή με την δημοφιλή κουλτούρα των ΗΠΑ, ενώ οι τεχνολογικές υποδομές τους 

επέτρεπαν συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων. Τα παραπάνω θεωρήθηκαν ενδεικτικά της 

ικανότητας των ελεύθερων επαγγελματιών να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους. 

Μια πιο πρόσφατη απόπειρα χαρτογράφησης πραγματοποιήθηκε από τον Woo (2015), 

με παρόμοια συμπεράσματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2013-2014 σε δείγμα 570 

δημιουργών κόμικς, μια μεικτή ομάδα εργαζομένων σε εκδοτικούς οίκους –με και χωρίς 

δικαιώματα στο έργο τους– και ανεξάρτητων δημιουργών. Παρότι το 71.5% των ερωτηθέντων 

έμενε στις ΗΠΑ, αρκετοί έμεναν στον ευρύτερο αγγλόφωνο χώρο –Καναδάς, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική–, τη Νότια Αμερική, την 

υπόλοιπη Ευρώπη και την Ασία. Συμπέρανε πως η «αμερικανική» βιομηχανία κόμικς –εάν 

μπορεί να αποκληθεί έτσι– είναι «εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένη», με τους εκδοτικούς οίκους 

των ΗΠΑ να σχετίζονται με αγορές εργασίας σε όλο τον πλανήτη. 

Η βιβλιογραφία γύρω από τα κόμικς και την γεωγραφία είναι μικρή αλλά ουσιαστική, 

αντιμετωπίζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία εργασιακά και γεωγραφικά. Πέρα από απόπειρες 
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ορισμού, ιστορικές επισκοπήσεις και μελέτες περίπτωσης συγκεκριμένων θυλάκων 

δραστηριότητας, η έρευνα σε μακρά κλίμακα έχει διαπιστώσει πως το γεωγραφικό μοτίβο της 

καλλιτεχνικής παραγωγής έχει αλλάξει από κεντρωμένο σε διάχυτο. Η επόμενη ενότητα θα 

εξετάσει τις πιο σύγχρονες τάσεις του φαινομένου, προτείνοντας μια μεθοδολογία έρευνας. 

 

3. Μεθοδολογία 

Για την εξέταση σύγχρονων τάσεων στην παγκόσμια χωρική κατανομή των δημιουργών κόμικς 

των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνεται η εξής μεθοδολογία. Ως δημιουργούς ορίσαμε τους 

συγγραφείς και σκιτσογράφους, επειδή ήταν τα μέλη της ομάδας παραγωγής με την μεγαλύτερη 

δημοσιότητα την περίοδο μελέτης: το όνομά τους αναγραφόταν πάντα στο εξώφυλλο του 

τεύχους (Murray, 2013). Ακολουθώντας τους Norcliffe και Rendace (2003) αλλά εξετάζοντας το 

φαινόμενο παγκόσμια, επιλέχθηκε η μελέτη της θέσης των δημιουργών με βάση τη χώρα 

κατοικίας τους, καθώς και το επιπλέον στοιχείο των δυνητικών μετακινήσεων. Αποφασίστηκε, 

τέλος, να μη διαγραφούν οι πολλαπλές εμφανίσεις του ίδιου ονόματος, για τη διαχρονική 

παρακολούθηση της πορείας τους. 

Για το θεωρητικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά εργαλεία επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως, 

οικονομική και γρήγορη μέθοδος της ψηφιακής εθνογραφίας4. Η εκδοχή αυτή προσαρμόζει τις 

αρχές της εθνογραφίας στην διαδικτυακή έρευνα: η εργασία πεδίου περιλαμβάνει την 

καταγραφή σημειώσεων σε δημόσια δεδομένα (Kozinets, Dolbec & Earley, 2013). Σε μια 

συγκυρία που πολλοί καλλιτέχνες παγκοσμίως διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία (Johnston, 

2015; Maynard, 2017), η μεθοδολογία αποδείχτηκε ιδανική. 

Η διαδικασία συλλογής δείγματος από τη σύγχρονη παραγωγή περιγράφεται παρακάτω. 

Για τη δυναμική μελέτη του φαινομένου επιλέχθηκαν τέσσερις χρονιές –2000, 2005, 2010 και 

20155– με αρκετά δεδομένα ώστε να προκύψουν 100 τίτλοι για κάθε μία. Για την επισκόπηση 

του συνόλου της παραγωγής αποφασίστηκε η εφαρμογή μιας στρωματοποιημένης τυχαίας 

δειγματοληψίας6 βασισμένης στο μερίδιο αγοράς7 των μεγάλων εκδοτικών οίκων για κάθε έτος. 

Το επί τοις εκατό μερίδιο της αγοράς κάθε εκδοτικού οίκου εντοπίστηκε και μετατράπηκε σε 

απόλυτο αριθμό σειρών8∙ έπειτα, επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο ισάριθμα δημοφιλή τεύχη από 

κάθε οίκο για κάθε χρονιά. Ως δημοφιλία ορίστηκε η θέση στις λίστες των κορυφαίων σε 

πωλήσεις –στην άμεση αγορά9– τευχών, όπως προέκυψαν από τις λίστες της –τότε 

μονοπωλιακής– εταιρίας διανομής Diamond Distribution και αναδημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο 

Comichron (2017), που εκδίδονται στο τέλος κάθε έτους∙ σε περίπτωση μεγάλης ομοιομορφίας 

τίτλων, χρησιμοποιήθηκε η αγορά του βιβλιοπωλείου ή τίτλοι με αναγνώριση βραβείων10 για 

                                                 
4 Ο όρος αποτελεί ελληνική απόδοση (Παπαηλία & Πετρίδης, 2015) του “digital ethnography” (Murthy, 2008), 

αλλά είναι συμβατός και με την “netnography” (Kozinets, Dolbec & Earley, 2013). 
5 Το 2020 αποκλείστηκε λόγω της αποδιοργάνωσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 στην βιομηχανία 

(Hilgenberg, 2020). 
6 Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν ένας δεδομένος πληθυσμός μπορεί να διαιρεθεί σε ανεξάρτητους υπό-

πληθυσμούς, για αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας (Särndal, Swensson & Wretman, 2003), κάτι που ισχύει για 

τους εκδοτικούς οίκους στα αμερικανικά κόμικς. 
7 Τα μερίδια αγοράς υπολογίστηκαν με βάση τα πωληθέντα αντίτυπα, για να αποφευχθούν λάθη από 

πρόσκαιρες/συστηματικές προσαυξήσεις τιμών των κόμικς (Witte & Williams, 2014). 
8 Σε περιπτώσεις λαθών στρογγυλοποίησης, ενισχύθηκαν οι αριθμοί σειρών μικρότερων οίκων. 
9 Η άμεση αγορά είναι ένα από τα επικρατέστερα σύστημα διανομής αμερικανικών κόμικς της περιόδου μελέτης∙ 

ειδικευμένα καταστήματα προμυθεύονται τεύχη απευθείας από τον εκδότη σε χαμηλή τιμή αλλά χωρίς δυνατότητα 

επιστροφής (Round, 2010). 
10 Χρησιμοποιήθηκαν οι λίστες υποψηφίων των βραβείων Eisner, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αγοραστικό 

ενδιαφέρον και αύξηση πωλήσεων (Morton, 2016). 
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εμπλουτισμό. Για κάθε επιλεγμένη σειρά, εντοπίστηκαν οι δημιουργοί της για τη δεδομένη 

ημερολογιακή χρονιά και καταγράφηκαν τα προαναφερθέντα στοιχεία από ανοιχτά ψηφιακά 

μητρώα: προσωπικά blog, άρθρα στην Wikipedia, ειδικές εγκυκλοπαίδειες, λογαριασμούς στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Οι περιπτώσεις που δεν εντοπίστηκαν δεδομένα ήταν 

ελάχιστες. 

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1015 διαφορετικά ονόματα (314 συγγραφείς, 604 

σκιτσογράφοι και 97 που είτε επιτελούσαν και τους δύο ρόλους ή άλλαξαν ρόλο), από 31 χώρες 

(9 για τους συγγραφείς, 30 για τους σκιτσογράφους και 9 για όσους έγραφαν και σκίτσαραν 

μαζί), άνισα κατανεμημένα στον χώρο και τον χρόνο. Η ακριβής τους διασπορά θα αναλυθεί 

στην επόμενη ενότητα. 

 

4. Αποτελέσματα 

4.1 Επισκόπηση δείγματος και μετακινήσεων 

Πριν εξετάσουμε λεπτομερώς τις επεξεργασίες11, κάνουμε μερικές γενικές παρατηρήσεις, 

ξεκινώντας με τα αριθμητικά δεδομένα. Πρώτον, το μέγεθος του δείγματος (Διάγραμμα 1) 

παρουσιάζει διακυμάνσεις, με κοιλάδα τις τιμές του 2010 και κορυφή αυτές του 2015, λόγω της 

ακύρωσης ή κυκλοφορίας σειρών ανθολογίας/επετειακών τευχών με την συμμετοχή πολλών 

καλλιτεχνών. Διαφορές εμφανίζονται ανά ρόλο: οι συγγραφείς συμβαδίζουν με τις συνολικές 

τάσεις, οι σκιτοσγράφοι παρουσιάζουν μικρότερες μειώσεις/μεγαλύτερες αυξήσεις και τελική 

αύξηση του αριθμού τους, οι εργαζόμενοι πολλαπλών ρόλων μειώνονται συστηματικά. 

Σημειώνονται, επίσης, επανεμφανίσεις συγκεκριμένων, παραγωγικών δημιουργών: 22 άτομα 

εμφανίζονται σε κάθε χρονιά και 77 εμφανίζονται σε τρεις –ειδικά έως το 2010–, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων κάτοικοι ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου ή Καναδά12. Επομένως, η 

συμμετοχή ή μη εργαζομένων στην αμερικανική βιομηχανία κόμικς εξαρτάται από τις κατά 

τόπους μεγεθύνσεις/σμικρύνσεις της και την παρουσία συγκεκριμένων φερέγγυων εργαζομένων. 

Διάγραμμα 17. Το μέγεθος του δείγματος για κάθε χρονική στιγμή. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθούμε στις παρατηρηθείσες μετακινήσεις, κυρίως λόγω της 

σπανιότητάς τους. Από τα 1015 άτομα του δείγματος, 68 άλλαξαν τον τόπο διαμονής τους -22 

                                                 
11 Το σύνολο των δεδομένα διατίθεται από την ερευνήτρια κατόπιν επικοινωνίας. 
12 Μεμονωμένοι Ισπανοί, Βραζιλιάνοι και Μεξικανοί καλλιτέχνες αποκτούν σταδιακά την ίδια συχνότητα. 
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κατά την δεκαπενταετία ελέγχου και 47 πριν από αυτήν-, και 13 έκαναν παραπάνω από ένα 

ταξίδι. Από τα 83 ακριβώς χρονολογημένα ταξίδια, τα περισσότερα είχαν προορισμούς σταθερά 

εμφανιζόμενες στο δείγμα χώρες –Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ιαπωνία κλπ., βλ. παρακάτω–, 

ενώ οι ίδιες χώρες, μαζί με άλλες αμερικανικές, ασιατικές και ευρωπαϊκές, ήταν δημοφιλείς 

προελεύσεις (Διάγραμμα 2). Λόγω του μικρού τους μεγέθους, τόσο οι μετακινήσεις όσο και οι 

εργαζόμενοι με δύο ρόλους δεν θα αναλυθούν παρακάτω. 

Διάγραμμα 18. Κατανομή των χωρών προέλευσης (αριστερά) και προορισμού (δεξιά) του 

δείγματος. 

 

 
 

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

4.2 Χωρική κατανομή καλλιτεχνών 

Για την καλύτερη οπτικοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, δημιουργήθηκε ο εξής χάρτης της 

παγκόσμιας διασποράς των εργαζομένων κατά έτη εμφάνισης (Χάρτης 1): 
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Χάρτης 1. Τα έτη συμμετοχής εργαζομένων από κάθε χώρα στο δείγμα. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Στο παραπάνω διακρίνεται η σχεδόν παγκόσμια συμμετοχή στην βιομηχανία, και ειδικά 

η σταδιακή της διεύρυνση. Ένας αρχικός πυρήνας –ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Αυστραλία– 

παραμένει σταθερός καθόλη σχεδόν την δεκαπενταετία. Μέχρι το τέλος της, έχουν προστεθεί 

εργαζόμενοι από μικρότερες αμερικανικές –Ουρουγουάη, Βενεζουέλα κλπ.–, ευρωπαϊκές –

Ιρλανδία, Πολωνία, Ελλάδα κλπ.– και ασιατικές –Ινδονησία, Τουρκία– χώρες, καθώς και η 

Νότια Αφρική. Το φαινόμενο εντείνεται ειδικά το 2015, όποτε και προστίθενται 8 νέες χώρες 

στο δείγμα. Παρατηρούνται, ωστόσο, και ευρωπαϊκές χώρες που εξαφανίζονται στα ενδιάμεσα 

χρόνια –Βέλγιο, Δανία κλπ. Η παρούσα επέκταση της βιομηχανίας –με κενά σε Ασία και 

Αφρική– είναι γεγονός και επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία. 

Χάρτης 2. Τα έτη συμμετοχής σκιτσογράφων από κάθε χώρα στο δείγμα. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Για την καλύτερη εξερεύνηση του φαινομένου, επαναλαμβάνουμε το παραπάνω, αλλά με 

διάκριση των ρόλων, δημιουργώντας από έναν χάρτη για σκιτσογράφους (Χάρτης 2) και για 

συγγραφείς (Χάρτης 3): 

Χάρτης 3. Τα έτη συμμετοχής συγγραφέων από κάθε χώρα στο δείγμα. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως η σταδιακή εξάπλωση ωθείται περισσότερο από 

έναν ρόλο. Οι σκιτσογράφοι ξεκινούν από τον προαναφερθέντα πυρήνα –με την Κροτία αντί της 

Αυστραλίας– και επεκτείνονται σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική, ειδικά το 2010 –10 νέες 

χώρες– και το 2015 –13 καινούριες αγορές. Παρότι υπάρχει μια συσχέτιση με την 

προαναφερθείσα μεγέθυνση της αγοράς, η είσοδος εργαζομένων από περισσότερες χώρες από 

ποτέ τη χρονιά της τελευταίας συρρίκνωσης δείχνει πως δεν είναι η μόνη παράμετρος σημασίας. 

Η δε ανθεκτικότητα των εργαζομένων είναι αβέβαιη: αφενός το 2010 ήταν η χρονική στιγμή που 

εξαφανίζονται οι περισσότερες νέες αγορές –Βενεζουέλα, Αυστρία, Ισραήλ, Πορτογαλία και 

Σουηδία–, αφετέρου ισόποσες νέες χώρες επανεμφανίστηκαν την επόμενη στιγμή. Η είσοδος 

περισσότερων νέων χωρών από ποτέ την τελευταία χρονιά συρρίκνωσης καθιστά επιφυλακτικό 

κάθε συμπέρασμα. 

Για τον εντοπισμό της μεγαλύτερης προσφοράς, δημιουργείται μια νέα σειρά χαρτών. 

Πρώτα απεικονίζονται οι συχνότητες των σκιτσογράφων –επί τοις εκατό– στο δείγμα τους 

(Χάρτης 4, 5, 6 και 7): 
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Χάρτης 4. Οι συχνότητες εμφάνισης σκιτσογράφων από κάθε χώρα (2000). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

Οι ίδιες επικράτειες δυσκολεύονται να συνεισφέρουν εργατικά, όταν το δείγμα μικραίνει 

–π.χ. η Αυστραλία και η Δανία εξαφανίστηκαν στο διάστημα 2000-2005. Οι συγγραφείς 

παρουσιάζουν πολύ μικρότερη εξάπλωση και ποικιλία καταγωγής. Στο δείγμα εμφανίζονται 

πρωτίστως εργαζόμενοι από τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς) και συγγενικές σκηνές 

(Ηνωμένο Βασίλειο). Με εξαίρεση την Αυστραλία, πιο μακρινές χώρες σε Ευρώπη και Αμερική 

έχουν λίγες πιθανότητες συνεχούς επαφής, με την Ιαπωνία να παύει να προσφέρει προσωπικό το 

2015. Επομένως, η εξάπλωση της αγοράς εργασίας εξαρτάται από τον ρόλο, την κατάσταση της 

βιομηχανίας των ΗΠΑ και τη χώρα κατοικίας του ξένου καλλιτέχνη. 

Χάρτης 5. Οι συχνότητες εμφάνισης σκιτσογράφων από κάθε χώρα (2005). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Χάρτης 6. Οι συχνότητες εμφάνισης σκιτσογράφων από κάθε χώρα (2010). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Χάρτης 7. Οι συχνότητες εμφάνισης σκιτσογράφων από κάθε χώρα (2015). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 

 Στους παραπάνω χάρτες διακρίνονται ενδιαφέρουσες μετατάξεις. Παρότι οι ΗΠΑ 

διαθέτουν σταθερά την πρωτοκαθεδρία, το ποσοστό τους παρουσιάζει ανόδους και πτώσεις –έως 

και 22%– ανάλογα με την συμπεριφορά της βιομηχανίας. Εμφανή πτώση παρουσιάζουν οι 

αριθμοί σκιτσογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τις μεγαλύτερες ανόδους εμφανίζουν οι 

εργαζόμενοι της Ισπανίας και της Ιταλίας, που καταλήγουν να αποκτούν σταθερό και 

υπολογίσιμο ποσοστό –πάνω από 5.5%– έως την τελευταία καταγραφή. Σταδιακή αύξηση και 

ομαλή πτώση παρατηρείται στην Βραζιλία και τον Καναδά, που συμπίπτει με την μεγέθυνση της 

βιομηχανίας των ΗΠΑ το 2010. Με εξαίρεση μικρότερες μεταβάσεις –αύξηση εργαζομένων σε 

Φιλιππίνες και Ιαπωνία το 2010, σταθερή μείωση και αύξησή τους στην Αργεντινή και τη 

Γαλλία αντίστοιχα–, σε γενικές γραμμές οι χώρες που συμμετέχουν στη βιομηχανία είτε 

σταθεροποιούνται είτε εξαφανίζονται από το δείγμα. 
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Για μια πιο διεισδυτική ματιά στην ανάπτυξη –ξένου και μη– δυναμικού, χαρτογραφούμε 

τις αλλαγές επί τις εκατό μεταξύ των χρονικών στιγμών της έρευνας (Χάρτες  8, 9 και 10)13: 

Χάρτης 8. Οι μεταβολές στον αριθμό σκιτσογράφων για την περίοδο 2000-2005. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Χάρτης 9. Οι μεταβολές στον αριθμό σκιτσογράφων για την περίοδο 2005-2010. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

                                                 
13 Στην περίπτωση της πρώτης εμφάνισης μιας χώρας στο δείγμα, η αύξηση ορίστηκε ως 100% σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο –μηδενικό– πληθυσμό. 
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Χάρτης 10. Οι μεταβολές στον αριθμό σκιτσογράφων για την περίοδο 2010-2015. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 Οι νέοι χάρτες επιτρέπουν μια πιο εστιασμένη οπτική στα ευρήματα. Η βιομηχανία 

βιώνει είτε μηδενική αύξηση εργαζομένων είτε σχεδόν καθολικές απώλειες την πρώτη 

πενταετία, με σημαντικότερες αυτές στην Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, τη 

Δανία και την Αυστραλία∙ εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες και η Ιταλία. Την 

επόμενη πενταετία, αντιθέτως, σχεδόν το σύνολο των χωρών του δείγματος παρουσιάζουν 

ανάπτυξη, με μικρή εξαίρεση την Αργεντινή∙ παρότι αύξηση παρουσιάζει και το δυναμικό των 

ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν η 

Γαλλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ισπανία –από 263 έως 400%–, ακολουθούμενες από τη 

Βραζιλία, την Ιταλία και τις Φιλιππίνες. Την τελευταία πενταετία παρατηρείται πολύ μικρότερη 

ανάπτυξη, λόγω της εισόδου νέων χωρών –Ιρλανδία, Αυστραλία, Βενεζουέλα, Νότια Αφρική 

κλπ.–, της εξόδου άλλων, κυρίως ευρωπαϊκών –Αυστρία, Σουηδία κλπ.– και σημαντικών 

απωλειών σε προηγουμένως «κερδισμένες» χώρες –Ισπανία, Ιταλία, Βραζιλία, Ιαπωνία, 

Φιλιππίνες κλπ., αλλά και ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες με σταθερή απόδοση –

Γαλλία, Μεξικό, Τουρκία, Ινδονησία, Πολωνία και Κροατία– αξίζει επίσης να αναφερθούν. Η 

γενική τάση είναι η εξής: η αμερικανική αγορά εργασίας διαστέλλεται και συστέλλεται 

περιοδικά παγκοσμίως, με αποτέλεσμα μικρά ή μεγάλα επιμέρους κέρδη ή την ικανότητα 

συγκεκριμένων χωρών να ακολουθούν το παράδειγμα των ΗΠΑ. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους συγγραφείς, πρώτα απεικονίζοντας 

τις συχνότητες εμφάνισής τους –επί τοις εκατό– στο δείγμα για κάθε στιγμή της έρευνας μέσω 

χαρτών (Χάρτες 11, 12, 13 και 14): 
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Χάρτης 11. Οι συχνότητες εμφάνισης συγγραφέων από κάθε χώρα (2000). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Χάρτης 12. Οι συχνότητες εμφάνισης συγγραφέων από κάθε χώρα (2005). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Χάρτης 13. Οι συχνότητες εμφάνισης συγγραφέων από κάθε χώρα (2010). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Χάρτης 14. Οι συχνότητες εμφάνισης συγγραφέων από κάθε χώρα (2015). 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 Σε σύγκριση με τους σκιτσογράφους, οι συγγραφείς είναι πολύ λιγότερο διεσπαρμένοι 

και μεταβαλλόμενοι. Οι εργαζόμενοι των ΗΠΑ παραμένουν σταθερά πολυπληθέστεροι, 

ακολουθούμενοι από αυτούς του Ηνωμένου Βασιλείου, που μένουν σταθεροί, και του Καναδά, 

οι οποίοι αυξάνουν περιοδικά την παρουσία τους. Η σταδιακή μείωση των Ιαπώνων 

εργαζομένων, η αύξηση των Αυστραλών και η αδυναμία αντίστοιχων από το Μεξικό, την 

Ιταλία, την Κροατία και την Ισπανία να παραμείνουν στο δείγμα είναι επίσης ενδιαφέρουσες. 

Όπως και για τους σκιτσογράφους, χαρτογραφούμε τις επί τις εκατό μεταβολές του 

πληθυσμού μεταξύ των τεσσάρων χρονικών στιγμών (Χάρτες 15, 16 και 17): 
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Χάρτης 15. Οι μεταβολές στον αριθμό συγγραφέων για την περίοδο 2000-2005. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

Χάρτης 16. Οι μεταβολές στον αριθμό συγγραφέων για την περίοδο 2005-2010. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Χάρτης 17. Οι μεταβολές στον αριθμό συγγραφέων για την περίοδο 2010-2015. 

 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 

 Τα αποτελέσματα αποκλίνουν σημαντικά από αυτά του προηγούμενου ρόλου. Οι 

διαστολές και συστολές της αγοράς εργασίας αποτυπώνονται εδώ εν μέρει -π.χ. Αυστραλία-, με 

αναλογικά μεγαλύτερα κέρδη και απώλειες τις αντίστοιχες χρονιές, αν και σε μικρότερο βαθμό 

και με σημαντικές εξαιρέσεις –το Μεξικό, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιαπωνία έχουν μονίμως 

αρνητική ή στάσιμη πορεία. Η χώρα με την μεγαλύτερη ανάπτυξη και ομαλότερη πορεία είναι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες –η μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση πληθυσμού παρατηρείται το 2010–, 

ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά∙ η περίπτωση της αλματώδους 

ανάπτυξης του συγγραφικού δυναμικού και γρήγορης εξαφάνισής του στην Ιταλία είναι 

μοναδική. Ο ρόλος του συγγραφέα κόμικς, επομένως, προκύπτει πολύ λιγότερο προσβάσιμος σε 

εργαζόμενους εκτός του αγγλόφωνου τμήματος του αρχικού πυρήνα. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι τα αρχικά μοτίβα διάχυσης που εντόπισαν οι 

Norcliffe και Rendace (2003) και ο Woo (2015) έχουν διαχυθεί ακόμα περισσότερο και ακόμα 

πιο άνισα. Η βιομηχανία έλκει προσωπικό από όλον τον πλανήτη, ξεκινώντας από έναν αρχικό 

πυρήνα και σε συνεχή επέκταση στη βιομηχανοποιημένη Δύση, ειδικά σε ευρωπαϊκές και 

αμερικανικές χώρες. Παρότι διατηρούν την πρώτη θέση, οι ΗΠΑ συνεισφέρουν όλο και 

μικρότερο ποσοστό –οι σκιτσογράφοι τους είναι λίγο λιγότεροι από τους μισούς του δείγματος 

2015. Ωστόσο, οι κύκλοι ανάπτυξης-σύμπτυξης της βιομηχανίας κόμικς επηρεάζουν την είσοδο 

και έξοδο νέων χωρών, με τους εργαζόμενους ορισμένων να επωφελούνται/εξαφανίζονται τα 

αντίστοιχα διαστήματα. Επιπλέον, ο ρόλος που εξάγεται πιο συστηματικά είναι αυτός του 

σκιτσογράφου, με τους συγγραφείς να προέρχονται ως επί το πλείστον από την αγγλόφωνη 

τετράδα χωρών του πυρήνα και να παραμένουν πολύ πιο σταθεροί διαχρονικά. Επομένως, 

παρότι η διάχυση είναι μεγαλύτερη, η ουσιαστική ανάπτυξη προσωπικού επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένα σημεία∙ η επόμενη ενότητα θα εξετάσει τους πιθανούς λόγους για αυτό, θα 

συγκρίνει τα αποτελέσματα με υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα προτείνει επόμενα βήματα 

μελέτης. 

 

5. Συζήτηση 

Η παρατηρηθείσα επέκταση της αγοράς εργασίας υποδεικνύει τόσο αναγνωρισμένες εταιρικές 

τακτικές όσο και επιμέρους δικτύωση και ανάπτυξη συγκεκριμένων καλλιτεχνικών αγορών. Από 

τις χώρες-πυρήνα, πολλές εκ των οποίων παρουσιάζουν την μεγαλύτερη σταθερότητα, αύξηση 
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ποσοστού εργαζομένων και κινητικότητα, πέντε είναι μεγάλες σκηνές κόμικς ή περιφέρειές 

τους14 (De La Iglesia, 2010) και εφτά έχουν εθνικές βιομηχανίες με πολύχρονη πείρα και 

αμερικανική επίδραση (Fondevilla, 2007; L'Hoeste & Poblete, 2009; Castaldi, 2016; Maynard, 

2017)∙ η περίπτωση της Κροατίας θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ενδεικτική της δύναμης των 

μεθόδων δικτύωσης των δημιουργών μεταξύ τους (Norcliffe & Rendace, 2003; Dalkavouki, 

2020).  

Οι υπόλοιπες προσθήκες είναι ενδεικτικές της εξελικτικής πορείας άλλων δημιουργικών 

βιομηχανιών: οι εργαζόμενοι μιας σκηνής με αμερικανικές επιρροές εξελίσσουν την τεχνική 

τους και ειδικεύονται σε μεθόδους παραγωγής παρόμοιες με την αμερικανική (Woo, 2015), 

λαμβάνουν την προσοχή των εκεί παραγωγών, συνάπτουν συνεργασίες χάρη στην γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και λοιπή διεθνή εμπειρία και ξεκινούν υπεργολαβική εργασία (Tschang & 

Goldstein, 2004). Η κίνηση από πιο «παραδοσιακές», γνωστές χώρες σε αναδυόμενες σκηνές 

της Νότιας Αμερικής, Νοτιο-Ανατολικής Ασίας και Νότιας Ευρώπης, όπως και η αυξημένη 

παρουσία Καναδών, Ιταλών, Ισπανών, Αυστραλών και άλλων καλλιτεχνών, υποδεικνύει την 

υγεία των επιμέρους σκηνών και προϊδεάζει δυνητική ξεχωριστή έρευνα για την τεχνική τους 

κατάρτιση και επιβίωση. 

Την ίδια στιγμή, η σχέση της επικοινωνίας αυτής με την ουσιαστική ανάπτυξη των 

τοπικών σκηνών/καλλιτεχνών είναι αμφισβητήσιμη. Η επιστράτευση σκιτσογράφων και όχι 

συγγραφέων ενδέχεται να βασίζεται στην σύλληψη των κόμικς ως τέχνης παρόμοιας με την 

λογοτεχνία (Round, 2010), που έχει δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στον –ντόπιο/φυσικό ομιλητή 

της αγγλικής γλώσσας– συγγραφέα, παρά το γεγονός ότι το τελικό προϊόν είναι συλλογικό. 

Επιπλέον, η επιτυχία των μεταφορών κόμικς έχει δημιουργήσει μια υπο-αγορά δημιουργίας 

κόμικς είτε ως οικονομικό τρόπο ανατροφοδότησης πολιτισμικών μηχανών είτε ως προοπτική 

μεγάλων κινηματογραφικών/τηλεοπτικών μεταφορών με συγγραφείς σε ρόλο παραγωγών 

(Dalkavouki, 2020), και άρα υπάρχει ανάγκη εύρεσης σκιτσογράφων για την περάτωση ιδεών. 

Ως αποτέλεσμα, ο σκιτσογράφος θεωρείται λιγότερο σημαντικός συνεργάτης και αναλαμβάνει 

το θεωρούμενο ως λιγότερο ουσιαστικό, πιο κοπιαστικό κομμάτι της εργασίας, και η δική του 

εργασία είναι αυτή που εξάγεται (Tschang & Goldstein, 2004). 

Δεύτερον, τα στοιχεία από χώρες συστηματικής εξαγωγής εργασίας δεν είναι 

ενθαρρυντικά. Η υπεργολαβία και ο εκτοπισμός από –φθηνότερους, καλύτερα προωθημένους– 

ξένους τίτλους δυσκολεύει την καλλιέργεια του τοπικού δυναμικού της βραζιλιάνικης 

βιομηχανίας, η οποία εξαρτάται από αυτήν των ΗΠΑ (Vergueiro, 2009). Παρόμοια προβλήματα 

αντιμετώπισε και η αυστραλέζικη σκηνή. Εργασιακά, η αναπαραγωγή του αμερικανικού 

μοντέλου ώθησε πολλούς εργαζόμενους στην μερική απασχόληση και την παράλληλη εργασία. 

Η απασχόληση σε ξένους εκδοτικούς οίκους –που αποδιδόταν στην αυξημένη παραγωγικότητα 

και την «πολιτιστική δουλοπρέπεια»– θεωρούνταν σημάδι επιτυχίας αλλά συνοδευόταν από 

εξαντλητικά ωράρια. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν εν μέρει ξεπεραστεί προβλήματα 

ορατότητας χάρη σε ευρύτερες τεχνολογικές και πολιτισμικές εξελίξεις (Maynard, 2017). 

Επιπλέον, η διασπορά των καλλιτεχνών στο χώρο αφήνει ερωτηματικά για τις απολαβές, την 

ιατρική τους ασφάλιση και τη δυνατότητα συλλογικής οργάνωσής τους, χωρίς να αποκλείεται 

ποτέ η εκμετάλλευση (Woo, 2015).  Η δε επέκταση μακριά από την Ευρώπη και η ενδιάμεση 

εξαφάνιση χωρών μπορεί να εξηγείται από την αναζήτηση φθηνότερης εργασίας και τους 

χαμηλότερους μισθούς των ασιατών καλλιτεχνών (Tschang & Goldstein, 2004). Έτσι, η 

                                                 
14 Η Ιαπωνία αποτελεί μοναδική περίπτωση, επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοί της εμφανίζονται στην 

αμερικανική βιομηχανία μέσω μεταφράσεων. 
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διάκριση χωρών σε αυτές που συνεισφέρουν «εγκεφάλους» και «χέρια» ταιριάζει σε ένα 

ευρύτερο μοτίβο αδυναμίας ουσιαστικής πολιτισμικής ανάπτυξης μέσω της υπεργολαβίας. 

Τέλος, η γεωγραφική εγγύτητα/απόσταση παραμένει σημαντικός παράγοντας. Οι 

εργαζόμενοι στις ΗΠΑ έχουν προτεραιότητα στις στιγμές συρρίκνωσης της αγοράς –ως 

καλύτερα δικτυωμένοι/πιο παραγωγικοί. Οι δε ξένοι, με τη δυνατότητα της απομακρυσμένης 

εργασίας και τα περιορισμένα έσοδά τους, δεν μπορούν ούτε επιθυμούν να μεταναστεύσουν, 

πλην εξαιρέσεων. 

Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να πάρει διάφορες μελλοντικές κατευθύνσεις. Πρώτον, 

θα μπορούσε να εξεταστεί το παρελθόν και το παρόν του φαινομένου, με τίτλους από το 1990 

και μετά το 2015 αντίστοιχα. Άλλες παράμετροι εξερεύνησης θα μπορούσαν να είναι τα 

υπόλοιπα μέλη της δημιουργικής ομάδας ή άλλα προϊόντα κόμικς –webcomics, 

εικονογραφημένα μυθιστορήματα κλπ. Η έμφαση σε μία χώρα ή γενεαλογία δημιουργών θα 

μπορούσε να προσθέσει ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα μέσω συνεντεύξεων. Τέλος, ο 

εντοπισμός δημιουργικών οικονομιών και των παραμέτρων εξωστρέφειας μιας σκηνής –αριθμός 

εκδοτών κόμικς, αριθμός «κομιξοσυνεδρείων» κλπ.– θα μπορούσε να ποσοτικοποιήσει ή και 

προβλέψει το φαινόμενο. 
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Κεφάλαιο 26: 
 

 

 

 

Το Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο για τον Πολιτισμό: Προτάσεις Πολιτικής  

 
Μαυρομματίδου 

Σταυρούλα 

Μεταδιδακτορική 

Ερευνήτρια 

Γλωσσολογίας ΔΠΘ, 

Med ICT Πανεπιστήμιο 

Manchester, 

Εmail: 

stavrmav@hotmail.com 

Ντεντάκη Ειρήνη 

Κοινωνική Λειτουργός/ 

Νοσηλεύτρια 

Εmail: 

ententaki@yahoo.gr 

Φάρκωνα Ειρήνη 
Απόφοιτος Κοινωνιολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου 

Emailfreedom_peace_@hotmail.com 

                                       

Περίληψη: 

Ως διακυβερνητικός οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, η UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) επιχειρεί να συμβάλει στη διατήρηση της 

ειρήνης, της ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας στα πεδία της εκπαίδευσης, της επιστήμης 

και του πολιτισμού. Περιλαμβάνοντας σήμερα 196 κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και την 

Ελλάδα), επιδιώκει την προστασία των μνημείων και χωρών παγκόσμιας πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς, αλλά και την ανάδειξη της άυλης διάστασης του Παγκόσμιου 

Πολιτισμού. Η παρούσα εργασία λοιπόν αφού παρουσιάσει τόσο το Διεθνές όσο και το 

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο για τον Πολιτισμό, αναδεικνύει την αξία του και τη σπουδαιότητά 

του σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κριτήρια που επιτρέπουν 

την ένταξη ενός μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων ανήκει και 

το ελληνικό νησί της Δήλου. Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις για την ενσωμάτωση της 

Νάξου στον Κατάλογο μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλικής και άυλης) χάρη στα 

ιδιαίτερα ιδιωματικά στοιχεία της Απειράνθου και τον Πύργο Χειμάρρου. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: UNESCO, Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο, Πολιτιστική Κληρονομιά, Δήλος. 
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1. Εισαγωγή  

Με τον όρο «Διεθνές Δίκαιο» γίνεται αναφορά τόσο στο δημόσιο διεθνές δίκαιο που διέπει τις 

σχέσεις μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών, όσο και στο ιδιωτικό που καθορίζει το νομικό 

σύστημα για μια δεδομένη νομική διαφορά σε διασυνοριακό επίπεδο (Νομική Βιβλιοθήκη, 

2016, European Justice, 2020). Για την εφαρμογή του αξιοποιούνται έγγραφες διεθνείς συνθήκες 

που εμπεριέχουν κανόνες αποδεκτούς από τις αντιμαχόμενα μέρη, γενικές αρχές δικαίου, 

δικαστικές αποφάσεις από διάφορα έθνη, και το διεθνές έθιμο που βασίζεται σε μακρόχρονη 

πρακτική που γίνεται δεκτή ως κανόνας δικαίου (Γρηγορίου, χ.η.). 

Οι κανόνες του σύγχρονου Διεθνούς Δικαίου έχουν τις απαρχές τους στις πόλεις- κράτη 

των αρχαίων Ελλήνων αφού η εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ο 

σεβασμός των ξένων, το απαραβίαστο του κήρυκα/ των διπλωματικών αντιπροσώπων, η 

διαιτησία κλπ. εφαρμόζονταν από την ελληνική αρχαιότητα (Wikipedia, 2021β). Έκτοτε 

παρατηρείται πολύ μεγάλη εξέλιξη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Μεγάλων Ανακαλύψεων 

(Κούρτης, 2016),  με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της τάξης και την οικοδόμηση διεθνούς 

κοινού συμφέροντος (Heywood, 2013). Στο πλαίσιο αυτό δίνεται βαρύτητα –μεταξύ των άλλων– 

στην προστασία και διασφάλιση βασικών πολιτιστικών αγαθών. 

 

2. Διεθνές Δίκαιο και Πολιτισμός  

Η διεθνής κοινότητα αντιλαμβανόμενη την ολοένα αυξανόμενη απειλή της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς από τη συνήθη φθορά, αλλά και τη δράση του ανθρώπου στο πλαίσιο της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής, υπέγραψε το 1972 στο Παρίσι τη «Σύμβαση για την 

Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς». Σύμφωνα με το Προοίμιο 

της Σύμβασης της UNESCO “…η καταστροφή ή εξαφάνιση οποιουδήποτε αγαθού της 

πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς, συνιστά επιζήμια υποβάθμιση του πολιτισμού όλων των 

εθνών παγκόσμια…”(ΦΕΚ Α 32, 1981). 

Στο κείμενο της Σύμβασης ορίστηκαν οι έννοιες της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς, οι υποχρεώσεις των κρατών μελών  αναφορικά με την προστασία των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς, η Διακυβερνητική Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη συμπερίληψη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 

και η σύσταση ενός Ταμείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Unesco, 

2012β). Αυτό που επισημάνθηκε ήταν ότι με τον όρο «φυσική κληρονομιά» (Natural Heritage), 

νοούνται φυσικά μνημεία με ιδιαίτερους φυσικούς ή βιολογικούς σχηματισμούς,  γεωλογικοί και 

φυσιογραφικοί σχηματισμοί που αποτελούν την κατοικία απειλούμενων ειδών (ζώων ή φυτών), 

και καθορισμένες φυσικές περιοχές που έχουν παγκόσμια αισθητική ή επιστημονική αξία 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1972,  Ελληνική Ένωση 

Δικαίου Αρχαιοτήτων 2008). Από την άλλη, στον όρο «πολιτιστική κληρονομιά» (Cultural 

Heritage) περιλαμβάνονται  σύμφωνα με τους Μυλωνόπουλο (2007), Μπουτσιούκη (2015) και 

Βέργου (2016): 

 (α) μνημεία, όπως έργα αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής, αρχαιολογικά ευρήματα 

ή κατασκευές, επιγραφές, σπήλαια και έργα με σημαντική παγκόσμια ιστορική, επιστημονική 

και καλλιτεχνική αξία, 

 (β) σύνολα οικοδομημάτων, δηλαδή ομάδες μεμονωμένων κτιρίων ή οικισμών, τα οποία 

έχουν παγκόσμια ιστορική, επιστημονική και καλλιτεχνική αξία, εξαιτίας της αρχιτεκτονικής, 

της θέσης τους ή της ομοιογένειάς τους και  

 (γ) τοπία, δημιουργήματα του ανθρώπου ή δημιουργήματα του ανθρώπου και της φύσης με 

παγκόσμια αισθητική, ιστορική, ανθρωπολογική και εθνολογική σπουδαιότητα. 
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Προκειμένου ένα μνημείο να συμπεριληφθεί στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς πρέπει 

να πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια (πολιτιστικά ή φυσικά) (Γεραγά & Φερεντίνος, χ.η.,  

Ισούκης & Παυλόπουλος, 2020, Insider, 2021):Πολιτιστικά Κριτήρια 

I. Να αποτελεί μοναδικό καλλιτεχνικό επίτευγμα, αριστούργημα του ανθρώπινου μυαλού. 

II. Να παρουσιάζει σημαντικές ανθρώπινες αξίες, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε μια 

πολιτιστική περιοχή, σε επιτεύγματα αρχιτεκτονικά, τεχνολογικά, πολεοδομικά, μνημείων 

τέχνης κλπ. 

III. Να αποτελεί μαρτυρία για κάποια παράδοση ή πολιτισμό (υπαρκτό ή εξαφανισμένο). 

IV. Να είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός τύπου κτηρίου, και αρχιτεκτονικού, 

τεχνολογικού ή φυσικού επιτεύγματος που αναδεικνύει σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του 

ανθρώπου. 

V. Να είναι παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης ή αξιοποίησης της 

θάλασσας ή ξηράς, που είναι αντιπροσωπευτικό κάποιου πολιτισμού/ πολιτισμών ή  

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον (ειδικά στην περίπτωση που αυτό απειλείται 

από πολλαπλές αλλαγές). 

VI. Να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με γεγονότα, ιδέες, παραδόσεις, καλλιτεχνικά ή 

λογοτεχνικά έργα οικουμενικής αξίας (Το συγκεκριμένο κριτήριο συνδυάζεται με άλλα 

κριτήρια). 

Φυσικά κριτήρια 

VII. Να περιλαμβάνει μοναδικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές με εξαιρετική φυσική ομορφιά 

και αισθητική. 

VIII. Να αποτελεί ιδιαίτερο παράδειγμα μιας σημαντικής περιόδου στην ιστορία της γης, την 

εξέλιξη της ζωής ή γεωλογική διεργασία για την ανάπτυξη αξιόλογων ζωομορφικών ή 

φυσιογραφικών μορφών. 

IX. Να είναι  ολοκληρωμένο παράδειγμα που εκφράζει σημαντικές βιολογικές και οικολογικές 

διεργασίες στην εξέλιξη και ανάπτυξη χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

και κοινοτήτων πανίδας και χλωρίδας. 

X. Να περιλαμβάνει τις σημαντικότερες φυσικές συνήθειες για διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων απειλούμενων ειδών που έχουν παγκόσμια 

επιστημονική αξία ή συντελούν στη διατήρηση του είδους. 

Περαιτέρω, ένα μνημείο πρέπει να κριθεί και ως προς δυο επιπλέον παράγοντες: α) την 

αυθεντικότητα (στην περίπτωση τήρησης των κριτηρίων 1-6) και β) την ακεραιότητα (που 

αναφέρεται σε όλα τα μνημεία, ανεξάρτητα από το κριτήριο ένταξης) (Η φωνή της Λακωνίας, 

2019). 

Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του μνημείου μέσω κατάλληλων 

συστημάτων προστασίας και διαχείρισης (Ισούκης & Παυλόπουλος, 2020). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόφαση για τη συμπερίληψη και διαχείριση των μνημείων 

λαμβάνεται από την επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization) η οποία ιδρύθηκε το 1945 με έδρα το Παρίσι 

και λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Μπουτσιούκη, 2015, 

Ελληνική Δημοκρατία Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ουνέσκο, 2021, Περπινιά, 

2021, Unesco 2, w.d.,). Στόχος της είναι η διαφύλαξη τόσο της Υλικής όσο και της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς.1 Στην Ελλάδα 18 μνημεία έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της 

                                                 
1 Εκτός από τη «Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς», η Unesco 

το 2003 υπόγραψε τη Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αναφέρεται στην 

ευαισθητοποίηση και στον σεβασμό -σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο- των πολιτισμικών εκφάνσεων που δεν 
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UNESCO (Βικι-ταξίδια, χ.η.,  Τσακίρης, 2015, Unesco 3, w.d) μεταξύ των οποίων ο 

αρχαιολογικός χώρος της Δήλου (βλ. πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1. Προστατευόμενη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Ελλάδας. 

Πολιτιστικό ή Φυσικό 

αγαθό 

Έτος ένταξης Κριτήρια ένταξης στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιά 

Βάσσες: Ναός Επικούρειου 

Απόλλωνος  

1986 i, ii, iii 

Αθήνα: Ακρόπολη  1987 i, ii, iii, iv, vi 

Δελφοί 1987 i, ii, iii, iv, vi 

Θεσσαλονίκη: 

Παλαιοχριστιανικά και 

Βυζαντινά Μνημεία 

1988 i, ii, iv 

Άθως 1988 i, ii, iv, v, vi, vii 

Επίδαυρος: Ιερό του 

Ασκληπιού 

1988 i, ii, iii, iv, vi 

Μετέωρα 1988 i,ii, iv, v, vii 

Ρόδος: Μεσαιωνική Πόλη  1988 ii, iv, v 

Ολυμπία 1989 i, ii, iii, iv, vi 

Μυστράς 1989 ii, iii, iv 

Δήλος 1990 ii, iii, iv, vi 

Χίος: Μοναστήρια Δαφνίου, 

Οσίου Λουκά, Νέα Μονή  

1990 i, iv 

Σάμος: Πυθαγόρειο και 

Ηραίον 

1992 ii, iii 

Βεργίνα: Αρχαιολογικός 

χώρος Αιγών 

1996 i, iii 

Μυκήνες και Τίρυνθα: 

Ακροπόλεις  

1999 i, ii, iii, iv, vi 

Πάτμος: Ιστορικό κέντρο, 

Μονή Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου και Σπήλαιο της 

Αποκαλύψεως 

1999 iii, iv, vi 

Κέρκυρα: Παλαιά πόλη 2007 iv 

Φίλιπποι 2016 iii, iv 

Πηγές: Μπουτσιούκη (2015), Αναγνωστοπούλου (2016).  

                                                                                                                                                             
έχουν απτή, υλική διάσταση (όπως για παράδειγμα η μουσική και ο χορός) (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της 

Ελλάδας 2, χ.η., Intangible Cultural Heritage, 2021). Επιδίωξή της αποτελεί η αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού 

της καθημερινότητας, των γνώσεων και πρακτικών των απλών ανθρώπων, και η προβολή των εθίμων και 

παραδόσεων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και καθορίζουν τη συλλογική ταυτότητα (Φωτοπούλου, χ.η.). Με 

τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι εκφράσεις, αναπαραστάσεις και τεχνικές, τις οποίες αναγνωρίζουν οι κοινότητες 

ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αφού αποτελούν φύλακες της μνήμης και συνδέονται άμεσα με την 

ταυτότητα των λαών (Ατζαμιδάκη, 2012). 
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3. Το ιερό νησί της Δήλου 

Η Δήλος είναι ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, που βρίσκεται σε κεντρική θέση, αφού διάφορα 

νησιά -όπως η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος, η Σύρος, η Τήνος- περιστοιχίζονται γύρω από 

αυτήν. Η συνολική της έκταση είναι 6,85 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Χατζηδάκης, 2021), ενώ το 

μέγιστο μήκος και  πλάτος της είναι 5 χλμ και 1,3 χλμ αντίστοιχα (Wikipedia, 2021α). Το κλίμα 

της χαρακτηρίζεται άνυδρο, με περιορισμένη χλωρίδα και ανύπαρκτες πηγές και ποτάμια. 

Μοναδική κοιλάδα του νησιού είναι αυτή που σχηματίζεται δυτικά του λόφου Κύνθου.  

Παρ’ όλα αυτά, η Δήλος αποτελεί από τους ιερότερους χώρους της αρχαιότητας και από 

τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας (Επίσημη Ιστοσελίδα του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 2021). Οι πολλαπλές ανασκαφές (από την Αρχαιολογική 

Σχολή Αθηνών το 1872 και  Γάλλους και Έλληνες  Αρχαιολόγους το 1902, 1931, 1972 και 

ιδιαίτερα το διάστημα 1958 – 1975) έβγαλαν το νησί από την αφάνεια και ανέδειξαν την 

αρχαιολογική του αξία (iefimerida, 2018). Μάλιστα, το 1990 η UNESCO συμπεριέλαβε τη Δήλο 

στην Λίστα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Χατζηδάκης, 2012) αναφέροντας  ότι  "ο αρχαιολογικός 

χώρος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος και πλούσιος" και προβάλλει την εικόνα ενός σπουδαίου 

κοσμοπολίτικου Μεσογειακού λιμανιού". 

Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τον οργανισμό (UNESCO 1, w.d.)  η Δήλος είχε 

σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και των μνημειακών τεχνών κατά την 

ελληνορωμαϊκή περίοδο, όπως φαίνεται στο ελληνιστικό ιερό (κριτήριο ii). Παράλληλα, 

αποτελεί μοναδική μαρτυρία για τους πολιτισμούς του αιγαιοπελαγίτικου κόσμου από την 3η 

χιλιετία π.Χ., αφού ήταν ένα από τα κύρια πανελλήνια ιερά από τον 7ο αιώνα π.Χ. και χώρος 

γυμναστικών, ιππικών και μουσικών αγώνων, χορών, θεατρικών παραστάσεων και συμποσίων 

(κριτήριο iii). Πέρα από αυτά, ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου αποτελεί ένα μοναδικό 

αρχιτεκτονικό σύνολο που αποκαλύπτει την εικόνα ενός εξαιρετικά σημαντικού κοσμοπολίτικου 

λιμανιού της Μεσογείου ειδικά κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ.: αποθήκες, εμπορικές εταιρείες, 

δημόσια κτίρια, ιερά αφιερωμένα σε ξένες θρησκείες (π.χ. ναοί του Σάραπις, της Ίσιδας και του 

Ανούβις, ναοί των Σύριων θεών Haadad και Atargatis)  πιστοποιούν ότι αποτελούσε 

θρησκευτικό και οικονομικό κέντρο μεγάλης σπουδαιότητας (κριτήριο iv). Τέλος, η Δήλος 

συνδέεται άμεσα με έναν από τους κυριότερους μύθους του ελληνικού πολιτισμού που αφορά τη 

γέννηση του Απόλλωνα και της Άρτεμης από τη Λητώ (Παπαδοπούλου, 2018). Η Κύνθος, το 

βουνό και η λίμνη, όπου η έγκυος Λητώ υπέφερε πόνους τοκετού, παραμένουν βασικά ορόσημα 

της ιερής γεωγραφίας του νησιού (κριτήριο vi).  

Παράλληλα, πληρούνται τα κριτήρια περί ακεραιότητας και αυθεντικότητας, αφού 

(UNESCO 1, w.d.): 

 (α) Η Δήλος διατηρήθηκε στο πέρασμα των αιώνων εξαιτίας της απομακρυσμένης 

τοποθεσίας της και του γεγονότος ότι παρέμεινε ακατοίκητη από τον 7ο αιώνα μ.Χ. Παρά τους 

ισχυρούς ανέμους και τη γειτνίαση με τη θάλασσα, τα μνημεία προστατεύονται, συντηρούνται 

και παραμένουν ακέραια χάρη στις συνεχείς εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

 (β) Η αυθεντικότητα του χώρου δεν αμφισβητήθηκε, αφού οι εργασίες αποκατάστασης και 

οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επεδίωκαν τη διατήρηση των μνημείων στην 

αρχική κατάσταση. Επιπρόσθετα, το τοπίο παρέμεινε αναλλοίωτο, με ελάχιστες μόνο 

παρεμβάσεις που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία του ακινήτου ως αρχαιολογικού χώρου. 

Ως εκ τούτου, η Δήλος είναι η καλύτερη διατηρημένη αρχαία πόλη στην Ελλάδα. Η 

αγορά των Ερμαϊστών ή Κομπεταλιαστών (από τις σημαντικότερες αγορές της ελληνιστικής 

πόλης), ο ναός των Δηλίων ή Μέγας Ναός (τελευταίος και μεγαλύτερος ναός από τους τρεις του 
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Απόλλωνα), ο δωρικός ναός της Ήρας (στον οποίο βρέθηκαν λείψανα ενός αρχαιότερου ναού 

των αρχών του 7ου αι καθώς και πολλά αγγεία αρχαϊκών χρόνων), η Μινώα Κρήνη (δημόσια 

δεξαμενή σκαμμένη στο φυσικό βράχο, το δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ.), το Άνδηρο των 

Λεόντων (αφιέρωμα των Ναξίων γύρω στο τέλος του 7ου αι. π.Χ.), η οικία του Διονύσου (με το 

περίφημο ψηφιδωτό του αίθριου), το Θέατρο (που μπορούσε να εξυπηρετήσει περίπου 5500 

θεατές) και ο μικρός Δωρικός ναός της Ίσιδας με το σωζόμενο λατρευτικό άγαλμα της θεάς 

αποτελούν βασικά μνημεία του νησιού (Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου, χ.η.). 

Μάλιστα το μουσείο στις έντεκα αίθουσες φιλοξενεί περίπου 8.000 γλυπτά, 30.000 αγγεία, 

ειδώλια και άλλα μικροαντικείμενα, και 3.000 επιγραφές (Χατζηδάκης, 2021). Δεν είναι 

περίεργο λοιπόν που ολόκληρο το νησί αποτελεί σήμερα έναν μοναδικής γοητείας αρχαιολογικό 

χώρο που εντάχθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

4. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και πολιτισμός 

Πέρα από το διεθνές πλαίσιο, ο σεβασμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

προάγεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την πολιτιστική ανάπτυξη 

των κρατών μελών (άρθρο 3) και προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, με σεβασμό 

όμως προς την εθνική τους πολυμορφία (άρθρο 87) (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2020). 

Παράλληλα, υποστηρίζει πολιτιστικές δράσεις (άρθρο 151 της Συνθήκης), ενθαρρύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των μελών και συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες τους. Στόχος της είναι να 

διαφυλάξει την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, να προωθήσει τις τέχνες και να 

ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού μεταξύ των εθνικών αρχών και διεθνών 

οργανώσεων (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021).  

Στην πραγματικότητα, ο πολιτισμός συνιστά απαραίτητο συστατικό για την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση και την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων (όπως η παγκοσμιοποίηση) ενώ 

ταυτόχρονα καταδεικνύει την επίδραση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή  (Μπάκα, 2019). Γι’ 

αυτόν τον λόγο η Ε.Ε. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016) ενδιαφέρεται για: 

 (α) τη γνωστοποίηση και διάδοση της ιστορίας και του πολιτισμού των ευρωπαϊκών λαών, 

 (β) τη διατήρηση και προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,  

 (γ) τις πολιτιστικές ανταλλαγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, 

 (δ) την καλλιτεχνική δημιουργία και λογοτεχνική ανάπτυξη, 

 (ε) την προαγωγή διακρατικών σχεδίων και συνεργασίας με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, 

διάφορα κράτη μέλη, τρίτες χώρες,  διεθνείς οργανισμούς με αρμοδιότητα στον πολιτιστικό 

τομέα, και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Ακόμα, η Ευρωπαϊκή παρουσία είναι εμφανής στην προσπάθεια προστασίας τοπικών 

προϊόντων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Νάξου, ο εκτελεστικός κανονισμός  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 110/2008) καταχωρεί το «Κίτρο Νάξου στην κατηγορία 

αλκοολούχων ποτών «Λικέρ» (Παράρτημα III) και ορίζει την παραγωγή του σύμφωνα με τους 

γενικούς όρους που καθορίζονται για την εν λόγω κατηγορία (παράρτημα II) (Directorate for 

Alcohol and Foodstuffs, 2008, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008). 

Αντίστοιχα, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) (αριθ. 2020/41) της Επιτροπής της 13ης 

Ιανουαρίου 2020 καταχωρεί το «Αρσενικό Νάξου» στο μητρώο των προστατευόμενων 

ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) (Εur-lex Access to European Union Law 2019, 2020), γεγονός 

που παρατηρείται επίσης σε περισσότερα από 1.460 προστατευόμενα διατροφικά προϊόντα (βλ. 

τη βάση δεδομένων eAmbrosia) (Lawspot, 2020).  

Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και προστατεύει τον 

πολιτισμό, ενώ παράλληλα προάγει τη ανάπτυξη και διαφύλαξή του. Ωστόσο, κρίνεται 
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απαραίτητη η προάσπιση και άλλων πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν απόδειξη ανθρώπινων 

επιτευγμάτων και συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα νησιωτικών περιοχών (π.χ. της Νάξου), 

όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

 

5. Προτάσεις Πολιτικής 

Ένα από τα σημαντικότερα Κυκλαδονήσια με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, πλήθος 

σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς είναι η Νάξος. 

Πρόκειται για ένα νησί που διαθέτει μεγάλο αριθμό από εκκλησίες, μοναστήρια, κάστρα, 

πύργους κλπ. (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 2020, Naxos Tours, 2021). Για τον λόγο 

αυτό προτείνεται η ένταξή της σε καταλόγους πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναλυτικότερα: 

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Τεχνογνωσίας της Παραδοσιακής 

Μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο, της Τηνιακής Μαρμαροτεχνίας και του Ολυμπίτικου Γλεντιού 

στην Κάρπαθο (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας 1, 5 χ.η.), συστήνεται η κατάθεση 

φακέλου για τη συμπερίληψη του ιδιώματος της Απειράνθου στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο 

της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να καταγραφεί, να διαφυλαχτεί και να 

αναδειχτεί ο γλωσσικός πλούτος όχι κάποιου μεμονωμένου ατόμου αλλά της ίδιας της 

κοινότητας. Από τη στιγμή μάλιστα που το στοιχείο αυτό είναι λειτουργικά ενταγμένο στη 

ζωντανή πολιτισμική εμπειρία της κοινότητας, αναγνωρίζεται ως σημαντικό στοιχείο της 

συλλογικής ταυτότητας και συμβάλλει στην προβολή και την ευαισθητοποίηση του πολιτισμού 

στην άυλη μορφή του, πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Εθνικό 

Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.2 Ακόμα όμως κι αν η τοπική γλώσσα/ διάλεκτος ή 

ιδιόλεκτος δεν μπορεί να εγγραφεί, αξίζει να προστατευτεί μέσω ποικίλων μέτρων διαφύλαξης 

που αφορούν διαδικασίες προφορικής μεταβίβασης από γενιά σε γενιά (Άυλη Πολιτιστική 

Κληρονομιά της Ελλάδας 3 χ.η.). 

Άλλη πρόταση αφορά τον Πύργο Χειμάρρου που αποτέλεσε Ελαιοτριβείο και 

αποθηκευτικό χώρο τον 4ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνιστικής 

αμυντικής αρχιτεκτονικής με μαρμάρινους ογκόλιθους που δεσπόζει στην κορυφή ενός λόφου 

ανάμεσα σε δύο χειμάρρους κοντά στον Καλαντό και διαθέτει τέσσερεις ορόφους με εσωτερική 

σκάλα και περιτείχισμα (Trip Advisor, 2018). Από τη στιγμή που τμήμα των αρχαίων Πύργων 

του Αιγαίου είναι υποψήφιο προς εγγραφή στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO, προτείνεται η συμπερίληψη  και του εν λόγω πύργου της Νάξου, 

δεδομένου ότι:  

 (Α) συνιστά μαρτυρία της οργάνωσης της καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο κατά την 

περίοδο της ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (όπου είναι περιορισμένες οι γραπτές 

πηγές) (Κριτήριο iii) 

 (Β) αναπαριστά έναν συγκεκριμένο τύπο κτηρίου, που συνέβαλε σε πρώιμη μορφή 

επικοινωνίας μεταξύ μακρινών περιοχών (Κριτήριο iv) 

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται η εξέχουσα οικουμενική αξία, όπως και η διασφάλιση της 

αυθεντικότητας και ακεραιότητας του συγκεκριμένου πολιτιστικού αγαθού. Για αυτό 

προβάλλεται η ανάγκη κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων για την προώθηση αυτής της 

υποψηφιότητας. 

                                                 
2 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας  4 (χ.η.)  και Κυπριακή Εθνική 

Επιτροπή Unesco (2012α). 
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Εικόνες 19-3: Πύργος Χειμάρρου Νάξου 

 
 

Μάλιστα, η διαφύλαξη, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και 

γλωσσικής ποικιλομορφίας και κληρονομιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη βοήθεια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Creative Europe” (2021-2027). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 

χρηματοδοτεί σε διασυνοριακό επίπεδο σχέδια συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών 

οργανισμών της Ευρώπης (Δημιουργική Ευρώπη, χ.η.). Στόχος του είναι η προώθηση του 

Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας (Hellenic 

Republic, Ministry of Culture and Sports, 2021). Παραδείγματα διακρατικών σχεδίων 

συνεργασίας περιλαμβάνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή έργων τέχνης, όπως και τις 

συμπαραγωγές πολιτιστικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες. 

Τέλος, η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά είναι δυνατό να προωθηθεί μέσω της 

ενοποίησης των μουσείων. Η συνεργασία με μουσεία του εξωτερικού και η φιλοξενία εκθέσεων 

μπορεί να συντελέσει στην αναβάθμισή τους και την προαγωγή της ιστορικής μνήμης. Απώτερη 

επιδίωξη τελικά είναι η διαφύλαξη των μαρτυριών του παρελθόντος, η αποφυγή της φθοράς και 

η προβολή της ταυτότητας ενός πολιτισμού (Ξένου, 2015). 

 

6. Συμπεράσματα 

Η ιστορία, το παρελθόν και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν θεμελιώδη γνωρίσματα της 

ανθρώπινης πορείας. Όπως επισημαίνει η Βακαλοπούλου (2019), συμβάλλουν στη σύνδεση της 

ανθρωπότητας με τις ρίζες της, στην ενίσχυση κοινωνικών δεσμών, και στην ενίσχυση της 

αυτογνωσίας των μελλοντικών γενεών. Η προάσπισή τους με αποτελεσματικούς νόμους και 

προγράμματα πολιτικής δύναται να αναδείξει το παρελθόν σε βασικό παράγοντα για τον 

καθορισμό του μέλλοντος (Τσακίρης, 2015).  

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ευαισθητοποίηση και η προστασία τους σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή 

της Νάξου στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης). Πέρα από την 

αναλλοίωτη ενδοχώρα με τα τοπία φυσικής ομορφιάς (Κυκλαδική Ημερησία Εφημερίδα των 

Κυκλάδων, 2013), το πλούσιο αρχιτεκτονικό και ιστορικό στοιχείο (βλ. για παράδειγμα τον 

Πύργο Χειμάρρου) και η γλωσσική ιδιαιτερότητα της Απειράνθου συνεπικουρούν προς την 

κατεύθυνση αυτή. 
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Κεφάλαιο 27: 
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Περίληψη: 

Στο πλαίσιο σύζευξης χωροταξικού σχεδιασμού, πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής 

ανάπτυξης, Κρανιά και Καλλιθέα Γρεβενών συνιστούν παραδείγματα ορεινών περιφερειακών 

χωρικών μονάδων με δυναμισμό στη μεταστροφή των αναπτυξιακών αδυναμιών σε συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για την επιβίωση και αειφορία τους. Στην περίπτωση της Κρανιάς, η 

γεωγραφική και υψομετρική απόσταση από τα αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η βλάχικη 

ταυτότητα προβλήθηκαν ως πυλώνες ανάδειξης και (οικο)τουριστικής προσέλκυσης, με 

μετάβαση από την πρωτογενή στην τριτογενή οικονομική κλίμακα∙ απεναντίας, η αντίστοιχη 

επενδυτική υποτονικότητα στην περίπτωση της Καλλιθέας στέρησε από την κτηνοτροφική 

παραγωγή τη δυνατότητα συντήρησης. Η έμφαση δόθηκε στο φυσικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον που ταυτίστηκε με την κληρονομιά και το κεφάλαιο του τόπου. Τα πέτρινα γεφύρια, 

ωστόσο, ελάχιστα συνδυάστηκαν με ανάλογο παραδοσιακό κέλυφος κατοικιών και 

οδοστρωμάτων, ενώ οι αρχαιολογικές ενδείξεις παρέμειναν στο ημίφως της δημοσιότητας, 

συνιστώντας αναπτυξιακή προτεραιότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική  ενδυνάμωσης της 

εναλλακτικής περιηγητικής επισκεψιμότητας. Αναδεικνύεται καθοριστική επιρροή των 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και των κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών στην 

τοπική οικονομία και τις αντίστοιχες ασχολίες, οι οποίες προσαρμόζονται στα περιβαλλοντικά 

δεδομένα, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες –ρευστότερες- πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις. 

Αντίστοιχα, οι οικονομικές πρακτικές εμφανίζονται σε ζωτική διασύνδεση με τα πολιτισμικά 

συμφραζόμενα και τη διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού, μεταφραζόμενη σε δημογραφική 

βιωσιμότητα.  
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1. Εισαγωγή 

Στη βάση της άρρηκτης σύνδεσης του χώρου με τους ανθρώπους του, προορισμός του άρθρου 

χρίζεται η σκιαγράφηση των δύο ορεινών οικισμών, Κρανιάς και Καλλιθέας Γρεβενών, 

συγκροτημένη από διαδοχικές εκδοχές αλληλεπιδραστικής κοινωνικοποίησής τους (Rodman 

1992: 650). προκρίνεται η διασύνδεση χωροταξικού σχεδιασμού, πολιτιστικής κληρονομιάς και 

τοπικής ανάπτυξης, εντονότερη βιοτική ροή μικρών κοινοτήτων. Εμπλουτίζοντας και 

προεκτείνοντας τις γεωγραφικές του συντεταγμένες, η σωματοποίηση του εδαφικού πεδίου το 

μετουσιώνει σε τόπο (Μπακαλάκη 2006: 16), ενταγμένο στις αναπαραστάσεις των δρώντων 

υποκειμένων για την υπόστασή τους. Έτσι, αναπτυξιακές και οικονομικές ανισότητες που 

πηγάζουν από τη σύγκρισή του με αστικά περιβάλλοντα επιδρούν στο έμψυχο δυναμικό του, 

παράγοντας αντιδραστικές δυναμικές αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών 

με όραμα ανατροπής. Η αφηγηματική ύλη προέρχεται από αρχειακή, βιβλιογραφική και επιτόπια 

συμμετοχική έρευνα.  

 

2. Η ευρύτερη περιοχή ως γεωγραφικό και ανθρωπολογικό πλαίσιο. 

Κρανιά και Καλλιθέα, οικισμοί 5ου επιπέδου όπως και οι περισσότεροι των Γρεβενών (ΥΧΟΠ 

1984), ανήκουν γεωγραφικά στο νοτιοδυτικό και συνοριακό με Ιωάννινα και Τρίκαλα άκρο του 

Νομού Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας, στη Δημοτική Ενότητα του ομώνυμου Δήμου, 

μετεξέλιξη του πρώην Δήμου Γόργιανης. Ο πιο πρόσφατος –καλλικρατικός - σχηματισμός, αν 

και υπαγόμενος σε κεντρικότερη διοικητική δομή, διατήρησε λειτουργίες και αρμοδιότητες είτε 

από το πρώην Δημαρχείο Γόργιανης στο Κηπουριό,1, είτε από το Δημαρχείο Γρεβενών.  

Στην πορεία του χρόνου αφομοίωσαν πληθυσμιακά εγγύτερες μικρότερες κοινότητες 

μετά την εγκατάλειψή τους, όπως το Βελόνι και τη Γεωργίτσα αντίστοιχα, κυριαρχώντας στο 

αρχικά πυκνότερο οικιστικό δίκτυο της περιοχής. Δημογραφικά, ο τόπος σημείωσε μείωση –

στην Καλλιθέα στα πρόθυρα χειμέριας ερήμωσης-, με το υψόμετρο μετεωρολογικό καταλύτη 

κλιματικής τροχοπέδης σε υπαίθριες εργασίες και παραγωγικές διαδικασίες2∙ εύλογα, στην 

επιστράτευση των δυνάμεων κάθε χωριού για αντιμετώπιση και αναστροφή φθοροποιών 

παραγόντων, η Καλλιθέα στη δίνη διαβιοτικών και παραγωγικών δυσχερειών άγγιξε επίπεδα 

θερινού θέρετρου.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Μόνη ενεργή δομή παρέμεινε το Κ.Ε.Π., στο οποίο απασχολείται μία υπάλληλος, η οποία έχει αναλάβει και τα 

καθήκοντα της συνταξιούχου ληξιάρχου.   
2 Ενδεικτικά, στις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις γεωργικών και ζωικών προϊόντων οι ποσοτικές μειώσεις 

αποδίδονται στις κλιματικές συνθήκες. (Γ.Α.Κ. Γρεβενών)  
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Συνολική απεικόνιση του Νομού, όπου αποτυπώνεται χωροταξικά η συνοριακότητα των δύο 

οικισμών. 

 

 

Πηγή: grevenamedia.gr 

 

 

Σύμφωνα με συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου Γρεβενών, ενσωματωμένη 

στο Επιχειρησιακό του σχέδιο (2015-2019: 40-1. Πηγή: dimosgrevenon.gr), η συγκεκριμένη 

Δημοτική Ενότητα, έκτασης 210,000 στρεμμάτων, συγκεντρώνει το 25,60% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας. Αναλυτικότερα, συνορεύει με τη Δ.Ε. Περιβολίου 

δυτικά, Θεοδώρου Ζιάκα βορειοδυτικά, Γρεβενών ανατολικά, με την Π.Ε. Τρικάλων 

νοτιανατολικά και Ιωαννίνων νοτιοδυτικά, ενώ γεωμορφολογικά χαρακτηρίζεται ορεινή. 

Αξιοσημείωτη αναφέρεται η αριθμητική συστολή του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 47,8% 

συγκριτικά με την καποδιστριακή δημογραφική της εικόνα, με βάση στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

από τις απογραφές 2001 και 2011 - 891 κάτοικοι έναντι 1707. Αντίστοιχα, η οικονομική και 

παραγωγική δραστηριότητά της συναρτάται στον πρωτογενή τομέα, ενώ συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα προκρίνονται «το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει», 

καθώς και για  καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων αγροτικές εκτάσεις. (ό.π.: 42) 

Στο ίδιο εγχειρίδιο, η μνημειακότητα του υλικού πολιτισμού συνοψίζεται στα τέσσερα 

χαρακτηρισμένα διατηρητέα πέτρινα γεφύρια (ΥΠΠΟ 1995). Πρωτοααναφερόμενο του 

Σπανού3, το μεγαλύτερο πέτρινο του Νομού, μήκους 80 μέτρων, πλάτους 3,60 και μέγιστου 

σημείου ύψους 8, πέντε τόξων, στις κοίτες του ποταμού Βενέτικου, στην επονομαζόμενη 

«Γιαννόστρατα», που ένωνε τη Μακεδονία με την Ήπειρο, παράπλευρα της επαρχιακής οδού 

Γρεβενών Κρανιάς. Σε απόσταση τριακοσίων μέτρων, του Σταυροποτάμου κοσμεί με τρεις 

καμάρες τον ομώνυμο παραπόταμο του Βενέτικου, οι πηγές του οποίου, στις αρχές του 

επαρχιακού οδικού άξονα  Κρανιάς -Γρεβενών φιλοξενούν από το 1850 τη μονότοξη γέφυρα 

Ματσαγγάνη, ενώ ακολουθεί η κοινών χαρακτηριστικών γέφυρα Σταμπέκη, για διευκόλυνση της 

τότε πρόσβασης από Κρανιά σε Μικρολίβαδο.(ό.π.) 

Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν κατά την πρώτη τετραετία του Δήμου 

Γόργιανης, παραπέμποντας στη χωροταξική ένταξή του στον βιότοπο της καφέ αρκούδας  

 

                                                 
3 Κατασκευάστηκε το 1846, με χρηματοδότηση του Αγά Μουσταφά ή Σπανού – του οποίου το όνομα φέρει-, που 

μερίμνησε ώστε να κτιστεί στις όχθες του ποταμού, και ένα χάνι για την εξυπηρέτηση των διαβατών, από τα έσοδα 

του οποίου ένα μέρος προορίζονταν  για τη συντήρηση του γεφυριού∙ μάλιστα, στο ίδιο σημείο ανακαλύφθηκε, το 

1954, και ένας τάφος που αποδίδεται στον ίδιο.(ό.π.:119) 
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Πηγή: el.wikipedia.org (Ιδιωτική συλλογή) 

Το μοναδικό μοναστήρι της ευρύτερης περιοχής, εγκαταλελειμμένο, στην τοποθεσία 

«Γόργιανη», κοντά στο Κηπουριό, λειτουργεί παραμονές και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, με 

εκδηλώσεις4 συντονισμένες από τον πολιτιστικό σύλλογο της κοινότητας. Το πληροφοριακό 

υλικό του Επιχειρησιακού σχεδίου (118) παρουσιάζει την κτίση της Μονής πριν έναν περίπου 

αιώνα από κατοίκους του χωριού, αποτελούμενη από τον Ναό της Αγίας Τριάδας, το κελί των 

ασκητών μοναχών και το διώροφο πέτρινο οίκημα του ξενώνα. Εντυπωσιακότερη 

ιδιοφυσιογνωμία του, ικανός πόλος τουριστικής έλξης, αναγνωρίζεται το προτεινόμενο για 

φυσικό μνημείο περιβάλλον δρυόδασους, όπου περιλαμβάνονται σπανίζουσες «βελανιδιές 

μεγάλου ύψους, με διάσπαρτα άτομα άλλων πολύτιμων πλατύφυλλων» (ό.π.: 119), ενώ 

σημαντική κρίνεται η οικοσυστημική του αξία ως βιότοπου πολλών άγριων ζώων της πανίδας - 

αγριογούρουνου, καφέ αρκούδας και ζαρκαδιού. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Γρεβενών 2020-2024 (23), «η 

οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης χαρακτηρίζεται 

από το γεγονός ότι ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται 

στον πρωτογενή τομέα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι του πλούσιο φυσικό και 

πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει, καθώς επίσης και οι αρκετές αγροτικές εκτάσεις, όπου θα 

μπορούσαν να καλλιεργηθούν βιολογικές καλλιέργειες».  

Η προβολική αυτοεικόνα των κοινοτήτων αποτυπώνονταν στις προτάσεις και ενστάσεις 

των τότε προέδρων τους για την έδρα του νεοσύστατου Δήμου. Αναλυτικότερα, στην 

επιχειρηματολογία της Κρανιάς, εκτός του μετρήσιμου εδαφικά και πληθυσμιακά συγκριτικού 

πλεονεκτήματος, επισημάνθηκε η κομβικότητά της στη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα  για 

την περιβολή της από τους συνδημοτικούς οικισμούς σε ακτινωτό σχήμα, αλλά και τη συνδετική 

της λειτουργία με τους νομούς Τρικάλων και Ιωαννίνων. Επικουρικά, η επίκληση των άρτιων 

υποδομών δύο κοινοτικών καταστημάτων με αίθουσα συνεδριάσεων, αλλά και βασικών 

δημόσιων υπηρεσιών -Δασονομείου, σταθμού χωροφυλακής, αγροτικού ιατρείου- επιβεβαίωνε 

τον ζωτικό και υποστηρικτικό ρόλο της σε παράλληλες δομές, που αποδεικνύεται από την 

παροχή στέγης για πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Δασοπονίας του τότε ΤΕΙ 

Καρδίτσας. Ευνοϊκότερη όμως παράμετρος προκρίθηκε η εισροή νέων εργαζομένων, 

πιστοποιημένη από τις αιτήσεις εγγραφής μελών στον κοινοτικό Δασικό Συνεταιρισμό.5 

Εντατική προσπάθεια δημόσιας ανάδειξης της γεωγραφικής  ενότητας ενεργοποιήθηκε 

από τη διοικητική ενοποίηση και αυτονόμησή της, με κεντρικούς άξονες τον φυσικό και 

πολιτισμικό της «πλούτο», ενώ το έμβλημα της αρκούδας συνειρμικά την υποδείκνυε ως 

                                                 
4 Παρατηρούνταν αυξημένη συμμετοχή Κρανιωτών, κυρίως λόγω κοντινής απόστασης, ενώ οι Καλλιθιώτες, εφόσον 

δεν τελούσαν ανάλογο εορτασμό στον εκτός οικισμού ναΐσκο της Αγίας Τρίαδας, επέλεγαν το αντίστοιχο δρώμενο 

στην πιο κοντινή τους Παναγιά Τρικάλων. 
5 Πρόταση Κρανιάς προς ΤΕΔΚ Γρεβενών, με αρ.πρωτ. 623/2-5-1997.  
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δικαιωματικά προστατευόμενη και άξια κρατικής και επιστημονικής προσοχής και συνδρομής. 

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, χαρακτηριστικά έως τότε εκλαμβανόμενα προβληματικά για –και 

από-τους κατοίκους άρχισαν να προβάλλονται πλεονεκτικά, όπως η αναφορά του οδικού 

δικτύου στον επίσημο προφορικό και γραπτό λόγο ως «φιδογυριστοί δρόμοι». Σε παραπλήσια 

ρητορική προτάχθηκε και η καλπάζουσα ερήμωση των χωριών, όπου πλέον κυκλοφορούσαν 

μόνο «σκιές γερόντων», στοιχειοθετώντας επιτακτικό αίτημα «διάσωσης».  

 

3. Kρανιά, το «κεφαλοχώρι» της περιοχής.  

Η Κρανιά με κριτήρια εδαφικής και δημογραφικής καταμέτρησης αναγνωρίζονταν από τους 

κατοίκους της περιοχής ως το «κεφαλοχώρι»6 της. Ακόμη και σε όψιμο (1991) έγγραφο  προς το 

Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης, (αυτό)χαρακτηρίζεται «μια από τις πιο ζωντανές κοινότητες 

του ακριτικού νομού». (Γ.Α.Κ. Γρεβενών) Σε μεταγενέστερο κείμενο διαμαρτυρίας για την 

απόρριψη της υποψηφιότητάς της ως έδρας του Δήμου Γόργιανης τέθηκε η προειδοποίηση ότι η 

επιβεβλημένη περιθωριοποίηση συνιστούσε ένα ισχυρό πλήγμα στους  «ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΑΚΡΙΤΕΣ», αφού, αντί να επιδοτούνται προκειμένου να παραμείνουν στον τόπο τους, ωθούνταν 

να τον εγκαταλείψουν, παραχωρώντας τον έτσι στους κατά εκατοντάδες διερχόμενους Αλβανούς 

λαθρομετανάστες.   

Σε διοικητικές και εκκλησιαστικές καταγραφές, στατιστικούς πίνακες και απολογιστικές 

εκθέσεις  εξαιρείται μετονομασίας μετά την ελλαδική προσάρτηση της Μακεδονίας, ενώ 

εμφανίζεται σταθερά ως βλαχόφωνη (βλ. Σκουτέρη 2003). Άτυπα, εκτός από «Λα 

Κόρνου/LaCornu» αποκαλείται και «Βλαχοκρανιά», καθώς και  «(Ν)Τούργια Κρανιά», 

διακρινόμενη από συνώνυμα7 χωριά της Επικράτειας, με συμπαράθεση πρότερης και ύστερης 

ονομασίας. Προοδευτικά, οι αρχικοί συνοικισμοί Τούργιας και Βελονιού στην περιφέρεια 

Κρανιάς εμπλουτίστηκαν με επιπρόσθετους σε Μητσιούλα, Σέργιαν, Βλότοπο, Κόρνο, 

Σαλσαγκίνη, Γκουντρουμάρι∙ οι μικρότεροι εντοπίζονταν συνήθως υψομετρικά χαμηλότερα με 

λιγοστές οικογένειες εγκατεστημένες σε διάσπαρτα παραπήγματα, ενώ υπάγονταν διοικητικά 

στον μεγαλύτερο, την Τούργια, που καταστάλλαξε σε χωριό μετά την αναγκαστική μεταφορά 

της το 1507. (βλ. Μούσιος 1999) 

Σύμφωνα με έκθεση της Δασικής Υπηρεσίας Γρεβενών, ο οικισμός εντάσσεται στο 

δασικό σύμπλεγμα Κρανιάς-Μοναχιτίου-Κηπουρείου, που καταλαμβάνει τις βόρειες και 

ανατολικές υπώρειες των κορυφογραμμών Μπάλτσες-Πυροστιά της Πίνδου, ως τμήμα της 

λεκάνης απορροής του Βενέτικου, παραπόταμου του Αλιάκμονα. Αναλυτικότερα, η κατανομή 

των εδαφοπονικών μορφών περιλαμβάνει 4.128 εκτάρια δασοσκεπούς έκτασης, 832,5 μερικώς 

δασοσκεπούς, 221,1 αγρών  και λοιπών καλλιεργειών, 1197,5 γυμνών και 430,5 άγονων 

εκτάσεων. Συγκριτικά με τις άλλες δύο κοινότητες του συμπλέγματος, η Κρανιά διαθέτει τη 

μεγαλύτερη –πλήρως και μερικώς- τόσο δασοσκεπή, όσο και άγονη επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα, 

τους λιγότερους αγρούς, με μικρή διαφορά από το Μοναχίτι και κατά πολύ μεγαλύτερη  από το 

Κηπουριό.  

 

 

 

                                                 
6 Αναλογικά, ο «κεντρικός τόπος» της (βλ. Richardson 1978) 
7 Πρόκειται για ονομασία εντασσόμενη στην αρκετά συνήθη κατηγορία  αφιέρωσης σε μια «πολύτιμη (ή 

αξιοσέβαστη) φυτική παρουσία». (Σκουτέρη 2003:   151) 
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Χειρόγραφο διάγραμμα του οικισμού. 

 

Πηγή: Γ.Α.Κ. Γρεβενών 
 

3.1 Η νεότερη εικόνα του οικισμού : πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη 

Η Κρανιά συγκριτικά κατατάσσεται στα «μεγάλα» χωριά της Π.Ε. Γρεβενών, λόγω όχι μόνο 

εδαφικής έκτασης, αλλά  και σταθερού αριθμού μόνιμων κατοίκων, 170 κατά τη χειμερινή 

περίοδο  – η απογραφική καταμέτρησή τους σε 589 το 2001 αποδόθηκε στην ανταπόκριση των 

ετεροδημοτών για στήριξη της κοινότητας κατόπιν προφορικής έκκλησης -, χωροθετώντας 

μονοθέσιο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο 10 μαθητών ως ένδειξη σημαντική για τη 

δυνατότητα πληθυσμιακής ανανέωσης. Επίσης, στο χωριό εδρεύει αστυνομικό παράρτημα, 

ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας, ενώ διφορούμενα εκλαμβάνονταν η λειτουργία 

κρατητηρίου, υποδεικνύοντας μια ισχυρή διοικητικά κοινότητα, αλλά και  «τόπο εξορίας».  

Στη νεότερη εκδοχή του, η περιμετρική του επιφάνεια υπολογίζεται στα 68.000 

στρέμματα και η οικιστική στα 680, αριθμώντας περίπου 320 κατοικίες νεόδμητες ή 

ανακαινισμένες, χάρη στη συμβολή όχι μόνο του μεταναστευτικού αστικού μιμητισμού8 αλλά 

και των ευνοϊκών διατάξεων δανειοδότησης για ανοικοδόμηση και επισκευή, μετά τον σεισμό 

του ΄95, με ελάχιστες παλαιού τύπου, συχνά παντελώς εγκαταλελειμμένες. Η ανανέωση της 

οικιστικής εικόνας, συχνά σε βάρος της ομοιογένειας και του παραδοσιακού ύφους9, επιτελείται 

με πολυτελ(οφαν)είς και περίτεχνες κατασκευές αποκαλυπτικές της υλικής ευρωστίας των 

κατόχων τους, συνήθως εξωτερικών ή εσωτερικών μεταναστών σε προηγμένα οικονομικά 

περιβάλλοντα.10. Καθώς μάλιστα η (ανα)κατασκευαστική διαδικασία δεν υπάγεται σε 

κατευθυντήριους ή περιοριστικούς κανονισμούς, το αθροιστικό αποτέλεσμα εμφανίζει 

ποικιλομορφία, εκφραστική της οικονομικής ευχέρειας και των προτιμήσεων των ιδιοκτητών. 

Συμπληρωματική επενδυτική στροφή σε ανακαινίσεις κατοικιών και οικοδομικές εργασίες 

σημειώθηκε και κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση από ιδιοκτήτες που εξέφρασαν 

φόβο για ενδεχόμενη απώλεια των τραπεζικών τους καταθέσεων.  

Αρχικά, ο οικισμός χωρίζονταν σε δύο «μαχαλάδες», το «Προσήλιο» και το 

«Ανήλιο», με θετική και αρνητική αντίστοιχα φόρτιση και κοινωνική ανάγνωση, αφού το 

καμπυλωτό του σχήμα δεν προσφέρονταν για διάκριση σε «πάνω» και «κάτω». Στα όρια 

                                                 
8 Μεταφορά σχολίου για ορεινές κοινότητες των Ιωαννίνων (Νιτσιάκος 1997: 214).  
9 Η γειτονική Μηλιά έχει διατηρήσει πιο ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία, χάρη στο παραδοσιακό κέλυφος των 

οικημάτων. Επιπλέον, γυναίκες εξακολουθούσαν να φορούν την παραδοσιακή φορεσιά σε κοινωνικές εκδηλώσεις.  
10 Αλλά και στο εσωτερικό τους κυριαρχεί η εκσυγχρονισμένη αισθητική, με παρεμβάσεις δηλωτικές αστικών 

επιρροών, καταλήγοντας στη συχνή συνύπαρξη του κλασικού και παραδοσιακού ύφους - διακοσμητικά στοιχεία 

του «φενγκ σούι»- φυτό που «κρατά τα χρήματα εντός του σπιτιού» και οι ζευγαρωτές πάπιες που ευνοούν τη 

συντροφικότητα. 
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της οικοδομημένης έκτασης, σε περιοχή απομονωμένη και με περιορισμένη πρόσβαση στις 

υπόλοιπες, διέμεναν οι βλαχόφωνοι11, αργότερα όμως μετεγκαταστάθηκαν κεντρικότερα, 

παράπλευρα του ναού του Αγίου Νικολάου και του τοπικού νεκροταφείου, ενώ εκτός οικισμού 

οι Σαρακατσάνοι. Ως το εδαφικά και πληθυσμιακά εκτενέστερο χωριό της περιοχής, εμφάνιζε 

αυξημένη «κίνηση», οπότε λειτούργησαν, σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, δύο με τρία 

καφενεία – ψητοπωλεία και δύο  παντοπωλεία, διαμορφώνοντας χώρο απ’ όπου διέρχεται ο 

κεντρικός δρόμος12, αποκαλούμενο «τα μαγαζιά» και ταυτιζόμενο με την πλατεία, ενώ για τις 

δημόσιες εκδηλώσεις χρησίμευε και προαύλιο του ναού των Αγίων Πάντων13.  

Στην Κρανιά, όπως περήφανα υποστηρίζονταν «υπάρχουν πολλές εκκλησίες», αναλογικά 

με τον πληθυσμό της και συγκριτικά με άλλα χωριά, αποδεικνύοντας τη θρησκευτικότητά της. 

Αναλυτικότερα, στον κεντρικό ναό των Αγίων Πάντων τελούνταν οι καθιερωμένες 

Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες και τα λατρευτικά μυστήρια, οι εξόδιοι ακολουθίες στου Αγίου 

Νικολάου, σε αυλόγυρο κοινό με των κοιμητηρίων, ετήσιοι εορταστικοί πανηγυρισμοί στα 

ξωκλήσια Αγίας Παρασκευής στα όρια οικισμού, Αγίου Αθανασίου και Αγίου Γεωργίου σε 

μικρή απόσταση εκτός κατοικημένης έκτασης, καθώς και Προφήτη Ηλία, σε προσβάσιμο 

ύψωμα. Τέλος, συναισθηματική βαρύτητα προσείλκυε ο απομακρυσμένος ναός Ζωοδόχου 

Πηγής στην περιοχή «Βελόνι», ενώ στην είσοδο του χωριού τοποθετήθηκε με ιδιωτική 

πρωτοβουλία ναΐσκος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 

Διαρκές μέλημα των κατοίκων αποτελούσαν οι στρατηγικές αναβάθμισης του χωριού και 

βελτίωσης της καθημερινότητάς τους σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης (βλ. Korres and 

Tsobanoglou 2005), αλλά και της (αυτo)εικόνας τους σε όρους ελκυστικότητας για την 

ανάπτυξη οικονομικοκοινωνικών δραστηριοτήτων (βλ. Kitson et al 2006), συνδέοντας άρρηκτα 

τη συλλογική πρόοδο με την ατομική, στη βάση της υλικής επαύξησης.  Έτσι, συζητούνταν 

εκτενώς  η δημιουργία μουσείου στον χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου, όπου ήδη 

στεγάζονταν παιδική βιβλιοθήκη, ενώ διεκπεραιώθηκαν ενθουσιαστικές για τους κατοίκους 

επισκευαστικές εργασίες στο Βελόνι. Η προγενέστερη ενεργοποίηση μέριμνας για συντήρηση 

παραδοσιακών κτισμάτων –γέφυρες και βρύσες -, σκιαγραφείται σε σχετικό έγγραφο (1991) 

προς το Υπουργείο Πολιτισμού με αίτημα την εξασφάλιση πίστωσης επιχορήγησης στην 

κοινότητα, αλλά και στον τοπικό σύλλογο, για την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

4. Καλλιθέα, το «Αθέατο» Βλαχοχώρι.  

Η Καλλιθέα, μικρής έκτασης, χωριό του Νομού Γρεβενών, κατατάσσεται στην 59η πληθυσμιακή 

σειρά των 106 οικισμών του και των 96 του ομώνυμου Δήμου, με καταμετρημένους 122 

μόνιμους κατοίκους κατά την απογραφή του 2011, στατιστικό όμως δεδομένο ανεπαλήθευτο σε 

πραγματικές συνθήκες και χρόνους.14 Αναλυτικότερα, σε έγγραφο της 4/4/2000 η θέση της 

κοινότητας αναφέρεται «στα όρια των Νομών Γρεβενών, Τρικάλων και Ιωαννίνων, ως δίοδος 

Αλβανών λαθρομεταναστών προς τη Θεσσαλία, στους οποίους αποδίδονται  «σοβαρές ζημιές» 

κυρίως στις εκκλησίες. Επίσης, έγγραφο της 27-03-1995, ο «πρόεδρος μιας απομακρυσμένης 

                                                 
11 Συμβατική προσέγγιση για τους βλαχόφωνους ετεροπροσδιοριζόμενους Γύφτους του χωριού. 
12 Χρησίμευε το καλοκαίρι  για βραδινή «περαντζάδα» όπως οι πεζόδρομοι στις πόλεις. 
13 Το πιο γνωστό έθιμο που διεξάγονταν εκεί -και συνέχιζε, αν και πιο υποτονικά- ήταν τα «Ρο(υ)γκατσιάρια», 

ανήμερα Πρωτοχρονιάς, αλλά και ο μεγάλος χορός την πρώτη μέρα του Πάσχα, μετά τη δεύτερη Ανάσταση, ενώ, 

επίσης, αξιοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια, κατά τη περίοδο του καλοκαιριού, για βραδινά συναυλιακά και μουσικά 

δρώμενα του συλλόγου.    
14 Η μεγεθυντικά πλασματική εικόνα θεωρείται σύνηθες φαινόμενο και προσφιλής τακτική για την πλειονότητα των 

κοινοτήτων, απλώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω των ελάχιστων μόνιμων κατοίκων, η απόκλιση καθίσταται 

εμφανέστερα αντιληπτή. 
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Κοινότητας της Βορειοδυτικής Ελλάδας» συμπεριλαμβάνει το χωριό στις «από χρόνια 

παραμελημένες περιοχές της πατρίδας», χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους του 

«εγκαταλελειμμένους εδώ και δεκαετίες», ενώ το περιγράφει ως «μια ζωντανή ορεινή 

Κοινότητα που το υψόμετρό της ξεπερνά τα 1000 μέτρα και τον χειμώνα το ύψος του χιονιού 

φτάνει το 1,5 μέτρο, με αποτέλεσμα να αποκλείεται πλήρως από την υπόλοιπη Ελλάδα και οι 

άνθρωποί της να μην έχουν καμία δυνατότητα περίθαλψης και παροχής όποιας υπηρεσίας. 

Ακόμη, είναι από τα τελευταία χωριά του Ν. Γρεβενών που δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί, και η 

διάβαση του δρόμου γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ειδικά τους χειμερινούς μήνες».   

Ταυτόχρονα, καθώς πρόκειται για το εδαφικά μικρότερο βλαχοχώρι της περιοχής, 

καταλήγει συχνά παραλειπόμενο σε γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Ειδικότερα, σε πρώιμες 

καταγραφές, η παράληψη αναφοράς του στα νότια του νομού παραπέμπει στην οριακότητά του 

μεταξύ της υστερόχρονα προσαρτημένης Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ενώ σε 

μεταγενέστερες, ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται ελληνόφωνος και μόνο στις πλέον όψιμες 

βλαχόφωνος (βλ. Σκουτέρη-Διδασκάλου 2003). Αρχικά, αναφέρονταν ως Μπαλτινό15, με 

τροποποίηση σε Μπάλτινο ή Πάλτινο το 1919, μετονομασία σε Καταφύγιο το 1927, στο πλαίσιο 

καθολικότερης αντικατάστασης τουρκογενών τοπωνυμίων με αντίστοιχα ελληνογενή, 

(Σκουτέρη ό.π.: 547-50) και παγίωση της σύγχρονης ονομασίας του το 1961.  

 

4.1. Η νεότερη εικόνα του οικισμού: πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη. 

Η Καλλιθέα απαρτίζεται προσεγγιστικά από 100 οικήματα, ενώ η έκτασή της υπολογίζεται σε 

190 στρέμματα, με τη συνολική κτηματική περιφέρεια να ανέρχεται σε 20.051, από τα οποία 

2.677 χαρακτηρισμένα καλλιεργήσιμα, 14.874  βοσκότοποι και αραιά δάση και 2.500 καθαρό 

δάσος πεύκης, ενώ στην κατοχή των κατοίκων τελεί μόνο το ένα τρίτο της. (Χανιώτης 1978: 11)  

Επίσης, το οικιστικό μέγεθος αναλογεί στο ένα τρίτο της Κρανιάς, διαμορφώνοντας μια 

στερεοτυπική ιεραρχία κατάταξης και συγκριτικής αξιολόγησής τους. 

Οι μόνιμοι κάτοικοι ελαχιστοποιήθηκαν, με συγκυριακή αύξηση αναγόμενη στην 

ασφαλτόστρωση των επαρχιακών οδικών δικτύων προς Γρεβενά και Τρίκαλα, αλλά και στις 

ηπιότερες καιρικές συνθήκες των πρόσφατων χειμώνων16.  Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το 

χωριό  αποδομούσε την ερημική του εικόνα, «υποδεχόμενο» τους απόδημους, με πληθυσμιακό 

«ζενίθ» το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής παλαιότερα και πιο πρόσφατα τον 

Δεκαπενταύγουστο.  

Το αντιπροσωπευτικότερο σημείο ταυτίζεται με το κέντρο της, το αποκαλούμενο 

«μεσοχώρι», στην προκειμένη περίπτωση υπερυψωμένη και σαφώς διακριτή από τον 

εφαπτόμενο δρόμο πλακόστρωτη πλατεία, κατάλληλη  συλλογικές δράσεις -ανταμώματα και 

πανηγυρικές εκδηλώσεις-, ταυτόχρονα και αυλόγυρο του μοναδικού ενδοοικιστικού ναού. Έτσι, 

συνιστά το αποκλειστικό πεδίο δημόσιου βίου, με έμβλημα τον υπεραιωνόβιο πλάτανο17, που 

«δημιουργεί στη σκιά του χώρο κοινότητας και κοινωνίας, εκεί όπου οι κοινωνικές και 

οικονομικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ευνοούσαν την από κοινού ζωή», φιλοξενώντας 

συναθροίσεις (Σκουτέρη 2003: 157) ενώ λειτουργεί ως νοητό σύνορο μεταξύ των δύο 

                                                 
15 Η ονομασία μεταφράζεται «λασπώδες μέρος». Επαληθευτικά, σε αφηγήσεις γηραιότερων πληροφορητών για το 

παρελθόν, στο χωριό αναφέρεται ««λάσπη που έφτανε μέχρι το γόνατο», καθιστώντας την πρόσβασή του ιδιαίτερα 

δύσκολη. 
16 Σύμφωνα με μνήμες πληροφορητών, μια εικοσαετία παλαιότερα έντονες από Νοέμβριο έως και Μάρτιο. 
17 Παλαιότερα υπήρχαν δύο πλάτανοι, τα κλαδιά των οποίων ενώνονταν, δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα. 

Άτυπα, ο γηραιότερος και μικρότερος, που πριν 20 χρόνια εκριζώθηκε, «φιλοξενούσε» στον ίσκιο του τους 

ηλικιωμένους, ενώ ο νεότερος και τους νεαρότερους, κυρίως εφήβους.  
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μαχαλάδων, του «επάνω» και του «κάτω». Τα δύο αντικριστά ιδιόκτητα καφενεία – 

παντοπωλεία,18 στην πορεία του χρόνου αντικαταστάθηκαν από εκμισθωμένο κοινοτικό. 

Η εκσυγχρονισμένη εικόνα του οικισμού διαμορφώνεται από τα κατεξοχήν νεόδμητα, 

πολυτελούς κατασκευής και ετερόκλητης αρχιτεκτονικής, χωρίς παραδοσιακό κέλυφος κτίσματά 

του. Ακριβέστερα, οι αρχικά λιγοστές περιπτώσεις με κατόχους οικονομικά επιφανείς 

Καλλιθιώτες της διασποράς, μετά τον σεισμό του ΄98 πολλαπλασιάστηκαν χάρη στις ευνοϊκές 

δανειοδοτήσεις, οδηγώντας σε μικρή οικιστική επέκταση με ανοικοδόμηση ακόμη και μέχρι 

τότε εγκαταλελειμμένων οικοπέδων. Πλέον, ελάχιστα οικήματα δεν έχουν ανακατασκευαστεί ή 

ανακαινιστεί, λόγω είτε κληρονομικών προστριβών είτε οικονομικών δυσχερειών19, ενώ η 

πρότερη έκδηλη προτίμηση σε μέγεθος και πολυτέλεια αντικαταστάθηκε από πιο λιτές επιλογές 

προκατασκευασμένων, ακόμη και τροχόσπιτων. 

Όσον αφορά τη δημόσια δόμηση, ο μοναδικός εντός οικισμού ναός, αφιερωμένος στον 

Άγιο Νικόλαο, εδράζει στην πλατεία, ενώ το θρησκευτικό στοιχείο συμπληρώνεται από τρία  

ξωκλήσια, το μακρινότερο και δυσκολότερα προσβάσιμο του Προφήτη Ηλία, της Αγίας 

Παρασκευής20 στην επαρχιακή οδό προς Κρανιά και το νεότερο και πλησιέστερο του Αγίου 

Πνεύματος στη διασταύρωση του χωριού. Παράλληλα, σε περιφερειακό ύψωμα έχει εντοπιστεί 

χώρος αρχαιολογικές ενδείξεις (βλ. Καραμήτρος Μεντεσίδης 2005∙2007), η αξιοποίηση και 

διαχείριση του οποίου επιχειρήθηκε συστηματικότερα από τον πρώτο Δήμαρχο Γόργιανης, 

περιλαμβάνοντας εκπόνηση σχετικής μελέτης και διοργάνωση επισκέψεων στο πεδίο, με 

προσκεκλημένους τόσο εκπροσώπους εξουσίας -σε επίπεδο Νομού –, όσο και ειδήμονες 

αρχαιολόγους21, υποστηρικτές του αδιαμφισβήτητου ερευνητικού ενδιαφέροντος, αλλά 

στηλιτευτές της ανεπάρκειας κρατικών επιχορηγήσεων. Χωρίς οικονομική ανταπόκριση, οι 

αρχικές προθέσεις και διεκδικήσεις σταδιακά ατόνησαν, για να περιοριστούν σε σποραδικές 

υπομνήσεις και συνοπτικέςς αναφορές της επίσημης ρητορικής.     

Σε έγγραφο της 2-2-1986, ο οικισμός αξιολογείται «ούτε παραδοσιακός ούτε 

τουριστικός», αλλά «ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός και μικρός. Σε ερωτηματολόγιο της 1ης-

10-1986, καταμετρούνται 200 αναλφάβητοι, 80 άνδρες και 120 γυναίκες, που ανεξαίρετα 

αντιμετώπιζαν εργασιακές δυσκολίες αποδιδόμενες στο μορφωτικό τους έλλειμμα, αλλά 

δήλωναν αδυναμία παρακολούθησης μαθημάτων αλφαβητισμού, με πρόσχημα επαγγελματικό 

και ηλικιακό. Απαντητικά επισημαίνεται η ενδοκοινοτική έλλειψη πολιτιστικής υποδομής και 

οργάνωσης, «λόγω εισροής των νέων στα αστικά κέντρα», αναγόμενης στην απουσία οδικού 

δικτύου22, στον χειμερινό συγκοινωνιακό αποκλεισμό, αλλά και στην έλλειψη ευκαιριών 

απασχόλησης. Αντιπροτείνονται οικονομικά εκμεταλλεύσιμα προτερήματα, όπως «τα πλούσια 

δάση τα οποία είναι ώριμα για ελατομεία23 και που θα μπορούσε να γίνει ένα εργοστάσιο 

ξυλείας και θα απασχολούσε πολλά εργατικά χέρια», επισημαίνονται ελλείψεις βιβλιοθηκών, 

θεάτρου, σινεμά, αλλά και τοπικών ορχηστρών, ενώ η ανεπάρκεια «εργατικών χεριών» 

                                                 
18 Ορισμένα καλοκαίρια λειτουργούσε άτυπα και ένα τρίτο, υπαίθριο, ουσιαστικά μια μεγάλη οικιακή αυλή, όπου 

είχαν τοποθετηθεί τραπέζια. 
19 Για τα ίδια αίτια οι εργασίες διακόπηκαν, αφήνοντας ως ίχνη το σκαμμένο θεμέλιο ή το τσιμεντένιο περίγραμμα 

(γιαπί). 
20 Μια μορφή θρησκευτικού τάματος των  παλαιότερων κατοίκων αφορούσε πεζοπορία –σε χωματόδρομο τότε- από 

το χωριό μέχρι την Αγία Παρασκευή. 
21 Πρόκειται για την ερευνητική ομάδα της ακαδημαϊκού Στυλιανής Δρούγου  που τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο πραγματοποιούσε αρχαιολογικές ανασκαφές στο Καστρί Γρεβενών (βλ. Καστρί Γρεβενών. Η ακρόπολη 

μιας αρχαίας πόλης στην Ανατ. Πίνδο. Η γέννηση της ανασκαφής. Θεσσαλονίκη. 2015).  
22 «δεν έχουμε δρόμους»  
23 Υλοτομία (διόρθωση)  
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συνδέεται με την ελλιπή ανάπτυξη της λαϊκής παράδοσης. Επίσης, καταγράφεται η επιθυμία 

ατόμων ηλικίας 20-60 ετών για «βελτίωση της κατάστασης του χωριού», με διοχέτευση της 

ενεργητικότητάς τους στον σύλλογο του συνοικισμού Καλλιθέας «ΤΟ ΚΑΤΑΦΎΓΙ», ενώ η 

«καλυτέρευση του χωριού» προβάλλεται και ως βασικό μέλημα των ανθρώπων κάθε ηλικίας 

στον ελεύθερο χρόνο τους. Τέλος, στον κατάλογο ποδοσφαιριστών της Καλλιθέας 

καταχωρίζονται 30 άτομα. 

Έτσι, διαμορφώνεται μια νεότερη εκδοχή του οικισμού, με κύριο χαρακτηριστικό την 

κτηριακή ανανέωση και πληθυσμιακή του αναρρόφηση∙ η εποχιακή επισκεψιμότητά ανακαλεί 

αναμνήσεις μιας αρτιότερης και σχεσιακά λειτουργικότερης κοινότητας. Ωστόσο, η σαφής 

προτίμηση των νέων συνταξιούχων για τη γενέτειρα εγκαινίαζε νέο κύκλο έμψυχης 

ενδυνάμωσής της, προσωρινά διακεκομμένης από υγειονομικούς περιορισμούς συνοδευόμενους 

με φόβους συγχρωτισμού που υποδείκνυαν το χωριό ως καταφύγιο, αλλά και ανάγκες 

ιατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης που επέβαλλαν την επιστροφή στα αστικά κέντρα διαμονής.  

Συνοπτικά, τη νεότερη οικονομική εικόνα και των δύο συνθέτουν οι ανακαινισμένες – 

κυρίως με ευνοϊκά σεισμοδάνεια- κατοικίες, διώροφες ή και τριώροφες σε αντικατάσταση 

ισόγειων και μονοόρωφων, με επακόλουθο τίμημα  την αύξηση πάγιων λογαριασμών και 

φορολογικών υποχρεώσεων. Οι Καλλιθιώτες δυσανασχετούσαν εντονότερα επισημαίνοντας το 

συρρικνωμένο χρονικό διάστημα διαμονής τους στο χωριό,  αλλά στην Κρανιά υπερίσχυε των 

χρεών η στοιχειώδης διατροφική αυτάρκεια, με σταθερή επιδίωξη προγραμμάτων επιδότησης.  

 

5. Τοπική οικονομία. 

Η (δια)νομή υλικών αγαθών σε τοπικό επίπεδο συνδέεται με τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων, σε 

συνύφανση με την επισφαλή και επαπειλούμενη δημογραφική και αναπτυξιακή τους ροή. 

Στιβαρή μεταβλητή στοιχειοθετούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι, με επίκεντρο την 

υψομετρική  και επιστέγασμα τη δέσμευση των ανθρώπων με τον χώρο τους ως εφαλτήριο για 

σχεδιασμό οικονομικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις γεωφυσικές δυνατότητες. Η 

εθνοτική της όψη εμπερικλείει συναρτήσεις με γεωγραφικούς και επαγγελματικούς δείκτες, την 

προσήλωση στους οποίους διαδραστικά μεγιστοποιεί. Έμπρακτα, η βαθύτερη βλάχικη 

συνείδηση των κατοίκων της Κρανιάς λειτούργησε ενισχυτικά για την επινόηση διεξόδων 

απασχόλησης για διασφάλιση και βελτιστοποίηση της παραμονής τους, σε αντίθεση με την 

ηπιότερη αίσθηση ταυτότητας των Καλλιθιωτών που συνέβαλε σε ασθενέστερες κινήσεις και 

αντιδράσεις στις γεωμετρικά προοδευτικές αναχωρήσεις.  

 

5.1. Οικονομικές παροχές και πρακτικές. 

Αλληλένδετη με την οικονομική παράμετρο αναδύεται η εργασιακή απασχόληση, κομβική για 

την επιβίωση και τη διαβίωση των ανθρώπων στον χώρο, καθώς και τη συνειδητοποίηση της 

περιβαλλοντικής συμβολής στη δυναμικότητά τους. Ακριβέστερα, μια ευέλικτη αξιοποίηση των 

γεωγραφικών συνθηκών είθισται να αξιολογείται και να προσμετράται τόσο από τον οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό και την πληθικότητα των ασχολιών, όσο και από την αποδοτικότητά τους στην 

κάλυψη βασικών και πλεονασματικών βιοτικών αναγκών. Η ελλειμματικότητά τους 

μεταφράζεται σε φαινόμενα ανεργίας και ανέχειας προκαλούν πρακτικές επιπλοκές επιβίωσης 

και ανασφάλεια για το μέλλον, (Κοντέος 2008: 1) κλονίζοντας την πολιτιστική και κοινοτική 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα.  

Κρανιά και Καλλιθέα συνδέονται σε βάθος χρόνου με αγροτική και κυρίως 

κτηνοτροφική παραγωγή που εξασφάλιζε στους κατοίκους βιώσιμη καταναλωτική αυτάρκεια. Η 

μεταπολιτευτική όμως προτυποποίηση των αστικών οικονομικών και πολιτισμικών (υπο)δομών 
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ενέπνευσε μαζική αναζήτησή τους σε εθνικούς και διεθνείς προορισμούς. Η πληθυσμιακή 

διαρροή σήμανε ρήξη βιοποριστικών και αναπτυξιακών μηχανισμών, ελλείψει ανθρώπινου 

δυναμικού, ενώ η διακοπή των θεωρούμενων ως παραδοσιακών επαγγελματικών ασχολιών 

αποδόθηκε από τους κατοίκους στη διεκπεραιωτική τους επάχθεια και την αμφιβόλων 

αποδόσεων πενιχρότητά τους. Στην ορεινότερη Καλλιθέα, οι κλιματικές αντιξοότητες 

αναφέρονταν από ανδρικές φωνές επιβαρυντικότερες στο δίλημμα φυγής ή εργασιακής 

μεταστροφής: «Δεν ήταν ζωή αυτή. Δουλειά και φτώχεια. Πουλήσαμε τα ζώα κι ησυχάσαμε. Τα 

παιδιά μας να μη γνωρίσουν τέτοια ταλαιπώρια. Μακριά». Η δυσαρέσκεια για το επίπεδο 

διαβίωσης και ενασχολήσεων διογκώνονταν από τη σύγκριση με χωριανούς της διασποράς κατά 

τις επισκέψεις τους στο χωριό και σχολιασμούς τους για «τη ζωή που άφησαν και τη ζωή που 

βρήκαν».  

Η Κρανιά κατατάσσεται στο ίδιο οικονομικό μοντέλο με των βλαχοχωρίων του 

Ανατολικού Ζαγορίου και της κοιλάδας του Πηνειού, ενώ της αναγνωρίζεται η περιοδική 

εξαγώγιμη πλεονασματική παραγωγή προϊόντων και η μόνιμη διαμονή σιδηρουργών, τεχνικής 

ομάδας εντοπισμένης σε οικισμούς με γεωργικό και βιοτεχνικό πληθυσμό. (Δασούλας 2009: 

102)  Από τη συγκεκριμένη οπτική, το μοντέλο της, χαρακτηριζόμενο από την πολυδιάστατη 

εκμετάλλευση ορεινών πόρων, αξιολογείται ως το καταλληλότερο για δημογραφική και 

οικονομική σταθερότητα, χάρη στην ευελιξία συγκυριακής μετατροπής της παραγωγικής βάσης 

από γεωργική σε κτηνοτροφική ή υλοτομική, παρότι με μειωμένα υλικά οφέλη. (ό.π.: 103) Κατά 

τα άλλα, λόγω χαμηλότερου υψομέτρου διαφοροποιείται από τα βλαχοχώρια της Πίνδου στην 

κτηνοτροφική έδραση, κομβική και για την πληθυσμιακή.  

Η παλαιότερη οικιστική και οικονομική φυσιογνωμία της παρουσιάζεται συζευτικά σε 

ταξιδιωτική περιγραφή του Leake (1967: 300) στις αρχές του 18ου αιώνα: «ένα βλαχιωτικό 

χωριό από 50 καθαρές αγροικίες, ευχάριστα τοποθετημένες στο ξέφωτο του δάσους, ανάμεσα 

από καλαμποχώραφα και άλλα δημητριακά φραγμένα με καλοφτιαγμένους πασσάλους.» Έναν 

αιώνα αργότερα, οι Wace&Thomson (1989: 178-9) σημείωναν το πλεονέκτημά της, λόγω 

χαμηλότερου υψομέτρου, διατήρησης μόνιμων κατοίκων σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ 

παρατηρούνταν χωράφια και καλλιεργήσιμα αμπέλια, καλή βοσκή για τα πρόβατα χάρη στο 

ορεινό και δασώδες έδαφος και πριονοκορδέλες στη νότια πλαγιά το βουνού «Ου» (Αυγού). 

Έτσι, οι Κρανιώτες θεωρήθηκαν ευνοημένοι λόγω δυνατότητας ιδιοκαλλιέργειας.  

Οι οικονομικές δυσκολίες της κοινότητας Κρανιάς προσάπτονταν άμεσα στον 

περιβάλλοντα χώρο, αποτυπωμένες σε διοικητική αλληλογραφία με κρατικούς φορείς. 

Ενδεικτικά, σε επιστολή της 30ης Απριλίου 1968 προς τον τότε υπουργό Γεωργίας, ο τοπικός 

πρόεδρος τόνιζε την επιτακτική ανάγκη παραχώρησης  δασικής έκτασης, για  περαιτέρω 

ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών των κατοίκων με τον τόπο.  Το αντίστοιχο έγγραφο της 

κοινότητας Καταφυγίου καταδεικνύει την απελπιστική κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι 

κάτοικοι εξαιτίας κατάσχεσης ιδιωτικών και εξ απαλλοτριώσεως δασικών και θαμνοσκεπών 

κτηνοτροφικών εκτάσεων 600 στρεμμάτων αποδυναμώνοντας την ανερχόμενη σε 1000 

αιγοπρόβατα και 150 μεγάλα ζώα κτηνοτροφία. Διαθέσιμες επιλογές για το έμψυχο δυναμικό 

ανακύπτουν η εγκατάσταση σε άλλη περιφέρεια ή η πώληση των ζώων, η εγκατάλειψη του 

μικροσκοπικού κλήρου και η μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα.  

Στο νεότερο σκηνικό, το ευρύτερο φυσικό σκηνικό στην εμβέλεια των δύο οικισμών 

εκλαμβάνονταν από τους κατοίκους ως στοιχείο καθοριστικό των παραγωγικών ενασχολήσεων 

και  μικροοικονομικών δραστηριοτήτων τους ως ψηφίδας μακροοικονμίας, τουριστικών 

εισροών, καθώς και ποικίλων αναγκών και διαβιοτικών συνθηκών, κριτήρια συγκριτικού 

χαρακτηρισμού του τόπου από οικείους και μη, ως «φτωχού», με τεκμήρια την ακίνητη 
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περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων, την αρχιτεκτονική και όψη των 

πεπαλαιωμένων κατοικιών, αλλά και τη συνολική εικόνα δημόσιων χώρων, κτηρίων και 

δομικών έργων. 

Αντίστοιχα, οι βασικές ασχολίες επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα στην ορεινότητα του 

εδάφους και τις παρελκόμενες καιρικές συνθήκες, περιοριζόμενες στην κτηνοτροφία και την 

υλοτομία. Ωστόσο, οι γεωργικές εργασίες, που παλαιότερα περιλάμβαναν την καλλιέργεια 

ευδόκιμων ειδών, κυρίως δημητριακών και οπωροκηπευτικών, έτειναν να εκλείψουν, ενώ 

επιβίωσε η ανθεκτικότερη στις κλιματικές αντιξοότητες ενασχόληση με καρποφόρα δέντρα – 

καρυδιές, κρανιές και μηλιές. Πάντως, προφανέστερα λόγω περιορισμένων παραγόμενων 

ποσοτήτων, κανένα γεωργοκτηνοτροφικό προϊόν, παρά την εξαιρετική ποιότητα, δεν  

προβλήθηκε σε επαρκές σημείο ταύτισης -ούτε τα κράνα με την Κρανιά-, παρά μόνο τα φασόλια 

με το γειτονικό Μικρολίβαδο. Συμμετρικά, δεν έχει ιδιαίτερα αξιοποιηθεί ούτε η άφθονη 

υλοτόμηση για την ξυλογλυπτική, όπως συνέβη στην επίσης γειτονική Μηλιά, είτε για άλλη 

μαστορική τέχνη, παρά τους μεμονωμένους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες. Μεμονωμένοι 

ξυλουργοί είχαν πρόσφατα αναλάβει την κατασκευή ξύλινων, αντί μαρμάρινων, μνημάτων στο 

τοπικό νεκροταφείο, πρακτική που προωθήθηκε προκειμένου να «βρουν δουλειά οι νέοι». 

Πρόσφατα και στους  δύο οικισμούς προστέθηκαν μελισσοκομικές επενδύσεις,  ενώ στην 

Κρανιά νεότερης ηλικίας άτομα στρέφονταν στη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων, με 

σημαντικό κίνητρο τα αντίστοιχα κρατικά-ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης και μέσης 

ηλικίας στη λειτουργία αποστακτηρίου,. 

Ζωτική οικονομική πτυχή  της Κρανιάς ενεργοποιείται την τελευταία δεκαπενταετία από 

τις ξενοδοχειακές μονάδες24 με αυξανόμενες οικοτουριστικές δραστηριότητες, τονώνοντας 

έμμεσα την εμπορική «κίνηση» των επιχειρήσεων καφεστίασης και ψυχαγωγίας, αλλά και του 

παντοπωλείου και του πρατηρίου  υγρών καυσίμων∙ ταυτόχρονα, ανανέωσαν με το πέτρινο 

κέλυφός τους και την παραδοσιακή φυσιογνωμία του οικισμού. Οι πρώτες επιδοτούμενες 

συστάθηκαν κατά τη διάρκεια του Δήμου Γόργιανης με επίκεντρο το χιονοδρομικό κέντρο της 

Βασιλίτσας και τον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα, που συγκαταλέγονται στους υπερτοπικούς 

πόλους έλξης του Δήμου Γρεβενών, με τα βλαχοχώρια της Πίνδου, στα οποία αναφέρεται και η 

Κρανιά αλλά όχι και η Καλλιθέα (Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Γρεβενών: 59). 

Παράλληλα με τον συνυφασμένο με παροχές αναψυχής οικοτουριστικό 

προσανατολισμό, οι υλικές υποδομές αξιοποιήθηκαν για την υποστήριξη διατοπικών 

πολιτισμικών εκδηλώσεων, με κυριότερες το Πανελλήνιο Αντάμωμα και το Πανελλήνιο 

Συνέδριο Βλάχων, διαμορφώνοντας κομβικό σημείο οικονομικής και εθνοτικής σύμπλεξης. 

Τελικά, η Κρανιά συνδέθηκε με τους οργανοπαίχτες –κλαρίνου, ντεφιού, βιολιού- και 

τραγουδιστές της τοπικής και βλάχικης μουσικής παράδοσης που φέρονταν μέλη αναλογικά 

ολιγάριθμων βλαχόφωνων Γύφτων του χωριού.  

Η προσαρμοστικότητα στις παγκοσμιοποιημένες οικονομικές προοπτικές και πρότυπα 

(βλ. Bourne and Simons 1978) ανήγαγε τη μικρής κλίμακας τουριστική προσέλκυση σε 

στρατηγική εναλλακτικής διέξοδο στην οικονομική και πληθυσμιακή συρρίκνωση, επιδρώντας 

στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του οικισμού. Ακριβέστερα, οι οικονομικές 

λειτουργίες συνήθως αποτελούσαν διαβαθμισμένα εξελιγμένες μορφές οικειοποίησης φυσικών 

από ανθρώπινους πόρους, διαδικασία διερχόμενη και εξαρτώμενη από το πλέγμα κοινωνικών 

                                                 
24 Μία τους, μάλιστα, στον επαρχιακό δρόμο προς Καλλιθέα, με «ακτινοβολία» (Κουσιδώνης 2007: 7) σε 

επωνύμους καλλιτέχνες. 
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σχέσεων, σε σύνδεση με τα αστικά κέντρα25 εμβέλειάς τους. (Νιτσιάκος 1995.: 176-8) Η 

παγκοσμιοποιημένη όμως διάσταση κλονίζει την ιδέα της κοινότητας ως αντικαπιταλιστικού 

αντίβαρου (Hart, Laville, Cattani.: 6)  

Στην Κρανιά, το απόγειο τουριστικής ανάπτυξης σημειώθηκε πριν την ολοκλήρωση του 

διερχόμενου από την περιοχή τμήματος της Εγνατίας οδού στη διάρκεια λειτουργίας του 

εφαπτόμενου στο χωριό επαρχιακού δρόμου ως μοναδικής διόδου για το λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας, υποδεχόμενου την αυξημένη «κίνηση» με εποχικές επιχειρήσεις καφεστίασης 

κατά μήκος του. Ταυτόχρονα, ακατοίκητες κατοικίες για πρώτη φορά εκμισθώνονταν σε 

εργαζόμενους της ανάδοχης Εταιρείας, ακόμη και στην Καλλιθέα. Πλέον, κυριότερη οικονομική 

συνεισφορά της Κρανιάς στη μακροανάπτυξη εντοπίζεται από κατοίκους στην υλοτομία, της 

οποίας η εκμετάλλευση προέρχεται από τη Δ.Ε.Η. για την κατασκευή των ξύλινων στύλων. Στην 

Καλλιθέα, η κτηνοτροφική παραγωγή εκμηδενίστηκε με την πώληση, προ διετίας, του 

τελευταίου ζωικού κεφαλαίου, ενώ μοναδική της τουριστική επισκεψιμότητα αναφέρεται η 

θηρευτική, με οικονομικό αντίκρισμα στο μοναδικό της καφενείο. Το «σημείο μηδέν» ανοίγει 

νέο κύκλο αναστοχασμών για τη βιωσιμότητα της κοινότητας, με επαναπροσδιορισμό ειδικών 

αναγκών, στοχοθεσίας και στοχοπροσήλωσης. 

  

6. Συζήτηση συμπερασμάτων 

Συνδιαμορφώνοντας τρεις πυλώνες τοπικής ταυτότητας, χωροταξικός σχεδιασμός, πολιτιστική 

κληρονομιά  και τοπική ανάπτυξη αλληλοεπιδρούν με οικονομικές μεταβλητές στον κοινό 

παρονομαστή των πολιτικών διαταρακτικών όρων. Η εμφανής εξέλιξη δραστηριοτήτων 

πρωτογενούς τομέα αναδείκνυε ποροσαρμοστικότερη οικονομική διέξοδο των χωριών τον 

(αγρο)τουρισμό, όπου οι κάτοικοι προσέβλεπαν επενδύοντας τις ελπίδες τους για αντιμετώπιση 

της επαγγελματικής και υλικής κρίσης. Η ορεινότητα λειτούργησε αμφίσημα, με περιορισμούς 

που στην περίπτωση της Κρανιάς αξιοποιήθηκαν τουριστικά, συνδυαστικά με τη βλάχικης 

απόχρωσης άυλη και υλική της κληρονομιά, μεταστρέφοντας τα συγκριτικά μειονεκτήματα σε 

πλεονεκτήματα για μετριασμό των ανταγωνιστικών ανισοτήτων (βλ. Παπαδόπουλος και 

Χριστοφάκης 2004). Την επισκεψιμότητα που  προσέλκυαν τα πανηγυρικά δρώμενα ανέκοπτε η 

απουσία παραδοσιακού κέλυφους και ύφους, καθώς και μνημειακών αξιοθέατων. Οι 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές προσανατολίζονταν στην επιβίωση των κοινοτήτων, που 

προϋπέθετε την ποιοτικότερη διαβίωση για πληθυσμιακή συγκράτηση, έναν συνεχή αγώνα με 

απρόβλεπτες και αναστρέψιμες(;) διακυμάνσεις, δυναμικές και προοπτικές.  
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Πίνακας 1. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός των οικισμών Καλλιθέας και 

Κρανιάς Γρεβενών. 

 

Περιγραφή του μόνιμου πληθυσμού 

Οικονομικά 

ενεργός 

πληθυσμός 

Οικονομικά μη 

ενεργός 

πληθυσμός 

 

 

Οικισμός 

 

 

Καλλιθέα 

 

12 

 

47 

 

Κρανιά 

 

112 

 

273 

Ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός Καλλιθέας και Κρανιάς, σύμφωνα με την απογραφή του 

2011. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ίδια επεξεργασία. 
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Πίνακας 2. Αριθμός ξενοδοχειακών καταλυμάτων στον Νομό Γρεβενών                  και στην 

Κρανιά Γρεβενών (πληροφοριακό υλικό και παρατήρηση). 

Δυναμικότητα συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων 

(ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα) 

Νομός Γρεβενών 12 

Κρανιά Γρεβενών 1 

Η Κρανιά το έτος 2001 παρέχει μία από τις 12 ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού. (Πηγή: 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ίδια επεξεργασία. 
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Κεφάλαιο 28: 
 

 

 

 

 

 

 

Το Branding Τόπου ως Μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση του 

Δήμου Νάουσας Ημαθίας 
 

Μαριάννα Π. Χούτου 

Δικηγόρος, Msc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 

Email: marchou81@yahoo.gr 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα συγγραφή εξετάζει θεμελιώδεις έννοιες όπως το branding τόπου και πως 

αξιοποιείται δυναμικά από ένα φορέα πολιτισμού με σκοπό την τοπική ανάπτυξη. Η επίτευξη 

ενός τέτοιου στόχου πραγματοποιείται εν προκειμένω μέσα από μια εκ των εναλλακτικών πηγών 

χρηματοδότησης στον πολιτισμό, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που αξιοποιείται από τον Δήμο 

Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ημαθίας. Ερευνάται και παρατίθεται, ποια ταυτότητα μπορεί να 

αποκτήσει ένα τόπος μέσα από την οργάνωση και δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 

φέρουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εξετάζεται πως η γαστρονομία ενός τόπου με 

κυρίαρχο τον οίνο και η δημιουργία εκδηλώσεων συναφή με το παραγόμενο τοπικό προϊόν, 

προσδίδει στην περιοχή αυτή μια τέτοια ‘ταυτότητα τόπου’ και εδραιώνεται στην συνείδηση του 

καταναλωτή πολιτιστικών αγαθών ως τέτοιος. Τέλος, πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ του 

χρηματοδοτικού εργαλείου και της τοπικής ανάπτυξης που επιτυγχάνεται στην περιοχή. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Branding, τόπου, τοπική ανάπτυξη, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Δήμος Νάουσας 

Ημαθίας. 
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1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η άνθιση μιας εστιασμένης πολιτισμοκεντρικής προσέγγισης 

στην ανάπτυξη. Στην προσέγγιση αυτή, ο πολιτισμός δεν λαμβάνει μια απόμακρη και ψυχρή 

θέση, ούτε προβάλλεται ως μια στατική εικόνα· λαμβάνει έναν ενεργητικό ρόλο, μέσα από τον 

οποίο φορείς πολιτισμού, κοινό και θεατές, ως δημιουργοί και καταναλωτές πολιτιστικών 

αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών), δρουν συνεργατικά και διαδραστικά.  

Στο σύμπλεγμα αυτό, πολίτες, φορείς, τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 

πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού αναδεύονται αρμονικά, δρουν συνεργατικά με σκοπό 

το γενικό καλό. Αυτό φυσικά αλλάζει την διάσταση της ανάπτυξης· δεν είναι αμιγώς οικονομική 

αλλά είναι πολυεπίπεδη και πολυδύναμη καθώς ενέχει επιπλέον κοινωνικούς δείκτες 

(ανθρώπινος παράγοντας, δημιουργικότητα, πολιτισμική πολυμορφία, κοινωνική συνοχή 

ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, τάξεως, καταγωγής κτλ). Μάλιστα, όλες αυτές οι 

συνιστώσες, τείνουν στο να προσδίδουν στον τόπο μια ταυτότητα, που φέρει αντίστοιχα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και συνάδουν με την έμφαση που δόθηκε στα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

επιδιωκόμενης πολιτισμοκεντρικής ανάπτυξης.  

 

2. Το branding τόπου μέσα από τον Πολιτισμό 

Σήμερα, πολλές πόλεις, περιοχές, κράτη καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον 

το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση 

(Karavatzis, 2005). Ως συνέπεια, αυτές γίνονται ανταγωνιστικές σε πολλούς τομείς και επίπεδα, 

μεταξύ των οποίων και ο πολιτισμός (Kotler et al 1999). Το περιβάλλον αυτό επιδρά και εν τέλει 

αλλάζει το οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό «μωσαϊκό» που τις συνθέτει.  

Στην προσπάθεια λοιπόν, των περιοχών να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό αλλά και 

στις απαιτήσεις/προκλήσεις όπως η προσέλκυση των επιθυμητών ομάδων-στόχων συνεπάγεται, 

οι αρμόδιοι φορείς/διαχειριστές έχουν αναγνωρίσει και πρακτικά εφαρμόζουν μια τακτική 

μάρκετινγκ, έναν πολύτιμο σύμμαχο· υιοθετούν δηλαδή ιδέες και εφαρμόζουν πρακτικές που 

αναπτύχθηκαν μέσα από τη γνώση στο δικό τους, ιδιότυπο περιβάλλον και σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τόπου (Rainisto 2003). 

Τα τελευταία χρόνια, η ταυτότητα που μπορεί να αποκτήσει ή να επαναπροσδιορίσει 

ένας τόπος, δείχνει να αποτελεί συχνή πρακτική ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής 

μάρκετινγκ με σκοπό φυσικά την ανάπτυξη. Το branding τόπου συνιστά έτσι μια ευρεία έννοια, 

μια έννοια «ομπρέλα», που εσωκλείει την εικόνα, τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα ενός 

τόπου.  

Διαφοροποιείται από παρεμφερείς έννοιες (π.χ.: product branding, city branding) και 

εντάσσεται στη σφαίρα του τουρισμού και της επισκεψιμότητας εν γένει (Hanna, Rolley, 2013), 

ιδανικά στη σφαίρα της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικά βιώσιμου τουρισμού 

(Αναστασιάδης, Φλιατάρη, 2015). Συνιστά, εν τοις πράγμασι, εστίαση σε ποιοτικά πρωτίστως 

χαρακτηριστικά ενός τόπου με σκοπό να αναδειχθούν οι παράγοντες εκείνοι που θα 

λειτουργήσουν θετικά ως προς την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, της ελκτικότητας και της 

επισκεψιμότητάς τους.  
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Εικόνα 1: Οι διαστάσεις του Branding  

 
 

Ίδια επεξεργασία: Πηγή: https://www.citybranding.gr/2013/04/place-branding_27.html 

 

Το ανωτέρω σχήμα αναπαριστά την δυνητική επαφή του επισκέπτη με κάθε ένα από τα 

συστατικά στοιχεία ενός τόπου. Σε αυτό διαφαίνεται παράλληλα η ιεραρχική δομή του σε σχέση 

με τις διαστάσεις του brand. Καθίσταται επομένως σαφές ότι το brand ενός τόπου, ενέχει πολλές 

επιμέρους συνιστώσες (πρωτογενή τομέα, πολιτισμό, βιομηχανία κτλ) και αποτελεί ένα 

διασταυρούμενο και πολύ-επίπεδο διεπιστημονικό πεδίο (Karavatzis, 2005).  

Οι Zenker και Braun (2010), ορίζουν το branding τόπου ως ένα σύμπλεγμα συσχετισμών 

στο μυαλό του καταναλωτή, που αποτελείται από οπτικές, λεκτικές και συμπεριφορικές 

εκφράσεις ενός τόπου και το οποίο εν τέλει σωματοποιείται μέσα από τους σκοπούς, τις αξίες, 

την επικοινωνία και την γενική κουλτούρα (νοοτροπία) των συμμετεχόντων του τόπου και τον 

συνολικό σχεδιασμό του. 

Κατά τους Karavatzis και Hatch (2013), η διαδικασία καθιέρωσης επωνυμίας τόπου (βλ. 

εικ. 2) ξεκινά με τη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέρος μέσα από την υιοθέτηση 

στρατηγικής, το οποίο στη συνέχεια είναι ανοιχτό για διαβούλευση με φορείς και άτομα που 

είναι υπεύθυνα για το branding, τον τοπικό πληθυσμό και κάθε άλλο πιθανό ενεχόμενο. Η 

προηγούμενη διαδικασία συνεπάγεται δράσεις που θα αφορούν ένα ή περισσότερα έργα 

υποδομής, παρεμβάσεις τοπίου και κίνητρα ή ευκαιρίες για το κοινό. Τέλος, αυτές οι ενέργειες 

πρέπει να κοινοποιούνται, επικοινωνούνται και η διαδικασία επανεκκινείται σε μια αδιάκοπη 

κυκλική ροή. Όλα δηλαδή τα άτομα, που συμμετέχουν στη διαδικασία καθιέρωσης επωνυμίας, 

μπορούν να εργαστούν για να συμβάλουν συνεργατικά, ως μέρος της διαδικασίας, στην 

https://www.citybranding.gr/2013/04/place-branding_27.html


 
392 Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές και Μελέτες Περίπτωσης 

καθιέρωση επωνυμίας και ταυτότητας τόπου. Τα στοιχεία καθιέρωσης της  επωνυμίας τόπου που 

σχετίζονται είναι οι «Τοπικές Κοινότητες», η «Εσωτερική κουλτούρα», οι «Ευκαιρίες» και οι 

«Επικοινωνίες» (Κaravatzis, 2009).  

 

Εικόνα 2: «Η διαδικασία του Branding τόπου» 

Ίδια 

επεξεργασία: & πηγή: https://www.researchgate.net/publication/277383884_ 

The_dynamics_of_place_brands_An_identity-based_approach_to_place_branding_theory 

 

 

Ο πολιτισμός, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επωνυμία/ταυτότητα 

τόπου. Ένας ρόλος, δηλαδή εμφανής, στο αποκορύφωμά του ως μέσο προβολής του τόπου, 

υποσχετικός για ευκαιρίες ψυχαγωγίας, με έμφαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και 

λοιπά εμβληματικά πολιτιστικά έργα. Ειδικότερα, η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού και 

τέχνης, μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας, αθλητισμού και άλλων ειδών εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ θεωρείται ότι συμβάλλει στη δημιουργία και ενίσχυση της επωνυμίας του τόπου 

(Anholt, 2010; Babkova, 2006).   

Πραγματοποιείται δηλαδή μια σύνδεση του place branding με τον τουρισμό. 

Αναδεικνύεται σε κινητήρια οικονομική δύναμη και αναδύεται η διπλή φύση του, εσωτερικά 

προς τους κατοίκους για ενίσχυση της ταυτότητάς τους, της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής 

ανάπτυξης και εξωτερικά προς όλο τον κόσμο, ως εικόνα προβολής και διαφοροποίησης σε 

εποχές παγκοσμιοποίησης (Αναστασιάδης, Φλιατάρη, 2015). 

 

 

3. Η τοπική ανάπτυξη δια του branding τόπου και την άσκηση περιφερειακή πολιτιστικής 

πολιτικής: Η περίπτωση του Δήμου Νάουσας Ημαθίας 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου (φυσικό τοπίο, πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστική 

πολιτική, τοπικά προϊόντα κτλ) συνθέτουν την εικόνα του, την επωνυμία του και εν τέλει την 

ταυτότητα. Μέσα λοιπόν, από μια άρτια -κατά το δυνατόν-δομημένη πολιτιστική πολιτική, 

δύναται ένα τόπος να αναδείξει αυτήν ακριβώς τη δυναμική του. Και ενώ ο σχεδιασμός μια 

πολιτικής γύρω από τον πολιτισμό δεν αντιμετωπιζόταν μέχρι πρόσφατα ως ευθύνη των τοπικών 

https://www.researchgate.net/publication/277383884_%20The_dynamics_of_place_brands_An_identity-based_approach_to_place_branding_theory
https://www.researchgate.net/publication/277383884_%20The_dynamics_of_place_brands_An_identity-based_approach_to_place_branding_theory
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αρχών, αλλά συχνά αποτελούσε αντικείμενο παροχής από ιδιωτικές επιχειρήσεις (Δρακάκη, 

2013), πλέον τα πράγματα δείχνουν να έχουν περιέλθει σε μια άλλη εποχή.  

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτιστική πολιτική ασκείται αφενός μεν από το ΥΠΠΟΑ 

αφετέρου σε επίπεδο περιφερειακό, από τις Περιφέρειες (Β’ βαθμός) και τους Δήμους (Α’ 

βαθμός), βάσει των αρμοδιοτήτων, που εκχώρησε ο νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010).  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί έκφραση και έκφανση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 

Τοπικής Αυτονομίας, που σε εθνικό επίπεδο κυρώθηκε με το νόμο 1850/1989 (ΦΕΚ 114 Α'/10-

5-1989). Ειδικότερα, ο νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) περί Δήμων και Κοινοτήτων 

(νυν δημοτικών διαμερισμάτων), εξειδικεύει τις αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με τον 

πολιτισμό (άρθρο 75).  

Από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο διαφαίνεται μια δυναμική ενίσχυση της ευχέρειας 

και των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σχετικά με την διαμόρφωση της πολιτιστικής τους πολιτικής, 

που αφορά την δημιουργία εκδηλώσεων, την επισκευή των κτιριακών υποδομών τους, την 

ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, ακόμη και την πολιτιστική ανταλλαγή σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνικό επίπεδο με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού.  

Επιπλέον, δημιουργεί μια «υποχρεωτικότητα» για τις δαπάνες σχετιζόμενες με την 

πολιτιστική ανάπτυξη. Μέσα από αυτήν ακριβώς τη θεσμοθετημένη πολιτιστική πολιτική της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, θεμελιώνεται μια αυτονομία τους λόγω ακριβώς των ιδιαίτερων τοπικών 

χαρακτηριστικών και πολιτιστικού πλουραλισμού, να βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης και 

διαλόγου με τους φορείς αυτούς και να συνδράμει συνεργατικά σε κάθε απόπειρα περιφερειακού 

πολιτιστικού σχεδιασμού που εν τέλει σκοπεί στο δημόσιο συμφέρον (Dallas, 2007; Μπιτσάνη, 

2004).  

Παράδειγμα πολιτιστικής άνθισης και τοπικής ανάπτυξης, αποτελεί και η περίπτωση του 

Δήμου Νάουσας Ημαθίας. Η Νάουσα, βρίσκεται στον Νομό Ημαθίας και διοικητικά υπάγεται 

στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα μετά 

την περιφέρεια Αττικής (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Σήμερα η πόλη αριθμεί περίπου 23.000 κατοίκους 

ενώ ο Δήμος της Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε 32.500 περίπου (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).  

Η Νάουσα, λοιπόν, πέραν της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς (ΔΙΟΝ, Ταφικά 

Μνημεία, Πέλλα, Σχολή Αριστοτέλους κα), έχει πλούσια σύγχρονη πολιτιστική δράση. Ο Δήμος 

Νάουσας, λειτουργεί σαν άλλη «πολιτιστική βιομηχανία», όρος που αποδίδει την ενασχόληση 

φορέων πολιτισμού με την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών (Βερνίκος, κα, 2004).  

Το αυτοτελές «Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού», το οποίο 

υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο και μέσα από του υφιστάμενους δημοτικούς υπαλλήλους του 

Δήμου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εν 

γένει πολιτιστική δράση του Δήμου Νάουσας (Γενίτσαροι και Μπούλες, Street Food Festival-

Wine Edition, Διεθνές Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης, κα). Τελευταίο πολιτιστικό γεγονός, 

ιδιαιτέρως σημαντικό για τον τόπο, αποτέλεσε το «Φεστιβάλ Τρύγου», ένα 10ήμερο φεστιβάλ 

που έλαβε χώρα για πρώτη φορά εφέτος, που αποτέλεσε σπουδαίο εφαλτήριο για τα μελλούμενα 

του τόπου.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικότερα όπως αυτή 

μορφοποιήθηκε στα κράτη της νότιας Ευρώπης, συνεπέφερε σημαντικές συρρικνώσεις στα 

εισοδήματα των πολιτών αλλά και των δημοσίων δαπανών. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί, λοιπόν, 

και εν γένει όλοι οι φορείς πολιτισμού (κυρίως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έπρεπε να 

επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους και να στραφούν σε άλλες χρηματοδοτικές πηγές αλλά 

και σε συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών φορέων (Γκαντζιάς, 2020).  
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Σε επίπεδο διεθνικό, σημαντικός αρωγός -σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό- έχει πλέον 

καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η απαρχής της βασίστηκε σε αμιγώς οικονομικούς λόγους 

και κίνητρα, θεσμικά και θεμελιώδη κείμενα της όπως η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (1993) και η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999), ενσωμάτωσαν το ενδιαφέρον 

της και την μέριμνα πια για τον πολιτισμό μέσα από σαφείς διακηρύξεις για την προστασία και 

προβολή του. Στην τρέχουσα συγκυρία λοιπόν της οικονομικής κρίσης την οποία διαδέχτηκε μια 

υγειονομική κρίση, η Ε.Ε., μέσα από όργανα, προγράμματα και πρωτοβουλίες ενισχύει 

οικονομικά τον πολιτισμό. 

Έτσι, το έτος 2018, ο Δήμος Νάουσας κατέφυγε στη λύση μια εναλλακτικής μορφής 

χρηματοδότησης· απέσπασε ευρωπαϊκή ενίσχυση (συγχρηματοδότηση) μέσα από το πρόγραμμα 

‘Cult-CreaΤE’. Το Πρόγραμμα “Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and 

Creative Tourism in Europe” με ακρωνύμιο “Cult-CreaTE” (2018-2022), είναι ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE, και στόχο έχει την ανάδειξη 

και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των πολιτιστικών και δημιουργικών 

βιομηχανιών και συνολικό προϋπολογισμό 1,798,270 εκ. Ευρώ. Το έργο αυτό, έχει εκτιμώμενη 

διάρκεια 4,5 έτη, που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2018 έως και τον Νοέμβριο 2022, 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ιδίους 

πόρους. 

Το Cult-CreaTE επιχειρεί να αναπτύξει το Δημιουργικό  και Πολιτιστικό  Τουρισμό, 

κάνοντας συμμέτοχες τις υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής MME), που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, στη 

δημιουργία νέων πολιτιστικών δράσεων/δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες έχοντας 

ως βασικό κίνητρο την επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα και δρώμενα του προορισμού τους, 

αποκτούν τη δυνατότητα, αντί να καταστούν παθητικοί θεατές του τουριστικού τους 

προορισμού, να καταστούν ενεργητικά υποκείμενα στην εμπειρία αυτή, συμμετέχοντας σε 

τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες.   

Μέσα λοιπόν, από την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου, ο Δήμος 

Νάουσας επιχειρεί έμμεσα να πετύχει ένα “re-branding” για τον τόπο, με συγκεκριμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό που αρχικά αποτέλεσε βάση για το branding τόπου ήταν το “Naousa, 

Sorry…no beaches!”, δηλωτικό δηλαδή του τι ΔΕΝ είναι η Νάουσα. Ωστόσο, η Νάουσα ήθελε 

να κάνει μια σαφή δήλωση του τι πραγματικά είναι. Η μακραίωνη ιστορία του τόπου αλλά και η 

κύρια ενασχόληση των κατοίκων, που αποτελεί ο οίνος και η αμπελουργία, ήταν το 

επιδιωκόμενο: μια ταυτότητα οίνου για τον τόπο.  

H Νάουσα λοιπόν, αξιοποίησε αρχικά τρείς βασικές συνιστώσες: την εκπαίδευση, τον 

πολιτισμό και τον τουρισμό. Έχει πλούσια πολιτιστική ταυτότητα, όμως, σκοπεύει να πετύχει 

βελτίωση και ενίσχυση του πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού (εφεξής ΠΔΤ), δια της 

βελτίωσης των υποδομών των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών της (εφεξής ΠΔΒ). 

Αν και δόθηκε μεγάλη προσοχή στην προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων 

τουρισμού στη Νάουσα, η συμβολή των ΠΔΒ στον ΠΔΤ, δεν έχει λάβει την αναγνώριση που 

τους αρμόζει.  

Μέσα από έργα και  δραστηριοποίηση, ενισχύεται ο πυλώνας του branding της πόλης 

(arts and crafts). Εκεί λοιπόν, στοχεύει η Νάουσα· σε συνέργειες μεταξύ του βιώσιμου 

τουρισμού και των ΠΔΒ, που μπορούν να βελτιώσουν την προβολή και την προώθηση του ΠΔΤ. 

Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην προώθηση βιώσιμων τουριστικών προορισμών, στην 

προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.  
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Πρακτικά, όμως, πώς θα επέλθει βελτίωση αυτής της πολιτικής; Η Νάουσα εξηγεί πως η 

βελτίωση της πολιτικής θα επέλθει μέσα από:  

 (1). Νέα έργα και παρεμβάσεις, που θα επικεντρωθούν στη δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων ΠΔΤ βάσει ήδη υπαρχόντων ή νέων (όπως χειροτεχνίες, τοπικά 

φεστιβάλ/εκδηλώσεις, παραδοσιακή/βιομηχανική αρχιτεκτονική, παραδοσιακή μουσική). Πέρα 

από τις ήδη καθιερωμένες εκδηλώσεις όπως τις «Διαδρομές του Κρασιού», το έθιμο 

«Γενίτσαροι και Μπούλες» κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, προσβλέπει σε σύγχρονες 

καινοτομίες δηλαδή υποστήριξη μέσω εικονικών οδηγών και εφαρμογών για την προώθηση 

τοπικών παραδόσεων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτελέσει θερμοκοιτίδα για την υποστήριξη 

νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΠΔΒ.  

 (2). Βελτιωμένη διακυβέρνηση: Σκοπείται ο σχεδιασμός του νέου επιχειρησιακού σχεδίου 

του Δήμου αξιολογώντας και προτείνοντας νέα μελλοντικά έργα ΠΔΤ, που θα χρηματοδοτηθούν 

από άλλες πηγές. Θα συνεχίσει επίσης να λειτουργεί, μετά το τέλος του έργου, παρέχοντας 

καθοδήγηση στην εκτέλεση των έργων και εμπειρογνωμοσύνη για την ενδιάμεση αναθεώρηση 

του Σχεδίου. Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης προσβλέπει, στο πλαίσιο επικοινωνίας καλών 

πρακτικών, να αποτελεί για δημόσιους χρήστες και επαγγελματίες ένα πεδίο ανταλλαγής 

πληροφοριών και ιδεών. 

 (3). Διαρθρωτική αλλαγή: Συγκεκριμένα, θα συμπεριλάβει ένα νέο μέτρο σχετικά με την 

ανάπτυξη του ΠΔΤ και την προώθηση των τοπικών ΠΔΒ, ενσωματώνοντας αποτελέσματα, 

βέλτιστες πρακτικές και εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Στόχος θα αποτελεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν βασισμένο στις ΠΔΒ, με σκοπό την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας.  

 Με τις ΔΠΒ, λοιπόν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, ο 

συνεκτικός ιστός της καινοτόμου ανάπτυξης στον Δήμο Νάουσας αποτελεί ο τουρισμός, που 

είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής στρατηγικής για την εξειδίκευση 

SMART1.  

Οι συμμετέχοντες τοπικοί φορείς στην υλοποίηση του προγράμματος, είναι οι εξής 

τέσσερις (4): 

 Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, 

 ο Σύνδεσμος Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας, 

 ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης Νάουσας, 

 η Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας,  

οι οποίοι, ενέχονται δημιουργικά σχετικά με την ανάπτυξη του νέου τουριστικού προϊόντος της 

Νάουσας, την ανάδειξη της ως την «Πόλη του Οίνου». 

Το όραμα του Δήμου είναι να βελτιώσει το Επιχειρησιακό του Σχέδιο2, ενσωματώνοντας 

ενέργειες, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των MME 

προκειμένου να αναπτυχθεί ο Γαστρονομικός και Οινοτουρισμός στη Νάουσα. Έτσι, ο Δήμος 

Νάουσας θέτει πέντε (5) στόχους:  

                                                 
1 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%9A0-%CE%91%CE% 

A98?inline=true  
2 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Νάουσας, τελεί υπό εκπόνηση/δημιουργία. Θα αφορά την πενταετία 2021-

2025. Η διαδικασία δημιουργίας του εκκίνησε τον Οκτώβρη του 2020 ωστόσο λόγω COVID-19 έχει καθυστερήσει 

σημαντικά η ολοκλήρωσή του. Η ψήφισή του αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Το περιεχόμενο του θα αφορά 

τον καθορισμό και την αξιολόγηση των στόχων και του οράματος του Δήμου καθώς και το Στρατηγικό Σχεδιασμό 

του 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%9A0-%CE%91%CE%25%20A98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%9A0-%CE%91%CE%25%20A98?inline=true
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• να παρέχει εργαλεία και κίνητρα στις MME για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους,  

• να συντονίσει τις δραστηριότητές τους προκειμένου να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν του 

Δήμου,  

• να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες μέσα από την ανάπτυξη διαδραστικών εμπειριών  

με σκοπό την ώθηση της τοπικής οικονομίας,  

• να ενδυναμώσει την δικτύωση και συνεργασία των MME του ΠΔΤ και 

• να εισάγει ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη των ανωτέρω ώστε το τουριστικό προϊόν της 

Νάουσας να συμπλέει με τις επιταγές της νέας εποχής, με σκοπό την προώθηση, συνδημιουργία 

και ψηφιοποίηση του ΠΔΤ.  

Ως υποχρεούται, λοιπόν, ο Δήμος δομεί τις επιλεγείσες δράσεις σε τρεις βασικούς 

άξονες. Ο ένας θα αφορά την δημιουργία ενός νέου έργου, ο δεύτερος να βελτιώσει ήδη 

υφιστάμενες πολιτικές και η τρίτη, να επιφέρει μέσα από το πρόγραμμα μια διαρθρωτική 

αλλαγή. Η πρώτη, εν προκειμένω, είναι η αμιγώς πολιτιστική, που συναρτάται με την 

δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Οι βασικοί άξονες των δράσεων, μέσω των οποίων 

θα πετύχουν το επιδιωκόμενο και ενσωματώνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) του 

Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα (Γαστρονομικού-Οινοτουρισμού και Ψηφιακών μέσων), 

είναι τρεις (3):  

 ΔΡΑΣΗ 1η (Νέο Έργο): ΝΑΟΥΣΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: 

καθιστά τις MME πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη του Γαστρονομικού και Οινοτουρισμού στην 

Νάουσα. Το παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν «Φεστιβάλ Τρύγου»3 είναι μια ετήσια εκδήλωση 

για την συγκομιδή σταφυλιών και την παραγωγή οίνου το Φθινόπωρο (Σεπτέμβρη ’21) και η 

επιδίωξη της καθιέρωσής της σε ετήσιο επίπεδο. Προβλέπεται να διαρκεί μία εβδομάδα, κατά 

την διάρκεια της οποίας οι MME θα ενέχονται άμεσα με την δημιουργία δικών τους 

εκδηλώσεων για τους επισκέπτες, εμπνευσμένες από την οινική παράδοση της Νάουσας. Θα 

πραγματοποιείται επίσκεψη σε οινοποιεία, δοκιμή κρασιού, συμμετοχή στη συγκομιδή και 

πάτημα σταφυλιού. Παρουσίαση της διαδικασίας συγκομιδής σταφυλιών στο παρελθόν και 

συμμετοχή με άλογα σε οινικές διαδρομές και επίσκεψη σε οινοποιεία της περιοχής. Τέλος, 

προβλέπεται η οργάνωση και καθιέρωση τος διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα φυσικά το 

κρασί. Ο τομέας της εστίασης θα αναλάβει την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και την 

δημιουργία γευστικών δοκιμών σε τοπικά εδέσματα και κρασιά  καθώς και τον σχεδιασμό 

κοσμημάτων με θέμα το σταφύλι και φύλλα αμπέλου. Ο σύλλογος ξενοδόχων θα παρέχει 

υπηρεσίες περιποίησης με προϊόντα οίνου ενώ ο Δήμος Νάουσας θα αναλάβει προβολή 

ντοκιμαντέρ σχετικών με την παραγωγή κρασιού, την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, 

χορωδίες να τραγουδούν για το κρασί, την οργάνωση υπηρεσιών ξενάγησης, βύθιση φιαλών με 

Ξινόμαυρο στον ποταμό Αραπίτσα με σκοπό «…την ωρίμανση στην αγκαλιά του ποταμού» και 

την ανάκτησή τους σε δέκα (10) χρόνια. 

 ΔΡΑΣΗ 2 (Βελτιωμένη Διακυβέρνηση): ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των MME του 

ΠΔΤ, ενθαρρύνοντας την δικτύωση και συνεργασίες. Η δράση αυτή θα δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων (“Naousa’s Local 

Stakeholders Networking and Collaboration Platform”- Naousa LostNET)4, η οποία θα 

αποτελέσει σημαντικό  εργαλείο με θετικές οικονομικές επιπτώσεις για τους φορείς, ενέχοντας 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα αποτελεί πύλη διαλόγου, συνεργειών και ανταλλαγής ιδεών 

μεταξύ τους για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για την προώθηση προϊόντων 

και υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή, θα ενσωματώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες και 

                                                 
3 https://www.makthes.gr/xekina-to-festival-trygoy-tis-naoysas-444069  
4 https://lostnet.naoussa.gr/  

https://www.makthes.gr/xekina-to-festival-trygoy-tis-naoysas-444069
https://lostnet.naoussa.gr/
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προσφορές για παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα οίνου του τόπου. Θα αποτελεί μια οδό 

δικτύωσης των φορέων μεταξύ τους σε ένα forum διαλόγου αλλά και μια πλατφόρμα 

επικοινωνίας με τους επισκέπτες. Με τον τρόπο αυτό, οι ΜΜΕ θα καταστούν ανταγωνιστικές, η 

ανταγωνιστικότητα αυτή θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και το υψηλό 

αυτό επίπεδο μέσα από πρωτοβουλίες ανάδειξης και προβολής τους, θα δημιουργήσει και θα 

προσδώσει στον τόπο την ταυτότητα που επιδιώκεται, την ταυτότητα (brandname) οίνου, 

«Νάουσα, η πόλη του Οίνου και της Γαστρονομίας» και εν τέλει οι ΜΜΕ θα καταστούν 

αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής του τόπου με την καθιέρωση της συμμετοχής τους 

στην ετήσια εκδήλωση. 

 ΔΡΑΣΗ 3 (Διαρθρωτική αλλαγή): ενσωμάτωση ψηφιακών πολιτικών για τις ΠΔΒ και τον 

ΠΔΤ στο Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Νάουσας. H δράση αυτή αποσκοπεί στο να 

ενσωματώσει ο Δήμος Νάουσας, μέσα από τον νέο επιχειρησιακό του σχέδιο, πολυμέσα και 

τεχνολογικά ψηφιακά συστήματα τόσο σε τομείς επιχειρηματικότητας όσο και στην πολιτιστική 

της κληρονομιά. Που μέχρι τώρα δεν είχε. Και αν ακόμη δεν μοιάζει προφανής η σύνδεση της 

‘διαρθρωτικής αλλαγής’ με την πολιτιστική ζωή του τόπου, αυτή είναι αδιαμφισβήτητη. Η 

χρήση ψηφιακών εργαλείων θα συμβάλει στη διάδοση ψηφιακού υλικού σχετικά με την 

πολιτιστική ζωή· βίντεο, διαφημιστικά σποτ, δελτία τύπου και τελικά προσέλκυση επισκεπτών. 

Επίσης, με την χρήση των εργαλείων αυτών δύναται να πραγματοποιεί και να προβάλει 

πολιτιστικές δράσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί οφειλόμενοι σε λόγους ανωτέρας 

βίας αναγόμενοι όπως πανδημία covid-19, κακός καιρός κα. χωρίς να απαιτείται η ματαίωσή 

τους (on line μαθήματα μαγειρικής με βάση το ξινόμαυρο, ψηφιακές περιηγήσεις σε οινοποιία, 

on line εργαστήρια κατασκευών με θέμα την άμπελο, προβολή θεατρικών παραστάσεων κα). 

 

4. Συμπεράσματα, Προτάσεις, Προοπτικές 

Συμπερασματικά, η Νάουσα ουσιαστικά κινητοποιεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 

γαστρονομικού κλάδου να κατανοήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους μέσω της προβολής 

της δραστηριότητάς τους σε Ελλάδα και εξωτερικό με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην 

πόλη που θα συμβάλλει διαδοχικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της 

πόλης σε γαστρονομικό προορισμό. Προς τούτο αξιοποιείται ο οίνος, ως χαρακτηριστικό προϊόν 

της τοπικής γαστρονομίας, που σε συνδυασμό με   την  τοπική   κουζίνα   της   περιοχής, μπορεί 

να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό της περιοχής της  Νάουσας με ιδιαίτερη 

δυναμική στη δόμηση και ισχυροποίηση  της  τοπικής  οικονομίας 

Σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη, η Νάουσα αξιοποιεί το πρόγραμμα με σκοπό τον 

συντονισμό, αλληλεπίδραση και προαγωγή των δεδομένων γύρω από την τοπική ανάπτυξη. Το 

‘Cult-CreaTE’  δίνει  τη  δυνατότητα ανάπτυξης και διεύρυνσης των  τοπικών επιχειρήσεων, 

παρέχοντας στους επισκέπτες/τουρίστες νέες εμπειρίες (δραστηριότητες  οινογνωσίας και 

γευσιγνωσίας, συμμετοχή στις εργασίες του τρύγου και της παραγωγής κρασιού, δημιουργία 

παραδοσιακής μάσκας του γενίτσαρου,  ζωγραφική  του δικού του  πίνακα  για  τη  Νάουσα ή 

δημιουργία  σουβενίρ).  

Όλες αυτές οι νέες δραστηριότητες αποτελούν κινητήρια  δύναμη για  τις επιχειρήσεις να 

δημιουργήσουν, να εξελιχθούν και να καινοτομήσουν, στους επισκέπτες να αποκτήσουν έντονες 

ταξιδιωτικές εμπειρίες και στον Δήμο να επωφεληθεί από την τοπική ανάπτυξη μέσω του 

κεφαλαίου που επενδύεται στον τόπο είτε από τους επιχειρηματίες είτε από τους επισκέπτες που 

καταναλώνουν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

Η Νάουσα, εφαρμόζει εν τοις πράγμασι, μια τακτική “co-branding”. Το “co-branding” 

συνίσταται στην συνύπαρξη δυο διαφορετικών brand, προϊόντος και τόπου, όπου προσπαθεί να 
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προβάλει και να εμπορευτεί ένα φυσικό προϊόν (εν προκειμένω «οίνο») συσχετίζοντάς το με ένα 

μέρος/τόπο, που θεωρείται ότι έχει ευεργετικά χαρακτηριστικά για την εικόνα τόσο του 

προϊόντος όσο και του τόπου (Karavatzis, 2005). Συνδυάζεται εν προκειμένω, ο τόπος με την 

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γνωστός και για τη σύγχρονη πολιτιστική του δράση και ο 

οίνος και τα προϊόντα οίνου του τόπου (Ξινόμαυρο).   

Το branding τόπου αντιμετωπίζεται έτσι ως μια μορφή διαχείρισης/διοίκησης τόπου μέσα 

από συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ με σκοπό την ταυτόχρονη προβολή (co-branding) 

προϊόντος και τόπου. Καθίσταται σαφές ότι η Νάουσα επιδιώκει σε ευρύτερο επίπεδο επενδύσεις 

στον τόπο για ανάπτυξη και προγράμματα εργασίας, ευρωπαϊκά εδαφικής συνεργασίας και 

άλλες τοπικές, αναπτυξιακές πολιτικές. Παράλληλα, ενσωματώνοντας τέτοια στοιχεία στο 

Επιχειρησιακό της σχέδιο, η Νάουσα καθίσταται πιο ανταγωνιστική, ενδεχομένως προσεγγίζει 

ξένες αγορές και δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω χρηματοδότησης ΕΤΠΑ για την περίοδο 

2021-20275. 

Η ενασχόληση κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την άσκηση περιφερειακής 

πολιτιστικής πολιτικής αποτελεί έναν σπουδαίο ρόλο, μια σημαντική ανάληψη πρωτοβουλίας 

και ταυτόχρονα ευθύνης. Όμως, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενοποιητική προσέγγιση  στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτιστικής  πολιτικής σε κάθε Δήμο και όχι να γίνεται έρμαιο της 

εναλλαγής κυβερνήσεων, η οποία καταργεί την συνοχή και την συνέχεια στην άσκησή της.  

Επιπλέον, ο σχεδιασμός αυτός της πολιτιστικής πολιτικής είναι αδήριτη ανάγκη να 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες της πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία θα 

μεριμνά την συνύπαρξη  τριών πυρήνων: πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού. Επιπλέον, ο 

συντονισμός των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μιας περιοχής, οφείλει να αξιοποιεί την 

υποδομή σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 

έτσι ώστε να εδραιωθεί στη συνείδηση των τοπικών αλλά και των επισκεπτών η ανάγκη για τον 

πολιτισμό και τις τέχνες (Δρακάκη, 2013). 

Είναι κοινώς ανάγκη ο σχεδιασμός να γίνεται με προγραμματισμό, σαφή έκθεση των 

στόχων, να έχει διάρκεια, συνοχή, συνέχεια και συνέπεια. Η Μπιτσάνη (2004) τοποθετείται 

λέγοντας ότι «…κριτήριο δεν μπορεί να είναι άλλο από την ποιότητα και κύρια επιδίωξη η 

βελτίωση των όρων ζωής και της τοπικής  κοινωνίας».  
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Κεφάλαιο 29: 
 

 

 

 

Χωροταξικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη: 

Το Μουσείο Σμύριδας στη θέση «Σαραντάρα» της Κορώνου Νάξου 
 

Φανή Αγγελοπούλου 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας  

Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» 

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική  

στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου 
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Περίληψη: 

Η Νάξος χαρακτηρίζεται από τα σμυριδοφόρα μεταλλευτικά κοιτάσματα τα οποία εντοπίζονται 

βορειοανατολικά, στην ορεινή περιοχή του νησιού και κυρίως γύρω από τις κοινότητες 

Κορώνου και Απειράνθου. Λόγω της περιορισμένης αξιοποίησης της σμύριδας από τη σύγχρονη 

βιομηχανία, η εξόρυξη της όπως και η διάθεση της στο εμπόριο πραγματοποιούνται πλέον σε 

πολύ περιορισμένη κλίμακα. Τα σμυριδωρυχεία που εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να 

λειτουργούν είναι ελάχιστα.  

Κατά την προπολεμική περίοδο ωστόσο, οι κάτοικοι των σμυριδοχωρίων στήριξαν την 

επιβίωση τους στην εκμετάλλευση του ορυκτού. Οι στοές των ορυχείων έχουν ανοιχτεί από τους 

ίδιους τους σμυριδεργάτες με δική τους πρωτοβουλία και τη χρήση δικών τους μέσων. Ως 

απόρροια, η μεταλλευτική ιστορία που συνοδεύει τον τόπο και οι πολιτισμικές αναφορές που 

προέρχονται από την παράδοση της εργασίας στα ορυχεία, η οποία περνά από γενιά σε γενιά με 

κληρονομικό δικαίωμα, είναι ιδιαίτερα πλούσιες.  

Η Κόρωνος αποτελεί το βασικό σμυριδοχώρι της ΒΑ Νάξου και ο εξωτερικός χώρος του 

ορυχείου με το όνομα «Σαραντάρα», που βρίσκεται λίγο πιο έξω από την κοινότητα, έχει 

επιλεγεί για τη δημιουργία Μουσείου Σμύριδας το οποίο με τη λειτουργία του αναμφίβολα θα 

συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. Η 

ανέγερση του Μουσείου, αν και έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 

μέχρι τη συγγραφή του παρόντος δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Η αποπεράτωση του έργου αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και των δημοτικών 

αρχών της περιοχής, καθώς τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του Μουσείου και την 

διάθεση του στο κοινό, υπακούοντας στις επιταγές της βιώσιμης πολιτισμικής ανάπτυξης, θα 

είναι ωφέλιμα όχι μόνο για την τοπική οικονομία της ορεινής Νάξου, αλλά και για ολόκληρο το 

νησί,. 

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Βορειοανατολική Νάξος, Σμυριδωρυχεία, Μουσείο Σμύριδας, Πολιτισμική 

Κληρονομιά, Τοπική Ανάπτυξη 
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1. Εισαγωγή 

Το ορυχείο με το όνομα «Σαραντάρα» είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα της 

Κορώνου. Πρόκειται για ορυχείο εξόρυξης σμύριδας και καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από 

πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500m2). Βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την 

κοινότητα Κορώνου (στα μισά περίπου του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που συνδέει την 

Κόρωνο με τον Λυώνα), στο πάνω μέρος της περιοχής Καμπί. Ανοίχτηκε πριν το 1940 από 

σαράντα εργάτες και πήρε το όνομα του από αυτά τα σαράντα μερίδια των αρχικών δικαιούχων. 

Ήταν μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα και το ορυχείο απέδιδε το ανάλογο αποτέλεσμα 

(Μανωλάς, 2020). Διαθέτει τρείς εισόδους, οι δύο οριζόντιες σε απόσταση λίγων μέτρων με 

διαφορετικό υψομετρικό επίπεδο, και μια τρίτη σχεδόν κατακόρυφη που οδηγεί στη κορυφή του 

βουνού (Μανωλάς, 2007). Η νεότερη από τις δύο παράλληλες στοές ανοίχτηκε το 1947 ενώ 

στην παλαιά στοά διατηρούνται ακόμα οι σιδηρογραμμές στην είσοδο της και είναι 

προσπελάσιμη σε αρκετά μέτρα βάθος. 

Σημερινός στόχος είναι η παλιά στοά να καταστεί επισκέψιμη στο κοινό και με τη χρήση 

ενός βαγονέτου να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των επισκεπτών στο εσωτερικό της 

(Μανασσάκη, 2019). Στο χώρο της στοάς αυτής διασώζονται ως σήμερα μια γεφυροπλάστιγγα 

εν λειτουργία, ένα ετοιμόρροπο κτίσμα με χειροκίνητο μαγκάνι, ένα κομπρεσέρ και γρανάζι που 

είχαν αγοραστεί με μεγάλο κόπο και στέρηση από τους πρώτους Σαρανταριώτες για να 

διευκολύνουν τη δουλειά τους, και ένα παραδοσιακό μητάτο1 που κτίστηκε το φθινόπωρο του 

’40 (naxos.gr). Στον εξωτερικό χώρο του ορυχείου έχουν ανεγερθεί δύο κτίσματα που 

αποσκοπούν στη μελλοντική στέγαση του Μουσείου Σμύριδας και του Γραφείου Πληροφοριών. 

Οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του Μουσείου της Σμύριδας παραμένουν μέχρι σήμερα 

ανεπιτυχείς, και ένα έργο που θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην αναζωογόνηση της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής της βορειοανατολικής Νάξου χρησιμοποιείται προς το παρών 

ως στάβλος (Μανασσάκη, 2019). 

 

Εικόνα 1. Εξωτερικός χώρος ορυχείου Σαραντάρας (Μανωλάς, 2007). 

 

2. Το αίτημα της τοπικής κοινότητας για την ολοκλήρωση του Μουσείου. 

Η κατασκευή του Μουσείου Σμύριδας στη Σαραντάρα ξεκίνησε το 2000 αλλά παρά τη 

σημαντικότητα του, το έργο αυτό έχει παραμείνει για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους μέχρι 

σήμερα ημιτελές. Ως αναπτυξιακή πρόταση μεριμνά για τα τοπικά πολιτισμικά και ιστορικά 

στοιχεία τα οποία αξίζουν ανάδειξης, και εφόσον τεθεί σε λειτουργία προβλέπεται να 

                                                 
1 Μικρό βοηθητικό αγροτικό οικοδόμημα (el.wiktionary.org/). 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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φιλοξενήσει εκθέματα και υλικό από το σύνολο των αργούντων ορυχείων σμύριδας. Η 

ολοκλήρωση του περιλαμβάνει παράλληλα την αποκατάσταση και τη συντήρηση των 

υπαρχόντων κτισμάτων και του εξοπλισμού, τον καθαρισμό του χώρου, τη συντήρηση 

τμημάτων των στοών και σιδηροτροχιών καθώς και την προμήθεια επιβατηγών βαγονιών για 

τους επισκέπτες (Μανασσάκη, 2019). 

Επιπρόσθετα, όπως περιγράφει στο τελευταίο αίτημα του ο πρόεδρος της κοινότητας 

Κορώνου με το οποίο ζητά την αποπεράτωση του Μουσείου Σμύριδας, αναμένεται να δοθούν 

στο κοινό ως εκθέματα και προσωπικά αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί από εργάτες και 

κατοίκους της περιοχής, και τα οποία οι ίδιοι έχουν παραχωρήσει στις τοπικές αρχές 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό (koinothtakoronou.blogspot.com/). 

 

3. Η ολοκληρωμένη μελέτη Γεωπολιτιστικής Ανάπτυξης και η δημιουργία σχετικού 

Μουσείου. 

Τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση των ορυχείων στις πλαγιές του όρου Αμόμαξη έλαβαν 

χώρα με τα Προγράμματα LEADER ΙΙ Κυκλάδων (1997-2001) και MEDSTONE - Recite II 

(1998-2002), αλλά λόγω σημαντικών καθυστερήσεων τα έργα έμειναν στάσιμα (Μανασσάκη, 

2019). Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2018, δημοσιεύτηκε η σύνοψη της σύμβασης 2759/2017 

μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της εταιρείας 

ECHMES Ltd. 

«Περιβαλλοντικές, Χημικές και Μεταλλουργικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.» σχετικά με την εκπόνηση 

ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας αξιοποίησης της σμύριδας Νάξου υπό την διπλή 

θεώρηση: 

α) Εξορυκτική/εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σμύριδας της περιοχής Αμόμαξης 

Νάξου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (ECHMES Ltd., 2018) 

β) Γεωπολιτιστική ανάδειξη / αξιοποίηση / εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και των παλαιών 

ορυχείων σμύριδας, καθώς και δημιουργία σχετικού Μουσείου, ως τουριστικό, εναλλακτικό ή 

συνδυασμένο τουριστικό πόλο έλξης (ECHMES Ltd., 2018). 

 

Εικόνα 2. Τα κτίρια που στέκονται ημιτελή στην είσοδο του ορυχείου Σαραντάρας και 

φιλοδοξούν να φιλοξενήσουν τα εκθέματα του Μουσείου Σμύριδας (Μανωλάς, 2007). 
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Στόχος του δεύτερου σκέλους του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι η αξιοποίηση 

των μνημείων που συνδέονται με την ιστορία της σμύριδας και τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα 

σε όλη τη περιοχή της Ορεινής Νάξου. Η εν λόγω πρόταση έρχεται να δώσει μια βιώσιμη 

εναλλακτική στρατηγική ενίσχυσης του πολιτισμικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής, μέσα 

από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδρομής με ενδιάμεσους σταθμούς στα 

σημεία ενδιαφέροντος. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης 

αυτής θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα 

συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάδειξη της ιστορίας των σμυριδωρυχείων (ECHMES Ltd., 

2018). 

Ακολούθως στην ίδια μελέτη Γεωπολιτιστικής ανάδειξης προτείνεται, η προσέγγιση των 

επισκεπτών στα σημεία αξιοποίησης να πραγματοποιείται με οργανωμένες εκδρομές από τη 

Νάξο. Σχετικά με τη τελευταία πρόταση, δίνεται μια περιγραφή ενός συγκεκριμένου 

οδοιπορικού, το οποίο αποτελεί μία σχεδιασμένη διαδρομή που συνδυάζει όλους τους 

προορισμούς πολιτισμικού ενδιαφέροντος και στο οποίο προσδίδεται το όνομα «Οι δρόμοι της 

Σμύριδας». Περιλαμβάνει στάσεις στα κυριότερα αξιοθέατα, όπως είναι το Μουσείο Σμύριδας 

και η Παλαιά Στοά ορυχείου «Σαραντάρας», και εντοπίζει τα σημαντικότερα σημεία όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία και να λάβει πληροφορίες για το ταξίδι της σμύριδας 

(ECHMES Ltd., 2018). 

 

Εικόνα 3. Χάρτης προβολής διαδρομών και σημείων αξιοποίησης της πρότασης «Οι δρόμοι της 

σμύριδας» (ECHMES Ltd., 2018). 

 

 
 

4. Συμπεράσματα 

Η παραπάνω μελέτη σκοπιμότητας καταλήγει στο ότι εκτός των νέων θέσεων εργασίας που θα 

δημιουργηθούν με τη λειτουργία του Μουσείου Σμύριδας και των άλλων συναφών τουριστικών 

δραστηριοτήτων, η κατάλληλη προβολή της μεταλλευτικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών 
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τοπόσημων της περιοχής θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε η Ορεινή Νάξος 

να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι για την εκτίμηση της επισκεψιμότητας στα πλαίσια της 

μελέτης έχει θεωρηθεί ως μουσείο με θεματική συνάφεια το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου, 

και έχει ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη επισκεψιμότητα, η οποία για το έτος 2016 ανήλθε σε 30.000 

επισκέψεις. Οι νέες θέσεις εργασίας οι οποίες εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, κατά την παράδοση του στη διάθεση του κοινού, ανέρχονται σε 25 

(ECHMES Ltd., 2018). 

Η μεταλλευτική κληρονομιά αποτελεί το επίκεντρο του πολιτισμικού τουρισμού που 

ονομάζεται μεταλλευτικός τουρισμός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αειφορίας και 

πηγή απασχόλησης / εισοδήματος μετά το τέλος της εξόρυξης. Εάν κατορθώσει να συνδεθεί με 

τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες των τοπικών κοινοτήτων και των μικροεπιχειρήσεων, 

δύναται να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην παραδοσιακή τουριστική οικονομία 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εξορυκτικών χώρων, οι οποίοι μετατράπηκαν σε προσβάσιμα 

τουριστικά αξιοθέατα και συνέβαλλαν έτσι στην βιώσιμη ανάπτυξη, λ.χ. το πασίγνωστο 

μεταλλευτικό Λαύριο (Τζεφέρης, 2020). Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιτυχημένης 

λειτουργίας μεταλλευτικού μουσείου αποτελεί το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου το οποίο 

ιδρύθηκε το 1998 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς 

προορισμούς του νησιού με περισσότερους από 10.000 επισκέπτες ετησίως. Απευθύνεται τόσο 

σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και στην τοπική εκπαιδευτική κοινωνία 

(Τζεφέρης, 2021). 

Με τη λειτουργία του τιμά τη μνήμη όλων των κατοίκων οι οποίοι εργάστηκαν για τον 

μεταλλευτικό κλάδο του τόπου και συνέβαλλαν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του 

νησιού. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του προς την τοπική κοινωνία εστιάζει στην 

προβολή της μεταλλευτικής ιστορίας της Μήλου μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων και των 

προγραμμάτων που προσφέρει, όπως είναι οι περιοδικές εκθέσεις, τα επιστημονικά συνέδρια, οι 

ειδικές ξεναγήσεις και οι συναφείς με το αντικείμενο του εκδόσεις. Ανάλογο είναι και το 

μελλοντικό όραμα για το Μουσείο Σμύριδας, εκτός δηλαδή από την εκτενή παρουσίαση της 

εξορυκτικής δραστηριότητας και της ιστορίας της Ναξίας Σμύριδος να καταφέρει να κάνει 

γνωστό στο ευρύ κοινό και τον τρόπο ζωής των εξορυκτικών κοινοτήτων του παρελθόντος, οι 

οποίες με τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων αποτέλεσαν κυρίαρχο 

συστατικό της τεχνολογικής προόδου και της ανθρώπινης εξέλιξης (Τζεφέρης, 2021). 
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Κεφάλαιο 30: 
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Κύρου Μάριος 

Email:marioskyrou1972@gmail.com  
 

Σούλτου Μυρτώ 

Email:mirtosoultou@outlook.com.gr  

Κακλαμάνος Ευάγγελος 

Email:vage97naxos@gmail.com  

 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποτύπωση και καταγραφή αναξιοποίητων μνημείων της 

ορεινής Νάξου. Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα ιστορικά στοιχεία ίδρυσης 3 Ενετικών 

κάστρων, μείζονος πολιτιστικής και πολιτισμικής σημασίας, τα οποία βρίσκονται στο Γεωχώρο 

της Νάξου. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη περιγραφή των 3 κάστρων, ενώ θα 

σταθούμε ιδιαίτερα στο «Απάνω κάστρο» ως ενός από τα σημαντικότερα «αμυντικά τείχη» 

της ορεινής Νάξου. 

Η χαρτογραφική απεικόνιση των κάστρων θα μας βοηθήσει στην κατανόηση της 

σημαντικής θέσης που κατέχουν τα μνημεία αυτά στον γεωπολιτικό χώρο της Νάξου. Στην 

συνέχεια θα εστιάσουμε στην μελέτη περίπτωσης του Απάνω Κάστρου (Castel d’ alto), που 

βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο μεταξύ Ποταμιάς και Τραγαίας (Χαλκί). Εδώ επιπροσθέτως 

αναφέρουμε την πολιτιστική-πολιτισμική αποτύπωση των μνημείων αυτών αλλά και την 

αξιοποίηση τους ως ένα πολιτιστικό κόμβο με κέντρο την Νάξο. Τέλος παρατίθενται τα 

συμπεράσματα - προτάσεις.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα ενός σημαντικού 

αμυντικού κόμβου, μέσα από την αποτύπωση του σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον. Με την 

χρήση των μηχανισμών αποτύπωσης, (χαρτογράφηση), θα κατανοήσουμε 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: Κάστρα της Ορεινής Νάξου, Αποτύπωση,  αναξιοποίητα μνημεία ορεινής 

Νάξου, Απάνω Κάστρο (Castel d’ Alto)  
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1. Εισαγωγή  

Τα κάστρα της Ορεινής  Νάξου αποτέλεσαν την περίοδο της Ενετοκρατίας την κύρια αμυντική 

γραμμή της Νήσου Νάξου. Ο Μάρκος 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. 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. Στόχος της οικιστικής 

οργάνωσης των Ενετικών προτύπων, με τα οποία κτίστηκαν τα κάστρα της ορεινής Νάξου, ήταν 

η εξασφάλιση της ασφάλειας.  

Σκοπός του άρθρου είναι η χαρτογραφική,  και πολιτισμική αποτύπωση-αξιοποίηση, των 

τριών αναξιοποίητων Μνημείων- Κάστρων της ορεινής Νάξου, και ιδιαίτερα του «Απάνω 

Κάστρου».. 

 

 
 

2. Ιστορικά στοιχεία. 

2.1.  Το Κάστρο τ Απαλλίρου 

Το  οχυρότατο κάστρο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικισμούς των πρώιμων 

βυζαντινών χρόνων στο Αιγαίο. Κτίστηκε πιθανόν το β μισό του 7ου αιώνα . Εικάζεται ότι εκεί 

βρισκόταν για κάποιο διάστημα η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Νάξου. Οι Βενετοί πάντως στα 

1207 , προκειμένου να καταλάβουν το νησί, πολιόρκησαν το Κάστρο , το οποίο και εκπόρθησαν 

έπειτα από πολιορκία πέντε εβδομάδων.  

Στη συνέχεια το κάστρο εγκαταλείφθηκε (είτε καταστράφηκε από τους Βενετούς. )Το 

μήκος του κάστρου ξεπερνά τα 300μ.,ενώ το πλάτος του φθάνει τα 60-100μ. Σώζεται ένα 

μεγάλο σχετικά τμήμα του περιμετρικού τείχους, το οποίο ενισχύεται κατά διαστήματα από 

Πύργους και ένα ισχυρό ημικυκλικό προμαχώνα. Μέρος του τείχους του ανήκει πιθανόν σε 

προϊστορική οχύρωση. Διακρίνονται τα ερείπια οικιών και πάμπολλες  καμαροσκεπείς  
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κιστέρνες. Εντός και πέριξ των τειχών του κάστρου έχουν εντοπιστεί τα ερείπια ορθοδόξων 

ναών, με γνωστότερο εκείνο του Αγίου Γεωργίου , που δεσπόζει στο ύψωμα (474μ.). 

 

 

 

 

2.2 Το Κάστρο του Καλογέρου. 

Για το βυζαντινό κάστρο του Καλόγερου ελάχιστα μας είναι γνωστά. Πρόκειται για ένα κάστρο 

που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού , κοντά στον Απόλλωνα σε απόκρημνο και 

δυσπρόσιτο ύψωμα 357 μέτρων, που το καθιστούσε σχεδόν απόρθητο. Όλες οι πλευρές του 

περιβάλλονται από τείχη , εκτός της ανατολικής που είναι εξαιρετικά επικλινής και βραχώδης 

και βλέπει προς την θάλασσα. Θεωρείται ότι το ύψωμα, όπου είναι χτισμένο κατοικήθηκε από 

την αρχαιότητα (πιθανόν από τους προϊστορικούς χρόνους έως το Μεσαίωνα. Σήμερα 

εντοπίζονται εκεί ίχνη από οχυρώσεις, δωμάτια ,αποθήκες, δεξαμενές , καθώς και από άλλα 

κτίσματα. Αξίζει να αναφερθεί η ύπαρξη πολυάριθμων πύργων ή πυργοειδών επαύλεων 

διάσπαρτων στη Ναξιακή ενδοχώρα, που ανήκαν σε Δυτικούς τοπικούς άρχοντες ,οι 

περισσότερες από τις οποίες ωστόσο ανεγέρθηκαν μετά τον Μεσαίωνα.  

Η ύπαρξη των οχυρωμένων αυτών κατοικιών, η διατηρούμενη χρήση οικόσημων από 

Δυτικούς ευγενείς- γαιοκτήμονες , καθώς και η επί μακρόν επιβίωση φεουδαλικών πρακτικών 

και νοοτροπιών αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι ο Μεσαίωνας στη Νάξο δεν 

τελείωσε το β μισό του 15ου αιώνα , αλλά ότι διήρκεσε ουσιαστικά για πολλούς ακόμα αιώνες , 

μέχρι τις παραμονές σχεδόν της Ελληνικής Επαναστάσεως. 

 

2.4 Χαρτογραφική Αποτύπωση  

Η χαρτογραφική απεικόνιση της αποτύπωσης των Κάστρων της Ορεινής Νάξου, σε Πρώτο 

στάδιο αποτέλεσε την γεωαναφορά, μέσω των προτεινόμενων  χαρτογραφημένων διαδρομών 

από το κέντρο της Νάξου προς τα τρία αυτά κάστρα. (Χάρτης 2).  

Η  αποτύπωση στον παρακάτω χάρτη βοηθάει στο διαχωρισμό συγκεκριμένων διαδρομών 

προς τα μνημεία αυτά, ενώ  επιπλέον δημιουργεί μια ασφαλιστική δικλείδα αξιοποίησης και 

διατήρησης των μνημείων αυτών, όπως φαίνεται και στον Χάρτη. 
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2.5 Μελέτη περίπτωσης: Τα’ Απάνω Κάστρο (Castel D’ alto)  

Τα’  Απάνω Κάστρο (Castel d Alto) δεσπόζει στο κέντρο του νησιού ,σε ένα ύψωμα ανάμεσα 

στις εύφορες κοιλάδες της Ποταμιάς και της Δρυμαλίας, βορείως του Τσικαλαριού , σε 

υψόμετρο 422 μέτρων . Σύμφωνα με την παράδοση κτίστηκε το β μισό του 13ου αιώνα από το 

Μάρκο Σανούδου Β , με σκοπό την αντιμετώπιση των τουρκικών πειρατικών επιδρομών. 

Πιθανολογείται ότι ανακαινίστηκε γύρω στα 1500, εποχή κατά την οποία προστέθηκαν οι 

σωζόμενες σήμερα δύο πολεμίστρες.  

Πάντως τα υπάρχοντα ευρήματα μαρτυρούν οχύρωση του εν λόγω υψώματος ήδη από 

την προϊστορική εποχή, ενώ στους πρόποδες του έχει εντοπιστεί και γεωμετρικό νεκροταφείο.  

Σήμερα σώζονται μόνο κάποια ερείπια του κάστρου: δύο σειρές τειχών με προμαχώνες 

(Εικόνα. 3), εκκλησίες ανατολικού και δυτικού δόγματος, καθώς και ερείπια αρχοντικών και 

διαφόρων άλλων κτισμάτων. Οι φθορές από το χρόνο είναι πάρα πολλές και χρήζει άμεσης 

αναστηλώσεως ,προτού καταστραφεί ολοσχερώς. 

 

 

 

Το οδοιπορικό μας προς το κάστρο έφερε στο φώς, αφενός την δύσκολη πρόσβαση προς 

το μνημείο, η οποία οφείλεται στην πλήρη εγκατάλειψη του συγκεκριμένου κάστρου και την 

έλλειψη στοιχειώδους σήμανσης, αφετέρου την σχεδόν οληκληρωτική κατάρευση των τειχών 
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του κάστρου, από την ελλειψη συντήρησης και το πέρασμα του χρόνου, καθώς και από τις 

ακραίες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.  

 

2.6 Πολιτιστική/Πολιτισμική Αποτύπωση – Αξιοποίηση  

Τα πολιτιστικά μνημεία τα οποία αποτυπώνονται στην ορεινή Νάξο  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. Είναι επιβεβλημένη η άμεση αναστήλωση τους και η διατήρησή τους όπως 

παρουσιάζεται ενδεικτικά στην για την διάσωση ενός μεγάλου μέρους της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς και ιδιαίτερα ορισμένων από τα μνημεία αυτά, τα οποία αποτέλεσαν κοιτίδα 

πολιτισμού, από την εποχή της δημιουργίας τους μέχρι σήμερα.  

 

3. Συμπεράσματα  

Η  διατήρηση των πολιτισμικών μνημείων καθώς και η ανάδειξη-αναστήλωση  των 

συγκεκριμένων μνημείων, με σκοπό την διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς μπορεί να 

επιτευχθεί, μέσω της  προώθησης  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από συμμετοχικές 

διαδικασίες, η  ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των τοπικών φορέων, θα 

μπορέσει να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την πλήρη αξιοποίηση ενός από τα 

σημαντικότερα μνημεία: το «Απάνω Κάστρο».  

Πίνακας 1: SWOT Ανάλυση 

 
 

Η προσβασιμότητα-επαναχάραξη και η χαρτογράφηση του μονοπατιού που προσφέρει 

πρόσβαση στον χώρο με την ταυτόχρονη  ανάπλαση του χώρου και την δημιουργία υποδομών 

ηλεκτροδότησης-υδροδότησης, την δημιουργία υπηρεσιών-υποδομών πολιτιστικής διαχείρισης, 

καθώς και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, θα προσφέρει 

την δυνατότητα μιας εξειδικευμένης πληροφόρησης-ομαδοποίησης στον επισκέπτη. 

Ωστόσο καταλυτικό ρόλο κατέχει, η δημιουργία μιας επιτροπής ενιαίας διαχείρισης των 

αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, η οποία θα έχει την δυνατότητα, να αναδείξει και να 

προστατεύσει  το συγκεκριμένο υπό εξέταση μνημείο, με την  ένταξη του όλου χώρου στην 

τουριστική προβολή του νησιού της Νάξου.   
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4. Βιβλιογραφία  

Κεφαλληνιάδης Ν Δύο Κάστρα της Νάξου Τ Απαλλίρου και τ Απάνω Κάστρο, Επετηρίδα 

εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. 

Η καθολική μητρόπολη της Νάξου, Νάξος 2002 

Η Νάξος κατά την Ενετοκρατία, Αθήνα 2007 

https://earth.google.com  

https://www.kastra.eu  

Αρχείο: Κύρου Μάριος 

Αρχείο: Κακλαμάνος Ευάγγελος 
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