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Χαιρετισµός Πρύτανη, 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη 

 
Για πολλά χρόνια ο ρόλος και η αξία των ορεινών περιοχών ήταν παραγνωρισµένα και 

υποτιµηµένα. Οι αναλύσεις των ιστορικών εστίαζαν κυρίως στις πεδινές και παραθαλάσσιες 
περιοχές, όπου λόγω της συγκέντρωσης του κύριου όγκου των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, υπήρχε και η µεγαλύτερη πληθυσµιακή πυκνότητα. Όµως, το 1966, ο 
Γάλλος  ιστορικός  Fernand  Braudel,  µε  το  έργο  του  –  σταθµό  στην  ιστοριογραφία  – 
«Μεσόγειος», αναλύοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρέασαν την 
ιστορικοκοινωνική εξέλιξη της Μεσογείου, αναφέρει στο κεφάλαιο µε τίτλο «Tα βουνά 
προηγούνται»,   ότι   η   Μεσόγειος   είναι   µία   θάλασσα   περιτριγυρισµένη   από   ορεινά 
συγκροτήµατα. Επισηµαίνει, ότι το µεσογειακό τοπίο δεν είναι απλώς ένας απέραντος 
παράκτιος ελαιώνας και αµπελώνας, αλλά κυρίως ένα πυκνό συγκρότηµα υψιπέδων και 
υψηλών βουνών, η παρουσία των οποίων έχει επηρεάσει καίρια τις ιστορικές και 
πολιτισµικές εξελίξεις. 

Η Ελλάδα είναι µία από τις µεσογειακές χώρες, που τα βουνά αποτελούν κυρίαρχο 
τµήµα της γεωγραφίας της. Ακόµη και σε πολλά από τα πολυάριθµα νησιά της χώρας µας 
υψώνονται µεγάλοι ορεινοί όγκοι. Τα ελληνικά βουνά είναι οι κύριοι τροφοδότες νερού της 
χώρας, αλλά και πλούσιες πηγές µεταλλευµάτων και ξυλείας. Ένα πολυποίκιλο πολιτισµικό 
µωσαϊκό µε πλούσιες παραδόσεις αναπτύχθηκε στα ελληνικά βουνά, λόγω της αποµόνωσης 
και της ανάγκης προσαρµογής στις τοπικές συνθήκες. Οι ορεινές περιοχές υπήρξαν θύλακες 
αντίστασης και ελευθερίας. Σε αυτές κατέφευγαν οι κάτοικοι των πεδινών και 
παραθαλάσσιων περιοχών για να αποφύγουν τις επιδροµές, εκεί οργανώθηκε η επανάσταση 
του ’21, εκεί ανακόπηκε η προέλαση των ιταλικών στρατευµάτων και άνθισε το κίνηµα της 
εθνικής αντίστασης. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν µπορούσε να παραγνωρίσει την ιδιαίτερη 
σηµασία των ορεινών περιοχών. Συνεκτιµώντας το ηθικό χρέος απέναντι στους ευεργέτες – 
ιδρυτές  του,  που  κατάγονταν  από  το  Μέτσοβο,  το  1993  ίδρυσε  το  Μετσόβιο  Κέντρο 
∆ιεπιστηµονικής  Έρευνας  (ΜΕ.Κ.∆.Ε),  µε  στόχο  την  προστασία  και  την  ανάπτυξη  του 
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών. Το 2005 ολοκληρώθηκαν 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.∆.Ε στο Μέτσοβο, ώστε το Πολυτεχνείο να έχει τη 
δυνατότητα, στην πατρίδα των ιδρυτών του, να υλοποιήσει τους στόχους του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
Από το 2008, στις εγκαταστάσεις του ΜΕΚ∆Ε στο Μέτσοβο λειτουργεί το µοναδικό εκτός 
Αθήνας µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Πολυτεχνείου, «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών». 

Η λειτουργία ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος που εστιάζει στις ορεινές περιοχές και 
διενεργείται στην καρδιά της ορεινής Ελλάδας αποτελεί µία καινοτοµική εκπαιδευτική και 
ερευνητική δράση, αφού σηµατοδοτεί το ξεκίνηµα µίας ουσιαστικής επιστηµονικής 
ενασχόλησης µε τα βουνά. Οι φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος λαµβάνουν την 
κατάλληλη κατάρτιση, προκειµένου να είναι σε θέση να συµβάλλουν στις σύγχρονες 
αναπτυξιακές προκλήσεις των ορεινών περιοχών. 

Ένα µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του µεταπτυχιακού προγράµµατος, 
κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2009-2010 επικεντρώθηκε στην ορεινή περιοχή των 
Τζουµέρκων. Τα Τζουµέρκα, γέφυρα ανάµεσα στο βόρειο και νότιο τµήµα της οροσειράς 
της Πίνδου, αποτελούν µία ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα της χώρας µας. Χαρακτηρίζονται 
από τοπία ιδιαίτερου κάλλους, καλύπτονται από εκτεταµένα δάση, τροφοδοτούν µε νερό 
µεγάλους ποταµούς (Άραχθος, Αχελώος) και στις πλαγιές τους είναι κτισµένα µερικά 
πανέµορφα παραδοσιακά χωριά, όπως το Συρράκο. Οι ιστορικές συνθήκες οδήγησαν τα 
Τζουµέρκα στην πληθυσµιακή και οικονοµική συρρίκνωση. Όµως, οι πλούσιοι φυσικοί και 



2 

 

 

πολιτιστικοί πόροι αποτελούν τη βάση για µία νέα αναπτυξιακή δυναµική, που µπορεί να 
συντελέσει στη βελτίωση των προοπτικών της περιοχής. 

Η ηµερίδα που διοργανώνεται στο Συρράκο, µέσα από τις εργασίες που θα 
παρουσιαστούν, στοχεύει στην ανάδειξη παραµέτρων που µπορούν να οδηγήσουν την 
περιοχή  των  Τζουµέρκων  σε  ένα  καλύτερο  µέλλον.  Το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο 
επιθυµεί να βρίσκεται κοντά στα προβλήµατα και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ορεινή 
Ελλάδα. Με εκδηλώσεις, όπως η σηµερινή, φιλοδοξεί να συµβάλει, ως πρωτοπόρο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, στον προβληµατισµό και το διάλογο σχετικά µε τα ζητήµατα που 
απασχολούν την ορεινή Ελλάδα. Οι κάτοικοι και οι φορείς των Τζουµέρκων θα αποκοµίσουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα και ιδέες από τη σηµερινή ηµερίδα. 

Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ηµερίδας και ευχαριστώ εκ µέρους της 
Πολυτεχνειακής κοινότητας την Κοινότητα Συρράκου για την φιλοξενία. 
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Χαιρετισµός του Νοµάρχη Ιωαννίνων, 
Αλέξανδρου Καχριµάνη 

 
Αισθάνοµαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά µου για 

την πρωτοβουλία του ΜΕ.Κ.∆.Ε του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να εντάξει στους 
σχεδιασµούς του, τον ορεινό όγκο των Τζουµέρκων. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι, θα δοθεί 
ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Τα Τζουµέρκα διαθέτουν 
παραδοσιακούς οικισµούς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που δεν απαντώνται σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. Η γεωγραφική τους αποµόνωση ήταν ταυτόχρονα µειονέκτηµα και 
πλεονέκτηµα. Έτσι, κατόρθωσαν να διατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον, που οδήγησε 
στη θεσµοθέτηση της περιοχής ως Εθνικού Πάρκου. Τα Τζουµέρκα έχουν µεγάλες 
δυνατότητες ανάπτυξης στον πρωτογενή και τριτογενή τοµέα, σε απόλυτο συνδυασµό µε το 
περιβάλλον και τον πολιτισµό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βελτίωση της πρόσβασης µε τις όµορες περιοχές. Ήδη 
έχει επιτευχθεί η οδική σύνδεση µε τη Θεσσαλία, που αποτελούσε όραµα και αίτηµα πολλών 
ετών. 

Απαιτείται η σύνδεση µε την Εγνατία και την Ιόνια Οδό, προσπάθεια δύσκολη, αλλά 
αποτελεί µονόδροµο για να µπορέσουν τα Τζουµέρκα να κερδίσουν το στοίχηµα της 
ανάπτυξης. 
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Χαιρετισµός Προέδρου Κοινότητας Συρράκου, 
Ιωάννη Αργύρη 

 
Το αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου για τις Ορεινές Περιοχές, στο Μέτσοβο, και, κυρίως, η ύπαρξη ενός 
άγνωστου σε εµένα, µέχρι τότε, Συρρακιώτη καθηγητή ως Συντονιστή («ευκαιρία να τον 
γνωρίσουµε»), ήταν το κίνητρο να ανταποκριθούµε στην πρόσκληση και να 
επισκεφτούµε µία οµάδα Συρρακιωτών πέρυσι το Μέτσοβο, µε σκοπό να 
παρακολουθήσουµε την παρουσίαση των ετήσιων εργασιών των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Μείναµε κατάπληκτοι. Εκτός από το περιεχόµενο των εργασιών, µας 
εντυπωσίασε ο ζήλος των φοιτητών και των οραµατιστών υπευθύνων καθηγητών. 
Πράγµατι, το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα είναι ό,τι χρειάζεται για το Νοµό 
Ιωαννίνων και γενικότερα την Ήπειρο, που διαθέτει πλούσιο φυσικό και δοµηµένο 
περιβάλλον. Ο προαναφερθείς καθηγητής είναι ο κύριος ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, 
καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Μετά την γνωριµία µας καλέσαµε τον Πρύτανη κύριο Κ. Μουτζούρη και τον εκ 
πατρός συµπατριώτη µας, να επισκεφθούν το Συρράκο, προτείνοντάς τους να γίνει το 
χαρακτηρισµένο    παραδοσιακό  Συρράκο  και  η  ευρύτερη  περιοχή  των  Τζουµέρκων 
αντικείµενο  έρευνας  και  εργασιών  των  µεταπτυχιακών  φοιτητών,  κατά  την  επόµενη 
ακαδηµαϊκή χρονιά. Ο κύριος Πρύτανης και ο Συρρακιώτης καθηγητής δεχθήκανε µε 
ενθουσιασµό το κάλεσµα αλλά και τις προτάσεις µας. 

Οι επισκέψεις των προαναφερθέντων γίνανε πραγµατικότητα και µάλιστα ο Πρύτανης 
(«ό,τι λέµε το εννοούµε») εξέδωσε επιστολή µε την επιθυµία του για στενότερη 
συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε το Συρράκο και την ευρύτερη 
περιοχή των Τζουµέρκων. 

Περίπου είκοσι φοιτητές επισκεπτόµενοι συχνά το Συρράκο και την ευρύτερη περιοχή 
των Τζουµέρκων εργάσθηκαν σκληρά όλη την ακαδηµαϊκή χρονιά, σε επιµέρους 
θεµατικές ενότητες της περιοχής. Και έτσι έφθασε η ηµέρα παρουσίασης, που ορίστηκε η 
17η Ιουλίου του 2010. Εποµένως, αυτή την ηµεροµηνία στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Συρράκου οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα κάνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό τα 
αποτελέσµατα των εργασιών τους. 

Ο κ. Καλιαµπάκος, επίσης, στις 13 Αυγούστου το βράδυ θα αναφερθεί εκ νέου στα 
πορίσµατα των εργασιών των φοιτητών του, που εστιάζονται ειδικά στο Συρράκο, αφού 
αυτή την περίοδο θα υπάρχει πλούσιο ακροατήριο από Συρρακιώτες, πράγµα που 
φανερώνει το αµέριστο ενδιαφέρον του για το χωριό του, το Συρράκο. 

Ως Πρόεδρος του Συρράκου και εκ µέρους του Κοινοτικού Συµβουλίου αισθάνοµαι 
την ανάγκη να ευχαριστήσω, ιεραρχικά, τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κύριο Κων/νο 
Μουτζούρη, το συγχωριανό µας καθηγητή κύριο ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο, τους συνεργάτες 
του και τους φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για την προσφορά τους. Θεωρώ πως είναι τιµή για 
µας η παρουσία τους στο χωριό µας και το ενδιαφέρον τους για την ευρύτερη περιοχή. 
Να επισηµάνω επίσης ότι τα αποτελέσµατα των εργασιών θα αποτελέσουν εργαλεία στα 
χέρια των φορέων του νέου ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων που δηµιουργείται µε τον 
"Καλλικράτη", πράγµα που αναµφισβήτητα θα συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 
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Η συµβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

 

∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ 
 

 
Η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη ορεινότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το 70% 

του εδάφους της να είναι ορεινό και το 66,3% των δήµων και κοινοτήτων της να 
χαρακτηρίζονται ως ορεινοί και ηµιορεινοί. Η ορεινή Ελλάδα, καρδιά και καταφύγιο του 
ελληνισµού τους τελευταίους πέντε αιώνες, υπέστη τέσσερα δραµατικά πλήγµατα στο 
τελευταίο µισό του εικοστού αιώνα. Αρχικά ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, που θέατρό του 
ήταν τα βουνά της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Ηπείρου, στη συνέχεια ο Εµφύλιος 
και µετά τα δύο συνεχόµενα «τσουνάµι», της µετανάστευσης το ’60, και της αστυφιλίας το 
’70, στράγγιξαν τη ζωή από τις ορεινές περιοχές, έκαναν την ορεινή Ελλάδα παρία των 
οικονοµικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών εξελίξεων. 

Αυτό επισώρευσε πολλά και βαθιά προβλήµατα. Είχε όµως και µια θετική συνέπεια. 
Κράτησε την ορεινή Ελλάδα σχετικά µακριά από µια µονοδιάστατη ανάπτυξη, η οποία 
«φτηναίνει» όλες τις αξίες και καταστρέφει αλόγιστα και ασυλλόγιστα το περιβάλλον, 
υποτάσσοντάς  τα  στην  υπέρτατη  αρχή  της  κερδοφορίας.  Έτσι,  ο  σύγχρονος  άνθρωπος 
µπουχτισµένος από την πολλαπλώς ρυπαρή ζωή των πόλεων στρέφει τη µατιά του ξανά στα 
βουνά, αναζητώντας την οµορφιά της ανέγγιχτης φύσης, τις καθαρότερες και αυθεντικότερες 
σχέσεις  των  κατοίκων  των  ορεινών  κοινωνιών.  Επιστρέφει,  όµως,  µε  σεβασµό  στην 
πολύτιµη φυσική και κοινωνική κληρονοµιά των βουνών ή ως κακότροπος καταναλωτής, 
έτοιµος να σπαταλήσει, να λερώσει, να καταστρέψει την οµορφιά αυτή; Και οι ορεινοί 
πληθυσµοί θα διεκδικήσουν µια ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη µε κέντρο τις 
ανθρώπινες ανάγκες ή θα υποταχτούν στο δέλεαρ µιας «ανάπτυξης», η οποία γρήγορα θα 
εξαντλήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ορεινών περιοχών, σπρώχνοντας τες 
βαθύτερα στο περιθώριο; 

 
Αντανάκλαση της εγκατάλειψης της ορεινής Ελλάδας είναι η µέχρι πρότινος παντελής 

απουσία συστηµατικής εκπαίδευσης σε ζητήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον και τις 
κοινωνίες των ορεινών περιοχών. Σε αντίθεση µε άλλες ορεινές χώρες του κόσµου, όπως 
για παράδειγµα η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελβετία, ο Καναδάς, το Νεπάλ, κ.λπ, όπου έχουν 
αναπτυχθεί προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για τις ορεινές περιοχές, 
στην Ελλάδα εµφανίζονται µόνο κάποιες σποραδικές και ασύνδετες προσπάθειες µελέτης 
προβληµάτων των ορεινών περιοχών. 

Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανέλαβε την ιστορική πρωτοβουλία 
δηµιουργίας του ∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 

 
Το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα εµφανίζει τα ακόλουθα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: 
 

- Η εκπαίδευση στήνεται µε άξονα τα πραγµατικά προβλήµατα των ορεινών 
κοινωνιών, όπως αυτά διοχετεύονται από ένα δίκτυο επαφών µε τους ορεινούς ∆ήµους 
και Κοινότητες της Ελλάδας. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και στους 
καθηγητές - εκπαιδευτές τους, καλλιεργείται η φιλοδοξία να αποδείξουν τις ικανότητές 
τους, το επιστηµονικό «µπόι» τους, συγκρινόµενοι µε τα γιγαντιαία πραγµατικά 
προβλήµατα, όχι τις «επιστηµονικές σπαζοκεφαλιές». Για το σκοπό αυτό ανατίθεται 
πλήθος εργασιών που εστιάζουν σε ειδικά προβλήµατα των ορεινών περιοχών, ενώ 
αξιοποιείται   στο   µέγιστο   βαθµό   το   γεγονός   ότι   το   συγκεκριµένο   πρόγραµµα 
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πραγµατοποιείται στην καρδιά της ορεινής Ελλάδας, στο Μέτσοβο, έναν τόπο 
εξαιρετικά πλούσιο σε φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 

- Πολυθεµατικός χαρακτήρας-Ολιστική προσέγγιση. Τα προβλήµατα των ορεινών 
περιοχών είναι περίπλοκα ως προς τη φύση τους και απαιτούν τη συνέργεια πολλών και 
διαφορετικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται ένα κοινό θεωρητικό 
υπόβαθρο για το χαρακτήρα των ορεινών περιοχών µε έντονο το στοιχείο της ολιστικής 
προσέγγισης, το οποίο προετοιµάζει το έδαφος για την αρµονική συναρµογή των 
διαφορετικών ειδικοτήτων. Ο στόχος αυτός δεν είναι απλός και η επίτευξή του απαιτεί 
συστηµατική δουλειά. Ανάµεσα στα άλλα, πρέπει να αναπτυχθεί µια κοινή γλώσσα 
µεταξύ των συµµετεχόντων, η οποία θα αντιµετωπίζει τη «Βαβέλ» της 
υπερεξειδίκευσης. 

- Συστηµατική διάχυση των αποτελεσµάτων. Κύριος στόχος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος είναι τα αποτελέσµατά του να φτάνουν όσο το δυνατόν συντοµότερα 
στους φυσικούς τους παραλήπτες, τις τοπικές κοινωνίες. ∆εν πρέπει να µένουν 
φυλακισµένα και ξεχασµένα σε κάποια backup αρχεία. Για το λόγο αυτό µε σεµινάρια, 
ηµερίδες, συνέδρια, θεµατικές εκδηλώσεις, άµεσα, τα γεννήµατα του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος  περνούν  στις  τοπικές  κοινωνίες,  γίνονται  εµβόλια  µετασχηµατισµού 
τους. 

- Έντονα βιωµατικός χαρακτήρας. Ο στόχος δεν είναι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να 
µάθουν για τις ορεινές περιοχές, αλλά να ζήσουν τις ορεινές περιοχές. Να νοιώσουν την 
αγριάδα της χειµωνιάτικης ερηµιάς των ορεινών χωριών, τη ζεστασιά του καφενείου, να 
ακούσουν  θρύλους  και  ιστορίες.  Για  το  σκοπό  αυτό  οι  επισκέψεις  είναι  οργανικά 
στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι χρήσιµο διάλλειµα. Επίσης, συστηµατική 
είναι η επαφή µε ξεχωριστούς ανθρώπους των βουνών (ορειβάτες, λογοτέχνες, 
καινοτόµους επιχειρηµατίες κλπ), των οποίων οι εµπειρίες είναι πολύτιµες. 

- ∆ιεθνιστική διάσταση. Παρά το γεγονός ότι βασικό αντικείµενο του Προγράµµατος 
είναι η ορεινή Ελλάδα, το συγκεκριµένο εγχείρηµα αποτελεί κοµµάτι µιας διεθνούς 
προσπάθειας για ενίσχυση των ορεινών περιοχών, που ενώνει µε ένα αόρατο νήµα την 
Πίνδο µε τα Ιµαλάϊα, το Κιλιµάντζαρο και τις Άνδεις. 

 
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010, ως ειδική περιοχή µελέτης επιλέχθηκαν τα 

Τζουµέρκα. Με πατέρα από το Συρράκο και µάνα από τους Μελισσουργούς, µε τις παιδικές 
µου µνήµες πληµµυρισµένες από την οµορφιά και την αγριάδα των βουνών, είχα κάθε 
πρόσθετο λόγο να ξεκινήσουµε το µαραθώνιο των ειδικών µελετών που θα εκτελέσει το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, από τα Τζουµέρκα. 

Από την πρώτη κιόλας στιγµή που καταπιαστήκαµε µε το θέµα, συνειδητοποιήσαµε τι 
το ξεχωριστό προσπαθούσαµε να φέρουµε στην περιοχή. Στην περιοχή δεν λείπουν οι 
άνθρωποι που αγαπάνε µε πάθος τον τόπο τους και δίνουν το σκληρό και όµορφο αγώνα για 
το ξαναζωντάνεµά της. Κι αυτό είναι σίγουρα µια µεγάλη δύναµη. Όµως, τα προβλήµατα 
είναι πολλά και περίπλοκα και οι δυνατότητες κρυµµένες. Γι αυτό, µόνο µια συστηµατική, 
επιστηµονική ανάλυση της κατάστασης θα οδηγήσει στον εντοπισµό της άκρης του νήµατος 
για να ξετυλιχθεί το κουβάρι των προβληµάτων, µόνο η αξιοποίηση της τελευταίας λέξης 
της τεχνολογίας θα µπορέσει να γονιµοποιήσει τις λανθάνουσες δυνατότητες. 

Το συναίσθηµα θα βάλει τα καύσιµα για το µακρύ δρόµο της αναγέννησης των 
Τζουµέρκων, αλλά η λογική και η επιστηµονική σκέψη πρέπει να χαράξουν το δρόµο. Μόνο 
έτσι θα τα καταφέρουµε. 
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Ενεργειακή αυτονόµηση αποµονωµένων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 
Καλλιόπη Λιαντινιώτη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Υπολογιστών 

Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

 
Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

των µετακινούµενων κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων µε την 
αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Αρχικά γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο ρόλο 
της ποιµενικής / εκτατικής κτηνοτροφίας της περιοχής. Έπειτα εκτιµάται ένας µέσος όρος 
ενεργειακών αναγκών που κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν για την διευκόλυνση της 
παραµονής του κτηνοτρόφου στο βουνό. Στη συνέχεια επιχειρείται ο προσδιορισµός του 
ηλιακού και αιολικού δυναµικού της περιοχής µε την αντίστοιχη διαστασιολόγηση 
αυτόνοµων συστηµάτων φωτοβολταϊκής συστοιχίας, µικρής ανεµογεννήτριας και υβριδικού 
συστήµατος. Με βάση τη σχέση κόστους-απόδοσης κάθε συστήµατος, η οποία διερευνάται, 
γίνεται στη συνέχεια η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης. Τέλος, αναδεικνύεται η 
σηµασία αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, όπως αυτή της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές, για την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των κτηνοτρόφων µε αναγκαία συνθήκη την έµπρακτη στήριξη του 
κράτους. 

 

Energy empowerment of remote livestock facilities by utilizing 
renewable energy sources 

 
Kalliopi Liantinioti, Electrical and Computer Engineer 

University of Patras 
 

 
Abstract 

 
In this study the possibility of covering the energy demands of pastoralists in the wider 

area of Tzoumerka range through the utilization of renewable energy resources is studied. At 
first, a short reference to the contribution of pastoralism in the area is made. Then the 
average of the essential energy demands is estimated in order to accommodate the stopover/ 
staying of the pastoralist on the mountain. The solar and wind potential of the area is 
specified accompanied with the respective sizing of autonomous systems of photovoltaics, 
small wind turbine and hybrid system. According to the cost-efficiency relationship, which 
is investigated for every single system, the best technological solution is applied. Finally, the 
appointment of the utilization of new technologies, such as the energy production from 
renewable sources, for the settlement of important social issues and the upgrading of the 
standard of living of pastoralists is pointed out. The factual support of the state is considered 
to be a prerequisite. 



8 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Εδώ και εκατοντάδες χρόνια οι νοµάδες και ηµινοµάδες βοσκοί που 
δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές έχουν να αντιµετωπίσουν δυσκολίες, τόσο λόγω 
του δύσβατου ανάγλυφου του ορεινού χώρου, όσο και της κοπιαστικής εργασίας που πρέπει 
να καταβάλουν για βιοποριστικούς λόγους. Αν και µε την πάροδο των χρόνων η ζωή του 
κτηνοτρόφου έχει διαφοροποιηθεί, ακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις της κοινωνίας, ο 
ίδιος εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Οι ανάγκες 
του, παράλληλα, εξελίσσονται και διαµορφώνονται από τις κάθε φορά κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτιστικές, τεχνικές / τεχνολογικές εξελίξεις που συµβαίνουν γύρω του. 

Για έναν κτηνοτρόφο πριν από πενήντα ή και παραπάνω χρόνια ίσως ήταν φυσικό και 
αναπόφευκτο να ζει υπό «πρωτόγονες συνθήκες» στο βουνό. Η παραµονή του κτηνοτρόφου 
/ βοσκού για αρκετές βδοµάδες σε µια καλύβα, σε µεγάλο συνήθως υψόµετρο χωρίς τα 
στοιχειώδη, µακριά από τους ανθρώπους, σήµερα φαίνεται ακόµη πιο σκληρή. Παρά τον 
κάποιο εκσυγχρονισµό στις κτηνοτροφικές υποδοµές στην µη οργανωµένη µορφή της 
κτηνοτροφίας στον ορεινό χώρο, υπάρχουν ακόµα και σήµερα κάποιες αµετάβλητες για 
εκατοντάδες  ίσως  χρόνια  καταστάσεις,   όπως  αυτή  του  βοσκού  στην  καλύβα  που 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Η σηµασία της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι χρησιµοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις 
της τεχνολογικής προόδου στο τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να 
προσφέρει µια ριζική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. Για 
το σκοπό αυτό καθορίζονται, στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, οι ελάχιστες ανάγκες που 
κρίνονται απαραίτητες να καλυφθούν και διερευνώνται οι διαθέσιµες τεχνολογικές λύσεις 
για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που είναι διαθέσιµες στις ορεινές 
περιοχές. Στη συνέχεια, οι λύσεις αυτές αξιολογούνται µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια και 
προτείνεται η βέλτιστη λύση. 

Πέραν της πρακτικής σηµασίας της εργασίας αυτής, δεν είναι ίσως δευτερεύουσας 
σηµασίας τα κίνητρα, πίσω από αυτή. Η διάθεση, δηλαδή, να µη συµβιβαστούµε µε 
παγιωµένες αντιλήψεις και να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία για την επίλυση 
σηµαντικών κοινωνικών προβληµάτων. 

 
2. Ο ρόλος της ποιµενικής κτηνοτροφίας για τις ορεινές περιοχές 

 
Οι εκτατικές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις χάνονται βαθιά στο χρόνο. Έχουν 

εξελιχθεί έτσι ώστε να πληρούν πολλαπλούς ρόλους στην ανάπτυξη των περιοχών στις 
οποίες βρίσκονται, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Παράλληλα 
χρησιµοποιούν µεθόδους συµβατές µε την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, 
του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, συµβάλλοντας στην διατήρηση της οικολογικής 
και όχι µόνο ισορροπίας. 

Ενδεικτικό είναι το ποσοστό των εκτροφών στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης όπου αν 
και µόνο το 17% του συνόλου των µικτών γεωργικών-κτηνοτροφικών εκτάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίζεται στις ορεινές περιοχές, το 25% των βοοειδών, το 29% του 
γάλακτος από αγελάδες, το 32% των προβάτων και το 67% των αιγών εκτρέφεται 
αποκλειστικά στις περιοχές αυτές1. Αναδεικνύεται συνεπώς ο ρόλος αυτής της 
δραστηριότητας τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο λόγω του γεγονότος ότι η 
Ελλάδα είναι µια χώρα κατά βάση ορεινή. 

 

 
 
 

1 
www.euromontana.org 
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Εικόνα 1. Ποιµενικό µοντέλο κτηνοτροφίας2

 

 

Κατά το ποιµενικό µοντέλο κτηνοτροφίας γίνεται µετακίνηση του πληθυσµού των ζώων 
από τους κτηνοτρόφους σε ενδιάµεσες ζώνες κατά την διάρκεια της άνοιξης, σε υψίπεδα 
µεγάλων υψοµέτρων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και στα πεδινά το χειµώνα (Εικόνα 
1). 

Στα υψίπεδα µεγάλων υψοµέτρων δεν υπάρχει συνήθως η δυνατότητα σύνδεσης µε το 
δίκτυο παροχής ηλεκτρισµού. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών 
φυσικών διαθεσίµων για την παραγωγή της απαιτούµενης κάθε φορά ενέργειας. 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται µια ορεινή περιοχή της Ηπείρου µε σηµαντική 
κτηνοτροφική δραστηριότητα, τα Τζουµέρκα. Η περιοχή περιλαµβάνει τµήµατα που 
διοικητικά ανήκουν στους νοµούς Ιωαννίνων και Άρτας. Αποτελείται από τους δήµους 
Αθαµανίας, Αγνάντων,  Θεοδώριανων,  Μελισσουργών  του  Ν. Άρτας  και    τους  δήµους 
Πραµάντων, Τζουµέρκων και τις κοινότητες Συρράκου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και 
Βαθυπέδου του Ν. Ιωαννίνων. Οι περισσότεροι από τους οικισµούς της περιοχής µελέτης 
είναι ορεινοί. Η κύρια παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή είναι η κτηνοτροφία, µε το 
ποιµενικό/ εκτατικό µοντέλο να είναι το κυρίαρχο µοντέλο. 

Στην περιοχή όπως, φαίνεται και από τον παρακάτω χάρτη εντοπίζονται µόνο στον 
νοµό Ιωαννίνων πενήντα κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Το κτηνοτροφικό δυναµικό της 
περιοχής, όσον αφορά στα βοοειδή, τα πρόβατα και τις αίγες προκύπτει κυρίως από τα 
µετακινούµενα κοπάδια που απαριθµούν 58.000 ζώα (ΜΠΕ Πάρκου Τζουµέρκων, 2006). Το 
µόνιµο κτηνοτροφικό κεφάλαιο ανέρχεται περίπου στο µισό. Συνεπώς, αναδεικνύεται η 
σηµασία της στήριξης της κτηνοτροφικής αυτής δραστηριότητας, µε έργα που θα 
βελτιώσουν και θα δώσουν ουσιαστική βοήθεια στον µετακινούµενο κτηνοτρόφο. 

 

 
 
 
 
 
 

2 
www.euromontana.org 
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Χάρτης 1. Κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στα Τζουµέρκα, Ν.Ιωαννίνων (Μπαλαµπέκος, et al., 2009) 

 
3. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ορεινές περιοχές 

 
Οι ορεινές περιοχές, αν και θεωρούνται εν γένει µειονεκτικές περιοχές ως προς την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων, δεν στερούνται καθόλου φυσικών πόρων. Οι περιοχές αυτές 
λόγω της µορφολογίας τους, των κλιµατικών συνθηκών και του υψοµέτρου τους 
προσφέρονται αρκετά για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές όπως ο αέρας, ο 
ήλιος, το νερό κ.ά. Συγκεκριµένα, οι περιοχές όπου εντοπίζεται το σηµαντικότερο αιολικό 
δυναµικό είναι, εκτός των παραθαλάσσιων περιοχών, οι ορεινοί όγκοι της χώρας, µε τις 
µεγαλύτερες ταχύτητες ανέµου να εντοπίζονται στις κορυφογραµµές των  βουνών. 
Σηµαντικό είναι, επίσης, το δυναµικό από την ηλιακή ακτινοβολία, µε την έντασή της 
µάλιστα να αυξάνεται συναρτήσει του υψοµέτρου. Οι ορεινές περιοχές, τέλος, έχουν 
αξιόλογο υδατικό δυναµικό, λόγω της παρατεταµένης χιονοκάλυψης και των συχνών 
βροχοπτώσεων στη διάρκεια του έτους, καθώς και δυναµικό από βιοµάζα. Για την 
περίπτωση µελέτης αξιοποιείται το ηλιακό και το αιολικό δυναµικό της περιοχής, χωρίς να 
αποκλείεται ωστόσο η αξιοποίηση άλλων µορφών υπό συγκεκριµένες συνθήκες, όπως αυτή 
της βιοµάζας. Η αξιοποίηση των παραπάνω συστηµάτων γίνεται µε στόχο την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται ακολούθως. Οι εκτιµήσεις έγιναν µε 
βάση την τοποθεσία στάνης βοοειδών στην περιοχή του Συρράκου, αλλά τα αποτελέσµατα 
γενικεύονται χωρίς αξιόλογα σφάλµατα στην ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων. 
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4. Εκτίµηση των ενεργειακών αναγκών 
 

Το συνολικό φορτίο που πρέπει να καλυφθεί ενεργειακά εξαρτάται από τις ανάγκες του 
βοσκού/ κτηνοτρόφου, όπως αυτές κάθε φορά διαµορφώνονται. Έπειτα από έρευνα στο 
συγκεκριµένο πεδίο καταγράφηκαν οι βασικότερες ανάγκες και προσδιορίστηκε τελικά ένας 
µέσος όρος, µε βάση τον οποίο έγινε η εκτίµηση των ενεργειακών αναγκών για µικρή 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρισµού. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, καλύπτεται η λειτουργία ενός ψυγείου για τη δυνατότητα 
φύλαξης του γάλακτος, σε 24ωρη βάση, µίας έγχρωµης τηλεόρασης καθώς και του 
απαραίτητου εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού. Τόσο οι ηλεκτρικές συσκευές όσο και 
οι λαµπτήρες έχουν επιλεγεί, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση 
ενέργειας. Οι καταναλώσεις των αντίστοιχων φορτίων φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρικών συσκευών3
 

 
Συσκευές Τυπική Ισχύς 

(kW) 
Ώρες 
λειτουργίας 

Κατανάλωση 
(kWh) 

Ψυγείο 0,09 24 2,16 
Τηλεόραση 0,04 3 0,12 
Εσωτ. Φωτισµός 2x0,02=0,015 6 0,18 
Εξωτ. Φωτισµός 4x0,02=0,015 6 0,36 
Σύνολο 0,22  2,82 

 
 

5. Σύστηµα Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) 
 

Αρχικά εξετάζεται η δυνατότητα ενεργειακής κάλυψης της µικρής κτηνοτροφικής 
µονάδας µόνο από Φ/Β. Για τη διαστασιολόγηση της µονάδας Φ/Β και για τον υπολογισµό 
του κόστους εγκατάστασης ακολουθείται η παρακάτω µεθοδολογία (Κατσουλάκος et al, 
2006): 

 
1) ∆υναµικό από Ηλιακή Ακτινοβολία 

 
Με βάση τα στοιχεία από το ερευνητικό πρόγραµµα Photovoltaic Geographical 

Information System γίνεται εκτίµηση του ηλιακού δυναµικού για την περιοχή µελέτης. 
Θεωρούµε ότι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πρέπει να τοποθετούνται µε κλίση ίση προς το 
γεωγραφικό πλάτος Φ, ώστε να µεγιστοποιείται η ετήσια απολαβή ενέργειας. 

 
Συνεπώς λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 

Φ= 39 τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να τοποθετηθούν µε κλίση 39ο ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο και µε φορά προς το Νότο. Στις πρακτικές εφαρµογές ωστόσο στην 
Ελλάδα, τα πλαίσια τοποθετούνται µε κλίση 45 ο. Έτσι για την περιοχή µελέτης, το 
Συρράκο, προκύπτουν τα παρακάτω δεδοµένα: 

 
 
 
 
 
 

3 
www.dei.gr 
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Πίνακας 2. Μέση ολική ηλιακή ακτινοβολία ανά ηµέρα και µήνα αντίστοιχα, σε κεκλιµένο 
επίπεδο, κλίσης 45ο 

 

 Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ ∆εκ 

Hd 2.39 3.15 4.12 4.97 5.39 5.76 5.95 5.64 4.90 3.83 2.70 1.88 

Hm 74 88.3 128 149 167 173 185 175 147 119 81 58.4 

 
Όπου: 
Hd: η µέση ολική ηλιακή ακτινοβολία σε επίπεδο κλίσης 45ο, ανά ηµέρα (kWh/m2) 
Hm: η µέση, ολική ηλιακή ακτινοβολία σε επίπεδο κλίσης 45ο, ανά µήνα (kWh/m2) 

 
2) Εκτίµηση ηλεκτρικών καταναλώσεων 

 
Όπως έχει ήδη υπολογιστεί (Πίνακας 1) η συνολική ηµερήσια κατανάλωση είναι 2,82 kWh. 

 
3) Υπολογισµός ισχύος αιχµής φωτοβολταϊκής συστοιχίας 

 
Για να υπολογίσουµε την απαιτουµένη ισχύ των Φ/Β πάνελ χρησιµοποιούµε τη σχέση 

που δίνει την ισχύ αυτή σε συνάρτηση µε την µέση ηµερησία προσπίπτουσα ακτινοβολία 
του µήνα µε τις χειρότερες συνθήκες, µε την ηµερησία κατανάλωση του φορτίου και µε δυο 
συντελεστές που έχουν να κάνουν µε απώλειες ρύπανσης και απώλειες που έχουν να κάνουν 
µε τη θερµοκρασία. Επιλεγούµε τον δυσµενέστερο µήνα από πλευράς ισχύος για την 
περίοδο Μάιος-Οκτώβριος που είναι και η περίοδος µετακίνησης των κτηνοτρόφων στο 
βουνό, ώστε να µπορούµε να καλύψουµε τις απαιτήσεις του φορτίου κατά την περίοδο 
αυτή. Από τον πινάκα βλέπουµε ότι η µικρότερη τιµή µέσης µηνιαίας ακτινοβολίας 
αντιστοιχεί στον Οκτώβριο µε Ηm=119 kWh/m2 και αντίστοιχη µέση ηµερήσια ακτινοβολία 
Hd=3,83 kWh/m2. 

 

Ισχύς αιχµής:  
 

 
Pp,σ 

 

 

= EK  ⋅ PSTC  ⋅ m ⋅   N   

H t ⋅σ Σ ⋅σ µ N  n 
 

EK: Η συνολική ηµερήσια ενεργειακή κατανάλωση που είναι 2,82 kWh. 
PSTC, Hd: Η ακτινοβολία συνθηκών δοκιµής των πλαισίων και η µέση ηµερήσια ηλιακή 
ακτινοβολία για τον µήνα Οκτώβρη (η µικρότερη), που είναι αντίστοιχα 1kW/m2 και 3,83 
kWh/m2. 
m: Συντελεστής ασφαλείας= 1,20. 
σµ: Συντελεστής απωλειών µεταφοράς ενέργειας της εγκατάστασης = 0,76 
σΣ: Συντελεστής απωλειών συστοιχίας 

 
σΣ = 0,77 * σθ 

σθ = 1 – [(ta +30)-25]* 0,004 
όπου ta=13,6ο C4 είναι η µέση µηνιαία θερµοκρασία κατά το µήνα διαστασιολόγησης. 

 
4        http://penteli.meteo.gr/meteosearch/data/katarraktis/2009-10.txt 
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π

 
 
 

 

Προκύπτει σΣ = 0,713 
 
Ν, n: Οι ηµέρες του µήνα διαστασιολόγησης και οι επιθυµητές ηµέρες αυτονοµίας του 
συστήµατος, αντίστοιχα Ν= 31, n=3 

 
Συνεπώς, η ισχύς αιχµής της φωτοβολταϊκής συστοιχίας είναι: 

 
Pp,σ = 1,806 kW 

 
4) Χωρητικότητα Ηλεκτρικών συσσωρευτών 

 
Για  να  υπολογίσουµε  την  χωρητικότητα  των  συσσωρευτών  χρησιµοποιούµε  τον 

παρακάτω τύπο: 
 (n +b )⋅m ⋅EK   

C = 
σγβ ⋅σ εκ ⋅ βεκ ⋅VB 

 

Για b = 0,7 και n =3 
 
σγβ: : Ο συντελεστής γήρανσης των φωτοβολταϊκών = 0,80 
σεκ: Ο συντελεστής απωλειών εκφόρτισης=0,90 
βεκ: Το βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών = 0,40 

 
VB: Η τάση των συσσωρευτών = 24V, για ισχύ αιχµής της συστοιχίας κάτω των 3kW. 

Προκύπτει ότι η απαραίτητη χωρητικότητα είναι: 

C=1.812 Αh 
Η πλέον συνήθης τιµή για την τάση ενός συσσωρευτή είναι τα 12V. Έτσι, αν 

επιλέξουµε συσσωρευτές των 12V, θα πρέπει προκειµένου να φτάσουµε σε τιµή τάσης 24V, 
να συνδέσουµε δύο συσσωρευτές σε σειρά. Ο αριθµός των παράλληλων κλάδων 
καθορίζεται µε βάση τη χωρητικότητα που υπολογίστηκε προηγουµένως. Λαµβάνοντας υπ’ 
όψιν ότι παράγονται συσσωρευτές µε χωρητικότητα περίπου 200Ah καταλήγουµε ότι στην 
περίπτωση µας θα χρειαστούν 10 παράλληλοι κλάδοι. Σύνολο 20 συσσωρευτές. 

 
5) Εκτίµηση Αριθµού Φ/Β πλαισίων 

 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, υπολογίζουµε τον αριθµό των απαιτούµενων 

πλαισίων, αν γνωρίζουµε την ισχύ αιχµής πλαισίου Pp,σ . 
P 

N   =  p,σ 
Pp,π 

Έστω ότι επιλέγουµε πλαίσια µε ισχύ αιχµής 175 W και τάση στο σηµείο µέγιστης 
ισχύος 21,6V, τα οποία χρησιµοποιούνται συχνά στις διάφορες εφαρµογές. Προκύπτει 
αριθµός πλαισίων : Νπ=11 

Προτείνεται η τάση της συστοιχίας να είναι κατά 20% µεγαλύτερη από την τάση των 
συσσωρευτών. Στην περίπτωση µας, όπου η τάση των συσσωρευτών είναι 24V, η τάση της 
συστοιχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 28,8V. Συνδέοντας 2 τουλάχιστον πλαίσια εν 
σειρά, υπερκαλύπτεται η απαίτηση αυτή (43,2 V). Έτσι προκύπτει ότι θα χρειαστούν, 6 
παράλληλοι κλάδοι µε 2 πλαίσια ο κάθε ένας. Συνολικά δηλαδή 12 πλαίσια. 
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6) Υπολογισµός κόστους Φ/Β 
 

Το συνολικό κόστος του αυτόνοµου συστήµατος των Φ/Β παρουσιάζεται στον Πίνακα 
3. 

 

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους αρχικής δαπάνης επιµέρους συστηµάτων και 
εργασιών εγκατάστασης Φ/Β συστήµατος 

α/α Υποσύστηµα Τιµή µονάδας 
(€) 

Ποσότητα Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 Φ/Β πλαίσια c-Si 570 12 6.840 
2 Συσσωρευτές 12V/ 200Ah 250 20 5.000 
3 Ηλεκτρονικές διατάξεις - - 1.026 
4 Στηρίγµατα και 

καλωδιώσεις 
- - 342 

5 Εγκατάσταση - - 684 
 

Συνολικό κόστος Φ/Β συστήµατος: 13.892 € 
 

6. Σύστηµα µικρής Α/Γ 
 

Οι ανεµογεννήτριες για εφαρµογές µικρής κλίµακας τυπικά κυµαίνονται από 500 W 
µέχρι 10 kW. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι συστηµάτων µικρών ανεµογεννητριών: οι 
αυτόνοµες µονάδες και οι διασυνδεδεµένες µε το δίκτυο. Για την κάλυψη του µικρού 
φορτίου στην περιοχή του Συρράκου θα εξετάσουµε την δυνατότητα εγκατάστασης µιας 
αυτόνοµης µονάδας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια το 
αιολικό δυναµικό για την περιοχή µελέτης προκύπτει από τον παρακάτω χάρτη (Εικόνα 2) 
και είναι 4-6 m/s (Εικόνα 2). Αν χρησιµοποιήσουµε τις ισοϋψείς του χάρτη µπορεί να γίνει 
µία αρχική εκτίµηση ότι περί τα 800 m δυτικά της στάνης υπάρχει σηµαντική ποσότητα 
εκµεταλλεύσιµου αιολικού δυναµικού 5-6 m/s. Άρα στο σηµείο αυτό µπορούµε να 
εγκαταστήσουµε µια µικρή ανεµογεννήτρια, η οποία να µας εξασφαλίσει την ενέργεια που 
χρειαζόµαστε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2. Αιολικό δυναµικό στην περιοχή µελέτης5. 
 

5 
http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh 
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Επιλέγεται ανεµογεννήτρια για λειτουργία σε περιοχές µε χαµηλές προς µέτριες 
ταχύτητες ανέµου, δηλαδή από 3,1 m/s και πάνω, η οποία για µία µέση ταχύτητα 5,4 m/s 
έχει µια ονοµαστική µηνιαία απόδοση της τάξης των 158 kWh, το οποίο ανάγεται σε 
περίπου 5 kWh / ηµέρα. 

Για την περιοχή µελέτης υπολογίζεται για µια µέση ταχύτητα ανέµου το χρόνο U=4.5 
m/s η δεσµευόµενη αιολική ενέργεια από την Α/Γ καθώς και η παραγόµενη ηλεκτρική 
ενέργεια. Για τον υπολογισµό της δεσµευόµενης αιολικής ενέργειας σε ετήσια βάση 
χρησιµοποιείται προσεγγιστικά η σχέση: 

 

Ε = k* A * V 3 *b, 
 
όπου V η µέση ετήσια ταχύτητα του ανέµου και Α η επιφάνεια σάρωσης του ρότορα 
(Μπεργελές, 2005) η οποία στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε 2,7 µέτρα και k=10,5 
συντελεστής για την τοποθέτηση των Α/Γ σε ύψος 10 m από το έδαφος και b=0,2 
συντελεστής απόδοσης για την Α/Γ. Συνεπώς προκύπτει ότι για την ανεµογεννήτρια που θα 
χρησιµοποιήσουµε: 

 

Ε= 10,5 * 3,14 * (2,7/2 )2 * (4,5)3 m3/s3 * 0,2 
Ε=5.476 kWh/year 
E= 1.095,2 kWh/year 

 
Η συνολική ηµερήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι : 

 
Εd=3,04 kWh/day 

 
Η ενέργεια αυτή είναι αρκετή για να καλύψει επαρκώς το ηµερήσιο συνολικό φορτίο 

που έχουµε προσδιορίσει. 
Η συνδεσµολογία της ανεµογεννήτριας περιλαµβάνει ένα κουτί ελέγχου, έναν 

µετατροπέα, τις µπαταρίες, τον ιστό στήριξης και τα καλώδια σύνδεσης. Ο µετατροπέας 
χρειάζεται για τη µετατροπή της τάσης εξόδου από την Α/Γ στην τάση λειτουργίας των 
συσκευών. Το κουτί ελέγχου χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των µπαταριών και της ορθής 
λειτουργίας της Α/Γ. Οι συσσωρευτές για την αποθήκευση ενέργειας (12 µπαταρίες βαθιάς 
εκφόρτισης των 6V). Ο ιστός κατά την εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 7 
µέτρα πιο ψηλά από δέντρα ή άλλα εµπόδια. Τέλος το πάχος και το είδος του καλωδίου που 
θα χρησιµοποιηθεί εξαρτώνται από την τάση του συστήµατος και την απόσταση που 
απαιτείται για να συνδέσει τον ιστό µε το κουτί ελέγχου. Για απόσταση 800 m απαιτείται 
καλώδιο χαλκού διατοµής 8.255 mm. 

 
Πίνακας 4. Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους αρχικής δαπάνης επιµέρους τµηµάτων 

συστήµατος Α/Γ. 
α/α Υποσύστηµα Τιµή µονάδας 

(€) 
Ποσότητα Συνολικό 

Κόστος (€) 
1 Α/Γ+Κουτί Ελέγχου 2.400 1 2.400 
2 Μετατροπέας (Inverter) 500 1 500 
3 Συσσωρευτές 340 12 4.080 
4 Ιστός 500 1 500 
5 Καλώδιο 2.2€/m 800m 1.760 

 

Συνολικό κόστος συστήµατος Α/Γ = 9.240 € 
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7. Υβριδικά συστήµατα 
 

Τα υβριδικά συστήµατα που αξιοποιούν την αιολική ενέργεια σε συνδυασµό µε την 
ηλιακή αποτελούν µια αξιόπιστη λύση για ένα µη διασυνδεδεµένο σύστηµα σε µια 
αποµονωµένη περιοχή, καθώς υπάρχει µια συµπληρωµατικότητα στην λειτουργία τους µε 
την εξής έννοια: το καλοκαίρι οι ταχύτητες του ανέµου είναι πιο χαµηλές, ενώ η ηλιοφάνεια 
και η ένταση της ακτινοβολίας του ήλιου είναι µεγαλύτερη, αντίθετα το χειµώνα όπου η 
ηλιοφάνεια είναι πιο περιορισµένη, οι ταχύτητες του ανέµου είναι συνήθως µεγαλύτερες , 
οπότε σε κάθε περίπτωση η µειωµένη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από το ένα 
σύστηµα αναπληρώνεται από το άλλο. 

Στην περίπτωση όπου ούτε η ανεµογεννήτρια ούτε το Φ/Β σύστηµα αποδίδει, η 
απαιτούµενη  ισχύς  παρέχεται  από  µπαταρίες  ή  ακόµα  και  από  µία  γεννήτρια  που 
χρησιµοποιεί  συµβατικά  καύσιµα,  όπως  πετρέλαιο.  Προσθέτοντας  µια  γεννήτρια  το 
σύστηµα γίνεται πιο πολύπλοκο, ωστόσο υπάρχουν κατάλληλοι ηλεκτρονικοί ελεγκτές οι 
οποίοι µπορούν να κάνουν αυτόµατη την όλη διαδικασία. Οι µπαταρίες έχουν συνήθως 
τέτοιο µέγεθος ώστε να µπορούν να καλύψουν το απαιτούµενο φορτίο για µία ως και τρεις 
ηµέρες. 

Αν υποθέσουµε στην περίπτωσή µας ότι θα γίνει η κάλυψη του φορτίου µας 50%-50%, 
δηλαδή το µισό από την αιολική ενέργεια και το άλλο µισό από Φ/Β. Το συνολικό φορτίο 
που πρέπει να εξυπηρετηθεί είναι : 2,82 kWh. 

 
Κάλυψη 1,41 kWh από Φ/Β 

 

Τα βήµατα 1 και 2 είναι κοινά µε αυτό του αυτόνοµου συστήµατος µόνο µε Φ/Β. 
Συνεχίζουµε µε την εκτίµηση της ισχύος αιχµής της Φ/Β συστοιχίας: 

 
 

 
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών: 

Pp,σ = 0,903 kW 

C=906 Ah 

Άρα θα χρειαστούν για τάση εξόδου VB=24V : 5 παράλληλοι κλάδοι µε 2 συσσωρευτές 
12V/ 200 Ah σε σειρά. ∆ηλαδή 10 συσσωρευτές. 

Έστω ότι επιλέγουµε πλαίσια µε ισχύ αιχµής 175W και τάση στο σηµείο µέγιστης 
ισχύος 21,6V. Ο αριθµός των πλαισίων που προκύπτει: 

 
Nπ= 6 

 
Η τάση της συστοιχίας πρέπει να είναι κατά 20% µεγαλύτερη από την τάση των 

συσσωρευτών. Στην περίπτωση µας, όπου η τάση των συσσωρευτών είναι 24V, η τάση της 
συστοιχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 28,8V. Συνδέοντας 2 τουλάχιστον πλαίσια εν 
σειρά, υπερκαλύπτεται η απαίτηση αυτή (43,2 V). Έτσι προκύπτει ότι θα χρειαστούν 3 
παράλληλοι κλάδοι µε 2 πλαίσια ο κάθε ένας. Συνολικά δηλαδή 6 πλαίσια. 
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Πίνακας 5. Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους αρχικής δαπάνης επιµέρους συστηµάτων και 
εργασιών εγκατάστασης ΦΒ συστήµατος 

α/α Υποσύστηµα Τιµή µονάδας 
(€) 

Ποσότητα Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 Φ/Β πλαίσια c-Si 570 6 3.420 
2 Συσσωρευτές 12V/ 200Ah 250 10 2.500 
3 Ηλεκτρονικές διατάξεις - - 513 
4 Στηρίγµατα και 

καλωδιώσεις 
- - 171 

5 Εγκατάσταση - - 342 
 

Συνολικό κόστος Φ/Β συστήµατος: 6.946 € 
 
Κάλυψη 1,41 kWh από Α/Γ 

 

Για την κάλυψη του φορτίου χρησιµοποιείται Α/Γ µικρότερης παραγόµενης ισχύος από 
αυτή που χρησιµοποιήθηκε στο αυτόνοµο σύστηµα Α/Γ. 

Επιλέγεται και σε αυτήν την περίπτωση ανεµογεννήτρια για λειτουργία σε περιοχές µε 
χαµηλές προς µέτριες ταχύτητες ανέµου, δηλαδή από 3,1 m/s και πάνω, η οποία για µία 
µέση ταχύτητα 5,4 m/s έχει µια ονοµαστική µηνιαία απόδοση της τάξης των 100 kWh, το 
οποίο ανάγεται σε περίπου 3.2 kWh / ηµέρα. 

Για την περιοχή µελέτης υπολογίζεται για µια µέση ταχύτητα ανέµου το χρόνο U=4.5 
m/s η δεσµευόµενη αιολική ενέργεια από την Α/Γ καθώς και η παραγόµενη ηλεκτρική 
ενέργεια. Η δεσµευόµενη αιολική ενέργεια για την Α/Γ µε διάµετρο ρότορα ίση µε 2,1 
µέτρα προκύπτει να είναι : 

 
E= 662,4 kWh/year 

 
Η συνολική ηµερήσια παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι : 

 
Εd=1,78 kWh/day 

 
Η ενέργεια αυτή θεωρητικά αρκεί για την κάλυψη του φορτίου. Στον Πίνακα 6 ακολουθεί  ο 
υπολογισµός του συνολικού κόστους για το υποσύστηµα της Α/Γ. 

Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους αρχικής δαπάνης επιµέρους τµηµάτων 
συστήµατος Α/Γ. 

 
α/α Υποσύστηµα Τιµή µονάδας 

(€) 
Ποσότητα Συνολικό 

Κόστος (€) 
1 Α/Γ+Κουτί Ελέγχου 1.000 1 1.000 
2 Μετατροπέας (Inverter) 500 1 500 
3 Συσσωρευτές 340 6 2.040 
4 Ιστός 500 1 500 
6 Καλώδιο 2.2€/m 800 m 1.760 

 

Συνολικό κόστος συστήµατος Α/ Γ= 5.800 € 

Συνολικό κόστος υβριδικού συστήµατος : 12.746 € 

8. Αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών 
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Η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης γίνεται βάσει της σχέσης απόδοσης- 
κόστους. Το σύστηµα Φ/Β είναι γενικά αξιόπιστο µε καλύτερη απόδοση κατά τους θερινούς 
µήνες. Χαρακτηρίζεται από µέτριο κόστος, της τάξης των 13.892 €. Το σύστηµα έχει την 
δυνατότητα να παρέχει τρεις ηµέρες αυτονοµίας σε περίπτωση µη επαρκούς ηλιοφάνειας. 
Ακόµα και σε παρατεταµένη συννεφιά τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να παράγουν 
ηλεκτρισµό, έστω και µε µειωµένη απόδοση (παραδείγµατος χάριν, ακόµη και µε απόλυτη 
συννεφιά το φωτοβολταϊκό θα παράγει ένα 5%-20% της µέγιστης ισχύος του). 

Η απόδοση του αυτόνοµου συστήµατος µε την ανεµογεννήτρια εξαρτάται από την 
ένταση του ανέµου, η οποία δεν µπορεί να εξασφαλιστεί. Σε περίπτωση ανέµων χαµηλής 
έντασης το σύστηµα υπολειτουργεί και η κάλυψη του φορτίου γίνεται από τις µπαταρίες οι 
οποίες παρέχουν τρεις ηµέρες αυτονοµίας. Ωστόσο σε παρατεταµένη νηνεµία το σύστηµα 
αποδεικνύεται αναξιόπιστο, γιατί αδυνατεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες. Το κόστος 
ωστόσο που αντιστοιχεί στην εναλλακτική της Α/Γ είναι σχετικά χαµηλό και αντιστοιχεί 
στα 9.240 €. 

Το υβριδικό σύστηµα παρουσιάζει καλύτερη σχέση απόδοσης- κόστους σε σχέση µε τα 
άλλα συστήµατα και µέτριο κόστος εγκατάστασης που κυµαίνεται στα 12.746 €, η σταθερή 
απόδοσή ωστόσο αφορά στην ετήσια λειτουργία του. 

Για την περίοδο που αφορά την εφαρµογή δηλαδή το διάστηµα Μάιος-Οκτώβρης 
κρίνεται ότι η επιλογή του αυτόνοµου συστήµατος Φ/Β είναι η καλύτερη δεδοµένης της 
αυξηµένης ηλιοφάνειας και συνεπώς σταθερής και υψηλής απόδοσης του συστήµατος. 
Επιπλέον, το κόστος µεταξύ του υβριδικού και του συστήµατος των Φ/Β είναι συγκρίσιµο 
µε τη διαφορά να κυµαίνεται στα 1.000 €. Καταλήγουµε, συνεπώς, στην επιλογή του 
συστήµατος των Φ/Β ως βέλτιστης επιλογής για την εφαρµογή. 

 
9. Συµπεράσµατα 

 
Η έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων, η υστέρηση ως προς τον τρόπο ζωής, το 

εισόδηµα και τις συνθήκες εργασίας είναι παράγοντες που αποδυναµώνουν την 
ελκυστικότητα του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου και το µέλλον των εκτροφών στις 
ορεινές περιοχές. 

Η ποιµενική κτηνοτροφία συµβάλλει στην παραµονή του πληθυσµού στις ορεινές 
περιοχές και µε τον τρόπο αυτόν στη συνέχιση των τοπικών κοινωνιών και στη διατήρηση 
της παράδοσης.  Προσφέρει στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην οικονοµία της χώρας 
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και επιπλέον συµβάλλει ενεργητικά στην προστασία 
και στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, η συµµετοχή της ποιµενικής κτηνοτροφίας στις στρατηγικές ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών είναι όχι µόνο αυτονόητη αλλά επιτακτική. Τόσο το κράτος όσο και οι 
ίδιες  οι  τοπικές  εξουσίες  πρέπει  να  στηρίξουν  µε  µία  εκσυγχρονισµένη  πολιτική  τους 
κτηνοτρόφους. Με µια πολιτική που δεν θα µένει σε εξισωτικά µέτρα αλλά θα προωθεί 
εκσυγχρονιστικές παρεµβάσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες και θα καταξιώσουν και 
πάλι το παραδοσιακό αυτό επάγγελµα στις νέες γενιές. 

Η εργασία αυτή προτείνει ένα ρεαλιστικό και άµεσο εκσυγχρονισµό της ζωής του 
σύγχρονου µετακινούµενου κτηνοτρόφου: την ενεργειακή κάλυψη των αποµονωµένων 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Το κόστος εγκατάστασης των αυτόνοµων αυτών συστηµάτων φαίνεται µε τα σηµερινά 
δεδοµένα υψηλό για ένα µικρό κτηνοτρόφο. Αν αναλογιστεί όµως κανείς το γεγονός ότι το 
κόστος σύνδεσης µε το υπάρχον δίκτυο παροχής ηλεκτρισµού ξεπερνά τις 30.000 ευρώ/ 
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χιλιόµετρο6,   τότε   η   λύση   που   προτείνεται   φαίνεται   ρεαλιστική   και   στην   ουσία 
αναδεικνύεται ως η µοναδική επιλογή. 

Επιπλέον σε µια οργανωµένη και οµαδική εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων το κόστος 
µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. Το κράτος οφείλει να επιδοτήσει αυτήν την προσπάθεια. Η 
ενίσχυση αυτή θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στα πλαίσια κάποιου χρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος (π.χ ΕΠ από ΕΣΠΑ) ή ακόµα και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013, στις ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα των ορεινών 
περιοχών, µιας και τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. 

Γενικότερα, η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών στα πλαίσια µιας ευρύτερης 
κοινωνικής πολιτικής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος σε περιοχές µε 
προβλήµατα,  όπως οι ορεινές. Τέλος, η εργασία αυτή προήλθε από τη βασική πεποίθηση 
ότι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτοµίες πρέπει να απαντούν στα κοινωνικά προβλήµατα 
και να ενσωµατώνονται δηµιουργικά στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, προσφέροντάς 
τους άµεσα οφέλη και βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο. 

 
Βιβλιογραφία 

 
Αναπτυξιακή Εταιρία «Ήπειρος» Α.Ε. (2006). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της Ευρύτερης 
Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων. 

 
Καλιαµπάκος ∆., Κατσουλάκος Ν., Γιαννακοπούλου Σ. (2009). Εισαγωγή στο περιβάλλον 
και   την   κοινωνία   των   ορεινών   περιοχών.   Πανεπιστηµιακές   σηµειώσεις   ∆.Π.Μ.Σ. 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» Ε.Μ.Π., Μέτσοβο. 

 
Κατσουλάκος Ν, ∆ούλος Η. (2008). Μελέτη Αυτόνοµου και ∆ιασυνδεδεµένου Φ/Β 
συστήµατος. Κριτική και Προτάσεις Αναµόρφωσης του υφιστάµενου πλαισίου ενισχύσεων Φ/Β 
εγκαταστάσεων. 11ο Συνέδριο του Ιδρύµατος «Σάκης Καράγιωργας» 

 

 
Κατσουλάκος  Ν.,  Καλιαµπάκος  ∆.  (2010)  Ανανεώσιµες  Πηγές  Ενέργειας  και  Ορεινές 
Περιοχές. 

 
Μπαλαµπέκος Σ., Γκαλιµάνας Χ. (2009). Καταγραφή κτηνοπτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
στο Ν. Ιωαννίνων µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορίας. 

 
Μπεργελές Γ. (2005). Ανεµοκινητήρες. Αθήνα: Εκδόσεις Συµεών 

 
Φραγκιαδάκης Ι. (2007). Φωτοβολταϊκά Συστήµατα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 

 
French Ministry of Agriculture and Fisheries. (2008). CHALLENGES OF PASTORALISM: 
Exchange of innovative experiences for a sustainable development in mountain areas», 

 
US Department of Energy. (2007). Small wind electric systems. 

 
http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh: Ιστοσελίδα του Εθνικού Πληροφοριακού 
Συστήµατος για την Ενέργεια 

 
http://www.agrotikianaptixi.gr: Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 
6 
www.dei.gr 



20 

 

 

 

http://www.dei.gr: Ιστοσελίδα της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 
 

http://www.euromontana.org:  Ιστοσελίδα  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισµού  Συνεργασίας  και 
Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών 

 
http://www.pvgis.org: Ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράµµατος Photovoltaic 
Geographical Information Systems 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

21 

 

 

 
 

 

Εξοικονόµηση ενέργειας σε παραδοσιακά κτίρια: Η περίπτωση του 
ξενώνα «Ναπολέων» στους Καλαρρύτες 

 
Νίκος Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Υπ. ∆ρ. ΕΜΠ 

 

 
Περίληψη 

 
Μέσω της παρούσας εργασίας επιχειρείται η επισκόπηση των δυνατοτήτων 

εξοικονόµησης ενέργειας σε παραδοσιακά κτίρια, χρησιµοποιώντας ως περίπτωση µελέτης 
έναν ορεινό, παραδοσιακό ξενώνα. 

Αρχικά υπολογίζονται οι θερµικές απώλειες του ξενώνα και εντοπίζονται τα σηµεία της 
ενεργειακής του ταυτότητας που χρήζουν βελτίωσης. ∆ιατυπώνονται έξι διαφορετικά 
σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας και για κάθε ένα από αυτά υπολογίζονται τα ποσά της 
εξοικονοµούµενης ενέργειας, τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς και τα 
απαιτούµενα κόστη. 

Με βάση τα τεχνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των 
διαφορετικών σεναρίων προτείνεται η επιλογή ενός εξ αυτών, ως βέλτιστου για την 
ενεργειακή αναβάθµιση του ξενώνα. 

Τέλος,  αξιοποιώντας  τους  υπολογισµούς,  εξάγονται  χρήσιµα  συµπεράσµατα  και 
διατυπώνονται προτάσεις  για  το  ζήτηµα  της  εξοικονόµησης ενέργειας σε παραδοσιακά 
κτίρια. 

 

Energy saving in vernacular buildings: The case of “Napoleon”  
hostel in Kalarrytes 

 
Nikos Katsoulakos, Mechanical Engineer, MSc, PhD student NTUA 

 

 
Abstract 

 
The possibilities of applying energy saving measures in vernacular buildings are 

examined in this paper. A traditional hostel, in the mountainous Greek village of Kalarrytes, 
is used as a case study. 

The thermal losses of the hostel are initially calculated. After detecting the most crucial 
factors affecting the energy efficiency of the building, six different energy saving scenarios 
are formed. The amounts of the conserved energy, the costs, as far as the financial and 
environmental benefits of each scenario are, then, assessed. 

In order to select the optimum energy saving scenario the technical, financial and 
environmental aspects of each case are being concerned. 

Finally, general consumptions about energy saving in vernacular buildings are set out, 
based on the calculations and assessments made. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα αποτελεί την κύρια πηγή εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη. Συνεπώς, η µείωση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίµων επέχει κοµβικό ρόλο στις προσπάθειες ελέγχου των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα που θεωρείται ότι επηρεάζουν σηµαντικά το κλίµα της γης. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική προκρίνει το στόχο «20-20-20», 
δηλαδή µε ορίζοντα το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

� Το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές 
� Να υπάρξει µείωση κατά 20% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
� Να υπάρξει εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% 
Ο στόχος της εξοικονόµησης ενέργειας κατά 20% έχει µία ιδιαίτερη σηµασία, διότι 

πέραν της εφαρµογής τεχνικών λύσεων, προϋποθέτει µία γενικότερη αλλαγή στα κοινωνικά 
πρότυπα, τα οποία µέχρι τώρα ταύτιζαν σε σηµαντικό βαθµό την ευηµερία και την επιτυχία 
µε τον υπερκαταναλωτισµό, µέρος του οποίου είναι η σπατάλη ενέργειας και φυσικών 
πόρων1. 

Ο κτιριακός τοµέας καταναλώνει περίπου το 40% της παραγόµενης ενέργειας στην 
Ευρώπη (ΚΑΠΕ, 2006), το 36% στις Η.Π.Α.2, αλλά και σε άλλες λιγότερο ανεπτυγµένες 
περιοχές απορροφά µεγάλα ποσά ενέργειας (Daouas et al., 2010). Συνεπώς, η προσπάθεια 
εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια δεν µπορεί παρά να αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της 
προσπάθειας για εξοικονόµηση ενέργειας, γεγονός που ώθησε την Ε.Ε. στην ψήφιση της 
οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία και έθεσε τα θεµέλια για τις προσπάθειες ενεργειακής 
αναβάθµισης των κτιρίων στην Ευρώπη. 

Ειδικά για τις ορεινές περιοχές, όπου εµφανίζονται υψηλές ανάγκες σε θερµική 
ενέργεια, είναι χρήσιµο η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων να βελτιωθεί. Επιπλέον, η 
λογική ενός περισσότερου συνετού µοντέλου κατανάλωσης, που προκύπτει από την 
προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας είναι συµβατή µε το στόχο της ήπιας ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών, σε αρµονία µε το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενεργειακής 
αναβάθµισης σε έναν ορεινό ξενώνα, ο οποίος είναι κτισµένος σε έναν παραδοσιακό 
οικισµό µε βάση τα παραδοσιακά οικοδοµικά και αρχιτεκτονικά πρότυπα. Ο ξενώνας που 
θα µελετηθεί είναι ο ξενώνας «Ναπολέων» στους Καλαρρύτες του νοµού Ιωαννίνων. Το 
κτιριακό συγκρότηµα του ξενώνα, αν και κτίστηκε το 2004 µπορεί να χαρακτηριστεί 
παραδοσιακό, λόγω του τρόπου δόµησης. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η φέρουσα 
λίθινη εξωτερική τοιχοποιία, η στέγη από σχιστόπλακες σε ξύλινη υπόβαση και οι 
εσωτερικοί ξύλινοι τοίχοι. Τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά του ξενώνα ταυτίζονται µε τα 
αντίστοιχα των παραδοσιακών κτιρίων. 

Μέσα από την αναλυτική µελέτη των δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόµησης στο 
συγκεκριµένο ξενώνα, θα αναδειχθεί το γεγονός ότι η εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών 
λύσεων   στους   ορεινούς   παραδοσιακούς   οικισµούς   έχει   σηµαντικά   οικονοµικά   και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Σε µια µεταβατική εποχή, µέσα σε δυσχερές οικονοµικό κλίµα, οι 
ορεινές περιοχές για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις πρέπει να υιοθετήσουν σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση της οικονοµικής 
αποδοτικότητας και της περιβαλλοντική προστασίας. 

 
2. Μεθοδολογία 

 
Η παρούσα µελέτη θα επικεντρωθεί στο ζήτηµα της θέρµανσης του ξενώνα, λόγω του 

ότι οι ηλεκτρικές καταναλώσεις είναι χαµηλές. Αρχικά γίνεται η συνοπτική περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του κτιρίου και υπολογίζονται οι θερµικές απώλειες, µε βάση τη 
µεθοδολογία DIN1977, αφού αν και έχει εγκριθεί ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για την εφαρµογή των αρχών της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, δεν έχει ακόµη 

 

 
1 
Ίσως και γι’ αυτό το λόγο ο στόχος της ενεργειακής εξοικονόµησης κατά 20% δεν ήταν εξ’ αρχής δεσµευτικός 

για τα κράτη – µέλη, αφού το κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο εντός της Ε.Ε. βασίζεται στην αλόγιστη κατανάλωση. 
2 

http://www.iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=US 
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προσδιοριστεί ο τρόπος εφαρµογής της προτεινόµενης σε αυτόν µεθόδου για τον 
υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης. Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ορισµένα 
χαρακτηριστικά του ΚΕΝΑΚ, εξάγονται συµπεράσµατα για την ενεργειακή απόδοση του 
ξενώνα «Ναπολέων». 

Τέλος, υπολογίζεται η εξοικονοµούµενη ενέργεια στο κτίριο µε βάση διαφορετικά 
σενάρια επεµβάσεων εξοικονόµησης και εκτιµάται η οικονοµική και περιβαλλοντική 
διάσταση των επεµβάσεων αυτών. 

 
3. Περιγραφή του κτιρίου 

 
Ο ξενώνας «Ναπολέων» είναι κτισµένος το 2004 σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά 

πρότυπα του οικισµού των Καλαρρυτών (χαρακτηρισµένος παραδοσιακός οικισµός), 
αποτελείται από δύο κτίρια και διαθέτει έξι δωµάτια. Στον πίνακα που ακολουθεί 
συνοψίζονται τα δοµικά χαρακτηριστικά του ξενώνα. Η πληρότητα του ξενώνα εκτιµάται σε 
περίπου 75 ηµέρες ανά έτος. 

 
Πίνακας 1. ∆οµικά χαρακτηριστικά ξενώνα «Ναπολέων» 

 

 
 

Εµβαδόν (m2) 

Κτίριο 1: 106,94 
Κτίριο 2: 103,16 

∆όµηση 
κλιµακοστασίου: 

 

8,48 

Συνολικό: 218,58 
 

 
 

Όγκος (m3) 

Κτίριο 1: 320,82 
Κτίριο 2: 309,48 

∆όµηση 
κλιµακοστασίου: 

 

25,44 

Συνολικό: 655,74 
 

Κέλυφος 
Φέρουσα λιθοδοµή, 50cm, χωρίς 

µόνωση µε εσωτερικό επίχρισµα 

Ανοίγµατα Ξύλινα µε διπλούς υαλοπίνακες 
 

Οροφή 
Στέγη από σχιστόπλακες σε ξύλινη 

υπόβαση χωρίς µόνωση 
 

∆άπεδο 
Σχιστόπλακες σε µπετόν χωρίς 

µόνωση 
 

Η θέρµανση των χώρων του ξενώνα επιτυγχάνεται µε µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής 
θέρµανσης και καλοριφέρ, το οποίο τροφοδοτείται από λέβητα πετρελαίου, ισχύος 43- 
97kW. Το σύστηµα θέρµανσης δε διαθέτει κύκλωµα αντιστάθµισης. Το θερµό νερό χρήσης 
παράγεται από θερµαντήρα (boiler), χωρητικότητας 200lit που επίσης τροφοδοτείται από το 
λέβητα πετρελαίου. Η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου υπολογίζεται σε περίπου 5.000lit. 

 
4. Υπολογισµός θερµικών απωλειών και εκτίµηση ενεργειακής απόδοσης 

 
Για τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών του ξενώνα, χρησιµοποιήθηκε 

εξειδικευµένο τεχνικό λογισµικό (Adapt/Fcalc, 4M). Ο υπολογισµός των θερµικών 
απωλειών έγινε µε βάση τις προδιαγραφές DIN1977, οι οποίες σε σχέση µε τις νεώτερες 
(DIN1983),  πλεονεκτούν  ως  προς  την  εφαρµογή  σε  περιπτώσεις,  όπου  οι  διακοπές 
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 Απώλειες 
κελύφους 

Απώλειες 
χαραµάδων 

Απώλειες 
Αερισµού 

 

Προσαυξήσεις 
 

Σύνολο 

Κτίριο 1 

Ισόγειο 7450 1681 1402 745 11278 

Όροφος 7110 1368 1402 711 10591 
 Σύνολο κτιρίου 21869 

Κτίριο 2 

Ισόγειο 7293 2153 1353 729 11528 

Όροφος 6977 1932 1353 698 10960 
 Σύνολο κτιρίου 22488 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΞΕΝΩΝΑ 

 
44357 

λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης είναι µεγάλες, όπως στην περίπτωση που µελετάται 
(4Μ, 2002). 

Για τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών δηµιουργήθηκαν στο υπολογιστικό 
περιβάλλον Adapt/Fcalc δοµικά στοιχεία µε τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων του 
ξενώνα. Επίσης, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2427/86, λαµβάνεται ως εξωτερική θερµοκρασία 
υπολογισµού αυτή των -6οC, η οποία αντιστοιχεί στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Οι θερµικές απώλειες των δύο κτιρίων του ξενώνα έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2. Θερµικές απώλειες ξενώνα «Ναπολέων» σε W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ενεργειακή αποδοτικότητα του ξενώνα, µε βάση τη µελέτη θερµικών απωλειών και 

έχοντας υπ’ όψιν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, αλλά και τους παλαιότερους κανονισµούς, 
προκύπτει ιδιαίτερα χαµηλή. Αυτό, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στο ότι η λιθοδοµή χωρίς 
µόνωση έχει πολύ υψηλό συντελεστή θερµοπερατότητας (2,49W/m2K), έναντι 0,40W/m2K 
που αποτελεί τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή κατά τον ΚΕΝΑΚ. Οι αντίστοιχοι συντελεστές 
για την οροφή και το δάπεδο επίσης ξεπερνούν τις µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές. 

Με την παραδοχή ότι ο ξενώνας είναι πλήρης 75 ηµέρες το χρόνο και τις ηµέρες αυτές 
διαµένουν σε αυτόν 15 άτοµα (3τρίκλινα και 3 δίκλινα δωµάτια) και υποθέτοντας ηµερήσια 
κατανάλωση θερµού νερού 30lit ανά άτοµα, προκύπτει ότι: 

� Η ισχύς που απαιτείται για τη θέρµανση του νερού είναι 0,8kW 
� H ενέργεια που απαιτείται για τη θέρµανση του νερού είναι 1500 kWh/έτος 

 
5. Σενάρια επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας 

 
Προκειµένου να µελετηθούν οι διάφορες δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόµησης και 

να βρεθεί η βέλτιστη λύση εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στο υπό µελέτη 
κτίριο διαµορφώθηκαν σενάρια επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας µε διαφοροποιηµένη 
έκταση και πολυπλοκότητα. Τα τρία πρώτα σενάρια περιλαµβάνουν επεµβάσεις στο 
κέλυφος (παθητικά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας) κλιµακούµενης πολυπλοκότητας. Το 
τέταρτο και το πέµπτο σενάριο συνδυάζουν επεµβάσεις στο κέλυφος µε εγκατάσταση 
θερµικών ηλιακών συστηµάτων (ενεργητικά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας). Τέλος, το 
έκτο σενάριο αποτελεί µία σύνθετη περίπτωση παθητικών και ενεργητικών µέτρων 
ενεργειακής εξοικονόµησης σε συνδυασµό µε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
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για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά στις 
στέγες». 

 

Σενάριο 1ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων µε βαφή 
Η απλούστερη περίπτωση ενεργειακής εξοικονόµησης συνίσταται στην προσπάθεια 

µείωσης της τιµής του συντελεστή θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων. Για τον 
ξενώνα «Ναπολέων» η πιο εύκολα εφαρµόσιµη λύση είναι η επίστρωση της εσωτερικής 
επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων µε θερµοµονωτική βαφή. 

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερµοπερατότητας µπορεί να πάρει την τιµή 1,54 
W/m2K, η οποία αν και εκτός προδιαγραφών ΚΕΝΑΚ κυµαίνεται στο 60% της αρχικής. 

Οι θερµικές απώλειες του κτιρίου µειώνονται σε: 35798W 
 

Σενάριο 2ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων µε βαφή και προσθήκη µόνωσης στη 
στέγη 

Στην περίπτωση αυτή, πέραν της βαφής της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων, 
προστίθεται στη στέγη µονωτικό υλικό. Η επέµβαση αυτή για να µην απαιτηθεί µείζων 
επέµβαση στο κτίριο, θα πρέπει να γίνει από την εσωτερική πλευρά της στέγης. 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας της οροφής µπορεί να πάρει την τιµή 0,39 W/m2K, 
σχεδόν τη µισή της αρχικής. 

Οι θερµικές απώλειες του κτιρίου µειώνονται σε: 34747W 
 

Σενάριο 3ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων µε µονωτικό υλικό και προσθήκη 
µόνωσης στη στέγη 

Πρόκειται για την πιο πολύπλοκη επέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στο κέλυφος, 
αφού η θερµοµόνωση των τοίχων επιτυγχάνεται µε την προσθήκη στην εσωτερική τους 
πλευρά µονωτικού υλικού και κατόπιν επίχρισµα και βαφή. Η θερµοµόνωση της στέγης 
παραµένει όπως στο δεύτερο σενάριο. 

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερµοπερατότητας των εξωτερικών τοίχων 
µειώνεται περαιτέρω σε: 0,64 W/m2K. 

Οι θερµικές απώλειες του κτιρίου µειώνονται σε: 26640W 
 

Σενάριο 4ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων µε βαφή και εγκατάσταση θερµικών 
ηλιακών συστηµάτων 

Η περίπτωση αυτή περιλαµβάνει το απλούστερο µέτρο επέµβασης στο κέλυφος του 
κτιρίου,  σε  συνδυασµό  µε  την  εγκατάσταση  θερµικών  ηλιακών  συλλεκτών  για  την 
παραγωγή  θερµού  νερού.  Στην  περίπτωση  του  ξενώνα  «Ναπολέων»  που  είναι  ένα 
παραδοσιακό οικοδόµηµα εντός του οικιστικού ιστού ενός παραδοσιακού οικισµού, η 
εγκατάσταση ενεργειακών συστηµάτων θα πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε τα αισθητικά 
πρότυπα του χώρου. Η καταλληλότερη λύση για την τοποθέτηση των ηλιακών συλλεκτών 
είναι αυτή της εγκατάστασής τους στον περιβάλλοντα χώρο, ακριβώς επάνω από το χώρο 
του λεβητοστασίου. Έτσι, επιτυγχάνεται προσαρµογή τους στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, 
καθώς και αποτελεσµατική θέρµανση του boiler. Θα τοποθετηθούν δύο επίπεδοι ηλιακοί 
συλλέκτες των 2,5m2, συνδεδεµένοι παράλληλα. ∆ε θα αντικατασταθεί το υπάρχον boiler. 

 

Σενάριο 5ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής µε µονωτικό υλικό και 
εγκατάσταση θερµικών ηλιακών συστηµάτων 

 
Πρόκειται για το συνδυασµό του τρίτου και τέταρτου σεναρίου, µε επιπλέον στοιχείο 

την εγκατάσταση ενός ακόµη boiler 200lit για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας.  Το  σενάριο  αυτό  είναι  το  πληρέστερο  σενάριο  συνδυασµού  παθητικών  και 
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ενεργητικών  µέτρων  εξοικονόµησης  ενέργειας  µε  στόχο  τη  µείωση  των  θερµικών 
καταναλώσεων του ξενώνα. 

 

Σενάριο 6ο: Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων και οροφής µε µονωτικό υλικό, 
εγκατάσταση θερµικών ηλιακών συστηµάτων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
στα στέγαστρα µε ΝΑ και Ν∆ προσανατολισµό 

 
Στην περίπτωση αυτή, πέραν µίας πλήρους σειράς µέτρων µείωσης των θερµικών 

καταναλώσεων, γίνεται µείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων του ξενώνα, µέσω της 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η προσθήκη των φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απορρόφηση της παραγόµενης ενέργειας 
από το δίκτυο, µπορεί να αποτελέσει έναν έµµεσο τρόπο συµβολής στη χρηµατοδότηση των 
επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. Προτείνεται η χρήση των στεγάστρων για την 
τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, µε τη λογική περί εναρµόνισης µε τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα που αναπτύχθηκε στο 4ο σενάριο. Τα στέγαστρα έχουν διαστάσεις 1,5mx1,2m 
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά σε κάθε στέγαστρο 
µπορούν να εγκατασταθούν 225W, άρα συνολικά 900W. 

 
6. Εκτίµηση ενεργειακής εξοικονόµησης και οικονοµοτεχνική προσέγγιση 

 
Για τον υπολογισµό της εξοικονοµούµενης ενέργειας (σε kWh/έτος) από τις επεµβάσεις 

στο κτιριακό κέλυφος χρησιµοποιείται η παρακάτω βασική σχέση: 

24 ⋅ Α ⋅ (U0   U1 )⋅ HDD 
∆Εth   = 1000 ⋅η 

 

Α: η επιφάνεια του δοµικού στοιχείου που υφίσταται επέµβαση σε m2
 

U0, U1: συντελεστές θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου πριν και µετά την 
επέµβαση σε W/m2 οC 

HDD: βαθµοηµέρες θέρµανσης σε οC days/year3 

η: βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης (για τις συνήθεις εφαρµογές στην 
Ελλάδα λαµβάνεται ίσος µε 0,8) 

(Περδίος, 2006) 
 

Στις περιπτώσεις του 4ου και 5ου σεναρίου, πέραν των επεµβάσεων στο κέλυφος 
προκύπτει εξοικονόµηση ενέργειας από τη χρήση των ηλιοθερµικών συστηµάτων για την 
παραγωγή ζεστού νερού. Με ασφάλεια µπορεί να εκτιµηθεί ότι το 80% των αναγκών 
καλύπτονται από τα ηλιοθερµικά συστήµατα, συνεπώς αυτό συνεπάγεται εξοικονόµηση 
1200kWh/έτος, αφού η ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού είναι 1500kWh. 

Επίσης, όσον αφορά στο 6ο σενάριο, έχοντας ως βάση ότι για κάθε kW εγκατεστηµένης 
φωτοβολταϊκής ισχύος παράγονται 1200kWh ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση4, στην 
περίπτωσή µας παράγονται σε ετήσια βάση 1080kWh από τα 900W εγκατεστηµένης ισχύος. 

 

 
3 
Στην υπό µελέτη περίπτωση, οι βαθµοηµέρες δε θα ληφθούν ίσες µε το συνολικό µέγεθος που αντιστοιχεί στην 

περιοχή (3100 οC days/year), διότι η λειτουργία του ξενώνα δεν είναι συνεχής. Με βάση την ετήσια κατανάλωση 
πετρελαίου (περίπου 5000lit) και τη µελέτη θερµικών απωλειών, προκύπτει ότι για την εκτίµηση της 
εξοικονοµούµενης ενέργειας θα πρέπει οι βαθµοηµέρες να ληφθούν ίσες µε 1469 οC days/year. Είναι πάντως 
αξιοσηµείωτο ότι οι 1469 οC days/year αντιστοιχούν στο σύνολο των βαθµοηµερών περιοχών µε χαµηλότερο 
υψόµετρο (π.χ. στη Λαµία HDD = 1391 οC days/year) 
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Το κόστος του πετρελαίου θέρµανσης λαµβάνεται ίσο µε 0,65€/lit. Η θερµογόνος 
δύναµη του πετρελαίου θέρµανσης είναι 11,9kWh/kg και η πυκνότητά του 0,845kg/lit. Αυτό 
σηµαίνει ότι το ανηγµένο ανά kWh κόστος καυσίµου είναι 0,065€. Η τιµή αγοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ανέρχεται σε 
0,55€/kWh, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1079/2009. 

Στον πίνακα 3 αποτυπώνεται η εξοικονοµούµενη ενέργεια, καθώς και το αντίστοιχο 
οικονοµικό όφελος για τα 6 σενάρια που διατυπώθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. 

 
Πίνακας 3. Εξοικονοµούµενη ενέργεια και οικονοµικό όφελος για κάθε σενάριο 

εξοικονόµησης ενέργειας 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 

Εξοικονοµούµενη 
θερµική ενέργεια 

(kWh/έτος) 

 
11131 

 
12750 

 
23295 

 
12331 

 
24495 

 
24495 

Παραγόµενη 
ηλεκτρική ενέργεια 

από ΑΠΕ 
(kWh/έτος) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1080 

 

Οικονοµικό όφελος 
από µείωση 
κατανάλωσης 

καυσίµου (€/έτος) 

 
 

723 

 
 

829 

 
 

1514 

 
 

801 

 
 

1592 

 
 

1592 

Οικονοµικό όφελος 
από διάθεση 
παραγόµενης 
ηλεκτρικής 

ενέργειας (€/έτος) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
594 

 

Το τρίτο σενάριο, το οποίο περιλαµβάνει πλήρη µόνωση του κελύφους του κτιρίου µε 
µονωτικά υλικά, παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσό εξοικονοµούµενης ενέργειας. Το 5ο 

σενάριο έχει επαυξηµένο το ποσό αυτό κατά 1200kWh, που αντιστοιχούν στην προσθήκη 
θερµικών ηλιακών συστηµάτων. Καταδεικνύεται έτσι, ο κυρίαρχος ρόλος του καλά 
µονωµένου κελύφους ως προς την ενεργειακή κατανάλωση. Η εξοικονοµούµενη ενέργεια 
στην περίπτωση του τρίτου σεναρίου ανέρχεται στο 45% της συνολικής κατανάλωσης 
θερµικής ενέργειας του ξενώνα5, ποσοστό ιδιαίτερα µεγάλο. 

Ο υπολογισµός του κόστους κάθε σεναρίου εξοικονόµησης ενέργειας 
πραγµατοποιήθηκε µε βάση έρευνα αγοράς, καθώς και τις τιµές ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων. 

 
 
 
 
 
 

 
4 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/ 
5 
Η συνολική θερµική κατανάλωση του ξενώνα υπολογίζεται από τη σχέση: 

24*(UA)*HDD/1000*η. Το µέγεθος (UA) είναι το σύνολο των γινοµένων των επιφανειών του κτιρίου επί τους 
αντίστοιχους συντελεστές θερµοπερατότητας και προκύπτει µε τη βοήθεια της µελέτης θερµικών απωλειών. 
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Πίνακας 4. Κόστη σεναρίων εξοικονόµησης ενέργειας 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 
Κόστος 

επεµβάσεων 
εξοικονόµησης 
ενέργειας (€) 

 

 
2570 

 

 
3130 

 

 
2670 

 

 
3760 

 

 
4860 

 

 
9360 

 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι το τρίτο σενάριο είναι ελάχιστα πιο δαπανηρό από το 
πρώτο και λιγότερο δαπανηρό από το δεύτερο, παρά το ότι απαιτούνται περισσότερες 
εργασίες για την εφαρµογή του. Αυτό συµβαίνει, διότι τα απλά µονωτικά υλικά είναι 
σηµαντικά φθηνότερα από τη θερµοµονωτική βαφή (περίπου κυµαίνονται στο ¼ της τιµής). 
Έτσι, ενώ είναι εύκολο να εφαρµοστεί η θερµοµονωτική βαφή στο κέλυφος, το γεγονός 
αυτό δεν αποτυπώνεται στο κόστος, ενώ παράλληλα, η προσθήκη ενός µονωτικού υλικού 
έχει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από πλευράς θερµοµόνωσης. 

Έχοντας υπολογίσει τα οικονοµικά οφέλη από την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας και τα απαιτούµενα κόστη κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναλυτική οικονοµική 
αξιολόγησή  τους.  ∆ηµιουργήθηκαν  πίνακες  χρηµατορροών  για  κάθε  µία  από  τις  έξι 
περιπτώσεις. Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για την οικονοµική αξιολόγηση 
ήταν: 

� ∆ιάρκεια επένδυσης 10 έτη 
� Επιτόκιο προεξόφλησης 4% 
� Κάλυψη επενδύσεων µε ίδια κεφάλαια εξ’ ολοκλήρου 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται για τα έξι σενάρια εξοικονόµησης 

ενέργειας, η Καθαρή Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης που 
αποτελούν τα δύο βασικά µεγέθη αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και η Έντοκη Περίοδος 
Αποπληρωµής, η οποία δίνει το χρόνο αποπληρωµής της επένδυσης. 

 
Πίνακας 5. Οικονοµική αξιολόγηση σεναρίων εξοικονόµησης ενέργειας 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 

Καθαρή Παρούσα 
Αξία (€) 

 

2800 
 

3019 
 

9034 
 

2339 
 

7654 
 

7160 

Εσωτερικός 
Συντελεστής 
Απόδοσης 

 
18% 

 
16% 

 
48% 

 
11% 

 
24% 

 
13% 

Έντοκη Περίοδος 
Αποπληρωµής 
(έτη) 

 
4 

 
6 

 
2 

 
6 

 
4 

 
5 

 

Παρατηρείται ότι µε οικονοµικούς όρους το τρίτο σενάριο, το οποίο περιλαµβάνει την 
καλή µόνωση του κελύφους του ξενώνα έχει την καλύτερη απόδοση και ακολουθεί το 
πέµπτο σενάριο, που επιπλέον περιλαµβάνει την εγκατάσταση θερµικών ηλιακών 
συστηµάτων. Είναι εµφανές ότι οι οικονοµικές αποδόσεις των µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας είναι υψηλές και αυτό σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στο σχετικά χαµηλό κόστος 
των επεµβάσεων, το οποίο όµως λόγω της αύξησης της τιµής των καυσίµων έχει πολύ 
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα. Οι µεγάλες τιµές του εσωτερικού βαθµού απόδοσης 
αποτελούν δείκτη των µεγάλων αποδόσεων και περιθωρίων κέρδους (Καλιαµπάκος et al, 
2004) των επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. 

Τέλος είναι απαραίτητο να γίνει και µία επισκόπηση των περιβαλλοντικών 
ωφεληµάτων   από   την   εφαρµογή   µέτρων   εξοικονόµησης   ενέργειας   στον   ξενώνα 
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«Ναπολέων», αφού και η γενικότερη πολιτική προώθησης της ενεργειακής εξοικονόµησης 
κατά βάση στοχεύει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι συντελεστές 
εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα έχουν ληφθεί ίσοι µε: 0,264kg/kWh για το πετρέλαιο 
θέρµανσης και 0,989kg/kWh για την ηλεκτρική ενέργεια, ακολουθώντας το σχετικό πίνακα 
του ΚΕΝΑΚ. 

 
Πίνακας 6. Εξοικονοµούµενο καύσιµο, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και 

µείωση εκποµπών CO2 για τα 6 σενάρια εξοικονόµησης ενέργειας 

Σενάριο 1 2 3 4 5 6 

εξοικονοµούµενο 
καύσιµο (lit/έτος) 

 

1113 
 

1275 
 

2330 
 

1233 
 

2450 
 

2450 

παραγωγή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ 
(kWh/έτος) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1080 

αποφυγή εκποµπών 
CO2 (kg/έτος) 

 

2938 
 

3366 
 

6150 
 

3255 
 

6467 
 

7535 

 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, διαπιστώνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, ότι το 6ο 

σενάριο έχει τις ευνοϊκότερες περιβαλλοντικές συνέπειες και ακολουθεί το 5ο και µε µικρή 
διαφορά το 3ο. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός των ωφεληµάτων, ως προς τη µείωση 
εκποµπών CO2, που προκύπτουν από την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. Μία 
κεντρική στρατηγική εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα6, µπορεί να αποφέρει 
πολύ σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε συγκριτικά µικρότερα 
κόστη σε σχέση µε άλλα «πράσινα», ενεργειακά µέτρα. 

 
7. Αξιολόγηση Σεναρίων 

 
Με βάση τα οικονοµοτεχνικά αποτελέσµατα των σεναρίων εξοικονόµησης ενέργειας 

στον ξενώνα «Ναπολέων», καθώς και των περιβαλλοντικών τους διαστάσεων, µπορεί να 
γίνει αξιολόγησή τους και επιλογή του βέλτιστου σεναρίου. 

Επειδή το κόστος ακόµη και του συνθετότερου 6ου σεναρίου, δεν ξεπερνά τις 10.000€, 
η επιλογή της βέλτιστης λύσης µε βάση αποκλειστικά το κόστος δεν κρίνεται σκόπιµη. 
Λόγω της σηµαντικής διάστασης της εξοικονόµησης ενέργειας ως προς την προστασία του 
περιβάλλοντος, επιχειρείται µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση που λαµβάνει υπ’ όψιν και 
τα περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Στην κατεύθυνση αυτή είναι σηµαντικά τα προγράµµατα «Εξοικονοµώ» και «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», τα οποία 

προωθούν την εξοικονόµηση ενέργειας σε ΟΤΑ και κατοικίες αντίστοιχα. Όµως, αφ’ ενός θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η υλοποίησή τους, που παρουσιάζει καθυστερήσεις, και να επεκταθούν τα κίνητρα για την εφαρµογή 
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας σε περισσότερες κατηγορίες ΟΤΑ και κατοικιών. Τα οφέλη µίας τέτοιας 
πολιτικής θα είναι πολύ σηµαντικά, διότι από µόνο οι µειώσεις στην κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης, 
συµβάλουν στην ανακούφιση της εθνικής οικονοµίας από τις εισαγωγές πετρελαίου, το ποσοστό των οποίων επί 
της συνολικής κατανάλωσης αγγίζει το 70% (Κατσουλάκος, 2008). 
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ΑΝΗΓΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
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0,2 
 

0 

1 2 3 4 5 6 
 
 

∆ιάγραµµα 1. Ανηγµένα κόστη σεναρίων ανά εξοικονοµούµενη kWh και ανά kg 
µείωσης εκποµπών CO2. 

 
Το διάγραµµα καταδεικνύει τη σαφή υπεροχή του 3ου σεναρίου, η εφαρµογή του οποίου 

συνεπάγεται τη σηµαντικότερη εξοικονόµηση ενέργειας και συνεπώς το µεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό όφελος σε σχέση µε την απαιτούµενη δαπάνη. Τα ανηγµένα κόστη του 3ου 

σεναρίου είναι κατά 43% µειωµένα σε σχέση µε το πέµπτο σενάριο, το οποίο ακολουθεί σε 
απόδοση. Επιπλέον, το 3ο σενάριο (πίνακας 6) έχει και την καλύτερη οικονοµική απόδοση, 
µε διπλάσιο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης σε σχέση µε το πέµπτο σενάριο. Επίσης, το 
τρίτο σενάριο επιτυγχάνει εξοικονόµηση ενέργειας, η οποία ανέρχεται στο 91% του 6ου 

σεναρίου που λόγω της ύπαρξης και φωτοβολταϊκών στοιχείων συνεπάγεται τη µεγαλύτερη 
εξοικονόµηση ενέργειας. 

Συνεπώς, προκρίνεται ως βέλτιστη επιλογή για την εξοικονόµηση ενέργειας στον 
ξενώνα «Ναπολέων» το 3ο σενάριο. 

Αν  και  τεχνολογικά,  το  5ο   σενάριο,  το  οποίο  περιλαµβάνει  και  την  εγκατάσταση 
θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι µια πιο πλήρης λύση, το υψηλό κόστος του το 
καθιστά λιγότερο αποδοτικό από το 3ο. Το υψηλό κόστος, κυρίως, οφείλεται στην 
αναγκαιότητα προσθήκης ενός ακόµη boiler, λόγω του ότι η χωρητικότητα του υπάρχοντος 
είναι µικρή, γεγονός που επιδρά αρνητικά στη λειτουργία του ηλιακού συστήµατος. Σε 
περίπτωση που το boiler εξ’ αρχής είχε µεγαλύτερη χωρητικότητα, τότε οι διαφορές µεταξύ 
των δύο σεναρίων γίνονται πολύ µικρότερες και η επιλογή του σεναρίου, µε βάση τους 
παραπάνω υπολογισµούς, λιγότερο σαφής. 

Το 6ο σενάριο που περιλαµβάνει και φωτοβολταϊκά συστήµατα, επίσης λόγω του 
υψηλού κόστους του εξοπλισµού παρουσιάζει χαµηλή οικονοµική αποδοτικότητα, καθώς 
και ιδιαίτερα υψηλό κόστος ανά εξοικονοµούµενη kWh. Το πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά 
στις στέγες», αν και αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ 
στον οικιακό τοµέα, φαίνεται να µη συµβάλλει στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας, 
αφού δοµείται στη λογική της πώλησης της παραγόµενης ενέργειας. 

Η πλήρης θερµοµόνωση του κτιριακού κελύφους, που προτείνεται στο τρίτο σενάριο 
αναδεικνύεται ότι παίζει το σηµαντικότερο ρόλο ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας σε 
έναν ορεινό ξενώνα και παρουσιάζει τη βέλτιστη οικονοµικά και περιβαλλοντικά απόδοση. 
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8. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

Από την αναλυτική προσέγγιση του ζητήµατος της εξοικονόµησης ενέργειας στον 
ξενώνα «Ναπολέων», συνάγονται κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα γενικότερης σηµασίας: 

� Οι θερµικές καταναλώσεις στους ορεινούς οικισµούς είναι πολύ σηµαντικές και 
αυξηµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες σε περιοχές χαµηλότερων υψοµέτρων. Στην υπό 
µελέτη περίπτωση, µε µόλις 20% πληρότητα, οι βαθµοηµέρες θέρµανσης του ξενώνα είναι 
µεγαλύτερες από το σύνολο των βαθµοηµερών πόλεων, όπως π.χ. η Λαµία. Η ίδια εικόνα 
έχει παρατηρηθεί και από υπολογισµούς στην περιοχή του Μετσόβου, όπου οι βαθµοηµέρες 
θέρµανσης είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση µε τα Ιωάννινα (Κατσουλάκος, et al, 2010). 

� Τα παραδοσιακά κτίρια των ορεινών οικισµών είναι χτισµένα από πέτρα. Υπάρχει 
µία γενική εντύπωση ότι οι µεγάλου πάχους φέροντες πέτρινοι τοίχοι έχουν καλή 
ενεργειακή συµπεριφορά. Η αίσθηση αυτή είναι λανθασµένη. Όπως αναφέρθηκε ο 
συντελεστής θερµοπερατότητας της λιθοδοµής πάχους 50cm είναι εξαπλάσιος του µέγιστου 
επιτρεπόµενου από τον ΚΕΝΑΚ. Η εντύπωση περί της καλής ενεργειακής συµπεριφοράς 
των παραδοσιακών κτιρίων οφείλεται στο γεγονός ότι η λιθοδοµή έχει υψηλή 
θερµοχωρητικότητα, δηλαδή µεγάλη ικανότητα αποθήκευσης θερµότητας. Αυτό 
συνεπάγεται ότι, εφ’ όσον θερµανθεί ένα πέτρινο σπίτι, οι τοίχοι αποθηκεύουν µεγάλα ποσά 
θερµότητας, τα οποία αποδίδονται στη συνέχεια σταδιακά στο χώρο, δηµιουργώντας 
ευχάριστη αίσθηση. Περισσότερο ευχάριστη είναι η αίσθηση δροσιάς το καλοκαίρι εντός 
των πέτρινων κτιρίων που επίσης οφείλεται στην υψηλή θερµοχωρητικότητα της πέτρας. 
Γενικώς, όµως, οι σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις δεν µπορούν καλυφθούν από ένα παχύ 
πέτρινο τοίχο. Είναι απαραίτητη η προσθήκη µονωτικών υλικών και αυτό προκύπτει 
γενικώς στις ενεργειακές προσοµοιώσεις παραδοσιακών κατοικιών (Καρατσιώρη, 2008). 

� Το µεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών απωλειών στα παραδοσιακά κτίρια 
οφείλεται στο κέλυφος, λόγω του υψηλού συντελεστή θερµοπερατότητας και των µικρών 
ανοιγµάτων σε σχέση µε το συνολικό εµβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου. Η 
αναλογία απωλειών ανοιγµάτων προς απώλειες κελύφους είναι περίπου 1 προς 5 στην υπό 
µελέτη περίπτωση. 

� Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κέλυφος ενός πέτρινου, 
παραδοσιακού κτιρίου έχουν εξαιρετικά αποτελέσµατα. Επιτυγχάνεται µεγάλη µείωση 
ενεργειακών καταναλώσεων, ειδικά θερµικών στα ορεινά, µε χαµηλά σχετικά κόστη, αφού 
η επένδυση αποπληρώνεται σε δύο έως τέσσερα χρόνια. 

Με βάση τα ανωτέρω συµπεράσµατα αλλά και τις ειδικότερες παρατηρήσεις των 
προηγούµενων ενοτήτων προκύπτει ένα πλαίσιο βασικών προτάσεων: 

� Οι ιδιαίτερα αυξηµένες ανάγκες θέρµανσης των ορεινών περιοχών, καθιστούν 
πολύτιµη τη λήψη µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και η παροχή ειδικών κινήτρων – στα 
πλαίσια των προγραµµάτων εξοικονόµησης που προωθεί η πολιτεία – θα έχει σηµαντικά 
οφέλη για τις ορεινές περιοχές, αλλά και την ενεργειακή / περιβαλλοντική πολιτική της 
χώρας. 

� Είναι σκόπιµο να δοθούν και πάλι κίνητρα για την εγκατάσταση θερµικών ηλιακών 
συστηµάτων, όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Η ελληνική επικράτεια, ακόµη και στα ορεινά, 
προσφέρεται για παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο. Συνεπώς, µία απλή και µε µικρό 
αντίκτυπο για τα δηµόσια οικονοµικά κίνηση, όπως η απαλλαγή των θερµικών ηλιακών 
συστηµάτων από τον ΦΠΑ, θα συνέβαλε στην ακόµη µεγαλύτερη διείσδυσή τους και στην 
εκ νέου τόνωση της αντίστοιχη εγχώριας βιοµηχανίας. Επιπλέον, κατά την κατασκευή νέων 
κτιρίων είναι σκόπιµο να εγκαθίστανται θερµαντήρες νερού (boilers) µε µεγάλη 
χωρητικότητα, ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά την εγκατάσταση 
θερµικών ηλιακών συστηµάτων. 
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� Οι επιχειρηµατίες του τουρισµού στις ορεινές περιοχές, µόνο κερδισµένοι µπορούν 
να βγουν εάν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθµιση των καταλυµάτων 
τους. 
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Περίληψη 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης του ζητήµατος της οδικής 

σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε την ορεινή ενότητα των Τζουµέρκων. Αρχικά εξετάζεται η 
ανάγκη υλοποίησης, της υπό εξέταση σύνδεσης και η γενικότερη σηµασία της για την 
ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων. Στη συνέχεια παρατίθεται η υφιστάµενη κατάσταση 
του οδικού δικτύου της περιοχής και τα προβλήµατα που κατά τόπους παρουσιάζονται. 
Επίσης, γίνεται µια πρόβλεψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, τόσο κατά την 
κατασκευή του, όσο και κατά την λειτουργία του. Τέλος, παρουσιάζεται το κόστος µελετών 
και υλοποίησης της σύνδεσης και ταυτόχρονα επιχειρείται µια σύγκριση µε άλλα κόστη, 
όπως αυτά των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού και της συντήρησης του υφιστάµενου 
οδικού δικτύου. 

 

The road connection between Egnatia Odos motorway and the area of 
Tzoumerka 

 
Anastasios Katsoulis, Rural and Surveying Engineer 

National Technical University of Athens 
Spyridon Vouvalis, Civil Engineer 
Aristotle University of Thessaloniki 

 

 
Abstract 

 
In this report, it is tried to approach the case of the road connection between the Egnatia 

Odos motorway and the mountainous area of Tzoumerka. Firstly, the necessity for the 
construction of this road connection is explored, as far as its general importance for the 
wider region of Tzoumerka. Then, the existing condition of the road network of the region is 
indicated and the problems that locally occur are detected. Furthermore, an estimation of the 
environmental impacts of the project, regarding to its construction and its operation is 
projected. Finally, the cost of the realization of this road connection is presented and a 
comparison with other costs, like those of the vertical axes of Egnatia Odos and the 
maintenance of the existing road network, is attempted. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η Εγνατία Οδός δηµιουργεί νέα δεδοµένα στις µετακινήσεις - µεταφορές και αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για την δυσπρόσιτη περιοχή των Τζουµέρκων, που µέχρι σήµερα η σύνδεση 
µε τα Ιωάννινα εξυπηρετείται από άλλο δευτερεύοντα δρόµο έως το Παλαιοχώρι. 

Η ανάγκη πρόσβασης, ιδίως για τις µετακινήσεις από Βόρεια Ελλάδα, καθιστά 
αυτονόητη και εύλογη την κατασκευή και βελτίωση του οδικού άξονα Εγνατία Οδός – 
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Τζουµέρκα, ώστε να εξυπηρετείται η ταχύτερη και ασφαλέστερη κίνηση των οχηµάτων, τα 
οποία προβλέπεται να αυξηθούν στην περιοχή. Η διαφαινόµενη και επιθυµητή τουριστική 
αξιοποίηση της περιοχής έχει ανάγκη την ύπαρξη οδικού δικτύου ικανοποιητικών 
προδιαγραφών. 

Η δροµολογηµένη διαδικασία περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής µε νοµοθετική 
ρύθµιση (πάρκο Τζουµέρκων) κάνει αναγκαία την αντιµετώπιση της βελτίωσης του δρόµου 
µε γνώµονα την αυξηµένη περιβαλλοντική προστασία, που θα επιτευχθεί και  µε 
παρεµβάσεις σε υπάρχοντα πρανή (φυτεύσεις κλπ). 

Στόχος, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να φανεί, µέσα από την παράθεση των 
στοιχείων (µελέτες, διαδίκτυο, προσωπικές συνεντεύξεις), κατά πόσο είναι σηµαντική / 
απαραίτητη   ή   όχι   η   εν   λόγω   σύνδεση   αλλά   και   ταυτόχρονα   η   εφικτότητα   της 
πραγµατοποίησής  της  (όχι  µόνο  από  οικονοµικής,  αλλά  και  από  περιβαλλοντικής  – 
κοινωνικής σκοπιάς). Μάλιστα, µέσα από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τη 
συλλογή και εν συνεχεία σύνθεση των προαναφερθέντων στοιχείων βγήκαν χρήσιµα 
συµπεράσµατα τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα και 
παράλληλα την υιοθέτηση µιας διαφορετικής οπτικής γωνίας µε την οποία εξετάζουµε το 
συγκεκριµένο ζήτηµα. 

 
2. Η ανάγκη σύνδεσης Εγνατίας – Τζουµέρκων 

 
Το υπό εξέταση έργο αναµένεται να συντελέσει στη διευκόλυνση της σύνδεσης, καθώς 

θα βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας, τόσο από άποψη τεχνικών χαρακτηριστικών όσο 
και από άποψη απόστασης, δηλαδή θα µειώσει τις αποστάσεις και θα βελτιώσει τα 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος, κλίσεις, ακτίνες καµπυλότητας), µε αποτέλεσµα να 
αυξηθεί η ταχύτητα κίνησης. Σε συνδυασµό µε τη µικρότερη απόσταση θα µειωθεί ο χρόνος 
κυκλοφορίας ανθρώπων και µεταφοράς αγαθών. Εκτός όλων αυτών σηµαντικός θα είναι και 
ο παράγοντας της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας µε την νέα χάραξη. 

Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής µελέτης είχε ως αποτέλεσµα η οδική σύνδεση στο 
σύνολο της να είναι προβληµατική. Η χάραξη του οδικού δικτύου στην περιοχή ακολουθεί 
µε οφιοειδείς µορφές τις κλίσεις του εδάφους, κάνοντας την πρόσβαση αρκετά δύσκολη και 
αυξάνοντας τις χρονο-αποστάσεις. 

Το µεγαλύτερο µέρος της Εγνατίας οδού, όσον αφορά στη διέλευσή της από την 
περιφέρεια της Ηπείρου, βρίσκεται µέσα στο νοµό Ιωαννίνων και δηµιουργεί νέες συνθήκες 
στην ευρύτερη περιοχή. Αναγκαίες είναι οι παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του νοµού ώστε 
να συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία της Εγνατίας και στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
αξιοποίησή της για την ανάπτυξη του τόπου. 

Η χάραξη της Εγνατίας Οδού διέρχεται από το βόρειο και δυτικό τµήµα της περιοχής 
µελέτης και η οδική σύνδεσή της µε την περιοχή των Τζουµέρκων τέµνει ή εφάπτεται µε 
εκτάσεις του ∆ήµου Παµβώτιδας. Παρά τη γενικότερα µεγάλη σηµασία της Εγνατίας οδού 
για την ανάπτυξη της περιοχής της Ηπείρου, επισηµαίνεται πως έµµεσα θα συµβάλει και 
άρση της αποµόνωσης των Τζουµέρκων, χωρίς να διέρχεται µέσα από αυτά, αφού 
εξυπηρετεί διαπεριφερειακές µετακινήσεις. Το άλλο µεγάλο οδικό δίκτυο διαπεριφερειακής 
σηµασίας είναι αυτό της Ιόνιας Οδού, το οποίο επίσης δεν διέρχεται από την περιοχή 
µελέτης, αλλά και αυτό έµµεσα προβλέπεται να έχει θετικές επιδράσεις σε αυτήν. 

Η σύνδεση της Εγνατίας µε την ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων, µέσω της εν λόγω 
χάραξης έχει σαν στόχο: 

 
� να  συµβάλλει  καθοριστικά  στην  άρση  της  αποµόνωσης  της  περιοχής  και  να 

προσδώσει στην τελευταία αναπτυξιακή τουριστική δυναµική 
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� να αναδείξει τον ορεινό όγκο των Τζουµέρκων µε τις σπάνιες φυσικές οµορφιές, το 
πολύπλευρο τουριστικό ενδιαφέρον και  τα  ιστορικά  µνηµεία  που  παραµένουν 
ακόµα άγνωστα στο ευρύ κοινό 

� την παράκαµψη των οικισµών, από τους οποίους διέρχεται η υπάρχουσα οδός 
� να αποτελέσει βασικό έργο υποδοµής για όλη την ορεινή περιοχή που διασχίζει, 

συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και στην 
αξιοποίηση του δασικού πλούτου σε µία από τις οικονοµικά πλέον προβληµατικές 
περιοχές της χώρας µας 

� να υπηρετήσει τον στόχο και το αίτηµα της εποχής για ισόρροπη και βιώσιµη 
ανάπτυξη όλων των περιοχών. 

 
∆ε θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι δύο σηµαντικοί οδικοί άξονες, οι οποίοι 

αναδεικνύονται σε βασικούς άξονες για την ενδοπεριφερειακή µετακίνηση, είναι οι Εθνικοί 
Οδοί Άρτας-Τρικάλων και Άρτας-Καρδίτσας. Σύµφωνα µε τα Περιφερειακά Χωροταξικά 
Σχέδια, οι δύο παραπάνω άξονες που είναι τοπικής σηµασίας, προτείνεται να βελτιωθούν 
και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους σε συνδυασµό και µε τις κοµβικές συνδέσεις τους 
µε την Εγνατία και Ιόνια οδό, ώστε να διευκολύνουν την µετακίνηση εµπορευµάτων από 
τοπικές παραγωγικές µονάδες σε µεγάλα αστικά κέντρα. 

 
3. Υφιστάµενη κατάσταση 

 
Στην περιοχή, τον κύριο φόρτο µετακίνησης, κυρίως προς τα Ιωάννινα, την Άρτα και τα 

Τρίκαλα, αναλαµβάνουν η 2η και η 3η επαρχιακή οδός. Η 2η επαρχιακή οδός διέρχεται από 
τους ακόλουθους οικισµούς: Ιωάννινα - Κατσικάς - Ελληνικό - Φορτόσι - Πλαίσια - 
Καλέντζι - Πλάκα - Κτιστάδες - Πράµαντα - Χριστοί - Ματσούκι. Έχει συνολικό µήκος 77 
χλµ. Η κατάσταση του οδοστρώµατος κρίνεται µέτρια για επαρχιακό δίκτυο, αλλά 
παρουσιάζει αδυναµίες ως προς τα γεωµετρικά της χαρακτηριστικά και τη χάραξη της. 

Η 3η επαρχιακή οδός, η οποία ξεκινά από τα Ιωάννινα και κατευθύνεται λίγο πιο βόρεια 
από την προηγούµενη προς τις περιοχές του ∆ήµου Τζουµέρκων και ορισµένων δηµοτικών 
διαµερισµάτων  άλλων  δήµων,  διέρχεται  από  τους  ακόλουθους  οικισµούς  και  περιοχές: 
Μουζακαίοι  -  Χαροκόπι  -  Γέφυρα  Τσίµοβου  -  Κέδρος  -  Πετροβούνι  -Χουλιαράδες  - 
Βαπτιστής - Μιχαλίτσι - Γέφυρα Γκόγκου - Κτιστάδες - Πράµαντα. Το µήκος της οδού είναι 
45 χλµ και σε γενικές γραµµές η κατάσταση του είναι µέτρια, µε πολύ άσχηµα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά εξαιτίας του ανάγλυφου. 

Επιπλέον η περιοχή εξυπηρετείται από το επαρχιακό δίκτυο Άρτας - Αγνάντων και 
Άρτας- Βουργαρελίου στο Νοµό Άρτας, το οποίο και χαρακτηρίζεται από µέτρια βατότητα. 
Επιπλέον στην περιοχή υπάρχει εκτεταµένο κοινοτικό και δασικό οδικό δίκτυο, το οποίο - 
ανεξάρτητα από την κατάσταση του οδοστρώµατος - παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή παρουσιάζουν οι οδικοί άξονες Ανηλίου - 
Χαλικίου και Ανθούσας - Καλαρρυτών, συνολικού µήκους περίπου 30 χλµ, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν να συνδέσουν το βόρειο και κεντρικό τµήµα της περιοχής µελέτης µε το 
ανατολικό και κατ’ αυτόν τον τρόπο να συµβάλλουν στην τόνωση των οικονοµικών 
σχέσεων ενός ενιαίου, µέχρι πριν από µερικά χρόνια, οικονοµικού χώρου. 

Όσον αφορά στο τµήµα από τον κόµβο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή της 
Μπαλντούµας έως το χωριό Κράψη, η υφιστάµενη οδός έχει συνολικό µήκος 15,5 χλµ και 
ξεκινάει 150 χλµ δεξιά µετά την νέα γέφυρα Μπαλντούµας του ποταµού Αράχθου που 
βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων. Ακολουθώντας νότια πορεία 
διέρχεται από τον Μετσοβίτικο ποταµό µε τσιµεντένια παλιά γέφυρα, ανοίγµατος περίπου 
40 χλµ και πλάτους 5 και κατόπιν ανέρχεται, για να συναντήσει τους οικισµούς της Μικρής 
Γότιστας και της Μεγάλης Γότιστας του ∆ήµου Εγνατίας, ώστε τελικά να καταλήξει στον 
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οικισµό της Κράψης του ∆ήµου Παµβώτιδας. Η εν λόγω οδός έχει πλάτος οδοστρώµατος 4 
– 6 µ και το ανάγλυφο της ζώνης διέλευσής της είναι λοφώδες και ορεινό. 

Κατά µήκος της οδού απαντώνται ισόπεδες συµβολές αγροτικών δρόµων (διανοίξεις), 
ανακάµπτοντες ελιγµοί και µεγάλες κατά µήκος κλίσεις. Τέλος, σε πολλά τµήµατα της οδού 
έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήµατα ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεις. 

Ο  γεωλογικός  χάρτης  δείχνει  πως  η  περιοχή  αποτελείται  από  φλύσχη  Πίνδου 
ψαµµιτοµαργαϊκού τύπου, καθώς και από παλαιά κορήµατα πλησίον του ποταµού Αράχθου. 
Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής διασχίζεται κυρίως από δύο µεγάλα ρέµατα, το ρέµα 
«Λάκκος της Γριάς» και το ρέµα «Χαβούζα», καθώς και άλλα µικρότερα. 

Λόγω των προαναφερθεισών δυσχερειών απαιτείται νέα χάραξη οδού για την οποία θα 
πρέπει να εξευρεθεί η βέλτιστη λύση λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 

 
� Θέµατα κατασκευασιµότητας και κόστους του έργου 
� Τα  γεωτεχνικά  δεδοµένα  της  περιοχής  (περιοχές  κατολισθήσεων  και  τοπικά 

επισφαλείς γεωµορφολογικά περιοχές) 
� Λειτουργικά  και  κοινωνικά  θέµατα  που  σχετίζονται  µε  την  οδό  (δυνατότητα 

παράκαµψης οικισµών) 
� Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 
Στο επιµέρους τµήµα Κράψη - Κοτοµίστα µήκους 5,4 χλµ η υπάρχουσα οδός έχει 

κατασκευασθεί µε µικρά πλάτη 4 ως 5 µ για την κάλυψη της σύνδεσης των οικισµών, 
ακολουθώντας το ανάγλυφο της περιοχής. ∆ιέρχεται µέσα από τους οικισµούς Κοτοµίστα 
και Ανατολική. Υπάρχουν τα απαιτούµενα τεχνικά συνοδευτικά έργα (οχετοί κλπ) που 
καλύπτουν τις σηµερινές ανάγκες ενώ η γεφύρωση του ρέµατος Γκούρα µετά την 
Ανατολική προς Κοτοµίστα γίνεται µε µικρή γέφυρα, αλλά σε δυσµενή οριζοντιογραφικά 
θέση (4,5 χλµ από την Κράψη). 

Στο επιµέρους τµήµα Κοτοµίστα - Παλαιοχώρι µήκους 7,8χλµ έχει κατασκευαστεί 
πρόσφατα δρόµος που παρακάµπτει την υπάρχουσα κατολίσθηση, καλύπτοντας τις ανάγκες 
του αραιοδοµηµένου οικισµού, σύµφωνα µε την προκαταρκτική µελέτη που έχει εκπονηθεί 
από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.. 

Έχουν κατασκευαστεί οι περισσότεροι οχετοί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα 
απαιτούµενα τεχνικά έργα, κυρίως στην περιοχή της κατολίσθησης, όπου θα απαιτηθούν 
πρόσθετα έργα. 

Για το τµήµα Παλαιοχώρι - Προσήλιο – Χριστοί - Πράµαντα, ο υπάρχων δρόµος 
µήκους 21,5χλµ έχει κατασκευασθεί κατά περιόδους, καλύπτοντας τις ανάγκες σύνδεσης 
των  οικισµών  Παλαιοχώρι,  Προσήλιο,  Μυστράς,  Χριστοί,  Πράµαντα,    καθώς  και  τη 
σύνδεση προς Συρράκο και Καλλαρύτες. 

Η υπάρχουσα διατοµή είναι µεταβαλλόµενου πλάτους ανάλογα µε τις περιόδους 
κατασκευής και τα εδάφη, ενώ εντός των οικισµών (Προσήλιο, Χριστοί, Πράµαντα) το 
πλάτος µειώνεται αρκετά. Έτσι υπάρχουν τµήµατα µε πλάτος ασφαλτοτάπητα 6 µέτρα και 
τµήµατα µε 3 ή 4 µ. Συνηθέστερη είναι η διατοµή των 5 µ µε µεταβαλλόµενο έρεισµα, η 
οποία οριζοντιογραφικά επιδέχεται βελτιώσεις, επειδή το έντονο ανάγλυφο έχει οδηγήσει σε 
µικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες καµπυλότητας. Τεχνικά έργα αποχέτευσης της οδού 
υπάρχουν στα περισσότερα σηµεία που απαιτούνται, χωρίς όµως να καλύπτουν πλήρως τις 
ανάγκες προστασίας του δρόµου. 

Στην περιοχή Μαυρολάγκαδο (1,1χλµ µετά τον οικισµό Παλαιοχωρίου) τα ασταθή 
εδάφη σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες µισγάγγειες χρήζουν ενδελεχούς γεωλογικής και 
γεωτεχνικής  µελέτης  και  αντιµετώπισης,  αφού  παρατηρούνται  συνεχή  κατολισθητικά 
φαινόµενα. 
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Το ρέµα πριν τους Χριστούς γεφυρώνεται µε µικρή µεταλλική γέφυρα (Μπέλεϋ) ενώ 
µετά τους Χριστούς η γεφύρωση γίνεται µε άλλη χαµηλή γέφυρα πλάτους µόλις 3 µ. 

 
4. Η προκρινόµενη λύση 

 
Η προκρινόµενη λύση χάραξης του νέου δρόµου παρουσιάζεται συνοπτικά στον 

ακόλουθο χάρτη και αποτελείται από δύο τµήµατα. Ένα µε αφετηρία τον ανισόπεδο κόµβο 
Αράχθου (Ζαγορίου) της Εγνατίας Οδού και πέρας το χωριό Κράψη και ένα δεύτερο από το 
χωριό Κράψη µέχρι το χωριό Πράµαντα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χάρτης 1. Η προκρινόµενη λύση σύνδεσης (διακεκοµµένη γραµµή) των Τζουµέρκων µε την 
Εγνατία Οδό (συνεχής γραµµή) 
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Τµήµα από ανισόπεδο κόµβο Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας Οδού µέχρι Κράψη: 
 

Η βέλτιστη λύση, απ’ αυτές που προτάθηκαν στην αντίστοιχη µελέτη, παρουσιάζει όλα 
τα πλεονεκτήµατα τόσο της βατότητας όσο και της ασφάλειας. Για την εφαρµογή της 
βέλτιστης λύσης απαιτούνται εκσκαφές περίπου 700.000 m3 και επιχώµατα 200.000 m3. 
Κατά την οριστική µελέτη της οδοποιίας θα γίνει προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν, κατά το 
δυνατόν, οι ποσότητες αυτές και ίσως δεν τηρηθούν παντού οι προδιαγραφές για την 
κατηγορία της οδού (υπέρβαση της µέγιστης κατά µήκος κλίσης και της ελάχιστης 
οριζοντιογραφικής ακτίνας). 

Η υπό µελέτη οδός προβλέπεται δίιχνη µε µία λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3.25 µ. 
ανά κατεύθυνση (Ο.Μ.Ο.Ε. -∆ κατηγορία οδού A IV, A V και τυπική διατοµή ε2). Το 
πλάτος των ερεισµάτων των επιχωµάτων είναι 1,50 µ. και των ορυγµάτων 3,0 µ. Η επίκλιση 
σε ευθυγραµµία προβλέπεται 2,50% και η µέγιστη επίκλιση σε καµπύλη 7%. 

 
 
 
 
 

 
 

1.50 

 

 
 
0.50 

3.25 

3.00 

3.25 

3.00 

 

 
0.25 

 
1.55 1.45 

ΦΥTIKHΓH 

7% + 0.00 + 0.00 
6 

1 

-0.20 

0.30 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1. Τυπική διατοµή τµήµατος από ανισόπεδο κόµβο Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας 
Οδού µέχρι Κράψη 

 
Οι παράµετροι της τυπικής διατοµής είναι οι κάτωθι: 

� Ταχύτητα Μελέτης: 50χλµ./ώρα έως Χ.Θ. 4+000  και 40χλµ./ώρα έως τέλος 
� Επιτρεπόµενο είδος οχηµάτων: παντός τύπου (αγροτικά, δίκυκλα κτλ.) 
� Τύπος Κόµβων: Ισόπεδοι 
� Μέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα: < 80χλµ./ώρα και < 60χλµ./ώρα 

 
Η χάραξη σε οριζοντιογραφία έχει γίνει µε γνώµονα την λειτουργία και ασφάλεια της 

οδού, την ποιότητα κυκλοφορίας, την οικονοµία, την αισθητική και την εναρµόνιση µε το 
περιβάλλον. H κατηγορία της οδού που επιλέχτηκε είναι η A IV µε ταχύτητα µελέτης 50 
χλµ/ώρα για τα πρώτα 4 χλµ της χάραξης. Στη συνέχεια η κατηγορία της οδού είναι A V µε 
ταχύτητα µελέτης τα 40 χλµ. Η διαφοροποίηση αυτή έγινε λόγω του έντονου ανάγλυφου της 
περιοχής και επιπλέον για την οικονοµία της κατασκευής (λιγότερα και µικρότερα τεχνικά). 

Το µήκος της υπό µελέτης οδού είναι 10.987,77 µ και η αρχή πραγµατοποιείται µε 
ισόπεδο κόµβο µε την υπάρχουσα Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Τρικάλων, 600 µ. από τον Α.Κ. 
Αράχθου της Εγνατίας Οδού, για να καταλήξει εντός του οικισµού της Κράψης, 
βελτιώνοντας την υφιστάµενη οδό σε µήκος 800 µ. Η εν λόγω οδός διέρχεται από τον 
Μετσοβίτικο ποταµό, µε κοιλαδογέφυρα ανοίγµατος 350 µ. και στη συνέχεια συνδέεται µε 
ισόπεδο  κόµβο  και  κλάδο  µε  την  υφιστάµενη  οδό  προς  Τζουµέρκα.  Η  επιλογή  της 
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κοιλαδογέφυρας είναι αναγκαία τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς (αποφυγή υψηλών 
επιχωµάτων) όσο και για λόγους υψοµετρικής χάραξης (ήδη εφαρµόζεται η µέγιστη κατά 
µήκος κλίση). 

Στη συνέχεια η οδός ανηφορίζει δυτικά των οικισµών της Μικρής και Μεγάλης 
Γότιστας για να γεφυρώσει τον Λάκκο της Γριάς και το παράπλευρο προς αυτό ρέµα µε δύο 
γέφυρες ανοίγµατος 92 και 47µ. αντίστοιχα. Η ελάχιστη ακτίνα καµπύλης που 
χρησιµοποιήθηκε στο τµήµα αυτό µέχρι τη Χ.Θ. 4+000 είναι 100µ. 

Η οδός, κατόπιν, ανηφορίζει προς την παρακείµενη εδαφική πτύχωση µε όρυγµα δεξιά 
και αριστερά (τρανσέρα) για 800 µ. και στη συνέχεια, σχηµατίζοντας µικρά τεχνικά µε 
παρακείµενα ρέµατα και αφού διέλθει µε δύο κιβωτοειδείς οχετούς από την Τζέλλου Ράχη, 
πάνω από την τοπική οδό Αγ. Κυριακή - Μεγάλη Γότιστα, συναντά το Ρέµα Χαβούζα, από 
το οποίο διέρχεται µε δύο γέφυρες ανοίγµατος 54 και 25 µ. αντίστοιχα. 

 
Τµήµα από Κράψη µέχρι Πράµαντα: 

 

Και σε αυτό το τµήµα η βέλτιστη λύση παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήµατα τόσο της 
βατότητας όσο και της ασφάλειας. 

Η τυπική διατοµή που εφαρµόσθηκε για την µελετώµενη οδό, είναι η «γ2» σύµφωνα 
την Εγκύκλιο 41/18-11-05 της ∆ΜΕΟ για την κατηγορία οδών ΑΙΙΙ.. ∆ιαθέτει 1+1 λωρίδες 
κυκλοφορίας µε ενιαίο οδόστρωµα συνολικού πλάτους 7,50µ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.Τυπική διατοµή  του τµήµατος από Κράψη µέχρι Πράµαντα 
 

Η τυπική διατοµή αναλυτικά προβλέπει: 
� µια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50µ 
� πλευρική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25µ 

 
Συγκεκριµένα στις θέσεις ορυγµάτων προβλέπεται επενδεδυµένη αβαθής τριγωνική 

τάφρος εύρους 1.55µ, βάθους 0.20µ. µε κλίσεις πρανών 1:6 εσωτερικώς της οριογραµµής 
και 4:5 εξωτερικώς. Παραπλεύρως της τάφρου προβλέπεται έρεισµα πλάτους 1.45µ. 

Η αρχή της χάραξης βρίσκεται πριν την έξοδο του οικισµού Κράψη, ενώ το πέρας 
αυτής συναρµόζεται µετά τον οικισµό Πραµάντων µε την υφιστάµενη οδό προς Άρτα και 
Ιωάννινα. 
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5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Τµήµα από ανισόπεδο κόµβο Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας Οδού µέχρι Κράψη: 

 

Προκαταρκτική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου 
 

Οι επιπτώσεις από την κυκλοφορία του δρόµου στην ποιότητα της ατµόσφαιρας 
εκτιµώνται ασήµαντες λόγω των µικρών γενικά φόρτων, του ανοικτού χώρου της περιοχής 
του έργου και της απουσίας ουσιαστικών άλλων πηγών αέριας ρύπανσης. Οι επιπτώσεις 
στην ατµόσφαιρα κατά την κατασκευή από την λειτουργία των εργοταξίων και τις 
χωµατουργικές εργασίες θα είναι µικρής έκτασης και έντασης και αναστρέψιµες (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικής σύνδεσης περιοχής Τζουµέρκων µε Εγνατία Οδό). 

Από την κατασκευή του έργου αναµένονται επιπτώσεις στο ανάγλυφο και στην 
µορφολογία της περιοχής, λόγω της κατασκευής ορυγµάτων και επιχωµάτων. Για το λόγο 
αυτό απαιτείται η λήψη µέτρων αποκατάστασης µε φύτευση. Επίσης, απαιτείται η πιστή 
τήρηση του σχεδιασµού που προβλέπεται, ιδιαίτερα σε θέσεις διασταύρωσης µε τον υδάτινο 
κύκλο απορροής, για να αποφευχθούν επεµβάσεις που µπορεί να αποβούν σηµαντικές. Οι 
επιπτώσεις στην ευστάθεια των εδαφών αναµένεται να είναι µικρές, εφ’ όσον ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα κατά την κατασκευή τους. 

Οι επιπτώσεις στα νερά θεωρούνται µικρές και κύρια αφορούν στη συµπαράσυρση από 
τις βρόχινες απορροές υπολειµµάτων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όπως διάφορα 
µέταλλα και πετρελαιοειδή, των οποίων, όµως, οι ποσότητες είναι πολύ µικρές και δεν 
αποτελούν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση ρύπανσης από 
ατύχηµα που µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, αν δεν αντιµετωπιστεί άµεσα µε 
κατάλληλα µέτρα. Κατά την κατασκευή η ρύπανση αφορά επίσης πετρέλαια από τα 
µηχανήµατα, που πρέπει να αντιµετωπιστούν, όπως και το ενδεχόµενο ατυχήµατος. 

Κατά τη φάση κατασκευής αναµένονται µικρής έντασης επιπτώσεις λόγω της 
αποψίλωσης σε όλο το µήκος της χάραξης και σε πλάτος όσο το εύρος κατάληψης της οδού, 
αλλά και λόγω της σκόνης. Η ύπαρξη σκόνης, αέριων ρύπων (CO, NOx, SO2 και Pb) και 
έντονου θορύβου από τα µηχανήµατα κατασκευής και τα βαρέα οχήµατα θα ενοχλήσει και 
ενδεχοµένως θα αποµακρύνει προσωρινά τα ζώα και τα πτηνά από τη ζώνη κατασκευής του 
έργου. Κατά την φάση λειτουργίας, ο κυριότερος παράγοντας όχλησης της παρόδιας 
βλάστησης και της πανίδας θα είναι η ύπαρξη θορύβου και ατµοσφαιρικών ρύπων από την 
κυκλοφορία των οχηµάτων. 

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής 
εκτιµάται ως µη σηµαντική, αφού δεν αναµένεται υπέρβαση του ορίου των 65db(Α) στο 
πλησιέστερο σηµείο των οικισµών από το έργο. Κατά την λειτουργία του έργου δεν 
αναµένονται επίσης επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αφού η στάθµη του θορύβου 
δεν αναµένεται να ξεπερνά τα θεσµοθετηµένα όρια. 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον αναµένονται κυρίως θετικές και εν µέρει 
αρνητικές. Οι οικισµοί θα υποστούν, αφενός µικρές αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως κατά την 
κατασκευή, µε την αύξηση της κυκλοφορίας και αφετέρου θετικές µε την αύξηση της 
απασχόλησης του πληθυσµού. Οι χρήστες του δρόµου θα ωφεληθούν σηµαντικά µε την 
ταχύτερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία, ενώ θα ωφεληθεί σηµαντικά το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον αφού θα αναβαθµιστεί το οδικό δίκτυο και οι συνθήκες µεταφορών 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Τέλος, οι επιπτώσεις στο αισθητικό περιβάλλον θα είναι 
µικρής, γενικά, έντασης µετά την λήψη των απαραίτητων µέτρων. 
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Τµήµα από Κράψη µέχρι Πράµαντα: 
 

Εκτίµηση επιπτώσεων 
 

Οι επιπτώσεις στην επιβάρυνση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, τόσο κατά τη φάση 
της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές. 
Οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα κατά την κατασκευή από τη λειτουργία των εργοταξίων και 
τις χωµατουργικές εργασίες θα είναι µικρής έκτασης και έντασης και αναστρέψιµες. Οι 
τιµές των συγκεντρώσεων των κυριότερων ρύπων, που προέρχονται από την κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων, κατά τη λειτουργία, εκτιµώνται πολύ χαµηλότερες από τα όρια ποιότητας 
της νοµοθεσίας. 

Από την κατασκευή του έργου αναµένονται επιπτώσεις στο ανάγλυφο και στη 
µορφολογία της περιοχής, λόγω κυρίως της κατασκευής ορυγµάτων και επιχωµάτων. Για το 
λόγο αυτό απαιτείται η λήψη µέτρων αποκατάστασης µε φύτευση. Επίσης, απαιτείται η 
πιστή τήρηση του σχεδιασµού που προβλέπεται, ιδιαίτερα σε θέσεις διασταύρωσης µε τον 
υδάτινο κύκλο απορροής, για να αποφευχθούν επεµβάσεις που µπορεί να αποβούν 
σηµαντικές. Από τις εργασίες κατασκευής θα προκύψουν σηµαντικές ποσότητες 
χωµατισµών προς διάθεση οι οποίες πρέπει να αποτεθούν σε κατάλληλους 
αποθεσιοθαλάµους. Οι επιπτώσεις στην ευστάθεια των εδαφών αναµένονται να είναι 
µικρές, εφ'όσον ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα κατά την κατασκευή. 

Κατά τη φάση της κατασκευής του δρόµου οι αναµενόµενες επιπτώσεις στα νερά 
περιορίζονται κυρίως στην πιθανή διατάραξη της ροής των ρεµάτων, ενώ δεν αναµένεται να 
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών. Κατά τη φάση της λειτουργίας, οι 
επιπτώσεις του έργου στα νερά αφορούν στη διαχείριση των επιφανειακών απορροών και τη 
ρύπανση από την απορροή των οµβρίων από το κατάστρωµα του δρόµου και τους ρύπους 
από την κυκλοφορία που αυτά συµπαρασύρουν (βαρέα µέταλλα, υδρογονάνθρακες). 
Γενικά, ο πολύ µικρός κυκλοφοριακός φόρτος δεν καθιστά αναγκαία τη λήψη εκτεταµένων 
µέτρων αντιµετώπισης. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ανάλογες των αντίστοιχων επιπτώσεων του 
τµήµατος από ανισόπεδο κόµβο Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας Οδού µέχρι Κράψη. 
Επιπρόσθετα,  αναµένεται  σαφής  µείωση  του  θορύβου  σε  οικισµούς,  τους  οποίους 
παρακάµπτει πλέον η νέα οδός. 

Τέλος, δεν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό - πολιτιστικό 
περιβάλλον µετά από λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας, όπως και στο ανθρωπογενές 
και κοινωνικό περιβάλλον, που σαφώς θα επηρεαστούν θετικά και σε µεγάλο βαθµό. Οι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θα απολαµβάνουν ασφαλέστερη, ταχύτερη και ανετότερη 
πρόσβαση προς τα Ιωάννινα και εν γένει προς τη βόρεια Ελλάδα, µέσω της Εγνατίας Οδού, 
µε συνέπεια τη διευκόλυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του ήπιου τουρισµού. 

 
6. Κόστος έργου 

 
Τµήµα από ανισόπεδο κόµβο Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας Οδού µέχρι Κράψη: 

 

Η υπό µελέτη οδός δεν κατασκευάζεται σε περιοχή µεγάλης  αγροτικής 
εκµεταλλεύσεως. Στο µεγαλύτερο ποσοστό πρόκειται για δηµόσιες εκτάσεις ενώ τα έργα 
δεν θίγουν κτίσµατα. 

Το κόστος της γεωργικής γης στην περιοχή κυµαίνεται µαζί µε τα επικείµενα (φράκτες , 
δένδρα κλπ.) στην τιµή των 1.500 € το στρέµµα. Με τη θεώρηση πως το µέσο πλάτος της 
ζώνης απαλλοτρίωσης είναι 50 µ. (συνεπώς η ζώνη επιβάρυνσης του ∆ηµοσίου είναι 20µ.) 
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και το συνολικό µήκος που δεν ανήκει στο δηµόσιο να είναι περίπου 6,0 χλµ., το κόστος 
απαλλοτρίωσης εκτιµάται σε: 

6.000µ. x 30µ. x 1.50€/µ2 = 270.000,00 ευρώ 
Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιµήθηκε βάσει αναλυτικής προµέτρησης εργασιών 

και σύνταξης προϋπολογισµού µε τιµές που ελήφθησαν από τους Πίνακες τιµών µονάδος 
εργασιών έργων οδοποιίας προϋπολογισµού πάνω από 10.0000.000,00 ευρώ του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε. 

Ορισµένες εργασίες όπως µικρά και µεγάλα τεχνικά έργα, σήµανση κλπ. εκτιµήθηκαν 
βάσει αντιστοίχων µελετηθέντων έργων. 

Σύµφωνα µε τις προµετρήσεις το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 
23.963.684 € - στο ποσό συµπεριλαµβάνεται το κόστος γενικών εξόδων και εργολαβικού 
οφέλους, το ΦΠΑ - και επιπλέον το ποσό της δαπάνης απαλλοτρίωσης είναι 270.000 €. Άρα 
το Γενικό Κόστος του Έργου είναι 24.233.684,00 €. 

Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη της περαιτέρω διερεύνησης αναφορικά µε την πορεία της 
γεωτεχνικής µελέτης, η οποία και θα καθορίσει σηµαντικά µέρη της πορείας του έργου 
(οικονοµοτεχνικά στοιχεία). 

 
Τµήµα από Κράψη µέχρι Πράµαντα: 

 

Για την κατασκευή του έργου, η προµήθεια των υλικών επιχωµάτων, οδοστρωσίας 
προβλέπεται να ληφθεί από τις επιτόπου εκσκαφές στα πλευρικά κορήµατα ύστερα από 
θραύση και διαλογή, από το δανειοθάλαµο που θα δηµιουργηθεί στην πρώτη στροφή του 
δρόµου που έφτιαξε η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για την παράκαµψη της κατολίσθησης στο 
Παλαιοχώρι καθώς και από τις αποθέσεις του ποταµού Καλαρρύτικου µε κατάλληλη 
διαλογή. 

Συντάχθηκαν αναλυτικές προµετρήσεις των ποσοτήτων όλων των εργασιών που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου και προϋπολογισµός, σύµφωνα  µε  τα 
εγκεκριµένα  τιµολόγια  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε  µε  βάση  τις  τιµές  του  ενιαίου  τιµολογίου  που 
εκδόθηκε στις 09-07-08 και αφορά σε έργα προϋπολογισµού >10 εκ. €. 

Το κόστος του συνόλου των εργασιών θα ανέλθει σε 62.820.000,00 € περίπου, ενώ η 
συνολική δαπάνη του έργου µε Γ.Ε. + Ε.Ο. (18%), απρόβλεπτα (9%), δαπάνη αναθεώρησης 
(3,4%) και Φ.Π.Α. (19%), δηλαδή ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 96.200.000,00 €. 

Συνεπώς, το κόστος του έργου από τον κόµβο της Εγνατίας Οδού µέχρι τα Πράµαντα 
µε βάση τις αρχικές µελέτες υπολογίζεται σε 120.433.684,00 €. 

 
Συνολικό κόστος: 

 

Υπολείπονται ορισµένες µελέτες, τεχνικών έργων κυρίως, για την υλοποίηση των 
οποίων η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων απευθύνθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. λόγω 
της µεγάλης εµπειρίας της δεύτερης στα έργα οδοποιίας. 

Το κόστος των απαραίτητων µελετών για το πρώτο τµήµα του έργου από τον κόµβο 
Αράχθου (Ζαγορίου) µέχρι την Κράψη φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι 
υπολογισµοί έγιναν από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων µε τη συνδροµή της 
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. 
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Πίνακας 1. Κόστος µελετών 1ου τµήµατος σύνδεσης Εγνατίας Οδού – Τζουµέρκων 
 

Α.   Κόµβος Αράχθου (Ζαγορίου) Εγνατίας Οδού έως Κράψη (µήκος 11 χλµ. ) 
 

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί Συνολικό κόστος 
εκπονηµένων µελετών 

1. Μελέτη οδοποιίας (για διατοµή οδού 6,50 µ.)  
 
 

302.542,00 € 

2. Τοπογραφική αποτύπωση 
3. Υδραυλική Μελέτη 
4. Γεωλογική Μελέτη 
5. Γεωτεχνική Έρευνα 
6. Οριστικές Μελέτες γεφυρών Τ1 και Τ2 

 

Μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν Συνολικό κόστος 
µελετών προς εκπόνηση 

1. Ανασύνταξη µελέτης οδοποιίας λόγω µετατροπής της 
διατοµής της οδού  από 6,50µ. σε 7,50µ. 

 
 
 
 

 
680.000 € 

2. Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα - Πίνακες 
3. Μελέτη σήµανσης (κατακόρυφη και οριζόντια) 
4. Μελέτες µεγάλων τεχνικών (γέφυρες Τ3, Τ4 και Τ5 για 

µήκη 47 µ., 54 µ. και 25 µ. αντίστοιχα) 
5. Μελέτες µικρών τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης L 

και l, πασσαλότοιχοι, κιβωτοειδείς οχετοί κλπ.) 
6. Γεωτεχνικές µελέτες-έρευνες 
7. Μελέτες Η/Μ ισόπεδων κόµβων 

 

Το κόστος των απαραίτητων µελετών για το δεύτερο τµήµα του έργου από την Κράψη 
µέχρι τα Πράµαντα φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι υπολογισµοί έγιναν από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων µε τη συνδροµή της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. 

 

Πίνακας 2: Κόστος µελετών 2ου τµήµατος σύνδεσης Εγνατίας Οδού – Τζουµέρκων 
 

Β. Κράψη– Κοτοµίστα– Παλαιοχώρι– Χρηστοί- Πράµαντα (µήκος 29 χλµ.) 
 

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί Συνολικό κόστος 
εκπονηµένων µελετών 

1. Μελέτη οδοποιίας  
 
 

 
1.474.922,00 € 

2. Τοπογραφική αποτύπωση 
3. Υδραυλική Μελέτη 
4. Γεωλογική Μελέτη 
5. Οριστικές Μελέτες γεφυρών Χρηστών και Γκούρας, 145 
µ. 

και 240 µ. αντίστοιχα 
6. Περιβαλλοντική Μελέτη 

 

Μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν Συνολικό κόστος 
µελετών προς εκπόνηση 

1. Μελέτη σήµανσης (κατακόρυφη και οριζόντια)  
 
 

2.760.000 € 

2. Μελέτες µεγάλων τεχνικών (21 γέφυρες και 3 σήραγγες) 
3. Μελέτες µικρών τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης L 

και l, πασσαλότοιχοι, κιβωτοειδείς οχετοί κλπ.) 
4. Γεωτεχνικές µελέτες-έρευνες 
5. Μελέτες Η/Μ ισόπεδων κόµβων και σηράγγων 



44 

 

 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν: 
 

� ήδη δαπανηθέν ποσό για µελέτες: 1.777.464,00 € 
 

� εκτιµώµενο ποσό για µελέτες προς εκπόνηση: 3.440.000,00 € 
 

� Συνολικό ποσό για µελέτες: 5.217.464,00 € 
 

Όσον αφορά τον προϋπολογισµό κατασκευής για το σύνολο του έργου, µε νεώτερες 
εκτιµήσεις από τη Νοµαρχία Ιωαννίνων, προκύπτει ότι θα ανέρχεται στο ποσό των: 

150.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
ποσό όµως που µπορεί να διαφοροποιηθεί µε την ολοκλήρωση των µελετών του έργου. 

Συνεπώς το έργο εκτιµάται ότι θα στοιχίσει συνολικά (µελέτες και κατασκευή): 
155.000.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

 

7. Εναλλακτικές Προτάσεις - Σύγκριση κόστους κατασκευής νέου δρόµου µε άλλα 
έργα 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο κρίθηκε 

σκόπιµο να διερευνηθεί και το κόστος βελτίωσης και συντήρησης του υπάρχοντος οδικού 
δικτύου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονοµικών αυτών µεγεθών. 

Εξετάστηκε ενδεικτικά ο δήµος Αγνάντων, στην έκταση του οποίου περιλαµβάνεται 
µεγάλο τµήµα του παλαιού οδικού δικτύου. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο 
δήµος εκτιµά ότι για βελτιώσεις– ανακατασκευές (διαπλάτυνση, διαγράµµιση, κατασκευή 
τεχνικών έργων) του υπάρχοντος οδικού δικτύου µεταξύ των χωριών του ίδιου δήµου η 
χρηµατοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ για την περίοδο 2000–2006 ανήλθε στο ποσό των 2.000.000 
€. Επίσης, από την Νοµαρχία Άρτας για τον ίδιο σκοπό το ποσό που διατίθεται ετησίως 
ανέρχεται στα 150.000 €. ∆ηλαδή, το συνολικό ποσό για βελτιώσεις – ανακατασκευές για 
τον ∆ήµο Αγνάντων ανέρχεται περίπου στα 400.000 €/έτος. 

Με τις κατάλληλες αναγωγές, µε βάση την έκταση κάθε δήµου των Τζουµέρκων και το 
µήκος του οδικού δικτύου του καθενός και µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η κοινοτική 
χρηµατοδότηση, το αντίστοιχο διαθέσιµο ποσό για βελτιώσεις – ανακατασκευές για το 
σύνολο των δήµων και των κοινοτήτων απ’ όπου προβλέπεται να περνάει η υπό εξέταση 
οδός υπολογίζεται ότι είναι κοντά στο 1.000.000 €/έτος. 

Αν λοιπόν υπήρχε διαθέσιµο για βελτίωση – ανακατασκευή της υφιστάµενης οδού το 
ποσό που προβλέπεται ότι θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η σύνδεση της Εγνατίας Οδού 
µε τα Τζουµέρκα (150.000.000€), θα υπήρχαν πόροι για 150 χρόνια. Μάλιστα το διάστηµα 
αυτό αυξάνεται κατά πολύ αν συνυπολογιστεί ότι εφ’ όσον µία χρονιά γίνουν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες βελτίωσης, τα αµέσως επόµενα χρόνια το ποσό που θα χρειαστεί να 
δαπανηθεί θα είναι κατά πολύ µικρότερο του 1.000.000 €/έτος. 

Εξετάζοντας το ανωτέρω από την αντίθετη σκοπιά προκύπτει ότι για τη διατήρηση σε 
καλή σχετικά κατάσταση του παλαιού και σε πολλά σηµεία προβληµατικού οδικού δικτύου 
της περιοχής των Τζουµέρκων, απαιτείται ετησίως µία πολύ µεγάλη δαπάνη, γεγονός που 
ίσως καθιστά επιτακτική µε την ανάγκη κατασκευής καλύτερης οδικής σύνδεσης. 

Επιπλέον, µπορούν να γίνουν κάποιες συγκρίσεις του κόστους του υπό εξέταση έργου 
µε το κόστος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν αξόνων. 

Το συνολικό κόστος κατασκευής της Εγνατίας Οδού που έχει µήκος 670χλµ. ανήλθε 
στο ποσό των 5.900.000.000 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., δηλαδή 8.805.970,15 
€/χλµ.. Το δυσκολότερο τµήµα της Εγνατίας Οδού (Ηγουµενίτσα – Παναγιά Γρεβενών) 
είναι αυτό που διέρχεται από την Ήπειρο και του οποίου η πλειονότητα των εδαφών είναι 
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όµοια µε αυτή των εδαφών που θα διέρχεται η σύνδεση Εγνατίας-Τζουµέρκων και συνεπώς 
υπάρχει όµοια δυσκολία στην κατασκευή. Το κόστος κατασκευής του τµήµατος αυτού 
µήκους 123χλµ. είναι 2.000.000.000 €, ήτοι 16.260.162,60 €/χλµ.. 

Ενδεικτικά για τρεις απ’ τους εννιά βασικούς κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού τα 
κόστη κατασκευής είναι: 

 
� Σιάτιστα - Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία- Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος VIII), 

συνολικού µήκους 72 χλµ.: 320 εκ. Ευρώ ή 4.444.444,44 €/χλµ. 
� Θεσσαλονίκη – Σέρρες - Προµαχών (Βουλγαρία- Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος IV), 

συνολικού µήκους 96 χλµ.: 310 εκ. Ευρώ ή 3.229.166,67 €/χλµ. 
� Αρδάνιο  -  Ορµένιο  (Βουλγαρία-  Πανευρωπαϊκός  ∆ιάδροµος  ΙΧ),  συνολικού 

µήκους 124 χλµ.: 240 εκ. Ευρώ ή 1.935.483,87 €/χλµ. 
 

Η οδός σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε τα Τζουµέρκα θα έχει συνολικό µήκος 40 χλµ. 
και το συνολικό του κόστος κατασκευής θα ανέλθει περίπου στα 150.000.000 €. Αυτό 
σηµαίνει ότι το κόστος κατασκευής ανά χιλιόµετρο θα είναι 3.750.000 €. 

Το ποσό αυτό είναι το 1/4 του αντίστοιχου για την Εγνατία Οδό στην περιοχή της 
Ηπείρου. Είναι αναµενόµενο ένα έργο οδοποιίας µικρής κλίµακας σαν την υπό εξέταση 
σύνδεση  να  κοστίζει  λιγότερο  από  έναν  αυτοκινητόδροµο  σαν  την  Εγνατία  Οδό.  Το 
αξιοσηµείωτο,  ωστόσο,  είναι  πως  το  συγκεκριµένο  έργο  µε  ασύγκριτα  λιγότερα  έργα 
υποδοµής και ενίσχυσης από αυτά της Εγνατίας, καθώς και µε χαµηλότερες προδιαγραφές 
από αυτήν (7,50 µ. πλάτος έναντι 21,50 µ.) καταφέρνει να αγγίξει το 1/4 του κόστους της 
ανά χιλιόµετρο. 

Ίσως µια πιο δόκιµη σύγκριση θα ήταν αυτή µε τον κάθετο άξονα Σιάτιστα- 
Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή. ∆ιότι, εκτός από τη διέλευση από παρόµοια εδάφη και 
ανάγλυφο και οι δύο δρόµοι αποτελούν κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού διαφορετικών 
κλιµάκων. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ότι το κόστος του δρόµου Σιάτιστα- 
Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή είναι περίπου 4.450.000€/χλµ., λίγο µεγαλύτερο απ’ τον 
αντίστοιχο της σύνδεσης της Εγνατίας µε τα Τζουµέρκα και συνολικά σαφώς 
οικονοµικότερο αν συνυπολογιστεί ότι πρόκειται για έναν Πανευρωπαϊκό δρόµο µε άλλες 
προδιαγραφές (σύνδεση µε Αλβανία- Πανευρωπαϊκός ∆ιάδροµος VIII). 

Ενδεικτικά αναφέρονται και κάποια ποσά που διατέθηκαν ή που πρόκειται να 
διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή της Ηπείρου, ώστε να γίνει σύγκριση 
του µεγέθους των κονδυλίων αυτών µε το εκτιµώµενο κόστος κατασκευής της υπό εξέταση 
οδού. Έτσι από το Γ’ ΚΠΣ και για την περίοδο 2000-2006 το ποσό που διατέθηκε για όλη 
την περιφέρεια της Ηπείρου ήταν 624.902.298,00 €, ενώ το αντίστοιχο ποσό που πρόκειται 
να διατεθεί από το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 είναι 420.000.000 €, για όλη την 
Ήπειρο επίσης. Τα παραπάνω ποσά, συγκρινόµενα µε τα 150.000.000 € που απαιτούνται 
µόνο για την ολοκλήρωση της υπό εξέταση σύνδεσης, καταδεικνύουν την σηµαντική 
δυσκολία εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση του έργου και ίσως σκιαγραφούν την ανάγκη 
εξέτασης οικονοµικότερων λύσεων. 

 
8. Αυτοχρηµατοδότηση – Λύση ή αδιέξοδο; 

 
Το κόστος κατασκευής του έργου σύνδεσης, όπως περιγράφηκε στα προηγούµενα 

κεφάλαια, προκύπτει να είναι αρκετά υψηλό. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξει µεγάλη 
δυσκολία στη συγκέντρωση των απαιτούµενων πόρων από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ιωαννίνων, ακόµα κι αν εκµεταλλευτεί στο έπακρο την κοινοτική και κρατική 
χρηµατοδότηση. 
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Μια λύση για την αντιµετώπιση τέτοιων δυσκολιών θα ήταν η κατασκευή του έργου µε 
αυτοχρηµατοδότηση από κάποια εταιρία ή σύµπραξη εταιριών και η εν συνεχεία 
εκµετάλλευση του έργου από τον κατασκευαστή για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, το 
οποίο συνήθως είναι τρεις δεκαετίες και πλέον. Αυτό σηµαίνει πως για τη χρήση της οδού ο 
χρήστης του νέου δρόµου θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάποιο οικονοµικό αντίτιµο, 
υπό µορφή διοδίου, όπως συνηθίζεται. Τα έσοδα των διοδίων θα εισπράττονται από τον 
κατασκευαστή του έργου για να αποπληρώσει τα έξοδα κατασκευής. 

Με τον τρόπο αυτό λύνεται το πρόβληµα της εξεύρεσης πόρων για την κατασκευή του 
έργου, µιας και το κόστος το αναλαµβάνει ο ανάδοχος κατασκευαστής του έργου, όµως 
εγείρονται νέα ερωτήµατα: 

 
� Ο κυκλοφοριακός φόρτος στο νέο δρόµο θα είναι αρκετά µεγάλος για την 

απόσβεση του κόστους κατασκευής σε εύλογο χρονικό διάστηµα; 
� Οι επισκέπτες των Τζουµέρκων θα δελεαστούν αρκετά από τον βελτιωµένο νέο 

δρόµο για να αντιπαρέλθουν το γεγονός ότι θα τους στοιχίσει περισσότερο για να 
φτάσουν  εκεί;  Θα  αυξηθεί,  δηλαδή,  ο  αριθµός  επισκεπτών  των  Τζουµέρκων 
εξαιτίας του νέου δρόµου ή όχι; 

� Οι κάτοικοι των χωριών που θα εξυπηρετούνται από το νέο δρόµο θα είναι 
διατεθειµένοι να καταβάλουν αντίτιµο για να τον χρησιµοποιήσουν ή κάτι τέτοιο 
θα δηµιουργήσει προστριβές και διαµαρτυρίες ή και αποφυγή χρήσης του νέου 
δρόµου; 

 
Είναι προφανές πως η επιλογή της αυτοχρηµατοδότησης για την κατασκευή του έργου 

έχει πολλές προεκτάσεις, οι οποίες χρήζουν µεγαλύτερης διερεύνησης και εµβάθυνσης και 
δε θα πρέπει να αµεληθούν. 

 

 
9. Συµπεράσµατα - Προβληµατισµοί 

 
Γεννιούνται, συνεπώς, προβληµατισµοί και κάποια γενικότερα ερωτήµατα σχετικά µε 

την σκοπιµότητα κατασκευής αρκετά µεγάλων και ακριβών οδικών έργων, όπως είναι το 
έργο -αντικείµενο αυτής της εργασίας, για τη σύνδεση ορεινών ενοτήτων ή χωριών µε 
κεντρικούς οδικούς άξονες, ειδικά στις σηµερινές δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες. 

Είναι σαφές πως για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών 
συνέβαλε, σε µεγάλο βαθµό, η έλλειψη υποδοµών και η δυσκολία µετακίνησης και 
µεταφορών. Είναι αναµφισβήτητη η ανάγκη για τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών που 
θα µπορούν να καλύψουν όχι µόνο τις σηµερινές ανάγκες των περιοχών αυτών, αλλά και 
αυτές που πιθανώς δηµιουργηθούν µελλοντικά. 

Η ανάγκη αυτή, όµως, δε θα πρέπει να οδηγήσει σε κατασκευή υποδοµών υπερβολικού 
µεγέθους και κόστους. Υπάρχει η δυνατότητα για τη δηµιουργία υποδοµών σε όλα τα χωριά 
που κρίνεται ότι τις έχουν ανάγκη; Με ποια κριτήρια θα γίνεται η επιλογή των «τυχερών» 
περιοχών; Σε τι έκταση και πόσο µπορούν να αλλάξουν τέτοιες υποδοµές το χαρακτήρα 
ορεινών περιοχών; Χρειάζεται στάθµιση των θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων σε 
κάθε περίπτωση για την επιλογή της ορθότερης και πιο ολοκληρωµένης λύσης. 

Θα πρέπει οι άµεσα ενδιαφερόµενοι είτε είναι κάτοικοι αυτών των περιοχών είτε 
επισκέπτες είτε τοπική αυτοδιοίκηση είτε ακόµα και κεντρική κρατική διοίκηση να 
εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά, ώστε να δηµιουργούνται εκείνες οι υποδοµές που είναι 
πραγµατικά απαραίτητες για την ουσιαστική ανάπτυξη αυτών των τόπων, χωρίς υπερβολικά 
µεγάλα έργα που και το ορεινό τοπίο µεταµορφώνουν αλλά και µεγάλο κόστος απαιτούν. 
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Προοπτικές αποθήκευσης φυσικού αερίου σε δόµους ορυκτού άλατος 
στην περιοχή του Μονολιθίου 

 
Στεφανία Μπίσα, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
 
Περίληψη 

 
Η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο αναµένεται να αυξηθεί 

σταδιακά κατά τα επόµενα έτη. Μέχρι στιγµής, όµως, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες 
αποθηκευτικές υποδοµές για να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο και η αναγκαιότητα κατασκευής 
τους γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη µελέτη των 
υπόγειων αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου, εντός τεχνητών κοιλοτήτων σε 
σχηµατισµούς ορυκτού άλατος. Γίνεται αναφορά γενικά στην αποθήκευση φυσικού αερίου, 
κυρίως στην Ευρώπη και την Αµερική. Επίσης, γίνεται επισκόπηση της  τεχνικής 
δηµιουργίας θαλάµων εντός κοιτασµάτων άλατος, κάποιων οικονοµικών µεγεθών που 
αφορούν στο κόστος εγκατάστασης καθώς και στοιχείων σχετικών µε τη δυναµικότητα των 
υπογείων αποθηκευτικών χώρων. Περιγράφονται τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των 
κατάλληλων σχηµατισµών. Τέλος, εξετάζεται η Ήπειρος ως µία υποψήφια περιοχή 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, λόγω της εύρεσης κοιτασµάτων άλατος που µπορούν να 
αξιοποιηθούν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μονολιθίου. 

 

The prospect of gas storage in underground salt caverns in the Monolithi 
area 

 
Stefania Bisa, Mineral Resources Engineer 

Technical University of Crete 
 

 
Abstract 

 
The energy dependence of Greece on natural gas is expected to rise gradually in the 

following years. However, there is an absence of the necessary storage facilities that could 
support this. Therefore, the necessity of their construction becomes greater and greater. The 
present paper aims at studying the underground storage areas for natural gas, within artificial 
salt cavern complexes. It provides a general report on natural gas storage, mainly in the US 
and Europe. Furthermore, a review on the artificial creation of caverns within salt formations 
is presented. Key financial figures related to the construction cost as well as figures related to 
the potential of the underground storage areas are also shown. The geological characteristics 
of the appropriate formations are described. Finally, Epirus is discussed as a possible area for 
storing natural gas due to the existence of salt formations that could be used for this purpose, 
especially in the Monolithi area. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η αποθήκευση φυσικού αερίου είναι το κύριο µέσο διαχείρισης των αυξοµειώσεων που 

υπάρχουν στην προσφορά και στη ζήτηση φυσικού αερίου και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο 
ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου συστήµατος φυσικού αερίου. Η αποθήκευση φυσικού 
αερίου χρησιµοποιείται κυρίως για δύο βασικούς σκοπούς: α) να ικανοποιήσει τις εποχιακές 
ανάγκες για φυσικό αέριο (base-load storage) και β) να καλύψει µικρές περιόδους αιχµής 
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ζήτησης (peaking storage), οι οποίες µπορούν να διαφέρουν από µερικές ώρες µέχρι µερικές 
µέρες. 

Η αυξανόµενη ζήτηση φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές χώρες και η πιθανή εγχώρια 
ανεπάρκεια, θα προωθήσει πρόσθετες προµήθειες αερίου από τη Ρωσία και τη Νορβηγία. 
Πρόσθετες προµήθειες έξω από την περιοχή αναµένονται από την Αλγερία, όπως και από 
νέες περιοχές προµήθειας αερίου, π.χ. το Ιράν, το Τουρκµενιστάν, τη Νιγηρία, τα Αραβικά 
Εµιράτα και άλλες χώρες. Αυτή η εξέλιξη µε τη σειρά της θα επηρεάσει την κατασκευή 
νέων και την αναβάθµιση των υπαρχουσών υπογείων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (UGS) 
και θα προωθήσει τόσο την εποχιακή αποθήκευση όσο και τις υπηρεσίες µέγιστης 
αποθήκευσης, ενώ θα εξασφαλίσει παράλληλα τις προµήθειες αερίου µακράς απόστασης 
δηµιουργώντας στρατηγικά αποθέµατα αερίου. 

Η Ελλάδα στο θέµα της δηµιουργίας υπόγειων αποθηκευτικών χώρων δεν έχει λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα, ενώ ο ρυθµός διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αγορά αναµένεται να 
αυξάνεται έντονα τα επόµενα χρόνια. Ο µοναδικός χώρος αποθήκευσης φυσικού αερίου 
βρίσκεται στο σταθµό της Ρεβυθούσας, όπου έχουν κατασκευαστεί δύο δεξαµενές 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου συνολικής χωρητικότητας 130x103 m3. Στο παρόν άρθρο, η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων υπόγειας αποθήκευσης εντός σχηµατισµών ορυκτού άλατος 
στο Μονολίθι, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την εξέταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
της περιοχής µέσω της κατασκευής µειζόνων ενεργειακών υποδοµών. 

 
2. Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου 

 
Στον τοµέα του φυσικού αερίου η παγκόσµια πρακτική, λόγω των µεγάλων ποσοτήτων 

που χρειάζεται να αποθηκευθούν, έχει υιοθετήσει µεθόδους αξιοποίησης υπογείων 
εγκαταστάσεων για περισσότερο από 40 χρόνια, σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Υπάρχουν συνολικά 634 υπόγεια συγκροτήµατα αποθήκευσης σε παγκόσµιο επίπεδο, 
µε δυναµικότητα περίπου σε 340x109 m3. Σηµαντική θέση κατέχουν οι χώρες της πρώην 
ΕΣΣ∆ και της Αµερικής, µε προεξάρχουσες τις ΗΠΑ και Ρωσία (σχήµα 1), όπου το σύνολο 
των υπογείων αποθεµάτων φτάνει τα 200x109 m3. Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, ο όγκος 
φυσικού αερίου σε υπογείους χώρους αποθήκευσης φτάνει τα 60x109 m3, αντιστοιχώντας 
έτσι στο 19% της ετήσιας κατανάλωσης (Μπενάρδος et. al, 2004). 

 

 
Σχήµα 1. Παγκόσµια κατανοµή του λειτουργικού όγκου φυσικού αερίου που βρίσκεται 

αποθηκευµένο σε υπόγεια συγκροτήµατα (Μπενάρδος et. al, 2004). 
 

Το Φεβρουάριο του 1996, η θερµοκρασία στις βορειοανατολικές και κεντροδυτικές 
ΗΠΑ έπεσε κάτω από τους 00C για αρκετές µέρες, προκαλώντας µεγάλη άνοδο στη ζήτηση 
φυσικού αερίου για αστική και εµπορική θέρµανση. Η επιτυχία της βιοµηχανίας του αερίου 
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στην κάλυψη αυτής της µεγάλης ζήτησης, οφείλεται στην αξιοπιστία της διανοµής του 
αερίου και κυρίως στο σύστηµα αποθήκευσης. 

Στην  αποθήκευση  φυσικού  αερίου,  η  βέλτιστη  λύση  είναι  η  υιοθέτηση  τεχνικών 
υπόγειας αποθήκευσης, διότι το κόστος ανά µονάδα αποθηκευµένου προϊόντος είναι σαφώς 
µειωµένο σε σχέση µε το κόστος επιφανειακών συγκροτηµάτων. Αυτό συµβαίνει τόσο λόγω 
του µεγάλου κόστους του χάλυβα, όσο και του κόστους γης, καθώς δεν είναι δυνατή η 
αποθήκευση τόσο µεγάλων ποσοτήτων σε επιφανειακές δεξαµενές. Στην περίπτωση της 
υπόγειας αποθήκευσης, αξιοποιείται µία φυσική δοµή του υπεδάφους ή δηµιουργείται 
τεχνητά µια κοιλότητα, µέσα στην οποία διοχετεύεται το καύσιµο υπό πίεση. Επιπλέον, η 
συγκεκριµένη τεχνική είναι η πλέον περιβαλλοντικά φιλική. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
εντοπίζονται µόνο στο επιφανειακό τµήµα των εγκαταστάσεων και είναι αρκετά 
περιορισµένες σε σχέση µε αυτές που προκαλούνται από ένα επιφανειακό συγκρότηµα 
αποθήκευσης. Το πέτρωµα λειτουργεί σαν ένας φυσικός φραγµός σταµατώντας τη µεταφορά 
των επιδράσεων από τον υπόγειο χώρο στην επιφάνεια, αλλά και εµποδίζοντας τη διάχυση 
των επιφανειακών δραστηριοτήτων στο υπόγειο συγκρότηµα (Μπενάρδος et. al, 2004). 

Οι υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι αντιστοιχούν σε τέσσερις βασικούς τύπους (σχήµα 2): 
� Εξαντληµένα κοιτάσµατα αερίου και πετρελαίου (π.χ. στις ΗΠΑ το 1916, στην 

Πολωνία το 1954). 
� Υδροφόροι ορίζοντες (π.χ. στις ΗΠΑ το 1947, στην Ευρώπη και στη Γερµανία το 

1953). 
� Κοιλότητες σε δόµους ορυκτού άλατος (π.χ. στις ΗΠΑ το 1961, στη Γερµανία και 

στη Γαλλία το 1970). 
� Τεχνητοί υπόγειοι θάλαµοι ή εγκαταλελειµµένα ορυχεία (Sedlacek et al., 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 2. Αποθήκευση φυσικού αερίου σε: (A) κοιλότητες άλατος, (B) µεταλλεία, (C) 
υδροφορείς, (D) εξαντληµένα κοιτάσµατα και (E) τεχνητούς θαλάµους 

 
Μεγάλους αποθηκευτικούς όγκους (µεσο-µακροπρόθεσµα αποθέµατα) εξασφαλίζουν οι 

χώροι εξαντληµένων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και υδροφορέων, µε αποτέλεσµα την 
απόσβεση ετησίων ή εποχικών διακυµάνσεων. Έχουν µικρό χρόνο ζωής και δεν µπορούν να 
ανταπεξέλθουν εύκολα στην κάλυψη απότοµων αιχµών κατανάλωσης, σε αντίθεση µε την 
αποθήκευση του καυσίµου σε κοιλότητες άλατος. Η αποθήκευση σε τεχνητούς θαλάµους 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα παροχής, υπολείπεται ωστόσο σε αποθηκευτικό 
όγκο. 
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Όσον αφορά στο κόστος κατασκευής, οικονοµικότεροι εµφανίζονται οι χώροι 
εξαντληµένων κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακολουθούν οι υδροφόροι 
ορίζοντες, οι κοιλότητες άλατος, ενώ τέλος το µεγαλύτερο κόστος, µε µεγάλη διαφορά, 
έχουν οι τεχνητοί υπόγειοι θάλαµοι. Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οικονοµικά στοιχεία 
που αφορούν στο κόστος επένδυσης για την κατασκευή υπογείου συγκροτήµατος 
αποθήκευσης, συναρτήσει του βάθους κατασκευής και των προς αποθήκευση ποσοτήτων 
φυσικού αερίου (IGU, 2003). 

 

Πίνακας 1. Κόστος επένδυσης (US$/m3) για την κατασκευή αποθηκευτικού συγκροτήµατος 
(Μπενάρδος et. al, 2004) 

 

Βάθος 
(m) 

Όγκος προς 
αποθήκευση 

(x106 m3) 

Εξαντληµένα 
κοιτάσµατα 

(US$/m3) 

Σχηµατισµοί 
υδροφορέων 

(US$/m3) 

Κοιλότητες 
άλατος 

(US$/m3) 
 

< 1000 
< 500  

0.12–0.14 
0.35–0.60 0.76 

500–1000 0.18–0.40  
> 1000 0.10–0.22  

1000-2000 500–1000 0.08–0.25  0.41–0.52 
> 2000  0.06–0.30   

 

Μία γενική εκτίµηση του κόστους επένδυσης για την αποθήκευση εντός κοιλοτήτων σε 
σχηµατισµούς άλατος διαµορφώνεται σε 0,20 - 0,52 US $/m3 για τις ΗΠΑ και 0,29-0,76 
US$/m3 για τις χώρες της Ευρώπης. Αντίστοιχα, το λειτουργικό κόστος των υπογείων 
αποθηκών κυµαίνεται στο 3-4% του επενδυτικού κόστους στις περιπτώσεις των 
εξοφληµένων κοιτασµάτων πετρελαίου και αερίου και των υδροφόρων οριζόντων και στο 
1,3-2,0% στην περίπτωση των δόµων άλατος, ανάλογα και µε την ωφέλιµη χωρητικότητα 
της αποθήκης (Σταµατάκη, 2002). 

 
3. Αποθήκευση  φυσικού  αερίου  σε  θαλάµους  µέσα  σε  σχηµατισµούς  άλατος  (salt 
cavities) 

 
Η συγκεκριµένη µέθοδος έχει υιοθετηθεί σε πολλές χώρες του κόσµου µε µεγάλη 

επιτυχία, όπως αποδεικνύεται, τόσο από την πληθώρα τέτοιων αποθηκευτικών χώρων, όσο 
και από την τάση αύξησης του αποθηκευτικού τους όγκου. 

Η αποθήκευση του φυσικού αερίου πραγµατοποιείται σε υπογείους θαλάµους, που 
ανοίγονται µε ειδικές µεθόδους µέσα σε στρώµατα ή δόµους ορυκτού άλατος (σχήµα 3). 
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Σχήµα 3. Αποθήκευση φυσικού αερίου σε κοιλότητες εντός σχηµατισµού άλατος, όπου 1: 
σταθµός ελέγχου, 2: όρυξη γεωτρήσεων, 3: θάλαµος αποθήκευσης, 4: σχηµατισµός ορυκτού 

άλατος (Gaz de France, 2005). 
 

Οι θάλαµοι δηµιουργούνται εντός δύο τύπων γεωλογικών σχηµατισµών, οι οποίοι είναι: 
α) δόµοι ορυκτού άλατος, το πάχος των οποίων µπορεί να είναι αρκετές χιλιάδες µέτρα και 
β) στρώσεις ορυκτού άλατος, οι οποίες δηµιουργούνται από επάλληλους σχηµατισµούς 
άλατος και άλλων ιζηµάτων, πάχους µικρότερου των 1000 m. Η µέθοδος κατασκευής είναι 
ίδια και για τους δύο αυτούς σχηµατισµούς. 

Η διαµόρφωση του υπογείου ανοίγµατος γίνεται µε τη διοχέτευση νερού σε υψηλή 
πίεση, που διαλύει το ορυκτό άλας (solution mining), δηµιουργώντας τον αποθηκευτικό 
θάλαµο. 

Πιο  συγκεκριµένα,  η  διάλυση  του  ορυκτού  άλατος  διεξάγεται  συνήθως  µέσω  µιας 
κατακόρυφης γεώτρησης, η οποία δηµιουργείται στο απόθεµα αλατιού της επιφάνειας. 
Οµόκεντροι αγωγοί διατρέχουν τη γεώτρηση εφοδιάζοντας µε νερό εκείνο το κοµµάτι του 
κοιτάσµατος, όπου το µετάλλευµα πρέπει να διαλυθεί. Γλυκό νερό διοχετεύεται στη 
γεώτρηση µέσω εσωτερικού αγωγού, το νερό διαλύει το αλάτι και η άλµη που προκύπτει 
οδηγείται στην επιφάνεια και έπειτα στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Προκειµένου να 
περιοριστεί η διαδικασία διάλυσης, συµπιεσµένος αέρας διοχετεύεται στο θάλαµο µέσω 
εσωτερικού δακτυλίου. Οι θάλαµοι µειώνονται σε χωρητικότητα στο τέλος της παραγωγικής 
φάσης, που διαρκεί από δύο έως τρία χρόνια. Στο θάλαµο παραµένουν κάποια αδιάλυτα 
στοιχεία (άνυδρο θειϊκό ασβέστιο, ανυδρίτης) (ΚΒΒ, 2001). Έπειτα ακολουθεί η εισαγωγή 
του φυσικού αερίου στις κοιλότητες, µε πιέσεις από 80 έως 220 bar (σχήµα 4). 

Η πιο σηµαντική τεχνική δυσκολία είναι ο κατάλληλος έλεγχος του µεγέθους και της 
µορφής/σχήµατος του θαλάµου µέσω του ελέγχου της εισπίεσης του ύδατος εντός του 
σχηµατισµού. Οι θάλαµοι µπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 400 m σε ύψος και τα 
100  m  σε  διάµετρο,  δηµιουργώντας  έτσι  αποθηκευτικούς  όγκους  που  φτάνουν  και  τα 
500.1 m3 (Tek, 1999). 
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Η αποθηκευτική δυναµικότητα του θαλάµου εξαρτάται, εκτός από τον όγκο της 
κοιλότητας και από τη µέγιστη πίεση αποθήκευσης, η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από 
το βάθος κατασκευής (βαθµίδα πίεσης: 18-21 kPa/m). Η επιλογή του βάθους ανάπτυξης του 
συγκροτήµατος αποτελεί κρίσιµο κριτήριο, ώστε να εξισορροπούνται οι εσωτερικές πιέσεις 
που ασκούνται τόσο από το καύσιµο, όσο και από τις λιθοστατικές τάσεις των υπερκειµένων 
πετρωµάτων (Μπενάρδος et. al, 2004). 

 

 
Σχήµα 4. ∆ιαδικασία κατασκευής θαλάµου αποθήκευσης σε σχηµατισµό ορυκτού άλατος 

(Μπενάρδος et. al, 2004). 
 

Εποµένως, η επιτυχής κατασκευή ενός συγκροτήµατος αποθήκευσης εξαρτάται από τα 
εξής: 

� Το βάθος που αναπτύσσεται ο σχηµατισµός. Τυπικά βάθη κατασκευής 
κυµαίνονται µεταξύ 800 m και 2000 m. 

� Το πάχος του σχηµατισµού, το οποίο δεν πρέπει να είναι µικρό (µεγαλύτερο 
από 200 m) ώστε να µπορεί να αναπτυχθεί ο θάλαµος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
οι θάλαµοι µπορεί να κατασκευαστούν οριζόντια µε τη χρήση κεκλιµένων 
γεωτρήσεων. 

� Τα µηχανικά χαρακτηριστικά του σχηµατισµού, που επηρεάζουν το µέγιστο 
άνοιγµα που µπορεί να δηµιουργηθεί, αλλά και την απόσταση µεταξύ δύο 
διαδοχικών θαλάµων. 

� Την τεκτονική του σχηµατισµού, καθώς η ύπαρξη µεγάλων ασυνεχειών ή / και 
ρηγµάτων, συµβάλλουν στη µείωση της έκτασης κατασκευής και στο µέγεθος 
των θαλάµων. 

� Την ποιότητα του ορυκτού άλατος και κυρίως στο ποσοστό των αδιάλυτων 
στερεών που βρίσκονται στο σχηµατισµό και επηρεάζουν την αποδοτικότητα 
των εργασιών κατασκευής, καθώς και τη µορφή του θαλάµου. Τυπικό εύρος 
τιµών είναι µεταξύ 15%-20%, ενώ το όριο εφαρµογής της µεθόδου βρίσκεται 
περίπου στο 30% (Μπενάρδος et. al, 2004). 
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Κάποια προβλήµατα, τα οποία έχουν προκύψει σε περιπτώσεις υπόγειας αποθήκευσης 
φυσικού αερίου, τις περασµένες δεκαετίες, αφορούν µεγάλες απώλειες ποσοτήτων λόγω 
κατολίσθησης άλατος στις κοιλότητες αποθήκευσης. Τα παραδείγµατα συµπεριλαµβάνουν 
συµβάντα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, µε απώλεια 40% και στη Γαλλία µε απώλειες 
30%. 

Από τα µεµονωµένα συµβάντα αντλήθηκαν συµπεράσµατα, τα οποία βελτίωσαν τις 
υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθιστώντας τες εξαιρετικά 
ασφαλείς, έναντι των αντίστοιχων επιφανειακών. 

 
4. Το Ελληνικό σύστηµα φυσικού αερίου 

 
Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε φάση 

σηµαντικών αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου, η κατασκευή των διευρωπαϊκών 
δικτύων, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας 
και η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα νέα δεδοµένα του 
ελληνικού ενεργειακού συστήµατος. 

Σήµερα το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) (σχήµα 5), αποτελείται από τον 
κεντρικό αγωγό που συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά και τα ελληνοτουρκικά σύνορα µε τους 
Αγίους Θεοδώρους και την Κόρινθο αντίστοιχα, καθώς και τους κλάδους µεταφοράς υψηλής 
πίεσης, που συνδέουν ένα µεγάλο αριθµό τµηµάτων της χώρας µε τον κεντρικό αγωγό και το 
σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα. Ο σταθµός της 
Ρεβυθούσας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες υποδοµές της χώρας, καθώς παρέχει 
ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας. Τρία µεγάλα έργα του ΕΣΦΑ είναι υπό κατασκευή ή 
είναι προγραµµατισµένα, για την αύξηση δυναµικότητας µεταφοράς και εισαγωγής φυσικού 
αερίου. Έχει προγραµµατισθεί η κατασκευή τρίτης δεξαµενής αποθήκευσης υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, όπου η χωρητικότητα υγροποιηµένου φυσικού αερίου θα 
ανέλθει στα 220x103 m3 και η εγκατάσταση σταθµού συµπίεσης στον κεντρικό αγωγό (Νέα 
Μεσηµβρία), η οποία προγραµµατίζεται για τα έτη 2010-2013. Επίσης µελετάται η 
εγκατάσταση σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στην Κρήτη. Με σκοπό την 
κατασκευή και εκµετάλλευση του αγωγού South Stream, υπογράφηκε συµφωνία 
συνεργασίας για την ίδρυση ελληνορωσικής εταιρείας. 
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Σχήµα 5. Άποψη του δικτύου τροφοδοσίας του ελληνικού συστήµατος φυσικού αερίου 
(∆ΕΣΦΑ). 

 
Με την ολοκλήρωση του έργου South Stream, υπολογίζεται ότι θα µπορούν να 

διέρχονται από την Ελλάδα περίπου 11 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικό αέριο, ενώ 
από αυτά η Ελλάδα θα διαχειριστεί 3 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα, ποσότητα που 
προσεγγίζει το 75 % της σηµερινής εγχώριας τελικής κατανάλωσης. Πρόσφατα υπογράφηκε 
και η ίδρυση κοινοπραξίας για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Καβάλας - Στάρα 
Ζαγκόβα. Όσον αφορά τον αγωγό (ITGI) που προγραµµατίζεται να µεταφέρει φυσικό αέριο 
στην Ιταλία από το Αζερµπαϊτζάν, µέσω Τουρκίας και Ελλάδας, εκκρεµεί η διευθέτηση 
ορισµένων θεµάτων µεταξύ της Τουρκίας και του Αζερµπαϊτζάν. 

Μοναδικός προµηθευτής φυσικού αερίου στην Ελλάδα µέχρι σήµερα παραµένει η 
∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου, µε τρεις µακροχρόνιες συµβάσεις µε το εξωτερικό, που λήγουν 
µεταξύ 2016 και 2021 (ΣΕΕΣ, 2009). 

Η Ελλάδα αν και δεν καταναλώνει σηµαντικές ποσότητες φυσικού αερίου σε σχέση µε 
την υπόλοιπη Ευρώπη, παρόλα αυτά παραµένει πρώτη σε ποσοστό κατανάλωσης φυσικού 
αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, µε αποτέλεσµα το κόστος ανά χρησιµοποιούµενη θερµίδα 
να είναι το υψηλότερο της Ευρώπης. 

Ο ρυθµός διείσδυσης του αερίου στην αγορά τα επόµενα χρόνια αναµένεται να είναι 
έντονα αυξητικός. Έτσι, ενώ το 1997 η κατανάλωση φυσικού αερίου αντιστοιχούσε σε 0,14 
Mtoe, ή στο 0,6% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, το 2000 έφτασε στα 1,7 Mtoe 
(6,1%) και αναµένεται να τετραπλασιαστεί το 2010, αντιστοιχώντας στο 17% περίπου της 
ετήσιας κατανάλωσης (ΙΕΑ, 2002). 
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5. ∆υνατότητες αποθηκευτικών χώρων στην Ήπειρο 
 

Ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος επιδρά αρνητικά στη δυνατότητα εισαγωγής 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην ελληνική αγορά, είναι οι περιορισµένοι 
αποθηκευτικοί χώροι. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σηµαντικά να λάβει τα απαραίτητα 
µέτρα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες του κόσµου, στο θέµα αυτό. Τόσο στην περίπτωση 
των πετρελαιοειδών οι αποθηκευτικοί χώροι εξαντλούνται στους χώρους των διυλιστηρίων, 
όσο και στην περίπτωση του φυσικού αερίου, ο µόνος χώρος αποθήκευσης βρίσκεται στον 
τερµατικό σταθµό της Ρεβυθούσας. 

Η δηµιουργία υπογείων αποθηκευτικών χώρων, απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένων 
γεωλογικών δοµών. Η Ήπειρος, εξαιτίας των σηµαντικών κοιτασµάτων εβαποριτών και 
ιζηµάτων ορυκτού άλατος που διαθέτει, πλεονεκτεί συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ελλάδα στο 
θέµα δηµιουργίας υπογείων χώρων αποθήκευσης φυσικού αερίου. 

Κάποιες από τις θέσεις που παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον είναι η περιοχή 
Φιλιατών, µε βάθη εµφάνισης του άλατος περί τα 1000 m, η περιοχή της Κλεισούρας, όπου 
ο σχηµατισµός συναντήθηκε σε βάθος 2000 m περίπου, η περιοχή της Σκούπας Άρτας, 
καθώς και η περιοχή Μονολιθίου Ιωαννίνων, µε αρκετά µικρά βάθη εµφάνισης άλατος που 
κυµαίνονται από 50 έως 250 m. Στο Μονολίθι συναντάται ίσως το πιο καλά µελετηµένο 
ελληνικό κοίτασµα άλατος. Στην περιοχή έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική, γεωλογική και 
κοιτασµατολογική µελέτη και γεωτρητική έρευνα. 

Πιο συγκεκριµένα, η µοναδική στην επιφάνεια γνωστή εµφάνιση ορυκτού άλατος 
βρίσκεται στο Μονολίθι φιλοξενούµενη εντός του φλύσχη µετά από διαπυρική 
µετανάστευση. 

Το Μονολίθι, είναι χτισµένο µεταξύ των ανατολικών πλαγιών του Ξηροβουνίου και της 
δυτικής όχθης του Άραχθου. Στο βόρειο περιθώριο του χωριού βρίσκεται η περιοχή που 
έγινε η γεωτρητική έρευνα. Στην περιοχή έγιναν 12 γεωτρήσεις καλύπτοντας µία έκταση 
διαστάσεων 250 x 250 µ. περίπου. 

Γεωτεκτονικά η περιοχή υπάγεται στην Εσωτερική Ιόνιο Ζώνη και αποτελεί τµήµα της 
ανατολικής πλευράς του αντικλίνου του Ξηροβουνίου. Οι τύποι των πετρωµάτων που 
συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι δύο: στο δυτικό τµήµα και στα ψηλότερα σηµεία 
απαντώνται  οι  ασβεστολιθικοί  σχηµατισµοί,  ενώ  στα  ανατολικά  χαµηλότερα  σηµεία 
απαντάται ο σχηµατισµός του φλύσχη. Εντός του φλύσχη φιλοξενείται το ορυκτό αλάτι. 
Πρόκειται για το φλύσχη του συγκλίνου Ηπείρου-Ακαρνανίας και περιλαµβάνει τους 
ψαµµίτες του Πέτα και τις µάργες του Αράχθου. 

Χαρακτηριστικές για την περιοχή έρευνας, αλλά και γενικότερα όλης της περιοχής, 
είναι οι αποπλύσεις άλατος, οι επονοµαζόµενες από τους κατοίκους «αλµυρές». Πρόκειται 
για λευκές επιφάνειες που παρατηρούνται στο φλύσχη κυρίως κατά τους θερινούς µήνες. 
Εύκολα διακρίνονται σε αυτές τις επιφάνειες µικροσκοπικοί κρύσταλλοι NaCl. Όπου 
υπάρχουν αυτές οι αποπλύσεις, ο φλύσχης έχει χάσει τη στρωµατογραφική του συνοχή και 
το χρώµα του τείνει προς το πρασινογάλαζο, παρατηρούνται δε άφθονες 
µικροκατολισθήσεις. 

Στην περιοχή έρευνας συναντώνται µικρές εµφανίσεις γύψου, η µία κοντά στην άλλη, 
σε δύο σηµεία στη δυτική όχθη του Άραχθου. Πρόκειται για ανακρυσταλλωµένη γύψο σε 
ευµεγέθεις δίδυµους κρυστάλλους σελενίτη, µήκους µέχρι 5 εκ., η οποία σήµερα λόγω της 
διάβρωσης τείνει να µετατραπεί σε γυψαρενίτη. 

Επίσης, γύψος και ανυδρίτης συχνά εµποτισµένα µε βιτουµενιούχο υλικό συναντώνται 
στους πυρήνες των γεωτρήσεων. ∆εν υπάρχει όµως αναλογία στρώσεων από γεώτρηση σε 
γεώτρηση και αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για τεµάχια «άτακτα» µεταφερόµενα 
και ανακρυσταλλωµένα µε την κίνηση του διαπυρικού σώµατος. Από την περιγραφή των 
πυρήνων των γεωτρήσεων προκύπτει ότι το διαπυρικό σώµα στο µεγαλύτερο του µέρος 
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αποτελείται από ορυκτό αλάτι. Πρόκειται για καθαρό αλάτι χρώµατος λευκού-γκρίζου 
διαφανούς. Σπάνια συναντώνται κανονικοί κρύσταλλοι σε κύβους (Βέκιος, 1979). 

Εκτός από το κατάλληλο γεωλογικό υπόβαθρο της Ηπείρου, τη δηµιουργία υπογείων 
αποθηκευτικών χώρων ευνοούν επίσης: 

� Το αρκετά ανεπτυγµένο υδρογραφικό δίκτυο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
διαδικασία κατασκευής (solution mining) των υπόγειων θαλάµων. 

� Οι λιµενικές υποδοµές (στην Ηγουµενίτσα), στις οποίες µπορεί να γίνει 
ελλιµενισµός δεξαµενόπλοιων, τα οποία µεταφέρουν υγροποιηµένο φυσικό αέριο 
(LNG) από την Αλγερία. Έτσι µπορεί να δηµιουργηθεί στην περιοχή ένας δεύτερος 
πόλος υποδοχής καυσίµου, παράλληλα µε τη Ρεβυθούσα. 

� Η µελλοντική δηµιουργία κλάδου διασύνδεσης µε το υφιστάµενο δίκτυο φυσικού 
αερίου της χώρας, σε συνδυασµό µε την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού 
µεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας–Ιταλίας, από την περιοχή Ηγουµενίτσας στην 
περιοχή του Οτράντο (σχήµα 5) (Μπενάρδος et. al, 2004). 

Φαίνεται λοιπόν, ότι µε την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ευρωπαϊκού και εθνικού 
χαρακτήρα και τη δηµιουργία αποθηκευτικών υποδοµών φυσικού αερίου (σε κοιτάσµατα 
άλατος), η Ήπειρος µπορεί να αποτελέσει ένα νέο ενεργειακό κέντρο για την Ελλάδα. 

 
6. Συµπεράσµατα 

 
Εξαιτίας των µεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου που απαιτούνται για αποθήκευση σε 

παγκόσµιο επίπεδο, έχει υιοθετηθεί η λύση της αξιοποίησης υπογείων εγκαταστάσεων. Η 
υπόγεια αποθήκευση αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και αξιοπιστίας συνολικά του 
συστήµατος παροχής φυσικού αερίου, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δε 
διασφαλίζεται επαρκής αριθµός προµηθευτών και ο κίνδυνος εµφάνισης προβληµάτων 
οµαλής παροχής σε συµφωνηθέντες όγκους ή και σε ποιότητα, είναι µεγάλος. Η επιλογή 
αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι το κόστος ανά µονάδα αποθηκευµένου προϊόντος είναι 
σαφώς µικρότερο, συγκρινόµενο µε επιφανειακές εγκαταστάσεις  αντίστοιχης 
δυναµικότητας. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός ασφάλειας και µικρότερη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, το συνολικά αποθηκευµένο φυσικό αέριο συγκεντρώνεται σε 
559 διαφορετικούς υπογείους αποθηκευτικούς χώρους. 

Ο αριθµός και οι τύποι υποδοµών υπόγειας αποθήκευσης αερίου διαφέρουν από χώρα 
σε  χώρα.  Κατά  βάση  οι  δυνατότητες  ανάπτυξης  των  υπογείων  αποθηκευτικών  χώρων 
καθορίζονται από τις γεωλογικές συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς. Για πολύ καιρό οι 
υποδοµές αυτές αναπτύχθηκαν για τη δηµιουργία στρατηγικών αποθεµάτων, απαραίτητων 
σε περίπτωση έλλειψης προσφοράς, ή ακόµη σε περίπτωση πολέµου ή συγκρούσεων. 
Σήµερα, όµως, συνιστούν απαραίτητο στοιχείο κάθε συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. 
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι οι µηδενικές 
πρακτικά περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το χαµηλό κόστος αποθήκευσης ανά µονάδα 
προϊόντος και η υψηλότερη ασφάλεια που προσφέρουν. 

Ο σχεδιασµός και η τεχνολογία κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε 
κοιλότητες άλατος έχουν προχωρήσει σηµαντικά. Λογισµικά είναι διαθέσιµα για τον 
εντοπισµό των κατάλληλων γεωλογικών σχηµατισµών, τη λειτουργία των κοιλοτήτων, ενώ 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι για τη χαρτογράφηση των σχηµατισµών των θαλάµων. 

Στην Ελλάδα η Ήπειρος µπορεί να αποτελέσει τη σηµαντικότερη περιοχή εφαρµογής 
της υπόγειας αποθήκευσης σε σχηµατισµούς άλατος, εξαιτίας του κατάλληλου γεωλογικού 
υποβάθρου  που  διαθέτει,  των  υφισταµένων  λιµενικών  υποδοµών  και  της  µελλοντικής 
δηµιουργίας   του   αγωγού   διασύνδεσης   Ελλάδας–Ιταλίας,   καθώς   και   άλλων   έργων 
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διασύνδεσης µε το εθνικό δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου. Έτσι η Ήπειρος µπορεί να 
αποτελέσει ένα νέο ενεργειακό κέντρο για την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. 
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περίπτωση των Τζουµέρκων 

 
Πέτρος Μπούγιας, Αγρονόµος και Τοπογραφος Μηχανικός 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

 
Περίληψη 

 
Αντικείµενο µελέτης της εργασίας είναι η διερεύνηση των προϋποθέσεων για τη 

δηµιουργία ενός χειµερινού πάρκου δραστηριοτήτων και όχι απλώς ενός χιονοδροµικού 
κέντρου, το οποίο θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στην περιοχή των 
Τζουµέρκων. Ξεκινώντας µε µια ιστορική αναδροµή για την εξέλιξη της χιονοδροµίας στην 
Ελλάδα, καθορίζονται οι προδιαγραφές για την ίδρυση χιονοδροµικών κέντρων και 
παρατίθενται στοιχεία για τα νέα χιονοδροµικά κέντρα, εκτός από τα δέκα πέντε ήδη 
υπάρχοντα. Εν συνεχεία, αφού αναλύεται το ερώτηµα αν ο χιονοδροµικός τουρισµός 
αποτελεί ανάπτυξη ή πληγή για µια περιοχή, αποτιµάται η υφιστάµενη πραγµατικότητα 
(προϋπάρχουσες µελέτες, υπάρχουσα υποδοµή, τεχνολογίες ενηµέρωσης και διαδίκτυο) και 
επιχειρείται η βέλτιστη χωροθέτηση ενός χιονοδροµικού κέντρου, µε χωρικά  και 
οικονοµικά κριτήρια στην περιοχή των Τζουµέρκων. Απαραίτητοι κρίνονται και οι 
συσχετισµοί του προτεινόµενου έργου µε την εξέλιξη της κατασκευής των δύο µεγάλων 
οδικών αξόνων (Εγνατίας και Ιόνιας οδού) . Τέλος, τίθενται οι στόχοι του προτεινόµενου 
αναπτυξιακού πλάνου και  αξιολογείται η εφικτότητά του. 

 

Myths and reality about snow – ski centres: 
The case of Tzoumerka range 

 
Peter Mpougias, Rural and Surveying Engineer 

Aristotle University of Thessaloniki 
 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is the analysis of the requirements for the development of not 
only a simple winter ski center but rather an all-season activities park, open all year long in 
the area of Tzoumerka. A literature review about the evolution of ski-related activities in 
Greece is first presented. Then, the specifications for the establishment of winter ski centers 
are analyzed and useful information is given about the new centers, which are under 
development, additionally to the fifteen existing ones. In the following, the question whether 
the winter-ski tourism is a matter of development or degradation for a specific area is 
analyzed, the current practice is evaluated on the basis of previous case studies, existing 
infrastructure, information technology and networking, and an optimized land planning of a 
ski center in the Tzoumerka area is attempted, based on both spatial and economic criteria. 
The associations of the proposed project with the progress of constructions of the two main 
road networks (Egnatia odos and Ionia odos) are also examined. Finally, the objectives of 
the proposed development plan are described in detail and its feasibility is estimated. 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας αποδεκατίστηκαν πληθυσµιακά τις προηγούµενες 
δεκαετίες. Αυτό σε συνδυασµό µε την απουσία ουσιαστικής πολιτικής για τον ορεινό χώρο 
οδήγησε στην κοινωνική και οικονοµική αποδυνάµωση των ορεινών οικισµών, µε 
δυσµενείς συνέπειες στον πολιτιστικό και φυσικό τους πλούτο (Καλιαµπάκος et al., 2009). 
Παρ’ ότι την τελευταία εικοσαετία έγιναν κάποιες προσπάθειες για χάραξη περιφερειακής 
πολιτικής, δυστυχώς η πλειονότητα των ορεινών περιοχών δεν πρόλαβε να επιβιβασθεί στο 
τρένο της ανάπτυξης. Η ορεινή Ελλάδα σήµερα και ειδικότερα η περιοχή των Τζουµέρκων, 
παρουσιάζει µια εικόνα γενικής εγκατάλειψης και υστέρησης. Μια δεύτερη Ελλάδα, 
αφηµένη στο χρόνο. Το ξαναζωντάνεµα της περιοχής των Τζουµέρκων αποτελεί διακαή 
πόθο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους ετεροδηµότες που επισκέπτονται 
τη γενέτειρά τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα έχουν 
συµπεριληφθεί στις καµπάνιες υποψηφίων πολιτικών για την εν λόγω περιοχή 
δηµιουργώντας προσδοκίες στους κατοίκους που δυστυχώς σύντοµα διαψευστήκαν. Ένα 
από τα αναπτυξιακά έργα, που ξεκίνησε να συζητείται πριν από το 1990, όταν εκπονήθηκε 
και η πρώτη µελέτη χιονόπτωσης για την περιοχή των Τζουµέρκων, είναι η δηµιουργία 
χιονοδροµικού κέντρου. Από τότε µέχρι σήµερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αξίζει 
να αναλυθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, κάτω από 
ποιες συνθήκες, πώς πρέπει να χαραχθεί η στρατηγική υλοποίησης του αλλά και τι 
συνέπειες θα έχει η δηµιουργία του χιονοδροµικού κέντρου τόσο σε τοπική κλίµακα όσο και 
για την ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων. 

 
2. Χιονοδροµικό κέντρο στα Τζουµέρκα: µύθος ; 

 
Το 1284 π.Χ. φηµολογείται ότι ένας περιπλανώµενος άντρας φτάνει «εις τα ανατολικά 

άκρα των Τζουµέρκων, εις µιαν µικρήν κοιλάδαν του άνω ρού του Αχελώου µε εκατέρωθεν 
κρηµνώδη όρη», όπου και εγκαθίσταται. Είναι ο Αθάµας, γιός του Αίολου και εγγονός του 
Έλληνα, που εκδιώχθηκε από το βασίλειό του, στον Ορχοµενό Βοιωτίας. Ο Αθάµας 
παντρεύεται τη Θεµιστώ, κόρη του βασιλιά των Λαπιθών και γίνεται ο πρώτος βασιλιάς και 
γενάρχης των Αθαµάνων. Οι Αθαµάνες λατρεύουν τον Αχελώο και τη ∆ιώνη, ασχολούνται 
µε τη γεωργία, κυρίως όµως µε την κτηνοτροφία και εξελίσσονται σ΄έναν τραχύ και 
πολεµικό λαό. Είναι η πρώτη ιστορικά εξακριβωµένη φυλή που ζει σε αυτά τα εδάφη. 
Ιδρύουν δώδεκα πόλεις, µεταξύ αυτών και τη Θεοδωρία, από όπου πήραν την ονοµασία τα 
Θεοδώριανα1. Σήµερα, 3294 χρόνια µετά, οι «περιπλανώµενοι» σε αυτά τα µέρη είναι 
ορειβάτες, επισκέπτες και λάτρεις της φύσης. Άνθρωποι των αστικών κέντρων που 
αναζητούν ένα διάλειµµα ξεκούρασης µέσα στη φύση. Ο νοµός Άρτας δεν έχει την τύχη να 
έχει ένα µεγάλο οργανωµένο χιονοδροµικό κέντρο, σαν και αυτά που υπάρχουν στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Η κατασκευή του στα Θεοδώριανα, είναι ένα σχέδιο που συζητείται εδώ 
και δεκαετίες. Παρόλο που έχουν εκπονηθεί µελέτες για τις συνθήκες χιονοκάλυψης στην 
εν λόγω περιοχή πριν 20 περίπου χρόνια, η δηµιουργία ενός σύγχρονου χιονοδροµικού 
κέντρου εξακολουθεί να αποτελεί ένα µύθο. 

 

3. Ιστορική αναδροµή της ελληνικής χιονοδροµίας 
 

Σε ό,τι αφορά την χιονοδροµία στην Ελλάδα, οι πρώτοι Έλληνες χιονοδρόµοι 
εµφανίζονται τη δεκαετία του 1930. Σιγά – σιγά το νέο σπορ έγινε µόδα, και τη δεκαετία 
του 1950 εγκαθίσταται, µε την βοήθεια του κράτους, η πρώτη εναέρια καρέκλα στο Σέλι. 

 

 
1 

www.artapress.gr/?teuxos=43 
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Το 1965 ακολουθεί το Πήλιο µε την βοήθεια του ΕΟΣ Βόλου. Παράλληλα το 1965 
εγκαθίσταται το τελεφερίκ του Λυκαβητού, και το 1972 το τελεφερίκ της Πάρνηθας, 
εγκαταστάσεις        που        προκάλεσαν        αίσθηση         εκείνη         την         εποχή. 
Το 1976 γεννιέται το Χιονοδροµικό Κέντρο (Χ.Κ.) Παρνασσού στην Φτερόλακα, και το 
1980 στα Κελλάρια. Την δεκαετία του 1980 ακολουθούν τα Καλάβρυτα, το Καρπενήσι, η 
Νάουσα κλπ. Τη δεκαετία του 1990 αναπτύσσονται κι άλλα περιφερειακά κέντρα, όπως του 
Καϊµάκτσαλαν Φλώρινας, του Φαλακρού, του Ελατοχωρίου, της Βασιλίτσας, του 
Περτουλίου κ.α. εκπληρώνοντας τοπικές επιθυµίες και ζήτηση. Ενώ η ελληνική 
χιονοδροµία εξελίσσεται σε επίπεδο τοπικών Χ.Κ, αθλητών, αθλητικών συλλόγων και 
τουριστών από το 1960, δηµιουργώντας µια σηµαντική αγορά και συµβάλλοντας στην 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η ελληνική πολιτεία νοµοθετεί επί του θέµατος µόλις το 
2002. 

Υπό  την  πίεση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ακολουθώντας αντίστοιχες  ευρωπαϊκές 
νοµοθεσίες (κυρίως την γαλλική)  δηµιουργείται ένα αρκετά αυστηρό θεσµικό πλαίσιο2. 

 

4. Καθορισµός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδροµικών Κέντρων 
 

Η Υπουργική Απόφαση Τ/6888/2003 «Καθορισµός προδιαγραφών για την ίδρυση 
Χιονοδροµικών Κέντρων» (ΦΕΚ Β΄ 959/11.7.2003) περιλαµβάνει τα εξής άρθρα: 

Άρθρο 1 
Ορισµός χαρακτηριστικών  χιονοδροµικού κέντρου 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία έγκρισης χιονοδροµικών κέντρων 
Άρθρο 3 
Επιλογή θέσης χιονοδροµικών κέντρων 
Άρθρο 4 
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων χιονοδροµίας 
Άρθρο 5 
Προδιαγραφές Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµό 
Άρθρο 6 
∆ικαιολογητικά έγκρισης αρχιτεκτονικής µελέτης3

 
 

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα 15 χιονοδροµικά κέντρα είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση 
µελετών για 6 ακόµα χιονοδροµικά κέντρα στην Ελλάδα. Οι τοποθεσίες για τα νέα 
χιονοδροµικά είναι: Κίσσαβος, Βαρδούσια, Γραµµένη Οξιά, Όλυµπος, Βελβεντό Κοζάνης 
και Ζήρεια. Σενάρια για νέα χιονοδροµικά κέντρα έχουν ακουστεί και για το όρος Τριγγία 
των Τρικάλων, στη νότια πλαγιά της Γκαµήλας στην οροσειρά της Τύµφης και στον 
Γράµµο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
www.snowclub.gr 

3 
nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/ΥΑ+6888+2003.pdf 
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Εικόνα 1. Χιονοδροµικά κέντρα στην Ελλάδα 
 

5. Χιονοδροµικός τουρισµός. Ανάπτυξη ή πληγή; 
 

Οι αναπτυξιακές επιλογές των προηγούµενων δεκαετιών έχουν αφανίσει πολλά 
στρέµµατα δάσους. Η ανάπτυξη του χιονοδροµικού τουρισµού αλλοίωσε το ορεινό τοπίο 
πολλών ελληνικών βουνών, αφού για να δηµιουργηθούν πίστες του σκι επιλέχθηκαν πυκνά 
δασωµένες βουνοπλαγιές και όχι άδεντροι ορεινοί όγκοι. Τα κυριότερα προβλήµατα τα 
οποία προέκυψαν από την ανάπτυξη του χιονοδροµικού τουρισµού είναι ο µεγάλος φόρτος 
κίνησης οχηµάτων προς το βουνό, η κατασκευή µεγάλων χώρων στάθµευσης (ανάγκη για 
µεγάλες επίπεδες επιφάνειες), η καταστροφή του φυσικού ανάγλυφου για τη δηµιουργία 
πιστών (όταν αυτές δεν είναι φυσικές), η συγκέντρωση πολλών κτιριακών εγκαταστάσεων 
στα χιονοδροµικά κέντρα αλλά και στους κοντινούς οικισµούς για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών (ξενώνες, εστιατόρια, µπαρ, υπόστεγα οχηµάτων, κλπ), οι επεµβάσεις στο τοπίο 
εξαιτίας των τηλεπικοινωνιακών και άλλων συνδέσεων και η εγκατάλειψη απορριµµάτων 
στο χώρο. Επιπλέον, αρνητικές συνέπειες προκαλούνται στη χλωρίδα και την πανίδα της 
περιοχής. Πιέσεις ασκούνται στην τοπική βλάστηση και είδη τα οποία δεν αντέχουν στις 
νέες συνθήκες εξαφανίζονται. Οι οχλήσεις, επίσης, από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
εκτοπίζουν την πανίδα της περιοχής (Καλιαµπάκος et al.,2009). 

Απογοητευτική είναι και η µελέτη του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (United 
Nations Environment Programme) για τα χιονοδροµικά κέντρα και το φαινόµενο της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη4. Σύµφωνα µε αυτήν, πολλά χιονοδροµικά κέντρα που 
βρίσκονται σε χαµηλό υψόµετρο, θα αντιµετωπίσουν οικονοµικά προβλήµατα και 
ενδεχοµένως να εξαναγκαστούν να σταµατήσουν να λειτουργούν. Ειδικοί του 
πανεπιστηµίου της Ζυρίχης εκτιµούν ότι η περίοδος χιονόπτωσης στα χαµηλά βουνά θα 
είναι ολοένα και πιο απρόβλεπτη στις επόµενες δεκαετίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
Ελλάδα, µε εξαίρεση τον Όλυµπο, τα περισσότερα βουνά µας είναι χαµηλά. Οι επιπτώσεις 
των κλιµατικών αλλαγών, συνεχίζει η µελέτη, θα έχουν σοβαρές παρενέργειες στον 
χειµερινό τουρισµό, σε χώρες όπως η Γερµανία και η Αυστρία. Προς το παρόν, περίπου το 
15%  των  ελβετικών  χιονοδροµικών  κέντρων  δεν  έχει  αρκετό  χιόνι.  Στο  µέλλον,  το 

 
4 Many Ski Resorts Heading as Result of Global Warming 
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πρόβληµα θα επεκταθεί στο 37% µε 56%. Στην Αυστραλία εάν επιβεβαιωθεί το χειρότερο 
σενάριο, κανένα χιονοδροµικό κέντρο δεν θα είναι βιώσιµο µέχρι το 2070. Η άνοδος της 
θερµοκρασίας θα είναι περισσότερο αισθητή σε περιοχές του νότιου ηµισφαιρίου κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα. Πολλά παραδοσιακά ευρωπαϊκά χιονοδροµικά κέντρα χαµηλού 
υψοµέτρου θα αναγκαστούν να κλείσουν είτε λόγω έλλειψης χιονιού είτε λόγω των 
επιβαρύνσεων που θα προκύψουν από το επιπλέον κόστος, συµπεριλαµβανοµένου του 
τεχνητού χιονιού. Παράλληλα, θα αυξάνονται οι πιέσεις για δηµιουργία νέων 
εγκαταστάσεων σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οικολογικά περιοχές µεγαλύτερων υψοµέτρων5. 
Παρ’ όλα αυτά ο χιονοδροµικός τουρισµός µπορεί, ενδεχοµένως, να αποβεί ευεργετικός για 
το τοπικό φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί κατάλληλα. 
Εντούτοις, τα κλιµατικά δεδοµένα απαιτούν µια εκ νέου θεώρηση της αναγκαιότητας για 
την ανάπτυξή του, στα ελληνικά βουνά. 

 

6. Υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις  για  τη  δηµιουργία  νέου  χιονοδροµικού  κέντρου  στα 
Θεοδώριανα; 

 
6.1 Προϋπάρχουσες µελέτες 

 
Σύµφωνα µε τη µελέτη «Συνθήκες χιονιού και χιονοκαλύµµατος στα Θεοδώριανα και 

τους Μελισσουργούς του Νοµού Άρτας» (Α.Π.Θ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΟΡΕΙΝΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ, 1990) προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα: 

 

� Ο προσδιορισµός του µέσου ετήσιου ύψους των κατακρηµνισµάτων (βροχής, 
χιονιού) σε µια λεκάνη απορροής προϋποθέτει παρατηρήσεις τουλάχιστον µιας 
τριακονταετίας. Για να καταστεί δυνατή µια προσέγγιση των µέσων συνθηκών, 
που επικρατούν σε µια περιοχή µελέτης, πρέπει οι µετρήσεις που διαθέτουµε, να 
προέρχονται από πέντε τουλάχιστον παρατηρήσεις στη συγκεκριµένη λεκάνη, 
δηλαδή από παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια πέντε διαδοχικών χειµερινών 
περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση οι αποκλίσεις των χιονοµετρικών δεδοµένων, 
ως προς το µέσο όρο των χιονοµετρικών συνθηκών, θα είναι µεγάλες. 

� Η διεξαγωγή χιονοµετρικών παρατηρήσεων έγινε µε την τοποθέτηση 
χιονοµετρικής τράπεζας στην οποία γινόταν συστηµατικές παρατηρήσεις του 
πάχους, της σκληρότητας και της πυκνότητας, δηλαδή του ισοδύναµου της 
χιονοµάζας σε νερό του νέου χιονοκαλύµµατος. 

� Οι κύριοι φυσικοί παράγοντες, που διαµορφώνουν το περιβάλλον στην περιοχή 
έρευνας και συνεπώς προσδιορίζουν την ποσότητα και την ποιότητα του 
χιονοτάπητα κατά τη χειµερινή περίοδο καθώς και την καταλληλότητα του χώρου 
από µορφολογική άποψη, είναι οι εξής: 
� κλίµα 
� γεωυπόθεµα 
� ανάγλυφο 
� βλάστηση 

Κύρια προϋπόθεση για την άσκηση της χιονοδροµίας σε µια περιοχή αποτελεί η ύπαρξη 
για σηµαντικό χρονικό διάστηµα χιονοκαλύµµατος, επαρκούς σε ποσότητα και κατάλληλου 
σε ποιότητα (ιδίως σε πάχος και σκληρότητα),  που  να διατηρείται µόνιµα για µεγάλα 
χρονικά   διαστήµατα.   Για   το   λόγο   αυτό   η   έρευνα   της   διάρκειας   της   δοµής   του 

 
 
 

5 
www.skifun.gr 



64 

 

 

χιονοκαλύµµατος είναι καθοριστική για την εκτίµηση της καταλληλότητας µιας περιοχής, 
σε ό,τι αφορά την άσκηση της χιονοδροµίας. 

Η περιοχή των Θεοδώριανων είναι καταλληλότερη για άσκηση χιονοδροµίας σε σχέση 
µε τους Μελισσουργούς, για την οποία η µέση τιµή: 

 
� για τη διάρκεια χιονοκάλυψης είναι 100 ηµέρες 
� για το ετήσιο πάχος χιονοστρώµατος είναι 84,04 cm 
� για την περίοδο χιονοκάλυψης είναι η περίοδος από 11/11 έως 30/4 

Οι αντίστοιχες τιµές για την  περιοχή των Μελλισουργών: 

� για τη διάρκεια χιονοκάλυψης είναι 77 ηµέρες 
� για το ετήσιο πάχος χιονοστρώµατος είναι 52,88 cm 
� για την περίοδο χιονοκάλυψης είναι η περίοδος από 25/11 έως 18/4 

 
6.2 Υπάρχουσα υποδοµή 

 
Στη θέση «Λιβάδι», στο Σταυρό Θεοδώριανων, σε υψόµετρο 1400µ. και απόσταση 75 

χλµ. από την Άρτα βρίσκεται η περιοχή όπου προτείνεται η δηµιουργία του χιονοδροµικού 
κέντρου µικρής κλίµακας και που ήδη λειτουργεί το Πάρκο Χειµερινών ∆ραστηριοτήτων. Η 
πρόσβαση στην πίστα γίνεται εύκολα και γρήγορα, αφού αυτή βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο 
δρόµο και στη µέση της απόστασης που συνδέει το Αθαµάνιο µε τα Θεοδώριανα. Έτσι 
στους επισκέπτες των Θεοδώριανων και των διπλανών χωριών, αλλά και στους κατοίκους 
της  Άρτας δίνεται η δυνατότητα για εκδροµή στο χιονισµένο τοπίο. 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Θεοδώριανα 
 

 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΤΑ 

 

Εικόνα 2. Χάρτης συσχέτισης του Χ.Κ µε τις πόλεις της Άρτας και των Ιωαννίνων 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

65 

 

 

 
 

 

Τις προηγούµενες χειµερινές περιόδους µε ιδιωτική πρωτοβουλία εγκαταστάθηκε 
ένα lift (ανελκυστήρας µεταφοράς χιονοδρόµων) στο Πάρκο Χειµερινών ∆ραστηριοτήτων 
και δόθηκε η δυνατότητα για χειµερινά σπορ,  κάνοντας  ευρύτερα  γνωστή  την 
περιοχή και σε επισκέπτες άλλων περιοχών. Από το  2009  οργανώθηκε  καλύτερα  το 
πάρκο, αφού µεταφέρθηκε και ένα σαλέ στην εν λόγω περιοχή, το οποίο παρέχει ροφήµατα 
και φαγητό στους επισκέπτες. 

 
6.3. Τεχνολογίες ενηµέρωσης και διαδίκτυο 

 
Μετεωρολογικός σταθµός στα Θεοδώριανα 

 
Ένας νέος αυτόµατος µετεωρολογικός σταθµός εγκαταστάθηκε από το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) στα Θεοδώριανα και εντάχθηκε στο δίκτυο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου. Ο σταθµός εγκαταστάθηκε στην «Τάβλα», ενώ φιλοξενείται και 
υποστηρίζεται από το τοπικό δορυφορικό σύστηµα διαδικτυακής πρόσβασης που έχει 
εγκαταστήσει ο σύλλογός Θεοδωριανιτών «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ». Το δίκτυο αυτόµατων σταθµών 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου (ΕΑΑ), αριθµεί 134 µετεωρολογικούς σταθµούς. 

Οι σταθµοί αυτοί µετρούν όλες τις βασικές µετεωρολογικές παραµέτρους, δηλαδή 
πίεση, υγρασία, θερµοκρασία, βροχόπτωση, διεύθυνση και ένταση του ανέµου. Όλες οι 
καταγραφές,  ανά  10  λεπτά, συλλέγονται  σε  πραγµατικό  χρόνο  από  το  ΕΑΑ  και  αφού 
περάσουν από ποιοτικό έλεγχο, αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση. 

Στην εφαρµογή αυτή παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες στο χρήστη: 
� Απεικόνιση των µετρήσεων των σταθµών σε χάρτη 
� Παρουσίαση των µετρήσεων σε µορφή πίνακα, όπου παρουσιάζονται οι τελευταίες 

µετρήσεις των σταθµών 
� Αναζήτηση παλαιοτέρων µετρήσεων για κάθε σταθµό, σε ηµερήσια βάση 
Χρησιµοποιώντας  το  παραπάνω  εργαλείο  αναζήτησης,  οι  χρήστες  µπορούν  να 

επιλέξουν  σταθµό,  έτος  και  µήνα  και  να  πάρουν  τις  ηµερήσιες  καταγραφές  για  το 
συγκεκριµένο  µήνα  και  σταθµό.  Ταυτόχρονα,  δίνονται  πληροφορίες  για  τη  θέση  κάθε 
σταθµού  καθώς  και  πιθανά  προβλήµατα/ελλείψεις  µετρήσεων  που  υπάρχουν.  ∆ίνεται, 
επίσης, η δυνατότητα παροχής δεδοµένων όλων των σταθµών ανά µήνα σε µορφή (pdf). 

Tα δεδοµένα του µετεωρολογικού σταθµού Θεοδώριανων δίνονται από τη σελίδα: 
http://penteli.meteo.gr/stations/theodoriana ή από το σχετικό link στο βασικό µενού. 

 
Web camera στην πλατεία 

 
Η κάµερα δίνει την δυνατότητα ζωντανής ενηµέρωσης σε πραγµατικό χρόνο για τις 

συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή παρέχοντας εικόνες που σίγουρα αποτελούν δέλεαρ 
όχι µόνο για τους χιονοδρόµους αλλά και για τους λάτρεις της φύσης. 
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Εικόνα 3. Λήψη από web camera 

 

Τοπικές ιστοσελίδες- blogs 
 

«Είδαµε ...άσπρη µέρα», µε αυτόν τον τίτλο καλωσορίζουν µέσω διαδικτυακών 
σελίδων και blogs τον ερχοµό των πρώτων χιονοπτώσεων οι κάτοικοι των Τζουµέρκων. 
Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα αναφορικά µε την χρήση των κατοίκων της περιοχής 
στο διαδίκτυο και αξιοσηµείωτη είναι η συνεχής ενηµέρωση για την οδική προσβασιµότητα 
στο Πάρκο Χειµερινών ∆ραστηριοτήτων, για πληροφορίες σχετικά µε το ύψος 
χιονοκαλύµατος αλλά και για την πρόβλεψη καιρού τις επόµενες ηµέρες. Όσον αφορά τις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, στο facebook αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 2300 µέλη 
αριθµεί το group «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΩΡΑ!!!!». 

 
7. Προτεινόµενή µελέτη χιονοδροµικού κέντρου µικρής κλίµακας 

 
7.1 Χωροθέτηση χιονοδροµικού κέντρου 

 
Η προτεινόµενη θέση για την χωροθέτηση του χιονοδροµικού κέντρου είναι στη θέση 

«Λιβάδι» στο Σταυρό Θεοδώριανων. Η θέση επιλέγεται µε βάση τα εξής κριτήρια: 
 

� Σύµφωνα µε το ΣΧΟΟΑΠ η περιοχή εντάσσεται στην ζώνη 3, η οποία επιτρέπει τη 
δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου. 

� Σύµφωνα µε τη µελέτη «Συνθήκες χιονιού και χιονοκαλύµµατος στα Θεοδώριανα 
και τους Μελισσουργούς του Νοµού Άρτας» (Α.Π.Θ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΟΡΕΙΝΩΝ  Υ∆ΑΤΩΝ  1990),  οι  παράµετροι  κρίνονται  πολύ 
ικανοποιητικοί  τόσο  για  την  άσκηση, όσο  και  για  τη  διάρκεια  της  σεζόν 
χιονοδροµίας στην εν λόγω περιοχή. 

� Η υπάρχουσα υποδοµή (το lift και το σαλέ) µειώνουν το κόστος της προτεινόµενης 
επένδυσης και έχουν δηµιουργήσει ήδη µια τάση επισκεψιµότητας για χιονοδροµία 
στην περιοχή. 

� Το γεγονός ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας της γης όπου προτείνεται να υλοποιηθεί η 
επένδυση βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου στην κοινότητα Θεοδώριανων καθιστά 
ευκολότερη την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποφυγή «σκοπέλων» 
ιδιωτικών συµφερόντων. 
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� Η φυσική πραγµατικότητα της εν λόγω γεωγραφικής θέσης επιτρέπει την 
κατασκευή του χιονοδροµικού κέντρου µε τη µικρότερη (σχεδόν µηδαµινή) 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα φιλικό περιβαλλοντικά 
χιονοδροµικό κέντρο, αφού πρόκειται να υλοποιηθεί χωρίς να κοπεί ούτε ένα 
δέντρο. Επίσης το σηµείο αυτό δεν αποτελεί πέρασµα για ζώα ώστε η κατασκευή 
να επιφέρει ενδεχόµενη οικολογική ανισορροπία. 

� Η προτεινόµενη γεωγραφική θέση χωροθέτησης που αν συνδεθεί µε τους οδικούς 
άξονες της Εγνατίας και Ιονίας οδού, δίνει τη µελλοντική δυνατότητα  να 
αποτελέσει το χιονοδροµικό  κέντρο  πόλο  έλξης  για  ένα  µεγάλο  πληθυσµιακό 
τµήµα του Βορειοδυτικού χώρου (όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4.). 

 

 
 

Εικόνα 4. Συσχετισµός θέσης χιονοδροµικού στη Β∆ Ελλάδα µε τα ήδη υφιστάµενα Χ.Κ 
 

7.2 Ανάλυση παραµέτρων του αναπτυξιακού έργου µε χωρικά κριτήρια 
 

Η  έκταση  στην  οποία  προτείνεται  να  δηµιουργηθεί  το  χιονοδροµικό  κέντρο  είναι 
16.1 µ2. ∆εδοµένου ότι ο προσδοκώµενος στόχος του έργου είναι η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  χρόνου  γίνεται  πρόβλεψη  χωροθέτησης  για 
δραστηριότητες  που  θα  λαµβάνουν  χώρα  και  σε  περιόδους  που  δεν  θα  ασκείται 
χιονοδροµία. 

Στη συνέχεια δίνεται το  διάγραµµα χωροθέτησης: 
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Εικόνα 5. Κάτοψη Χιονοδροµικού 
 

 
Κάποιες χρήσιµες παρατηρήσεις: 

 
� Η είσοδος του χιονοδροµικού κέντρου βρίσκεται επάνω στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο που συνδέει τα Θεοδώριανα µε τους Μελισσουργούς 
� Οι επισκέπτες µε την είσοδό τους θα έχουν τη δυνατότητα να σταθµεύσουν τα 

αυτοκίνητά τους σε χώρο στάθµευσης 3.000 m2. Η έκταση αυτή είναι αρκετή για 
να εξυπηρετεί τόσο ένα αρκετά µεγάλο αριθµό επισκεπτών όσο και την στάθµευση 
τουριστικών λεωφορείων, µηχανηµάτων αποχιονισµού και ασθενοφόρου 

� Περιµετρικά της συνολικής έκτασης προτείνεται η διάνοιξη χωµάτινου δρόµου 
πλάτους 8µ. που θα παρέχει τη δυνατότητα διέλευσης οχηµάτων για την ασφάλεια 
του χιονοδροµικού (µετακίνηση αθλούµενων σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, έλεγχος 
εγκαταστάσεων κλπ.) 

� Σε µικρή απόσταση από το ήδη υφιστάµενο σαλέ προτείνεται η δηµιουργία ενός 
νέου βιοκλιµατικού σαλέ 300 m2, µε σκοπό να διαχωριστούν οι χρήσεις τους. Το 
υφιστάµενο να προσφέρει καφέδες, σνακς, ποτά, µουσική µε δυνατότερα 
ντεσιµπέλ, µε σκοπό να προσελκύσει µικρότερες ηλικίες, ενώ το δεύτερο φαγητό 
και οικογενειακή ατµόσφαιρα. 

� Ακριβώς µπροστά από το προτεινόµενο σαλέ προτείνεται η δηµιουργία χειµερινού 
παιδικού πάρκου συνολικής έκτασης 800 m2, ώστε να έχουν ανοιχτό οπτικό πεδίο 
οι γονείς των παιδιών. Υπάρχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο και προσφέρουν µία ολοκληρωµένη πρόταση για την κατασκευή ενός 
χειµερινού / θερινού παιδικού πάρκου. 
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Η λειτουργία αυτών των πάρκων στο εξωτερικό, και ιδίως στα χιονοδροµικά της 
αλπικής ζώνης, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και πλέον δεν νοείται χιονοδροµικό 
κέντρο χωρίς τουλάχιστον έναν χώρο στον οποίο οι µικροί επίδοξοι σκιέρ µπορούν να 
µάθουν σκι και snowboard µέσα από το παιχνίδι. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά που απαρτίζουν το πάρκο 
και σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες, την τοποθεσία εγκατάστασης και την 
δυναµικότητα του πάρκου. 

 
Τάπητας ανάβασης (Magic Carpet): Απαραίτητος για τη λειτουργία του παιδικού 

πάρκου είναι ο τάπητας ανάβασης χιονοδρόµων. Ο τάπητας ανάβασης χιονοδρόµων είναι ο 
πλέον εύκολος και ασφαλής τρόπος για την µεταφορά αρχαρίων. 

 
Παιδικό Carusel: Το carousel, το γνωστό παιχνίδι, βρίσκει εφαρµογή και επί 

χιονοσκεπούς εδάφους. 
 

∆ιαδροµή Σκι - Snowboard: ∆ίπλα ακριβώς στο baby-lift θα βρίσκονται δύο διάδροµοι 
ειδικά διαµορφωµένοι για τους νεαρούς σκιέρ. Με τη χρήση πλαστικής πίστας µπορεί να 
γίνει χρήση των διαδροµών αυτών και κατά τις περιόδους που δεν υπάρχει χιόνι. 

 
∆ιάδροµοι για Tubing: Το παιδικό πάρκο θα διαθέτει 3 διαδρόµους snow tubing. Οι 

διάδροµοι snow tubing θα ξεκινούν από την αρχή του παιδικού πάρκου στο επάνω µέρος 
και θα καταλήγουν στο κάτω µέρος. 

 
Φιγούρες: Μέσα στο πάρκο θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια/φιγούρες (φουσκωτά 

φτιαγµένα από ανθεκτικό υλικό και φιλικό προς το περιβάλλον και µε τις απαραίτητες 
προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών).6

 
 

Για  τη  λειτουργία  του  πάρκου  και  κατά  τις  περιόδους  που  δεν  υπάρχει  επαρκής 
χιονοκάλυψη θα πρέπει να γίνουν οι εξής παρεµβάσεις: 

 

� Εγκατάσταση ενός ή δύο διαδρόµων snow tubing µήκους 50 µέτρων ο καθένας. 
� Τοποθέτηση πλαστικού τάπητα κάτω από τις διαδροµές που προορίζονται για τους 

χιονοδρόµους. 
� Ο χώρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προτείνεται, έχει έκταση 1000 m2 και 

έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιείται για εκµάθηση αναρρίχησης, µε τη βοήθεια 
ειδικών, σε προσαρµοζόµενους τοίχους που θα στηθούν και εν συνεχεία η 
εκπαίδευση θα συνεχίζεται στο φυσικό περιβάλλον µιας και το φυσικό ανάγλυφο 
προσφέρεται για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, λόγω των µεγάλων 
κλίσεων. 

� Κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών προτείνεται η µεταφορά αλόγων για να 
δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν µαθήµατα ιππασίας. 

� Ο προτεινόµενος χώρος για πίστα χιονοδροµίας είναι 5000  m2.  Στη  βάση  σε 
υψόµετρο 1350 m προτείνεται η τοποθέτηση του συρόµενου αναβατήρα µήκους 
500 m ο οποίος θα καταλήγει στην κορυφή σε υψόµετρο 1480 m. 

� Οι συρόµενοι αναβατήρες είναι µια οικονοµικώς αποδοτική λύση για να 
µεταφέρουν τους σκιέρ, τους snowboarders κ.λπ. στην κορυφή του βουνού, 
τραβώντας τους κατά µήκος της διαδροµής του αναβατήρα. Μονοί ή διπλοί, είναι 
γενικά µια λύση, όσον αφορά το µήκος γραµµών και την ικανότητα µεταφορών, µε 

 

 
6 www.montenoulikas.gr 



70 

 

 

µεγάλη προσαρµοστικότητα στις τοπικές συνθήκες. Θα χρειαστεί να στηθούν 6-8 
πυλώνες για τη δηµιουργία του lift. 

� Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή ράµπας 10 x 8 m σύνδεσης της πίστας µε το 
διερχόµενο αγροτικό δρόµο. 

 
8. Ανάλυση παραµέτρων του αναπτυξιακού έργου µε οικονοµικά κριτήρια 

 
Για ένα τέτοιου µεγέθους αναπτυξιακό έργο είναι απαραίτητη η προσέγγιση του 

κόστους υλοποίησης του και ιδιαίτερα αυτή τη χρονική συγκυρία που η Ελλάδα διανύει 
µια από τις χειρότερες οικονοµικές περιόδους στην ιστορία της. Η ανάλυση των 
οικονοµικών συνιστωσών του έργου έχει ως εξής: 

� Τις εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για τη δηµιουργία του χώρου στάθµευσης 
3.000 m2, τη διάνοιξης του περιµετρικά χωµάτινου δρόµου πλάτους 8m και τη 
δηµιουργίας πίστας χιονοδροµίας προτείνεται να αναλάβει η τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου. Η µορφολογία του αναγλύφου δεν απαιτεί εξειδικευµένα µηχανήµατα. 

� Η δηµιουργία του προτεινόµενου δεύτερου σαλέ δεν είναι άµεσης προτεραιότητας. 
Το ήδη υπάρχον σαλέ µπορεί τα πρώτα χρόνια λειτουργίας να καλύψει τις ανάγκες 
των επισκεπτών και εν συνεχεία ο ∆ήµος να στήσει µε δικά του έξοδα ή αν κρίνει 
ασύµφορο αυτό το ενδεχόµενο να παραχωρήσει το αντίστοιχο εµβαδικό τµήµα γης 
σε ενδιαφερόµενους επενδυτές για την κατασκευή σαλέ που θα δεσµεύεται ως προς 
τις βιοκλιµατικές του προδιαγραφές και την εναρµόνισή του µε το φυσικό 
περιβάλλον. 

� Για τη δηµιουργία του χειµερινού παιδικού πάρκου συνολικής έκτασης 800 m2 

σύµφωνα  µε  στοιχεία  της  οικονοµικότερης  προσφοράς  ελληνικής  εταιρίας  τα 
κόστη είναι: 

 
Πίνακας 1. Κόστη για τη δηµιουργία παιδικού πάρκου 

Εξοπλισµός Τιµή 
Τάπητας ανάβασης (1Χ50 µ) 55.000 € 
Καρουζέλ 14.000 € 
Λοιπά εξαρτήµατα παιδικού πάρκου 28.000 € 
ΣΥΝΟΛΟ 97.000 € + ΦΠΑ (21%) 

 

� Για την εκµετάλλευση του πάρκου κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 
απαιτούνται: 

 
Πίνακας 2. Κόστη για την εκµετάλλευση κατά τη θερινή περίοδο 
Εξοπλισµός Τιµή 

διάδριµοι tubing (2x50 µ)- 37.000 € 
διάδροµοι σκι (2Χ120 µ2)- 28.000 € 
καρουσέλ 2.210 € 
ΣΥΝΟΛΟ 67.210 € + ΦΠΑ (21%) 

 

� Για την εγκατάσταση συρόµενου αναβατήρα που θα µεταφέρει τους σκιέρ, τους 
snowboarders κ.λπ. στην κορυφή του βουνού, τραβώντας τους κατά µήκος της 
διαδροµής του αναβατήρα, η οικονοµικότερη προσφορά ελληνικής εταιρίας για το 
κόστος είναι: 800.000 € + ΦΠΑ 21% 

� Για  την  εγκατάσταση  προσαρµοζόµενου  τείχους  που  θα  στηθεί στο  χώρο 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προτείνεται για εκµάθηση αναρρίχησης µε τη 
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βοήθεια  ειδικών  και  για  τη  µεταφορά  αλόγων  για  εκµάθηση  ιππασίας  το 
εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται στα:12.000 € + ΦΠΑ 21% 

� Για κατασκευή ράµπας 10 x 8 m που θα δίνει τη δυνατότητα προσβασιµότητας 
στην πίστα το κόστος κατασκευής υπολογίζεται στα: 6000 € + ΦΠΑ 21% 

 
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 982.210 € + ΦΠΑ 21% = 1.184.474 € 

 
9. Προσβασιµότητα 

 
Υπάρχουν παράµετροι που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την βιωσιµότητα ενός τέτοιου 

έργου. Οι σηµαντικότερες σχετίζονται µε τον χρόνο πρόσβασης και την ποιότητα του 
οδικού δικτύου που θα συνδέει την προτεινόµενη περιοχή χωροθέτησης µε τα πλησιέστερα 
γεωγραφικά αστικά κέντρα (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα). Ενδεχόµενη σύνδεση 
της περιοχής µε παρακαµπτήριες εξόδους της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού θα 
δηµιουργήσει πολύ ευνοϊκές προοπτικές για το χιονοδροµικό κέντρο. Όσον αναφορά στην 
οδική σύνδεση του προτεινόµενου έργου µε τα γύρω χωριά ήδη έχουν ενταχθεί έργα 
οδοποιίας στο Περιφερικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ηπείρου και είναι σε εξέλιξη. Το 
θέµα της καλής σύνδεσης µε τα υπόλοιπα χωριά των Τζουµέρκων (Μελισσουργοί, 
Πράµαντα, Κτιστάδες κλπ) είναι εξαιρετικής σηµασίας και παρά τις σηµαντικές δυσκολίες, 
θα πρέπει να διερευνηθεί συστηµατικά. Τέλος, η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων που 
προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή έχει αρκετές φορές ως αποτέλεσµα τη βελτίωση 
του οδικού δικτύου. 

 
10. Οικονοµοτεχνική αξιολόγηση της επένδυσης χιονοδροµικού κέντρου 

 
Αφού προσεγγίστηκε το κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση του χιονοδροµικού 

κέντρου είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί βάσει οικονοµοτεχνικών παραµέτρων, για να 
καταλήξουµε στο συµπέρασµα κατά πόσο το προτεινόµενο έργο είναι βιώσιµο και αν 
τελικά αποτελεί µια οικονοµικά συµφέρουσα επένδυση. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο 
θα µελετήσουµε την επένδυση είναι τα δεκαπέντε έτη. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του 
έργου, όπως προαναφέρθηκε, είναι 1.184.474 €. Το ποσοστό επί του συνολικού ποσού 
υλοποίησης που θα επιδοτηθεί η επένδυση εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης του 20% µε 
βάση το νέο αναπτυξιακό νόµο. Τα ίδια κεφάλαια θα αποτελούν ποσοστό της τάξης του 
30% ενώ για το υπόλοιπο 50% θα ληφθεί δάνειο δεκαετούς διάρκειας µε επιτόκιο 5%. Το 
επιτόκιο προεξόφλησης εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης του 6%. 

Όσον αφορά στα έσοδα, µε βάση τα στατιστικά επισκεψιµότητας στο χώρο του ήδη 
υπάρχοντος χιονοδροµικού κέντρου, συνυπολογίζοντας την επιπλέον προσέλευση λόγω των 
νέων υποδοµών για τη χειµερινή περίοδο και εκτιµώντας ότι ο χρόνος λειτουργίας θα είναι 
100 ηµέρες, µε µέσο όρο επισκεπτών τους 50 και µέση δαπάνη ανά επισκέπτη 30 €, 
προκύπτουν έσοδα της τάξης των 150.000 €. Για τους θερινούς µήνες, αντίστοιχα, για χρόνο 
λειτουργίας 200 ηµερών, µε µέσο ηµερήσιο αριθµό επισκεπτών 20 και µέσο ποσό που θα 
δαπανάται 20 €, προκύπτουν έσοδα της τάξης των 80.000 €. Αθροιστικά τα συνολικά 
έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του χιονοδροµικού είναι 230.000 €/έτος. 

Για τον υπολογισµό των εξόδων της επένδυσης εκτιµάται ότι το κόστος συντήρησης θα 
είναι 4000 €/έτος, το κόστος ασφάλισης 1600 €/έτος και το κόστος εργασίας 91.000 €/έτος 
(για 5 εργαζοµένους οι οποίοι θα πληρώνονται 14 µισθούς µε το ποσό των 1300 €/µήνα). Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται στις 24.000 € (3% επί του κόστους του εξοπλισµού), ενώ το 
τοκοχρεωλύσιο 76.563 €, το οποίο θα είναι σταθερό για δέκα έτη. 

Τελικώς,  προκύπτει ότι: 
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� Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)  έχει τιµή µετά το πέρας της 15ετίας 453.379 €, 
η οποία κρίνεται πλήρως ικανοποιητική. 

� Ο  Εσωτερικός  Βαθµός  Απόδοσης  (ΙRR)  έχει  τιµή  15,846  και  κυµαίνεται  σε 
επιθυµητά επίπεδα, αφού είναι υπερδιπλάσιος του επιτοκίου προεξόφλησης. 

� Η έντοκη περίοδος αποπληρωµής του κόστους της επένδυσης είναι έξι χρόνια, 
επίσης   ικανοποιητική,   αφού   έγινε   αξιολόγηση   της  επένδυσης   σε  ορίζοντα 
δεκαπενταετίας. 

Συµπερασµατικά, αξιολογώντας την επένδυση, καταλήγουµε στο ότι το προτεινόµενο 
χιονοδροµικό κέντρο που θα λειτουργεί και ως εναλλακτικό πάρκο δραστηριοτήτων και 
τους θερινούς µήνες είναι οικονοµικά βιώσιµο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι 
ένα αναπτυξιακό έργο µικρής κλίµακας µε χαµηλό προϋπολογισµό κόστους υλοποίησης. 
Με δεδοµένη και την οικονοµική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, είναι από τα λίγα, ίσως, 
αναπτυξιακά έργα που θα µπορούσαν άµεσα να δροµολογηθούν προς υλοποίηση. Τέλος, αν 
κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετίας που µελετήσαµε επιτευχθεί η οδική σύνδεση του 
χιονοδροµικού κέντρου µε τους άξονες της Εγνατίας ή της Ιονίας οδού, η επένδυση θα είναι 
αποδοτικότερη και πολύ περισσότερο προσοδοφόρα. 

 
11. Τα οφέλη από το νέο χιονοδροµικό κέντρο 

 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής κυριαρχείται από το άγχος, το υποβαθµισµένο αστικό 

περιβάλλον, τον περιορισµένο ελεύθερο χρόνο, τη µη ύπαρξη διεξόδων ψυχαγωγίας, µε 
αποτέλεσµα να επικρατεί τελικά µια απαισιόδοξη στάση ζωής και να ανάγεται η αναψυχή 
σε πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη. 

Ιδιαίτερα η υπαίθρια αναψυχή έχει γίνει σηµαντικός παράγοντας στη σύγχρονη ζωή, µε 
άµεσα οφέλη στο σώµα και το πνεύµα και έµµεσα οφέλη στην τοπική και εθνική οικονοµία. 
Άλλωστε, κάθε δραστηριότητα που µπορεί να ασκηθεί στην ύπαιθρο συνιστά και έναν 
παράγοντα που µπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να συµβάλλει στην ανάπτυξη  της 
συγκεκριµένης περιοχής, µε απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Τα οφέλη από το προτεινόµενο έργο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ως ακολούθως 
 
Θα συµβάλλει στην τουριστική άνθιση της περιοχής 
Υπάρχουν τουριστικά καταλύµατα στη γύρω περιοχή, που αν και µικρής δυναµικότητας, 
παραµένουν άδεια το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου. Το χιονοδροµικό κέντρο θα συµβάλει 
στη βιωσιµότητα αυτών των επιχειρήσεων αλλά και στη δηµιουργία νέων, µε βασική 
προϋπόθεση να ενσωµατώνονται αρµονικά στο περιβάλλον. Έµφαση πρέπει να δοθεί στη 
δηµιουργία οικοτουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, απαιτείται η διοργάνωση, 
διαφήµιση, προβολή και διαχείριση των τουριστικών δραστηριοτήτων από τοπικούς φορείς. 

 
Θα αποτελέσει αφετηρία για την παράλληλη ανάπτυξη ορεινών εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων 
όπως: mountain bike, πεζοπορία, rafting στην γύρω περιοχή αλλά και ανάδειξη και 
αξιοποίηση µονοπατιών µε στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής αξίας του δάσους και την 
ανάπτυξη του φυσιολατρικού και περιπατητικού τουρισµού. 

 
Νέες θέσεις εργασίας. 
Το προτεινόµενο έργο, δεδοµένου ότι θα λειτουργεί όλο το χρόνο, προϋποθέτει τη 
δηµιουργία 5 νέων µόνιµων θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις του. Οι ανάγκες σε 
εργατικό δυναµικό µπορούν να καλύπτονται κατά κύριο λόγο από την τοπική κοινότητα. 
Για το σκοπό αυτό χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση για τη δηµιουργία επαγγελµατικής 
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νοοτροπίας υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα θα γίνει προώθηση των εναλλακτικών 
ευκαιριών απασχόλησης µέσα από την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, του 
αγροτουρισµού και του ορεινού τουρισµού. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται συντονισµένες 
ενέργειες των τοπικών φορέων. 

 
10. Χιονοδροµικό κέντρο:… πραγµατικότητα! 

 
Μέχρι τώρα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τη δηµιουργία χιονοδροµικού κέντρου 

στην εν λόγω περιοχή. Εκπονήθηκαν και κάποιες συναφείς µελέτες οι οποίες ξεχασµένες 
στο χρόνο, πιθανόν σήµερα να κοσµούν την βιβλιοθήκη κάποιου Οργανισµού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή άλλου Αναπτυξιακού Φορέα. H ουσία όµως δε βρίσκεται σε 
µεγαλεπήβολα σχέδια, που µένουν στα χαρτιά και δεν υλοποιούνται. Άλλωστε, στην 
οικονοµική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα µας σήµερα, υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για 
ανάπτυξη και η πρόταση για υλοποίηση ενός πολυέξοδου αναπτυξιακού έργου θα ήταν 
ουτοπική. 

Γι αυτό και η µελέτη - πρόταση για τη δηµιουργία ενός χιονοδροµικού κέντρου που θα 
λειτουργεί όλο το χρόνο, µε σχετικά χαµηλό κόστος υλοποίησης, αποτελεί ένα εφικτό 
στόχο και µάλιστα χρονικά άµεσα υλοποιήσιµο. 

Αποτελεί µεγάλη πρόκληση και σαφώς ένα εγχείρηµα µε υψηλό βαθµό δυσκολίας, η 
υλοποίηση του προτεινόµενου έργου δηµιουργίας ενός χιονοδροµικού κέντρου στα 
Θεοδώριανα. Μήπως όµως είναι καιρός να αξιοποιήσουµε τις προσπάθειες αυτών των νέων 
ανθρώπων που µε µεράκι και αγάπη για το χωριό, έχουν επενδύσει τις περιουσίες τους 
πιστεύοντας στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων και να τους δώσουµε την 
ώθηση και τη δύναµη να αγωνίζονται; Μήπως το χιονοδροµικό κέντρο στα Τζουµέρκα δεν 
απέχει και πολύ από µύθος να γίνει σύντοµα πραγµατικότητα; 

 
Άλλωστε µην ξεχνάµε ότι: 
Αυτοί που έχουν ξεκάθαρους και καταγραµµένους στόχους, κατορθώνουν πολύ 

περισσότερα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, από αυτούς που δεν έχουν στόχους. 
(Bryan Tracy -1944- , Καναδός συγγραφέας). 

 

 
Εικόνα 6. Πανοραµική άποψη από την κορυφή του Χ.Κ 
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Καινοτοµικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
στην περιοχή των Τζουµέρκων 

 
Αλεξάνδρα Οικονόµου, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός, Msc 

 

 
Περίληψη 

 
Παραδοσιακά, η τοπική οικονοµία των ορεινών περιοχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη, βασίζεται κυρίως στη γεωργία και τη δασοκοµία και 
χαρακτηρίζεται από µικρές ιδιοκτησίες. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια οι τουρίστες 
ανακάλυψαν εκ νέου τα βουνά και οι ορεινές περιοχές είναι µεταξύ των κορυφαίων 
τουριστικών προορισµών σε όλο τον κόσµο. Κατά συνέπεια, η σύγχρονη οικονοµία των 
ορεινών περιοχών στρέφεται όλο και περισσότερο σε κλάδους παροχής υπηρεσιών και έχουν 
αναπτυχθεί πολλές οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον τουρισµό, 
προσφέροντας ποικίλες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και αποκωδικοποίηση της εµπειρίας 
από επιτυχηµένα παραδείγµατα επιχειρηµατικής δράσης στον ορεινό χώρο των Τζουµέρκων. 
Με βάση τη µελέτη της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της περιοχής 
των Τζουµέρκων και την επισκόπηση της καινοτοµίας στην επιχειρηµατική δράση 
επιλέχθηκαν έντεκα επιχειρήσεις, οι οποίες εµφανίζουν στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση 
µε τις συνήθεις οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής. 

Ως βασικό εργαλείο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο 
ερωτηµατολόγιο, προκειµένου να αποτυπωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Το 
ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε µε προσωπικές συνεντεύξεις µε τους ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων. 

Η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση των αποτελεσµάτων από τις συνεντεύξεις, σε 
συνδυασµό µε το σύνολο των διαθέσιµων στοιχείων, οδηγεί σε ορισµένα χρήσιµα 
συµπεράσµατα  αναφορικά  µε  το  ρόλο  της  καινοτοµίας  στην  επιτυχή  επιχειρηµατική 
δραστηριότητα  στην  ορεινή  περιοχή  των  Τζουµέρκων.  Η  όλη  µεθοδολογία  µπορεί  να 
αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για αντίστοιχες έρευνες και σε άλλες περιοχές της ορεινής 
Ελλάδας. 

 

Innovative entrepreneurship in Tzoumerka range 
 

Αlexandra Oikonomou, Mining Engineer – Metallurgist, Msc 
 

 
Abstract 

 
Traditionally, the local economy of mountain areas, both in Greece and in the rest of 

Europe, is based mainly on agriculture and forestry and is characterized by small 
landholdings and an extensive family-based informal economy. Nevertheless, in recent years 
tourists have re-discovered mountains, attracted by their natural and cultural environment, 
and mountain regions have become among the top tourist destinations all over the world. As 
a result, the contemporary economies of mountain areas are increasingly turning to service 
industries and many economic tourist-related activities have been developed, offering a 
variety of entrepreneurial opportunities. 

The aim of this study is to record and decode the experience of successful examples of 
entrepreneurship in the mountainous area of Tzoumerka. Based on the study of physical and 
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socio-economic reality of the region of Tzoumerka and the review of innovation in business 
activity, eleven businesses were selected which show elements of distinctness compared with 
the usual economic activities in the area. The survey is being carried out using a specially 
structured questionnaire that is completed through personal interviews. 

The quality and quantity of the results taken from each interview in combination with 
the available information, concludes to the successful development of the mountainous area 
of Tzoumeka. Finally, it should be mentioned that the methodology used in this work can 
become a useful tool for similar studies in other mountain regions of Greece. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η επιχειρηµατικότητα, ως έννοια, περιγράφει τη δραστηριότητα ενός ατόµου που 

επιχειρεί, ήτοι ενός ατόµου που «αρχίζει έργο | καταπιάνεται µε κάτι, προσπαθεί να επιτύχει 
κάτι», σύµφωνα µε το Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλου Φυτράκη. Υπό αυτή την έννοια, 
‘επιχειρώ’  σηµαίνει  ότι  «αρχίζω»  κάτι  το  οποίο  δεν  υπήρχε  µέχρι  εκείνη  τη  στιγµή, 
«καταπιάνοµαι» µε κάτι, άρα η πράξη µου δεν είναι στιγµιαία και εξελίσσεται για κάποιο 
χρονικό διάστηµα και ότι θέλω να «επιτύχω» κάτι, δηλαδή η επιτυχία της πράξης µου δεν 
είναι εκ των προτέρων βέβαιη αλλά εξαρτάται τόσο από την αποτελεσµατικότητά µου όσο 
και από τα εµπόδια ή τις ευκαιρίες που θα συναντήσω (Ιωαννίδης, 2005). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υφίσταται µέχρι σήµερα ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για 
την έννοια της επιχειρηµατικότητας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε πολλές επιστηµονικές 
εργασίες περιλαµβάνονται λίστες σχετικών ορισµών από διακεκριµένους επιστήµονες και 
ερευνητές (Ιωαννίδης κ.ά., 2009). Αυτό το στοιχείο αντανακλά το γεγονός ότι η 
επιχειρηµατικότητα αποτελεί νοοτροπία αλλά και πολυδιάστατη έννοια η οποία εµφανίζεται 
σε διάφορα επίπεδα αλλά και σε κάθε είδος οργάνωσης. Υπό µια ευρεία έννοια, λοιπόν, η 
επιχειρηµατικότητα εκφράζει τη συγκέντρωση και οργάνωση όλων των πόρων που 
απαιτούνται για τη σύλληψη µιας δηµιουργικής ιδέας, η οποία θα αποφέρει κάποιο όφελος 
όχι µόνο σε αυτόν που επιχειρεί αλλά και στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον που 
δραστηριοποιείται (ΕΟΜΜΕΧ, 2009). Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει 
κινητήρια δύναµη για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
συµβάλλοντας στην προσέλκυση ενεργού πληθυσµού σε αποµακρυσµένες περιοχές και στη 
δηµογραφική και κοινωνική τόνωσή τους. 

Η επιχειρηµατική ιδέα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της καινοτοµίας. Η 
καινοτοµία µπορεί να αφορά σε µια µικρή βελτίωση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας και 
εµπεριέχει  την  εφαρµογή  της  νέας  ιδέας  ή  την  οικονοµική  αξιοποίησή  της  και  όχι 
απαραίτητα  την  έννοια  της  τεχνολογικής  εφεύρεσης  (ΕΟΜΜΕΧ,  2009).  Έτσι,  για  την 
επιτυχή υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας απαιτείται η ικανότητα συνδυασµού της 
δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µε τη σωστή διαχείριση και την ικανότητα 
προσαρµογής της επιχείρησης στις τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορους τοµείς. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένας αριθµός καινοτόµων, µε την ευρύτερη έννοια, 
επιχειρήσεων στην περιοχή των Τζουµέρκων. Τα Τζουµέρκα είναι µια κατεξοχήν ορεινή 
περιοχή, καθώς το 94% της έκτασής χαρακτηρίζεται ως ορεινή και το 0,6% ως ηµιορεινή 
(ΟΟΣΑ, 2000). Βρίσκεται στην νοτιοανατολική Ήπειρο, στο βόρειο δυτικό τµήµα της 
οροσειράς της Κεντρικής Πίνδου, αποτελεί το φυσικό όριο Ηπείρου – Θεσσαλίας και 
εκτείνεται µεταξύ των ορίων των Νοµών Ιωαννίνων, Τρικάλων και Άρτας (Σφήκας, 1980). 
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα πλούσια δάση, η µοναδική χλωρίδα και πανίδα, τα 
άφθονα τρεχούµενα νερά, οι ποταµοί, οι καταρράκτες, οι δύσβατες πλαγιές και η άγρια 
φυσική οµορφιά. 

Το πιο σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων είναι η 
µετανάστευση του πληθυσµού, που οδήγησε στην ερήµωση αρκετών χωριών (ΟΟΣΑ, 2000). 
Ακόµη και σε χωριά τα οποία κατοικούνται το χειµώνα, τα νεαρότερα άτοµα έχουν φύγει για 
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αναζήτηση εργασίας σε µικρές ή µεγάλες πόλεις. Η επιστροφή µόνιµου πληθυσµού στα 
ορεινά χωριά και κυρίως νέων ανθρώπων, ικανών να εξασφαλίσουν ένα ζωντανό µέλλον, 
είναι ίσως η µεγαλύτερη πρόκληση στην προσπάθεια ανάπτυξης του ελληνικού ορεινού 
χώρου. 

 
2. Ανάγνωση και ερµηνεία των ποιοτικών δεδοµένων 

 
2.1. Το προφίλ των ερωτηθέντων 

 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, 9 στους 11 επιχειρηµατίες που πήραν µέρος 

στην έρευνα κατοικούν µόνιµα στην περιοχή των Τζουµέρκων, κοντά στο χώρο που 
δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά. Οι 3 από τους 11 συµµετέχοντες δεν κατάγονται από 
την περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ζευγαριού που διαχειρίζεται το 
Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων, το οποίο εγκατέλειψε τις δουλειές του στην Αθήνα και 
ήρθε να ζήσει στην περιοχή µελέτης αναφέροντας: 

“ ∆εν είµαστε από δω. ∆εν υπάρχει καµία λογική. Ούτε σαν τουρίστες δεν είχαµε 
έρθει εδώ. ∆εν ξέρω γιατί εδώ. Ίσως η άγρια οµορφιά, τώρα αναπτύσσεται η περιοχή, 
δεν την έχει εκµεταλλευτεί άσχηµα ο κόσµος. Εδώ έρχεσαι για να ζήσεις, περισσότερο οι 
Αθηναίοι, εµείς τουλάχιστον που είµαστε από αλλού.”  

Πόλα Μαρκόζη, Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 
 

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, 9 στους 11 είναι απόφοιτοι ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων ανήκει στην ηλικιακή οµάδα µεταξύ 35 
και 50 ετών. 

 
2.2. Το προφίλ της επιχείρησης 

 
Στην πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα άρχισαν να 

λειτουργούν την τελευταία δεκαετία, µε µεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2004 και µετά. 
Πρόκειται δηλαδή για σχετικά νέες επιχειρήσεις (Πίνακας 1). Εξαίρεση αποτελεί το 
Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” του Ναπολέοντα Ζάγκλη, ο οποίος µετά από 25 χρόνια που 
ζούσε την Αθήνα και δούλευε ως προγραµµατιστής Η/Υ αποφάσισε να επιστρέψει το 1994 
στη γενέτειρά του, τους Καλαρρύτες, και να αναλάβει το µαγαζί του πατέρα του. 

 
Πίνακας 1. Στοιχεία του δείγµατος 

 
Επιχειρήσεις 

 

Έτος 
λειτουργίας 

Άτοµα που 
απασχολούνται 
στην επιχείρηση 

 

Περιοχή 
επιχείρησης 

 

Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

1994 
 

2 άτοµα 
 

Καλαρρύτες 

 

Εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 
 

2001 
 

2 άτοµα 
 

Πράµαντα 

∆ασικό Χωριό “ΚΕ∆ΡΟΣ” 2004 5 άτοµα Καταράκτης 

Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme 
sports 

2005 4 άτοµα Πλάκα 

Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο 
Καταρράκτη 

2005 2 άτοµα Καταρράκτης 

 

Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

2005 
 

2 άτοµα 
 

Τσόπελα 
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Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 2006 2 άτοµα Πράµαντα 

Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 2007 2 άτοµα Κτιστάδες 

Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme 
sports 

2008 4 άτοµα Πλάκα 

Εργαστήριο παραδοσιακών 
προϊόντων “Καλούδια στα 
Πράµαντα” 

 
2008 

 
2 άτοµα 

 
Πράµαντα 

Ορεινές κατοικίες – σαλέ “Καλύβας” 2008 1 άτοµο Κτιστάδες 

 

Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακής µορφής αφού η διαχείρισή 
τους ανήκει στον επιχειρηµατία και σε ένα µέλος του στενού οικογενειακού του 
περιβάλλοντος, συνήθως τον/την σύζυγο. Υπάρχουν όµως και επιχειρήσεις, όπως τα δύο 
ξενοδοχεία στην περιοχή της Πλάκας, που εκτός από τη λειτουργία και τη διαχείριση του 
ξενοδοχείου παρέχουν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού όπως rafting και πεζοπορία 
και απασχολούν περισσότερα άτοµα αλλά όχι σε µόνιµη βάση. Επίσης και το ∆ασικό Χωριό 
είναι µια σχετικά µεγάλη επιχείρηση για τα δεδοµένα της περιοχής, η οποία απασχολεί 5 
άτοµα ως µόνιµο προσωπικό. 

Όσον αφορά στις επιδοτήσεις, 9 στις 11 επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν. Στον πίνακα 2 
καταγράφονται αναλυτικά το πρόγραµµα επιδότησης της επιχείρησης, το ποσό της 
επιδότησης και τα ίδια κεφάλαια που επενδύθηκαν από τον επιχειρηµατία. 

 
Πίνακας 2. Πρόγραµµα επιδότησης, ποσό επιδότησης και κεφάλαιο επένδυσης 

 
Επιχειρήσεις 

 
Επιδότηση 

Πρόγραµµα 
Επιδότησης 

Ποσό 
επιδότησης 

Κεφάλαιο 
που 

επενδύθηκε 
Εργαστήριο παραδοσιακών 
προϊόντων “Καλούδια στα 
Πράµαντα”  

 
Ναι 

 
Αναπτυξιακός Νόµος 

 
200.000 € 

 
- 

 

Μικρό Υδροηλεκτρικό 
Έργο Καταρράκτη 

 
Ναι 

 

Ανταγωνιστικότητα 
(ΕΣΠΑ) 

 
1.500.000 € 

 
2.000.000 € 

 

∆ασικό Χωριό “ΚΕ∆ΡΟΣ” 
 

Ναι 
 

Υπουργείο Γεωργίας 
 

5.000.000 € 
 

60.000 € 

Παραδοσιακός ξενώνας 
"Θέασις" 

 

Ναι 
 

Ο.Π.Α.Α.Χ 
 

70.000 € 
 

45.000 € 

Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” 
- extreme sports 

Ναι Ο.Π.Α.Α.Χ 265.000 € 800.000 € 

Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - 
extreme sports 

Ναι Ο.Π.Α.Α.Χ 265.000 € 900.000 € 

 

Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

Ναι 
 

Ο.Π.Α.Α.Χ. 
 

212.000 € 
 

1.290.000 € 

 

Εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 
 

Ναι 
 

Ο.Α.Ε.∆. 
 

12.000 € 
 

12.000 € 

Ορειβατικό Καταφύγιο 
Πραµάντων 

 

Ναι 
 

Ο.Α.Ε.∆. 
 

9.000 € 
 

25.000 € 

Ορεινές κατοικίες – σαλέ 
“Καλύβας” 

Όχι - - 100.000 € 

Καφενείο-µπακάλικο 
“Άκανθος” 

Όχι - - - 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

79 

 

 

 
 
 

2.3. Τα κίνητρα για τη δηµιουργία της επιχείρησης 
 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους επιχειρηµατίες που συµµετείχαν 
στην έρευνα αναφορικά µε τα κίνητρά τους για τη δηµιουργία της επιχείρησης, προκύπτουν 
πέντε γενικές κατηγορίες απαντήσεων. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρηµατίες οι οποίοι βασικά αποφάσισαν να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στην περιοχή των Τζουµέρκων γιατί ήθελαν να έχουν 
µια καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση µε αυτή που είχαν µέχρι τότε, αν και το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι έντονο σε όλους. 

 
“ Βασική µας ιδέα ήταν να επιστρέψουµε στη φύση, σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής, 

µε ποιότητα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω µια µπίζνα, να πλουτίσω, αλλά ήρθα εδώ να 
ζήσω και βρήκα σαν πάρεργο αυτό. Θα µπορούσα να βρω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η 
κεντρική ιδέα.”  

Νίκος Ζάψας, Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 
 

“ Βασική µας ιδέα ήταν να επιστέψουµε στη φύση, σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής, µε 
ποιότητα.”  

Γιώργος Καλύβας, Ορεινές κατοικίες – σαλέ “Καλύβας” 
 

“Μάθαµε εντελώς τυχαία ότι είναι εγκαταλελειµµένο το καταφύγιο και λέµε «δεν 
πάµε». Είχαµε δουλειές και τις αφήσαµε. Θέλαµε να ζήσουµε. Μπορεί να βγάζουµε τα 
µισά λεφτά ή το ένα τέταρτο από αυτό που βγάζαµε, αλλά εδώ έχουµε άλλη ποιότητα 
ζωής.”  

Πόλα Μαρκόζη, Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο ο Ναπολέων Ζάγκλης 
διατυπώνει το βασικό του κίνητρο και τη σταδιακή ωρίµανση της ιδέας. 

 
“ Όλοι ξέραν στην εταιρεία που δούλευα ότι υπήρχε ένας Ναπολέων από τους 

Καλαρρύτες που θέλει να επιστρέψει στον τόπο του. Το ’93 προς ’94 θα πήγαινε ο γιος 
µου πρώτη δηµοτικού. Οπότε λέω στη γυναίκα µου «ή το κόβουµε το παραµύθι ή 
σηκωνόµαστε τώρα και φεύγουµε, γιατί αν µπει ο µικρός στο σχολείο και αρχίσει παρέες, 
το ένα- το άλλο, δεν πρόκειται να φύγουµε ποτέ». Και έτσι, το ήθελε και αυτή, και 
αποφασίσαµε και φύγαµε. Όταν ήρθαµε εδώ, εγώ ξεκίνησα το µαγαζάκι του πατέρα 
µου.... Ήταν απόφαση δική µου, δεν µε ώθησε κανένας να το κάνω, και γι αυτό το λόγο 
έµεινα και µου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Τότε δεν είχε και κανένα χρόνο που είχε γίνει και 
ο δρόµος και αρχίζει δειλά- δειλά να ανεβαίνει και ο κόσµος. …αρχίζω σιγά-σιγά να 
βάζω και φαγητό και να χρησιµοποιώ τα δωµάτια του πατρικού µου. Η πρώτη ιδέα µετά 
ήταν να γίνει ένας ξενώνας γιατί αν έρθει κόσµος στο χωριό να µπορεί κάπου να µείνει. 
Μετά βάλαµε το φαγητό εδώ και το ένα έφερε το άλλο.”  

Ναπολέων Ζάγκλης, Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η επιχειρηµατική κίνηση της Έφης Μπαλτζώη και του 
Σπύρου Στρατόπουλου, οι οποίοι ήρθαν από την Αθήνα στα Πράµαντα, βασικά για να 
αλλάξουν ζωή, και έφτιαξαν ένα εργαστήριο λαϊκής τέχνης, αναφέροντας: 

 
“ Θέλαµε να κάνουµε το χόµπι µας δουλειά.”  

Έφη Μπαλτζώη, Εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 
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Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Γιώργος Μεράντζας, η επιχείρηση του οποίου είναι η 
εξέλιξη ενός ονείρου που είχε από παιδί. 

 
“ Παιδί, είχα ένα όνειρο στο µυαλό µου. Στα χρόνια τα δύσκολα, που πήγαινα στο 

σχολείο, εκεί πάνω στα βουνά υπήρχαν περίοδοι που φυσούσε πάρα πολύ και θυµάµαι, 
αρκετές φορές, που ο αέρας είχε πάρει τη σκεπή. Η σκεπή τότε στα χωριά ήταν µε τσίγκο. 
Ο αέρας έπαιρνε τη σκεπή και την άλλη µέρα την κυνηγάγαµε µέχρι το ποτάµι. Τότε έλεγα 
ότι αν ποτέ µπορέσω και κάνω κάποια πράγµατα στη ζωή µου, θέλω να κάνω ένα 
µεγάλο σπίτι που να µην παίρνει ο αέρας τη σκεπή, να έχει τόσα τρόφιµα που να µπορείς 
να ζήσεις ένα µήνα µέσα και να είναι ζεστό... Αυτό είχα στο µυαλό µου.”  

Γιώργος Μεράντζας, Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 3 στους 11 επιχειρηµατίες των οποίων οι επιχειρήσεις 
ασχολούνται µε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού, όπως rafting και πεζοπορίες. Από 
τις δραστηριότητες αυτές, γεννήθηκε και η ιδέα για την κατασκευή των ξενώνων τους στην 
περιοχή. 

 
“ ∆ραστηριοποιούµαστε πολλά χρόνια στην περιοχή µε µια εταιρεία εναλλακτικού 

τουρισµού µε rafting, πεζοπορίες, αναρρίχηση και διάφορες άλλες δραστηριότητες. 
Παλιότερα δεν υπήρχαν πολλά καταλύµατα στην περιοχή που να µπορούσαν να 
φιλοξενήσουν τον κόσµο που ερχόταν να κάνει δραστηριότητες. Έτσι, ήρθε η ιδέα για το 
ξενοδοχείο. Η φιλοσοφία ήταν να είναι το ξενοδοχείο η αφετηρία και ο τερµατισµός του 
rafting, που είναι η κύρια δραστηριότητα στην περιοχή και να είναι σε κοµβικό σηµείο 
που να βοηθάει τους επισκέπτες να πηγαίνουν και στα χωριά της περιοχής.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

“ Το rafting και όλες αυτές οι δραστηριότητες ήταν το χόµπι µου. Όταν σταµάτησα, 
και είπα ότι δε θέλω να είµαι υπάλληλος κάπου, είπα ότι θα κάνω µια επιχείρηση. Το 
πρώτο πράγµα που σκέφτηκα ήταν να κάνω το χόµπι µου δουλειά. Έτσι γεννήθηκε η 
αρχική ιδέα. Ήταν πράγµατα τα οποία τα είχα δοκιµάσει, τα ήξερα. Το 2005 η 
επιχείρηση µε το rafting γέννησε την ανάγκη για το ξενοδοχείο. Η ανάγκη γεννήθηκε ως 
εξής: µετά το rafting πάντα όλοι οι άνθρωποι καθόταν, συζητάγανε γι αυτήν την 
εµπειρία, έπιναν το τσιπουράκι και η κουβέντα µε το τσιπουράκι έφερνε τη γνώση για τα 
πράγµατα της περιοχής. Έτσι ακριβώς γεννήθηκε η ιδέα για το ξενοδοχείο.”  

Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 
 

“ Το ∆ασικό Χωριό το έχει φτιάξει το Υπ. Γεωργίας. Εγώ πριν πάρω το ∆ασικό 
Χωριό είχα µια εταιρεία εναλλακτικού τουρισµού εδώ στην περιοχή και υπήρχε ένα 
µόνιµο πρόβληµα για το πού θα κοιµούνται οι πελάτες που είχαµε για rafting. ∆εν 
βρίσκανε καταλύµατα. Ειδικά εκείνη την εποχή (2000) δεν υπήρχαν όσα υπάρχουν τώρα. 
Άρα λοιπόν, όταν έµαθα ότι γίνεται η δηµοπρασία για το ∆ασικό Χωριό µου φάνηκε µια 
πολύ καλή ιδέα και γι’ αυτό πήρα µέρος στο διαγωνισµό και το νοίκιασα...”  

Χρήστος Λάµπρης, ∆ασικό “Χωριό Κέδρος” 
 

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκει η Βούλα Τσακτσίρα, η οποία έχει κατασκευάσει ένα 
εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων στα Πράµαντα, αλλά βασικό στόχο είχε από την αρχή 
την κατασκευή ενός ξενοδοχείου στην περιοχή. 

 
“ ∆εν είναι µόνο εργαστήριο, είναι µια αλυσίδα πραγµάτων. Το εργαστήρι το έκανα 

γιατί το είχα µέσα µου και γιατί πατάω σε αυτό για να πάω σε ένα επόµενο (στόχο), το 
οποίο είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. ∆εν ήταν ο απώτερος σκοπός µου το εργαστήριο 
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στο χωριό. Η αρχική µου ιδέα ήταν το ξενοδοχείο. Σκέφτηκα: «τι δεν έχει το χωριό;» 
Γλυκά. Θα ασχοληθώ µε αυτό. Αυτό χρειάζεται. Για να έρθεις στο χωριό να κάνεις µια 
τόσο µεγάλη επένδυση (ξενοδοχείο) πρέπει να εδραιωθείς στο χωριό, να δεις τη 
νοοτροπία, τους ανθρώπους, να βρεις προσωπικό από το χωριό. Πρέπει να έχεις µια 
αντίληψη του χώρου.”  

Βούλα Τσακτσίρα, Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων “Καλούδια στα 
Πράµαντα” 

 
Τέλος, στην πέµπτη κατηγορία ανήκει η εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η οποία 

αξιοποιεί ένα φυσικό χαρακτηριστικό της ορεινής περιοχής των Τζουµέρκων, τα άφθονα 
νερά, για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η εταιρεία αξιοποιεί τα νερά του 
ρέµατος Καταρράκτη, στα όρια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Καταρράκτη, Μηλέας και 
Σγάρας του ∆ήµου Αγνάντων του Νοµού Άρτας, κατασκευάζοντας ένα µικρό 
υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2,4 MW. Θα πρέπει, πάντως, να σηµειωθεί ότι και στην 
περίπτωση αυτή, η εταιρεία στηρίζεται σε ένα εργαζόµενο, ο οποίος επέστρεψε στον τόπο 
κατοικίας του µετά από πολύχρονη διαµονή και εργασία στην Αθήνα. 

 
“ Η εταιρεία ασχολείται µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αυτή τη στιγµή 

έχει έξι υδροηλεκτρικά σε ενέργεια. Η αρχική ιδέα γεννήθηκε από τα πολλά νερά που έχει 
η περιοχή. Υπάρχουν µεγάλες ποσότητες νερού και ταυτόχρονα υπάρχουν µεγάλες 
υψοµετρικές διαφορές, που µπορούν να µας δώσουν µεγάλες παραγωγές”  

Στασινούλας Βασίλης, ΜΥΗΕ Καταρράκτη 
 

2.4. Το καινοτόµο στοιχείο των επιχειρήσεων στην περιοχή των Τζουµέρκων 
 

Όλες οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, ανάλογα µε τον τοµέα που 
δραστηριοποιούνται, παρουσιάζουν καινοτόµα στοιχεία. Όταν οι επιχειρηµατίες ερωτώνται 
για το καινοτοµικό στοιχείο της επιχείρησής τους, συχνά απαντούν (ξανά) για το βασικό 
κίνητρό τους: Να επιστρέψουν, να ζήσουν µια καλύτερη ζωή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Αποτελεί τη βασική πηγή της δύναµής τους, και της επιχειρηµατικής. 

 
“ Το καινοτόµο στην περίπτωση µας είναι ότι εµείς κερδίσαµε ένα στοίχηµα, ότι ο 

άνθρωπος πραγµατικά αν θέλει, είτε µόνος του είτε µε την οικογένεια του, µπορεί να 
ξεφύγει από την ιστορία αυτή όλη της δουλειάς, το να τρέχεις από το πρωί µέχρι το 
βράδυ, του καταναλωτισµού, και πραγµατικά µπορεί ο άνθρωπος να αναπτύξει αυτό που 
λέµε «οικιακή οικονοµία» και να ζήσει πραγµατικά µόνος του, αυτάρκης. Αυτό νοµίζω 
ότι είναι το πιο καινοτόµο στοιχείο της όλης ιστορίας µε εµάς… Εδώ ο επισκέπτης έχει 
επαφή µε τη φύση. ∆εν είναι ένα τυπικό ξενοδοχείο ούτε ένας ξενώνας. Είναι αυτόνοµα, 
αυτοεξυπηρετούµενα σπιτάκια. Σαν να είσαι στο σπίτι σου. Σου δίνει την ευκαιρία να 
ζεις σαν να είσαι στο σπίτι σου αλλά στη φύση”.  

Νίκος Ζάψας, Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 
 

Όµως αν κανείς ψάξει στα συµφραζόµενα, στην περίπτωση αυτή η καινοτόµος ιδέα 
είναι η γεφύρωση της άνεσης και της ζεστασιάς που εµπεριέχεται στη φράση «σαν να είσαι 
στο σπίτι σου», µε την άλλη µεγάλη ανάγκη, της επαφής µε τη φύση, την οποία ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής είτε την έχει εξοβελίσει στα αζήτητα είτε την έχει ταυτίσει µε την 
«ταλαιπωρία». 

 
“ ∆ε θεωρώ ότι έχει κάτι καινοτόµο η επιχείρησή µου. Απλά επέστρεψα στο 

αρχέτυπο, δηλαδή σε πράγµατα παραδοσιακά. Το γεγονός ότι τα σπιτάκια έχουν µια 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αυτό βασίζεται στο αρχέτυπο γιατί τα σπίτια παλιά χτίζονταν 
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µε αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να έχουν περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους, υπάρχουν 
ενιαίοι χώροι, η εστία στη µέση…. Το να ζεις κάπου µπορεί να είναι εντελώς µηχανικό 
δηλαδή να σε πάνε οι καταστάσεις. Το να ζεις εδώ είναι τελείως συνειδητό. Η 
καινοτοµία βρίσκεται στην συνείδηση…”  

Γιώργος Καλύβας, Ορεινές κατοικίες – σαλέ “Καλύβας” 
 

Κι εδώ, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η καινοτοµία είναι ορατή. Η 
επιστροφή στην «αρχέτυπη» ζωή είναι πάντα παρούσα, ως ανάµνηση και επιθυµία. Και 
ταυτόχρονα, η προσφορά ενός διαφορετικού τρόπου ζωής, πέρα από τα οµογενοποιηµένα 
γούστα. 

Σε κάθε περίπτωση, και µε κάθε αφορµή, στις συνεντεύξεις πάντως τονίζεται η σηµασία 
της συνειδητής επιλογής. 

 
“…Για να έρθεις να µείνεις εδώ πρέπει να είσαι συνειδητός. ∆εν µπορείς να έρθεις 

εδώ δίχως να γνωρίζεις, γιατί το έχουµε δει κι αυτό: άλλοι µπαίνουν στον αλκοολισµό, 
άλλοι παίζουν χαρτιά στο καφενείο, άλλοι εξαναγκάζονται µέρα παρά µέρα να πηγαίνουν 
στην Άρτα ή στα Γιάννενα για να παίρνουν ανάσες ζωής. Επειδή δεν έχουν κάνει µια 
συνειδητή πράξη, δεν είναι συνειδητό αυτό που έκαναν, η κατάσταση τους έχει φέρει 
εδώ, όπως για παράδειγµα για να φυλάξουν τη µάνα τους… Έχω δει πολλούς τέτοιους 
µηχανισµούς. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό συνειδητά, και µπορούν να στο 
εξηγήσουν, είναι ελάχιστοι”  

Γιώργος Καλύβας, Ορεινές κατοικίες – σαλέ “Καλύβας” 
 

Άλλοι πάλι, έχουν πλήρη επίγνωση της καινοτοµίας που προσφέρουν, ακόµη κι αν 
εισαγωγικά φαίνεται να την υποτιµούν. 

 
“ ∆εν θεωρώ ότι είναι καινοτόµα η επιχείρησή µου. Απλώς είναι µια επιχείρηση 

πάνω στα παραδοσιακά προϊόντα ενός τόπου, που έγινε σε πολύ καλές βάσεις. ∆εν έχει 
ένα µίζερο κτήριο, δεν έχει µια τυπική προσφορά του προϊόντος. Είναι µια καινοτοµία 
στο κουτί και το prestige, στην παρουσίαση του χώρου. Είναι µια καινοτοµία στην 
παροχή υπηρεσιών…. Τα «Καλούδια» δεν είναι το γλυκό του κουταλιού. Είναι και το 
γλυκό του κουταλιού αλλά και το κυδωνόπαστο, ένα είδος που δεν υπάρχει πουθενά και 
για να το βρεις, πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ… Πρέπει να ψάξεις να βρεις την πηγή 
των προϊόντων και πάνω σε αυτό να προχωρήσεις µε την καινοτοµία σου, στην 
παραγωγή, στην παρουσίαση, στο χώρο σου. Τραχανά φτιάχνουν όλοι, χυλοπίτες 
φτιάχνουν όλοι. Σηµασία έχει πώς θα το παρουσιάσεις το προϊόν και πώς θα βγεις στην 
αγορά…”  

Βούλα Τσακτσίρα, Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων “Καλούδια στα 
Πράµαντα” 

 
Το καινοτόµο στοιχείο του Ξενοδοχείου “Ξενείον” είναι ότι είναι το µοναδικό 

ξενοδοχείο στην περιοχή που έχει πισίνα, σηµαντικό για τα παιδιά, αλλά και για τους 
κατοίκους της περιοχής που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα το 
καλοκαίρι. 

Το καινοτόµο στοιχείο του ορειβατικού καταφυγίου Πραµάντων είναι ότι είναι ένα από 
τα λίγα ορειβατικά καταφύγια στην Ελλάδα, στο οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση ο 
οποιοσδήποτε και µε το αυτοκίνητό του. Λειτουργεί και σαν καφετέρια και είναι ανοιχτό 
όλο το χρόνο. 

Το ∆ασικό Χωριό “Κέδρος” είναι ένα από τα έξι ∆ασικά Χωριά που υπάρχουν σε όλη 
την Ελλάδα και το µοναδικό ξύλινο κατάλυµα στα Τζουµέρκα. 
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Η καινοτοµία του Εργαστηρίου Λαϊκής Τέχνης έγκειται στο γεγονός ότι κάλυψε το κενό 
της παντελούς έλλειψης στην περιοχή µιας επιχείρησης που θα πρόσφερε στον επισκέπτη 
την ευκαιρία να πάρει κάποιο αναµνηστικό, µε τον ιδανικότερο τρόπο: αξιοποιώντας κυρίως 
το ταλέντο του Σπύρου Στρατόπουλου (πρώην ταξιτζή στην Αθήνα), ο οποίος κατασκευάζει 
τα περισσότερα από τα εκθέµατα. 

Το καινοτόµο στοιχείο των δύο ξενώνων που είναι στην περιοχή της Πλάκας, δίπλα 
στον ποταµό Άραχθο είναι ο συνδυασµός ενός χώρου φιλοξενίας µε µια εταιρεία 
εναλλακτικού τουρισµού, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη που θα επισκεφτεί 
την περιοχή να πάρει µέρος σε διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες όπως είναι το rafting και 
η πεζοπορία. 

 
“ Στο ξενοδοχείο δε θεωρώ ότι υπάρχει καινοτόµο στοιχείο. Αυτό που θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι καινοτόµο στοιχείο είναι ότι εµείς υλοποιούµε και όλες 
τις άλλες υπαίθριες δραστηριότητες. ∆ηλαδή το ξενοδοχείο αποτελεί και τη βάση 
εταιρείας εναλλακτικού τουρισµού, η οποία οργανώνει και υλοποιεί  δραστηριότητες 
όπως rafting πεζοπορίες, αναρρίχηση κ.ά. στην περιοχή. 

Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 
 

“ Θεωρώ ότι µια επιχείρηση για να στηθεί σωστά πρέπει να έχει σχεδιαστεί σωστά 
από πριν το πώς θα λειτουργήσει. Μια επιχείρηση στα Τζουµέρκα για να δουλέψει θα 
πρέπει να ασχοληθούν µε αυτήν οι άνθρωποι που την έχουν, να έχουν γνώση της 
περιοχής και να δίνουν πληροφορίες και να διοργανώνουν δραστηριότητες. Πόσα βράδια 
θα έρθει κάποιος να κάτσει στο ποιο ωραίο πέτρινο χωριό; Ένα; ∆ύο; Μετά; Από κει 
και πέρα; Τι θα κάνεις; Θα το δεις, θα το περπατήσεις, θα φας και µετά τέλος. ∆εν θα 
ήταν ωραίο να κάνει και άλλες δραστηριότητες; Να µπορούσε να καθίσει ο επισκέπτης 
και µια ή δύο βδοµάδες. Έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό για πεζοπορίες, για 
ποδήλατο, και κάθονται δυο βδοµάδες.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

Τέλος, στην περιοχή των Τζουµέρκων δεν λείπει και η καινοτοµία στην τεχνολογία. 
Έτσι, στον τοµέα της ενέργειας, το µικρό υδροηλεκτρικό έργο στον Καταρράκτη είναι ένα 
καινοτόµο έργο καθώς είναι το µοναδικό σε ορεινή περιοχή της Ελλάδας, το οποίο διαθέτει 
τρείς υδροληψίες. 

 
“ Το καινοτόµο στοιχείο του υδροηλεκτρικού στη Σγάρα είναι ότι είναι το µοναδικό 

στην Ελλάδα, το οποίο έχει τρείς υδροληψίες... Το έργο λειτουργεί αυτόµατα και έχει 
δυνατότητα τηλεπιτήρησης. Μπορώ ανά πάσα στιγµή να επέµβω από τον υπολογιστή στο 
σπίτι µου.”  

Στασινούλας Βασίλης, ΜΥΗΕ Καταρράκτη 
 

2.5. ∆υσκολίες που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις 
 

Οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις απαντήσεις που 
δόθηκαν, ήταν ποικίλες, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας. Πρώτη και σηµαντική δυσκολία ήταν ο τρόπος που αντιµετώπισε η 
κοινωνία της περιοχής την επιχειρηµατική κίνηση. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα 
που ακολουθούν: 

 
“ Πάρα πολλές δυσκολίες. Αν δεν το ήθελα και δεν ήµουν βαθιά αποφασισµένος να 

µείνω εδώ θα ήταν αρκετά δύσκολο. Πρώτα- πρώτα η µικρή κοινωνία είναι πάρα πολύ 
σκληρή.  Όταν  ήρθα  εδώ,  οι  χωριανοί  αµέσως  σκέφτηκαν  ότι  εδώ  ή  τον  κυνηγά  η 
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αστυνοµία ή είναι άρρωστος ή είναι κλέφτης. ∆εν µπορεί όλοι να θέλουν να πάνε στην 
Αθήνα και αυτός να φεύγει από εκεί και να έρχεται στους Καλαρρύτες. Κάτι συµβαίνει. 
Για ένα χρόνο δεν ερχόταν κανένας στο µαγαζί. Ούτε µπήκα στη φυλακή, δεν µε 
κυνήγησε η αστυνοµία, δεν αρρώστησα και τότε κατάλαβαν ότι αυτός πρέπει να είναι 
τρελός. Ύστερα από 15 χρόνια, το κατάλαβαν και άρχισαν να έρχονται στο µαγαζί.”  

Ναπολέων Ζάγκλης, Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

“ Όταν ξεκίνησα για να φτιάξω το ξενοδοχείο µε σταµατήσανε, δεν θέλανε. Οι 
άνθρωποι όλες τις καινούργιες δραστηριότητες τις κοιτάνε µε καχυποψία. Ο παράγοντας 
άνθρωπος στα Τζουµέρκα είναι η πρώτη δυσκολία.”  

Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 
 

“ Πολλές δυσκολίες. Στην αρχή µας κορόιδευαν. Καταρχήν εµένα δεν το πίστευαν 
ούτε οι δικοί µου, οι γονείς µας δηλαδή δεν το πίστευαν αυτό, επειδή είχα µια δουλειά 
σίγουρη. Εδώ πριν από 4 -5 χρόνια που ξεκινήσαµε εµείς δεν υπήρχε τουρισµός και δεν 
πίστευαν ποτέ ακόµα και οι ντόπιοι ότι θα έρθει εδώ τουρισµός. Όταν είδαν δε και τις 
κατασκευές αυτές που ήταν περίεργες, µέχρι και παραθρησκευτικές οργανώσεις είπαν ότι 
είµαστε. Όταν όµως έχεις πίστη, ότι δυσκολίες και να βρεις ξεπερνιούνται. Τις 
θυµόµαστε τώρα µετά από καιρό και κανένα πρόβληµα.”  

Νίκος Ζάψας, Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 
 

“ Υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν «τώρα αυτός, αυτό γιατί το κάνει; που τα βρήκε τα 
λεφτά;». Μια µέρα στο καφενείο µου λέει ένας 50χρονος «Γιωργάκη θέλω να σου 
µιλήσω. Αυτό που έκανες δεν είναι καλό», «τι έκανα µπάρµπα;» λέω, «αυτά τα λεφτά 
που πήγες και πήρες για το χωριό, και τα πήρες όλα εσύ», «ποιά λεφτά;» του λέω, «δεν 
σε κάλεσαν εκεί στις Βρυξέλες, που καλούν όλα τα χωριά και όταν είπαν Τσόπελα, είπες 
εσύ “ εδώ”; Σου βάλαν τα λεφτά στον τρουβά και συ δεν τα µοιράστηκες». Έτσι του είχαν 
πει. Του λέω «µπάρµπα, επειδή τώρα είµαι στριµωγµένος, θα το κάνω, αλλά κάτσε να 
τελειώσω πρώτα». Περνάνε δύο µήνες και µε ξαναφωνάζει. Μου λέει «τώρα δεν είσαι 
δύο φορές εντάξει. Γιατί µε άφησες και έλεγα κουταµάρες και εγώ έµαθα και εσύ δεν µου 
είπες τίποτα. Στεναχωρήθηκα δύο φορές γιατί αν µου το έλεγες εµένα αυτό, εγώ θα σε 
βάρεγα. Εσύ δεν είπες τίποτα και γέλαγες. Και να µε σχωράς παιδί µου». Φοβερή σκηνή. 
Υπάρχουν και αυτοί.”  

Γιώργος Μεράντζας, Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

Άλλη µια πολύ σηµαντική δυσκολία ήταν η γραφειοκρατία. Πολλές επιχειρήσεις 
αντιµετώπισαν γραφειοκρατικά προβλήµατα τόσο κατά το στήσιµο της επιχείρηση όσο και 
κατά τη λειτουργία της. 

 
“ Στην αρχή είχαµε πάρα πολλές δυσκολίες. Κυρίως γραφειοκρατικές. Πώς θα 

στηθεί το ξενοδοχείο, να πάρουµε τις άδειες... Ένα άλλο ωραίο παραµύθι ήταν αυτό µε 
τις επιδοτήσεις. Με το 60% της επιδότησης. Επιδοτούνταν το 60% σε ένα συγκεκριµένο 
προϋπολογισµό, στα 430.000€. Αυτά ήταν τα βασικά αγκάθια για να στηθεί το 
ξενοδοχείο. Στήθηκε και τώρα δουλεύει πάρα πολύ καλά.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

“ ∆υσκολίες κυρίως στο στήσιµο του εργαστηρίου και στη γραφειοκρατία.”  
Έφη Μπαλτζώη, Εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 

 
“ Ακόµη έχω δυσκολίες. ∆εν τελειώνουν. Είχα δυσκολίες και στη γραφειοκρατία. Για 

παράδειγµα µε το που πήρα το ∆ασικό Χωριό και άρχισα τις ενέργειες για να πάρω σήµα 
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λειτουργίας από τον ΕΟΤ ανακάλυψα ότι τα ∆ασικά Χωριά δεν µπορούν να έχουν σήµα 
λειτουργίας. Αυτό µου δηµιούργησε αρκετά προβλήµατα, γιατί πολλά προγράµµατα είτε 
για να κάνω ανακαίνιση, είτε για να συνεργαστώ µε την εργατική εστία για τα 
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, είτε µε µεγάλες εταιρείες που θέλουν να φέρουν 
γκρουπ εδώ για να κάνουν προγράµµατα, είναι προϋπόθεση να έχω σήµα λειτουργίας του 
ΕΟΤ και επειδή εγώ δεν το έχω, αυτοµάτως αποκλείοµαι από τέτοιες δουλειές. Πέρα από 
αυτό βρήκα πολλά προβλήµατα σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις… Αυτοί που το σχεδίασαν 
δεν ασχολήθηκαν και ιδιαίτερα Για παράδειγµα τα τζάκια δεν σχεδιάστηκαν µε το σωστό 
τρόπο. Σε ένα ξύλινο οίκηµα, το τζάκι είναι επικίνδυνο πράγµα. Άµα δε σχεδιαστεί 
σωστά έχει συνέπειες. Όπως και είχε. Πήραν δύο σπιτάκια φωτιά. Και άλλα πολλά 
τέτοιa.”  

Χρήστος Λάµπρης, ∆ασικό Χωριό “Κέδρος” 
 

Οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι διαχειριστές του Ορειβατικού Καταφυγίου 
Πραµάντων οφείλονται κυρίως στην γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής και την έλλειψη 
παροχής κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, καθώς επίσης και στην έλλειψη των οδικών 
υποδοµών. 

 
“ ∆υσκολίες πολλές. Συνεχώς. Όχι µόνο στην αρχή. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Οι 

δυσκολίες στηρίζονται στην αποµόνωση, στο γεωγραφικό σηµείο του χωριού και το 
γεωγραφικό σηµείο του καταφυγίου. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες λόγω της δύσκολης 
πρόσβασης που µπορεί να έχουµε εµείς για να πάµε στα αστικά κέντρα. Υπάρχουν πολλές 
ελλείψεις στο οδικό δίκτυο.”  

Πόλα Μαρκόζη, Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 
 

Επίσης, µια σηµαντική δυσκολία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ορεινές 
περιοχές, είναι η έλλειψη εργατικού δυναµικού. Η συνεχής µετανάστευση του παραγωγικού 
πληθυσµού της περιοχής για εύρεση εργασίας, συµβάλλει στη δηµιουργία γηρασµένου 
δηµογραφικού προφίλ µε αποτέλεσµα την έλλειψη νέου εργατικού δυναµικού. 

 
“ ∆εν υπάρχουν εργατικά χέρια στο χωριό. Αυτό είναι ένα πρόβληµα που έχουµε και 

στην επιχείρηση του rafting και εδώ στο ξενοδοχείο. Όταν δεν υπάρχει εργατικό 
δυναµικό, όταν δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να δουλέψουν, το κόστος αυξάνει γιατί 
θα πρέπει να παίρνεις κάποιον και να τον πληρώνεις πολύ ακριβά ή θα πρέπει να 
παίρνεις κάποιον και να τον πληρώνεις συνέχεια είτε τον χρειάζεσαι είτε δεν τον 
χρειάζεσαι.”  

Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 
 

Τέλος,  η  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  ήταν  µια  από  τις  δυσκολίες  που 
αντιµετώπισε η εταιρεία που κατασκεύασε το υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή της Σγάρας. 

 
“ Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε στην αρχή ήταν κυρίως στη προσπάθεια µας να 

προστατεύσουµε το περιβάλλον. Να µπορέσουµε να κάνουµε τις µικρότερες δυνατές 
παρεµβάσεις για να µην αλλοιώσουµε το τοπίο της περιοχής… ∆υσκολίες από την πλευρά 
των κατοίκων της περιοχής δεν υπήρξαν πολλές. Στην αρχή είχαµε κάποιες αντιδράσεις, 
γιατί οι περισσότεροι νόµιζαν ότι θα γίνουν µικρά φράγµατα και λιµνοδεξαµενές. Όταν η 
εταιρεία τους εξήγησε ότι δεν θα γίνουν λιµνοδεξαµενές και ότι θα γίνει µια τοµή µέσα 
στο ποτάµι, η οποία θα µαζεύει το νερό σε αγωγό, µπόρεσαν και κατάλαβαν ότι δεν θα 
έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής και γι αυτό το λόγο µετά δεν είχαµε 
αντιδράσεις.”  

Στασινούλας Βασίλης, ΜΥΗΕ Καταρράκτη 
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2.6. Αξιολόγηση επιχειρηµατικής κίνησης από τους επιχειρηµατίες 
 

Στην ερώτηση «Μετανιώσατε για την επιχειρηµατική κίνηση που κάνατε;», όλοι οι 
επιχειρηµατίες απάντησαν αρνητικά. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν δεν 
υπήρχε ούτε ένας/µια που να µετάνιωσε για την απόφασή του/της να δραστηριοποιηθεί 
επιχειρηµατικά στην περιοχή των Τζουµέρκων. 

 
“ Όχι. Καθόλου. Εδώ είναι πιο ήρεµα. Όταν πάω στο σπίτι µου, στην Αθήνα, λέω 

«πού είναι το βουνό µου!». Τρελαίνοµαι.”  
Πόλα Μαρκόζη, Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 

 
“ Όχι βέβαια. Όχι µόνο δε µετάνιωσα αλλά θα έπρεπε να το είχα κάνει και νωρίτερα. 

Αν δεν ρισκάρεις, δεν κερδίζεις. Εκ του ασφαλούς δε γίνεται τίποτα.”  
Βούλα Τσακτσίρα, Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων “Καλούδια στα 

Πράµαντα” 
“ Όχι. ∆εν µετάνιωσα, παρόλο που µπορώ να πω ότι αν από την αρχή ήξερα τις 

συνθήκες που θα το έπαιρνα, δεν θα το έπαιρνα µε αυτές τις συµφωνίες... Παρόλα αυτά 
όµως δεν µετάνιωσα γιατί απέκτησα µια εµπειρία που νοµίζω ότι δεν θα µπορούσα 
αλλιώς να την αποκτήσω και επειδή είχα στο µυαλό µου να φτιάξω ένα δικό µου 
κατάλυµα, θα µου φανεί πολύτιµη, υπερπολύτιµη αυτή η εµπειρία.”  

Χρήστος Λάµπρης, ∆ασικό Χωριό “Κέδρος” 
 

“ Καθόλου. Μετάνιωσα που δεν ήρθα πιο γρήγορα. ∆εν ξέρω γιατί δεν έφυγα πιο 
γρήγορα (από Αθήνα)”  

Ναπολέων Ζάγκλης, Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

“ Όχι, δεν µετάνιωσα. Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνονται µέσα σε κάποια 
χρονική στιγµή της ζωής σου. Έκανα κάτι που µου άρεσε και µου αρέσει ακόµα και 
χαίροµαι γι’ αυτό.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

“ Όχι βέβαια. Ούτε πρόκειται να µετανιώσω ότι και αν συµβεί. Γιατί το έκανα επειδή 
το ήθελα και γιατί ήταν ας πούµε ένα ραντεβού που είχα δώσει µε τον εαυτό µου όταν 
ήµουνα µικρός.”  

Γιώργος Μεράντζας, Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

2.7. Άποψη των επιχειρηµατιών για τις επιχειρηµατικές δυνατότητες στην περιοχή των 
Τζουµέρκων 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όλοι οι επιχειρηµατίες πιστεύουν ότι η 

περιοχή έχει δυνατότητα για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Η άποψη αυτή εξετάστηκε 
µέσα στη συνέντευξη µε βάση την ερώτηση «Θα προτείνατε σε άλλον να ξεκινήσει µια 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην περιοχή των Τζουµέρκων;». Ανεξάρτητα από τους λόγους 
που θα πρότεινε ο κάθε επιχειρηµατίας σε έναν νέο άνθρωπο, να ξεκινήσει µια επιχείρηση 
στην περιοχή των Τζουµέρκων, όλοι συµφώνησαν ότι η περιοχή έχει µέλλον και ότι υπάρχει 
χώρος και για νέες επιχειρήσεις, αρκεί κάποιος να το θέλει και να το «πιστέψει µέσα του». 
Για µια ακόµη φορά, τόνισαν ότι η ποιότητα ζωής στην περιοχή είναι πολύ καλύτερη σε 
σχέση µε µια πόλη και ότι το κόστος ζωής είναι πολύ χαµηλότερο. 
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“ Ναι. Αν θέλει κάποιος νέος να έρθει και να µείνει εδώ και να δραστηριοποιηθεί, 
υπάρχουν άπειρα πράγµατα που µπορεί να κάνει, αρκεί να έχει τη θέληση να το κάνει”.  

Νίκος Ζάψας, Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 
 

“ Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές. Τα Πράµαντα είναι µια ανθούσα 
περιοχή και πολλοί νέοι πρέπει να το δουν θετικά. Όσοι ασχοληθούν εδώ θα πάνε καλά. 
Σίγουρα θα πάνε καλά… Ο συγκεντρωτικός τζίρος µιας επιχείρησης σε ένα χωριό είναι 
εφάµιλλος µε αυτόν σε µια πόλη, µε πολύ λιγότερες ώρες εργασίας και κόστος ζωής… ” 

Βούλα Τσακτσίρα, Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων “Καλούδια στα 
Πράµαντα” 

 
“ Ναι. Εδώ υπάρχει µια ποιότητα στη ζωή µας. Έχουµε χρόνο να κάνουµε και άλλα 

πράγµατα.”  
Έφη Μπαλτζώη, Εργαστήριο Λαϊκής Τέχνης 

 
“ Ναι. Εγώ θα το πρότεινα για τον εξής λόγο: στην επαρχία, στο χωριό, έχει πολύ 

µικρότερο κόστος ζωής... Για παράδειγµα µπορεί να σκεφτεί κάποιος να ασχοληθεί µε 
βιολογική γεωργία… Θα µπορούσε να κάνει βιολογικές καλλιέργειες και µάλιστα θα 
µπορούσε να βοηθάει τις τουριστικές επιχειρήσεις, να τις τροφοδοτεί µε προϊόντα.”  

Χρήστος Λάµπρης, ∆ασικό Χωριό “Κέδρος” 
 

“ Ναι. Νοµίζω ότι η επαρχία έχει αυτή τη στιγµή δυνατότητες να ταΐσει κόσµο, αρκεί 
να προσαρµοστεί κανείς στην περιοχή. Αν ερχόµουν εγώ και έλεγα ότι θα πάω στους 
Καλαρρύτες και θα δουλέψω σαν προγραµµατιστής σήµερα θα πεινούσα. Είπα θα γυρίσω 
σελίδα… Σίγουρα ένας νέος µπορεί να σταθεί εδώ γιατί και έχουν βελτιωθεί κάπως οι 
δρόµοι και οι προσβάσεις, τηλεφωνικές, internet, είναι καλύτερες, οπότε µπορεί κάποιος 
να δηµιουργήσει µια δραστηριότητα. Και δεν είναι απαραίτητο ντε και καλά να γίνει 
γιδοβοσκός. Θα µπορούσε να κάνει ένα σωρό άλλες δραστηριότητες… Εγώ 
ανεπιφύλακτα το προτείνω, αρκεί να το πιστέψει µέσα του...”  

Ναπολέων Ζάγκλης, Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

“ Ναι, θα πρότεινα σε κάποιον να έρθει και να επιχειρήσει εδώ. Με ότι πιο παράξενη 
ιδέα έχει.”  

Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 
 

“ Ναι, αν έχει όρεξη για τρέξιµο. Μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα µε τις 
ξενοδοχειακές µονάδες και άλλες µορφές δραστηριοτήτων… Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που έχουν έρθει στην περιοχή για παράδειγµα από την Αθήνα και έχουν εγκατασταθεί και 
πάνε πάρα πολύ καλά.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

“ Ασυζητητί. Μπορώ να πω µε σιγουριά ότι µία δραστηριότητα στην περιοχή θα πάει 
πάρα πολύ καλά.… Το µέλλον, κατά τη γνώµη µου, είναι στους ορεινούς όγκους.”  

Γιώργος Μεράντζας, Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

2.8. Τα σχέδια των επιχειρηµατιών για το µέλλον των επιχειρήσεών τους 
 

Στις αποκρίσεις των επιχειρηµατιών στην ερώτηση «Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 
µέλλον;», προκύπτουν τρεις γενικές κατηγορίες απαντήσεων. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν οι επιχειρηµατίες που σχεδιάζουν την επέκταση της επιχείρησής τους. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν οι 5 στους 11 επιχειρηµατίες που πήραν µέρος στην έρευνα. 
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“ Σκέφτοµαι να αυξήσω κάποια δωµάτια στον ξενώνα που έχω. Πάντως τα σχέδιά 
µου είναι γύρω από τον τοµέα του τουρισµού.”  

Ναπολέων Ζάγκλης, Καφενείο-µπακάλικο “Άκανθος” 
 

“ Επέκταση. Θα εξαντλήσουµε τα τετραγωνικά που έχουν τα οικόπεδα, χωρίς όµως 
να φορτίσουµε το χώρο. Θα χτίσουµε άλλα 2 σπιτάκια (σύνολο θα είναι 6)”.  

Νίκος Ζάψας, Παραδοσιακός ξενώνας "Θέασις" 
 

“ Επέκταση. Θα εξαντλήσουµε τα τετραγωνικά που έχουν τα οικόπεδα, χωρίς όµως 
να φορτίσουµε το χώρο. Θα χτίσουµε άλλα 2 σπιτάκια (σύνολο θα είναι 4)”.  

Γιώργος Καλύβας, Ορεινές κατοικίες – σαλέ “Καλύβας” 
 

“ Σκεφτόµαστε να κάνουµε µια επέκταση του ξενοδοχείου ώστε να µπορούµε να 
καλύψουµε ένα τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων. Αυτός είναι ο στόχος µας.”  

Χρήστος Νικολάου, Ξενώνας “Γεφύρι Πλάκας” - extreme sports 
 

“ Να  βελτιώσω τη  δουλειά  µου  και  να  φτιάξουµε  ένα  καινούριο  εργαστήριο  µε 
περισσότερους χώρους.”  

Έφη Μπαλτζώη, Εργαστήριο Λαϊκής τέχνης 
 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να επενδύσουν στη 
δηµιουργία και µιας νέας επιχείρησης στην περιοχή, την οποία θα διαχειρίζονται µαζί µε την 
ήδη υπάρχουσα. 

 
“ Έχω πολλά σχέδια. Έχω αγοράσει απέναντι στο ποτάµι µια έκταση. Εκεί θέλω να 

κάνω ένα πρότυπο(χώρο). Θέλω να κάνω µια πρωτοποριακή βάση για το rafting.”  
Νίκος Μάνθος , Ξενοδοχείο “Τελωνείο” - extreme sports 

 
“ Τα σχέδια για το µέλλον της εταιρείας είναι πάρα πολλά…. Εδώ στην περιοχή, η 

εταιρεία θα ξεκινήσει ένα έργο στην περιοχή των Αγνάντων από το Σεπτέµβριο του 2010. 
Πρόκειται για ένα υδροηλεκτρικό ισχύος 1,2 MW.” 

Στασινούλας Βασίλης, ΜΥΗΕ Καταρράκτη 
 

“ Η ολοκλήρωση και η λειτουργία ενός 5άστερου ξενοδοχείου στην περιοχή.”  
Βούλα Τσακτσίρα, Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων “Καλούδια στα 

Πράµαντα” 
 

“ Θέλω να κάνω κάτι δικό µου στην περιοχή. Έχω δύο πράγµατα στο µυαλό µου… 
Το ένα θέλει πάρα πολύ µεγάλα κεφάλαια, που δεν τα έχω άρα θα πρέπει να βρω 
επενδυτή. Αν βρω επενδυτή, θα φτιάξω µια µονάδα µε πέτρινα σπίτια, βιοκλιµατικά, 
περίπου όσο το ∆ασικό Χωριό αλλά θα είναι πέτρινα, όχι ξύλινα, µε συστήµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας, χρησιµοποιώντας µη τοξικά υλικά στο χτίσιµο των σπιτιών, µε 
σωστό προσανατολισµό, µε αξιοποίηση όλων των µορφών ενέργειας, ήλιο, γεωθερµία 
και διάφορα τέτοια…. Αν δεν µπορέσω να βρω κεφάλαια θα κάνω ένα πιο απλό, µε 
λιγότερα σπίτια και πιο απλά, όχι πέτρινα και αν ήταν δυνατόν θα ήθελα να τα έχω και 
τα δύο, και το ∆ασικό Χωριό και εκείνο.”  

Χρήστος Λάµπρης, ∆ασικό Χωριό “Κέδρος” 
 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι επιχειρηµατίες που απλά επιθυµούν να συνεχίσουν τη 
λειτουργία της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 
ζευγαριού που διαχειρίζεται το Ορειβατικό καταφύγιο Πραµάντων, οι οποίοι σχεδιάζουν να 
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δηµιουργήσουν  οικογένεια  και  να  µείνουν  µόνιµα  στην  περιοχή  των  Τζουµέρκων, 
συνεχίζοντας τη διαχείριση του καταφυγίου. 

 
“ Θέλω να παραµείνω εδώ. Να παλέψω. Έχει κέντρο υγείας, σχολείο από δηµοτικό 

µέχρι λύκειο, φαρµακείο ΚΕΠ… Οπότε µια οικογένεια τη στήνεις.”  
Πόλα Μαρκόζη, Ορειβατικό Καταφύγιο Πραµάντων 

 
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια του Γιώργου Μεράντζα, ο οποίος είναι 

µέλος µιας οµάδας ανθρώπων που αγαπάνε τα βουνά, της «Φωνής Βουνώντων», και 
επιθυµεί να κάνει πράγµατα, τόσο για την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής των 
Τζουµέρκων, όσο και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Όσον 
αφορά τα σχέδια του για το ξενοδοχείο, επιθυµεί στο µέλλον να µην έχει καθόλου τιµές στο 
ξενοδοχείο και ο κάθε επισκέπτης να δίνει αυτό που θέλει. 

 
“ Τα σχέδια µου είναι να καταφέρω σε λίγα χρόνια να µειώσω το δάνειο και να 

κάνω πολύ πιο ουσιαστικά πράγµατα πάνω στα βουνά... Επίσης θέλω, όταν µειωθεί 
αρκετά το δάνειο να µην έχω τιµές. Θα το κάνω αυτό. ∆εν θα έχω καθόλου τιµές και ο 
κάθε ένας όταν φεύγει θα πληρώνει αυτό που αισθάνεται και θέλει να δώσει.”  

Γιώργος Μεράντζας, Ξενοδοχείο “Ξενείον” 
 

3. Συµπεράσµατα 
 

Σύµφωνα µε τον Camagni, η περιοχή της υπαίθρου προσφέρει ένα καινοτόµο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι επιχειρηµατίες µπορούν, είτε να 
ευηµερήσουν και αναπτυχθούν, είτε να έρθουν αντιµέτωποι µε πολύ σοβαρές δυσκολίες 
(Camagni, 1995). 

Μια τέτοια περιοχή είναι και η ορεινή περιοχή των Τζουµέρκων, η οποία την τελευταία 
πενταετία αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς και προσφέρει δυνατότητες για την προσέλκυση 
νέων επιχειρηµατιών και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Στη συγκεκριµένη έρευνα και 
οι έντεκα επιχειρήσεις που πήραν µέρος παρουσιάζουν καινοτόµα στοιχεία, κυρίως ως προς 
τη σύλληψη της ιδέας και τη νοοτροπία του επιχειρηµατία, τα οποία τις διαφοροποιούν από 
τις συνήθεις οικονοµικές δραστηριότητες της περιοχής. Οι καινοτοµίες πάνω στις οποίες 
στηρίζονται δεν είναι «θεαµατικές». Γι αυτό ακριβώς, όταν ερωτώνται γι’ αυτό το ζήτηµα, 
οι περισσότεροι απαντούν (µε σεµνότητα), ότι δεν πρόκειται για ουσιαστική καινοτοµία. 
Αλλά αυτό είναι λάθος. Η ταύτιση της καινοτοµίας µε µια σηµαντική τεχνολογική 
εφεύρεση είναι ένας συνήθης εσφαλµένος τρόπος αντιµετώπισής της, που παγιδεύει πολλές 
δυνατότητες. Η καινοτοµία που αναπτύσσουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις στηρίζεται στο 
εντοπισµό των κενών στην παροχή υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον αναγκών που συνεχώς 
εξελίσσεται, στη διαφοροποίηση στην ποιότητα των προϊόντων, στην εστίαση σε ειδικές 
οµάδες ενδιαφερόντων. Αυτό αποτελεί σηµαντική καινοτοµική αντίληψη 
επιχειρηµατικότητας, ικανής να γονιµοποιήσει το επιχειρηµατικά άνυδρο περιβάλλον των 
Τζουµέρκων. Συνεπώς, η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει κινητήρια 
δύναµη για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή των Τζουµέρκων και να 
δώσει σηµαντική ώθηση στην τοπική ανάπτυξη. 

Σηµαντικές ήταν οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν 
στην έρευνα. ∆υσκολίες τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των επιχειρήσεών τους, 
όσο  και  στην  αρχή  της  λειτουργίας  τους.  Οι  δυσκολίες  αυτές  οφείλονταν  κυρίως  στη 
γραφειοκρατία, στη γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής από τα αστικά κέντρα και την 
έλλειψη παροχής κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, καθώς επίσης και στην έλλειψη των 
οδικών υποδοµών και εργατικού δυναµικού. Τέλος, σοβαρές δυσκολίες προέρχονται από 
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τον τρόπο µε τον οποίο τους αντιµετώπισε η κοινωνία της περιοχής, στην καχυποψία 
δηλαδή για κάτι καινούργιο και διαφορετικό. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν   οι   επιχειρήσεις,   κανένας   επιχειρηµατίας   δεν   µετάνιωσε   για   την 
επιχειρηµατική  του  κίνηση  και  ότι  όλοι  επιθυµούν  να  συνεχίσουν  να  επενδύουν  στην 
περιοχή είτε επεκτείνοντας τις υφιστάµενες επιχειρήσεις τους, είτε δηµιουργώντας νέες. 

Επίσης, σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι όλοι οι επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στην 
έρευνα πιστεύουν ότι υπάρχει χώρος και για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην 
περιοχή των Τζουµέρκων και προτείνουν σε νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη και ιδέες να 
µην διστάσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στην περιοχή, δηµιουργώντας µια 
νέα δικιά τους επιχείρηση. 

Τέλος, πρέπει να γίνει ειδική επισήµανση ότι το βασικό κίνητρο όλων των 
ερωτηθέντων για την ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής δράσης στα Τζουµέρκα ήταν πρώτα 
απ’ όλα και πάνω απ’ όλα η απόφασή τους να αλλάξουν τρόπο ζωής και η αγάπη τους για 
τα βουνά. 

 
Βιβλιογραφία 

 
Ελληνικός Οργανισµός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), 
Εγχειρίδιο Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις, ΕΟΜΜΕΧ, 2009. 

 
Ελληνικός Οργανισµός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), 
Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηµατικότητας για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, Εθνικό 
Παρατηρητήριο για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, ΕΟΜΜΕΧ, 2009. 

 
Ιωαννίδης, Σ., Η έννοια και η σηµασία της επιχειρηµατικότητας, Κεφάλαιο 1, Βασικό 
Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «Τεχνολογία & Επιχειρηµατικότητα», 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Παπαγιαννάκης, Λ., ΕΜΠ, Αθήνα, 2005. 

 
Ιωαννίδης, Σ., Τσακανίκας, Α., Χατζηχρήστου, Α., Η επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της 
κρίσης – Η έρευνα του GEM 2008-2009, Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 
Ερευνών, 2009. 

 
ΟΟΣΑ, Εκθέσεις για τις αγροτικές περιοχές, Τα Τζουµέρκα (ΕΛΛΑ∆Α), ΟΟΣΑ Υπηρεσία 
Χωρικής Ανάπτυξης Επιτροπή για την Πολιτική Χωρικής Ανάπτυξης, 2000. 

 
Σφήκας Γ., Τα βουνά της Ελλάδας. Ελληνική Φύση. Αθήνα, 1980. 

 
Camagni, R.P., “The Concept of Innovative Milieu and its Relevance for Public Policies in 
European Lagging Regions”, Papers in Regional Science 74(4), pp.317-340, 1995. 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

91 

 

 

 
 

 

Η συµβολή των συστηµάτων GPS στην ανάπτυξη του περιηγητικού 
τουρισµού. Εφαρµογή στο µονοπάτι Συρράκο – Καλαρρύτες. 

 
Θεόδωρος Λάµπρου, Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

 
Περίληψη 

 
Ο περιηγητικός τουρισµός αποτελεί µια εναλλακτική µορφή τουρισµού που αποκτά όλο 

και περισσότερους λάτρεις τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει ορισµένες προσπάθειες, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, που στοχεύουν στην ανάδειξη των περιηγητικών µονοπατιών κυρίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια σύνθεσης ενός χάρτη, στον οποίο 
αποτυπώνονται µονοπάτια που αρχίζουν από τη βόρεια Ευρώπη και καταλήγουν στη νότια. 
Υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές µε βάση τις οποίες σηµατοδοτούνται τα ευρωπαϊκά 
µονοπάτια. 

Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο και επειδή δεν υπήρχε σηµαντική υποδοµή σχετικά µε 
τα µονοπάτια, αφού τα ήδη υπάρχοντα δε συντηρούνταν, ανέκυψαν ορισµένα προβλήµατα 
τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και µετά την ολοκλήρωση του έργου. Τα µόνα βήµατα που 
έχουν γίνει στην Ελλάδα αφορούν αποσπασµατικές κινήσεις για τη συντήρηση και τη 
σήµανση, κυρίως σε επίπεδο τοπικών πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας έγινε καταγραφή του µονοπατιού που συνδέει 
τα χωριά Συρράκο και Καλαρρύτες µε GPS χειρός. Με βάση αυτήν την καταγραφή και µε τη 
βοήθεια του προγράµµατος Autocad, η διαδροµή µεταξύ των δύο χωριών αποτυπώθηκε σε 
ένα χάρτη. Kαθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής ελήφθησαν φωτογραφίες που αναδεικνύουν 
το µονοπάτι και την περιοχή από την οποία διέρχεται, µε κάθε λεπτοµέρεια. 

 

The contribution of GPS systems in promoting trekking tourism. The 
case of the Syrrako – Kalarrytes footpath. 

 
Theodoros Lambrou, Rural and Surveying Engineer 

Aristotle University of Thessaloniki 
 

 
Abstract 

 
Trekking tourism is an alternative form of tourism with an increasing number of fans. 

Some efforts have been made recently, aimed at the promotion of walking paths mainly at 
European level. A map was composed, which reflected paths starting from northern Europe 
and ending at southern Europe. There are uniform standards under which the European trails 
are marked. 

In Greece the existing infrastructure, regarding the paths, was not important. Taking into 
account the fact that the already existing paths were not properly maintained, problems were 
aroused not only during the planning of the new path – network, but also after the completion 
of the work. Only local initiatives have contributed to the maintenance and the labelling of 
footpaths. 

Using a mobile GPS device the coordinates of the footpath between the mountainous 
villages of Syrrako and Kalarrytes were recorded. The route between the villages was 
imprinted in a map, using Autocad. During the walk in the footpath several photos were 
taken, in order to highlight the beauty of the route and the surrounding area. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναδείξει τον περιηγητικό τουρισµό στην περιοχή 
των Τζουµέρκων. Η εναλλακτική αυτή µορφή τουρισµού ενισχύεται µε το πέρασµα του 
χρόνου και γι’ αυτό το λόγο η περιοχή των Τζουµέρκων που έχει ένα πλούσιο και ανέγγιχτο 
φυσικό πλούτο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα αυτόν. Η συντήρηση και η 
σήµανση των µονοπατιών είναι δύο πολύ σηµαντικοί παράγοντες που µπορούν να κάνουν 
τον περιηγητή να νιώθει ασφάλεια. Όµως, δεν είναι από µόνοι τους αρκετοί ώστε να 
επιτρέψουν και σε εκείνον που δοκιµάζει για πρώτη φορά µια διαδροµή στο βουνό να νιώσει 
αρκετά ασφαλής. 

Λύση σε αυτό το πρόβληµα θα µπορούσε να δώσει ένα GPS χειρός όπου στην οθόνη 
του θα εµφανίζεται η διαδροµή του µονοπατιού. Με τον τρόπο αυτό πιθανή απόκλιση από το 
µονοπάτι θα γίνεται άµεσα αντιληπτή από τον περιηγητή στην οθόνη του GPS χειρός. Ένας 
συνδυασµός, λοιπόν, καλής σήµανσης και συντήρησης µε το GPS χειρός κάνει το µονοπάτι 
περισσότερο ελκυστικό, ακόµα και για κάποιον που δεν είναι εξοικειωµένος µε τον 
περιηγητικό τουρισµό. 

Η καταγραφή των µονοπατιών µε GPS χειρός είναι µία σηµαντική διαδικασία, που 
µπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη υποδοµή κάθε ορεινού χωριού, έτσι ώστε να αναδείξει 
και να προωθήσει τον περιηγητικό τουρισµό και να συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο στην 
ανάπτυξη της περιοχής. 

 
2. Η σηµασία των περιηγητικών µονοπατιών 

 
Τα µονοπάτια ξεκίνησαν να δηµιουργούνται από τις ανάγκες των κατοίκων να 

επικοινωνούν και να συναναστρέφονται µε γειτονικούς οικισµούς, να ταξιδεύουν και να 
µεταφέρουν αγαθά. Με την ανάπτυξη όµως της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και τη 
διάνοιξη αυτοκινητόδροµων, τα στενά µονοπάτια µε το χρόνο εγκαταλείπονται, ενώ πολλές 
φορές καλύπτονται από την πυκνή βλάστηση και γίνονται δύσβατα. 

Σήµερα τα ίδια αυτά µονοπάτια µπορούν να συµβάλουν από διαφορετική σκοπιά στην 
ανάπτυξη των οικισµών και ειδικότερα των ορεινών. Ο περιηγητικός τουρισµός φέρνει τον 
επισκέπτη σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, 
δίνοντας του την ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης και της 
ανακάλυψης. 

Οι περιηγητικές διαδροµές αποτελούν το σύνδεσµο µεταξύ του τουρίστα και του 
περιβάλλοντος, καθώς ο περιηγητής µπορεί διασχίζοντάς αυτές, να έρθει σε άµεση επαφή µε 
το περιβάλλον και τη φύση, την ιστορία, τον πολιτισµό και τη ζωή της περιοχής και να 
αποκτήσει συνείδηση ευθύνης για την προστασία των µνηµείων και της φύσης, ενώ 
ταυτόχρονα να απολαύσει ένα διαφορετικό τύπο διακοπών στον καθαρό αέρα, µακριά από 
το τουριστικό πακέτο του µαζικού τουρισµού. Το µεγάλο πλεονέκτηµα του περιηγητικού 
τουρισµού είναι η µη εξάρτηση του από «τουριστικές περιόδους». Ο οδοιπόρος µπορεί να 
διασχίσει ένα µονοπάτι όλες τις εποχές του χρόνου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέπουν. Άλλωστε, οι εικόνες της φύσης που µπορεί να απολαύσει κάποιος σε µία 
πεζοπορική διαδροµή, διαφοροποιούνται αναλόγως των εποχών. Συνεπώς ο περιηγητικός 
τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. 1 

Οι διαδροµές των µονοπατιών είναι δυνατό να γίνουν σε κάποιο βαθµό από όλους τους 
ανθρώπους, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες, εξοπλισµός ή υποδοµή. 
Ακόµα ο περιηγητικός τουρισµός µπορεί να συνδυαστεί µε πολλές άλλες µορφές τουρισµού, 

 

 
1 http://www.ert.gr/menoumellada/notio-aigaio/00206-enallaktikos-tourismos-naksos- 
peripatitikes-diadromes.htm 
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άµεσα ή έµµεσα. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο συνδυασµός της πεζοπορίας σε κάποιο 
µονοπάτι  µε  την  επίσκεψη  σε  θρησκευτικά  η  άλλα  µνηµεία.2

 Επίσης  η  διατήρηση 
σηµαντικών παραδοσιακών οικισµών, αλλά και κατασκευών (πέτρινα γεφύρια, νερόµυλοι 
κ.α.) στα ορεινά, συµβάλλει στην αύξηση του περιηγητικού ενδιαφέροντος. 

Η διατήρηση του περιβάλλοντος και της µορφής του ορεινού χώρου που θα αποτελέσει 
το πεδίο ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισµού, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 
επιτυχία. Αυτό όµως που πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι φορείς που συµµετέχουν στη ανάδειξη 
των   µονοπατιών   είναι   πως   η   ανάδειξη   και   συντήρηση   των   µονοπατιών   πρέπει   να 
αντιµετωπιστούν ως ένα έργο µε σηµαντική ηθική, περιβαλλοντική, παιδαγωγική και οικονοµική 
αξία και όχι ως ένα απλό τεχνικό έργο για τη δηµιουργία εντυπώσεων. 

Σε ότι αφορά τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη των µονοπατιών, ο 
κανόνας κωδικοποιείται στην περίφηµη ρήση του αρχιτέκτονα Mies Van de Rohe “Less in 
More” «η καλύτερη δυνατή παρέµβαση είναι η ελάχιστη δυνατή». Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 
παρέµβαση που προγραµµατίζεται, οφείλει πρώτα να εξετάζεται ενδελεχώς κάτω από το 
πρίσµα της ανταποδοτικότητας. Μέσα στο κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και µάλιστα µε 
υψηλό συντελεστή η παρέµβαση στο τοπίο και οι ανατροπές στην υπάρχουσα τάξη στο 
χώρο. Τα µονοπάτια δεν είναι ένα τεχνικό έργο, αλλά κυρίως µια προτεινόµενη για 
συγκεκριµένους λόγους διαδροµή. Γι’ αυτό, το ζητούµενο είναι οι ελάχιστες δυνατές 
παρεµβάσεις, οι οποίες δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο, αλλά θα περιορίζονται µόνο στη 
διάνοιξη του µονοπατιού από φυσικά εµπόδια, ενώ διακριτική θα πρέπει να είναι και η 
σηµατοδότηση. 

Άλλωστε, το ίδιο προκύπτει και από τη στάση των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτές τις 
περιοχές και σε καµία περίπτωση δε θα ήθελαν να δούν οποιαδήποτε µορφή τεχνικού έργου 
να καταστρέφει το περιβάλλον της περιοχής τους. Για τη χάραξη των µονοπατιών, συνεπώς, 
πρέπει  να  αξιοποιηθεί  και  η  τοπική  γνώση,  καθώς  ο  συνδυασµός  της  επιστηµονικής 
προσέγγισης µε τις παραδοσιακές τεχνικές έχει τη δυνατότητα να αναβαθµίσει την ποιότητα 
ανάπτυξης των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος. 

 
3. Προδιαγραφές σήµανσης µονοπατιών 

 
Τα µονοπάτια του κάθε βουνού, εκτός από εκείνα των µεγάλων διαδροµών, 

χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους (κύρια ή όχι) µε ένα χρώµα και ένα 
γεωµετρικό σχήµα. Με τετράγωνο τα κύριας σηµασίας και µε τρίγωνο τα δευτερεύοντα, ενώ 
αν είναι αρκετά τα δευτερεύοντα χρησιµοποιούνται ακόµα ο κύκλος και το ορθογώνιο. 
Κύριο χρώµα είναι το κόκκινο και µετά το κίτρινο, ενώ ακολουθούν, ανάλογα της 
σπουδαιότητας και του πλήθους των µονοπατιών το πράσινο, το µπλε, το πορτοκαλί και το 
µοβ. 

Τα χαρακτηριζόµενα µονοπάτια µεγάλων διαδροµών (εθνικά µονοπάτια) ή µεγάλων 
αποστάσεων (ευρωπαϊκά µονοπάτια) χρησιµοποιούν το σχήµα του ρόµβου και σαν χρώµα το 
βαθύ κόκκινο σε άσπρη τετράγωνη βάση. Μέσα στο ρόµβο γράφεται ο αριθµός του 
µονοπατιού. Η αρίθµηση των µονοπατιών µεγάλων διαδροµών κυµαίνεται από 01-10 για τη 
Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλία, 11-19 για τη ∆υτική Ελλάδα και τη Φωκίδα, 21-29 για την 
Κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια, 31-39 για την Πελοπόννησο και 41-49 για την Κρήτη. Για 
τα ευρωπαϊκά µονοπάτια χρησιµοποιούνται τα σύµβολα Ε4, Ε6.3 

Όλες οι πινακίδες που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των µονοπατιών βάφονται µε 
βαθύ κίτρινο ανακλαστικό χρώµα. Τα γράµµατα και τα διάφορα σύµβολα στις πινακίδες 
(σταθµοί, καταφύγια, ξενώνες, καταστήµατα, ερηµοκλήσια, αξιοθέατα κ.ά.) βάφονται µε 

 

 
2 www.etal-sa.gr/parartima_py-g.doc 
3 http://www.eooa.gr/monopatia/simansi.asp 
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µαύρο χρώµα ή µε βαθύ λαδί. Εξαίρεση γίνεται στις πινακίδες που το χαρακτηρισµένο 
µονοπάτι έχει κίτρινο χρώµα. Σε αυτήν την περίπτωση στην πινακίδα µπαίνει γύρω από το 
σύµβολο µία άσπρη λωρίδα. 

Το σηµάδεµα των µονοπατιών µε το χρώµα τους γίνεται στους κορµούς των δέντρων ή 
σε βράχια αν δεν υπάρχουν δέντρα. Τα σήµατα είναι πολύ ευδιάκριτα αν γίνουν πάνω σε 
άσπρο φόντο (τετράγωνο σχήµα 15x15 εκ.). Ιδιαίτερα αυτό επιβάλλεται όταν το διακριτικό 
χρώµα του µονοπατιού είναι το κίτρινο. Για το λόγο αυτό πρέπει όλα τα σηµεία που θα 
µπουν τα σήµατα, κορµοί δέντρων ή βράχια, να βαφτούν, όταν θα είναι στεγνά από υγρασία, 
µε άσπρο ανθεκτικό χρώµα και σε µεγαλύτερη διάσταση από το σήµα, µία εβδοµάδα πριν ή 
όταν το πρώτο χρώµα έχει στεγνώσει αρκετά. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στη 
σήµανση των µονοπατιών πρέπει να αντέχουν στις σκληρές καιρικές συνθήκες των βουνών. 
Πιο κατάλληλα ως τώρα έχουν αποδειχθεί τα χρώµατα βαφής των αυτοκινήτων. Εάν 
χρησιµοποιηθούν ανακλαστικά χρώµατα, επειδή η βροχή βαθµιαία τα σβήνει, πρέπει όταν το 
χρώµα στεγνώσει καλά, να περαστεί από πάνω ένα στρώµα διαφανές ακρυλικό. Στις 
διασταυρώσεις και διακλαδώσεις πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, να µπαίνουν  τα 
σωστά σήµατα, ώστε ο πεζοπόρος να είναι βέβαιος ότι ακολουθεί το σωστό δρόµο. 

Για να γίνει σήµανση µονοπατιών θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στο ∆ασαρχείο της 
περιοχής, που θα συνοδεύεται από χάρτη κλίµακας 1:50.000, στον οποίο θα έχουν σηµειωθεί 
τα προς σηµατοδότηση µονοπάτια. Επίσης πρέπει να υπάρχει και ένα σχεδιάγραµµα, χωρίς 
υψοµετρικές καµπύλες, στο οποίο θα είναι αποτυπωµένα τα µονοπάτια µε το διακριτικό τους 
χρώµα. Η αίτηση θα συνοδεύεται και από µία περιγραφή της διαδροµής µε όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που θα διευκολύνουν όσους σκοπεύουν να περπατήσουν τη διαδροµή. 
Η αίτηση µε όλα τα σχετικά κοινοποιείται στην Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Οµοσπονδία 
Ορειβασίας και Αναρρίχησης). 

Για τη συντήρηση των εθνικών µονοπατιών δεν έχει προβλεφθεί καµία χρηµατική 
επιχορήγηση µε αποτέλεσµα να γίνονται µόνο αποσπασµατικές ενέργειες σε µικρά τµήµατα 
τους και σταδιακά να καταστρέφονται οριστικά. Αυτό δεν εµποδίζει βέβαια τις νοµαρχίες, 
τους δήµους και άλλους φορείς να διαφηµίζουν στα έντυπα τους την ύπαρξη αυτών των 
µονοπατιών για τα οποία δε γνωρίζουν ούτε που βρίσκονται και µε τα οποία δεν έχουν ποτέ 
ασχοληθεί. Έτσι, ενώ τα µονοπάτια θα µπορούσαν να γίνουν πόλος έλξης τουριστικής 
ανάπτυξης, στην πράξη υποβαθµίζονται µέρα µε τη µέρα.4

 
 

4. Τα ευρωπαϊκά µονοπάτια µεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα 
 

Στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 11 πεζοπορικών διαδροµών µεγάλων 
αποστάσεων. Τα µονοπάτια αυτά τα διαχειρίζεται η European Ramblers Association µε έδρα 
στην Κassel της Γερµανίας. Οι διαδροµές αυτές έχουν το πρόσηµο Ε και τον αριθµό της 
διαδροµής τους από το 1 µέχρι το 11. Οι διαδροµές που διασχίζουν από δύο και 
περισσότερες χώρες ξεκινούν από 2.000 χλµ. και φτάνουν µέχρι 6.000χλµ. Στόχος των 
διαδροµών αυτών είναι να διασχίσουν περιοχές µε αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και 
ιστορικό περίγυρο, κινούµενες συνήθως σε υψόµετρα από 500 - 1000µ. χωρίς όµως αυτό να 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σηµεία τους που ξεπερνούν τα 2000µ. ενώ πολλές φορές φτάνουν 
µέχρι  τη  θάλασσα.  Τα  11  ευρωπαϊκά  µονοπάτια  φτάνουν  στο  εντυπωσιακό  µήκος  των 
46.000 χλµ. Το Ε4 και το Ε6 είναι δύο από τα Ευρωπαϊκά µονοπάτια που φτάνουν µέχρι την 
Ελλάδα. 

 
 
 
 

 
4 http://www.pezoporia.gr/pez/routes.asp?toggle=2 
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Πίνακας 1. Τα Ευρωπαϊκά µονοπάτια και οι χώρες που διασχίζουν 
 Χώρες που διασχίζουν τα µονοπάτια Μήκος 

(χλµ.) 
E1 Νορβηγία – Σουηδία – ∆ανία – Γερµανία – Ελβετία – Ιταλία 5.000 
E2 Ολλανδία – Βέλγιο – Λουξεµβούργο – Γαλλία 2.800 
E3 Βουλγαρία – Ουγγαρία – Σλοβακία – Πολωνία – Τσεχία – Γερµανία – 

Λουξεµβούργο – Βέλγιο – Γαλλία – Ισπανία 
7.200 

E4 Ισπανία – Γαλλία – Ελβετία – Αυστρία – Γερµανία – Ουγγαρία – 
Βουλγαρία – Ελλάδα 

6.300 

E5 Γαλλία – Ελβετία – Γερµανία – Αυστρία – Ιταλία 3.000 
E6 Σουηδία – ∆ανία – Γερµανία – Αυστρία – Σλοβενία – Ελλάδα 5.200 
E7 Ισπανία – Ανδόρα – Γαλλία – Ιταλία – Σλοβενία – Ρουµανία 4.800 
E8 Βρετανία – Ολλανδία – Γερµανία – Αυστρία – Σλοβακία – Πολωνία – 

Βουλγαρία 
3.200 

E9 Γαλλία – Βέλγιο – Ολλανδία – Γερµανία – Πολωνία 4.600 
E10 Γερµανία – Τσεχία – Αυστρία – Ιταλία 2.400 
E11 Γερµανία – Πολωνία 2.100 

 Συνολικό µήκος 46.600 

 

Το Ε4 ξεκινάει από το Γιβραλτάρ και µέσω Γαλλίας - Ελβετίας - Αυστρίας - Ουγγαρίας 
- Ρουµανίας Βουλγαρίας µπαίνει στην Ελλάδα και διασχίζοντάς την κάθετα µέχρι το Γύθειο, 
συνεχίζει στην Κρήτη, την οποία διασχίζει από την µία άκρη στην άλλη τερµατίζοντας στη 
Ζάκρο. Το συνολικό του µήκος είναι περίπου 6.000 χλµ. από τα οποία τα 1600 χλµ. περίπου 
κινούνται στο Ελληνικό έδαφος. 

Το Ε6 ξεκινάει από την Φινλανδία και διασχίζοντας ∆ανία - Γερµανία - Τσεχία - 
Αυστρία – Σλοβενία, από το λιµάνι της Ριέκα φθάνει στην Ηγουµενίτσα και διασχίζει 
οριζόντια την Ελλάδα µέχρι την Σαµοθράκη, όπου και τελειώνει στην κορυφή του όρους 
Φεγγάρι. Το συνολικό του µήκος είναι περίπου 6.000 χλµ. ενώ το ελληνικό τµήµα του 
περίπου 1.000 χλµ. 

Τα µονοπάτια Ε έφτασαν στην Ελλάδα µε προτροπή της διεθνούς Οµοσπονδίας γύρω 
στο 1990. Φορέας ανάπτυξης τους ανέλαβε η Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας 
Αναρρίχησης), η οποία ανέθεσε το έργο στον Τάσο Ρήγα, ο οποίος µε τη βοήθεια των 
τοπικών  ορειβατικών  συλλόγων  ολοκλήρωσε  την  τελική  χάραξη  τους  ενώ  συγχρόνως 
άρχισαν έργα για τη βελτίωση των µονοπατιών και τη σηµατοδότηση τους. Σε αντίθεση µε 
τις Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χρησιµοποίησαν ήδη υφιστάµενα δίκτυα µονοπατιών για να 
περάσουν το Ε4 και το Ε6, στην Ελλάδα το έργο δηµιουργήθηκαν από το µηδέν. Για τη 
σηµατοδότηση του χρησιµοποιήθηκαν στύλοι µε σήµανση και µικρές τετράγωνες πινακίδες. 
Τα χρώµατα των ευρωπαϊκών µονοπατιών είναι το κίτρινο µε το µαύρο. 
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Χάρτης 1. Τα Ευρωπαϊκά και εθνικά µονοπάτια στην Ελλάδα 
 

Σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που υπήρξαν µπορούν να εντοπιστούν δύο κατηγορίες. 
Στην πρώτη τα προβλήµατα σχεδιασµού και στη δεύτερη τα προβλήµατα που ανέκυψαν 
µετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου. Στο σχεδιασµό σε πρώτη φάση πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν πολλά, σε αριθµό, οργανωµένα και 
σηµατοδοτηµένα περιηγητικά ή ορειβατικά µονοπάτια. Σαν αποτέλεσµα, δεν ήταν δυνατόν 
λόγω κόστους αλλά και χρόνου να αξιοποιηθούν µόνο µονοπάτια, από τα οποία πάρα πολλά 
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ήταν αδιάβατα, αλλά αναγκαστικά χρησιµοποιήθηκαν χωµατόδροµοι και άσφαλτοι. 
Ενδεικτικά, στο τµήµα της Πελοποννήσου, το Ε4 σε σύνολο 306 χιλιοµέτρων κινείται κατά 
36% σε µονοπάτια κατά 34% σε χωµατόδροµους και κατά 30% σε ασφάλτους. Η σηµαντική 
συµµετοχή των δρόµων σε ένα τέτοιο έργο, το αποδυνάµωσε στο σύνολο του και παρέσυρε 
σε µια αρνητική εικόνα το σύνολο της προσπάθειας, µη λαµβάνοντας υπόψη ότι στην 
Πελοπόννησο για παράδειγµα το 36% του έργου δηλαδή 110 χιλιόµετρα. είναι µονοπάτια 
που περνούν από πολύ γραφικά και όµορφα σηµεία. 

Η Οµοσπονδία που σαν φορέας ανέλαβε το έργο, δεν εξέδωσε ποτέ σηµαντικά 
βοηθήµατα (βιβλία, έντυπα κ.λ.π.) που θα βοηθούσαν τον πεζοπόρο που καλείται κατά το 
µεγαλύτερο µέρος να ανακαλύψει τη διαδροµή. ∆ύο µικρά βιβλία που εκδόθηκαν για το 
τµήµα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου ήταν αρκετά ελλιπή. Τα επόµενα χρόνια 
υπήρξαν ακόµα περισσότερο καταστροφικά για τα µονοπάτια αυτά. Οι κάτοικοι των χωριών 
ανενηµέρωτοι για το έργο αυτό, κατέστρεφαν τις µικρές πινακίδες και συνήθως τις 
πυροβολούσαν βρίσκοντας ιδανικούς στόχους για να δοκιµάσουν τις σκοπευτικές 
ικανότητες τους. 

Τη δεκαετία του 1990 µε χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης ανοίχθηκαν χιλιάδες 
χιλιόµετρα χωµατόδροµων σε όλους τους ορεινούς όγκους, δηµιουργώντας σοβαρές 
καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, ενώ συγχρόνως κατέστρεψαν σε πολλά σηµεία τη 
σηµατοδότηση αλλά και τα ίδια τα µονοπάτια. 

 
5. Τα εθνικά µονοπάτια της Ελλάδας 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα µονοπάτια που καταγράφονται στην Ελλάδα µε τα 

αντίστοιχα νούµερα και τις περιοχές από όπου διέρχονται:5
 

Ο1: Συνδέει το ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6 µε το Ε4. Ξεκινά από το Μέτσοβο και το 
βουνό Περιστέρι και καταλήγει στο χωριό Γαρδίκι, περνώντας από τα χωριά Συρράκο, 
Καλαρρύτες και Ματσούκι και από το βουνό Κακαρδίτσα. Προβλέπεται να συνεχίσει 
για Ελάτη Τρικάλων. 
Ο2: Συνδέει τον Όλυµπο µε το Πήλιο (µέρος του ευρωπαϊκού µονοπατιού Ε4). Ξεκινά 
από τον Όλυµπο και περνώντας από τα βουνά Κάτω Όλυµπος, Όσσα, Μαυροβούνι και 
τα χωριά Καρυά, Καλλιπεύκη, Ραψάνη, Ποταµιά, Έλαφος, Κεραµίδι,  Βένετο 
καταλήγει στην παραλία κάτω από το χωριό Πουρί του Πηλίου. 
Ο3: Συνδέει τα Γιάννενα µε το Γράµµο (µέρος του ευρωπαϊκού µονοπατιού  Ε6). 
Ξεκινά από τη βόρεια πλευρά της λίµνης των Ιωαννίνων και αφού διασχίσει το βουνό 
Μιτσικέλι,  περνάει  από  τα  Ζαγοροχώρια  Κήποι,  Βίτσα,  Μονοδένδρι,  διασχίζει  το 
φαράγγι του Βίκου, ανεβαίνει στο Πάπιγκο, διασχίζει το βουνό Τύµφη, περνάει από τα 
χωριά Βρυσοχώρι και Πάδες, διασχίζει το βουνό Σµόλικας και από το χωριό Αγία 
Παρασκευή περνάει το Σαραντάπορο και καταλήγει στο Γράµµο. 
Ο4: Συνδέει το Χορτιάτη µε το Παγγαίο και τη Ροδόπη (µέρος του ευρωπαϊκού 
µονοπατιού Ε6). ∆ιασχίζει τη Χαλκιδική, την αρχαία Αµφίπολη, το Παγγαίο και 
καταλήγει στο χωριό Τοξότες στο Νέστο. Έχουν σηµατοδοτηθεί µόνο τα τµήµατα του 
Παγγαίου, από χωριό Αυλή µέχρι Νικήσιανη και από Αµφίπολη µέχρι κορυφή. 
Ο5:  Συνδέει  το  ευρωπαϊκό  µονοπάτι  Ε6  µε  το  Ε4  στο  ύψος  του  Μετσόβου  – 
Καλαµπάκας. ∆εν έχει χαρτογραφηθεί πλήρως, ούτε έχει αρχίσει η σηµατοδότησή του. 
Ο6: Συνδέει τα µονοπάτια Ο1 και Ο5. Αρχίζει από το Μέτσοβο και περνώντας από τα 
χωριά Χαλίκι, Αµάραντο, Παλαιοχώρι, Πύρρα καταλήγει στην Ελάτη Τρικάλων. ∆εν 
έχει σηµατοδοτηθεί ακόµα. 

 
 
 

5 http://www.eooa.gr/monopatia/ethnika.asp 
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Ο7: Συνδέει τα βουνά Κακαρδίτσα και Τζουµέρκα. Αρχίζει από την Κακαρδίτσα, 
συναντά το µονοπάτι Ο1, διασχίζει τα Τζουµέρκα και περνώντας από τα χωριά 
Βουλγαρέλι και Μελισσουργοί καταλήγει στο χωριό Καταρράκτης. ∆εν έχει 
σηµατοδοτηθεί ακόµα. 
Ο8: Συνδέει το Νυµφαίο µε τη ∆εσκάτη. Αρχίζει από το Νυµφαίο, διασχίζει τα βουνά 
Άσκιο, Βούρινο και Βουνάσα και καταλήγει στη ∆εσκάτη. ∆εν έχει σηµατοδοτηθεί 
ακόµα. 
Ο9: Συνδέει τη ∆ωδώνη µε την Πάργα. Αρχίζει από το αρχαίο θέατρο της ∆ωδώνης, 
περνάει από το Σούλι και το νεκροµαντείο του Αχέροντα και καταλήγει στην Πάργα. 
∆εν έχει χαρτογραφηθεί πλήρως, ούτε έχει αρχίσει η σηµατοδότησή του. 
Ο11: Συνδέει το Καρπενήσι µε το Αγρίνιο. Αρχίζει από το Καρπενήσι, διατρέχει την 
κοιλάδα µέχρι τη Μονή Προυσσού, διασχίζει το βουνό Παναιτωλικό (Αραποκέφαλα, 
Τσίνα,   Παναιτωλικός,   Κυρά   Βγένα)   και   καταλήγει   στο   Αγρίνιο.   ∆εν   έχει 
σηµατοδοτηθεί ακόµα. 
Ο12: Συνδέει το Καρπενήσι µε τη Ναύπακτο. Ξεκινά από το Καρπενήσι και αφού 
διασχίσει το βουνό Καλιακούδα και τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας καταλήγει στη 
Ναύπακτο. ∆εν έχει σηµατοδοτηθεί ακόµα. 
Ο21: ∆ιατρέχει την Εύβοια. Αρχίζει από τους Ωρεούς και διασχίζοντας τα βουνά 
Τελέθριο, Ξηρό, Καντήλι, ∆ίρφη, Ξεροβούνι, Όλυµπο (αφού ένα παρακλάδι του 
µονοπατιού πηγαίνει στην Κύµη) και Όχη καταλήγει στην Κάρυστο. ∆εν έχει 
σηµατοδοτηθεί ακόµα. 
Ο22: Συνδέει τον Παρνασσό µε την Πάρνηθα. Ξεκινά από την Αγόριανη του 
Παρνασσού και περνώντας από τα βουνά Κίρφη, Ελικώνα, Κοροµπίλι, Κιθαιρώνα, 
Πάστρα καταλήγει στην Πάρνηθα (καταφύγιο Μπάφι). 
Ο31:  Συνδέει  την  Πάτρα  µε  την  Αρχαία  Ολυµπία.  Ξεκινά  από  την  Πάτρα  και 
περνώντας από τα χωριά Πετρωτό, Αγία Παρασκευή, Καλανίστρα, Κάλανος, 
Λακκώµατα, Μίχα, Άνω Βλασία, Αγράµπελα, ∆ίβρη καταλήγει στην Αρχαία Ολυµπία. 
Ο32: Συνδέει τη Βυτίνα µε την Καρδαµύλη. Ξεκινά από τη Βυτίνα και περνώντας από 
το χωριό Ζυγοβίτσι, τη ∆ηµητσάνα, το φαράγγι του Λούσιου, την Καρύταινα, τα χωριά 
Λεοντάρι, Γεωργίτσι, τη Λαγκάδα στον Ταΰγετο, διασχίζει τον Ταΰγετο (καταφύγιο – 
χαράδρα Βυρού) και καταλήγει στην παραλία της Καρδαµύλης. 
Ο33: Συνδέει τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας µε τον Κάβο Μαλιά. Αρχίζει από το χωριό 
Άγιος Πέτρος και αφού διασχίσει την κορυφογραµµή σχεδόν του Πάρνωνα, καταλήγει 
στη Μονεµβασιά και στη συνέχεια στο ακρωτήριο του Κάβο Μαλιά. 
Ο34: Συνδέει την Επίδαυρο µε την Αρχαία Ολύµπία. Ξεκινά από την Αρχαία Επίδαυρο 
και περνώντας από τις Μυκήνες, το Αρτεµίσιο, τη Μαντίνεια, τη ∆ηµητσάνα, τα 
Λαγκάδια καταλήγει στην Αρχαία Ολυµπία. ∆εν έχει σηµατοδοτηθεί ακόµα. 
Ο35: Συνδέει το Χελµό µε τη Ζήρια. Αρχίζει από τους Κάτω Λουσούς, διασχίζει το 
Χελµό (καταφύγιο, Ψηλή Κορυφή, Νεραϊδόραχη, Ύδατα Στυγός), περνάει από  τα 
χωριά Περιστέρα, Ζαρούχλα, Φενεό και Γκούρα, διασχίζει τη Ζήρια (καταφύγια Α & 
Β) και καταλήγει στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. 
Ο36: Συνδέει τη ∆ηµητσάνα µε τη Μεθώνη. Αρχίζει από τη ∆ηµητσάνα, περνάει από 
Καρύταινα, Ανδρίτσαινα, Κοπανάκι, διασχίζει τα Όρη Κυπαρισσίας και Αιγάλεω και 
καταλήγει στη Μεθώνη. ∆εν έχει σηµατοδοτηθεί ακόµα. 

 
6. Η χρήση του GPS χειρός στην αποτύπωση των περιηγητικών µονοπατιών 

 
Ένας όµορφος χάρτης δίνει κάποιες πληροφορίες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον 

τουρίστα στην περιηγητική του διαδροµή. Όµως αρκετοί από τους τουρίστες - πεζοπόρους 
αδυνατούν να προσδιορίσουν τη θέση τους στο χάρτη, είτε εξαιτίας αδυναµίας τους να 
κατανοήσουν  χαρτογραφικά  σύµβολα,  είτε  λόγω  έλλειψης  σχετικής  εµπειρίας,  είτε  για 
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λόγους αντικειµενικούς (καιρικές συνθήκες, πεζοπορία κατά τη διάρκεια της νύκτας κ.λπ.). 
Η σηµασία της ακριβούς γνώσης της θέσης του πεζοπόρου στον πραγµατικό κόσµο, αλλά 
και στο χάρτη είναι προφανής. Ωστόσο οι παραδοσιακές µέθοδοι εντοπισµού θέσης και 
προσανατολισµού (π.χ. παρατηρήσεις ουρανίων σωµάτων, πυξίδα κ.λπ.) δεν είναι πάντοτε 
αποτελεσµατικοί, ενώ για µη ειδικευµένο προσωπικό είναι πρακτικά άχρηστοι. 

Η λύση στο παραπάνω πρόβληµα θα µπορούσε να δοθεί από ένα φορητό δέκτη GPS, ο 
οποίος δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προσδιορίζει τη θέση του µε τη βοήθεια των 
γεωγραφικών συντεταγµένων που απεικονίζονται στην οθόνη του. Το GPS είναι ένα 
σύστηµα παροχής στίγµατος και χρόνου που καλύπτει ολόκληρη τη Γη για όλες τις ώρες του 
24ώρου και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Βασίζεται σε ραδιοσήµατα που 
εκπέµπουν 24 αµερικανικοί δορυφόροι, ενώ κυκλοφορούν ήδη στην αγορά δέκτες που 
αξιοποιούν και την αντίστοιχη ρωσική τεχνολογία: συνδυασµός GPS και GLONASS µε 
σύνολο 48 διαθέσιµων δορυφόρων για τον εντοπισµό της θέσης. 

Έτσι ο περιηγητής γνωρίζει τις συντεταγµένες φ και λ (οι αντίστοιχες συντεταγµένες x,y 
του GPS χειρός) της θέσης του. Ακόµα και µε αυτό τον τρόπο όµως είναι πιθανό να µη 
µπορεί να προσανατολιστεί αν δεν είναι εξειδικευµένος. Ο περιηγητής θα ένιωθε απόλυτη 
ασφάλεια αν είχε γίνει λεπτοµερής αποτύπωση του µονοπατιού µε συντεταγµένες οι οποίες 
θα υπήρχαν σε ένα χάρτη. Μια τέτοια αποτύπωση των µονοπατιών µε ακρίβεια είναι µια 
εργασία που δεν έχει γίνει ακόµα, είναι όµως απαραίτητο να γίνει, κατά προτεραιότητα σε 
µονοπάτια µε έντονο τουριστικό ή οικολογικό ενδιαφέρον, τόσο για λόγους ενίσχυσης του 
εναλλακτικού τουρισµού, όσο και για λόγους ασφαλείας και προστασίας. 

Ο οδοιπόρος µε τη χρήση του δέκτη GPS µπορεί να αποθηκεύσει τον κατάλογο 
συντεταγµένων της διαδροµής ή του µονοπατιού στη µνήµη του δέκτη (waypoints) και στη 
συνέχεια να χρησιµοποιήσει τις λειτουργίες της συσκευής, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα 
απεικόνισης  στην  οθόνη  της  διεύθυνσης  και  της  απόστασης  προς  το  επόµενο  ή  το 
προηγούµενο κωδικοποιηµένο σηµείο της διαδροµής, σύµφωνα µε τον εντοπισµό της θέσης 
του δέκτη κάθε στιγµή. 

 
7. Η προσπάθεια ανάδειξης περιηγητικών µονοπατιών στον ελληνικό χώρο- 
Παραδείγµατα από µονοπάτια 

 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες αποσπασµατικές κινήσεις µε στόχο την προώθηση του 

περιηγητικού τουρισµού. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια παραδείγµατα από σηµαντικά 
µονοπάτια στον ελληνικό χώρο. 

Μονοπάτι Καστάνιτσας - Πραστού (Ν. Αρκαδίας, επαρχία Κυνουρίας): Στο τέλος 
του 2006 το ∆ασαρχείο Κυνουρίας ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης και διάνοιξης του 
µονοπατιού από Καστάνιτσα έως Πραστό µέσω του φαραγγιού της Μαζιάς. Ήταν ένα έργο 
που χρηµατοδοτήθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος, χωροταξίας, πολεοδοµίας και 
δηµοσίων έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). Το συγκεκριµένο µονοπάτι για εκατοντάδες χρόνια 
αποτελούσε τον σηµαντικότερο δρόµο επικοινωνίας ανάµεσα στα δύο χωριά. Οι πολλοί 
ορειβατικοί αλλά και οι περιπατητικοί Σύλλογοι που επισκέπτονται την περιοχή έδωσαν το 
ερέθισµα και µέσα από σωστό προγραµµατισµό έγινε δυνατή η συντήρηση και η διάνοιξη 
του µονοπατιού αυτού. Τοποθετήθηκαν ενηµερωτικές πινακίδες αλλά και ξύλινα παγκάκια 
κατά µήκος όλου του µονοπατιού που το µήκος του φτάνει τα 4,5 χιλιόµετρα. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η ευρύτερη περιοχή της Μαζιάς έχει κηρυχθεί από το ∆ασαρχείο Κυνουρίας 
και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άστρους ως καταφύγιο θηραµάτων. Στην περιοχή υπάρχουν 
σηµαντικά κτίσµατα όπως νερόµυλοι, παλιές αγροικίες αλλά και το ιστορικό Μοναστήρι της 
Κοντολινάς. Ακόµα υπάρχει το εντυπωσιακό φαράγγι της Μαζιάς που ξεκινάει από την 
περιοχή της Κοντολινάς και φτάνει µέχρι τα ∆ιπόταµα. Η διαδροµή του µονοπατιού που 
ξεκινάει από την περιοχή του Άη-Γιώργη, ένα περίπου χιλιόµετρο πάνω από την 
Καστάνιτσα, διασχίζει στην αρχή του τµήµα καστανόδασους και στη συνέχεια δάσος µε 
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έλατα και κέδρους και κατηφορίζοντας φτάνει στο φαράγγι της Μαζιάς. Η συνολική 
διαδροµή χρονικά είναι 2 ώρες. 

Μονοπάτι ∆ιαγαλέτο Αίνου (Ν. Κεφαλονιάς, Αίνος): Το Μονοπάτι ∆ιαγαλέτο Αίνου 
βρίσκεται στο καταπράσινο βουνό της Κεφαλλονιάς. ∆ηµιουργήθηκε πριν 5 χρόνια περίπου 
µε την υποστήριξη της Ε.Ε. Η αρχή του µονοπατιού είναι στα Πηγάδια και καταλήγει σε 
υψόµετρο 1600 µέτρων. Η πρόσβαση είναι εύκολη αφού υπάρχει δυνατότητα να φτάσεις 
κανείς µε αυτοκίνητο µέχρι την αρχή του. Η διαδροµή διαρκεί περίπου 3 ώρες και είναι 
µέτριας δυσκολίας (επίπεδο 3). Υπάρχουν αρκετά δένδρα πεσµένα και έχουν καταστραφεί 
σε αρκετά σηµεία τα κάγκελα που καθοδηγούν τον πεζοπόρο. Το δάσος αποτελείται 
αποκλειστικά από κεφαλληνιακή ελάτη, ενδηµικό είδος της Κεφαλλονιάς. 

Κορυφή Ταΰγετου (Ν. Λακωνίας):Το περιηγητικό µονοπάτι ξεκινάει από  το 
καταφύγιο του Ορειβατικού Σπάρτης στον Ταΰγετο και καταλήγει στην υψηλότερη κορυφή 
του βουνού (2.404µ. µε το όνοµα Ταλετόν ή Προφήτης Ηλίας). Η πεζοπορία διαρκεί 4 ώρες. 
Την παραµονή του Προφήτη Ηλία (19/07) ανεβαίνει πλήθος κόσµου, γιατί γίνεται 
λειτουργία στο υποτυπώδες εκκλησάκι που υπάρχει στην κορυφή. Η θέα από την κορυφή 
είναι εντυπωσιακή αφού όταν η ατµόσφαιρα είναι καθαρή παρατηρεί  κανείς  την 
ακτογραµµή της Ν. Πελοποννήσου.6

 

Μονοπάτι Κοτυλαίων (Ν. Ευβοίας, Κύµη): Το µονοπάτι ξεκινάει από το τµήµα του 
δρόµου Ανδρονιάνοι – Κύµη Ευβοίας. Σε είκοσι λεπτά φθάνει κανείς στην περιοχή «Μύλος 
του Σαντά» όπου καταλήγουν δύο ποτάµια και γίνονται ένα. Πάνω από δύο πέτρινα γεφύρια, 
το ένα τοξωτό και το άλλο επίπεδο, µέσα σε περίπου µισή ώρα διαδροµής µέσα στα ποτάµια 
οδηγείται κανείς στον πέτρινο οικισµό ∆ένδρα. Από εκεί και µετά από δυο ώρες ανάβαση, 
συναντάται το δάσος ελάτων Καστροβαλά. Η διαδροµή µέσα στο δάσος είναι εντυπωσιακή, 
ενώ υπάρχουν αρκετές πηγές µε τρεχούµενο νερό. Κάθετα υπάρχουν αρκετά µικρά φαράγγια 
που µπορεί κανείς διασχίζοντας τα, να φθάσει στη θάλασσα, στο Αιγαίο Πέλαγος. Έπειτα 
από τρεις ώρες κατάβαση, φθάνει κανείς στο Μετόχι των ∆ιρφύων που έχει θέα το Αιγαίο 
πέλαγος. Το µονοπάτι είναι προσβάσιµο όλες τις εποχές του έτους. 

Φαράγγι Ενιπέα (Ν. Πιερίας, Όλυµπος): Από την περιοχή Μύλοι στο Λιτόχωρο 
ξεκινάει το µονοπάτι Ε4, το οποίο καταλήγει στα Πριόνια σε υψόµετρο 1100 µέτρα µετά 
από περίπου 12 χιλιόµετρα. Το µονοπάτι είναι πολύ καλό στη χάραξη και η διαδροµή 
πανέµορφη µέσα από πυκνή βλάστηση δάσους οξιάς και δίπλα από την κοίτη του ποταµού 
Ενιπέα του οποίου το µονοπάτι διασχίζει πάνω από 7 ξύλινα γεφύρια. Η διαδροµή περνάει 
από µία ανοιχτή σπηλιά µε πηγή (το λεγόµενο Αγίασµα), όπως επίσης και από το µοναστήρι 
του Αγίου ∆ιονυσίου για να καταλήξει στα Πριόνια όπου και υπάρχει ασφαλτοστρωµένος 
δρόµος για επιστροφή στο Λιτόχωρο. Εναλλακτικά η επιστροφή µπορεί να γίνει από το ίδιο 
µονοπάτι. Για την ανάβαση και ανάλογα µε τη φυσική κατάσταση του καθενός και τον 
αριθµό των στάσεων θα χρειαστούν 3,5 µε 5 ώρες. Η διαδροµή κινείται άλλοτε σε χωµάτινο 
µονοπάτι και άλλοτε πάνω σε πέτρα µε βαθµό δυσκολίας 2, κυρίως λόγω των έντονων 
κλίσεων. Όλες τις εποχές η διαδροµή είναι εξίσου όµορφη. Το νερό σε όλη τη διαδροµή 
είναι άφθονο και πόσιµο. Την πρώτη Κυριακή κάθε ∆εκεµβρίου πραγµατοποιείται αγώνας 
ορεινού τρεξίµατος 25 χιλιοµέτρων στο µονοπάτι Λιτόχωρο – Πριόνια – Λιτόχωρο. Το 
µονοπάτι αποτελεί και τα 13 τελευταία χιλιόµετρα του Μαραθωνίου στον Όλυµπο (Olympus 
Marathon). 

Μονοπάτι του Παγγαίου (Ν. Καβάλας, Παγγαίο): Το µονοπάτι αυτό είναι από τα 
παλιότερα ορειβατικά µονοπάτια της Ελλάδας αλλά τα τελευταία χρόνια η πυκνή βλάστηση 
το έχει καταστήσει αρκετά δυσδιάκριτο και δύσβατο. Αποτελείται από επιµέρους διαδροµές 
και µονοπάτια. Το µονοπάτι «Μαύρα Νερά» είναι µια εύκολη διαδροµή που δεν οδηγεί σε 
κάποια ψηλή κορυφή, άλλα συνδέει το χωριό Νικήσιανη µε τις δασικές εγκαταστάσεις 

 

 
6 http://download.skai.gr/monopatia/monopatia_tis_elladas 
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(Λυόµενα) του Παγγαίου, που έχει κατασκευάσει το ∆ασαρχείο. Το µονοπάτι της 
Μεσορόπης διαµορφώθηκε το 2006 από το δασαρχείο Καβάλας µε παγκάκια και κιόσκια, 
προστατευτικούς φράκτες στα επικίνδυνα σηµεία, καλαίσθητα ξύλινα γεφυράκια και πέτρινα 
σκαλοπάτια σε µέρη που ήταν δύσβατα. Η διαµόρφωση αυτή φτάνει µέχρι τη Σπηλιά 
Βοσκοβρύση διανύοντας µια απόσταση 5 περίπου χιλιοµέτρων. Μια παραλλαγή της 
διαδροµής Εικοσιφοίνισσα - Τρίκορφο είναι από το µοναστήρι του Αγ.∆ηµητρίου 
Νικήσιανης µέχρι τον αυχένα Κεντίκι. Ενδείκνυται κυρίως τον χειµώνα που ο δρόµος πάνω 
από την Εικοσιφοίνισσα κλείνει πολύ συχνά από τα χιόνια.7

 
 

8. Το περιηγητικό µονοπάτι Συρράκο-Καλαρρύτες 
 

Το Συρράκο και οι Καλαρρύτες είναι δύο ορεινά χωριά στην περιοχή των Τζουµέρκων 
στην Ήπειρο µε µοναδική φυσική και αρχιτεκτονική οµορφιά. Τα δύο αυτά χωριά ενώνονται 
µε ένα µονοπάτι υψηλής αισθητικής αξίας, το οποίο διέρχεται µέσα από ένα τοπίο άγριας 
οµορφιάς, στο φαράγγι του ποταµού Χρούσια. Σε αυτό το µονοπάτι οι περιηγητές µπορούν 
να γνωρίσουν τη φύση και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

Το Συρράκο βρίσκεται σκαρφαλωµένο στις πλαγιές του όρους Περιστερίου, κάτω από 
τις νοτιοανατολικές πλαγιές της κορυφής Πρίζα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική 
µε τα πέτρινα σπίτια, τα λιθόστρωτα καλντερίµια και τις πετρόκτιστες βρύσες να 
ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το σπίτι του ποιητή Κρυστάλλη, που 
µετατράπηκε σε βιβλιοθήκη και µουσείο καθώς και το παλιό οικοτροφείο, που λειτουργεί 
σήµερα ως ξενοδοχείο. Στην είσοδο του χωριού υπάρχουν δύο πέτρινα γεφύρια, καθώς και ο 
ανακαινισµένος νερόµυλος και η βρύση Γκούρα. Στη χαράδρα του Χρούσια όπου είναι και 
το περιηγητικό µονοπάτι προς τους Καλαρρύτες βρίσκεται ο δεύτερος νερόµυλος. 

Οι Καλαρρύτες απλώνονται σε µια πλαγιά του βουνού Περιστερίου. Πλήθος 
εντυπωσιακών πετρόκτιστων κτιρίων µε µοναδική αρχιτεκτονική, όπως οι οικίες του 
Φασούλα, του Κωσταδήµα, του Μπαζάκη, του Γκολφινόπουλου και άλλων κοσµούν το 
χωριό. Σηµαντικές είναι και οι παραδοσιακές βρύσες, όπως η πέτρινη βρύση Γκούρα στο 
κέντρο της πλατείας και η βρύση Παράσχη στεγασµένη µε τρούλο, καθώς και τα πέτρινα 
γεφύρια. Ο οικισµός των Καλαρρυτών από τις αρχές του 19ου αιώνα αναδεικνύεται ως το 
δεύτερο µεγαλύτερο κέντρο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα, µετά τα Ιωάννινα. 

Τα φορολογικά προνόµια που απολάµβαναν τα Τζουµερκοχώρια ήδη από το 1480, 
έβαλαν σταδιακά τις βάσεις για τη µεταγενέστερη ακµή τους. Έτσι είχαν την τύχη να 
αποτελούν έναν τόπο στον οποίο απαγορευόταν να εισέλθουν οι Τούρκοι µέχρι τον 19ο 
αιώνα.8

 

Οι ξένοι περιηγητές της εποχής µιλάνε για µια κοινότητα που έσφυζε από ζωή, για 
µεγάλες βιβλιοθήκες και υψηλό επίπεδο µόρφωσης, για εφηµερίδες και κίνηση «εφάµιλλη 
ευρωπαϊκής πολιτείας», που σήµερα µοιάζει µακρινή στα σιωπηλά χωριά µε τους λίγους 
µόνιµους κατοίκους. 

Η απογραφή του 1810 στο Συρράκο αναφέρει πληθυσµό 8000 ατόµων µαζί µε τους 
Καλαρρύτες. Το 1821 είναι τα µοναδικά χωριά στην περιοχή που συµµετέχουν στην 
επανάσταση ενάντια στην τουρκική κατοχή και σαν αντίποινα οι Τούρκοι καίνε και 
καταστρέφουν σχεδόν ολοκληρωτικά το Συρράκο. Μετά από λίγα χρόνια οι κάτοικοι 
επέστρεψαν και αναστύλωσαν τα κτίσµατά τους και η ζωή ξανάρχισε. Αν και µόνο ένα 
ποτάµι τα χωρίζει, οι Καλαρρύτες απελευθερώθηκαν το 1881 και το Συρράκο το 1912. 

 

 
 

7 http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=41 
8 http://walking-greece.ana-mpa.gr/articleview2.php?id=3220 
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Το µονοπάτι που συνδέει τα δύο χωριά είναι µικρό σε διάρκεια(1,5 ώρα) και σε γενικές 
γραµµές βατό αλλά µε ορισµένα απότοµα σηµεία. Αφού ξεκινήσει κανείς από το Συρράκο 
κατεβαίνει την µια πλευρά του φαραγγιού του Χρούσια, παραπόταµου του Άραχθου, 
περνάει τη µικρή σιδερένια γέφυρα πάνω από τον ποταµό και ανηφορίζει από την άλλη 
πλευρά σε µεγάλες αλλά βατές κλίσεις και σκαλοπάτια. Έπειτα οµαλοποιείται η κλίση και 
προχωρώντας προς τους Καλαρρύτες το έδαφος γίνεται όλο και πιο οµαλό. 

Παρά την κλίση των πλαγιών το µονοπάτι είναι αρκετά εύκολο και έχει ιδιαίτερα 
εντυπωσιακά σηµεία θέας που αποζηµιώνουν την κόπωση των πιο απότοµων σηµείων. Στα 
σκαλοπάτια κοντά στο ποτάµι υπάρχουν και βοηθητικά σιδερένια κάγκελα για τις πιο 
βροχερές ή παγωµένες µέρες. Εντύπωση και δέος προκαλεί το γεγονός ότι στη µεγαλύτερη 
διαδροµή του µονοπατιού υψώνονται βράχοι από τη µία του πλευρά, ενώ από την άλλη 
υπάρχει ο γκρεµός από το φαράγγι. Πολλά ρυάκια κυλούν προς την κοίτη του ποταµού, ενώ 
σχηµατίζονται και κάποιοι µικροί καταρράκτες. 

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 πραγµατοποιήθηκε από τον γράφοντα η διάσχιση 
του µονοπατιού Συρράκο – Καλαρρύτες. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για περπάτηµα στη 
φύση αφού ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και η θερµοκρασία ήταν στους 16ο  C. Το µονοπάτι 
είναι µήκους 2,9 χιλιοµέτρων και ο χρόνος που χρειάστηκε για να γίνει η διαδροµή ανήλθε 
σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο πραγµατικός χρόνος σε κανονικό ρυθµό 
είναι µικρότερος αφού κατά τη διάρκεια της περιήγησης γίνονταν συχνές στάσεις για 
φωτογραφίες. Η πορεία που ακολουθήθηκε ήταν από το Συρράκο (µε υψόµετρο 1194 µέτρα) 
προς τους Καλαρρύτες (µε υψόµετρο 1144 µέτρα). Το χαµηλότερο σηµείο, σε υψόµετρο, 
από όπου διέρχεται το µονοπάτι, βρίσκεται στα 989 µέτρα, και τοποθετείται στο ποτάµι. Το 
µονοπάτι χαρτογραφικά απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη της περιοχής σε κλίµακα 
1:50000. Η χαρτογραφική απόδοση έγινε ως εξής: 

 
� Με φορητό GPS έγινε η αποτύπωση των συντεταγµένων της διαδροµής, έχοντας το 

GPS στη λειτουργία “track”, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας από το ένα χωριό 
στο άλλο. 

� Η διαδροµή που αποτυπώθηκε στο GPS µεταφέρθηκε σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
της περιοχής, το οποίο είχε δηµιουργηθεί σε περιβάλλον Autocad. 

 

 
Χάρτης 2. Το µονοπάτι Συρράκο - Καλαρρύτες 
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9. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 
 

Η αξία του περιηγητικού τουρισµού στις ορεινές περιοχές τόσο για τον ίδιο τον 
άνθρωπο που έρχεται σε άµεση επαφή µε το φυσικό περιβάλλον όσο και για την ανάπτυξη 
των περιοχών είναι αδιαµφισβήτητη. Για να προσελκύσουν, όµως, οι διάφορες περιοχές τον 
επισκέπτη ώστε να βρεθεί στα µέρη τους και να περπατήσει τα µονοπάτια, θα πρέπει να του 
προσφέρουν άνεση και ασφάλεια. Η άνεση µπορεί να συµπυκνωθεί µε λίγα λόγια σε µια 
υποτυπώδη σήµανση αλλά και στη συντήρηση των µονοπατιών. 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια του περιηγητή, λύση µπορεί να δώσει ένα GPS χειρός, 
καθώς θα εµφανίζεται στην οθόνη του η διαδροµή του µονοπατιού. Με τον τρόπο αυτό θα 
µπορεί να συνειδητοποιεί ο περιηγητής αν η πορεία του είναι η σωστή ή αν αποκλίνει από 
αυτήν και έτσι να επανέρχεται στη σωστή πορεία. Έτσι δεν θα έχει ενδοιασµούς να 
επιχειρήσει µια περιήγηση στη φύση και εκείνος που δεν είχε καµία επαφή µε την 
εναλλακτική αυτή µορφή τουρισµού ως τώρα. 

Το κόστος για ένα GPS χειρός δεν είναι προσιτό για κάποιον που κάνει περιστασιακά 
κάποιες περιηγήσεις αλλά ούτε και αποτρεπτικό στα πλαίσια της αγοράς του από µία 
κοινότητα ή ένα δήµο. Προτείνεται, συνεπώς, στις κοινότητες Συρράκου και Καλαρρυτών, 
όπου έγινε η καταγραφή του µονοπατιού, αλλά και σε όποιους δήµους θέλουν να κάνουν πιο 
ελκυστικά τα περιηγητικά τους µονοπάτια να αποκτήσουν έναν αριθµό GPS χειρός. Ο 
προσδιορισµός του αριθµού εξαρτάται από το πλήθος των επισκεπτών του κάθε τόπου για 
περιηγητικό τουρισµό και από την οικονοµική άνεση του δήµου. Στις συσκευές αυτές θα 
περαστούν οι συντεταγµένες όλων των διαδροµών των µονοπατιών που θέλει να αναδείξει ο 
κάθε δήµος. Έτσι, ο κάθε περιηγητής θα µπορεί να ενοικιάζει το GPS, σε προσιτή φυσικά 
τιµή, και να επιχειρεί την διαδροµή µη έχοντας κανένα ενδοιασµό και νιώθοντας 
περισσότερη ασφάλεια. 
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http://www.skai.gr: Ιστοσελίδα ενηµέρωσης του ραδιοτηλεποτικού σταθµού ΣΚΑΪ 

http://walking-greece.ana-mpa.gr: Ιστοσελίδα µε ταξιδιωτικές πληροφορίες για την Ελλάδα 
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Ανάπτυξη του Σπηλαιολογικού Τουρισµού στα Τζουµέρκα 
 

Μαριάνθη Μαχαιρά, Γεωλόγος 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

 

 
Περίληψη 

 
O σπηλαιολογικός τουρισµός είναι µία ακόµη µορφή εναλλακτικού τουρισµού, που τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει δηµοφιλής. Στην παρούσα εργασία γίνονται διάφορες προτάσεις 
αξιοποίησης των σπηλαίων µε στόχο την ενίσχυση του σπηλαιολογικού τουρισµού στην 
περιοχή των Τζουµέρκων. 

Για το σπήλαιο της Μονής Κηπίνας προτείνονται ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος 
ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των ενδιαφεροµένων, η δηµιουργία χώρων στάθµευσης, η 
κατασκευή πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης και η αναπαραγωγή έντυπου υλικού 
παρουσίασης του σπηλαίου. 

Όσον αφορά στο σπήλαιο της Ανεµότρυπας, που είναι και το µόνο τουριστικά 
αξιοποιηµένο σπήλαιο, µία απ’ τις δράσεις που προτείνονται είναι η βελτίωση των 
υποδοµών του και της προσβασιµότητάς του. Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση µίας µελέτης 
αξιολόγησης της υφιστάµενης υπηρεσίας ξενάγησης του σπηλαίου, η κατασκευή πινακίδων 
σήµανσης και πληροφόρησης και η δηµιουργία διαφηµιστικού και έντυπου υλικού 
παρουσίασης του σπηλαίου. 

Στη σπηλιά του Κατσαντώνη προτείνεται η δηµιουργία πινακίδων σήµανσης και 
πληροφόρησης, η κατασκευή µονοπατιού τουριστικής διαδροµής που θα οδηγεί στη σπηλιά, 
η τοποθέτηση επιγραφής έξω απ’ το σπήλαιο µε πληροφορίες για τη ζωή του Κατσαντώνη, η 
εσωτερική διαµόρφωση της σπηλιάς, η ανάδειξη των ονοµάτων που είναι σκαλισµένα στη 
σπηλιά, ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και η δηµιουργία έντυπου 
υλικού παρουσίασης της σπηλιάς. 

 

Development of cave-tourism in the area of Tzoumerka 
 

Marianthi Machaira, Geologist 
University of Patras 

 
Αbstract 

 
 

Recently, Cave tourism is one form of alternative tourism that has became popular. In 
this essay various proposals of caves exploitation, aiming at cave tourism development in 
Tzoumerka are analyzed. 

Regarding Moni Kipinas cave, the measures proposed are: An educational / training 
programme about the cave, the manufacture of signs that will inform about the cave’s 
location and a reproduction of brochures about the cave. 

Concerning the cave of Anemotrypa, which is the only developed cave in the area, one 
of the actions that is proposed is the amelioration of the cave infrastructure and of its access. 
Further proposals are: The elaboration of a project that will evaluate the current quality of the 
tour guides, the placement of information signs and the creation of information material. 

In Katsantonis cave, the placement of signs directing to the cave, the maintenance of the 
footpath that leading to the cave, the creation of a sign outside the cave with information 
about Katsantonis life, the configuration of the cave’s indoor space, the highlighting of the 
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old visitors names that are engraved in the cave and the publishment of brochures, are 
proposed. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η Ελλάδα, είναι µία χώρα στην οποία κυριαρχούν οι ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί, γι’ 

αυτό και υπάρχουν πολλά και εντυπωσιακά σπήλαια. Τα σπήλαια παρουσιάζουν πλούσιο 
αισθητικό ενδιαφέρον, αλλά συχνά χαρακτηρίζονται και από έντονο επιστηµονικό και 
ιστορικό ενδιαφέρον. 

Ο σπηλαιολογικός τουρισµός, είναι µία µορφή εναλλακτικού τουρισµού η οποία 
περιλαµβάνει την εξερεύνηση σπηλαίων από γεωλογική, πολιτιστική, ιστορική, 
αρχαιολογική,   βοτανική   και   εκπαιδευτική   οπτική.   Στην   εργασία   αυτή   γίνεται   µία 
προσπάθεια  ανάδειξης  αυτών  των  χαρακτηριστικών  στα  σπήλαια  µελέτης  που  είναι  το 
σπήλαιο της Μονής Κηπίνας, το σπήλαιο της Ανεµότρυπας και η σπηλιά του Κατσαντώνη. 

Οι άνθρωποι επισκέπτονται τα σπήλαια, κυρίως για να αποδράσουν από την 
καθηµερινότητά τους, για τις γνώσεις που µπορούν να αποκοµίσουν, καθώς και για 
ιστορικούς λόγους. Συνεκτιµώντας τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών και τα στοιχεία κάθε 
σπηλαίου έγιναν προτάσεις µε στόχο την ανάδειξη και την τουριστική αξιοποίηση των 
σπηλαίων της περιοχής των Τζουµέρκων. 

 
2. Γενικά περί σπηλαίων 

 
2.1 Σχηµατισµός των σπηλαίων 

 
Τα σπήλαια είναι κοιλότητες του υπεδάφους µε διάφορες µορφές και σχήµατα. 

∆ηµιουργούνται λόγω της διαβρωτικής κυρίως, αλλά και της διαλυτικής δράσης των υδάτων 
σε ασβεστολιθικά πετρώµατα. Σε πολλές, όµως, περιπτώσεις η δηµιουργία ή διεύρυνση 
διάφορων σπηλαιοεγκοίλων οφείλεται στη µηχανική ενέργεια. 

Ανάλογα µε τον τρόπο γένεσής τους διακρίνονται σε καρστικά, υδροµηχανικής 
ενέργειας και αιολικής ενέργειας. Τα καρστικά σπήλαια οφείλουν τη γένεσή τους  στη 
χηµική αποσάθρωση των προϋπαρχόντων πετρωµάτων εξαιτίας της κυκλοφορίας του νερού 
µέσα σ’ αυτά. Το όνοµά τους προέρχεται απ’ την περιοχή Καρστ της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, όπου ο σχηµατισµός σπηλαίων έχει τελεστεί σε µεγάλη κλίµακα. Τα 
υδροµηχανικής ενέργειας σπήλαια οφείλονται στη µηχανική φθορά των πετρωµάτων 
εξαιτίας της ελεύθερης κυκλοφορίας του νερού στο υπέδαφος και διακρίνονται σε τρεις 
τύπους: οριζόντια, κατακόρυφα και λιµναία. Ταξινοµούνται δε σε θαλάσσια, σε παγετώδη 
και σε σπήλαια πάγου. Τα αιολικής ενέργειας σπήλαια διανοίγονται εξαιτίας της 
καταστροφικής δράσης του ανέµου. (Πετροχείλου, 2009) 

Παρόλο που κάποια σπήλαια ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διάνοιξη ορυχείων, η 
πλειοψηφία των σπηλαίων έχει φυσικές εισόδους. Αυτές ποικίλουν σε µέγεθος από πολύ 
µικρές και στενές διόδους που είναι δύσκολο να τις εντοπίσει κανείς, µέχρι και µεγάλου 
εύρους και βάθους χάσµατα. Ξεκινώντας από το εξωτερικό, µπορούµε να διακρίνουµε την 
είσοδο και το κυρίως µέρος ενός σπηλαίου. Οι είσοδοι µπορεί να προεκτείνονται οριζόντια ή 
ελαφρώς κεκλιµένα προς το εσωτερικό ή να είναι κατακόρυφα χάσµατα. Το κύριο µέρος, 
συνήθως, είναι διαµορφωµένο ακανόνιστα, παρουσιάζοντας ποικίλα θολωτά κοιλώµατα, που 
συγκοινωνούν µεταξύ τους µε στενούς οχετούς και υπόγειες φυσικές στοές. Περιλαµβάνει 
υδάτινα ρεύµατα, θαλάµους, στενούς διαδρόµους ακόµα και µικρούς καταρράκτες. 1 

 
 

 
1 http://lyk-peir-mytil.les.sch.gr/ergasies%20mathitwn/sphlaia/sphlaia.htm 
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2.2 Αισθητική των σπηλαίων 
 

Τα νερά της βροχής που εισχωρούν στη γη από τις σχισµές των πετρωµάτων 
παρασύρουν µαζί τους, εξαιτίας της διαλυτικής ικανότητάς τους, µικρό ποσοστό πετρώµατος 
(ανθρακικό ασβέστιο CaC03). Όταν µια σταγόνα φθάσει στην οροφή κάθε κοιλώµατος, 
παραµένει επί τόπου, µέχρις ότου η επόµενη τη σπρώξει να πέσει στο δάπεδο. Κατά το 
διάστηµα, που η πρώτη σταγόνα αιωρείται, σχηµατίζει γύρω της ένα υποτυπώδες 
δακτυλιδάκι από το ανθρακικό ασβέστιο που περιείχε. Κατά τον ίδιο τρόπο θα ενεργήσουν 
και οι επόµενες σταγόνες. Έτσι αρχίζει να σχηµατίζεται ο σταλακτίτης σε σχήµα 
µακαρονιού. Παράλληλα ογκώνεται, ανάλογα µε την ποσότητα των σταγόνων που τον 
επαλείφουν και του δίνουν διάφορα σχήµατα. (Πετροχείλου, 2009) 

Οι σταλαγµίτες σχηµατίζονται µε τις σταγόνες που πέφτουν στο δάπεδο, από 
αντίστοιχους σταλακτίτες. Αργά, αλλά σταθερά, οι σταλακτίτες και οι σταλαγµίτες 
αναπτύσσονται και κάποτε ενώνονται και σχηµατίζουν τις κολώνες. Σειρές από κολώνες 
σχηµατίζουν τους σταλακτιτικούς τοίχους, που χωρίζουν τα κοιλώµατα σε θαλάµους. 
Ανάλογα µε την ταχύτητα της σταγονορροής, το ύψος της οροφής και τις κλιµατολογικές 
συνθήκες δηµιουργούνται τα διάφορα είδη και σχήµατα σταλακτιτικού διακόσµου. 
Κατακόρυφοι σταλακτίτες, παραπετασµατοειδείς, ροπαλοειδείς, µαστοειδείς, σφαιροειδείς, 
µέδουσες, δίσκοι ανώµαλης ανάπτυξης, καταρράκτες, αρµόνια, ακανθωτοί, βοτρυοειδείς, 
ανακρυσταλλώσεις κλπ. Ανάλογα είναι τα είδη των σταλαγµιτών: ∆ενδροειδείς, λοφοειδείς, 
λαµπαδοειδείς, ανθόµορφοι, κάκτοι, φιαλωτοί, κεφαλωτοί, κηροπήγια, ψηφιδωτοί, 
ροόµορφοι, µαργαριτάρια διαφόρων ειδών, πινακοειδείς, κοραλλιοειδείς, σύνθετοι κλπ. Ένα 
σπάνιο είδος λιθωµατικού υλικού είναι το σπηλαιόγαλα, σε χρώµα λευκό και σε υδαρή 
κατάσταση που όταν εκτεθεί στο ύπαιθρο στερεοποιείται. Το βάρος του είναι πολύ 
µικρότερο σε σύγκριση µε άλλα λιθώµατα, γιατί είναι πορώδες. Σπηλαιόγαλα υπάρχει σε 
πολλά ελληνικά σπήλαια. 

Η αργή σταγονορροή βοηθάει στη γρηγορότερη ανάπτυξη των σταλακτιτών, γιατί µε 
την καθυστέρηση αποτίθεται περισσότερο ανθρακικό ασβέστιο. Αντίθετα, η ταχύτερη 
σταγονορροή βοηθάει στην ταχύτερη ανάπτυξη των σταλαγµιτών. Τα ποικίλα χρώµατά των 
σταλακτιτών και σταλαγµιτών προέρχονται από το χρώµα του ασβεστολίθου που µπορεί να 
είναι λευκό, κόκκινο αν έχει προσµίξεις οξειδίου του σιδήρου κ.α. 

 
2.3 Χρήσεις των σπηλαίων 

 
Τα σπήλαια έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου από τις απαρχές της 

ιστορίας του. Στην αρχή, αποτέλεσαν τον τόπο κατοικίας ή και καταφυγής του για να 
προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες ή τα άγρια ζώα. Επίσης, χρησιµοποιούνταν ως 
τόπος ταφής των νεκρών. Στα σπήλαια ο άνθρωπος αποτύπωσε µε βραχογραφίες, τις πρώτες 
σκηνές της ατοµικής και κοινωνικής του εξέλιξης. Αργότερα, το µυστηριακό περιβάλλον 
των σπηλαίων και ο ωραίος φυσικός τους διάκοσµος τον ώθησαν να τα χρησιµοποιεί σαν 
Ιερά για την λατρεία των θεοτήτων του. Στις δύσκολες περιόδους των ιστορικών χρόνων, 
αποτέλεσαν ασφαλείς κρυψώνες και χώρους τελευταίας άµυνας. (Πλυµάκης, 2002) 

Από την αρχαία εποχή ακόµη, τα νερά των ελληνικών σπηλαίων χρησιµοποιήθηκαν για 
άρδευση, ύδρευση (Αγ. Ελένης, Ζυγού Καβάλας) και θεραπευτικούς σκοπούς (Υπάτης, Αγ. 
Κηρύκου Ικαρίας, Μήλου, Καµένων Βούρλων κλπ.). Στις ορεινές περιοχές οι σπηλιές 
εξυπηρέτησαν τους τυροκόµους να διατηρούν σ’ αυτά τα τυριά τους, ενώ πολύ ποιµένες 
πολλών ελληνικών περιοχών τις χρησιµοποιούσαν για ασφαλή ποιµνιοστάσια. 
(Πετροχείλου, 2009) 
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3. Ο Σπηλαιολογικός τουρισµός 
 

Ο σπηλαιολογικός τουρισµός είναι µία ακόµη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει δηµοφιλής. Τα ελληνικά βουνά είναι πλούσια σε 
ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς µε έντονες διαβρώσεις στα εδάφη τους που σχηµατίζουν τα 
σπήλαια, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετά και ενδιαφέροντα θαλάσσια σπήλαια. Τα πετρώµατα 
και οι ιδιαίτερες συνθήκες που οδήγησαν στη δηµιουργία τους, έχουν συνεισφέρει στο να 
δηµιουργηθούν µέσα στα σπήλαια φυσικά έργα τέχνης µε σπάνιους  συνδυασµούς 
εσωτερικού διάκοσµου και φυσικής οµορφιάς. Σε συνδυασµό µάλιστα µε το αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει πολλά από τα ελληνικά σπήλαια, ο σπηλαιολογικός τουρισµός 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση.2

 

Ο σπηλαιολογικός τουρισµός περιλαµβάνει την εξερεύνηση των σπηλαίων από 
γεωλογική, πολιτιστική, ιστορική, αρχαιολογική, βοτανική και εκπαιδευτική οπτική, 
συλλέγοντας ορυκτά και πετρώµατα. (Dourne, 2000 και Wanger, 2005) 

Στην Κορέα οι Kim et al. (2009) πραγµατοποίησαν έρευνα µε στόχο να εντοπιστούν τα 
χαρακτηριστικά και τα κίνητρα των ανθρώπων που επισκέπτονται τα σπήλαια. Από την 
έρευνα προκύπτει ότι οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους να επισκέπτονται 
τα σπήλαια είναι για να αποδράσουν από την καθηµερινότητα τους, να αποκοµίσουν 
γνώσεις και τέλος για να συµβάλουν στη διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Πιο συγκεκριµένα, οι Kim et al. υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που 
επισκέπτονται τα σπήλαια και έχουν ως κύριο κίνητρό τους την απόδραση, πιστεύουν ότι η 
αξία της επίσκεψης στα σπήλαια οφείλεται στην ενίσχυση που προσφέρεται στην ποιότητα 
της ζωής τους. Οι επισκέπτες αυτής της κατηγορίας είναι κυρίως παντρεµένοι, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ή υπάλληλοι γραφείου που επιθυµούν να δραπετεύσουν από την καθηµερινή 
αγχωτική ζωή τους. Μια άλλη οµάδα επισκεπτών που έχει ως βασικό της κίνητρο τη γνώση, 
εκτιµά τη βιωµατική εµπειρία της επίσκεψης σε σπήλαια. Αποτελείται από ανθρώπους που 
επιθυµούν να αποκτήσουν τη νέα γνώση που τους προσφέρεται µε την επίσκεψη στα 
σπήλαια και έχει σχέση µε τη γεωλογία, τη γεωγραφία, την ορυκτολογία και την 
ανθρωπολογία. Επισκέπτες αυτής της κατηγορίας είναι νέοι σπουδαστές ή επαγγελµατίες 
που επιδιώκουν την επέκταση της γνώσης τους σε µια καινούρια κατεύθυνση. Η επόµενη 
οµάδα που επιλέγει να επισκεφτεί τα σπήλαια έχει ως βασικό της κίνητρο την ισχυρή 
επιθυµία να διατηρηθεί η φυσική κληρονοµιά των σπηλαίων και έχει ισχυρή πεποίθηση για 
την αξία του σπηλαίου ως τουριστικού πόρου. (Kim et al, 2009) 

 
4. Σπήλαια στην περιοχή µελέτης 

 
4.1 Το σπήλαιο της Μονής Κηπίνας 

 
Το σπήλαιο της Μονής Κηπίνας βρίσκεται κοντά στο χωριό Χριστοί Πραµάντων. Το 

όνοµα της Μονής λέγεται ότι οφείλεται στους κήπους που καλλιεργούσαν κοντά στη µονή οι 
µοναχοί. Κατά τον Σεραφείµ Βυζάντιο το µοναστήρι χτίστηκε το 1212 από κάποιον 
αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο και είναι αφιερωµένο στην Κοίµηση της Θεοτόκου. 

Υπάρχουν πολλές παραδόσεις για τη Μονή. Μία απ’ αυτές λέει ότι χίλια χρόνια πριν, 
κάποιοι µοναχοί είδαν στο συγκεκριµένο σηµείο καντήλι να καίει και αποφάσισαν να 
χτίσουν εκεί νέο µοναστήρι. Κατά το χτίσιµο της µονής λέγεται ότι έπεσε ένας µάστορας 
από µεγάλο ύψος χωρίς να πάθει τίποτα και επέστρεψε πάλι στην εργασία του. 

Παλαιότερα είχε γίνει προσπάθεια να χτιστεί νέο µοναστήρι ψηλότερα από το ήδη 
υπάρχον, στον απότοµο βράχο. Εκεί υπάρχει σπηλιά µεγαλύτερου µήκους και αγνώστου 
βάθους. Ακόµη και σήµερα µπορεί ο επισκέπτης να δει τις θεµελιώσεις που είχαν γίνει. 

 
2 http://www.kefalonia-online.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=100 
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Αυτή η προσπάθεια για το χτίσιµο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί κατά την µεταφορά υλικών 
κάποιος µοναχός σκοτώθηκε. Η πρόσβαση γινόταν από ένα µονοπάτι βορειοδυτικά της 
Μονής. Κάποιες τοιχοποιίες σώζονται ακόµη και σήµερα. 

Η πρόσβαση στο µοναστήρι γίνεται από ένα µικρό µονοπάτι στα ανατολικά του, 
λαξευµένο στο βράχο και από µια µικρή κρεµαστή ξύλινη γέφυρα. Υπάρχει η δυνατότητα να 
σηκώνεται µε ένα µοχλό, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή των επιδροµών είτε των Τούρκων 
είτε των ληστών κατά το παρελθόν. 

Στα δεξιά της σπηλιάς λαξεύτηκε ο βράχος όπου χτίστηκε το καθολικό της µονής, µια 
µικρή µονόκλιτη Βασιλική. Στον µικρό ναό της µονής υπάρχουν αγιογραφίες πιθανόν του 
17ου αιώνα. Το ρόλο της στέγης παίζει ο συµπαγής βράχος που έχει λαξευτεί µε τέχνη ώστε 
να σχηµατίζει ένα τέλειο θόλο.3 Το υπόλοιπο κοίλωµα του βράχου αξιοποιήθηκε ώστε να 
χτιστούν οι χώροι υποδοχής, φιλοξενίας και τα κελιά των µοναχών. Στο χώρο που σήµερα 
χρησιµοποιείται σαν κουζίνα υπάρχει ένα ξύλινο ντουλάπι όπου στην πραγµατικότητα είναι 
πόρτα και οδηγεί σε κρύπτη. Ανοίγοντας την «ντουλάπα» φαίνονται τα ράφια. Τραβώντας 
την ξύλινη πλάτη του αποκαλύπτεται η κρύπτη που βοήθησε στην αντιµετώπιση των 
δυσκολιών που εµφανίζονταν κατά καιρούς. 

Το σπήλαιο εξερευνήθηκε από την Άννα Πετροχείλου που έκανε τις µετρήσεις και το 
σχέδιο της κάτοψης, καθώς και τον Οκτώβριο του 1993 από τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό 
Εξερευνητικό Όµιλο (ΣΠΕΛΕΟ) υπό τον Στέφανο Νικολαΐδη. (Τσούκας, 2000) 

Η είσοδος στο σπήλαιο γίνεται από τον πρόναο αριστερά του ναού, που δεν είναι 
τοιχογραφηµένος, µέσα από µία ξύλινη πόρτα. Στην αρχή δυσκολεύεται κανείς να 
προχωρήσει λόγω του ότι είναι αρκετά χαµηλή η οροφή του σπηλαίου. 

Το σπήλαιο αποτελείται από µία γαλαρία, στην οποία εναλλάσσονται τοµές αυτής, 
σχηµατισµένες απ’ τα νερά που συσσωρεύονταν µε πίεση. Είναι τύπος παλαιού, υπόγειου 
ποταµού. Οι πρώτες γαλαρίες διακρίνονται από κρεµασµένους από την οροφή σχηµατισµούς 
και οι δεύτερες που ακολουθούν, έχουν στρογγυλές οροφές που µοιάζουν µε σωλήνες. 
Μερικά τµήµατα των γαλαριών αυτών είναι πλατιά και µε χαµηλή οροφή. Αυτά πρέπει να 
είναι σηµεία, όπου τα υπόγεια νερά κυλούσαν αργά. Άλλα τµήµατα έχουν βαθιές 
διαβρώσεις που µοιάζουν µε καζάνια, τα οποία δηλώνουν σηµεία µε ορµητικά νερά. 

Οι σταλακτίτες είναι σπανιότατοι µέσα στο σπήλαιο. Υπάρχει µόνο ένας στύλος, στο 
µέσο του, που δηµιουργήθηκε µε τα χρόνια απ’ την ένωση του σταλακτίτη µε τον 
σταλαγµίτη. Τα νερά επίσης, είναι σπάνια και υπάρχουν µόνο δύο µικρές λίµνες κοντά στην 
είσοδο. 

Το µήκος του σπηλαίου είναι 240 µέτρα και είναι προσιτό µέχρι το τέλος του, µε 
κάποιες µικρές δυσκολίες. Το σηµερινό προσιτό τέλος του σπηλαίου στο εσωτερικό του 
είναι τµήµα παλιού σίφωνος.4

 

∆ιαστάσεις σπηλαίου: 
� Μήκος οριζόντιο: 158 m 
� Μήκος διαδροµής: 240 m 
� Ανώτατο ύψος δαπέδου από δάπεδο εισόδου: 6,5 m 
� Μέγιστο ύψος οροφής: 9 m 
� Επιφάνεια: 940 m2

 

Η συµβολή της Μονής στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν πολύ σηµαντική. Σύµφωνα 
µε την παράδοση, στη Μονή λειτούργησε κρυφό σχολειό και χρησιµοποιήθηκε ως φρούριο 
κατά την ελληνική επανάσταση του 1821, όπου κατέφευγαν εκεί για ασφάλεια οι κάτοικοι 
του χωριού αλλά και των γειτονικών χωριών, λόγο της δυσπρόσιτης θέσης.5

 

 

 
3 http://www.epirus.org/?p=22 
4 http://www.cyberotsarka.gr 
5 http://www.epirus.org/?p=22 
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Εικόνα 1. Αποτύπωση του σπηλαίου της Μονής Κηπίνας 

 
Προτάσεις αξιοποίησης σπηλαίου 

 
Έχοντας συλλέξει πληροφορίες που αφορούν στην ιστορία και την υφιστάµενη κατάσταση 
του σπηλαίου της Μονής Κηπίνας, γίνεται µία προσπάθεια να δοθούν διάφορες προτάσεις 
αξιοποίησης του σπηλαίου. 

 
Προτείνονται: 

 
1. Σχεδιασµός ενός προγράµµατος ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των ενδιαφεροµένων, 

όπως είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών µε στόχο την ενηµέρωση των 
κατοίκων και της εκπαιδευτικής κοινότητας των γειτονικών περιοχών αναφορικά µε την 
ιστορία του σπηλαίου. 

 
2. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης που θα µπορούν να φιλοξενούν πούλµαν  και 

αυτοκίνητα ώστε να µην σταθµεύουν παράπλευρα του δρόµου µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται πρόβληµα στην κυκλοφορία. 

 
3. Κατασκευή πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης. Με την συγκεκριµένη δράση 

προβλέπεται η δηµιουργία πινακίδων σήµανσης βασισµένων στα πρότυπα που έχει 
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (χρώµα, µέγεθος, υλικό κλπ). Επιπλέον, η δράση αυτή 
προβλέπει την τοποθέτηση των πινακίδων από εξειδικευµένα συνεργεία σε  σηµεία 
δίπλα στο δρόµο. Στόχος των πινακίδων είναι να ενηµερώνουν τον επισκέπτη της 
περιοχής (οδηγό, πεζοπόρους, κλπ) για την ακριβή τοποθεσία του σπηλαίου της Μονής. 
Η σηµερινή κατάσταση των πινακίδων δεν είναι επαρκής. 
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4. Η αναπαραγωγή έντυπου υλικού παρουσίασης του σπηλαίου. Η δράση αυτή προβλέπει 
τη δηµιουργία ειδικών εντύπων µε πληθώρα πληροφοριών και φωτογραφιών που θα 
διανέµονται δωρεάν στους επισκέπτες. 

 

4.2 Σπήλαιο Ανεµότρυπας 
 

Συχνά κάποια ασήµαντη ή τυχαία αφορµή µπορεί να γίνει η αιτία για την ανακάλυψη 
ενός σπηλαίου. Έτσι ο λίγος αέρας που προερχόταν από κάποια σχισµή και δρόσισε τις 
πλάτες του Α. Λάµπρη και του Θ. Καρακώστα - που κάθισαν να ξεκουραστούν στη σκιά 
κάποιου δέντρου τον Σεπτέµβρη του 1960, έγινε η αφορµή µιας αξιόλογης ανακάλυψης. 
(Πετροχείλου, 2009) 

Το Σπήλαιο της Ανεµότρυπας βρίσκεται κοντά στο χωριό Πράµαντα στο 
νοτιοανατολικό τµήµα του νοµού Ιωαννίνων, σε υψόµετρο 900 µ. Το 1960 ερευνήθηκε από 
την σπηλαιολόγο Άννα Πετροχείλου, η οποία και το ονόµασε «Ανεµότρυπα». Σήµερα 270 
m από τα συνολικά 350 m του µήκους του, είναι επισκέψιµα.6

 

Το σπήλαιο έχει τρία επίπεδα. Το ψηλότερο δεν είναι επισκέψιµο καθώς είχε 
καταρρεύσει παλαιότερα, το µεσαίο είναι η διαµορφωµένη τουριστική διαδροµή και το 
χαµηλότερο είναι η κοίτη υπόγειου ποταµού που διαρρέει το σπήλαιο. Το σπήλαιο είναι 
χωρισµένο σε θαλάµους που συνδέονται µε διαδρόµους, άλλοτε ανηφορικούς και άλλοτε 
κατηφορικούς.7

 

Οι διάδροµοι του σπηλαίου έχουν µήκος 350 m περίπου και η έκταση που καλύπτει το 
σπήλαιο είναι 1500 m2. Έχει δέκα θαλάµους και διαδρόµους, που συνδέονται µεταξύ τους, 
στολισµένοι µε διάφορα λιθωµατικά πολύχρωµα συµπλέγµατα. Ακόµη, έχει τρεις 
χρωµατιστές λιµνούλες: µία γκρίζα, µία κόκκινη και µία λευκή και ένα καταρράκτη 
στολισµένο µε σταλακτίτες. (Πετροχείλου, 2009) Το χειµώνα τα άφθονα νερά του, 
τροφοδοτούν την γκρίζα λιµνούλα. Σ' αυτό το σπήλαιο ζουν έντοµα – λεπιδόπτερα 8 και 
άλλοι σπηλαιόβιοι οργανισµοί. Η θερµοκρασία του αέρα του είναι 19 oC και των 
τρεχούµενων νερών του είναι 10 oC. 

Η τρίτη στάθµη βρίσκεται κάτω από τη δεύτερη. Πρόκειται για οχετούς, που δέχονται 
τα τρεχούµενα νερά του σπηλαίου. Αυτά προέρχονται από καταρράκτη ύψους 2 m, που 
βρίσκεται στο τέλος του. Τα νερά είναι ορατά στο τέλος της τουριστικής διαδροµής του 
σπηλαίου και εξαφανίζονται ύστερα από ροή δέκα µέτρων σε απρόσιτο οχετό της τρίτης 
στάθµης. Επανεµφανίζονται στον πρώτο θάλαµο του σπηλαίου, από όπου διοχετεύονται σε 
οχετό, για να εκβάλουν σαν πηγή 25 m αριστερά και χαµηλότερα από την είσοδο του 
σπηλαίου. Η ροή των νερών διαπιστώθηκε ύστερα από ρίψη φλουορεσαΐνης (χηµική 
χρωστική ουσία). Με τα νερά αυτά υδρεύονται και αρδεύονται παρακείµενα χωριά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 http://www.epirus.org/?p=101 
7 http://www.pramanta.gr/anemotrypa/index.htm 
8 http://www.pramanta.gr/anemotrypa/index.htm 
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Τουριστική διαδροµή  
 

 
Εικόνα 2. Κάτοψη Σπηλαίου Ανεµότρυπας 

 

Ο διάδροµος, που εµφανίζεται αµέσως µετά την είσοδο του σπηλαίου ανήκει στην 
πρώτη στάθµη. Στο τέλος του, υπάρχει µία τσιµεντένια σκάλα η οποία οδηγεί στη δεύτερη 
στάθµη που είναι και το κύριο σπήλαιο. Αριστερά και σε όλο το µήκος του διαδρόµου 
διανοίγεται ο «Θάλαµος του Ποταµού». Στη συνέχεια, µπροστά υπάρχει µία σκάλα η οποία 
οδηγεί ανάµεσα από πέτρινα στολίδια στον στενό διάδροµο από όπου µπορεί κανείς να δει 
από κοντά τα υπολείµµατα της πρώτης στάθµης. Στο τέλος του διαδρόµου, µπορεί να 
θαυµάσει κανείς από ψηλά τη «Μεγάλη Σάλα». 

Στη συνέχεια, κατεβαίνοντας τη διπλή σκάλα και στη συνέχεια άλλη µικρότερη, 
οδηγείται ο επισκέπτης στο «Θάλαµο της Λευκής Λιµνούλας», που βρίσκεται πίσω από µία 
σειρά µε κολώνες και σταλαγµίτες. Το αριστερό τµήµα του θαλάµου της, είναι γεµάτο από 
κολώνες και πτυχωτά παραπετάσµατα. 

Ακολουθώντας  τον  δεξιό  διάδροµο  της  «Μεγάλης  Σάλας»  φθάνει  κανείς  στον 
«∆ιάδροµο του Πλούτου», που έχει µήκος 52 m. Εκεί, έχει συγκεντρωθεί ο πλουσιότερος 
και ο εντυπωσιακότερος πολύχρωµος στολισµός του σπηλαίου. Κλιµακωτά παραπετάσµατα, 
λεπτότατοι κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγµίτες συνθέτουν αξέχαστες εικόνες. 

Στο κέντρο του, προς τον δεξιό τοίχο, πάνω από το χείλος βαράθρου, που οδηγεί σε 
κατηφορικό θάλαµο µε ωραίο στολισµό, κρέµεται ο «Πολυέλαιος». Είναι ένας 
εντυπωσιακός σχηµατισµός που έχει την µορφή πολυελαίου γι’ αυτό και ονοµάζεται έτσι. 
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Στο τέλος του, διανοίγεται ο «Θάλαµος της Κόκκινης Λίµνης». Εκεί υπάρχουν 
κλιµακωτές  λιθωµατικές  κόκκινες  λεκάνες,  όπου  δέχονται  τα  τρεχούµενα  νερά  της 
«Κόκκινης Λίµνης». 

Τα νερά της προέρχονται από πηγή, που βρίσκεται στο βάθος οχετού. Τα λεπτότατα σε 
σύνθεση σταλακτιτικά στολίδια της έρχονται σε αντίθεση µε αυτά των άλλων 
διαµερισµάτων του σπηλαίου. 

Μετά διανοίγεται κατηφορικός διάδροµος, που χωρίζεται στα δύο από ογκόλιθο. 
Αριστερά του υπάρχει µία ακόµη λιµνούλα. ∆εξιά, το δάπεδο καλύπτεται από σχηµατισµούς 
που από πάνω τους ρέουν τα λίγα νερά της «Κόκκινης Λίµνης» που καταλήγουν στο 
τελευταίο, πολύ κατηφορικό, προσιτό τµήµα του σπηλαίου. (Πετροχείλου, 2009) 

 
Προτάσεις αξιοποίησης σπηλαίου 

 
Το σπήλαιο της Ανεµότρυπας είναι το πιο ανεπτυγµένο, τουριστικά, σπήλαιο της περιοχής 
των Τζουµέρκων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιες προτάσεις που συµβάλλουν στην 
περαιτέρω ανάδειξη του σπηλαίου και εστιάζουν στην βελτίωση της λειτουργίας και της 
επισκεψιµότητας του  σπηλαίου. 

 
Προτείνονται: 

 
1. Βελτίωση των υποδοµών και προσβάσεων. Η δράση αυτή στοχεύει στην βελτίωση του 

χώρου υποδοχής των επισκεπτών µε ένα χώρο πιο σύγχρονο, πιο οργανωµένο που θα 
µπορεί να εξυπηρετεί µεγάλο πλήθος επισκεπτών. Επίσης στοχεύει στην προµήθεια 
µεταφορικού µέσου εξυπηρέτησης επισκεπτών του σπηλαίου. Με τον τρόπο αυτό 
δίνεται η δυνατότητα σε µεγάλο µέρος των επισκεπτών που δεν έχουν δικό τους 
µεταφορικό µέσο να παραλαµβάνονται από κεντρικά σηµεία της περιοχής και να 
µεταφέρονται στο σπήλαιο. 

 
2. Μελέτη αξιολόγησης υφιστάµενης υπηρεσίας ξενάγησης του σπηλαίου. Η κίνηση αυτή 

έχει ως στόχο να εξυπηρετείται και να ενηµερώνεται ο επισκέπτης για το σπήλαιο µε 
όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Θα µπορούσε να διανέµονται ερωτηµατολόγια στους 
επισκέπτες ή ακόµη και να τοποθετηθεί ένα κουτί παραπόνων που θα δίνει στον 
επισκέπτη την δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του. 

 
3. ∆ηµιουργία πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης. Οι πινακίδες που ενηµερώνουν 

τον επισκέπτη της περιοχής για την ακριβή τοποθεσία του σπηλαίου θα µπορούσαν να 
είναι τοποθετηµένες και στα γύρω χωριά, πιο µακριά από τα Πράµαντα, όπου βρίσκεται 
το σπήλαιο. Με τον τρόπο αυτό, γνωστοποιούνται και στην ευρύτερη περιοχή. 

 
4. ∆ηµιουργία διαφηµιστικού υλικού. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία ειδικού 

διαφηµιστικού υλικού προώθησης του σπηλαίου. Ως ειδικό διαφηµιστικό υλικό θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν µπλουζάκια, µπρελόκ, καπελάκια, στυλό, σηµειωµατάρια, 
εικονικές αναπαραστάσεις, κλπ. Το ειδικό διαφηµιστικό υλικό θα εκτίθεται σε ειδικούς 
χώρους έξω από το σπήλαιο. 

 
5. ∆ηµιουργία έντυπου υλικού παρουσίασης του σπηλαίου. Με την κίνηση αυτή 

προβλέπεται η σύνθεση ειδικών εντύπων µε πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά µε 
το σπήλαιο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση και προβολή του 
σπηλαίου µε στόχο να αυξηθεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών έχοντας µία πιο πλήρη 
εικόνα της αξίας του σπηλαίου. 
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4.3 Η σπηλιά του Κατσαντώνη 
 

Ο πατέρας του Κατσαντώνη, ο Γιάννης Μακρυγιάννης, γεννήθηκε στο Βασταβέτσι 
(Πετροβούνι) της Ηπείρου. Κυνηγηµένος από τον Αλή πασά, πήρε το µικρό του κοπάδι και 
κατευθύνθηκε για να κρυφτεί στην περιοχή των Αγράφων, όπου κυριαρχούσε η κλεφτουριά 
µε πρώτο κλέφτη τον ξακουστό Βασίλη ∆ίπλα. Εγκαταστάθηκε τελικά στο Μάραθο 
(Μύρισι) Αγράφων Ευρυτανίας, όπου οι κάτοικοι του χωριού τον καλοδέχτηκαν, τον 
βοήθησαν να εγκατασταθεί εκεί και τον πάντρεψαν µε την Αρετή, µια συγχωριανή τους, 
κόρη του Βασίλη ∆ίπλα. Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα αγόρια, τον Κατσαντώνη,  τον 
Κώστα Λεπενιώτη, που γεννήθηκε στη Λεπενού, το Γιώργο Χασιώτη, που γεννήθηκε στα 
Χάσια και το Χρήστο ή Κούτσικο, που πέθανε φυλακισµένος από τους Τούρκους στα 
Μετέωρα, καθώς και την κόρη τους Κατερίνα, που παντρεύτηκε στο χωριό Βελαώρα των 
Απεραντίων. 

Στο Μάραθο γεννήθηκε το πρώτο παιδί της οικογένειας, ο Αντώνης, ο µετέπειτα 
γνωστός ως Κατσαντώνης. Υπάρχουν ορισµένες αντιρρήσεις σχετικά µε το αν ο 
Κατσαντώνης γεννήθηκε στο Μάραθο. Μερικοί, όπως ο Κ. Ρωµαίος υποστηρίζουν ότι 
γεννήθηκε κοντά στο Βασταβέτσι. Οι περισσότεροι όµως από τους περιηγητές ή 
ιστοριογράφους, όπως ο Fauriel, ο Pouqueville, ο Emerson, αλλά κυρίως ο γερουσιαστής 
Γιάννης Τσιγκόλης, που έγραψε τις σηµειώσεις του ακολουθώντας πιστά τη διήγηση του 
Θεοδοσίου Νικοθέου, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι γεννήθηκε στα Άγραφα και µάλιστα 
στον τόπο εγκατάστασης του πατέρα του, το Μάραθο. Ως προς τη χρονολογία γέννησής του 
υπάρχουν και εκεί διάφορες απόψεις. Ο Κασοµούλης, τοποθετεί τη γέννησή του ανάµεσα 
στο 1770 και στο 1773 και ο Φραγγίστας το 1777. Η χρονολογία αυτή τείνει να θεωρηθεί ως 
η πιο πιθανή. Νονός του Κατσαντώνη ήταν ο ∆ίπλας και κατ' άλλη εκδοχή (Κ. Ράµφου), 
ήταν ο ∆ήµας από το Κόρθι της Ηπείρου, που ήταν τσοπάνος στα αιγοπρόβατα του Αλή 
πασά. 

Για το παρουσιαστικό του Κατσαντώνη, οι ιστορικοί συµφωνούν ότι ήταν µετρίου 
αναστήµατος, γεροδεµένος, µε "κοµψήν οσφύν", ευκίνητος, µε µαύρο µουστάκι και 
"αστραπηβόλλους οφθαλµούς", ατρόµητος, σωστό παλικάρι. Κατά την πιθανότερη εκδοχή, 
ο Κατσαντώνης ήταν παντρεµένος µε την Αγγελική, κόρη µεγαλοκτηνοτρόφου, µε την οποία 
απέκτησε ένα γιο τον Αλέξανδρο. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παράδοση η µητέρα του, που άκουγε το θρυλικό κλέφτη 
∆ίπλα να διηγείται στο γιο της, όταν ήταν παιδί, για κλέφτικα ληµέρια και την αντρειωµένη 
κλεφτουριά που µάχονταν τους Τούρκους, τον παρακαλούσε να µείνει ακόµη λίγο στο χωριό 
ασφαλής κοντά της, λέγοντας "Κάτσε Αντώνη - Κάτσε Αντώνη", από όπου προήλθε τελικά 
και το όνοµα Κατσαντώνης. Η πιθανότερη όµως εκδοχή είναι ότι το όνοµα Κατσαντώνης 
προέρχεται  από  την  τούρκικη  λέξη  "Kaçan"9

 (Κατσάν)  που  σηµαίνει   φυγόδικος.  Ο 
Κατσαντώνης προτού ακολουθήσει την κλέφτικη ζωή είχε καταστεί φυγόδικος (Κατσάν - 
Αντώνης) διότι είχε σκοτώσει κάποιον Τούρκο. 

Πριν βγει στο κλαρί ήταν βοσκός στο κοπάδι του πατέρα του και είχε γυρίσει όλα τα 
βουνά των Αγράφων. Στα εικοσιπέντε του χρόνια όµως, δηλαδή το 1802, όπως υποστηρίζει 
ο Φραγγίστας, εγκατέλειψε τον ποιµενικό βίο και έγινε κλέφτης, έπειτα από κάποιο 
περιστατικό που του συνέβη µ' έναν Τούρκο. Είχε συλληφθεί από ένα µπουλούκµπαση µε 
την κατηγορία της ζωοκλοπής και αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε πολλά λύτρα. Μόλις ο 
Κατσαντώνης απελευθερώθηκε, σκότωσε τον µπουλούκµπαση και υποχρεώθηκε έτσι, 
φυγοδικώντας, να στραφεί στην κλέφτικη ζωή. Μαζί µε δέκα συγχωριανούς ή συγγενείς του 
άφησε το Μάραθο και εντάχθηκε στην οµάδα του ∆ίπλα. Κοντά στο ∆ίπλα, έχοντας µαζί του 

 
 
 

9 http://www.evrytan.gr/ENCYKLOPAIDIA0/prosopa2/Katsantonis_1.htm 
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και τους Κώστα Λεπενιώτη και Γεώργιο Χασιώτη, αύξησε τους ανθρώπους του και 
απόκτησε δικό του ασκέρι µε 80 περίπου παλικάρια.10

 

Το 1808 αρρωσταίνει και αποτραβιέται σε µια σπηλιά έως ότου γίνει καλά. Οι Τούρκοι, 
όµως, ύστερα από εντολές του Αλή, τον βρίσκουν και τον αιχµαλωτίζουν. Μεταφέρεται 
δεµένος   στα   Γιάννενα   όπου   και   βασανίζεται.   Καρτερικά   όµως   υποµένει   όλα   τα 
βασανιστήρια, αλλά τελικώς πεθαίνει από τις κακουχίες. 

Μία από τις σπηλιές που χρησιµοποιούσε ως κρησφύγετό του στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μελισσουργοί. Η πρόσβαση στη 
σπηλιά γίνεται από ένα µονοπάτι που χρειάζεται µιάµιση ώρα περίπου για τη διάσχισή του. 
Η είσοδος στη σπηλιά είναι αρκετά χαµηλή και για να εισέλθει κανείς πρέπει πρώτα να 
συρθεί και στη συνέχεια το ύψος της σπηλιάς του επιτρέπει να σταθεί όρθιος. Στην είσοδο 
µπορεί κανείς να δει ονόµατα που έχουν χαραχθεί πολύ παλιά. 

 
Προτάσεις αξιοποίησης της σπηλιάς 

 
Η σπηλιά του Κατσαντώνη δεν έχει αξιοποιηθεί ακόµη τουριστικά. Η µεγάλη ιστορία του 
Κατσαντώνη και το µέγεθος της συνεισφοράς του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας καθιστά 
σηµαντικό γεγονός να αξιοποιηθεί η σπηλιά αυτή και να γίνει επισκέψιµη. Γνωρίζοντας την 
σηµερινή της κατάσταση, ακολουθούν κάποιες προτάσεις. 

 
Προτείνονται: 

 

1. Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης. Με αυτό τον τρόπο θα 
ενηµερώνεται ο κόσµος για την ύπαρξη αυτής της σπηλιάς και για την ακριβή της θέση. 
Έτσι, ενηµερώνεται ακόµη και ο περαστικός, που ίσως ενδιαφερθεί και επισκεφτεί την 
σπηλιά. 

 

2. Συντήρηση και σήµανση µονοπατιού τουριστικής διαδροµής. Για την πρόσβαση στη 
σπηλιά, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, πρέπει να ακολουθήσει κανείς ένα µονοπάτι 
µιάµισης ώρας περίπου. Θα µπορούσε το µονοπάτι να καταγραφεί µε χρήση GPS και 
στη συνέχεια να αποτυπωθεί πάνω σε χάρτη. Παράπλευρα του δρόµου, θα ήταν χρήσιµο 
να τοποθετηθεί σε µία πινακίδα ο χάρτης του µονοπατιού µε χαρακτηριστικά σηµάδια. 

 
3. Τοποθέτηση επιγραφής έξω απ’ το σπήλαιο. Έξω απ’ το σπήλαιο θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί µία επιγραφή µε την ιστορία του Κατσαντώνη και λεπτοµέρειες για το 
κρησφύγετο του αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ζωντανεύουν οι θρύλοι για τον Κατσαντώνη 
και την δράση του στην περιοχή. 

 
4. Εσωτερική διαµόρφωση της σπηλιάς. Η σπηλιά του Κατσαντώνη για να γίνει 

επισκέψιµη πρέπει να γίνουν µία σειρά από ενέργειες. Κατ’ αρχήν, θα µπορούσε 
τεχνητά να διανοιχθεί η είσοδος Με κατάλληλο φωτισµό µπορεί να αναδειχθεί η σπηλιά 
και να καταστεί ασφαλής η περιήγηση εντός της. 

 
5. Ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου µε την προβολή των ονοµάτων που είναι 

σκαλισµένα στη σπηλιά. 
 

6. ∆ηµιουργία έντυπου υλικού παρουσίασης της σπηλιάς. Με την κίνηση αυτή 
προβλέπεται   η   δηµιουργία   ειδικών   εντύπων   µε   πληθώρα   πληροφοριών   και 

 

 
10 http://www.agrafiotis.gr/content/view/103/115/ 
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φωτογραφιών για την σπηλιά του Κατσαντώνη. Αντικείµενο της κίνησης αυτής είναι η 
παρουσίαση και η προβολή της σπηλιάς. 

 

 
5. Συµπεράσµατα 

 
Η ολοκλήρωση της ανάδειξης των σπηλαίων της Μονής Κηπίνας, της Ανεµότρυπας και 

του Κατσαντώνη θα βοηθήσει σηµαντικά στην αναβάθµιση της τουριστικής δραστηριότητας 
της περιοχής των Τζουµέρκων αφού θα αποτελέσει πόλο έλξης αφ' ενός µεν για πολλούς 
επισκέπτες απ' την Ελλάδα και το εξωτερικό αφ' ετέρου δε χώρο επιστηµονικής µελέτης και 
εκπαίδευσης µαθητών και φοιτητών. Η ανάπτυξη των σπηλαίων εντάσσεται στους στόχους 
ήπιας τουριστικής αξιοποίησης αποτελώντας κυρίαρχο παράγοντα στο πλαίσιο 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
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Προοπτικές του θρησκευτικού τουρισµού στα Τζουµέρκα 
 

Ανδρονίκη Μποντίνη, Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 
 

 
Περίληψη 

 
Ο θρησκευτικός τουρισµός είναι µια µορφή τουρισµού, που έχει ως κεντρικό σηµείο 

αναφοράς τα ταξίδια που γίνονται µε θρησκευτικά κυρίως κίνητρα, σε χώρους και τόπους 
προσκυνηµάτων. Είναι σηµαντικός τοµέας του θεµατικού τουρισµού και η αξιοποίησή του 
µπορεί να αποτελέσει αξιόλογη πηγή ανάπτυξης για πολλές περιοχές και δη τις ορεινές. 

Στην περιοχή των Τζουµέρκων υπάρχουν πολλές διαδροµές που έχουν ως βάση 
ιστορικά - πολιτιστικά αξιόλογες µονές και εκκλησίες. Οι πέντε σηµαντικότερες είναι: 

� Eπίσκεψη στην Ι.Μ. Τσούκας στο Ελληνικό 
� Eκδροµή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης στον Καταρράκτη, σε συνδυασµό µε την 

Ι.Μ. Πλάκας στο οµώνυµο γεφύρι ή εναλλακτικά στα Πράµαντα 
� Επίσκεψη στο χωριό Καλαρρύτες στην Ι.Μ. Κηπίνας και στην Ι.Μ. Βύλιζας στο 

Ματσούκι 
� Περιήγηση στα χωριά Καλαρρύτες και Συρράκο, µε επίσκεψη στις εκεί αξιόλογες 

εκκλησίες και µονές 
� Τουριστική   διαδροµή   στην   Κόκκινη   Εκκλησία   στο   Βουργαρέλι,   η   οποία 

συνδυάζεται µε τα Θεοδώριανα και τους τοπικούς Ιερούς Ναούς. 
Όλες οι προτεινόµενες ταξιδιωτικές διαδροµές έχουν ως αφετηρία τους τα Ιωάννινα, 

εκτός από την τελευταία που έχει την Άρτα. Οι δύο πρώτες µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
αυθηµερόν ενώ οι άλλες δύο όχι, λόγω του δυσχερούς οδικού δικτύου που καθιστά δύσκολη 
και χρονοβόρα την µετακίνηση. 

 
Prospects of religious tourism in Tzoumerka range 

 
Androniki Bodini , Rural and Survey Engineer NTUA 

 

 
Abstract 

 
Religious tourism is a form of tourism related to religion-motivated trips, in places of 

pilgrimage. It represents an important part of thematic tourism and its further development 
can be a valuable source of growth for many areas, particularly the mountainous ones. 

In the area of Tzoumerka there are many routes based on historically and culturally 
notable churches and monasteries. The five most important are: 

Visit to the monastery of Tsouka in Elliniko village. 
� Excursion to the monastery of Agia Ekaterini in Katarraktis village, along with the 

monastery of Plaka in the namesake bridge, or alternatively to Pramanta village. 
� Visit to the monastery of Kipina in Kalarrites village and the monastery of Viliza in 

Matsouki village. 
� Tour to the villages of Kalarrites and Sirako, with a visit to the local churches and 

monasteries. 
� Tourist route to the Red Church in Vourgareli village, combined with Theodoriana 

village and the local churches. 
All of the above proposed travel routes have the city of Ioannina as their starting point, 

except the last one that has the city of Arta. The first two can be made on the same day, 
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while the other two cannot, due to the harsh road network which imposes difficulties to the 
transfer. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Είναι γεγονός πως η ανθρώπινη µετακίνηση στο χώρο, µε σκοπό την αναζήτηση του 

ιερού και του θείου αποτελεί µια σηµαντική ψυχολογική ανάγκη για µεγάλη µερίδα του 
πληθυσµού (Λαγός, Χριστογιάννη). Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η 
ανάδειξη κάποιων διαδροµών θρησκευτικού τουρισµού, στην περιοχή των Τζουµέρκων. Οι 
πιο χαρακτηριστικές µονές της περιοχής είναι η Ι.Μ. Τσούκας στο Ελληνικό, η Ι.Μ. Αγίας 
Αικατερίνης στον Καταρράκτη, η Ι.Μ. Κηπίνας στους Καλαρρύτες, ο Ιερός Ναός Αγ. 
Νικολάου στο Συρράκο και η Κόκκινη Εκκλησία στο Βουργαρέλι. 

 
2. Θρησκευτικός τουρισµός 

 
Θρησκευτικός τουρισµός θεωρείται το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων το 

οποίο επικεντρώνεται γύρω από µνηµεία και χώρους θρησκευτικής σηµασίας. Αποτελεί 
σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε τόπους 
λατρείας, όπως µοναστήρια και εκκλησίες. 

Τα µνηµεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής 
κληρονοµιάς και αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών. Οι βυζαντινές και οι 
µεταβυζαντινές εκκλησίες µε την αξιόλογη εικονογράφησή τους, τα ψηφιδωτά, τις 
τοιχογραφίες και τις σπάνιες εικόνες τους καθώς επίσης οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα 
ξωκλήσια, τα προσκυνήµατα της υπαίθρου, τα µοναστήρια, τα µετόχια, οι σκήτες, η 
µοναδική µοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και τα µοναστήρια των Μετεώρων 
(Θεσσαλία), µαρτυρούν τη µεγάλη προσήλωση στις παραδόσεις, τη στενή και µακραίωνη 
διασύνδεση της τέχνης µε τη θρησκευτική λατρεία. 

Σε πολλές περιοχές της χώρας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συναντήσει κτίσµατα 
και µνηµεία λατρείας διαφορετικών δογµάτων και θρησκειών, που συνυπάρχουν σε ένα 
διαρκή  διάλογο,  αναδεικνύοντας  το  σπάνιο  ιστορικό  και  πολιτισµικό  παλίµψηστο  του 
ελληνικού χώρου. 

Ο θρησκευτικός τουρισµός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 
1. Προσκυνητές τουρίστες, στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο. Οι 

τουρίστες αυτοί επισκέπτονται µία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στο θρησκευτικό 
χώρο. 

2. Τουρισµός θρησκευτικής κληρονοµιάς, του οποίου οι τουρίστες ταξιδεύουν 
οµαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και µε άλλες τουριστικές δραστηριότητες1. 

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα προορισµού θρησκευτικού τουρισµού αποτελεί 
το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος έχει τους πιο πλούσιους «Κειµηλιακούς Θησαυρούς». Η 
οµoρφιά του δεν περιορίζεται µόνο στα θαυµάσια αρχιτεκτονήµατα και τα µοναδικά 
κειµήλια των Ναών, Ιερών Μονών, Σκητών και Κελιών, αλλά εκτείνεται και στο µοναδικό 
φυσικό περιβάλλον, απαράµιλλου κάλους. Το τοπίο που τα περιβάλλει είναι από τα πιο 
ενδιαφέροντα που µπορεί να επισκεφτεί ο «θρησκευτικός τουρίστας»2. 

Το δεύτερο µεγαλύτερο και σηµαντικότερο µοναστικό συγκρότηµα του ελληνικού 
χώρου είναι τα Μετέωρα. Η εικόνα που παρουσιάζει το φυσικό ανάγλυφο µε τη σπάνια 
µορφολογία του εδάφους ταξιδεύει το νου και µένει αξέχαστη στον επισκέπτη. Οι πρώτοι 

 
 

1 Πηγή: Ε.Ο.Τ. Τουρισµός. Ιστοσελίδα: http://www.mygnto.gr 
2 Εταιρία τουριστικής ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Άρθρο: Θρησκευτικός τουρισµός: 
Ανάπτυξη και προοπτικές. Ιστοσελίδα: http://www.patranews.gr 
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ερηµίτες εγκαταστάθηκαν εκεί τον 11ο αι. Οι µονές των Μετεώρων έχουν χαρακτηριστεί 
από την UNESCO ως µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς3. 

Γενικά, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει πληθώρα προορισµών, ικανών να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του θρησκευτικού επισκέπτη (προσευχή, παράκληση, εκπλήρωση τάµατος, 
τέλεση λειτουργίας κ.λπ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, 
τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Γεράσιµου στην Κεφαλονιά και 
του Αγίου ∆ιονυσίου στη Ζάκυνθο, οι µονές της Πάτµου και τόσα άλλα µέρη που οφείλει η 
πολιτεία σε συνεργασία µε την εκκλησία, να τα αναδείξουν και να τα αξιοποιήσουν 
τουριστικά. 

Η εκτίµηση που γίνεται από τον Σύνδεσµο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
είναι, ότι ο τζίρος που πραγµατοποιείται από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα στη χώρα µας 
φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ ετησίως, από 50.000 Έλληνες που ταξιδεύουν οργανωµένα για 
καθαρά θρησκευτικούς λόγους. Οι εγχώριοι προορισµοί ποικίλουν (Πάτµος, Μετέωρα, 
Σύρος, Κέρκυρα, Τήνος κ.τ.λ.), ενώ εκτιµάται ότι γύρω στους 10.000 τουρίστες 
επισκέπτονται το εξωτερικό, κυρίως την Κωνσταντινούπολη και τους Άγιους Τόπους. Σε ότι 
αφορά τον εισερχόµενο τουρισµό, οι προσκυνητές προέρχονται από χώρες, όπως η πρώην 
ΕΣΣ∆, και επισκέπτονται κατά κύριο λόγο το Άγιο Όρος, τα Μετέωρα, την Τήνο, την 
Άνδρο, την Εύβοια και την Αίγινα (Αγ.Νεκτάριος). 

 
3. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισµού στη χώρα µας 

 
Στο πλαίσιο της πολιτικής των τοµών και των µεταρρυθµίσεων, που προωθεί η 

κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ένας από τους κυρίαρχους στόχους 
είναι ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο θρησκευτικός τουρισµός. 

Οι δράσεις που δροµολογεί το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την προσέλκυση 
προσκυνητών είναι οι ακόλουθες: 

� Σε συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλάδος αναπτύσσονται οι προσκυνηµατικές 
περιηγήσεις, κατά µήκος της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα, µε κεντρικούς 
άξονες ενδιαφέροντος τα Μοναστήρια. 

� Εκπονείται  ο  επίσηµος προσκυνηµατικός χάρτης της  Ελλάδος µε τη σηµείωση 
όλων των ιστορικών Ναών, Μοναστηριών και προσκυνηµάτων ανά Μητρόπολη. 

� Χρηµατοδοτείται η αποκατάσταση πέντε Μοναστηριών στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. 

� Το Υπουργείο, σε συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. διοργανώνουν το Παγκόσµιο 
Θρησκευτικό Συνέδριο στην Καβάλα. 

� Προωθείται η προβολή του έργου «Τα βήµατα του Αποστόλου Παύλου» µε την 
ανάδειξη όλων των τόπων από τους οποίους πέρασε και δίδαξε ο Απόστολος των 
εθνών στην Ελλάδα. Στόχος του όλου προγράµµατος είναι η ποιοτική αναβάθµιση 
των καθιερωµένων σταθµών της πορείας του Αποστόλου Παύλου, µε ήπιες 
παρεµβάσεις εξωραϊστικού χαρακτήρα, που αποσκοπούν στην οµαλή και άνετη 
διακίνηση των τουριστών αλλά και στην ανάδειξη χώρων, που είναι συνδεδεµένοι 
θρησκευτικά και ιστορικά µε τον Απόστολο Παύλο. 

Ο τουρισµός αποτελεί µία από τις βασικές βιοµηχανίες και κύρια πηγή εσόδων για την 
χώρα. Εποµένως, συγκεκριµένες στρατηγικές κατευθύνσεις είναι αναγκαίες, ώστε να 
βελτιωθεί το «τουριστικό προϊόν» και να καθιερωθεί η Ελλάδα, ως ένας από τους 
κορυφαίους θρησκευτικούς προορισµούς παγκοσµίως4. 

 
 

3 Άρθρο: Εκκλησίες και µονές κυριαρχούν στον ελληνικό χώρο. Ιστοσελίδα: http://www.tganews.com 
4 Πηγή: Ε.Ο.Τ. Τουρισµός. Ιστοσελίδα: http://www.mygnto.gr 
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4. Αξιόλογες εκκλησίες και µονές στην περιοχή των Τζουµέρκων 
 

Η περιοχή των Τζουµέρκων αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική χωρική ενότητα της 
Ηπείρου. Είναι χώρος µε απεριόριστες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, που συνδυάζει 
την οµορφιά του φυσικού περιβάλλοντος µε τα µνηµεία της τέχνης και του πολιτισµού. 
Απαραίτητο είναι το ενδιαφέρον της πολιτείας, η οποία οφείλει να ανταποκριθεί και να 
χρηµατοδοτήσει τις απαραίτητες υποδοµές και παρεµβάσεις, µε στόχο τη µελλοντική 
ανάπτυξη και ευηµερία της περιοχής. Ο κορυφαίος Άγγλος αρχαιολόγος, ιστορικός, 
φιλέλληνας και Ηπειρολάτρης Hammond, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τους 
Χουλιαράδες, το 1930, αντίκρισε την απέραντη θέα ολόκληρης σχεδόν της Ηπείρου και 
αποκάλεσε την θέση του χωριού "Θείο ∆ώρο" 5. 

Η ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθµων 
µνηµείων κάθε εποχής (κλασικά, βυζαντινά, νεώτερα), τα οποία είναι ενδιαφέροντα όχι µόνο 
από ιστορική και αρχαιολογική άποψη, αλλά και λόγω του τρόπου κατασκευής τους και της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής τους. Πολλά από τα µνηµεία αυτά έχουν κηρυχθεί διατηρητέα. 
Πρόκειται, συνολικά, για 139 µνηµεία (22 Προϊστορικά - Κλασικά, 91 Βυζαντινά & 26 
Νεότερα) (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ευρύτερης περιοχής Τζουµέρκων, 2006). 

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες εκκλησίες και µονές της περιοχής που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Κάθε µια αποτελεί αυτοτελή αξιόλογο θρησκευτικό 
προορισµό, αλλά µπορεί να αποτελέσει και το κέντρο µιας ευρύτερης ενδιαφέρουσας 
τουριστικής διαδροµής στην περιοχή: 

1. Ι.Μ. Τσούκας που βρίσκεται στο Ελληνικό 
2. Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στον Καταρράκτη 
3. Εκκλησίες και µονές στα χωριά: Καλαρρύτες, Ματσούκι και Συρράκο 
4. Εκκλησίες και µονές στα χωριά: Βουργαρέλι και Θεοδώριανα 

 
4.1 H Ιερά Μονή Τσούκας στο Ελληνικό 

 
Το µοναστήρι της Τσούκας θεωρείται ως ένα από τα πιο σπουδαία προσκυνήµατα της 

Ηπείρου. Είναι αφιερωµένο στη Γέννηση της Θεοτόκου και αποτελεί ευλαβικό προσκύνηµα 
για πλήθος πιστών κάθε χρόνο, µε αποκορύφωµα την ηµέρα της γιορτής του, στις 8 
Σεπτεµβρίου. Βρίσκεται περί τα 20χλµ. νοτιανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων, στα 
Κατσανοχώρια. Είναι κτισµένο σε υψόµετρο 803µ., στην κορυφή οµώνυµου λόφου, την 
Τσούκα, από την οποία προφανώς πήρε το όνοµά του. Λίγα µόλις µέτρα ανατολικά του 
µοναστηριού εκτείνεται η βαθιά χαράδρα του ποταµού Αράχθου, ενώ βορειοδυτικά 
απλώνεται το οροπέδιο των Ιωαννίνων. Μολονότι το µοναστήρι είναι περίοπτο, δύσκολα το 
διακρίνει κανείς από µακριά, καθώς ο περίβολός του µοιάζει να αποτελεί συνέχεια του 
φυσικού περιβάλλοντος. Σήµερα φτάνει κανείς σ' αυτό άνετα µε αυτοκίνητο, διασχίζοντας 
πρώτα το Ελληνικό και στη συνέχεια ακολουθώντας την παλαιά διαδροµή µε τα πόδια. 

∆εν είναι γνωστό µε ακρίβεια πότε ιδρύθηκε το µοναστήρι της Τσούκας. Σύµφωνα µε 
σηµείωση του Ηγουµένου Γαβριήλ, το µοναστήρι κτίστηκε στα 1190 από τον αυτοκράτορα 
Ισαάκιο Άγγελο. Όµως κανένα δείγµα παλαιότητας δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί στη 
σηµερινή κατάσταση. Ο χρόνος που «εχρυσώθη» το Καθολικό, σύµφωνα µε επιγραφή σ' 
αυτό, ανάγεται στο έτος 1779. Την ίδια χρονιά εκτιµάται ότι χρυσώθηκε και το τέµπλο, το 
οποίο είναι θαυµάσιας ξυλογλυπτικής τέχνης, όπως και το πλαίσιο της εικόνας της 
Παναγίας, στα δεξιά του, που φέρει φυτικές διακοσµήσεις µε ειδική επεξεργασία 
χαρακτηριστική εκείνης της εποχής. 

 
 

 
5 Πηγή: ∆ιαδικτυακή πύλη Ηπείρου. Ιστοσελίδα: http://www.epcon.gr 
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Η Τσούκα σήµερα συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό µοναστηριακό προσκύνηµα και 
πρόσφατα έλαβε χώρα η πλήρης αποκατάσταση και συντήρηση του κτιριακού 
συγκροτήµατος της Μονής. 

4.2. Μονές και εκκλησίες στον Καταρράκτη 

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης 
Το µοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου σε απόσταση 

1.400µ. περίπου, πάνω από το χωριό Καταρράκτης. Ιδρύθηκε το 1730 και ανακαινίστηκε το 
1827. Το καθολικό είναι κτισµένο στον τύπο της τρίκλιτης θολωτής βασιλικής, µε 
ενσωµατωµένο κωδωνοστάσιο στη δυτική πλευρά του. Ξεχωρίζουν για την τέχνη τους το 
ξυλόγλυπτο τέµπλο, που φέρει τέσσερις δεσποτικές εικόνες, δύο εικόνες του έτους 1861 και 
τη µεγάλη εικόνα της Αγίας Αικατερίνης, που φέρει επίχρυσο ανάγλυφο επικάλυµµα του 
1820, έργο Καλαρρυτινών τεχνιτών6. Η µονή έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο 
µνηµείο (ΦΕΚ769/Β/7-9-1995). Στις 25 Νοεµβρίου, ηµέρα της Αγίας Αικατερίνης, το 
µοναστήρι γιορτάζει και δέχεται πλήθος προσκυνητών, κυρίως από τις γύρω περιοχές. 

 

Εκκλησίες 
Στον Καταρράκτη υπάρχουν πολλές εκκλησίες, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουµε: 

την πέτρινη εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την 
καινούργια εκκλησία της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα 1500µ. και τέλος δύο µικρά παρεκκλήσια, του 
Αγίου ∆ηµητρίου και της Αγίας Παρασκευής. 

 
4.3. Η Ιερά Μονή Πλάκας στο Γεφύρι της Πλάκας 

 
Η Μονή της Πλάκας ή Μονή Παναγίας Μουχουστιώτισσας του 17ου αιώνα, είναι ένα 

από τα πιο ονοµαστά µοναστήρια της περιοχής, που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του 
Αράχθου. Είναι χτισµένη στην άκρη ενός γκρεµού, πάνω από το ποτάµι, και ανάµεσα στο 
περίφηµο οµώνυµο γεφύρι και το χωριό Ραφταναίοι. Η ακριβής χρονολογία κατασκευής της 
είναι άγνωστη. Ανακαινίστηκε το 1665, ενώ οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού 
χρονολογούνται από το 16807. 

 

4.4. Μονή στα Πράµαντα 
 

Η Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής 
Η Μονή Αγ. Παρασκευής βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων από τα Πράµαντα, 

στους πρόποδες των Τζουµέρκων, µέσα σε πυκνό δάσος από έλατα. Ιδρύθηκε το 1876-1878, 
από τον ιεροµόναχο ∆ιονύσιο στη θέση παλαιότερου ναΐσκου, αφιερωµένου στην Αγία 
Παρασκευή. Το καθολικό του µοναστηριού είναι τρίκλιτη βασιλική και στεγάζεται µε πέντε 
τυφλούς τρούλους. Στο εσωτερικό του ναού δεν υπάρχουν αγιογραφίες. Το ξυλόγλυπτο 
τέµπλο χρονολογείται από το έτος 1886. Ονοµαστό στην περιοχή είναι το ετήσιο πανηγύρι, 
που οργανώνεται στο µοναστήρι στις 26 Ιουλίου, ηµέρα αφιερωµένη στην Αγία 
Παρασκευή8. 

 

 
 
 
 

6 Πηγή: ∆ιαδικτυακή πύλη Ηπείρου. Ιστοσελίδα: http://www.epcon.gr 
7 Πηγή: Ιστοσελίδα: http://www.web-greece.gr. Αφιέρωµα στα Τζουµέρκα. 
8 Πηγή: ∆ιαδικτυακή πύλη Ηπείρου. Ιστοσελίδα: http://www.epcon.gr 
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4.5 Η Ιερά Μονή Κηπίνας 
 

Ιερός και επιβλητικός χώρος, άγρια οµορφιά, περίτεχνη δόµηση. Το εντυπωσιακό 
µοναστήρι µε την ιδιότυπη αρχιτεκτονική βρίσκεται κοντά στο δρόµο Κηπίνας – 
Καλαρρυτών. Είναι χτισµένο στο µέσο σχεδόν ενός τεράστιου βράχου, στη βορειοανατολική 
πλευρά του άγριου φαραγγιού του Καλαρρύτικου ποταµού. Προκαλεί θαυµασµό η 
θεµελίωση και το κτίσιµο σε τόσο ύψος, πάνω από κατακόρυφους βράχους. Για να 
προσεγγίσει κανείς το µοναστήρι πρέπει να ανέβει από το µονοπάτι που είναι λαξεµένο στην 
πλαγιά του βράχου και να φτάσει σε µικρή κρεµαστή ξύλινη γέφυρα πριν την είσοδο. Η 
γέφυρα ήταν και παραµένει κινητή. Όταν σηκώνεται µε µηχανισµό, δηµιουργεί κενό 
τεσσάρων µέτρων στο γκρεµό και έτσι το µοναστήρι, στο παρελθόν, ήταν απροσπέλαστο 
από τους επιδροµείς. 

Το καθολικό της µονής βρίσκεται στον λαξεµένο βράχο και είναι µια µικρή µονόκλιτη 
βασιλική µε τρούλο και µε τοιχογραφίες που πιθανόν έγιναν τον 17ο αιώνα. Η οροφή του 
ναού σµιλεύθηκε και µεταβλήθηκε σε θόλο. Στο κοίλωµα του βράχου χτίστηκαν δύο 
επίπεδα, το ισόγειο µε χώρο υποδοχής, και το χειµωνιάτικο όπου υπάρχει ξύλινο ντουλάπι 
µε πόρτα που οδηγεί σε κρύπτη. Στον όροφο, τα κελιά των µοναχών και το αρχονταρίκι 
προσφέρουν µοναδική θέα προς τον οικισµό και το ποτάµι. 

Η ιδιαιτερότητα της µονής είναι ότι από τη βόρεια είσοδο του πρόναου αρχίζει η 
είσοδος ενός σπηλαίου, µε διαδροµή µήκους 240µ. και µέγιστο ύψος 9µ., το οποίο έχει 
εξερευνηθεί το 1956 και το 1993 από την Άννα Πετροχείλου και τον Στέφανο Νικολαϊδη, 
µέλη του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Οµίλου. Το σπήλαιο  ήταν  κάποτε 
κοίτη υπόγειου ποταµού, γι’ αυτό και στους πρόποδες του βράχου, όπου βρίσκεται το 
µοναστήρι, βγαίνει άφθονο νερό. 

Σήµερα είναι µετόχι της Ιεράς Μονής Τσούκας (1931) και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη 
Ιωαννίνων. Ανακαινίστηκε πρόσφατα και µπορούν να το επισκεφθούν προσκυνητές κατόπιν 
συνεννόησης µε τον ιερέα. Η µονή είναι αφιερωµένη στην Κοίµηση της Θεοτόκου, 
πανηγυρίζει όµως την Παρασκευή της ∆ιακαινησίµου, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής9. 

 

4.6. Ναοί στους Καλαρρύτες 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Νικολάου 
Ο ενοριακός ναός του Αγίου Νικολάου, του πολιούχου των Καλαρρυτών, χτίστηκε 

πιθανόν το 1480. Είναι µεγάλη τρίκλιτη βασιλική µε ψηλό τρούλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος 
κατασκευάστηκε στην Τεργέστη και δωρίσθηκε από την οικογένεια Νέσση τον 19ο αιώνα. 
Στην εκκλησία φυλάσσονται αξιόλογα εκκλησιαστικά είδη, έργα ονοµαστών Καλαρρυτινών 
ασηµουργών, όπως το ευαγγέλιο που έχει σταχωθεί, το ξυλόγλυπτο τέµπλο και ο άµβωνας. 
Οι τοιχογραφίες επίσης του ναού είναι εξαιρετικής τέχνης αφού υπάρχουν τρία στρώµατα 
διαφορετικών εποχών. Την εκκλησία µπορεί να επισκεφθεί κάποιος µετά από συνεννόηση 
µε τον ιερέα ή κατά τη διάρκεια µιας λειτουργίας10. 

 
Ο Ιερός Ναός της Αγ.Τριάδας 
Ο ναός της Αγίας Τριάδος, χτισµένος το 1818, βρίσκεται στα βορειοανατολικά του 

χωριού, εκεί που βρίσκεται και το κοιµητήριο. Καταστράφηκε αρχικά στην επανάσταση του 
1821  και  αργότερα  το  1943,  από  τα  γερµανικά  στρατεύµατα,  ενώ  το  1999  έγινε  η 
αναστήλωσή του. Γιορτάζει του Αγίου Πνεύµατος. 

 

 
 
 

9 Ιστοσελίδα Κοινότητας Καλαρρυτών: http://www.kalarrytes.gr. Αρχιτεκτονική 
10 Πηγή: ∆ιαδικτυακή πύλη Ηπείρου. Ιστοσελίδα: http://www.epcon.gr 
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Στους Καλαρρύτες, εκτός από τους ναούς µπορεί κανείς να επισκεφθεί και εξωκλήσια, 
όπως: Του Αγίου Αθανασίου, της Παναγίας που βρίσκεται σε υψόµετρο 1400 µέτρων, των 
Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Χριστόφορου, της Αγίας Παρασκευής, της Μεταµόρφωσης 
του Σωτήρος και του Προφήτη Ηλία σε υψόµετρο 1690 µέτρων11. 

 
4.7. Η Ιερά Μονή Βύλιζας στο Ματσούκι 

 
Η Μονή Βύλιζας είναι αφιερωµένη στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και βρίσκεται 

µεταξύ των χωριών Καλαρρύτες – Ματσούκι, σε δασωµένη πλαγιά του βουνού Κριθάρια, 
πάνω από την ένωση Ματσουκιώτικου και Καλαρρύτικου ποταµού. Η µονή έχει φρουριακή 
κατασκευή µε πολεµίστρες και η επωνυµία «Βύλιζα» προέρχεται από τη λατινική λέξη 
vigilo (=φυλάττω, αγρυπνώ), καθώς το µοναστήρι βρίσκεται σε υψόµετρο-παρατηρητήριο 
περίπου 1050 µέτρα. Κατά την παράδοση, η µονή ιδρύθηκε τον 11� αιώνα. Το  
σηµερινό κτίσµα είναι µεταβυζαντινό. Στο εσωτερικό του ναού οι τοιχογραφίες 
χρονολογούνται στα 1797 και έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές από την υγρασία. Στο 
νεότερο τέµπλο υπάρχουν δεσποτικές εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα. Στη Μονή  
υπήρχε αξιόλογη βιβλιοθήκη µε σηµαντικό αριθµό χειρογράφων12. 

4.8. Ναοί και εκκλησίες στο Συρράκο 

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Νικολάου 
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου προστάτη του χωριού, είναι κτισµένη στον τύπο της 

τρίκλιτης βασιλικής µε τρούλο και σύµφωνα µε επιγραφή στο εξωτερικό της αψίδας της 
κτίσθηκε το 1834. Το εσωτερικό δεν είναι αγιογραφηµένο, ενώ έχει αξιόλογο τέµπλο, 
ωραίους τρούλους, θόλο κι έναν χρυσοκέντητο επιτάφιο ρωσικής τεχνοτροπίας. Οι 
περισσότερες από τις εικόνες του ναού χρονολογούνται τον 19ο αιώνα. Καταστράφηκε από 
πυρκαγιά και ανοικοδοµήθηκε στα τέλη του 19ου µε αρχές του 20ου αιώνα. 

 
Ο Ιερός Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
Η εκκλησία της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Συρράκο είναι τρίκλιτη βασιλική µε 

τρούλο και κτίσθηκε πιθανόν την ίδια εποχή µε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου (19ος 
αι.). Οι φορητές εικόνες του ναού χρονολογούνται το έτος 1837 και σώζεται επίσης µεγάλων 
διαστάσεων χρωµολιθογραφία σε µουσαµά, µε ανάµικτες χριστολογικές και αγιολογικές 
σκηνές13. 

 

Άλλες εκκλησίες και εξωκλήσια που µπορεί να επισκεφτεί κανείς στην περιοχή είναι η 
Μεταµόρφωση του Σωτήρος, το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία (19ος αι.) και η εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου (1817) στην είσοδο του χωριού, η οποία ήταν ο τόπος που γινόταν η 
υποδοχή των ξενιτεµένων και το ξεπροβόδισµα εκείνων που έφευγαν. Στην κορυφή Πρίζα 
και σε υψόµετρο 2048 µ. πάνω από το χωριό υπάρχει ο ναός των Αγίων Αποστόλων που 
είναι σκαλισµένος σε βράχο και χρησίµευε ως καταφύγιο των βοσκών στις πολύ άσχηµες 
καιρικές συνθήκες14. 

 
 
 

 
11 Ιστοσελίδα Κοινότητας Καλαρρυτών: http://www.kalarrytes.gr. Αρχιτεκτονική 
12 Πηγή: 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Μονές. 

Ιστοσελίδα: http://6dim-ioann.ioa.sch.gr/nomos_mones.htm 
13 Πηγή: ∆ιαδικτυακή πύλη Ηπείρου. Ιστοσελίδα: http://www.epcon.gr 
14 Ιστοσελίδα Κοινότητας Συρράκου: http://www.syrrako.gr. Αρχιτεκτονική και αξιοθέατα. 
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4.9. Η Κόκκινη Εκκλησιά στο Βουργαρέλι 
 

Ο ναός Γενεθλίου της Θεοτόκου, γνωστός ως Κόκκινη Εκκλησιά ή Παναγία Βελλάς, 
µετόχι άλλοτε της οµώνυµης Μονής, βρίσκεται στην κοινότητα Βουργαρέλι. Χτίστηκε στον 
τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραµµένου ναού. Η επωνυµία της οφείλεται στις 
κόκκινες πλίνθους που κοσµούν τις εξωτερικές επιφάνειες του ναού. 

Σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή, η αγιογράφηση έγινε το 1281, άρα ο ναός 
χτίστηκε µερικά χρόνια νωρίτερα. Από την αγιογράφηση του ναού αξιόλογη και καλύτερα 
σωζόµενη είναι η τοιχογραφία της Παναγίας στο νάρθηκα. Η ιδιαιτερότητα της έγκειται στο 
γεγονός, ότι οι µορφές αποδίδονται µε φυσικό τρόπο κι όχι µε τη βυζαντινή αυστηρότητα. 

Το 2003 η Βυζαντινή εφορεία αρχαιοτήτων, σε εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης του δαπέδου, ανακάλυψε πλήθος τάφων κάτω από το δάπεδο του ναού15. 

 
4.10. Ο Ιερός Ναός Γέννησης της Θεοτόκου στα Θεοδώριανα 

 
Στα βόρεια του χωριού, απέχοντας πολύ λίγο από τα τελευταία σπίτια, βρίσκεται ο Ιερός 

Ναός Γέννησης της Θεοτόκου (Μοναστήρι της Παναγίας). Πρόκειται για ένα βυζαντινό ναό 
που χτίστηκε το 1793. Την εποχή της Τουρκοκρατίας λειτούργησε σαν αλληλοδιδακτικό 
σχολείο, ενώ στα χρόνια της Κατοχής µετατρέπεται σε κρησφύγετο πατριωτών, αλλά και σε 
πρόχειρο χειρουργείο και νοσοκοµείο. 

Το Μοναστήρι κοσµείται από το παλιό ξυλόγλυπτο τέµπλο του Αι-Γιώργη. Γιορτάζει 
στις 8 Σεπτέµβρη όπου παλιότερα γινόταν και ξεχωριστό πανηγύρι, το δεύτερο µεγαλύτερο 
µετά απ’ αυτό του ∆εκαπενταύγουστου16. 

 

5. Προτεινόµενες διαδροµές θρησκευτικού τουρισµού στην περιοχή των Τζουµέρκων 
 

∆ιαδροµή 1: Ελληνικό και Ι.Μ. Τσούκας. 
Προτεινόµενη εκδροµή αυθηµερόν, ή µε µία διανυκτέρευση 
Η επίσκεψη στην Ι.Μ. Τσούκας από µόνη της αποτελεί ένα ιδιαίτερο τουριστικό 

προορισµό και δεν συνδυάζεται µε επίσκεψη σε κάποια άλλη µονή ή εκκλησία. Βρίσκεται σε 
µικρή απόσταση από τα Ιωάννινα και διαθέτει καλό οδικό δίκτυο. Λόγω της πρόσφατης 
αποκατάστασής της, η µονή µπορεί να φιλοξενήσει σηµαντικό αριθµό προσκυνητών. 
Χαρακτηριστική είναι η ηµέρα της γιορτής της, στις 8 Σεπτεµβρίου, που δέχεται πλήθος 
κόσµου και από πιο µακρινές περιοχές. 

 
∆ιαδροµή 2: Καταρράκτης και Μονή Πλάκας, στα Πράµαντα. 
Προτεινόµενη εκδροµή αυθηµερόν, ή µε µία διανυκτέρευση 
Με αφετηρία τα Ιωάννινα, φτάνοντας στο χωριό Καταρράκτης µπορεί κάποιος να 

επισκεφτεί τη Μονή Αγίας Αικατερίνης. Στη συνέχεια η παραµονή συνδυάζεται µε επίσκεψη 
σε άλλες εκκλησίες και αξιοθέατα του χωριού. Οι τοπικοί ξενώνες µαζί µε το ∆ασικό Χωριό 
Κέδρος επιτρέπουν τη φιλοξενία αρκετά µεγάλου αριθµού ταξιδιωτών. 

Για την επόµενη µέρα προτείνεται η επίσκεψη στην Ι.Μ. Πλάκας, στάση για φαγητό και 
επιστροφή στα Ιωάννινα. Εναλλακτικά, το πρόγραµµα θα µπορούσε να περιλαµβάνει 
επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ.Παρασκευής στα Πράµαντα, φαγητό και επιστροφή. 

 
 
 

 
15 Ιστοσελίδα χωριού Βουργαρέλι: http://www.vourgarelinet.gr. Ιστορική αναδροµή. 
16 Ιστοσελίδα Συλλόγου Θεοδώριανων Άρτας – Οι ορεινοί: http://www.theodoriana.com. Αξιοθέατα. 
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Το ίδιο πρόγραµµα µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυθηµερόν µε επισκέψεις στην Μονή 
Αγίας Αικατερίνης ή την Ι.Μ. Πλάκας (φαγητό και επιστροφή). Η εκδροµή παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον στις 25 Νοεµβρίου ηµέρα εορτής της Αγ. Αικατερίνης. 

Σηµειώνεται ότι οι διαδροµές 1 και 2 πραγµατοποιούνται σήµερα από ορισµένα 
οργανωµένα ταξιδιωτικά γραφεία αυθηµερόν. 

 
∆ιαδροµή 3: Καλαρρύτες και Ματσούκι. 
Προτεινόµενη εκδροµή δύο διανυκτερεύσεων 
Η εκδροµή προτείνεται µε αφετηρία τα Ιωάννινα και άφιξη στους Καλαρρύτες, µε 

χρήση mini-bus λόγω του δυσχερούς οδικού δικτύου. Επίσκεψη στις τοπικές εκκλησίες, στα 
εξωκλήσια και στην Ιερά Μονή Κηπίνας. Επιστροφή στους Καλαρρύτες για διανυκτέρευση. 
Την άλλη µέρα προαιρετική πεζοπορία από τους Καλαρρύτες στο Ματσούκι (πορεία 3 ώρες) 
ή τµήµα αυτής. Μετάβαση στην γειτονική Ιερά Μονή Βύλιζας στο Ματσούκι. Για την 
επίσκεψη στην Ι.Μ. Κηπίνας προτείνεται η ηµέρα της Ζωοδόχου Πηγής που γιορτάζει η 
Μονή. 

 
∆ιαδροµή 4: Καλαρρύτες και Συρράκο. 
Προτεινόµενη εκδροµή δύο διανυκτερεύσεων 
Μετάβαση στον παραδοσιακό οικισµό Καλαρρύτες από τα Ιωάννινα µε mini-bus. 

Επίσκεψη στις τοπικές εκκλησίες - εξωκλήσια και στην Ιερά Μονή Κηπίνας. Την δεύτερη 
µέρα, στo παραδοσιακό Συρράκο µε επισκέψεις στον Άγιο Νικόλαο, στον Ι.Ν. Κοιµήσεως 
Θεοτόκου και σε άλλες εκκλησίες του χωριού. Προαιρετική πεζοπορία µέσω της περίφηµης 
σκάλας των Καλαρρυτών και του εξωκλησιού της Παναγιάς προς το Συρράκο. Επίσης 
προαιρετική πεζοπορία στο µοναστήρι του Αη-Λιά, στο ψηλότερο σηµείο του χωριού ή στο 
εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων, µε πανοραµική θέα προς τα Ιωάννινα17. ∆ιανυκτέρευση 
σε παραδοσιακούς ξενώνες και επιστροφή. Η διαδροµή προτείνεται να πραγµατοποιηθεί της 
Ζωοδόχου Πηγής, µια και τότε λαµβάνουν χώρα εκδηλώσεις στην Ι.Μ.Κηπίνας, ή στις 6 
∆εκεµβρίου, του Αγ. Νικολάου, που εορτάζουν και οι εκκλησίες των δύο χωριών. 

 

∆ιαδροµή 5: Βουλγαρέλι και Θεοδώριανα. 
Προτεινόµενη εκδροµή µίας διανυκτέρευσης 
Μετάβαση στο Βουλγαρέλι µέσω Άρτας, επίσκεψη στην Κόκκινη εκκλησιά και στη 

συνέχεια αναχώρηση για Θεοδώριανα. Άφιξη σε τοπικούς ξενώνες και επίσκεψη στο 
Μοναστήρι της Παναγιάς. Προαιρετική εκδροµή - πεζοπορία στο εκκλησάκι της Αγίας 
Τριάδας και στο φαράγγι18. ∆ιανυκτέρευση και επιστροφή. Η διαδροµή αυτή προτείνεται να 
πραγµατοποιηθεί τον ∆εκαπενταύγουστο, όπου η ποµπή των προσκυνητών ξεκινάει νωρίς 
απ’ το εξωκλήσι της Παναγίας στα Θεοδώριανα και ακολουθεί ξακουστό πανηγύρι. 

 

6. Συµπεράσµατα 
 

Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας σίγουρα περνάει µέσα από τον τουρισµό, που 
αποτελεί τη «βαριά βιοµηχανία» της. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού, και 
κυρίως του θρησκευτικού, κρίνεται απαραίτητη. Ο ρόλος της ανάδειξης και της συµβολής 
των θρησκευτικών µνηµείων, στην ανάπτυξη του πλέον δυναµικού για την ελληνική 
οικονοµία κλάδου, πρέπει να τύχει ειδικής µεταχείρισης. Η δύσκολη συγκυρία αποτελεί 
µεγάλη ευκαιρία, ώστε µε την κατάλληλη προβολή, εκκλησίες, µονές, µνηµεία, µουσεία, 
φυσικές οµορφιές και γενικά κάθε αξιοθέατο, να αποτελέσει πόλο έλξης. Η Ήπειρος και η 

 
17 Ιστοσελίδα Κοινότητας Συρράκου: http://www.syrrako.gr. Αρχιτεκτονική και αξιοθέατα. 
18 Ιστοσελίδα Συλλόγου Θεοδώριανων Άρτας – Οι ορεινοί: http://www.theodoriana.com. Αξιοθέατα. 
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περιοχή των Τζουµέρκων, εκτός από τις σπάνιες φυσικές οµορφιές τους, µπορούν να 
προσελκύσουν µεγάλο αριθµό τουριστών µε τη µοναδική ιστορική – πολιτιστική 
κληρονοµιά που διαθέτουν. Όµως, η σωστή αξιοποίηση των µνηµείων της ορθοδοξίας, πέρα 
από την κατάλληλη προβολή, χρειάζεται και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Ο εγχώριος και 
ο διεθνής ανταγωνισµός είναι µεγάλος και ο θρησκευτικός τουρισµός απαιτεί πλέον 
ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, βελτίωση των υποδοµών, του µεταφορικού δικτύου, 
αναβάθµιση των καταλυµάτων, ένταξη σε νέες τεχνολογίες κ.α. Η βελτίωση του 
θρησκευτικού τουριστικού περιβάλλοντος θα επιτευχθεί µε βιώσιµες λύσεις και όχι µε µέτρα 
αποσπασµατικού χαρακτήρα. Απαιτείται λοιπόν η συστράτευση όλων των φορέων και της 
πολιτείας, σε µια συµµαχία που θα δώσει τη µάχη για την ώθηση, την ανάπτυξη και την 
αντιστροφή της όποιας αρνητικής εικόνας, στον τοµέα του θρησκευτικού τουρισµού. 
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Περίληψη 
 

Το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα µέρος της ζωής όλων µας. Εκατοντάδες εκατοµµύρια 
άνθρωποι το επισκέπτονται καθηµερινά αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που τους 
προσφέρει. Ως αποτέλεσµα αυτών των δυνατοτήτων του έχει αναδειχτεί σε ένα απ’ τα 
σηµαντικότερα µέσα επιµόρφωσης, ενηµέρωσης, επικοινωνίας, πραγµατοποίησης 
συναλλαγών και διασκέδασης. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο τρόπος 
προβολής µιας ορεινής περιοχής στο διαδίκτυο, µέσα από τις ιστοσελίδες τοπικών φορέων 
και επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ως περιοχή µελέτης επιλέγεται η περιοχή των Τζουµέρκων 
της Ηπείρου. 

Ζητούµενο για έναν ορεινό τόπο µε ισχυρή παράδοση και µεγάλη ιστορική κληρονοµιά 
είναι, αφενός να προσαρµοστεί στη νέα εποχή χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, αφετέρου 
να  προβάλλει  αποτελεσµατικά  τα  τοπικά  χαρακτηριστικά  του,  στους  επισκέπτες  του 
διαδικτύου, στοιχείο που µπορεί να συµβάλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των τουριστικών 
δυνατοτήτων του. Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής µπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου. Στις ορεινές περιοχές, 
όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι αποστάσεις µεγάλες, ο καινούριος τρόπος 
επικοινωνίας µπορεί να δώσει απάντηση σε πολλά από τα προβλήµατα των πολιτών. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές ιστοσελίδες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και τουριστικών επιχειρήσεων από τα Τζουµέρκα. Στη συνέχεια 
αξιολογήθηκαν, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων 
σχετικά µε την ποιότητά τους, που αποτελεί και δείγµα της ποιότητας της προβολής στο 
διαδίκτυο ολόκληρης της περιοχής. 

 

Evaluation of web pages of Tzoumerka range 
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Abstract 

 
Nowadays, the Ιnternet has become an important part of our lives. Millions of people 

visit it every day making the best of the huge capabilities that it offers. As a result, Internet 
has become one of the most usable means of education, information, communication, 
business and entertainment. This study aims at the analysis and evaluation of the way that a 
mountainous region is presented through various internet sites of local authorities and private 
enterprises. The region of Tzoumerka in Epirus is chosen as a case study. 

A region with such a strong tradition and historical heritage faces the challenge of 
adjusting to the new era without losing its local identity, while being at the same time able to 
effectively present its characteristics to the web visitors. This may well be proven effective in 
the further tourist promotion of the region. Moreover, the local residents can improve their 
quality of life by using the potentials that the Internet offers. In mountainous areas where the 
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living conditions are difficult and distances long, the new way of communication can give an 
answer to many of the people’s problems. 

For the realization of the survey representative sites of local Municipalities and tourist 
enterprises  from  the  region  of  Tzoumerka  were  selected.  They  were  then  evaluated, 
according to specific criteria, in order to draw conclusions concerning their quality, which 
also constitutes a reliable sample of the quality of the online presentation of the entire area. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Στο διαδίκτυο υπάρχουν σήµερα εκατοµµύρια ιστοσελίδες. Το αντικείµενο και η µορφή 

τους ποικίλει ανάλογα µε τον ιδιοκτήτη τους και το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 
Οι δικτυακοί τόποι διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα παραπάνω. Σε µια κατηγορία 
από αυτές ανήκουν εκείνες που αντιπροσωπεύουν οργανισµούς και ιδρύµατα. Τέτοιες είναι, 
για παράδειγµα, οι ιστοσελίδες πανεπιστηµίων, σωµατείων, φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, 
κυβερνητικών οργανισµών, επιστηµονικών οµάδων, πολιτισµικών συλλόγων κ.α. Ο σκοπός 
για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί αυτοί οι ηλεκτρονικοί τόποι είναι η ενηµέρωση και η 
εξυπηρέτηση του κοινού, χωρίς όµως οι κάτοχοί τους να επιδιώκουν οικονοµικά οφέλη. 
Άλλη µια κατηγορία είναι αυτή των ιστοσελίδων που έχουν κατασκευαστεί για εµπορικό 
σκοπό. Εδώ ανήκουν και οι τουριστικές ιστοσελίδες. Ιστοσελίδες, δηλαδή, που έχουν 
κατασκευαστεί από ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις διοργάνωσης 
δραστηριοτήτων και θεαµάτων µε στόχο να διαφηµίσουν τις υπηρεσίες τους, να 
ενηµερώσουν και να επικοινωνήσουν µε τους πελάτες τους. 

 
2. Αντικείµενο της εργασίας 

 
Αντικείµενο της εργασίας είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται στο 

διαδίκτυο η περιοχή των Τζουµέρκων της Ηπείρου, µε στόχο την αξιολόγησή του βάσει 
δεδοµένων κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό και η τελική εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικά µε τη συνολική εικόνα και την ποιότητα των συγκεκριµένων 
ιστοσελίδων. Τα Τζουµέρκα είναι µια περιοχή ορεινή και δύσκολα προσβάσιµη, ενώ κάποιοι 
οικισµοί της δεν έχουν κανένα σχεδόν µόνιµο κάτοικο. Επιπλέον, παρά το ιδιαίτερα πλούσιο 
φυσικό και πολιτισµικό της περιβάλλον, η περιοχή δεν γνωρίζει έντονη τουριστική 
ανάπτυξη. ∆εδοµένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς τρόπους 
προβολής και ανάδειξης για µια περιοχή, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές ιστοσελίδες 
οργανισµών και επιχειρήσεων που προέρχονται από ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή των 
Τζουµέρκων. Μέσω µιας επιστηµονικής προσέγγισης για την αισθητική και λειτουργική 
ποιότητα αυτών των δικτυακών τόπων και την εν συνεχεία αξιολόγησή τους επιχειρείται να 
αναδειχτεί πως αντιλαµβάνονται οι χρήστες του διαδικτύου τις πληροφορίες που τους 
προσφέρονται για την εν λόγω περιοχή. 

 
3. ∆είγµα της έρευνας 

 
Στην εργασία αυτή επιλέχθηκαν ιστοσελίδες που προέρχονται ή δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή των Τζουµέρκων (Αθαµανικά όρη) της Ηπείρου. Πιο συγκεκριµένα τέθηκαν 
υπό έρευνα οι δικτυακοί τόποι όλων των ∆ήµων και Κοινοτήτων των Τζουµέρκων, οι 
δικτυακοί τόποι σχεδόν όλων των ξενοδοχείων που λειτουργούν στην περιοχή και τέλος οι 
ιστοσελίδες επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ορεινού 
τουρισµού στα Αθαµανικά όρη. Οι ιστότοποι που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Α. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Τζουµέρκων 
 

1. Ξενοδοχείο Αρχοντικό των Τζουµέρκων : http://www.hotelagnanta.gr 
2. Ξενοδοχείο Τζουµέρκα : http://www.hoteltzoumerka.gr 
3. Ξενοδοχείο Πύργος : http://www.tzoumerkahotel.com 
4. Ξενοδοχείο Καταρράκτης : http://www.hotelkatarraktis.gr 
5. Ξενώνας Κυψέλη : http://www.xenonaskypseli.gr 
6. Ξενώνας του Λευτέρη και της Λουκίας: 

http://www.xenonaslefteriloukias.gr 
7. Ξενοδοχείο Ξενείον : http://www.xenion.gr 
8. Ξενοδοχείο Αγκάθι : http://www.agathi-hotel.gr 
9. Ξενοδοχείο Γεφύρι Πλάκας: http : //www.gefiriplakas.gr 
10. Ξενώνας Φτέρη : http://www.fteri.gr 
11. Ξενώνας Καταφύγι : http://www.katafigi-hotel.gr 
12. Ξενοδοχείο Συρράκο : http://www.syrrakohotel.gr 
13. Ξενοδοχείο Τελωνείο : http://www.teloneio.gr 
14. Καταφύγιο Πραµάντων : http://www.katafigiopramanton.gr 
15. Τουριστικός Οικισµός Κέδρος : http://www.guesthousekedros.gr 
16. Κατοικίες Θέασις : http://www.tzoumerka-theasis.gr 
17. Σαλέ Καλύβας : http://www.chaletkalivas.gr/ 

 
Β. Επιχειρήσεις ορεινού τουρισµού στην περιοχή των Τζουµέρκων 

 
1. Εταιρεία Via Natura : http://www.vianatura.gr 
2. Τουριστικό Γραφείο Αλπική Ζώνη : http://www.alpinezone.gr 
3. Εταιρεία Trekking Hellas : http://www.trekking.gr 
4. Εταιρεία Alpin Club : http://www.alpinclub.gr 
5. Εταιρεία Αθλητικό Κέντρο Rafting : http://www.rafting-athletic-center.gr 

 
Γ. ∆ήµοι και Κοινότητες των Τζουµέρκων 

 
1. ∆ήµος Πραµάντων : http://www.pramanta.gr 
2. ∆ηµος Αθαµανίας : http://www.dimosathamanias.gr 
3. ∆ήµος Αγνάντων : http://www.agnanta.gr 
4. Κοινότητα Κυψέλης : http://www.hosepsi.net 
5. Κοινότητα Θεοδώριανων : http://www.theodoriana.com 
6. Κοινότητα Μελισσουργών : http://www.melissourgoi.gr 
7. Κοινότητα Καλαρρυτών : http://www.kalarrytes.gr 
8. Κοινότητα Συρράκου : http://www.syrrako.gr 

 
4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 
Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, αρχικά εντοπίστηκε το δείγµα και ερευνήθηκαν 

διεξοδικά οι δικτυακοί τόποι από τον µελετητή. Στη συνέχεια, µε σκοπό την αξιολόγησή του 
τέθηκαν τα κριτήρια ποιότητας των ιστοσελίδων. Αυτά αποτελούν κατηγορίες 
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών των ιστοτόπων, κάτω από το πρίσµα των οποίων µπορούν 
να εξεταστούν. Έπειτα, όσον αφορά στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων και των άλλων 
τουριστικών επιχειρήσεων µελετήθηκαν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, µε τη βοήθεια των 
οποίων εξήχθησαν συµπεράσµατα. Για τις ιστοσελίδες των δήµων και κοινοτήτων 
συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης, το οποίο απαντήθηκε από δείγµα 24 ατόµων.  Σε 
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αυτό ζητήθηκε η γνώµη τους, για τις σηµαντικότερες πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχονται σε ένα τέτοιο δικτυακό τόπο, καθώς και για την εµφάνιση και την ευκολία 
πλοήγησης του δείγµατος. Βάσει των απαντήσεων που ελήφθησαν βαθµολογήθηκαν και 
αυτές οι ιστοσελίδες. 

 
5. Κριτήρια ποιότητας ιστοσελίδων 

 
Όλες οι ιστοσελίδες έχουν κοινές κατηγορίες χαρακτηριστικών κατασκευής και 

λειτουργίας. Μια άρτια και επιτυχηµένη ιστοσελίδα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο ποιότητας 
σε αυτές. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά µια λίστα στοιχείων που πρέπει να περιέχει 
µια ιστοσελίδα, έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται άρτια και επιτυχηµένη. 

 
Κατηγορία κριτηρίων 1η. Ποιότητα περιεχοµένου 
Το περιεχόµενο είναι το σπουδαιότερο κοµµάτι ενός ιστοχώρου καθώς, επίσης, και ο 

τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται αυτό στους χρήστες. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται 
από: 

α. Καταλληλότητα. Για να είναι το περιεχόµενο κατάλληλο πρέπει τα κείµενα της 
ιστοσελίδας να είναι ενδιαφέροντα για το κοινό στο οποίο απευθύνονται ώστε οι χρήστες να 
έχουν  την  ευκαιρία  να  αποκοµίσουν  γνώσεις  από  την  περιήγησή  τους.  Ένα  σωστό 
περιεχόµενο είναι εκείνο που ικανοποιεί κάθε πιθανό χρήστη. 

β. Σωστό εύρος. Μια ιστοσελίδα πρέπει να έχει την κατάλληλη ποσότητα πληροφορίας 
που ταιριάζει στις απαιτήσεις των χρηστών της. Είναι επιβεβληµένη λοιπόν µια ισορροπία 
ανάµεσα στην ποσότητα του περιεχοµένου και στη σωστή δόµησή της. Για την βελτίωση 
του εύρους του περιεχοµένου χρησιµοποιούνται εσωτερικοί και εξωτερικοί σύνδεσµοι που 
παραπέµπουν σε µια άλλη περιοχή του ιστοχώρου ή του διαδικτύου αντίστοιχα, όπου ο 
χρήστης µπορεί να βρει αυτό που ψάχνει. 

γ. Επίκαιρες πληροφορίες. Μέγιστης σηµασίας παράγοντα για την αξιοπιστία µιας 
ιστοσελίδας αποτελεί η επίκαιρη πληροφόρηση. Ένας διαδικτυακός τόπος πρέπει να 
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται γνωστό και 
στους χρήστες πότε έλαβε χώρα η τελευταία ανανέωση. 

 
Κατηγορία κριτηρίων 2η. Ευκολία στην χρήση 
Η ευκολία στη χρήση εκφράζει την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία 

ένας χρήστης µπορεί να βρει τις πληροφορίες που ψάχνει όταν επισκέπτεται µια ιστοσελίδα. 
Ένας εύκολος στη χρήση ιστοχώρος πρέπει κατ’ αρχήν να κάνει γνωστό από την αρχή το 
λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε και τους στόχους που έχει. Έπειτα, πρέπει να απαρτίζεται από 
ένα σωστά ιεραρχηµένο περιεχόµενο. Οι τίτλοι πρέπει να είναι εµφανείς, συγκεκριµένοι και 
περιεκτικοί. Κάθε στιγµή ο χρήστης πρέπει να ξέρει ακριβώς σε ποια περιοχή του ιστοτόπου 
βρίσκεται, ενώ δεν πρέπει να παραπλανάται από ασαφείς ετικέτες. 

Για την επίτευξη της ευκολίας υπάρχουν αρκετά εργαλεία. Τέτοια είναι µια εµφανής και 
αποτελεσµατική µηχανή αναζήτησης, η παράθεση µενού πλοήγησης οριζοντίου ή κάθετου, 
η παράθεση ενός χάρτη πλοήγησης (site map) και η ύπαρξη ξεχωριστού συνδέσµου µε 
απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των χρηστών (FAQ). Μία ξεχωριστή δυνατότητα είναι 
επίσης η παροχή on-line υπηρεσιών, που επιτρέπουν την πιο άµεση και αµφίδροµη 
επικοινωνία µεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Επιτρέπουν δηλαδή την 
ανάδραση και τη διαδραστικότητα. Οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το 
είδος του ιστοτόπου. Γενικώς, όσον αφορά την ευκολία στη χρήση, πρέπει να λαµβάνεται 
υπ’ όψιν ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται απαρτίζεται και από ανθρώπους µη 
εξοικειωµένους µε το διαδίκτυο, οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται εξίσου από την 
ιστοσελίδα. 
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Κατηγορία κριτηρίων 3η. Εµφάνιση, αισθητική 
Εξαιρετικής  σηµασίας  είναι η  εµφάνιση µιας ιστοσελίδας.  Ένας  ιστοχώρος υψηλής 

αισθητικής µπορεί να προσελκύσει και να εντυπωσιάσει τον χρήστη σε βαθµό που να γίνει 
συχνός επισκέπτης της, ενώ όταν πρόκειται για εµπορική επιχείρηση µπορεί να τον ωθήσει 
στην επιλογή των προϊόντων της συγκεκριµένης εταιρείας. Αντίθετα µια «βαρετή» 
ιστοσελίδα µπορεί να απωθήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Γενικές αρχές για την 
επίτευξη µιας άρτιας εµφάνισης είναι: 

α. Να αποφεύγεται η µίξη διαφορετικών στυλ σχεδίασης. Αυτό έχει στόχο να µην 
καταστρέφεται η συνοχή της σελίδας και µην επιφέρει σύγχυση στους χρήστες. Η δοµή 
πρέπει να είναι απλή και οι επιλογές που προσφέρονται να είναι εµφανώς τοποθετηµένες και 
συγκεντρωµένες σε µια µεριά της οθόνης. 

β. Η κατασκευή της ιστοσελίδας να είναι πρωτότυπη και όσο το δυνατόν πιο 
καινοτοµική. Η αντιγραφή της δόµησης από άλλες ιστοσελίδες πρέπει να αποφεύγεται, 
δεδοµένου ότι οδηγεί σε µια «βαρετή» ιστοσελίδα για την οποία ο αναγνώστης νιώθει ότι 
δεν έχει τίποτα καινούριο να του προσφέρει. 

γ. Η σωστή χρήση γραφικών, κινούµενων γραφικών (animation) και ήχου. Η χρήση 
αυτών αυξάνει αισθητά την ζωντάνια του περιεχοµένου και δίνει άλλη διάσταση στον τρόπο 
παρουσίασής  του.  Τα  γραφικά  πρέπει  να  είναι  εύχρηστα  και  σε  καµία  περίπτωση 
υπερβολικά, οι εικόνες και τα video πρέπει να προσφέρονται σε λογισµικό και ανάλυση που 
να τα κάνουν προσβάσιµα από όλους. Επιπλέον πρέπει να αποφεύγονται τα πολλά, 
κουραστικά ερεθίσµατα. Τέλος, όσον αφορά στον ήχο, οι µελωδίες που επιλέγονται πρέπει 
να έχουν στόχο την πρόκληση συναισθηµάτων για αυτόν που τα ακούει, ώστε να κάνει την 
περιήγηση πιο ευχάριστη. Στις περιπτώσεις που ο ήχος προσφέρει ουσιαστική πληροφορία 
θα πρέπει οι χρήστες να ενηµερώνονται σχετικά έτσι ώστε να τον χρησιµοποιούν. 

δ. Η σωστή χρήση χρωµάτων και φόντου. Ένα χρώµα έχει τη δύναµη να προσελκύσει ή 
να απωθήσει, να κουράσει ή να ξεκουράσει και να δηµιουργήσει συναισθήµατα. Τελικά 
µπορεί να δώσει την εντύπωση ότι µια ιστοσελίδα είναι προσεγµένη (και κατά συνέπεια οι 
δηµιουργοί της σοβαροί), ότι είναι πρωτότυπη, ευχάριστη έως και απολαυστική. Αντίθετα, 
µπορεί να δώσει την εντύπωση της προχειρότητας ή της υπερβολής ή ακόµη και της 
κοινοτυπίας. Σε κάθε περίπτωση τα χρώµατα και το φόντο πρέπει να χρησιµοποιούνται µε 
προσοχή και σύνεση ανάλογα µε το είδος του δικτυακού τόπου. 

 
6. Αξιολόγηση του δείγµατος της έρευνας 

 
Με βάση τα παραπάνω οι ιστοσελίδες που επιλέχθηκαν χωρίστηκαν σε κατηγορίες 

ανάλογα µε την προέλευσή τους και υποβλήθηκαν σε µελέτη. 
 

Α. Ιστοσελίδες ξενοδοχειακών µονάδων 
α. Κριτήρια αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των ιστοσελίδων έγινε µε βάση τα κριτήρια: 

1. Ύπαρξη χάρτη 
2. Ανάλυση παροχών 
3. Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης 
4. Ύπαρξη τιµοκαταλόγου 
5. Ύπαρξη ηµεροµηνίας τελευταίας ανανέωσης 
6. Ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (∆ιεύθυνση - Τηλέφωνο - Fax - E-Mail) 
7. ∆υνατότητα λήψης αρχείων (Downloads) 
8. Ενηµέρωση για Νέα – Ειδήσεις - Εκδηλώσεις 
9. Ενηµέρωση καιρού 
10. Ύπαρξη On-Line υπηρεσιών 
11. Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσµων 
12. Μορφή µενού πλοήγησης 
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13. Αριθµός γλωσσών 
14. Ύπαρξη Μουσικής - Ήχου 
15. Συνδυασµός χρωµάτων 
16. Ύπαρξη Φωτογραφιών - Εικόνων - Γραφικών 
17. Ύπαρξη Video 

Τα πρώτα 9 κριτήρια αφορούν στο περιεχόµενο όπως αυτό αναλύθηκε πιο πάνω, τα 
επόµενα 4 στην ευκολία στη χρήση, ενώ τα τελευταία 4 στην αισθητική των ιστοσελίδων. 

 

 
β. Στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

χάρτης 

ανάλυση παροχών 

οδηγίες πρόσβασης 

τιµοκαταλόγος 

ηµ. τελ. ανανέωσης 

στοιχεία επικοινωνίας 

λήψη αρχείων 

νέα – ειδήσεις 

καιρός 

On-Line υπηρεσίες 

εξωτερικοί σύνδεσµοι 

µουσική -ήχος 

φωτογραφίες - 

Video 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10    11    12    13    14    15    16    17 

ΝΑΙ     ΟΧΙ     ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
 

Γράφηµα 1. Στατιστικά αποτελέσµατα για ιστοσελίδες ξενοδοχειακών µονάδων 
 

Στο γράφηµα 1 φαίνονται τα αποτελέσµατα της έρευνας για τις ιστοσελίδες των 
ξενοδοχειακών µονάδων. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι 9 ιστοσελίδες προσφέρονται σε µία 
γλώσσα (Ελληνικά), 7 σε δύο (Ελληνικά, Αγγλικά) και 1 σε τρεις (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γερµανικά). Όσον αφορά στα χρώµατα παρατηρείται µια οµοιοµορφία στην επιλογή τους µε 
συνηθέστερα το µαύρο, το άσπρο, το πράσινο και το καφέ. Τέλος όσον αφορά στο µενού 
πλοήγησης σηµειώνεται ότι 5 ιστοσελίδες χρησιµοποιούν συνδυασµό οριζοντίου και 
κάθετου µενού. Οι επιλογές πλοήγησης είναι, δηλαδή, τοποθετηµένες στο επάνω µέρος της 
οθόνης οριζοντίως και στο αριστερό µέρος καθέτως, πράγµα που  χαρακτηρίζεται 
πολύπλοκο. 

 

Β.   Ιστοσελίδες   επιχειρήσεων   ορεινού   τουρισµού   που   δραστηριοποιούνται   στα 
Τζουµέρκα 

α. Κριτήρια αξιολόγησης. Χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια µε παραπάνω. 
β. Στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας 
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ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γράφηµα 2. Στατιστικά αποτελέσµατα για Ιστοσελίδες επιχειρήσεων ορεινού τουρισµού 

Στο  γράφηµα  2  φαίνονται  τα  αποτελέσµατα  από  την  έρευνα  στις  ιστοσελίδες  των 
επιχειρήσεων ορεινού τουρισµού. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι 1 ιστοσελίδα προσφέρεται σε 
µία γλώσσα (Ελληνικά), 2 σε δύο (Ελληνικά, Αγγλικά), 1 σε τρεις (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά) και 1 σε τέσσερεις (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά). Όσον αφορά τα 
χρώµατα παρατηρείται η συχνή επιλογή του λευκού ως βασικού χρώµατος. Τέλος, όσον 
αφορά στο µενού πλοήγησης σηµειώνεται ότι 2 ιστοσελίδες χρησιµοποιούν συνδυασµό 
οριζοντίου και κάθετου µενού που χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο. 

 
Γ. Ιστοσελίδες ∆ήµων και Κοινοτήτων των Τζουµέρκων 

α. Κριτήρια αξιολόγησης. Για τις ιστοσελίδες των ∆ήµων και Κοινοτήτων τέθηκαν τα 
ακόλουθα κριτήρια ποιότητας : 

1. Παροχή γενικών πληροφοριών για την περιοχή (Ιστορία, παράδοση, 
γεωγραφία) 

2. Παροχή τουριστικών πληροφοριών για την περιοχή 
3. Παροχή διοικητικών πληροφοριών (Έργα Ανάπτυξης, ∆ηµ/κές 

Επιχειρήσεις κ.α.) 
4. Ενηµέρωση για Νέα – Ειδήσεις - Εκδηλώσεις 
5. Ύπαρξη χάρτη 
6. Ενηµέρωση καιρού 
7. Παροχή χρήσιµων τηλεφώνων 
8. Ύπαρξη ηµεροµηνίας τελευταίας ανανέωσης 
9. ∆υνατότητα επικοινωνίας 
10. Ύπαρξη εξωτερικών συνδέσµων 
11. Ύπαρξη On-Line υπηρεσιών 
12. Αριθµός γλωσσών 
13. Χάρτης ιστοσελίδας (site map) 
14. ∆υνατότητα λήψης αρχείων (Downloads ) 
15. Μπάρα Αναζήτησης 
16. Ποιότητα Μενού Πλοήγησης 
17. Ύπαρξη Μουσικής – Ήχου 
18. Ποιότητα συνδυασµού χρωµάτων και φόντου 
19. Ποιότητα πολυµέσων (εικόνες, video, κινούµενα γραφικά) 
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20. Πρωτοτυπία εµφάνισης και δοµής ιστοσελίδας 
 

Τα πρώτα 9 κριτήρια αφορούν στο περιεχόµενο του ιστοτόπου όπως αυτό αναλύθηκε 
πιο πάνω. Τα επόµενα 7 αφορούν στην ευκολία στη χρήση ενώ τα τελευταία 4 στην 
εµφάνιση του ιστοχώρου. 

Τα κριτήρια 1 έως 15 και το κριτήριο 17 ερευνήθηκαν, στις ιστοσελίδες, από τον 
µελετητή. Για τα κριτήρια 16 και 18 έως 20 η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε από δείγµα 24 
ατόµων µέσω της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, στο ερωτηµατολόγιο 
ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να σηµειώσουν τι είναι κατά τη γνώµη τους απαραίτητο να 
περιέχεται σε µια ιστοσελίδα ∆ήµου ή Κοινότητας (τι είναι αυτό που αναζητούν µέσα σε 
αυτές). Σκοπός αυτού του ερωτήµατος είναι η ιεράρχηση των κριτηρίων σύµφωνα µε την 
σηµαντικότητά τους, ώστε να γίνει στη συνέχεια η βαθµολόγηση των ιστοσελίδων που 
επιλέχθηκαν µε βάση τα κριτήρια που πληρούν. 

 
β. Στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας 
∆ιαπιστώθηκε ότι 5 ιστοσελίδες προσφέρονται σε µία γλώσσα (Ελληνικά) και µόνο 3 σε 

δύο (Ελληνικά, Αγγλικά). Τα υπόλοιπα αποτελέσµατα καθώς και τα αποτελέσµατα της 
έρευνας των ερωτηµατολογίων φαίνονται στα γραφήµατα 3, 4, 5 και 6: 

 

 
 

γενικές πληροφορίες  
τουριστικές πληροφορίες         
διοικητικές πληροφορίες         

ενηµέρωση για νέα         
ύπαρξη χάρτη         

ενηµέρωση καιρού         
χρήσιµα τηλέφωνα         
ηµ. τελ. ανανέωσης         

δυνατότητα επικοινωνίας         
εξωτερικοί σύνδεσµοι         

On-Line υπηρεσίες         
χάρτης ιστοσελίδας         

λήψη αρχείων         
µπάρα αναζήτησης 

ύπαρξη ήχου 
        

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

 

Γράφηµα 3. Στατιστικά αποτελέσµατα για Ιστοσελίδες ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
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Γράφηµα 4. Απαραίτητα στοιχεία για ιστοσελίδες ∆ήµων-Κοινοτήτων 
 

 
 
 
 

Γενικές πληροφορίες 
Πληροφορίες για Νέα 
Χρήσιµα τηλέφωνα 

Φωτογραφίες- Video 
Χάρτη της περιοχής 

Τουριστικές πληροφορίες 
∆ιοικητικές υπηρεσίες 

Links 
Ηλεκτρονική επικοινωνία 
Ενηµέρωση για τον καιρό 
∆ιοικητικές πληροφορίες 
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Γράφηµα 5. Τι ψάχνουν συνήθως οι ερωτώµενοι σε ιστοσελίδες ∆ήµων-Κοινοτήτων 
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Γράφηµα 6. Αξιολόγηση ιστοσελίδων ∆ήµων-Κοινοτήτων Τζουµέρκων από τους 
ερωτώµενους (άριστα το 6) 

 

 
 

7. Ανάλυση των αποτελεσµάτων- Προτάσεις 
 

Α. Ιστοσελίδες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή των Τζουµέρκων 
Σε   γενικές   γραµµές   µπορεί   να   ειπωθεί   ότι   το   επίπεδο   των   ιστοσελίδων   των 

ξενοδοχειακών µονάδων των Τζουµέρκων είναι αρκετά υψηλό. Μάλιστα κατά τη γνώµη του 
µελετητή κάποιες από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά µπορούν 
να γίνουν βελτιώσεις ώστε να προκύψουν σελίδες πιο ποιοτικές, δεδοµένου ότι από την 
έρευνα προέκυψε ότι καµία από αυτές δεν πληροί όλα τα κριτήρια. Πιο συγκεκριµένα: 
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α. Ποιότητα περιεχοµένου. Για την αξιολόγηση των περιεχοµένου των ιστοσελίδων 
χρησιµοποιήθηκαν εννέα κριτήρια, τα οποία θεωρήθηκε ότι πρέπει να πληρούνται στην 
κατασκευή ενός ιστοχώρου επιχείρησης ορεινού τουρισµού. Ένα από αυτά είναι η ύπαρξη 
ενός αναλυτικού χάρτη, στον οποίο να παρουσιάζεται το οδικό δίκτυο της ευρύτερης 
περιοχής, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν και η ακριβής θέση της επιχείρησης. Μάλιστα για 
αυτόν το χάρτη πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης (download) ή τουλάχιστον της 
εκτύπωσης. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να είναι ενσωµατωµένος στην ιστοσελίδα, αρκεί 
ένας εξωτερικός σύνδεσµος που να παραπέµπει σε αυτόν. Όµως, ειδικά για την περιοχή των 
Τζουµέρκων αυτό δεν είναι αρκετό. ∆εδοµένου του κακού και πολύπλοκου οδικού δικτύου 
κρίνονται απαραίτητες οι αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης. Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρονται 
οι χιλιοµετρικές αποστάσεις από µεγάλες πόλεις καθώς και µια περιγραφή της διαδροµής µε 
τις διασταυρώσεις και τον εκτιµώµενο χρόνο διάρκειάς της. ∆ιαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία 
των δικτυακών τόπων διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά υπάρχουν και κάποιοι από 
τους οποίους απουσιάζουν. 

Άλλο σηµαντικό θέµα για την ενηµέρωση των χρηστών είναι η παράθεση των παροχών 
που προσφέρονται. Με αυτό εννοείται όχι µια αόριστη περιγραφή αλλά µια αναλυτική 
καταγραφή, πράγµα που δεν παρατηρήθηκε σε όλες τις ιστοσελίδες. Συµπληρωµατικά στο 
παραπάνω λειτουργεί και η ύπαρξη τιµοκαταλόγου για αυτές. Ένας χρήστης του διαδικτύου 
µπορεί σε πολύ λίγο χρόνο να βρει πληθώρα πληροφοριών, να συγκρίνει και να αποφασίσει. 
Γι’ αυτό και διευκολύνεται όταν µπορεί να συγκρίνει τιµές γρήγορα χωρίς να χρειαστεί να 
τηλεφωνήσει ή να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά. Οι περισσότερες ιστοσελίδες που 
εξετάστηκαν δεν διαθέτουν τιµοκατάλογο. 

Πολλές από τις επιχειρήσεις συνεργάζονται µε διαδικτυακά πρακτορεία ταξιδιών που 
αναφέρουν αναλυτικά τις προσφορές. Παρ’ όλα αυτά κρίνεται απαραίτητο για την 
προσέλκυση πιθανών πελατών, αυτές να υπάρχουν και στην επίσηµη ιστοσελίδα τους. 

Όσον αφορά στο πόσο επίκαιρες είναι οι πληροφορίες, µετά το πέρας της µελέτης 
φάνηκε ότι για το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος των ιστοσελίδων είναι ασαφές το πότε 
ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά. Θεωρείται πιθανό ότι η ανανέωσή τους γίνεται σπάνια. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το κόστος µιας ιστοσελίδας δεν περιλαµβάνει µόνο την κατασκευή 
της, αλλά και τη συχνή ενηµέρωσή της. Αυτό το κόστος µπορεί να µειωθεί πολύ µε 
ενέργειες, όπως η σχετική κατάρτιση των ιδιοκτητών σε θέµατα διαδικτύου. Τα κριτήρια για 
την επικαιρότητα των πληροφοριών στην παρούσα µελέτη είναι η «Ύπαρξη Ηµεροµηνίας 
Τελευταίας Ανανέωσης» και η «Ενηµέρωση για Νέα – Ειδήσεις - Εκδηλώσεις». 

Τέλος, για τη µελέτη πάρθηκαν δύο επιπλέον κριτήρια, που αν πληρούνται, συµβάλουν 
θετικά στην καλή αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου από τους χρήστες. Η «Ενηµέρωση 
Καιρού» και η «∆υνατότητα Λήψης Πληροφοριών». Από αυτά το πρώτο µπορεί να είναι 
ενσωµατωµένο σε µια ιστοσελίδα ή να παρέχεται µε τη µορφή εξωτερικού συνδέσµου. 
Μπορεί να αποδειχτεί δε πολύ χρήσιµο για ένα χρήστη - τουρίστα που θέλει να ταξιδέψει 
στην περιοχή. Το δεύτερο συνίσταται στη δυνατότητα του χρήση να δει και να αποθηκεύσει 
επιπλέον πληροφορίες όπως ένα χάρτη, ένα τουριστικό φυλλάδιο, έναν τιµοκατάλογο, ένα 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων ή µια φωτογραφία. Και τα δύο αυτά στοιχεία ανεβάζουν το 
επίπεδο ποιότητας ενός ιστοχώρου αφού αυξάνουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
χρηστών. 

β. Ευκολία στη Χρήση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ευκολία στη χρήση εκφράζει 
την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία ένας χρήστης µπορεί να βρει τις 
πληροφορίες που ψάχνει όταν επισκέπτεται µια ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης πρέπει να 
αντιµετωπίζει ένα απλό και εύχρηστο µενού πλοήγησης, συγκεντρωµένο κατά το δυνατόν σε 
ένα µέρος της οθόνης, που να µην τον µπερδεύει µε υπερβολικούς εσωτερικούς συνδέσµους. 
Επιπλέον, όταν αναφερόµαστε σε τουριστική επιχείρηση το κοινό των χρηστών αποτελείται 
από πιθανούς ταξιδιώτες. Αυτοί είναι πιθανόν να µιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες ή να 
ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή. Οπότε ένας ιστοχώρος πρέπει 
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να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, ενώ µια λίστα εξωτερικών συνδέσµων προς 
ιστοσελίδες δήµων και νοµαρχιών, ή ιστοσελίδες µε κείµενα σχετικά µε την ιστορία της 
περιοχής, τις δυνατότητες για δραστηριότητες, αλλά και πληροφορίες σχετικά µε τον καιρό 
µπορούν να αποδειχτούν πολύ χρήσιµες για το κοινό του. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση το 
δείγµα εµφανίζει µια µέτρια εικόνα. 

Οι σηµερινές δυνατότητες του διαδικτύου επηρέασαν και τις συνήθειες των τουριστών. 
Πλέον µεγάλο µέρος από αυτούς επικοινωνεί (e-mail, blogs), κλείνει τις διακοπές του (on- 
line κράτηση), πληρώνει και ενηµερώνεται για προσφορές (newsletters) διαδικτυακά. Μια 
σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της τις 
δυνατότητες αυτές. 

γ. Εµφάνιση Ιστοσελίδας. Η εµφάνιση του δείγµατος κρίνεται σε γενικές γραµµές 
ικανοποιητική. Για την επίτευξη της βελτίωσης σηµειώνονται κάποιες παρατηρήσεις και 
προτάσεις. Η ύπαρξη µουσικής µπορεί να λειτουργήσει δραστικά στο να µεταφέρει στο 
χρήστη τη «γεύση» της περιοχής, να του προκαλέσει θετικά συναισθήµατα και να τον 
προσελκύσει να την επισκεφτεί. ∆εδοµένου του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής 
προτείνεται η χρήση παραδοσιακής µουσικής και τοπικών ήχων, τα οποία θα συµβάλλουν 
στην προβολή της ταυτότητας, του χαρακτήρα και του ιστορικού υπόβαθρου του τόπου. 
Όσον αφορά στον συνδυασµό των χρωµάτων διαπιστώθηκε µια οµοιοµορφία στην επιλογή 
τους. Συστήνεται προσοχή στους κατασκευαστές των ιστοσελίδων ώστε να διασφαλιστεί η 
διαφορετικότητά τους και η καινοτοµία τους. 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει δύο σελίδες να έχουν την ίδια µορφή. Όπως αναλύθηκε 
πιο πάνω η αντιγραφή δικτυακής µορφής από άλλους ιστοχώρους µπορεί να ληφθεί σαν 
ένδειξη προχειρότητας ενώ τελικά οδηγεί σε µια «βαρετή» ιστοσελίδα για την οποία ο 
αναγνώστης νιώθει ότι δεν έχει τίποτα καινούριο να του προσφέρει. Επιπλέον τον βάζει σε 
σκέψεις ακόµη και για την ποιότητα της ίδιας της επιχείρησης. Κατά τη διεξαγωγή της 
έρευνας παρατηρήθηκαν δύο ιστοσελίδες µε ακριβώς ίδια δοµή και εµφάνιση. Συνιστάται η 
µορφή τους να επανεξεταστεί. 

Η ύπαρξη video συµπληρωµατικά µε τις φωτογραφίες µιας περιοχής βοηθάει στο να 
προβληθεί στον χρήστη τι θα βιώσει αν επισκεφθεί το µέρος και εποµένως να τον 
ενθαρρύνει  να  το  κάνει.  Θετικό  στοιχείο  είναι  και  η  εγκατάσταση  µιας  βιντεοκάµερας 
διαδικτύου (Webcam), η οποία να µεταδίδει σε συνεχή βάση την εικόνα και την κατάσταση 
µιας περιοχής. Στο δείγµα βρέθηκαν δύο ιστοσελίδες που µεταδίδουν εικόνες από webcam. 

δ. Άλλα συµπεράσµατα. Από τη µελέτη των ιστοσελίδων προέκυψε ότι µόνο µία 
επιχείρηση µπορεί να παρέχει φιλοξενία σε ΑΜΕΑ. Αν και αυτό δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης  διαδικτυακού  τόπου.  ίσως  είναι  ενδεικτικό  του  επιπέδου  των  υπηρεσιών. 
Προτείνεται η αναλυτικότερη εξέταση του ζητήµατος σε µελλοντική µελέτη-εργασία. 

 
Β. Ιστοσελίδες επιχειρήσεων ορεινού τουρισµού που δραστηριοποιούνται στα 

Τζουµέρκα 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της εξέτασής του µε αυτά των ξενοδοχείων προκύπτει 

ότι κατά µέσο όρο αυτές οι ιστοσελίδες πληρούν περισσότερα κριτήρια. Παρόλα αυτά καµία 
δεν τα πληροί όλα. 

Οι ιστότοποι της κατηγορίας χαρακτηρίζονται από πληθώρα πληροφοριών και 
πολυπλοκότητα. Σε πολλούς από αυτούς οι εσωτερικοί σύνδεσµοι είναι πάρα πολλοί και 
διάσπαρτοι  µε  αποτέλεσµα  να  προκαλούν  σύγχυση  στους  χρήστες,  αφού  δεν  βρίσκουν 
εύκολα αυτό που ψάχνουν. Προτείνεται η αναµόρφωσή τους έτσι ώστε να τοποθετούνται 
λειτουργικά οι πληροφορίες. 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή ενός χάρτη της περιοχής των 
Τζουµέρκων καθώς και στις αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης σε αυτήν για τη διευκόλυνση 
των επισκεπτών. 
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Η πλειοψηφία των ιστοσελίδων προσφέρεται σε παραπάνω από µία γλώσσες όπως την 
Αγγλική και πιο σπάνια τη Γαλλική και τη Γερµανική, γεγονός που είναι θετικό. Όµως στις 
περισσότερες λείπει ένας αναλυτικός τιµοκατάλογος καθώς και η Ηµεροµηνία Τελευταίας 
Ανανέωσης. Συνίσταται να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην συχνή ενηµέρωση τους. Για 
την καλή λειτουργία τους µπορούν να συµπληρωθούν και στοιχεία όπως Σύνδεσµος Καιρού 
και Στήλη Ενηµέρωσης για Νέα και Εκδηλώσεις. 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες προβάλλεται πλήθος 
φωτογραφιών φυσικών τοπίων και ορεινών δραστηριοτήτων. Όµως όσον αφορά στα 
Τζουµέρκα απουσιάζει ένα κείµενο που να αναφέρεται στην πολύπλευρη ταυτότητα της 
ορεινής αυτής περιοχής από κοινωνικής, πολιτισµικής και ιστορικής πλευράς. 

 
Γ. Ιστοσελίδες ∆ήµων και Κοινοτήτων των Τζουµέρκων 
Οι ιστοσελίδες ∆ήµων και Κοινοτήτων απευθύνονται σε ένα µεγάλο εύρος χρηστών. 

Κατ’ αρχήν απευθύνονται στους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια σε έναν αριθµό 
ατόµων που µπορεί να είναι πιθανοί επισκέπτες του εν λόγω τόπου ή απλά να ψάχνουν 
πληροφορίες για αυτόν. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι µια τέτοια ιστοσελίδα πρέπει να 
περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικού είδους πληροφορίες. 

α. Ποιότητα περιεχοµένου. Για να αξιολογηθούν οι ιστοσελίδες ως προς το 
περιεχόµενό τους επιλέχθηκαν έννέα κριτήρια που αντιστοιχούν µε στοιχεία που πρέπει να 
περιέχονται σε ένα τέτοιου είδους δικτυακό τόπο, όπως έδειξε και η έρευνα 
ερωτηµατολογίου. 

Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής κρίνεται απαραίτητο να 
υπάρχει λίστα χρήσιµων τηλεφώνων των υπηρεσιών του ∆ήµου αλλά και άλλων δηµόσιων 
υπηρεσιών όπως αστυνοµία, κέντρο υγείας κλπ. Αυτή η λίστα πρέπει να είναι έγκυρη και να 
ενηµερώνεται σε τακτική βάση. Επιπλέον πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να 
επικοινωνούν µε το ∆ήµο µέσω διαδικτύου, ενώ ένα ακόµη βήµα θα ήταν η εξυπηρέτηση 
του κοινού on-line όπως για παράδειγµα µε την παροχή υπηρεσιών όπως έκδοση 
πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων κ.α. Αυτό µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµο σε 
ένα ∆ήµο ο οποίος είναι ορεινός, αραιοκατοικηµένος και η πρόσβαση στις υπηρεσίες του 
είναι δύσκολη λόγω του ελλειµµατικού οδικού δικτύου και των συχνών κακών καιρικών 
συνθηκών. Από την έρευνα προέκυψε ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µε όλους τους 
∆ήµους - Κοινότητες µέσω διαδικτύου. 

Σηµαντική κρίνεται επίσης η ύπαρξη διοικητικών πληροφοριών όπως η προκήρυξη και 
κατασκευή έργων ανάπτυξης, η λειτουργία δηµοτικών επιχειρήσεων και οι δηµοτικές 
παροχές προς τους κατοίκους. Επίσης, πολύ χρήσιµο θα ήταν η κατασκευή µια ειδικής 
τακτικά ενηµερωµένης στήλης µέσα στον ιστοχώρο που να περιέχει συγκεντρωµένα όλα τα 
νέα του ∆ήµου και πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες αλλά και τις επερχόµενες εκδηλώσεις 
του. Το συγκεκριµένο µπορεί να διευκολύνει πολύ και τους πιθανούς επισκέπτες της 
περιοχής. ∆υστυχώς, η πλειοψηφία των ιστοσελίδων ειδικό σύνδεσµο για νέα και 
εκδηλώσεις. 

Από την άλλη µεριά, ο ιστότοπος ενός ∆ήµου δέχεται συχνές επισκέψεις από 
µελλοντικούς τουρίστες της περιοχής. Οι συγκεκριµένοι χρήστες αναζητούν γενικές 
πληροφορίες για τον τόπο που πρόκειται να επισκεφθούν, για τον τρόπο πρόσβασης σε 
αυτόν και τις δραστηριότητες που µπορούν να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους. Για την εξυπηρέτηση τους πρέπει να παρέχονται από την ιστοσελίδα του 
∆ήµου αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία και την παράδοση του τόπου καθώς και µια 
σειρά στοιχείων για τουριστικά καταλύµατα, αξιοθέατα, τοπικά προϊόντα, ωράρια 
συγκοινωνιών κ.α. ενώ βασικής σηµασίας είναι η περιγραφή των δραστηριοτήτων και των 
εκδηλώσεων που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή. 

Ίσως όµως το κυριότερο σε αυτή την κατηγορία πληροφοριών είναι η ύπαρξη ενός 
πλήρους χάρτη. Αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει τη διαδροµή προς το ∆ήµο και τις γύρω 
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περιοχές, µε όλες τις διασταυρώσεις, και τα αξιοθέατά της. Ο χάρτης θα πρέπει να 
συνοδεύεται από πληροφορίες για τις χιλιοµετρικές αποστάσεις από τα κοντινά αστικά 
κέντρα, τις πιθανές δυσκολίες του οδικού δικτύου, καθώς και τον αναµενόµενο χρόνο 
ταξιδίου. Κάποιες ιστοσελίδες του δείγµατος υστερούν σε αυτό το κριτήριο. 
Συµπληρωµατικά σε αυτά θα λειτουργούσε η παροχή ενηµέρωσης για τις καιρικές συνθήκες. 
Αυτό µπορεί να γίνεται απ’ ευθείας ή µε τη χρήση κατάλληλου εξωτερικού συνδέσµου 
(link). Ενηµέρωση καιρού βρέθηκε µόνο σε µία ιστοσελίδα 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν αρκεί µόνο η σωστή κατασκευή ενός 
ιστοχώρου από άποψη περιεχοµένου αλλά είναι απαραίτητη και η συχνή ενηµέρωσή του 
πράγµα που δεν φαίνεται να ισχύει για πολλούς ιστοχώρους του δείγµατος. 

β. Ευκολία στη Χρήση. Η ευκολία στη χρήση γίνεται πιο απαραίτητη όσο αυξάνεται το 
πλήθος των πληροφοριών που περιέχει µια σελίδα. Αυτό γίνεται ολοφάνερο στην περίπτωση 
των ιστοτόπων ∆ήµων και Κοινοτήτων που επιβάλλεται να περιλαµβάνουν µεγάλο όγκο 
στοιχείων. Γι’ αυτό και η δοµή τους πρέπει να είναι λειτουργική ώστε ο χρήστης να βρίσκει 
εύκολα αυτό που αναζητά. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ερωτώµενοι έµειναν αρκετά 
ευχαριστηµένοι από την πλοήγησή τους στις περισσότερες ιστοσελίδες. Στην επίτευξη αυτής 
της ευκολίας µπορούν να βοηθήσουν εργαλεία όπως η ύπαρξη εξωτερικών συνδέσµων, 
χάρτη ιστοσελίδας (site map) και µπάρας αναζήτησης. Η πλειοψηφία των ιστοχώρων δεν 
διαθέτει αυτά τα εργαλεία, πράγµα που αν αλλάξει θα βελτιωθεί και η ποιότητα χρήσης 
τους. Άλλα κριτήρια για την αξιολόγηση της ευκολίας στη χρήση, που χρησιµοποιούνται 
µόνο από τη µειοψηφία του δείγµατος, είναι η παροχή on-line υπηρεσιών και η δυνατότητα 
λήψης αρχείων. Τα συγκεκριµένα διευκολύνουν σηµαντικά την πλοήγηση των χρηστών οι 
οποίοι µπορούν να εκµεταλλευτούν άµεσα τις παροχές του ∆ήµου και να λαµβάνουν 
(κατεβάζουν) αρχεία εγγράφων, προκηρύξεων κ.α. 

Τελευταίο και εξαιρετικά σηµαντικό είναι να παρέχεται µια ιστοσελίδα σε παραπάνω 
από µία γλώσσες. Όταν αναφερόµαστε σε ιστοχώρους δηµοσίων υπηρεσιών η παροχή της 
τουλάχιστον και στην Αγγλική, η οποία τείνει να γίνει η διεθνής γλώσσα σήµερα, είναι 
απαραίτητη ειδικά όταν η περιοχή που εκπροσωπούν έχει τουριστικό χαρακτήρα. Κατά τη 
διάρκεια της µελέτης βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των ιστοτόπων χρησιµοποιούν µόνο την 
ελληνική γλώσσα, στοιχείο που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει και µάλιστα άµεσα. 

γ. Εµφάνιση Ιστοσελίδας. Η αξιολόγηση της εµφάνισης των ιστοσελίδων στηρίζεται 
στη γνώµη των ερωτώµενων για αυτές. Όσον αφορά λοιπόν στον συνδυασµό των χρωµάτων 
και στο φόντο φαίνεται ότι οι µισές περίπου σελίδες εισέπραξαν µέτρια βαθµολογία, ενώ οι 
υπόλοιπες όχι καλή. Και αυτό γιατί τα χρώµατα και το φόντο είναι µάλλον κοινότυπα ή 
µπερδεύουν και κουράζουν οπτικά, την ώρα που βασικός στόχος πρέπει να είναι να έλκουν 
τον χρήστη να επισκεφτεί τη σελίδα. Όσον αφορά στα πολυµέσα, η πλειοψηφία των 
ιστοσελίδων διαθέτει φωτογραφίες και κάποιες από αυτές διαθέτουν video και κινούµενα 
γραφικά. Παρ’ όλα αυτά η βαθµολογία τους σε γενικές γραµµές δεν ήταν καλή, αφού αυτά 
τα πολυµέσα είτε κρίθηκαν ανεπαρκή είτε ήταν διασκορπισµένα µέσα στον ιστοχώρο µε 
αποτέλεσµα  να  µην  µπορούν  να  τα  βρουν  οι  χρήστες.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις  τα 
«υπερβολικά» κινούµενα γραφικά κούρασαν τους ερωτώµενους. Τέλος η δοµή και η 
εµφάνιση των ιστοτόπων που µελετήθηκαν µπορούν να χαρακτηριστούν κοινότυπες. Η 
βαθµολογία τους δεν είναι καθόλου καλή και σε µερικές είναι µηδέν γεγονός που σηµαίνει 
ότι οι χρήστες δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να τους εκπλήξει ευχάριστα και να τους 
δηµιουργήσει την επιθυµία να αφιερώσουν χρόνο στη σελίδα. Συνίσταται λοιπόν να γίνουν 
ενέργειες µε στόχο τη βελτίωση της γενικής εµφάνισης όλων των ιστοσελίδων. 

 
Κλείνοντας υπενθυµίζεται, ότι η πληρότητα και η ποιότητα µιας ιστοσελίδας 

καθορίζεται εξίσου από το περιεχόµενο της, την ευκολία στη χρήση της και την εµφάνισή 
της. Βασικός στόχος είναι αυτός που περιηγείται στο διαδίκτυο να την εντοπίσει ανάµεσα 
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στο πλήθος των δικτυακών τόπων, να περιηγηθεί σε αυτήν και να βρει αυτό που ψάχνει 
γρήγορα εύκολα αλλά και ευχάριστα. 

 
Βιβλιογραφία 

 
Αµανατίδη Ν. (2008). Αξιολόγηση της χρηστικότητας και του σχεδιασµού µιας 
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρακτικά 1ου 

Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ηµαθίας: Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του 
παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτών, Νάουσα 9,10,11 Μαΐου 2008 

 
Ασκητή Β. (2006). Αξιολόγηση Ψηφιακής ∆ηµοσίευσης: Κριτήρια και Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Ιστοσελίδων. Εργασία στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της 
Πληροφορίας: «∆ιοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε Έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας» Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο. 

 
Γούναρη Α. (2008). Αξιολόγηση Ευχρηστίας Ιστοσελίδων Για Τις Ανάγκες Του E-Banking. 
∆ιπλωµατική εργασία στο Τµήµα Μηχανικών Η/Υ Και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή 
Πανεπιστήµιο Πατρών. 

 
Κουτρότσιος Θ. (2008). Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Ιστοσελίδων. Μεταπτυχιακή εργασία 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πληροφοριακά Συστήµατα, Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας. 

 
Πήχας Α. (2008). ∆ιαµόρφωση Κριτηρίων Αξιολόγησης Για Την Ποιότητα Των Ιστοσελίδων. 
Μεταπτυχιακή εργασία στο ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών: Οργάνωση & ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

141 

 

 

 
 

 

Τα µυστικά της άγριας ζωής στα Τζουµέρκα 
 

Αντώνης Αντωνόπουλος, Βιολόγος 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

 
 

Περίληψη 
 

Η χρονιά που διανύουµε, έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωµένα Έθνη ως η ∆ιεθνής Χρονιά 
της Βιοποικιλότητας. Τι σηµαίνει όµως αυτό για τους περισσότερους από εµάς; Γιατί να 
ασχοληθούµε µε τις διάφορες µορφές ζωής που υπάρχουν γύρω µας; Το κείµενο που 
ακολουθεί δεν έχει σκοπό την απλή παράθεση µιας λίστας µε τα είδη που απαντώνται στην 
περιοχή των Τζουµέρκων. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την οµορφιά της άγριας 
ζωής του τόπου µας και να ρίξει φως στις άγνωστες πτυχές της. Ίσως, αν ανακαλύψουµε τα 
µυστικά και τις πραγµατικές συµπεριφορές των όντων που θεωρούµε συνηθισµένα και 
κοινά καταλάβουµε την αξία που έχει η ποικιλία της ζωής γύρω µας. Υπάρχουν τόσα 
πράγµατα που συµβαίνουν χωρίς να τα αντιλαµβανόµαστε. Μέσα σε φυλλωσιές, στις όχθες 
ποταµών, πάνω και κάτω από τη γη, η ζωή βρίσκει τον τρόπο να µας εκπλήσσει. Το µόνο 
που έχουµε να κάνουµε, είναι να ανοίξουµε τα µάτια µας και να αφήσουµε το µυστήριο της 
ζωής να εκτυλιχθεί φυσιολογικά. Μικρά και µεγάλα πλάσµατα µας εµπνέουν και  µας 
καλούν να αναζητήσουµε τα κοινά µας χαρακτηριστικά. 

 

The secrets of wild life in Tzoumerka range 
 

Antonis Antonopoulos, Biologist 
University of Ioannina 

 

 
Abstract 

 
The year 2010 has been declared as the International Year of Biodiversity. The aim of 

the present paper is not simply the presentation of species lists, present in the area of 
Tzoumerka. Our goal is to highlight hidden aspects of the life of otherwise common species, 
thus establishing their uniqueness and value. Our hope is that, by revealing the unknown 
behaviors of these creatures, we can pique the readers’ curiosity and make them appreciate 
the diversity of life. Many things happen without realizing them. Into the trees, at the 
riverbanks, on and below the ground, the expressions of life are surprising. The various 
creatures call us to identify our common characteristics. 

 
1. Εισαγωγή 

 

Αρχές της δεκαετίας του ΄90. Αθήνα. 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ήµου Κορυδαλλού. 
- Κύριε, Κύριε!!! Ελάτε γρήγορα! Ο Φώτης πήγε στο δάσος!!! 

Με την περιέργεια ενός δεκάχρονου ακολούθησα κι εγώ το δάσκαλο και το µαθητή 
µιας µικρότερης τάξης, για να δω κι εγώ το δάσος, το οποίο ανακάλυψε ο Φώτης, 
προκαλώντας τόσο µεγάλη αναστάτωση. 

Ένα παρτέρι µε δύο δάφνες και κάποια άλλα θαµνώδη φυτά, τα οποία είχαν παραµείνει 
ακλάδευτα για αρκετό καιρό, αρκούσαν για να δηµιουργήσουν στη φαντασία ενός µικρού 
παιδιού της πρωτεύουσας την αίσθηση του δάσους. 
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Απόρησα. Ίσως να µου φάνηκε και αστείο τότε. Πώς είναι δυνατόν να µην ήξερε 
κάποιος τι είναι δάσος; Το δικό µου το χωριό ήταν περιτριγυρισµένο από πολλά ψηλά 
δέντρα, µέχρι εκεί που έφτανε το µάτι µου. Ήξερα σίγουρα πώς έµοιαζε ένα δάσος. Τώρα 
όµως καταλαβαίνω πως η επαφή ενός παιδιού µε τη φύση, ενός παιδιού που γεννιέται και 
µεγαλώνει σε µια µεγαλούπολη, δεν είναι κάτι το δεδοµένο. Ό,τι θεωρεί ο καθένας από µας 
συνηθισµένο, για κάποιον άλλο έχει ξεχωριστή σηµασία. Ό,τι προσπερνάµε χωρίς να του 
ρίξουµε µια δεύτερη µατιά και θεωρούµε κοινότυπο, είναι ένα θέαµα που κάποιος µπορεί να 
µη συναντήσει ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή του. 

Και επανέρχοµαι στο περιστατικό µε το Φώτη. Η απορία µου τώρα πια είναι άλλη. 
Γιατί δηµιουργήθηκε τόσο µεγάλη αναστάτωση όταν ο Φώτης πήγε στο «δάσος»; Ήταν το 
«δάσος» τροµακτικό; Χρειαζόταν διάσωση ο Φώτης; Ή µήπως ο Φώτης θα κατέστρεφε το 
«δάσος»; Γιατί φώναξε το παιδάκι το δάσκαλο; Ποιον από τους δύο ήθελε να προστατέψει; 

Όλοι µας εντυπωσιαζόµαστε από τα εξωτικά είδη που βλέπουµε σε ζωολογικούς 
κήπους, πάρκα και τσίρκο. Η επαφή µε αυτά είναι κάτι το σπάνιο. Αποτελούν αντικείµενο 
που µας κινεί την περιέργεια. Πόσοι όµως από εµάς έχουµε συναντήσει ενδηµικά είδη της 
χώρας µας; Ποια; Τα ξέρουµε τόσο καλά, όσο θέλουµε να πιστεύουµε ή µήπως και οι δικές 
τους ζωές µας είναι εξίσου άγνωστες; 

Η ποικιλία της ζωής γύρω µας είναι τεράστια. Εκατοντάδες είδη, χιλιάδες οργανισµοί 
συνθέτουν ένα πολύπλοκο πλέγµα αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων, στο οποίο 
στηρίζουν όλη τους την ύπαρξη. Γεννιούνται, τρέφονται, αναπαράγονται, συνεργάζονται, 
ανταγωνίζονται, θυσιάζονται, πεθαίνουν. Από το πιο µεγάλο µέχρι το αόρατο στο γυµνό 
µάτι, από το πιο πολύχρωµο µέχρι το διάφανο, όλα έχουν µια ιστορία να µας πουν. Ιστορίες 
στις οποίες πρωταγωνιστές δεν είµαστε εµείς και ίσως γι’ αυτό να µην έχουµε ενδιαφερθεί 
να τις µάθουµε. Αν όµως τις ξέραµε σίγουρα δε θα βλέπαµε µε το ίδιο µάτι τους γνωστούς 
µας αυτούς αγνώστους. 

 
2. Βιοποικιλότητα 

 
Η βιοποικιλότητα καθορίζεται από δύο ευκρινή στοιχεία: (α) τον αριθµό των ειδών και 

(β) τη σχετική αφθονία ανάµεσα στα είδη µιας βιοκοινωνίας. Τα δύο αυτά στοιχεία 
ενσωµατώνονται σε µια ενιαία αριθµητική τιµή, το δείκτη ποικιλότητας. Η εκτίµηση της 
ποικιλότητας περιορίζεται συνήθως σε σχετικά οµοιογενείς οµάδες οργανισµών (π.χ. 
ορνιθοκοινωνίες, κοινωνίες φυτοπλαγκτού κλπ). Ερευνώντας διάφορες φυσικές 
βιοκοινωνίες έχει παρατηρηθεί πως η βιοποικιλότητα µειώνεται προοδευτικά από τον 
ισηµερινό προς τους πόλους. Όσο αυξάνει ο αριθµός των ειδών τόσο περισσότερο 
εξειδικευµένη είναι η λειτουργική τοποθέτηση των πληθυσµών στα πλαίσια µιας ώριµης 
βιοκοινωνίας, καθώς περιορίζεται ο οικολογικός τους θώκος. Ένα από τα βασικότερα 
δόγµατα της οικολογίας των βιοκοινωνιών αναφέρει ότι «η αύξηση της ποικιλότητας 
δηµιουργεί σταθερότητα» και σχετίζεται µε την ικανότητα της βιοκοινωνίας να αποκαθιστά 
τη λειτουργική της οργάνωση ύστερα από µια εξωτερική διαταραχή, τη λειτουργία δηλαδή 
«οµοιοστατικών» µηχανισµών (Λυκάκης, 1996). Θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε τη 
δοµή µιας βιοκοινωνίας (είδη και λειτουργικοί ρόλοι) µε ένα «χωριό» στο οποίο 
συµβιώνουν και συνεργάζονται άνθρωποι διαφορετικών ειδικοτήτων και επαγγελµάτων. 
Κάποιοι ανήκουν σε πολυπληθείς οµάδες (παραδείγµατος χάριν, γεωργοί, κτηνοτρόφοι 
κ.λ.π) ενώ κάποιοι άλλοι ανήκουν σε µικρότερες αριθµητικά οµάδες ή είναι οι µοναδικοί 
εκπρόσωποι της ειδικότητας/ επαγγέλµατός τους (παπάς, δάσκαλος, δήµαρχος). Όλοι τους 
είναι κάτοικοι του ίδιου «χωριού» και όλοι συµβάλουν στο να λειτουργεί σωστά η κοινωνία 
που έχουν δηµιουργήσει. Αν για κάποιο λόγο αλλάξει η δυναµική της κοινωνίας τους (αν 
για παράδειγµα µετατεθεί ο δάσκαλος), θα πρέπει να βρεθούν νέες ισορροπίες για να 
συνεχιστεί οµαλά η διαβίωση στο «χωριό». 
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Το 2010 ανακηρύχθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη ως η ∆ιεθνής Χρονιά της 
Βιοποικιλότητας. Ένας εορτασµός για τη ζωή στη γη και την αξία της βιοποικιλότητας. Ένα 
κάλεσµα δράσης για τον κόσµο προκειµένου να προστατεύσει την ποικιλία ζωής στη γη. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, ο πλανήτης χάνει σήµερα 
τρία είδη ανά ώρα. 

 
2.1. Περιοχή µελέτης και σηµαντικότητά της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

 
Η περιοχή µελέτης θεωρείται από τις σηµαντικότερες ορεινές περιοχές της Ελλάδας, 

της Βαλκανικής χερσονήσου και της Ευρώπης όσον αφορά στη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος διότι: 

1. Περιλαµβάνει δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
a. Όρη Αθαµάνων (GR2110002). Έχει χαρακτηριστεί ως «Τόπος Κοινοτικής 

Σηµασίας» (sci), έχει έκταση 187 km2 και περιλαµβάνει τµήµατα των νοµών Άρτας, 
Τρικάλων και Ιωαννίνων 

b. Όρος Λάκµος ή Περιστέρι (GR2130007). Έχει χαρακτηριστεί ως «Ζώνη Ειδικής 
∆ιατήρησης» (spa) και «Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας» (sci), έχει έκταση 201km2 και 
περιλαµβάνει τµήµατα των νοµών Ιωαννίνων και Τρικάλων. 

2. Περιλαµβάνει δύο ορεινές περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί ως 
Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ευρώπης (ΣΠΠΕ): Όρη Αθαµανικά (κωδ.079) και 
Περιστέρι (κωδ.069). 

3. Αποτελεί σηµαντική γέφυρα συνέχειας των πληθυσµών της ορεινής ορνιθοπανίδας 
και ιδιαίτερα των βαλκανικών πληθυσµών της, καθώς και των πληθυσµών µεγάλων 
θηλαστικών. 

4. Αποτελεί το νοτιοδυτικό όριο εξάπλωσης της αρκούδας. 
5. Περιλαµβάνει πληθυσµούς σπάνιων και προστατευόµενων ειδών . 
6. Ο βαθµός διατήρησης των ενδιαιτηµάτων των ειδών πανίδας είναι σε  µεγάλο 

βαθµό πολύ υψηλός. 
7. Αποτελεί φυσική συνέχεια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 
8. Η ένταση των ανθρωπογενών επιδράσεων είναι ως επί το πλείστον περιορισµένη 

(∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 
 

3. Έντοµα 
 

3.1. Λεπιδόπτερα 
 

Tα Λεπιδόπτερα αποτελούν τη δεύτερη µεγαλύτερη τάξη εντόµων µετά τα Κολεόπτερα 
και περιλαµβάνουν τις πεταλούδες, ηµέρας και νύχτας. Από τα 576 είδη που απαντώνται 
στην Ευρώπη, τα 229 είναι ενδηµικά της Ελλάδας. Η Ελλάδα φιλοξενεί µεγάλο αριθµό 
ενδηµικών ασπόνδυλων γενικότερα, αλλά ανήκει στις λιγότερο µελετηµένες περιοχές της 
Ευρώπης (Balletto & Casale, 1991: Munguira, 1995). Η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
συγκαταλέγει σε λίστες της ως απειλούµενα και είδη των οποίων η προστασία αποτελεί 
αντικειµενικό στόχο (target species), είδη κοινά στην Ελλάδα (van Swaay & Warren, 2003). 

Είδη Ευρωπαϊκής προτεραιότητας που απαντώνται στην Πίνδο (∆ηµόπουλος Π., Κατή 
Β., 2007): 

� Maculinea arion 
� Maculinea rebeli 
� Parnassius apollo 
� Parnassius mnemosyne 
� Erebia medusa (RED DATA BOOK) 



144 

 

 

� Pseudophilotes vicrama (RED DATA BOOK) 
� Aporia crataegi (κοινή στην Ελλάδα – σπάνια στην Ευρώπη) 
� Plebejus argus (κοινή στην Ελλάδα – σπάνια στην Ευρώπη) 

 
3.1.1. Γενικά Στοιχεία Βιολογίας-Οικολογίας 

 
Τα αυγά εκκολάπτονται σε µερικές ηµέρες ή ακόµα και µήνες από την απόθεσή τους. 

Το διατροφικό φάσµα ορισµένων ειδών µπορεί να είναι πολύ εξειδικευµένο και καθώς στο 
στάδιο της κάµπιας λαµβάνεται το µεγαλύτερο ποσοστό τροφής στη διάρκεια ζωής της 
πεταλούδας, η διαθεσιµότητα της τροφής εξασφαλίζεται µε την απόθεση των αυγών πάνω 
στα φυτά από τα οποία τρέφεται το κάθε είδος. Η γνώση και προστασία των φυτών- 
ξενιστών εποµένως, έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Αφού αναδυθεί από το στάδιο της 
χρυσαλλίδας, η νεαρή πεταλούδα δεν µπορεί να πετάξει µέχρι να ξεδιπλωθούν και 
αιµατωθούν πλήρως τα φτερά της. Το ενήλικο στάδιο, κατά το οποίο πραγµατοποιείται και 
το ζευγάρωµα, είναι γνωστό σαν imago. Με την ολοκλήρωση του ζευγαρώµατος, η 
αρσενική πεταλούδα φράζει τον γεννητικό πόρο της θηλυκής, αποκόπτοντας τα 
αναπαραγωγικά της όργανα. Εξασφαλίζει έτσι τη διαιώνιση του γεννητικού του υλικού µε 
τίµηµα την ίδια του την επιβίωση. Οι ενήλικες πεταλούδες τρέφονται αποκλειστικά µε υγρά 
που ρουφούν µέσω της προβοσκίδας τους και αντιλαµβάνονται οσµές χρησιµοποιώντας τις 
κεραίες τους. Η όραση είναι πολύ καλά ανεπτυγµένη στις πεταλούδες και τα περισσότερα 
είδη είναι ευαίσθητα στο υπεριώδες τµήµα του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας. 

 
Πίνακας 1. Είδη πεταλούδων που παρατηρήθηκαν τους µήνες Ιούνιο-2005, Ιούλιο-2006 στα 

Τζουµέρκα (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 
Argynnis niobe Hipparchia aristaeus Ochlodes venatus 
Aglais urticae Hipparchia semele Pararge aegeria 
Agrodiaetus amanda Inachis io Parnassius mnemosyne 

Agrodiaetus thersites Iphiclides podalirius Pieris brassicae 
Aporia crataegi Issoria lathonia Plebejus argus 
Argynnis adippe Kanetisa circe Polygonum calbum 
Argynnis paphia Lasiommata maera Polyommatus icarus 
Aricia agestis Lasiommata megera Pontia edusa 
Artogeia ergane Leptidea duponcheli Pseudophilotes vicrama 

Artogeia mannii Libithea celtis Pyrgus sidae 
Artogeia napi Limenitis camilla Pyronia cecilia 
Artogeia rapae Limenitis reducta Quercusia querus 
Brenthis daphne Lycaena phlaeas Satyrium ilici s 
Celastina argiolus Maniola jurtina Satyrus ferula 
Clossiana euphrosyne Melanargia galathea Spialia orbifer 
Coenonympha arcania Melanargia larissa Thymelicus lineola 
Coenonympha amphilus Melitaea cinxia Thymelicus sylvestris 
Colias crocea Melitaea didyma Vanessa atalanta 
Erebia medusa Melitaea phoebe Vanessa cardui 
Gonepteryx cleopatra Nymphalis antiopa  
Gonepteryx rhamni Nymphalis olychlorus  
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3.1.2. Μυρµηγκοφιλία 
 

Περισσότερες από τις µισές προνύµφες των ειδών της οικογένειας Lycaenidae, 
αναπτύσσουν δια-ειδικές σχέσεις συµβίωσης µε µυρµήγκια. Οι προνύµφες παρέχουν 
θρεπτικές εκκρίσεις στα µυρµήγκια (πλούσιες σε αµινοξέα και υδατάνθρακες), τα οποία σε 
αντάλλαγµα τις προστατεύουν από παράσιτα και θηρευτές. Ο αριθµός των µυρµηγκιών που 
«φροντίζουν» την προνύµφη ποικίλει από ένα έως δεκαπέντε. Οι σχέσεις αυτές µπορούν να 
διακριθούν σε «ευκαιριακές» και «υποχρεωτικές» ανάλογα µε το αν οι προνύµφες µπορούν 
να επιβιώσουν χωρίς την παρουσία συγκεκριµένου είδους-προστάτη. Ορισµένες πεταλούδες 
εναποθέτουν αυγά µόνο σε φυτά-ξενιστές που γειτνιάζουν µε αποικίες  συγκεκριµένων 
ειδών µυρµηγκιών (Jay Mann, 1999). 

 
3.1.3. Οι «Ψυχές» των Αρχαίων 

 
Η «µεταµόρφωση» της προνύµφης σε χρυσαλλίδα και στη συνέχεια σε πεταλούδα, 

ανέκαθεν ενέπνεε τις µεταφυσικές αναζητήσεις του ανθρώπου και κατέχει σηµαντική θέση 
στην παγκόσµια µυθολογία. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόµαζαν τις πεταλούδες «ψυχές» γιατί 
πίστευαν  ότι  οι  είναι  οι  ψυχές  των  νεκρών.  Το  στάδιο  της  χρυσαλίδας  ονοµαζόταν 
«νεκύδαλλο», που σηµαίνει «περίβληµα νεκρού». Συσχετίζονταν έτσι µε τον Ψυχοποµπό 
Θεό Ερµή. Στην ελληνική µυθολογία, η Ψυχή είναι µια θνητή που ερωτεύεται το Θεό 
Έρωτα, και καταλήγει στο θάνατο. Αφού ο ∆ίας τη λυπήθηκε και την έκανε αθάνατη, 
αναπαριστάται πολλές φορές µε φτερά πεταλούδας. Στη µυθολογία των Αζτέκων και των 
Μάγια, η Ιτζπαπαλότλ είναι η θεά οψιδιανός-πεταλούδα, δηλαδή η ψυχή εγκλωβισµένη 
µέσα στην πέτρα. Στα νησιά του Σολοµώντος, εκείνος που φεύγει απ' τη ζωή, µπορεί να 
διαλέξει σε τι θα µεταµορφωθεί µετά θάνατον. Επιλέγει συχνά µια πεταλούδα. 
(Καλογερόπουλος, 2005). 

 
3.2. Μυρµήγκια 

 
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στη διατροφή των µυρµηγκιών. Άλλα είναι αποκλειστικά 

σαρκοφάγα,  άλλα  φυτοφάγα,  ενώ  µερικά  είδη  του  γένους  Atta  ασχολούνται  µε  την 
«γεωργία», γιατί καλλιεργούν µανιτάρια για τη διατροφή τους. Άλλα είναι «βοσκοί», όπως 
η Ormica polyctena, δηλαδή έχουν στη διάθεσή τους µικρά κοπάδια από έντοµα (Aphides) 
που απορροφούν τη λίµφα διαφόρων φυτών. Τα µυρµήγκια κάθε τόσο «αρµέγουν» αυτά τα 
έντοµα-«αγελάδες», χτυπώντας τα ελαφρά στην κοιλιά µε τις κεραίες τους. Αυτά, µ` αυτό 
τον τρόπο, εκκρίνουν σταγόνες από µια ζαχαρώδη ουσία, για την οποία τα µυρµήγκια 
ξετρελαίνονται. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, τα µυρµήγκια µαζεύουν τ` αυγά αυτών 
των εντόµων και τα µεταφέρουν µέσα στη φωλιά τους, ενώ την άνοιξη τα µεταφέρουν πάνω 
στα φυτά. Πάντα υπάρχουν φύλακες στο «µαντρί» και είναι έτοιµοι να επιτεθούν σε όποιον 
πλησιάσει. Ένα όµως από τα πιο περίεργα φαινόµενα στον κόσµο των µυρµηγκιών, είναι η 
σκλαβιά ή δουλεία. Αυτό το φαινόµενο το µελέτησε ο E.O. Wilson, του Πανεπιστηµίου του 
Harvard, σε διάφορα είδη, αλλά ειδικά στα µυρµήγκια Αµαζόνες (Polyergus rufescens). 
Μεγάλες οµάδες από Αµαζόνες εισβάλουν στις αποικίες άλλων µυρµηγκιών και µε µάχες 
«απαγάγουν» τις ξένες νύµφες και τις µεταφέρουν στη φωλιά τους. Τα µυρµήγκια που 
αναπτύσσονται από αυτές τις νύµφες, εργάζονται σαν «σκλάβοι» για τις Αµαζόνες. Τις 
προσέχουν, τις ταΐζουν, χτίζουν νέες φωλιές, φροντίζουν τα νεογέννητα, µε λίγα λόγια 
κάνουν  όλες  τις  αγγαρείες,  για  τις  οποίες  είναι  ανίκανες  οι  Αµαζόνες.  Παρόµοια 
συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί και στο είδος Formica lugubris από ερευνητές του 
Πανεπιστηµίου της Parma (Le Moli και A. Mori). Σε αυτή την περίπτωση, οι «σκλάβοι» δεν 
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αναγνωρίζουν πλέον τις παλιές τους αποικίες και συµµετέχουν στις λεηλασίες που κάνουν 
τα αφεντικά τους. 

 
3.3. Αλογάκι της Παναγιάς 

 
Ανήκουν στην Τάξη Mantodea. Είναι αρπακτικά και το πρώτο ζευγάρι άκρων, το οποίο 

καταλήγει σε µία άκανθα έχει εξελιχθεί σε αποτελεσµατική συλληπτήρια συσκευή. 
Κυνηγούν αλλά και παραµονεύουν τη λεία τους, την οποία αρπάζουν αστραπιαία (σε 
διάστηµα ενός εικοστού του δευτερόλεπτου). Φηµίζονται για τον ενδοειδικό κανιβαλισµό 
που παρουσιάζουν κατά το ζευγάρωµα, αν και στην πραγµατικότητα αυτός συµβαίνει σε 
ποσοστό 5-31% των περιπτώσεων, ιδιαίτερα αν το θηλυκό είναι πεινασµένο. Το θηλυκό 
εκκρίνει φερορµόνες για να προσελκύσει τα αρσενικά, τα οποία την πλησιάζουν µε 
προσοχή, πολλές φορές κατά µέτωπο (Liske, E. and W. J. Davis, 1987). Στις περιπτώσεις 
του κανιβαλισµού, το θηλυκό αρπάζει το αρσενικό και το καταβροχθίζει ξεκινώντας από το 
κεφάλι ενώ αυτό ακόµα τη γονιµοποιεί. Στο είδος Mantis religiosa είναι απαραίτητο να 
συµβεί για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρωµα. Το θηλυκό πιστεύεται ότι µε αυτόν τον 
τρόπο µειώνει τον ανταγωνισµό για εύρεση τροφής. Το αρσενικό θυσιάζεται για να 
διαιωνίσει το γενετικό υλικό του, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει απαραίτητες βιταµίνες και 
πρωτείνες για τους απογόνους του (Feldman D., 1999). 

 
4. Αµφίβια 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό των αµφιβίων είναι η εξάρτησή τους από το νερό. 

∆ραστηριοποιούνται κυρίως µέσα ή κοντά σε αυτό, ενώ τους είναι απαραίτητο κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο, καθώς τα περισσότερα είδη γεννάνε αυγά µέσα στο νερό. 
Ορισµένα είδη έχουν αναπτύξει προσαρµογές (είτε στην ανατοµία είτε στη συµπεριφορά 
τους) που τους επιτρέπει να εκµεταλλεύονται και πιο ξηρά περιβάλλοντα. Κατά την 
αναπαραγωγική     περίοδο     (συνήθως     Άνοιξη),     µπορούν     να     πραγµατοποιήσουν 
«µεταναστεύσεις» προς τα αναπαραγωγικά πεδία σε εκτάσεις έως και κάποιων χιλιοµέτρων 
χάρη στην αίσθηση προσανατολισµού τους. Λόγω των µεταναστεύσεών τους, τα αµφίβια 
παρουσιάζουν µεγάλη θνησιµότητα στους δρόµους (Langton, 1989). Τα αναπαραγωγικά 
ώριµα άτοµα των περισσότερων ειδών διαθέτουν κάποια µορφή χαρακτηριστικού, 
αναπαραγωγικού καλέσµατος. Όπως και τα έντοµα, έτσι και τα αµφίβια από τη γέννηση έως 
τη σεξουαλική ωριµότητα περνάνε από στάδια «µεταµόρφωσης». Η «παιδοµόρφωση» είναι 
ένα φαινόµενο που παρατηρείται σε κάποια αµφίβια, κατά το οποίο τα άτοµα αποκτούν 
σεξουαλική ωριµότητα, ενώ διατηρούν τα εξωτερικά µορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τα 
αµφίβια θεωρούνται χρήσιµοι δείκτες περιβαλλοντικής υποβάθµισης (Blaustein, 1994; 
Blaustein & Wake 1995), εξαιτίας της ευαισθησίας τους στις περιβαλλοντικές µεταβολές 
(Vitt et al., 1990). Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται παγκόσµια επιδείνωση της 
κατάστασης των πληθυσµών τους. Αυτό έχει αποδοθεί κυρίως στην υποβάθµιση ή και 
καταστροφή των βιοτόπων τους, ασθένειες και άλλους παράγοντες (Blaustein & Kiesecker, 
2002; Cushman, 2006). Στην περιοχή µελέτης έχουν καταγραφεί έξι διαφορετικά είδη 
αµφιβίων (Bombina variegate, Bufo bufo, Bufo viridis, Rana graeca, Salamandra 
salamandra, Triturus alpestris), δύο από τα οποία αποτελούν είδη ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 
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4.1. Αλπικός Τρίτωνας (Triturus alpestris) 
 

Ο «µικρός δράκος» της Πίνδου έχει καταγραφεί σε ανωδασικά λιβάδια (υψόµετρο 
1800m) στην περιοχή του Συρράκου (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). Τα αµφίβια αυτά 
παρουσιάζουν µια περίεργη συµπεριφορά κατά την αναπαραγωγική περίοδο, που 
ονοµάζεται «πολυανδρία». Το θηλυκό, ζευγαρώνει µε περισσότερα του ενός αρσενικά και 
αποθηκεύει το σπέρµα τους. Στη συνέχεια το διοχετεύει στα ωάρια όπου λαµβάνει χώρα ένα 
είδος επιλογής του γενετικά πιο κατάλληλου για το συγκεκριµένο θηλυκό. Οι ερευνητές 
υποθέτουν πως αυτή η επιλογή γίνεται µόνο όταν τα ωάρια εκτεθούν σε σπέρµα από 
διαφορετικά αρσενικά (Jan Rafinski and Artur Osikowski, 2002). Το µοντέλο της γενετικής 
συµβατότητας, υποθέτει πως για κάθε θηλυκό, υπάρχει ένα καταλληλότερο αρσενικό. Τα 
θηλυκά δε φαίνεται πως χρησιµοποιούν την «πολυανδρία» ως  µέσο  εξασφάλισης 
καλύτερων απογόνων. Απλά εξασφαλίζουν αρχικά µε το ζευγάρωµα τη γονιµοποίησή τους, 
και αναζητούν στα λιγότερο συγγενικά αρσενικά µεγαλύτερη γενετική ποικιλοµορφία. 

 
5. Ερπετά 

 
Τα ερπετά είναι δραστήρια σε θερµοκρασίες συνήθως πάνω από 20οC. Καθοριστικό 

ρόλο σε αυτό παίζει η απουσία αποτελεσµατικών εσωτερικών µηχανισµών ελέγχου της 
θερµοκρασίας του σώµατός τους. Εξαρτώνται έτσι από εξωτερικές πηγές θερµότητας και 
όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, όπως το χειµώνα, διαχειµάζουν σε κατάλληλα 
καταφύγια. Στην περιοχή µελέτης έχουν καταγραφεί 16 διαφορετικά είδη ερπετών, τρία από 
τα οποία είναι είδη ειδικού ενδιαφέροντος (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007).) 

 
Πίνακας 2. Είδη ερπετών που καταγράφηκαν στην περιοχή των Τζουµέρκων 

(∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007) 
 

Algyroides nigropunctatus Malpolon monspessulanus 
Anguis fragilis Natrix natrix 
Elaphe quatuorlineata Platyceps najadum 
Hierophis gemonensis Podarcis erhardii 
Lacerta agili s Podarcis muralis 
Lacerta trili neata Podarcis taurica 
Lacerta viridis Testudo hermanni 
Lacerta sp. Vipera ammodytes 

 

5.1. Οχιά (Vipera ammodytes) 
 

Η οχιά (Vipera ammodytes) είναι το µοναδικό ιοβόλο (δηλητηριώδες) φίδι της 
Ελλάδας. Παρουσιάζει φυλετικό διµορφισµό, διαφορές δηλαδή στη µορφολογία αρσενικών 
και θηλυκών. Το χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήµα της κεφαλής της οφείλεται στους 
δηλητηριώδεις αδένες που βρίσκονται στα µάγουλά της. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η 
φολιδωτή προεξοχή στο επάνω µέρος του στόµατός της που µοιάζει µε µικρό κέρατο και 
διαφέρει σε σχήµα ανάλογα µε τα υποείδη και µπορεί να φύεται κατακόρυφα ή υπό αµβλεία 
γωνία. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν καταγραφεί δοξασίες για φίδια µε κέρατα. 
Λένε πως το Μάη τα φίδια «ρίχνουν τα κέρατά τους» και για να τα αποκτήσει κάποιος 
πρέπει να ρίξει στο φίδι ένα ύφασµα. Έτσι το ζούµπερο (ερπετό) θα τριφτεί πάνω στο 
ύφασµα και θα αποθέσει επάνω το κέρατό του, που υποτίθεται πως έχει θεραπευτικές 
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ιδιότητες. Αντίθετα µε την αντίληψη που επικρατεί, οι οχιές δεν είναι επιθετικά ζώα. Στην 
προοπτική του να έρθουν αντιµέτωπες µε ένα πολύ πιο µεγαλόσωµο πλάσµα, όπως είναι ο 
άνθρωπος, του οποίου τις διαθέσεις δε γνωρίζουν, θα προτιµήσουν να κουλουριαστούν και 
να παραµείνουν ακίνητες, προειδοποιώντας µε ένα σύριγµα τον αντίπαλο. 

 
5.2. Κράµπες που σώζουν ζωές 

 
Μια πολύ σηµαντική εξελικτική προσαρµογή που παρουσιάζουν ορισµένα ερπετά και 

αµφίβια είναι η ικανότητα να αναγεννούν κοµµάτια του σώµατός τους. Οι σαύρες µάλιστα 
διαθέτουν και την ικανότητα να αποκόπτουν µόνες τους κοµµάτι της ουράς τους. Η ιδιότητα 
αυτή ονοµάζεται «αυτοτοµία». Όταν ένας θηρευτής παγιδεύσει τη σαύρα, αυτή αποκόπτει 
την ουρά της. Χωρίς επαφή µε το υπόλοιπο σώµα και το κυκλοφορικό σύστηµα να παρέχει 
το απαραίτητο οξυγόνο, το γλυκογόνο στον ιστό της ουράς µεταβολίζεται αναερόβια σε 
γαλακτικό οξύ. Η διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή που ύστερα από έντονη άσκηση µας 
προκαλεί κράµπες. Έτσι, παράγεται ενέργεια που επιτρέπει στην ουρά της σαύρας να 
κουνιέται ακόµα και µετά την αποκοπή της, τραβώντας την προσοχή του θηρευτή και 
δίνοντας την ευκαιρία στη σαύρα να διαφύγει. 

 
6. Πτηνά 

 
6.1. Στρουθιόµορφα (Ωδικά) και ∆ρυοκολάπτες 

 
Είναι µικρά, χερσαία πτηνά που έχουν προσαρµοστεί στη ζωή στα δέντρα. Το 

χαρακτηριστικό τους κελάηδηµα επιτρέπει στα αρσενικά να οριοθετούν την επικράτειά τους 
και να προσελκύουν τα θηλυκά κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Τα στρουθιόµορφα και 
οι δρυοκολάπτες λόγω της ικανότητάς τους για γρήγορη µετακίνηση ως αντίδραση σε 
αρνητικές αλλοιώσεις, θεωρούνται καλοί δείκτες της κατάστασης ενός οικοσυστήµατος. 
Στην περιοχή µελέτης έχουν καταγραφεί 70 στρουθιόµορφα και 5 δρυοκολάπτες 
(Dendrocopos leucotus, D. Major, D. Medius, D. Minor, Dryocopus martius). Το ένα τρίτο 
περίπου από τα καταγεγραµµένα είδη αποτελούν είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 
διατήρησης (SPEC 2,3), ενώ το ενδιαίτηµα των εγκαταλελειµµένων ορεινών αγροτικών 
καλλιεργειών, ιδιαίτερα στην περιοχή του Συρράκου αποδεικνύεται η πλέον σηµαντική 
περιοχή για την προστασία της ορνιθοπανίδας (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 

 
6.2. ∆ρυοκολάπτης: Κεφάλι σαν κοµπρεσέρ 

 
Το ράµφισµα του δρυοκολάπτη στους κορµούς των δέντρων τον βοηθάει να εντοπίζει 

προνύµφες εντόµων κάτω από το φλοιό και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και 
επισήµανσης της επικράτειάς του. Η γλώσσα του δρυοκολάπτη µπορεί να είναι σε µήκος 
όσο και το σώµα του, και µπορεί να την εκτοξεύει σαν καµάκι για να παγιδεύει τις 
προνύµφες µε τις οποίες τρέφεται. Πολλές προσαρµογές προστατεύουν τον εγκέφαλο του 
δρυοκολάπτη από το έντονο σφυροκόπηµα που προκαλεί το ράµφισµα. Το κρανίο είναι 
αρκετά παχύ και σπογγώδες ενώ πριν την πρόσκρουση, οι κάτω γναθιαίοι µύες συσπώνται, 
µεταφέροντας τους κραδασµούς πέρα από το κρανίο, επιτρέποντας σε ολόκληρο το σώµα να 
τους απορροφήσει. Επιπλέον, ο συγκριτικά µικρός του εγκέφαλος είναι λιγότερο επιρρεπής 
σε διάσειση από των υπόλοιπων ζώων. (Ivan R. S., 2002). 
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Πίνακας 3. Είδη στρουθιόµορφων πτηνών που έχουν καταγραφεί στα Τζουµέρκα 
(∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 

 
ALAUDIDAE  Sylvia atricapill a Lanius senator 
Alauda arvensis Sylvia cantillans CORVIDAE  
Lulluda arborea Sylvia communis Corvus corax 
HIRUNDINIDAE  Sylvia curruca Corvus corone 
Delichon urbica Sylvia hortensis Corvus monedula 
Hirundo daurica Sylvia melanocephala Garrulus glandarius 
Hirundo rupestris REGULIDAE  Pica pica 
Hirundo rustica Regulus ignicapill a Pyrrhocorax graculus 
Riparia riparia MUSCICAPIDAE  STURNIDAE  
MOTACILLIDAE  Ficedula semitorquata Sturnus vulgaris 
Anthus campestris Muscicapa striata PLOCEIDAE  
Motacilla alba alba AEGITHILIDAE  Passer domesticus 
Motacilla cinerea Aegithalos caudatus Montifringilla nivalis 
CINCLIDAE  PARIDAE  FRINGILLIDAE  
Cinclus cinclus Parus ater Carduelis cannabina 
TROGLODYTIDAE  Parus caeruleus Carduelis carduelis 
Troglodytes 
troglodytes 

Parus cristatus Carduelis chloris 

TURDIDAE  Parus lugubris Coccothraustes 
coccothraustes 

Erithacus rubecula Parus major Fringill a coelebs 
Luscinia megarhynchos Parus montanus Loxia curvirostra 
Monticola saxatili s Parus palustris Pyrrhula pyrrhyla 
Monticola solitarius SITTIDAE  Serinus serinus 
Oenathe hispanica Sitta europaea EMBERIZIDAE  
Oenathe oenathe Sita neumayer Emberiza cia 
Phoenicurus ochruros TICHODROMADIDAE  Emberiza cirlus 
Saxicola torquata Tichodroma muraria Emberiza hortulana 
Turdus merula CERTHIIDAE  Milaria calandra 
Turdus viscivorus Certhia brachydactyla  
SYLVIIDAE  ORIOLIDAE   
Cettia cetti Oriolus oriolus  
Hippolais pallida LANIIDAE   
Phylloscopus collybita Lanius collurio  

 

6.3. Αρπακτικά 
 

Η σηµασία τους στα οικοσυστήµατα είναι µεγάλη καθώς βρίσκονται στην κορυφή της 
τροφικής πυραµίδας και αποτελούν τους ρυθµιστές των πληθυσµών των θηραµάτων τους. 
Επιπλέον, εξυγιαίνουν τους βιοτόπους αποµακρύνοντας κουφάρια νεκρών ζώων, τα οποία 
αποτελούν είτε αποκλειστική είτε συµπληρωµατική τροφική επιλογή. Η παρουσία τους 
υποδηλώνει την κατάσταση των χαµηλότερων βαθµίδων της τροφικής πυραµίδας. Στην 
περιοχή µελέτης έχουν καταγραφεί 23 είδη από τα οποία τα µισά περίπου απειλούνται 
(∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 
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7. Μικρά Θηλαστικά 
 

Τα είδη που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, µοιράζονται διάφορα βιολογικά και 
οικολογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το µικρό τους µέγεθος, όπως είναι οι 
γρήγοροι µεταβολικοί ρυθµοί, που αντισταθµίζουν τις ενεργειακές απώλειες που 
προκύπτουν από τον εξαιρετικά µικρό λόγο σωµατικού όγκου/ επιφάνειας. Πολλά από αυτά, 
πέφτουν σε χειµερία νάρκη για να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του Χειµώνα ή 
σχηµατίζουν κοινωνικές οµάδες για να εκµεταλλευτούν τα θερµορυθµιστικά πλεονεκτήµατα 
του οµαδικού φωλιάσµατος (Ebensperger 2001; Hayes, 2000). Συχνά η περίοδος των 
γεννήσεων συµπίπτει µε αυτή της αφθονίας τροφής κατά το θηλασµό. Ο ρόλος των µικρών 
θηλαστικών στα οικοσυστήµατα είναι πολλαπλός καθώς αποτελούν τροφή για πολλά είδη 
θηρευτών ενώ τα ίδια καταναλώνοντας τα σπέρµατα ανώτερων φυτών ελέγχουν την 
εξάπλωσή τους. Τα υπόγεια θηλαστικά παρά το µικρό τους µέγεθος συµβάλλουν στη δοµή 
και ανάπτυξη των οικοσυστηµάτων, συσσωρεύοντας χώµα σε εγκαταλελειµµένες στοές και 
την επιφάνεια του εδάφους, αυξάνοντας τη δυνατότητα συγκράτησης νερού κατά 21% 
περίπου, κερδίζοντας έτσι επάξια τον τίτλο των «µηχανικών των οικοσυστηµάτων» 
(Laundre, 1993; Zhang et al., 2003). Πολλά από τα µικρά αυτά θηλαστικά (Erinaceus 
concolor, Talpa europaea, Crocidura suaveolens) περιλαµβάνονται στους καταλόγους του 
Π.∆. 67/81 και βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 

 
7.1. Σκαντζόχοιρος 

 
Παρότι ανήκουν στην οικογένεια των εντοµοφάγων, οι σκαντζόχοιροι είναι σχεδόν 

παµφάγοι. Παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη, αλλά τρώνε µε όρεξη γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, µε αποτέλεσµα να αρρωσταίνουν Είναι κυρίως νυκτόβιοι και µεγάλο διάστηµα 
της ηµέρας κοιµούνται. Το φθινόπωρο, ο σκαντζόχοιρος πέφτει σε χειµερία νάρκη 
(εξαρτάται από το είδος του, τη θερµοκρασία και την αφθονία του φαγητού), που διαρκεί ως 
το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ρίχνοντας τη θερµοκρασία του σώµατός του στους 5,º5C. Τα 
γνωστά σε όλους αγκάθια του σκαντζόχοιρου δεν είναι τίποτα άλλο από τρίχες που έχουν 
σκληροποιηθεί µε κερατίνη. Οι σκαντζόχοιροι µπορούν να τυλιχτούν σε σφιχτή µπάλα, και 
µε τη βοήθεια υποδόριων µυών να κάνουν τα αγκάθια τους να πεταχτούν προς τα έξω. Τα 
αγκάθια αυτά δεν έχουν δηλητήριο και µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. Ο σκαντζόχοιρος 
χάνει τα αγκάθια του µεγαλώνοντας (τα αντικαθιστά µε µεγαλύτερα και σκληρότερα), από 
στρες ή ασθένειες και µυκητιάσεις από ζωόφιλα δερµατόφυτα του γένους Trichophyton 
(Φραγκούλη Ε., 2005). Για αποφυγή ατυχηµάτων κατά το ζευγάρωµα, το πέος του 
σκαντζόχοιρου είναι κοντά στο κέντρο της κοιλιάς και το θηλυκό µπορεί να τυλίγει προς τα 
πάνω την ουρά του µέχρι που ο κόλπος του εξέχει από το υπόλοιπο σώµα του. Έτσι το 
αρσενικό δεν χρειάζεται να ανέβει τελείως πάνω στο θηλυκό όταν ζευγαρώνουν. 

 
Το δίληµµα του σκαντζόχοιρου: «Όταν ο χειµώνας είναι παγερός οι σκαντζόχοιροι 

ψάχνουν για λίγη ζεστασιά ακουµπώντας ο ένας πάνω στον άλλο. Μα του καθένα τα αγκάθια 
τρυπούν τις σάρκες του άλλου και τις ξεσκίζουν. Τότε οι σκαντζόχοιροι αποµακρύνονται ο 
ένας από τον άλλο, αλλά το κρύο τούς πεθαίνει. Σιγά σιγά όµως, µε το πλησίασµα και την 
αποµάκρυνση, την αποµάκρυνση και το πλησίασµα, κατορθώνουν να βρουν τρόπο για να µην 
παγώσουν, κάτι σαν µία συµβιβαστική λύση ανάµεσα στον πόνο και την ανάγκη για ζεστασιά». 
Τόσο ο Αρθούρος Σοπενχάουερ όσο και ο Σίγκµουντ Φρόιντ χρησιµοποίησαν αυτή την 
αναλογία για να περιγράψουν την κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένα άτοµο όταν 
καλείται να αναπτύξει κάποια σχέση µε άλλα. Η οικειότητα δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
αµφίδροµη βλάβη. Με το δίληµµα αυτό προτείνεται πως κάποιος πρέπει να είναι 
µετριοπαθής στις σχέσεις του, τόσο από προσωπικό συµφέρον όσο και από φροντίδα για 
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τους άλλους. Το δίληµµα χρησιµοποιείται για να εξηγήσει την εσωστρέφεια και την τάση 
για αποµόνωση. 

 
7.2. Τυφλοπόντικας 

 
Όπως προδίδει και η κοινή τους ονοµασία, οι τυφλοπόντικες (ασπάλακες) είναι 

εξαιρετικά «µύωπες». Τα µάτια τους είναι πολύ µικρά και καλύπτονται από δέρµα. Πάντως, 
φαίνεται ότι µπορούν να διακρίνουν το φως ακόµη και µε τελείως κλειστά µάτια. Η 
βασικότερη αίσθηση στην οποία στηρίζονται, είναι η οξύτατη όσφρησή τους, χάρη στην 
οποία εντοπίζουν τα θηράµατά τους. Το τρωκτικό σε µικρές αποστάσεις προσανατολίζεται 
µε βάση την όσφρηση και την αίσθηση της ισορροπίας, ωστόσο σε µεγαλύτερες διαδροµές 
αυτά τα στοιχεία δεν επαρκούν. Βάση εργαστηριακών πειραµάτων που πραγµατοποίησαν 
Ισραηλινοί και Ελβετοί επιστήµονες, το µαγνητικό πεδίο της Γης βοηθά τους τυφλοπόντικες 
να µην χάνουν το δρόµο τους στις υπόγειες στοές τους. Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική 
σελίδα του περιοδικού New Scientist, ο τυφλοπόντικας είναι το µόνο γνωστό είδος που 
ελέγχει ανά πάσα στιγµή τις κινήσεις του µε την εσωτερική του πυξίδα. 

 
7.3. Μυγαλή 

 
Οι µυγαλές παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες εξελικτικά εδώ και περίπου 38 

εκατοµµύρια χρόνια, όταν και πρωτοεµφανίστηκαν (Nowak, 1999). Πολλά από τα 
χαρακτηριστικά τους συγκαταλέγονται στα πιο πρωτόγονα που παρατηρούνται στα 
θηλαστικά. Η «πυγµαία µυγαλή» (Suncus etruscus), είναι το µικρότερο γνωστό θηλαστικό 
βάση του σωµατικού της βάρους, ζυγίζοντας µόλις δύο περίπου γραµµάρια. Τρέφεται 
κυρίως µε έντοµα και η καρδιά της χτυπά 14 φορές το δευτερόλεπτο. 

 
7.4. Μυωξός 

 
Ο µυωξός είναι κυρίως δενδρόβιος, διαθέτει πολλές ώρες του χρόνου του για ύπνο και 

δραστηριοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες. Η ευκινησία του στα δέντρα ανταγωνίζεται 
αυτή των σκίουρων και µπορεί να κάνει άλµατα 7-10 µέτρων. Έχει εξαιρετικά ανεπτυγµένες 
αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση και αφή). Τα αρσενικά µαρκάρουν το χώρο τους µε 
εκκρίσεις και τον υπερασπίζονται, µπλέκοντας σε άγριους καβγάδες ιδιαίτερα κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο. Τα αρσενικά συχνά εγκαταλείπουν τα θηλυκά µετά το ζευγάρωµα 
σε αναζήτηση νέου συντρόφου. Πέφτουν σε χειµερία νάρκη το χειµώνα είτε σε λαγούµια 
στο έδαφος, είτε σε κουφάλες δέντρων ακόµα και σε φωλιές άλλων ζώων. Πολλά άτοµα 
διαχειµάζουν µαζί, µια συµπεριφορά ιδιαίτερα κοινή στα θηλυκά του είδους. Πριν πέσουν 
σε χειµερία νάρκη, αυξάνουν το σωµατικό τους βάρος, αποθηκεύοντας πολύ λίπος. Οι 
Αρχαίοι Ρωµαίοι τον θεωρούσαν εκλεκτό µεζέ. Τον διέδωσαν σε όλες τις επαρχίες της 
αυτοκρατορίας τους και τον εξέτρεφαν σε ειδικά κλουβιά, τα Gliraria (Nowak, 1999). 
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Πίνακας 4. Είδη µικρών θηλαστικών που έχουν καταγραφεί στα Τζουµέρκα 
(∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ Microtus nivalis Neomys anomalus 
Apodemus flavicollis Muscardinus avelanarius Sorex araneus 
Apodemus mystacinus Sciurus vulgaris Sorex minutus 
Apodemus sylvaticus Spalax leucodon Suncus etruscus 
Citellus citellus ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ Talpa caeca 
Cricetulus migratorius Crocidura leucodon Talpa romana 
Dryomys nitendula Crocidura russula ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ 
Glis glis Crocidura suaveolens Lepus europaeus 
Microtus epiroticus 
(=arvalis) 

Erinaceus concolor 
(=europaeus) 

 

 

7.5. Βίδρα (Lutra lutra) 
 

Η Ελλάδα φιλοξενεί έναν από τους πιο υγιείς πληθυσµούς της ευρασιατικής βίδρας 
(Lutra lutra) στην ευρωπαϊκή ένωση. Σύµφωνα µε τη σύµβαση της Βέρνης (1979) 
απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή και εµπόριο του ζώου καθώς αποτελεί αυστηρά 
προστατευόµενο είδος. Η βίδρα ενδιαιτεί σε εσωτερικά νερά και βραχώδεις ακτές και έχει 
αναπτύξει µια σειρά προσαρµογών στο υδάτινο στοιχείο. Το σώµα της έχει µακρόστενο 
υδροδυναµικό σχήµα και το κεφάλι είναι πεπλατυσµένο. Τα πόδια είναι κοντά και τα 
δάχτυλά της ενώνονται µε µεµβράνη, καθιστώντας την δεινό κολυµβητή. Κατά την 
κολύµβηση, η πεπλατυσµένη ουρά της λειτουργεί ως πηδάλιο. Για να εντοπίσει τη λεία της 
µέσα στο νερό (ψάρια, αµφίβια, καρκινοειδή κλπ) βασίζεται στην όρασή της και τα 
ευαίσθητα µουστάκια της. Το αδιάβροχο τρίχωµά της αποτελείται από δύο στρώσεις, 
λειτουργώντας θερµοµονωτικά και διατηρώντας τη βίδρα στεγνή και ζεστή κατά την 
κατάδυση. Είναι κυρίως νυκτόβια και η παρουσία της σε µια περιοχή διαπιστώνεται κυρίως 
από βιοδηλωτικά ίχνη (χνάρια και περιττώµατα) παρά µε άµεση παρατήρηση. Για να 
οριοθετήσουν το ζωτικό τους χώρο, επιδεικνύουν τα περιττώµατά τους σε εµφανή σηµεία, 
ενώ όταν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχηµατίζουν µόνες τους ένα µικρό σωρό από άµµο ή 
πέτρες και αποθέτουν στην κορυφή του. Η απόθεση περιττωµάτων εξυπηρετεί την 
επικοινωνία µεταξύ των ατόµων βίδρας σε µια περιοχή, καθώς είναι σε θέση να 
αποκωδικοποιούν από αυτά πληροφορίες η µία για την άλλη (Woodroffe, 2001). Στην 
περιοχή µελέτης, εντοπίστηκαν βιοδηλωτικά ίχνη βίδρας µε µεγαλύτερο ποσοστό θετικών 
σταθµών στο σύστηµα του Αράχθου και ιδιαίτερα στα κατώτερα τµήµατά του στα οποία 
υπάρχει µεγαλύτερη διαθεσιµότητα τροφής (∆ηµόπουλος Π., Κατή Β., 2007). 

 
8. Συζήτηση 

 
Η ένταση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχής των 

Τζουµέρκων είναι αρκετά περιορισµένη. Στην περιοχή διατηρείται ως εκ τούτου ποικιλία 
βιοτόπων και άγριας πανίδας. Πολλά από τα είδη τελούν υπό καθεστώς προστασίας ακόµα 
και αν είναι κοινά στη χώρα µας, καθώς αποτελούν είδη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Ο φυσικός αυτός πλούτος πρέπει όχι µόνο να διατηρηθεί αλλά και 
να αναδειχθεί. Η οµορφιά του τοπίου σε συνδυασµό µε την οικολογική σηµασία της 
περιοχής είναι ικανή να προσελκύσει επισκέπτες και να αναπτύξει τον φυσιολατρικό 
τουρισµό. Παλιά µονοπάτια που συνέδεαν τα χωριά και χρησιµοποιούνταν για τις 
µετακινήσεις προσφέρονται για µια καλή γνωριµία του πεζοπόρου µε το φυσικό 
περιβάλλον. Πόσο πιο ενδιαφέρουσα θα ήταν µάλιστα η περιήγηση αν κατά µήκος των 
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µονοπατιών αυτών υπήρχαν πινακίδες, σε αρµονία µε το περιβάλλον, που θα ενηµέρωναν 
τους επισκέπτες για το φυσικό πλούτο που υπάρχει γύρω τους! 

 
«Όταν συλλάβουµε ότι κάθε δηµιούργηµα της φύσης έχει πίσω του µια ιστορία, όταν 

αντιληφθούµε κάθε σύνθετη δοµή και ένστικτο ως σύνοψη πολλών επινοήσεων, η κάθε µια 
χρήσιµη στον κάτοχό της, σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο όπως εξετάζουµε οποιαδήποτε µεγάλη 
µηχανολογική εφεύρεση, ως τη σύνοψη του µόχθου, της πείρας, της λογικής, ακόµα και των 
λαθών των πολλαπλών εργατών που δούλεψαν γι’ αυτή, όταν λοιπόν αντιµετωπίσουµε κάθε 
οργανική ύπαρξη κατ’ αυτό τον τρόπο, πόσο πιο ενδιαφέρουσα, και µιλάω εκ πείρας, θα γίνει 
η µελέτη της φυσικής ιστορίας!»  (∆αρβίνος: Η καταγωγή των ειδών, Κεφάλαιο 14) 
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Κλιµατική αλλαγή στις ορεινές περιοχές. 
Η περίπτωση των Τζουµέρκων 

 
Φράγγα Κοκκινίδου, Γεωπόνος - Ιχθυολόγος 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον 
ορεινό όγκο των Τζουµέρκων. Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία σύνθεσης 
του κλίµατος. Αναφέρονται οι διάφορες κλιµατικές κατηγορίες καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ορεινού κλίµατος. Έπειτα, γίνεται µια σύντοµη αναδροµή των 
ερευνητικών εργασιών για την κλιµατική αλλαγή σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και κάποιες 
κλιµατικές προβλέψεις για την Ελλάδα και ειδικότερα για την περιοχή µελέτης. Τέλος, 
εκτιµώνται οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίµατος για την περιοχή των Τζουµέρκων καθώς 
και τρόποι αντιµετώπισης και µείωσης των αρνητικών επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, η αύξηση της θερµοκρασίας σε συνδυασµό µε την διατήρηση των 
βροχοπτώσεων στα σηµερινά επίπεδα αναµένεται να ευνοήσει τον πρωτογενή τοµέα 
παραγωγής  και  τον  τουρισµό.  Αναµένεται,  όµως,  και  αύξηση  των  κατολισθητικών 
φαινοµένων  και  πυρκαγιών,  τα  οποία  µπορούν  να  αντιµετωπιστούν  µε  την  κατάλληλη 
τεχνολογία πρόληψης και αντιµετώπισης. 

 

Climatic change in mountainous regions. 
The case of the Tzoumerka range. 

 
Fragga Kokkinidou, Agriculturist – Ichthyologist 

University of Thessaly 
 

 
Abstract 

 
In this essay an estimate of the impacts of climatic change in the mountainous area of 

Tzoumerka is presented. Initially, the characteristic elements composing the climate are 
analyzed. The various climatic categories are studied together with the particular 
characteristics of mountainous climate. Then, a short review of the research work for the 
climatic change on global level is presented. Certain climatic forecasts for Greece and, more 
specifically, for the region of the case study are analyzed. Finally, the effects of change of 
climate for the region of Tzoumerka along with ways of confronting and reducing the 
negative impacts are presented. 

More specifically, the increase of temperature in combination with the maintenance of 
rainfalls in the current levels is expected to benefit the primary sector of production and 
tourism. However, an increase in sliding phenomena and fires is expected, which can be 
faced with the suitable technology. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά ζητήµατα που θα 

αντιµετωπίσει ο πλανήτης κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα. Η υπερθέρµανση του πλανήτη 
είναι µια από τις βασικότερες µορφές της κλιµατικής αλλαγής. Η άνοδος της θερµοκρασίας, 
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η µείωση των βροχοπτώσεων, η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, όπως και η αύξηση της 
συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων κ.ά είναι ήδη εµφανή φαινόµενα σε 
πολλά σηµεία του πλανήτη. Ιδιαίτερα ευπαθείς ως προς την κλιµατική αλλαγή εµφανίζονται 
οι ορεινές περιοχές, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι οριακές και η ανταπόκριση του 
περιβάλλοντος στις αλλαγές άµεση. Η κύρια ανταπόκριση ως προς την κλιµατική αλλαγή 
στις ορεινές περιοχές είναι οι διαφοροποιήσεις στην υψοµετρική ζώνωση της βλάστησης, 
καθώς και οι αλλαγές στην ένταση των γεωµορφολογικών διεργασιών 

Τα αίτια της αλλαγής των κλιµατικών παραµέτρων φαίνεται να προέρχονται κυρίως από 
τον άνθρωπο. Η έκλυση CO2 από την έναρξη της Βιοµηχανικής Επανάστασης έχει 
προκαλέσει την αποκαλούµενη υπερθέρµανση του πλανήτη (Global Warming). Ωστόσο, 
υπάρχει και µια οµάδα επιστηµόνων που αµφισβητεί τα πορίσµατα αυτά και υποστηρίζει ότι 
οι κλιµατικές αλλαγές αποτελούν ένα φυσικό καθεστώς ανεξάρτητο από την ανθρωπογενή 
παρέµβαση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Είναι φανερό ότι το πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών είναι πολύ σύνθετο τόσο ως 
προς τα αίτιά του όσο και ως προς τα αναγκαία µέτρα αντιµετώπισής του. Μπροστά στην 
πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασµός αντιµετώπισης των 
αλλαγών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί 
µια ευκαιρία να αλλάξουµε ριζικά τον τρόπο που ζούµε και να αντιµετωπίσουµε συνολικά 
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη. 

Στην παρούσα εργασία µελετάται η περίπτωση του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων και 
γίνεται µια προσπάθεια πρόβλεψης των επιπτώσεων της αλλαγής των κλιµατικών 
παραµέτρων. ∆ιερευνώνται οι τοµείς που θα επηρεαστούν περισσότερο και προτείνονται 
µέτρα προσαρµογής στις νέες συνθήκες. 

 
2. Βασικές Έννοιες 

 
Η ατµόσφαιρα επιτελεί σηµαντικές λειτουργίες, κρίσιµες για όλες τις διεργασίες του 

πλανήτη και ιδιαίτερα για τη ζωή πάνω στη Γη. Είναι το µέσο στο οποίο συµβαίνουν 
σηµαντικές διεργασίες ανταλλαγής ενέργειας και µάζας (Κουτσογιάννης, 2003). Η 
κατάσταση της ατµόσφαιρας πάνω από µια περιοχή για µια ορισµένη χρονική στιγµή 
συµπεριλαµβανοµένης και της εξέλιξης αυτής της κατάστασης από τη γένεση ως το τέλος 
των συγκεκριµένων ατµοσφαιρικών διαταραχών ονοµάζεται καιρός. Στην πράξη, ο καιρός 
αντιπροσωπεύει, συνήθως, την από µέρα σε µέρα κατάσταση της ατµόσφαιρας και 
αναφέρεται σε µεταβολές µικρής διάρκειας στις συνθήκες της θερµότητας, της υγρασίας και 
της κίνησης του αέρα. Η µέση καιρική κατάσταση, δηλαδή η σύνθεση του καιρού για µια 
µεγάλη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την απαλοιφή των σφαλµάτων και την 
εδραίωση στατιστικών παραµέτρων, λέγεται κλίµα. Αυτό είναι δυνατόν να θεωρηθεί κάτι 
παραπάνω από το µέσο όρο και περιλαµβάνει το σύνολο των ατµοσφαιρικών συνθηκών που 
περικλείουν τη θερµότητα, την υγρασία και την κίνηση του αέρα σε µεγάλες χρονικές 
περιόδους. Ακόµη, µε το κλίµα µελετούνται οι περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων, οι τάσεις 
της µεταβολής των κλιµατικών παραµέτρων, οι τιµές πιθανότητας να συµβούν εξαιρετικά 
γεγονότα κλπ. Με άλλα λόγια το κλίµα είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε στιγµιαία 
κατάσταση. Είναι φανερό ότι το κλίµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον καιρό. Για αυτό 
πολλές φορές οι άνθρωποι ταυτίζουν τις δύο αυτές έννοιες. Μπορεί όµως να παραλληλισθεί 
το µεν κλίµα µε το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, ο δε καιρός µε την στιγµιαία συµπεριφορά 
του (Φλόκας, 1997). 

Η διαίρεση των κλιµάτων της γης σε ένα παγκόσµιο σύστηµα συνεχόµενων περιοχών, 
καθεµιά από τις οποίες ορίζεται από σχετική οµοιογένεια των κλιµατικών παραµέτρων 
ονοµάζεται κλιµατική ταξινόµηση (Μαµάσης, 2009). Η ταξινόµηση των κλιµάτων της γης 
αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και δύσκολο πρόβληµα. Μέχρι σήµερα έχει προταθεί 
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ένας µεγάλος αριθµός κλιµατικών κατατάξεων. Από αυτές άλλες στηρίζονται στην 
κυκλοφορία της ατµόσφαιρας ή στην κατανοµή των αέριων µαζών (Foehn, Alissov κλπ) και 
άλλες βασίζονται στο συνδυασµό των διαφόρων κλιµατικών παραµέτρων (Koppen, 
Thornthwaite κλπ). Από αυτές η πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και αποδεκτή, κατά την άποψη 
πολλών κλιµατολόγων είναι η κατάταξη κατά Koppen. Οι βασικότεροι κλιµατικοί τύποι 
είναι (Φλόκας, 1997): 

� Ηπειρωτικός ή χερσαίος 
� Θαλάσσιος ή ωκεάνιος 
� Ορεινός ή ύψους. 

 
3. Ορεινό Κλίµα 

 
Σε κάθε τύπο κλίµατος είναι δυνατό να δηµιουργηθούν συνθήκες επικράτησης ορεινού 

κλίµατος. Η ύπαρξη ξεχωριστού τύπου κλίµατος επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που 
παίζει το υψόµετρο στην διαµόρφωση των κλιµατικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής. 
Αξιοσηµείωτη είναι η ταχύτητα της αλλαγής των κλιµατικών παραµέτρων κατά την 
κατακόρυφη έννοια σε σχέση µε την οριζόντια. Για παράδειγµα η κίνηση κατακόρυφα κατά 
1000m µέσα στην ατµόσφαιρα, αντιστοιχεί σε µια οριζόντια µετακίνηση 1000km κατά 
µήκος ενός µεσηµβρινού. Οι περιοχές που κυριαρχούνται από ορεινούς τύπους κλιµάτων 
βρίσκονται σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 1500m και οι κυριότερες από αυτές είναι οι 
Άλπεις, τα Ιµαλάια, το Θιβέτ, τα Βραχώδη όρη και οι Άνδεις (Φλόκας,1997). 

Αν και στην τελική διαµόρφωση παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η 
εγγύτητα στη θάλασσα και η τοπογραφία της περιοχής υπάρχουν ορισµένα οµοιογενή 
χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τις κλιµατικές συνθήκες των περιοχών των µεγάλων 
υψοµέτρων, τα οποία αναλύονται στην συνέχεια. 

1. Ηλιακή ακτινοβολία: Τα ποσά της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται η γήινη 
επιφάνεια αυξάνονται συναρτήσει του υψοµέτρου. Αυτό οφείλεται στα χαµηλά ποσοστά της 
υγρασίας που παρατηρείται στα µεγάλα υψόµετρα µε αποτέλεσµα η ηλιακή ακτινοβολία να 
υφίσταται µικρότερη σκέδαση. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία έχει η κλίση και ο 
προσανατολισµός των πλαγιών. Πέραν όµως της ποσότητας το υψόµετρο επιφέρει αλλαγές 
και στην ποιότητα της ακτινοβολίας. Συγκεκριµένα το κλάσµα της υπεριώδους ακτινοβολίας 
αυξάνεται συναρτήσει του υψοµέτρου. (Καλιαµπάκος et al., 2009). 

2. Θερµοκρασία: Αυξανόµενου του υψόµετρου γενικά η θερµοκρασία µειώνεται. Όσο 
ανερχόµαστε στην ατµόσφαιρα και αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης 
παρατηρείται  µια  πτώση  της  θερµοκρασίας.  Αυτό  συµβαίνει  γιατί  η  θέρµανση  της 
ατµόσφαιρας γίνεται κατά κύριο λόγο έµµεσα από την επιφάνεια της Γης και όχι άµεσα από 
τον ήλιο. Η θερµοκρασία ελαττώνεται µε το ύψος µε ένα ρυθµό της τάξεως των 6.5 °C / 
1000m υψοµετρικής αύξησης. Η µεταβολή αυτή της θερµοκρασίας µε το ύψος ευθύνεται για 
την ζωνοποίηση των κλιµατικών συνθηκών στους ορεινούς όγκους και σχετίζεται µε τις 
διαφοροποιήσεις στην βιοποικιλότητα, στη βλάστηση και τις καλλιέργειες (Λυκούδης, 2005). 

3. Υγρασία και Εξατµισοδιαπνοή: Η σχετική υγρασία αλλά και η εξατµισοδιαπνοή 
µειώνονται όσο αυξάνεται το υψόµετρο. Οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν στα 
µεγάλα υψόµετρα παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά κατακράτησης των υδρατµών. Επίσης, οι 
ισχυροί άνεµοι που επικρατούν συµβάλουν στην αποµάκρυνση των υδρατµών από την 
περιοχή (Μπαλαφούτης, 2005). 

4. Κατακρηµνίσεις: Οι κατακρηµνίσεις κατά γενικό κανόνα αυξάνονται συναρτήσει 
του υψοµέτρου. Μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης κατακρηµνίσεων είναι η παρεµβολή 
ορεινών µαζών στην πορεία αερίων ρευµάτων. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται και ως 
ορεογραφική (ή αναγλύφου) κατακρήµνιση. Αυτού του τύπου οι κατακρηµνίσεις οφείλονται 
στην εκτόνωση της αέριας µάζας κατά την διάρκεια των ανοδικών κινήσεων στις 
προσήνεµες  πλευρές  των  βουνών (Φλόκας,  1997). Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  για την 
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ελληνική επικράτεια αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, η οποία διασχίζει την Ελλάδα από Β∆ 
προς ΝΑ, χωρίζοντας την στη δυτική και ανατολική Ελλάδα. Οι υγροί άνεµοι, που έρχονται 
από το Ιόνιο πέλαγος µεταφέροντας µεγάλες ποσότητες υδρατµών, προσκρούουν στην 
Πίνδο, ανεβαίνουν ψηλά, ψύχονται και µεγάλες ποσότητες υδρατµών µετατρέπονται σε 
σταγόνες βροχής. Για το λόγο αυτό στη ∆υτική Ελλάδα παρατηρούνται έντονες 
βροχοπτώσεις σε αντίθεση µε τη Ανατολική, όπου οι άνεµοι φτάνουν µε λίγους υδρατµούς 
δίνοντας λιγότερες βροχές. Την περίοδο του χειµώνα στα βουνά πολύ συχνό φαινόµενο είναι 
και οι χιονοπτώσεις. Kατά κανόνα οι χιονοπτώσεις αυξάνονται συναρτήσει του υψοµέτρου. 
Στις ορεινές περιοχές εµφανίζεται και το φαινόµενο των αιωνίων χιονιών όπου το χιόνι δεν 
λιώνει στο σύνολο του ακόµα και στη διάρκεια των θερινών µηνών. Η γραµµή των αιωνίων 
χιονιών έχει µεγάλη σηµασία, γιατί η µετακίνηση της σηµαίνει αξιόλογη κλιµατική 
µεταβολή. 

5. Άνεµος: Η ταχύτητα του ανέµου αυξάνεται συναρτήσει του υψοµέτρου, πράγµα που 
συνεπάγεται αξιόλογο αιολικό δυναµικό στις ορεινές περιοχές. Η επίδραση των ορεινών 
όγκων στις κινήσεις των αερίων µαζών αποτυπώνεται στις αύρες κοιλάδων και βουνών. Οι 
αύρες  δηµιουργούνται  εξαιτίας  της  διαφοράς  θερµοκρασίας  ανάµεσα  στις  πεδινές  και 
ορεινές εκτάσεις και ανήκουν στους ηµερήσιους ανέµους (δηλ. δηµιουργούνται σε 24ωρη 
βάση). Αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία τους θερινούς µήνες, αφού δηµιουργούν ευνοϊκές 
συνθήκες για βροχόπτωση. Πέρα από τα τοπικά συστήµατα ανέµων που δηµιουργούνται από 
θερµικά αίτια, συχνά δηµιουργούνται άνεµοι που οφείλονται στην παρουσία µεµονωµένων 
λόφων, οροσειρών, φαραγγιών κ.λ.π. Από αυτούς οι σπουδαιότεροι είναι οι άνεµοι τύπου 
Foehn (Chinook,Λίβας), ο άνεµος Bora, o άνεµος Mistral ή Βαρδάρης κ.α. (Φλόκας,1997). 

6. Νέφη: Η οµίχλη παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερη συχνότητα στις ορεινές σε σχέση µε 
τις παρακείµενες πεδινές περιοχές. Οι ηµέρες οµίχλης είναι συνήθως 5-15 φορές 
περισσότερες από τις αντίστοιχες ηµέρες οµίχλης παρακείµενων πεδινών περιοχών. Μέρος 
των ορεινών οµιχλών αποτελούν οι οµίχλες ακτινοβολίας ή παγοσκεπούς εδάφους, αλλά ένα 
µεγάλο µέρος αυτών είναι απλώς νέφη σε επαφή µε το έδαφος, εξαιτίας του εξαναγκασµού 
των αέριων µαζών σε ανοδικές κινήσεις (Φλόκας,1997). 

Γενικά, στα µικρά γεωγραφικά πλάτη το ορεινό κλίµα είναι υγιεινό ιδιαίτερα, κατά το 
θέρος ενώ ευνοείται και η ανάπτυξη χειµερινού τουρισµού. Αντίθετα στα πολύ µεγάλα 
υψόµετρα, η ελάττωση της πίεσης και του οξυγόνου προκαλούν προβλήµατα υγείας στον 
άνθρωπο, είναι απαγορευτικά για κάθε είδους καλλιέργεια και η φυσική βλάστηση είναι από 
σπάνια µέχρι ανύπαρκτη, ενώ µόνο πολύ καλά προσαρµοσµένοι οργανισµοί µπορούν να 
επιβιώσουν. 

 
4. Κλιµατική Αλλαγή 

 
Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβληµα παγκόσµιας κλίµακας που αναµένεται να 

επηρεάσει τόσο τις σύγχρονες γενιές αλλά κυρίως τις επόµενες. Σύµφωνα µε τον ορισµό που 
δίνει το ∆ιακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel for 
Climate Change, IPCC), λέγοντας κλιµατική αλλαγή εννοούµε οποιαδήποτε µεταβολή που 
παρατηρείται στο κλίµα µε το πέρασµα του χρόνου, είτε οφείλεται σε φυσικές επιδράσεις, 
είτε προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτός ο ορισµός διαφέρει από αυτόν 
που δίνει η ∆ιεθνής Συνθήκη-Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίµατος (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), κατά τον οποίο η Κλιµατική 
Αλλαγή αναφέρεται σε αλλαγές του κλίµατος που αποδίδονται άµεσα ή έµµεσα σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες µεταβάλλουν τη σύνθεση της παγκόσµιας 
ατµόσφαιρας και παρατηρούνται, όπως και οι φυσικές διακυµάνσεις, σε συγκρίσιµα χρονικά 
διαστήµατα. 

Οι παγκόσµιες ανησυχίες για την αλλαγή του κλίµατος πυροδότησαν εκτεταµένες 
έρευνες, τόσο γύρω από το ίδιο το κλίµα όσο και για την ιστορική εξέλιξη του κλίµατος. Για 
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το λόγο αυτό ανασύρθηκαν οι παλαιότερες µετρήσεις κλιµατικών και υδρολογικών 
παραµέτρων. ∆υστυχώς, οι συστηµατικές µετρήσεις ξεκινούν µόλις στα µέσα του 18ου αιώνα 
και µόνο σε προηγµένες, ευρωπαϊκές κυρίως, χώρες. Για τη συµπλήρωση της γνώσης µας, 
άρχισαν από καιρό και συνεχίζονται εντατικά πολλές προσπάθειες αναδόµησης της ιστορίας 
του κλίµατος για το πρόσφατο αλλά και το απώτερο παρελθόν. Επινοήθηκαν διάφορες 
µέθοδοι, οι οποίες µπορούν να δώσουν έµµεσους κλιµατικούς δείκτες στηριγµένους σε 
άλλους µετρήσιµους δείκτες που αναλύονται από τα κατάλληλα ευρήµατα. Έτσι στοιχεία 
αντλούνται, εκτός από τις µετρήσεις και τα ιστορικά δεδοµένα, από τους δακτυλίους των 
δέντρων, τις στήλες πάγου, τους σταλακτίτες και σταλαγµίτες, τα ιζήµατα λιµνών/θαλασσών 
και τα κοράλλια (∆αλέζιος, 2007). 

Γενικό συµπέρασµα των ερευνών είναι ότι το κλίµα δεν παραµένει σταθερό όπως 
πιστεύαµε πριν από µερικές δεκαετίες. Οι αλλαγές αυτές αποδίδονται κυρίως σε φυσικούς 
παράγοντες. Οι έντονες διακυµάνσεις όµως που παρατηρούνται από τα τέλη του 19ου και 
κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, οι οποίες ενισχύονται κυρίως µετά την βιοµηχανική 
επανάσταση, αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Η επίσηµη 
επιστηµονική θέση πάνω στις κλιµατικές µεταβολές, όπως αυτή εκφράζεται από την 
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) του Ο.Η.Ε. είναι πως η µέση θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί 
0.6 ± 0.2 °C από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

 
∆ιάγραµµα 1. ∆ιακύµανση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας εδάφους του βορείου 

ηµισφαιρίου την τελευταία χιλιετία (∆αλέζιος, 2007). 
 

4.1. Θέρµανση της Γης – Global Warming 
 

Βασική µορφή εµφάνισης της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί η «Θέρµανση της Γης» 
(Global Warming). Η αύξηση της θερµοκρασίας της Γης µε τη σειρά της επιφέρει αρνητικές 
συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, στους έµβιους οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα αλλά 
ακόµη και στην ανθρώπινη κοινωνία και οικονοµία. Η κύρια αιτία εµφάνισης της θέρµανσης 
της Γης και γενικότερα της κλιµατικής αλλαγής είναι το «Φαινόµενο του Θερµοκηπίου» 
(Greenhouse Effect) . 

Με τον όρο φαινόµενο του θερµοκηπίου εννοείται η παρεµπόδιση, λόγω απορρόφησης, 
της εκπεµπόµενης υπέρυθρης ακτινοβολίας από τη Γη στο διάστηµα εξαιτίας της παρουσίας 
της ατµόσφαιρας. Αναλυτικότερα, η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη διεισδύει µέσω 
της ατµόσφαιρας και τµήµα αυτής απορροφάται από την ατµόσφαιρα και την επιφάνεια της 
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Γης. Το υπόλοιπο τµήµα της ηλιακής ενέργεια επανεκπέµπεται στο διάστηµα µε τη µορφή 
υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η διαδικασία αυτή, που θυµίζει τον τρόπο λειτουργίας των 
θερµοκηπίων, έχει ως αποτέλεσµα τη θέρµανση του πλανήτη και αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ύπαρξη της ζωής, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα πάνω στη Γη. Χωρίς τα 
αέρια αυτά, η Γη θα ήταν κατά 33 βαθµούς ψυχρότερη απ’ ότι είναι σήµερα, δηλαδή η µέση 
επιφανειακή θερµοκρασία του πλανήτη µας θα ήταν περίπου -18 βαθµούς Κελσίου. 
∆ιαταράσσοντας όµως την ισορροπία της ατµόσφαιρας µε την επιπλέον εκποµπή τεραστίων 
ποσοτήτων αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gases, GHG), αυτό το ισοζύγιο 
ακτινοβολίας ανατρέπεται µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση του πλανήτη (International 
Network for Sustainable Energy, 2005). 

 
4.2 Κλιµατικά Σενάρια 

 
Σε µια προσπάθεια πρόβλεψης των κλιµατικών επιπτώσεων το 2000, η ∆ιακυβερνητική 

Επιτροπή για την κλιµατική αλλαγή δηµοσίευσε τέσσερις «οικογένειες» σεναρίων εκποµπών 
που ενσωµατώνουν διάφορες υποθέσεις σχετικά µε µελλοντικές αλλαγές στον πληθυσµό της 
γης, την οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη κ.ο.κ. Αυτά αντικατοπτρίζουν διαφορετικές 
κοινωνικές ισορροπίες µεταξύ παγκόσµιας και τοπικής ανάπτυξης αφενός, και των 
οικονοµικών και περιβαλλοντικών αξιών αφετέρου και αναπτύχθηκαν για την περιγραφή 
των σχέσεων µεταξύ των εκποµπών και των διάφορων πιθανών εξελίξεων στο κόσµο. Οι 
αισιόδοξες προβλέψεις θεωρούν ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων των εκποµπών θα 
διατηρηθούν στα σηµερινά επίπεδα , ενώ υπάρχουν και αυτά που προβλέπουν επικίνδυνη 
αύξηση αυτών (∆ιάγραµµα 2). 

 
∆ιάγραµµα 2. Μελλοντικά σενάρια επιπέδων συγκέντρωσης αερίων του θερµοκηπίου και 

επιπτώσεις αυτών 
 

Στην 4η έκθεση της IPCC (2007) τα παγκόσµια κλιµατικά µοντέλα, µε βάση το σενάριο 
A1B-SRES, δείχνουν αύξηση της βροχόπτωσης µε πιθανότητα πάνω από 90%, στα µεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη του πλανήτη, ενώ αναµένεται µείωση στις υποτροπικές περιοχές, µε 
πιθανότητα πάνω από 66%. Επίσης, σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, την περίοδο 2090-2099 η 
αντίστοιχη αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας στην επιφάνεια της Γης θα 
κυµανθεί µεταξύ 1.7-4.4 οC (το σενάριο Α2 προβλέπει για την ίδια χρονική περίοδο αύξηση 
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2.0-5.4 oC). Και στα δύο αυτά σενάρια, η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται στα µεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη του Βόρειου Ηµισφαιρίου, όπου µπορεί να ξεπεράσει ακόµη και τους 6 
oC. Η αύξηση αυτή της θερµοκρασίας αναµένεται να προκαλέσει περισσότερους καύσωνες, 
ξηρασίες και πληµµύρες, όπως επίσης ισχυρότερους τυφώνες, λιώσιµο των πάγων και 
αύξηση της στάθµης της θάλασσας. Μια συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής, για το έτος 2030, σε παγκόσµιο επίπεδο παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 
3. (Ραµαντάνης; 2009, Μακρυνίκα 2008; Κανακάρη, 2004). 

Αύξηση της θερµοκρασίας και µείωση των βροχοπτώσεων προβλέπονται από ανάλογες 
µελέτες που έχουν γίνει και για τον Ελλαδικό χώρο από την IPCC, το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και από ανεξάρτητους µελετητές.   Αν και όλες οι µελέτες 
συµφωνούν ως προς τις αλλαγές των κλιµατικών παραµέτρων, παρατηρείται µια ασυµφωνία 
ως προς το µέγεθος των αλλαγών. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι προβλέψεις της IPCC για 
την Ελλάδα δείχνουν µια µείωση των βροχοπτώσεων έως 30% και αύξηση  της 
θερµοκρασίας έως 4οC έως το έτος 2099, ενώ αντίστοιχη µελέτη του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει µείωση των βροχοπτώσεων έως 70% και αύξηση της 
θερµοκρασίας έως 10ο. Ανεξάρτητα από τα πορίσµατα της κάθε έρευνας,  γενικό 
συµπέρασµα είναι ότι αν και η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στους µεγάλους ρυπαντές είναι 
από τις περιοχές που θα πληγούν σοβαρά από την αλλαγή του κλίµατος, µε δυσάρεστες 
επιπτώσεις, κυρίως, για τα δασικά οικοσυστήµατα και τα υδατικά αποθέµατα. 

 

 

Θερµοκρασία: Αύξηση 2οC το χειµώνα 
& 2-3oC το καλοκαίρι. 
Υετός: Πιθανή Αύξηση το χειµώνα µείωση 
5-15% το καλοκαίρι. 

 

 
 

Θερµοκρασία: Αύξηση 2-4οC το χειµώνα 
& 2-3oC το καλοκαίρι. 
Υετός: Αύξηση 0 - 15% το χειµώνα 
µείωση 5-10% το καλοκαίρι. 

 

 
 

Θερµοκρασία: Αύξηση 1-3οC γενικά. 
Υετός: Πιθανή αύξηση. 

 
 
 

 
Θερµοκρασία: Αύξηση 1-2οC 
γενικά. 
Υετός: Αύξηση 5-15% το 
καλοκαίρι. 

 

 
 

Θερµοκρασία: Αύξηση 2οC το χειµώνα &  1-
2oC το καλοκαίρι. 
Υετός: Αύξηση 10% το καλοκαίρι. 

 

 

∆ιάγραµµα 3. Εκτιµώµενες µεταβολές για το έτος 2030 (∆αλέζιος 2007) 
 

5. Κλιµατική Αλλαγή στις Ορεινές Περιοχές 
 

Οι ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλιµατικές αλλαγές. Οι συνθήκες που 
επικρατούν στις περιοχές µεγάλου υψοµέτρου είναι οριακές και οποιαδήποτε απόκλιση από 
το συνηθισµένο επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Η άµεση ανταπόκριση των κλιµατικών 
παραµέτρων καθιστά τα βουνά σηµαντικούς δείκτες κλιµατικής αλλαγής. 

Στο ακραίο περιβάλλον των βουνών, οι ενδείξεις της κλιµατικής αλλαγής είναι, ίσως, 
πιο εµφανείς. Τα αιώνια χιόνια που κάλυπταν µέχρι πρότινος τις κορυφές µεγάλων ορεινών 
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όγκων του πλανήτη περιορίζονται µε έντονο ρυθµό. Έτσι οι µεγαλύτερες δεξαµενές νερού, 
τα βουνά, θα χάσουν σηµαντικά αποθέµατα, µε καταστρεπτικές συνέπειες για τους 
πληθυσµούς που εξαρτώνται από αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το όρος 
Κιλιµάντζαρο, όπου ερευνητές υπολόγισαν ότι οι παγετοί που καλύπτουν τις δύο 
µεγαλύτερες κορυφές θα εξαφανιστούν τελείως µέσα σε 20 χρόνια. Ωστόσο, ο πιο 
χαρακτηριστικός ίσως δείκτης κλιµατικής αλλαγής είναι η παγετωνική λίµνη στους 
πρόποδες του Imja Tse (µέχρι πριν λίγα χρόνια γνωστού ως Island Peak, 6.189m). Πριν από 
30 χρόνια ήταν µια ασήµαντη ρηχή λιµνούλα µε βότσαλα, αλλά καθώς το κλίµα έγινε 
θερµότερο, ο παγετώνας έλιωσε και στη θέση του έµεινε µια λίµνη µε πάνω από 100 µέτρα 
βάθος, 500 µέτρα πλάτος και 2 χιλιόµετρα µήκος. 

Πολλά συµπεράσµατα προκύπτουν και από την άµεση απόκριση των έµβιων 
οργανισµών  των  ορεινών  περιοχών.  Η  αύξηση  της  θερµοκρασίας  του  πλανήτη  θα 
διαφοροποιήσει την υψοµετρική ζώνωση της βλάστησης και θα πυροδοτήσει αλλαγές στη 
χλωρίδα και στην πανίδα (Εικόνα 1). Η οριακή ζώνη µεταξύ δασών και γυµνού εδάφους θα 
µεταβληθεί καθώς ολοένα και περισσότερα είδη φυτών και ζώων θα µεταναστεύσουν στα 
ψηλά βουνά εξαιτίας της ανόδου της θερµοκρασίας. Οι νέες αυτές ενδοειδικές και διαειδικές 
σχέσεις που θα αναπτυχθούν µπορεί να επιφέρουν εντάσεις (stress) που θα οδηγήσουν 
κάποιους πληθυσµούς ή και είδη σε εξαφάνιση (Beniston, 2000). Υπολογίζεται ότι µέχρι το 
2050 εξαιτίας της αλλαγής του κλίµατος, λόγω της παγκόσµιας θέρµανσης, θα µπορούσε να 
εξαφανιστεί µέχρι και το ένα τέταρτο των χερσαίων ζώων και φυτών, δηλαδή 1.000.000 είδη. 

 
Εικόνα 1. Αλλαγή της κατακόρυφης ζώνωσης της βλάστησης στους ορεινούς όγκους 

(IPCC, 1995) 
 

6. Περιγραφή Περιοχής Μελέτης 
 

Ως περιοχή µελέτης της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ο ορεινός όγκος Τζουµέρκων - 
Περιστερίου που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας και υπάγεται στην 
περιφέρεια Ηπείρου. Περιλαµβάνει δύο µεγάλα ορεινά συγκροτήµατα: το Λάκµο (ή 
Περιστέρι) µε µεγαλύτερη κορυφή την Τσουκαρέλλα (υψόµετρο 2.221 m.) και τα 
Αθαµανικά όρη (ή Τζουµέρκα) µε µεγαλύτερες κορυφές την Κακαρδίτσα (2.429 m.) και το 
Καταφίδι (2.393 m.). Ο Λάκµος και τα Αθαµανικά όρη στην πραγµατικότητα αποτελούν µία 
ενιαία γεωγραφική ενότητα, η οποία είναι προσανατολισµένη στο χώρο µε κατεύθυνση από 
βορά προς νότο. Πέρα από τα δύο αυτά όρη, στην περιοχή µελέτης υπάγεται και η χαράδρα 
του ποταµού Άραχθου, η οποία σχηµατίζεται από τις δυτικές απολήξεις των παραπάνω 
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ορέων και τις ανατολικές πλαγιές του όρους Ξηροβουνίου (ΕΠΜ Πάρκου Τζουµέρκων, 
2006). 

Στο κοµµάτι αυτό της ηπειρώτικης γης είναι χτισµένα 47 χωριά, γνωστά περισσότερο µε 
το όνοµα Τζουµερκοχώρια. Τα χωριά αυτά αποτελούν µια ξεχωριστή οντότητα και είναι 
δεµένα µεταξύ τους µε κοινή ιστορική πορεία και παράδοση (Φίλος, 2000). Οι περισσότεροι 
από τους οικισµούς της περιοχής µελέτης είναι ορεινοί. Είναι κτισµένοι σε υψόµετρα που 
κυµαίνονται από 220µ. έως 1.150 µ. και είναι προσαρµοσµένοι στο ανάγλυφο και στις 
έντονες κλίσεις του εδάφους της περιοχής. 

Το κλίµα µιας περιοχής διαµορφώνεται από πολλούς παράγοντες και γι αυτό υπάρχουν 
διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Η περιοχή µελέτης, γενικά, αν και είναι µικρή σε έκταση, 
παρουσιάζει ποικιλία κλιµατικών τύπων λόγω της γεωµορφολογίας της και όλων των άλλων 
παραγόντων που συντελούν στην διαµόρφωση του κλίµατος. Το κλίµα στα ενδότερα της 
περιοχής µελέτης και κυρίως στο ανατολικό της τµήµα χαρακτηρίζεται ως ορεινό. Κύρια 
χαρακτηριστικά του είναι ο τραχύς χειµώνας µε άφθονες βροχές και χιονοπτώσεις. Το 
καλοκαίρι είναι δροσερό µε τοπικές βροχές. Ο παγετός είναι ένα σύνηθες φαινόµενο κυρίως 
από τον Οκτώβριο µέχρι τον Μάιο, µε συχνή εµφάνιση ολικών παγετών. Επικρατούν 
άφθονες χιονοπτώσεις µε παρατεταµένη χιονοκάλυψη. Κατά Koppen οι κλιµατικοί τύποι της 
ευρύτερης περιοχής της µελέτης είναι οι C.a.f., C.b.f, C.b.s, που σηµαίνει κλίµα εύκρατο – 
βροχερό (ΕΠΜ Πάρκου Τζουµέρκων, 2006). 

 
7. Κλιµατική αλλαγή και Τζουµέρκα 

 
Μελέτη της WWF, σε συνεργασία µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιχειρεί 

πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής για τον ελληνικό χώρο και για την 
περίοδο 2021-2050. Η Ελλάδα χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, ανά κατηγορία 
ενδιαφέροντος, δηλαδή αστικές, γεωργικές, τουριστικές και δασικές περιοχές. Για κάθε µία 
από της κατηγορίες προεπιλέγονται 10 αντιπροσωπευτικές περιοχές. Τα δεδοµένα 
καλύπτουν µία χρονική περίοδο 30 ετών 1961-1990 για το παρόν κλίµα, και µια µελλοντική 
χρονική περίοδο 2021-2050 για τη µελέτη της κλιµατικής αλλαγής βασισµένο στο σενάριο 
Α1Β5 της IPCC. Σε καθεµία από τις παραπάνω επιλεγµένες περιοχές, υπολογίζονται οι 
αλλαγές σε σχετικούς κλιµατικούς δείκτες µεταξύ της µελλοντικής (2021-2050) και της 
περιόδου αναφοράς (1961-1990). 

Οι δασικές περιοχές περιλαµβάνουν τους 10 εθνικούς δρυµούς της χώρας. Είναι 
ενδεικτικό ότι οι 8 από τους 10 εθνικούς δρυµούς βρίσκονται σε άµεση επαφή µε κάποιον 
ορεινό όγκο, καταδεικνύοντας έτσι την σηµασία των ορεινών περιοχών. ∆ύο από τους δέκα 
εθνικούς δρυµούς (Πίνδου και Βίκου-Αώου) περιλαµβάνονται ή εφάπτονται στην περιοχή 
µελέτης, καθιστώντας την εν λόγω µελέτη χρήσιµο εργαλείο προβλέψεων για την κλιµατική 
αλλαγή στην περιοχή. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης, προβλέπεται αύξηση των 
ηµερών µε υψηλό ρίσκο εµφάνισης πυρκαγιάς σε όλους τους δρυµούς της χώρας. 
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι η µέγιστη θερινή θερµοκρασία θα αυξηθεί και η χειµερινή 
βροχόπτωση εκτιµάται ότι θα µειωθεί. Ανησυχητικό είναι, τέλος, το γεγονός ότι γενικά 
αναµένεται αύξηση των περιόδων ανοµβρίας. 

Ειδικότερα η αύξηση της ελάχιστης θερµοκρασίας το χειµώνα αναµένεται να φτάσει 
τους 1.3oC στους δρυµούς Βίκου-Αώου και Πίνδου, επηρεάζοντας τα δάση που είναι 
συνηθισµένα σε ψυχρότερες συνθήκες και θα τα αναγκάσει να εξαφανιστούν από το 
συγκεκριµένο υψόµετρο και να αρχίσουν να αναπτύσσονται σε µεγαλύτερα υψόµετρα Οι 
µέσες µέγιστες θερµοκρασίες αυξάνονται περισσότερο από τις αντίστοιχες ελάχιστες 
χειµερινές. Αυτή η αύξηση ξεπερνά τους 1.5 oC φτάνοντας σε µερικές περιπτώσεις τους 2 oC. 
Στην µεγάλη αύξηση συµβάλει η µεγάλη απόσταση των περιοχών ενδιαφέροντος από τη 
θάλασσα και η µη επιρροή τους από τη θαλάσσια αύρα 
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Εκτός από τη θερµοκρασία, η παράµετρος που αναµένεται να επηρεάσει σε µεγάλο 
βαθµό το παρόν κλίµα είναι η βροχόπτωση. Οποιαδήποτε αλλαγή του υδρολογικού κύκλου 
έχει σοβαρές επιδράσεις στον κύκλο ζωής τόσο των φυτών όσο και των ζώων. Οι χειµερινές 
βροχοπτώσεις, ωστόσο, στην περιοχή µελέτης δεν ακολουθούν το πρότυπο της υπόλοιπης 
Ελλάδας που παρουσιάζουν µια δραµατικά πτωτική τάση. Οι δρυµοί Βίκου-Αώου και 
Πίνδου είναι οι µόνες περιοχές όπου οι αλλαγές στα πρότυπα των χειµερινών βροχοπτώσεων 
εµφανίζονται στα ίδια επίπεδα µε τα σηµερινά, µε ενδεχόµενο µικρής, αλλά σηµαντικής για 
το οικοσύστηµα αύξησης. Αντίθετα, οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις ακολουθούν αντίστροφη 
µεταβολή σε σχέση µε αυτές του χειµώνα. Η µείωση αναµένονται να φτάσει το 15%. Αν 
αναλογιστούµε τις µεγάλες θερµοκρασίες του καλοκαιριού η µείωση των φθινοπωρινών 
βροχοπτώσεων θα επιβαρύνουν µια ήδη άσχηµη κατάσταση. 

Οι περίοδοι ανοµβρίας ωστόσο δεν παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση (+7 ηµέρες/έτος), 
γεγονός που εξισορροπεί την κατάσταση και αναδεικνύει την σηµασία των χειµερινών 
βροχοπτώσεων στο υδρολογικό κύκλο. 

Η άνοδος της θερµοκρασίας σε συνδυασµό µε τις περιόδους ανοµβρίας δηµιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς, της µεγαλύτερης απειλής των δασικών 
οικοσυστηµάτων. Οι ηµέρες που εµφανίζουν εξαιρετικά µεγάλο κίνδυνο εµφάνισης 
πυρκαγιάς παρουσιάζουν τάση αύξησης κατά 10 ηµέρες το χρόνο. Αν και η περιοχή δεν 
συγκαταλέγεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου στις µέχρι τώρα µελέτες οι αλλαγές των 
κλιµατικών παραµέτρων είναι καθοριστικές για το µέλλον. 

 
Πίνακας 1. Συµπεράσµατα για τους Εθνικούς ∆ρυµούς της χώρας 
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Αίνος +1 +1.5 15 - +5 +15 
Βίκος-Αώος +1.3 +2 - -10 +10 +7 
Πίνδος +1.3 +2 - -10 +10 +7 
Όλυµπος +1.3 +2 15 +15 +10 +7 
Οίτη +1 +2 10 +15 +10 +7 

Παρνασσός +1.3 +1.5 10 +15 +10 +15 
Πάρνηθα +1 +1.5 10 +15 +15 +15 
Σούνιο +1 +1 10 +15 +10 +7 
Πρέσπες +1.3 +2 15 +15 +10 +15 
Λευκά Όρη +1 +1.5 15 +10 +10 +15 

 

8. Επιπτώσεις Κλιµατικής Αλλαγής στα Τζουµέρκα 
 

Οι αλλαγές στις κλιµατικές παραµέτρους αναµένεται να επηρεάσουν όλους τους τοµείς 
δραστηριότητας στα Τζουµέρκα, είτε έµµεσα είτε άµεσα. Η ανάλυση που ακολουθεί 
επικεντρώνεται σε κάποιους από τους τοµείς στους οποίους οι επιδράσεις της αλλαγής του 
κλίµατος είναι περισσότερο εµφανείς. 
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8.1. Επιπτώσεις στην Γεωργία-Κτηνοτροφία 
 

Η ιστορία της γεωργίας, αλλά και της κτηνοτροφίας, απεικονίζει µια συνεχή σειρά 
προσαρµογών σε ένα ευρύ φάσµα παραγόντων, τόσο µέσα όσο και έξω από τα αγροτικά 
συστήµατα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν σε τροποποιήσεις στη δοµή και στις 
διαδικασίες των αγροτικών εργασιών. Επίσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται 
µε το έδαφος και το νερό, το ανάγλυφο της γης και το κλίµα εµπεριέχουν περιορισµούς και 
ευκαιρίες για την γεωργική παραγωγή. 

Η γεωργία και η κτηνοτροφία ανήκουν στους τοµείς που επηρεάζονται περισσότερο από 
την  κλιµατική  αλλαγή.  Οι  επιδράσεις  οφείλονται  κατά  κύριο  λόγο  στις  αλλαγές  στην 
ποιότητα και στην ένταση της βροχόπτωσης, καθώς και στην αύξηση της θερµοκρασίας. 
∆ευτερευόντως, επίδραση έχει η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα, αλλά και η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των ακραίων καιρικών 
φαινοµένων. Θερµοκρασίες υψηλότερες από τις βέλτιστες έχουν επίδραση στο µεταβολισµό 
των φυτών, αλλά και στην επιτάχυνση κάποιων λειτουργιών των φυτών, όπως η 
φωτοσύνθεση και ο ρυθµός ανάπτυξης. Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία, ως 
µεµονωµένοι παράγοντες ή σε συνδυασµό, µπορούν να ενισχύσουν την οξύτητα των 
ζιζανίων, των παρασίτων, των ασθενειών και την ευπάθεια των καλλιεργειών. Ουσιαστικά, 
κάθε πτυχή της γεωργίας, από την παραγωγή των καλλιεργειών και το ζωικό κεφάλαιο µέχρι 
τη µεταφορά των γεωργικών προϊόντων στην αγορά, επηρεάζεται από το κλίµα. 

Η µικρή αύξηση της θερµοκρασίας (1.3 οC), σε σχέση µε την αύξηση στην υπόλοιπη 
Ελλάδα (1.3 οC), που προβλέπεται για την περιοχή των Τζουµέρκων αναµένεται να έχει 
θετικό  αντίκτυπο  στη  γεωργική  παραγωγή.  Η  αλλαγή  της  ζώνωσης  της  βλάστησης  θα 
ευνοήσει την καλλιέργεια σε πιο µεγάλα υψόµετρα, ενώ παράλληλα σε χαµηλότερα 
υψόµετρα θα γίνει δυνατή ανάπτυξη καλλιεργειών, που µέχρι τώρα το θερµοκρασιακό εύρος 
καθιστούσε αδύνατον να αναπτυχθούν. Σε συνδυασµό µε την αύξηση των επιπέδων CO2 

στην ατµόσφαιρα αναµένεται αύξηση των αποδόσεων, αλλά και επιµήκυνση της περιόδου 
ανάπτυξης των φυτών. 

Οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες όµως θα δηµιουργήσουν περισσότερη εξατµισοδιαπνοή 
και αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών σε νερό. Αν και η περιοχή δεν αντιµετωπίζει 
προβλήµατα διαθεσιµότητας νερού, θα πρέπει να γίνει ένας µακροπρόθεσµος σχεδιασµός 
αλλαγής των συστηµάτων άρδευσης αλλά και αλλαγής των καλλιεργειών. Τέλος, τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή, ειδικά στον τοµέα 
της επιβίωσης. Ο αυξηµένος κίνδυνος εαρινού και φθινοπωρινού παγετού κατά τις κρίσιµες 
φάσεις της ανάπτυξης (ανθοφορία, ωρίµανση κ.ά.) θα έχει αντίκτυπο κυρίως στις πολυετείς 
καλλιέργειες (Beniston, 2000). 

Η ζωική παραγωγή ακολουθεί το ίδιο πρότυπο. Η µικρή αύξηση της θερµοκρασίας 
αναµένεται να ωφελήσει τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα τα συστήµατα 
εκτατικής εκτροφής της περιοχής, λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας των βοσκοτόπων. 
Θα ευνοηθούν επίσης η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα των ζώων. Ενδέχεται όµως να 
επέλθει µείωση της έκτασης των περιοχών βόσκησης, λόγω της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών. 

Η αλλαγή του κλίµατος φαίνεται γενικά να ευνοεί την περιοχή των Τζουµέρκων τόσο 
στην ζωική όσο και στην φυτική παραγωγή. Η άνοδος της θερµοκρασίας, όµως, θα 
δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης και διάδοσης ζωικών και φυτικών ασθενειών. Η 
χρήση ανθεκτικών φυτών και ζώων σε ασθένειες που αναπτύσσονται στις νέες τοπικές 
συνθήκες είναι στρατηγικής σηµασίας για τον µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής. 
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8.2. Επιπτώσεις στον Τουρισµό 
 

Οι τουριστικές δραστηριότητες εντάσσονται στις οικονοµικές εκείνες δραστηριότητες οι 
οποίες επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από το περιβάλλον. Η 
αλλαγή του κλίµατος αναµένεται να επηρεάσει τόσο τον τουρισµό όσο και όλες τις 
δραστηριότητες που εξαρτώνται από αυτόν (Αντωνίου, 2006). Η προφανέστερη επίπτωση 
είναι µια πιθανή αλλαγή των προορισµών των τουριστών, όταν υπάρχουν θερµοκρασιακές 
µεταβολές. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της παγκόσµιας θέρµανσης αναµένεται να επηρεάσουν 
κυρίως τις ορεινές περιοχές, όπου η µείωση των χιονοπτώσεων και η συρρίκνωση της 
χειµερινής περιόδου θα δηµιουργήσει ζήτηση για νέους χειµερινούς προορισµούς σε 
µεγαλύτερα υψόµετρα. Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής είναι εµφανείς και στη χώρα 
µας, όπου ο χιονοδροµικός τουρισµός εµφανίζει πτωτικές τάσεις λόγω των µειωµένων σε 
διάρκεια και ποσότητα χιονοπτώσεων. 

Η κλιµατική αλλαγή στα Τζουµέρκα αναµένεται να οδηγήσει σε διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου και να δηµιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης των 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο τουρισµός των 
Τζουµέρκων στηρίζεται κυρίως στον τουρισµό αθληµάτων βουνού (µε κύριες 
δραστηριότητες την ορειβασία, τις αναρριχήσεις, τις κατασκηνώσεις, τις περιηγήσεις κ.ά) 
καθώς και στον παραποτάµιο τουρισµό (σχετίζεται κυρίως µε δραστηριότητες όπως canoe, 
rafting κ.ά) και λιγότερο (έως καθόλου σήµερα) στον χιονοδροµικό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η προσαρµογή του τουριστικού τοµέα στα νέα 
κλιµατικά δεδοµένα, σε όλο το µήκος της αλυσίδας και όχι µόνο στα τουριστικά 
καταλύµατα, µε τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών στήριξης των µορφών 
τουρισµού που αναµένεται να ωφεληθούν από τις κλιµατικές αλλαγές (Ιατρού, 2005). 
Επίσης, απαιτείται εφαρµογή προληπτικής διαχείρισης του κινδύνου που απορρέει από τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα, ακραίων καιρικών φαινοµένων ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής πρόσβαση των τουριστών και να µην απειλείται η αξιοπιστία του προορισµού. 

 
8.3. Κατολισθητικά Φαινόµενα 

 
Η περιοχή των Τζουµέρκων δοµείται κυρίως από σχηµατισµούς που ανήκουν στην 

γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου. Κύριο υπόστρωµα της είναι ο ασβεστόλιθος µε σποραδική 
εµφάνιση φλύσχη. 

Ο ασβεστόλιθος, λόγω της υψηλής αντοχής και συνεκτικότητας, δηµιουργεί έντονο 
ανάγλυφο µε απότοµες κλίσεις πρανών και βαθιές χαραδρώσεις, Αν και δεν διαβρώνεται 
εύκολα, δηµιουργεί σκελετικά εδάφη µε µικρή δυνατότητα αποκατάστασης. Κατά περιοχές, 
όµως,   εµφανίζονται   αποκολληµένοι   και   µετακινηµένοι   µεγάλοι   όγκοι   βραχώδους 
σχηµατισµού, στα όρια µεγάλων ρηγµάτων ή ζωνών ρηγµάτων. Η ανθρώπινη παρέµβαση σε 
τέτοιες περιοχές (κατασκευή έργων οδοποιίας κλπ) επιβάλλει την προσεκτική µελέτη και την 
ελάχιστη δυνατή διατάραξη. Τέτοιες χαρακτηριστικές περιοχές είναι οι καταθέσεις  στα 
πρανή της χαράδρας του Αράχθου και του Καλαρρύτικου. (ΕΠΜ Πάρκου Τζουµέρκων, 
2006) 

Ο φλύσχης σχηµατίστηκε κατά την Αλπική Ορογένεση (Μεσοζωικό), όταν 
διαµορφώθηκε και ο ορεινός όγκος της Πίνδου και είναι ένας από τους συχνά απαντώµενους 
σχηµατισµούς στα Τζουµέρκα. Ο φλύσχης δεν είναι ένα ενιαίο πέτρωµα, αλλά σχηµατισµός 
που αποτελείται κυρίως από αργιλικούς σχίστες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθους 
ενώ πολύ σπανιότερα µπορεί να εµφανίζονται µέσα στον φλύσχη και εβαπορίτες. Τα 
πετρώµατα αυτά εναλλάσσονται σε στρώσεις που το πάχος του κυµαίνεται από λίγα 
εκατοστά µέχρι µερικά µέτρα (Χατζηπαναγιώτου, 2005). Η αποσάθρωση του φλύσχη και οι 
µεγάλες κλίσεις του εδάφους σε συνδυασµό µε την ποσότητα νερών της βροχής και των 
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χιονοπτώσεων δηµιουργούν συχνά προβλήµατα διάβρωσης και κατολίσθησης εδαφών. Αυτό 
συµβαίνει γιατί ανάµεσα στις στρώσεις του φλύσχη υπάρχουν υλικά (κυρίως αργιλικά) που 
η υγρασία τα κάνει να ολισθαίνουν, µε αποτέλεσµα την µετακίνηση των στρώσεων του 
φλύσχη πάνω τους και την κατολίσθηση των εδαφών (Ασλανίδης et al., 2009). Γι αυτό, η 
εµφάνισή του δυσκολεύει πολύ τα τεχνικά έργα. 

Η προβλεπόµενη αύξηση των βροχοπτώσεων αλλά και η συχνότερη εµφάνιση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων θα επιδεινώσουν µια ήδη προβληµατική κατάσταση, εντείνοντας τις 
συνθήκες αστάθειας στα εδάφη. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα ήταν οι εκτεταµένες 
βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν το Μάρτιο του 2010, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την 
καθίζηση του δρόµου για το Συρράκο (µέσω Προσηλίου). 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η µελλοντική εκτέλεση έστω και µικρών έργων 
στην περιοχή απαιτεί: 

� Εκτεταµένη  και  εξειδικευµένη  µελέτη  ώστε  να  εξασφαλιστούν  ασφαλείς  και 
ευσταθείς συνθήκες. 

� ∆ιερεύνηση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών κλιµατικών συνθηκών της 
περιοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγχόµενη απορροή και αποστράγγιση των 
υδάτων. 

 
8.4. Εµφάνιση Πυρκαγιών 

 
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φαινόµενο, το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα σε 

πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων και χώρες προηγµένες τεχνολογικά και οικονοµικά. Η 
χώρα µας όπως και όλες οι Μεσογειακές χώρες, πλήττεται από µεγάλες καταστροφές των 
δασών από πυρκαγιές. Οι παρατεταµένες περίοδοι ανοµβρίας, ως αποτέλεσµα των 
κλιµατικών αλλαγών, κάνουν τα δάση πιο εύφλεκτα σήµερα από ότι στο παρελθόν. 

Το αποτέλεσµα είναι να προκαλούνται πυρκαγιές µεγαλύτερης έντασης και διάρκειας, 
ακόµα και σε περιοχές που κανονικά δεν θα εµφανίζονταν. Αναµένεται δε η κατάσταση να 
χειροτερέψει µε το χρόνο, δεδοµένου ότι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα από τα 
καµένα εδάφη εντείνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου (∆αλέζιος, 2006). 

Ο ορεινός όγκος των Τζουµέρκων αν και δεν ανήκει στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 
εκδήλωσης πυρκαγιάς εντούτοις δεν είναι άτρωτος. Οι προβλεπόµενες µεταβολές στην 
θερµοκρασία, την βροχόπτωση καθώς και η αύξηση των ηµερών ανοµβρίας, σε συνδυασµό 
µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα, θα αποτελέσουν ευνοϊκές συνθήκες εκδήλωσης και 
διάδοσης φαινοµένων πυρκαγιάς. Βασικό ρόλο παίζει και η τοπογραφία της περιοχής καθώς 
και η ποσότητα και το είδος της βλάστησης. Η χαλέπιος πεύκη, τα έλατα καθώς και τα δάση 
πλατύφυλλων αποτελούν ιδανική καύσιµη ύλη. Η περιοχή των Τζουµέρκων χαρακτηρίζεται 
από µεγάλες εκτάσεις µε ελατοδάση και δάση πλατυφύλλων (ΕΠΜ Πάρκου Τζουµέρκων, 
2006), τα οποία, ειδικά υπό καθεστώς αυξηµένης ανοµβρίας, καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα 
στις πυρκαγιές. 

Η επιτυχής καταπολέµηση των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στην ύπαρξη και καλή 
λειτουργία ενός καλά οργανωµένου και εξοπλισµένου µηχανισµού πρόγνωσης και 
αντιµετώπισης . Πολύ σηµαντικό στοιχείο όµως της όλης προσπάθειας για την αντιµετώπιση 
τέτοιων φαινοµένων αποτελεί και η πρόληψη, η οποία περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που 
αποσκοπούν στη µείωση ή εξάλειψη των ενάρξεων δασικών πυρκαγιών, καθώς και στη 
µείωση της πιθανότητας εξάπλωσης αυτών (Rego et al., 2010). 

 
9. Επίλογος 

 
Σε αντίθεση µε την άποψη που παλαιότερα κυριαρχούσε, το κλίµα της γης δεν είναι 

σταθερό, αλλά υφίσταται αλλαγές. Οι κλιµατικές αλλαγές φαίνεται ότι επιταχύνονται από τη 
βιοµηχανική  επανάσταση  και  µετά,  δηµιουργώντας  βάσιµες  ενδείξεις  ότι  η  ανθρώπινη 
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δραστηριότητα και κυρίως η καύση των ορυκτών καυσίµων επηρεάζει σηµαντικά το κλίµα 
του πλανήτη. Σηµαντικό και ευαίσθητο αποδέκτη των κλιµατικών αλλαγών αποτελούν οι 
ορεινές περιοχές καθώς η επίδραση σε αυτές είναι άµεση λόγω των ειδικών κλιµατικών 
συνθηκών που επικρατούν σε αυτές. 

Η κατάρρευση του αρχαίου πολιτισµού των Maya που αναπτύχθηκε στις Άνδεις 
αντιστοιχεί στο ξεκίνηµα µιας απότοµης και έντονης ξηρασίας (Παπαγεωργίου et al., 2008). 
Αλλά και ο πολιτισµός των Inkas φαίνεται να διαµορφώθηκε σε µια περίοδο κλιµατικής 
αλλαγής. Μια παρατεταµένη περίοδος ζεστού καιρού τους βοήθησε να επεκτείνουν την 
καλλιεργητική τους δραστηριότητα αλλά και να επικεντρωθούν σε άλλες δραστηριότητες 
όπως η κατασκευή δρόµων και κτηρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο Βασιλικός ∆ρόµος 
των Ίνκας, µήκους 5,230 χιλιοµέτρων, ο Παραλιακός ∆ρόµος µήκους 4,055 χιλιοµέτρων και 
η εντυπωσιακή πόλη Μάτσου Πίτσου,. 

Ο ορεινός όγκος των Τζουµέρκων φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από την κλιµατική 
αλλαγή. Από τη µια πλευρά, η άνοδος της θερµοκρασίας και η σταθεροποίηση των 
βροχοπτώσεων στα σηµερινά επίπεδα µπορεί ακόµα και να ενισχύσει τον παραγωγικό τοµέα. 
Ο  τουρισµός,  επίσης,  στο  βαθµό  που  θα  συνεχίσει  να  στηρίζεται  στις  υφιστάµενες 
εναλλακτικές µορφές φαίνεται να ευνοείται, εκτός του χιονοδροµικού τουρισµού. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν σαν κύριες συνέπειες τη συχνότερη εµφάνιση δασικών 
πυρκαγιών και σηµαντικότερα κατολισθητικά και διαβρωτικά φαινόµενα 

Η υιοθέτηση προσαρµοστικών µέτρων στις νέες συνθήκες αλλά και η αξιοποίηση των 
κλιµατικών προβλέψεων, για την αντιµετώπιση των ακραίων φαινοµένων, θα µειώσουν τις 
δυσµενείς επιδράσεις από την κλιµατική αλλαγή. Απαραίτητη είναι όµως και η συνεχής 
παρακολούθηση των αλλαγών µε χρήση µετρήσεων από την περιοχή και περαιτέρω 
διερεύνηση του φαινοµένου, ώστε να υιοθετηθούν στρατηγικές που θα αντιµετωπίζουν τόσο 
τα αίτια όσο και τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. 
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Περίληψη 
 

Το «δάσος» στην ευρύτερη ερµηνεία του, αποτελεί ένα πολυσύνθετο οικολογικό 
σύστηµα, µε δική του ζωή και λειτουργίες που συνυπάρχουν αρµονικά σε µια περιοχή. Είναι 
ένα φυσικό αγαθό µε πολύπλευρη σηµασία και ιδιαίτερα σηµαντική αξία για τον άνθρωπο. 
Είναι ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε τεράστιες και ανεξάντλητες δυνατότητες στην 
περιβαλλοντική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου, πού συντελεί στη 
δηµιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. 

Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται 
από τις δασικές πυρκαγιές στον ορεινό χώρο και να γίνει µία επισκόπηση της κατάστασης 
στα Τζουµέρκα. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα σενάρια της κλιµατικής αλλαγής 
υποδεικνύουν γενικώς αύξηση του κινδύνου πυρκαγιών στη Μεσόγειο, προτείνονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την περαιτέρω προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της 
ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων. Η επιλογή και η µελέτη της συγκεκριµένης περιοχής 
έγινε λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της, καθώς διαθέτει ιδιαίτερα φυσικά, αισθητικά και 
ιστορικά χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
και χρήζει δασοπροστασίας. 

Η εργασία στηρίχτηκε στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία, καθώς 
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παρουσιάζεται µε σαφήνεια η υφιστάµενη 
κατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος και υποδεικνύεται η ανάγκη προστασίας, αλλά 
και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση των επιδράσεων και της 
υποβάθµισης που µπορεί να επιφέρει µία πυρκαγιά. 

 

Forest fire danger in the range of Tzoumerka 
 

Maria – Panorea Kachrimani, Forester - Environmentalist 
Aristotle University of Thessaloniki 

 

 
Abstract 

 
The forest, in its wider sense, constitutes a complex ecological system with its own life 

cycle and functions that coexist harmoniously in an area. It is a natural resource with 
particular significance for humanity. It constitutes a renewable natural resource with huge 
and inexhaustible potentials in the environmental, financial and cultural development of an 
area helping the creation of better living conditions. 

The aim of the present essay is to demonstrate the dangers caused by forest fires on the 
mountainous areas and to observe the situation in the range of Tzoumerka. Bearing in mind 
that the existing scenarios of climatic changes suggest an increase in the danger of forest 
fires in the Mediterranean, certain measures are being proposed for the further protection of 
the forest ecosystems in the area of Tzoumerka. The selection and study of the specific area 
was done due to its particular natural, aesthetic and historical importance. 
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1. Εισαγωγή 
 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο δασικός τοµέας χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία τύπων 
δάσους, βαθµού δασοκάλυψης, δοµής, κυριότητας και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή έκθεση για την κατάσταση των δασών (State of European 
Forests MCPFE, 2003), τα δάση της Ευρώπης βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά 
οικολογικά περιβάλλοντα, από το αρκτικό περιβάλλον στο µεσογειακό και από το αλπικό 
στο πεδινό. Συνολικά τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις καταλαµβάνουν 1004 
εκατοµµύρια εκτάρια (ha). Εντούτοις, η κατανοµή τους στον ευρωπαϊκό χώρο δε γίνεται 
ισοµερώς, µε εκτεταµένες πυκνές δασοκαλύψεις να παρατηρούνται στις βόρειες κυρίως 
ευρωπαϊκές περιοχές (Χάρτης 1). 

Ένας από τους σηµαντικότερους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι η εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που τείνουν να υποβαθµίσουν σηµαντικά 
τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των δασικών οικοσυστηµάτων. Στην Ευρώπη 
εκδηλώνονται κάθε χρόνο περισσότερες από 50.000 δασικές πυρκαγιές, προκαλώντας ζηµίες 
σε 500.000 εκτάρια δάσους και άλλων δασικών εκτάσεων, η πλειοψηφία εκ των οποίων στις 
Μεσογειακές χώρες όπου το κλίµα είναι θερµότερο και ξηρότερο (European Commision, 
2008). 

Κάθε χρόνο εκατοµµύρια στρέµµατα δασών, πεδιάδων και αγροτικών περιοχών 
καταστρέφονται σε ολόκληρη τη γη, πολλά ζώα και είδη φυτών εξαφανίζονται εξαιτίας 
πυρκαγιών  και  αποψιλώσεων  για  τα  οποία  υπεύθυνη  είναι  κυρίως  η  ίδια  η ανθρώπινη 
δραστηριότητα.  Η ραγδαία µείωση των δασών που έχει επέλθει σε ολόκληρη τη γη, τις 
τελευταίες   δεκαετίες,   έχει   επιφέρει   αξιοσηµείωτες   συνέπειες   στο   ευαίσθητο   γήινο 
οικοσύστηµα. 

 

 
Χάρτης 1. Ποσοστιαία Κατανοµή (%) ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων στην Ευρώπη 

(Πηγή: Χρυσάφη Ε., 2009) 
 

 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων οι φωτιές σε µεγάλες δασικές εκτάσεις 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, προκαλώντας 
σηµαντικότατες απώλειες. 

Ο Countryman (1972) µελετώντας το φαινόµενο των δασικών πυρκαγιών και τους 
παράγοντες που επιδρούν στην εξάπλωση τους, διατύπωσε τη θεωρία του «τριγώνου της 
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πυρκαγιάς» σύµφωνα µε την οποία η εξάπλωση της είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: 
1. Τοπογραφία: Η τοπογραφία επηρεάζει τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, την κατάσταση της 

βλάστησης και τη διάδοση της πυρκαγιάς και αποτελεί τον πιο σταθερό (αµετάβλητο) 
παράγοντα 

2. Μετεωρολογικές Συνθήκες: Οι µετεωρολογικές συνθήκες (κυρίως σχετική υγρασία, 
άνεµος και θερµοκρασία του αέρα) επηρεάζουν την ξηρότητα των καυσίµων, η οποία 
συνδέεται άµεσα µε την ευφλεκτότητα τους και κατά συνέπεια µε τον κίνδυνο έναρξης 
µιας πυρκαγιάς και τη συµπεριφορά της (Viegas et al., 1991) 

3. Καύσιµη Ύλη: Η καύσιµη ύλη αναφέρεται σε όλο το εύφλεκτο υλικό που υπάρχει 
διαθέσιµο σε µια περιοχή (νεκρή και ζωντανή βιοµάζα). 

 
Ιδιαίτερη σηµασία κατέχει η καύσιµη ύλη αφού αποτελεί τον µόνο µεταβαλλόµενο και 

ευεπηρέαστο από τον άνθρωπο παράγοντα διαµόρφωσης του κινδύνου έναρξης και διάδοσης 
των πυρκαγιών ενώ η κατανοµή της στο χώρο επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την επιλογή της 
µεθόδου καταστολής και τον τρόπο ανάπτυξης των πυροσβεστικών δυνάµεων στα διάφορα 
τµήµατα µιας πυρκαγιάς. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν γίνει επίσης προκειµένου να εκτιµηθεί η ευφλεκτότητα των 
δασικών ειδών (Dimitrakopoulos et al., 2001, Behm et al., 2004). Άλλες µεταβλητές της 
βλάστησης που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση µιας δασικής πυρκαγιάς, είναι η 
οριζόντια και κάθετη δοµή, οι φυσικές και χηµικές της ιδιότητες καθώς και η συνολική 
ποσότητα της καύσιµης ύλης, η οποία όσο µεγαλύτερη είναι, τόσο µεγαλύτερη είναι η 
ενέργεια που απελευθερώνεται από την καύση της. Στην πράξη βρέθηκε ότι η ένταση του 
µετώπου της πυρκαγιάς είναι ανάλογη µε το ύψος της φλόγας (Byram, 1959). 

Από τους παραπάνω παράγοντες διαµόρφωσης κινδύνου πυρκαγιάς είναι προφανές ότι 
µόνο τα καύσιµα µπορούν να τεθούν κάτω από τον έλεγχο του ανθρώπου και να υποστούν 
κατάλληλη διαχείριση ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος έναρξης και διάδοσης και να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα της κατάσβεσης µιας δασικής πυρκαγιάς. 

 
2.1 Η Μεσογειακή Πραγµατικότητα 

 

Η Μεσογειακή Ζώνη έχει αναγνωριστεί από την WWF και την IUCN ως µία από τις 
σηµαντικότερες περιοχές στον κόσµο όσον αφορά στη βιοποικιλότητα. Τα Μεσογειακά 
δάση βρισκόµενα στο σταυροδρόµι τριών Ηπείρων, Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας και 
αποτελώντας το 1,6 % της συνολικής γήινης επιφάνειας, συνθέτονται από το 10 % των 
παγκόσµιων φυτικών ειδών (25.000 είδη ή 30.000 µαζί µε τα υποείδη). Λόγω του κλίµατος 
στη Μεσογειακή Ζώνη µε τα µεγάλα, ξηρά καλοκαίρια, τα µεσογειακά δάση 
χαρακτηρίζονται συχνά από φυτικά είδη των οποίων ο αναπαραγωγικός κύκλος εξαρτάται 
σε µεγάλο βαθµό από τη φωτιά. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µία εκθετική αύξηση του  αριθµού  των 
πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Μεσογειακή ζώνη (Pausas και Vallejo 1999) µε το 95 % των 
πυρκαγιών να προκαλούνται εξαιτίας ανθρώπινης αµέλειας ή πρόθεσης. Η αύξηση αυτή 
σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε τις πρόσφατες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που έγιναν στις 
χώρες της ευρωπαϊκής Μεσογείου, καθώς και µε την παγκόσµια κλιµατική αλλαγή 
(Παπανικολάου και Γήτας, 2002). Πιο συγκεκριµένα, οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο 
ζωής στις Μεσογειακές χώρες της Ευρώπης οδήγησαν στην εγκατάλειψη µεγάλου µέρους 
των αγροτικών εκτάσεων και αυτό είχε ως αποτέλεσµα την επανεµφάνιση της φυσικής 
βλάστησης και συνεπώς την αύξηση συγκέντρωσης της καύσιµης ύλης. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε την άναρχη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη της υπαίθρου είχε 
αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση της συχνότητας των πυρκαγιών (Παπανικολάου και 
Γήτας, 2002). 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

173 

 

 

 
 
 

Άλλη σηµαντική αιτία της δραµατικής αυτής αύξησης του αριθµού πυρκαγιών 
θεωρείται η έλλειψη ολοκληρωµένου δασικού κτηµατολογίου που εγείρει πολλές φορές 
θέµατα διεκδικήσεων µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται η φωτιά ως εργαλείο για τη 
µετατροπή της δασικής γης σε αστική. 

Αν και τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε τα αίτια των δασικών πυρκαγιών είναι 
ελλιπή, είναι προφανές ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οφείλονται σε ανθρώπινη 
αµέλεια  ή  πρόθεση.  Σύµφωνα  µε  τον  Velez  (1990)  οι  κυριότερες  αιτίες  εκδήλωσης 
πυρκαγιών στην Μεσογειακή Ζώνη είναι: 

� Οι βοσκοί, οι οποίοι καίνε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις µε σκοπό τη 
βόσκηση των ζώων τους στη φρέσκια βιοµάζα που θα αναπτυχθεί. Όταν αυτό γίνεται 
χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις και συµπίπτει µε επικίνδυνες κλιµατικές 
συνθήκες τότε αναπόφευκτα προκαλούνται δασικές πυρκαγιές. Στο παρελθόν οι 
κτηνοτρόφοι κατηγορήθηκαν ως υπεύθυνοι για το σύνολο σχεδόν των πυρκαγιών 
στην Μεσογειακή περιοχή, αυτό όµως θα πρέπει να θεωρείται υπερβολή. 

� Οι γεωργοί χρησιµοποιούν την πυρκαγιά προκειµένου να κάψουν τα υπολείµµατα 
των καλλιεργειών (καύση καλαµιάς) ή να µετατρέψουν χορτολιβαδικές ή δασικές 
εκτάσεις σε αγροτικές. 

� Οι αστικοί πληθυσµοί στη Μεσογειακή περιοχή δεν αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς και τις αρνητικές συνέπειές της. Παρά τις εκστρατείες ενηµέρωσης του 
πληθυσµού οι κάτοικοι των πόλεων δεν κατανοούν τον κίνδυνο ακόµη και κατά την 
πιο επικίνδυνη περίοδο του θέρους. Η απροσεξία καπνιστών και εκδροµέων που 
ανάβουν φωτιές για ψήσιµο αποτελεί την αιτία του ενός τρίτου των πυρκαγιών. 

� Η καύση απορριµµάτων που έχουν εγκαταλειφθεί από  τουρίστες  χωρίς  να 
λαµβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις 

 
2.2 Ελληνική Πραγµατικότητα 

 
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ίσως τον µεγαλύτερο παράγοντα υποβάθµισης και 

καταστροφής των ελληνικών δασών. Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα παραγόντων που συµβάλει 
στην αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών όπως είναι τα παρατεταµένα ξηρά και θερµά 
καλοκαίρια, οι δυνατοί άνεµοι, οι µεγάλες κλίσεις των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη 
ξηροφυτική βλάστηση. 

Το πρόβληµα των πυρκαγιών γίνεται πιο οξύ ένεκα της εγκατάλειψης πολλών 
αγροτικών περιοχών λόγω αστυφιλίας, του αυξανόµενου τουρισµού και της µαζικής εξόδου 
του πληθυσµού των πόλεων για αναψυχή στα δάση. Για τους πιο πάνω λόγους µεγάλες 
δασικές εκτάσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να καούν κατά τη διάρκεια κάθε καλοκαιρινής 
περιόδου. Στην Ελλάδα, κατά µέσο όρο, συµβαίνουν ετησίως περί τις 1800 πυρκαγιές και 
καίγονται 390.000 στρέµµατα δασών και δασικών εκτάσεων (∆ηµητρακόπουλος, 2006). 

Τα τελευταία στοιχεία που επίσηµα ανακοινώνονται για την Ευρώπη αφορούν το 2006 
(Forest Fires in EuropeReport No7 / 2006 JRC-IES / Land Management & Natural Hazards 
Unit). Μεταξύ άλλων η διαχρονική ανάλυση των καµένων εκτάσεων από το 1980 έως το 
2006 για τη χώρα µας παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1. 
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∆ιάγραµµα 1. ∆ιαχρονική Εξέλιξη Καµένων Εκτάσεων (ha) στην Ελλάδα (1980-2006) 

 
3. Μελέτη Περίπτωσης: Τζουµέρκα (Ήπειρος) 

 

3.1 Γεωγραφικά Στοιχεία 
 

Η οροσειρά της Πίνδου είναι η µεγαλύτερη σε έκταση οροσειρά της ελληνικής 
χερσονήσου, η οποία εκτείνεται από τα Β.∆ προς τα Ν.Α κύρια µεταξύ Ηπείρου από τη µια 
µεριά και ∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας από την άλλη. Αποτελεί µέρος του 
∆ειναροταυρικού τόξου που εκτείνεται από τις ∆ειναρικές Άλπεις έως τα όρη Ταύρου της 
Μικράς Ασίας. Πρόκειται για ένα σύµπλεγµα ορεινών συγκροτηµάτων, βουνών, υψιπέδων, 
κοιλάδων και φαραγγιών. Στην πραγµατικότητα συνιστά τον υδροκρίτη µεταξύ του Ιονίου 
και του Αιγαίου πελάγους. 

Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει δύο µεγάλα ορεινά συγκροτήµατα: το Λάκµο (ή 
Περιστέρι) µε µεγαλύτερη κορυφή την Τσουκαρέλλα (υψόµετρο 2.296 µ.) και τα Αθαµανικά 
όρη (ή Τζουµέρκα) µε υψηλότερες κορυφές την Κακαρδίτσα (2.429 µ.) και το Καταφίδι 
(2.393 µ.). Ο Λάκµος και τα Αθαµανικά όρη στην πραγµατικότητα αποτελούν µία ενιαία 
γεωγραφική συνέχεια, η οποία είναι προσανατολισµένη στο χώρο µε κατεύθυνση από βορά 
προς νότο. 

Από γεωλογική άποψη, η περιοχή µελέτης ανήκει στη ζώνη Ολωνού-Πίνδου και το 
κύριο υπόστρωµά της είναι ο ασβεστόλιθος µε σποραδική εµφάνιση του φλύσχη. Ο 
ασβεστόλιθος αν και δεν διαβρώνεται εύκολα, εντούτοις δηµιουργεί σκελετικά εδάφη µε 
µικρή δυνατότητα αποκατάστασης ενώ ο φλύσχης δηµιουργεί βαθύτερα εδάφη και 
περισσότερο γόνιµα αλλά σηµαντικά εκτεθειµένα και ευδιάβρωτα σε περιπτώσεις βροχών µε 
µεγάλη ένταση. 

Σε γενικές γραµµές περικλείεται από την ακόλουθη οριογραµµή: κοιλάδα ποταµού 
Μετσοβίτικου στα βόρεια, χαράδρα ποταµού Αράχθου στα δυτικά, νότιες απολήξεις 
Τζουµέρκων στα Νότια και κοιλάδα ποταµού Αχελώου (Ασπροπόταµος) στα ανατολικά. 

Η  περιοχή  µελέτης  είναι  ως  επί  το  πλείστον  ορεινή  µε  έντονο  ανάγλυφο,  που 
χαρακτηρίζεται κύρια από έντονες ή µέτριες κλίσεις. Οι επίπεδες επιφάνειες είναι πάρα πολύ 
σπάνιες, ενώ οι επιφάνειες µε ήπιες κλίσεις χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν, όπως και εν 
µέρει και σήµερα, για την εγκατάσταση µικρής έκτασης γεωργικών καλλιεργειών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού Πραµάντων η µέση 
θερµοκρασία αέρος υπολογίστηκε στους 12,6ºC και παρουσιάζει µία διακύµανση µε µέγιστα 
τον Ιούλιο και ελάχιστα τον Ιανουάριο. Η σχετική υγρασία κυµαίνεται από 68-90% ενώ η 
βλαστητική περίοδος διαρκεί 180-200 µέρες. Οι βροχοπτώσεις είναι αρκετά έντονες µε 
µέγιστη τιµή τον ∆εκέµβριο και ελάχιστη τον Ιούλιο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
∆ιαχειριστικών Μελετών που εκπονήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων, µε 
βάση το µέσο ύψος βροχής και τη µέση θερµοκρασία καταρτίστηκε το κλιµατόγραµµα 
Βagnaulis-Gaussen       και   η   πορεία   των   καµπυλών   της   θερµοκρασίας   και   των 
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κατακρηµνισµάτων υποδηλώνει ότι πρόκειται για κλίµα Μεσογειακό µε µικρή διάρκεια ξερή 
περιόδου. 

 
3.2 Χρήσεις Γης 

 
Οι υφιστάµενες χρήσεις γης στην περιοχή σχετίζονται κύρια µε την κτηνοτροφία και 

λιγότερο µε τη γεωργία και τον τουρισµό. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί η χρήση του νερού 
για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό της άλλοτε 
καλλιεργήσιµης γεωργικής γης βρίσκεται σε φάση εγκατάλειψης. Καλλιεργούµενοι αγροί 
βρίσκονται ως επί το πλείστον σε εγγύτητα µε τους οικισµούς. Η µόνη καλλιεργούµενη 
έκταση σε µεγάλη επιφάνεια στην περιοχή µελέτης είναι ο κάµπος των χωριών Καλεντζίου- 
Πλαισίων- Πηγαδιών στο Νοµό Ιωαννίνων. Από το παρακάτω σχήµα για την ευρύτερη 
περιοχή των Τζουµέρκων προκύπτει, πως η δασική έκταση καλύπτει το µεγαλύτερο κοµµάτι 
της περιοχής ίσο µε 36%  ενώ ακολουθούν τα βοσκοτόπια µε ποσοστό 27%. 

 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 
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∆ιάγραµµα 2. Χρήσεις Γης στα Τζουµέρκα 
 

 
Η   περιοχή   µελέτης   περιλαµβάνει   τους   ακόλουθους   ορόφους   βλάστησης   σε 

υψοµετρική διαδοχή όπως κατά προσέγγιση φαίνεται παρακάτω: 
 
Μεσο- Μεσογειακός όροφος: 400 - 1000 µ. (χαµηλές έως µεσαίες ορεινές ζώνες) 
Υπερ- Μεσογειακός όροφος: 1000 - 1500 µ. (χαµηλές ορεινές έως µεσαίες ορεινές ζώνες 
της περιοχής µελέτης). 
Ορεινός- Μεσογειακός όροφος: 1500 - 2000 µ. (µεσαίες έως ανώτερες ορεινές ζώνες, τόσο 
εντός των δασοορίων όσο και µέχρι τα κατώτερα επίπεδα της άδενδρης ζώνης) 
Ορο- Μεσογειακός όροφος: πάνω από 2000 µ. (ανώτερα υψοµετρικά επίπεδα του ορέων 
της περιοχής µελέτης). 

 
3.3 εριβαλλοντικό Καθεστώς 

 
Η περιοχή µελέτης, περιλαµβάνει τους παρακάτω τόπους (sites): 1) Όρος Λάκµος 

(Περιστέρι) 2) Όρη Αθαµάνων (Νεράϊδα), οι οποίοι έχουν συµπεριληφθεί στις 
προτεινόµενες για ένταξη στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών «ΦΥΣΗ 
2000», σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Οι παραπάνω τόποι περιλαµβάνονται στον 
Εθνικό Κατάλογο των προς ένταξη στο ∆ίκτυο ΦΥΣΗ 2000 περιοχών της Ελλάδας. 
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3.4 ∆ασικές Φυτοκοινωνίες 
 

Στην περιοχή των Τζουµέρκων εµφανίζονται οι παρακάτω δασικές φυτοκοινωνίες: 
1. Ζώνη αριάς (Quercetalia ilicis): 
Υποζώνη αριάς (Quercion ilicis) 
Χώρος κουµαριάς-αριάς (Adrachno-Quercetum ilicis) 

Ο χώρος αυτός εξαπλώνεται στα χαµηλότερα τµήµατα του δάσους. Αντιπροσωπεύεται 
κυρίως από την κουµαριά (Arbutus unedo), το ρείκι (Erica arborea και Erica verticifata), το 
φυλίκι  (Phyllirea  media)  και  δευτερευόντως  από  την  αριά  (Quercus  ilex),  το  πουρνάρι 
(Q.coccifera) και άλλα είδη µικρότερης σηµασίας. Λόγω της έντονης κατά το παρελθόν 
εκµετάλλευσης  για  βόσκηση,  καυσοξύλευση  και  κλαδονοµή  δεν  παρουσιάζεται  σήµερα 
ιδιαίτερη παραγωγική διαδικασία. 
2. Ζώνη χνοώδους δρυός (Quercetalia pudescentis): 
Υποζώνη πλατύφυλλου δρυός (Quercion confertae) 
Χώρος πλατύφυλλου δρυός (Quercetum confertae) 

Ο χώρος αυτός βρίσκεται µεταξύ του προηγουµένου και της ελάτης, δεν καταλαµβάνει 
σαφή χώρο, έχει περιοριστεί προς τα πάνω από τα αείφυλλα πλατύφυλλα, ενώ συγχρόνως 
πιέζεται από την ελάτη η οποία βρίσκει ευµενές περιβάλλον κάτω από τη δρυ για 
αναγέννηση. Αντιπροσωπεύεται από την πλατύφυλλο δρυ (Quercus conferta) η οποία 
σχηµατίζει µικροσυστάδες αλλά βρίσκεται και κατά συνεδρίες, οµάδες ή λόχµες καθώς και 
κατά διάσπαρτα άτοµα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην έντονη εκµετάλλευση του είδους 
αυτού κατά το παρελθόν. Στον χώρο αυτό συνυπάρχουν και τα αείφυλλα πλατύφυλλα λόγω 
της έντονης ανταγωνιστικότητας που ασκούν. 
3. Ζώνη οξιάς (Fagetalia): 
Υποζώνη Κεφαλληνιακής ελάτης (Abietion cephalonicae) 
Χώρος Κεφαλληνιακής ελάτης (Abietum cephalonicae) 

H ζώνη αυτή εξαπλώνεται µεταξύ των υψοµέτρων 750 και 1400  µ. περίπου. Τα κύρια 
είδη της ζώνης αυτής είναι η κεφαλληνιακή ελάτη και η δευτερευόντως η υβριδογενής .Στο 
χώρο  αυτό  συνυπάρχουν  σε  κατ’  άτοµο  µίξη  πλατύφυλλα  όπως  η  πλατύφυλλος  δρυς 
(Quercus conferta), η χνοώδης, ο φράξος (Fraxinus ornus) , η πτελέα (Ulmus Montana), το 
πουρνάρι (Q.coccifera), ενώ στα διάκενα ο κέδρος (Juniperus oxycedrus) σχηµατίζει λόχµες 
έως  και  µικροσυστάδες  σε  αµιγή  σχεδόν  µορφή.  Στο  ανώτερο  τµήµα  απαντάται  ο 
απαλόκεδρος (Juniperus phoeditissima). 
4. Υπαλπική ζώνη (Astragalo Acantholimentalia) 
Ζώνη Αστραγάλου(Astragalo Daphion) 

H  ζώνη  αυτή  εµφανίζεται  πάνω  από  τα  δασοόρια  της  ελάτης,  στην  ανώτερη 
υψοµετρική  ζώνη  και  καλύπτεται  µε  ποώδη  βλάστηση  αγροστωδών  (Graminae)  και 
ψυχανθών (Papilionaceae). Χρησιµοποιείται για την βόσκηση των ζώων. 

 
3.5 ∆ασικές Πυρκαγιές 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας συλλέχθηκαν στοιχεία από την Περιφέρεια 

Ηπείρου αναφορικά µε τον αριθµό των πυρκαγιών ανά νοµό, καθώς και τις καµένες 
εκτάσεις. Η περίοδος µελέτης περιορίστηκε στη τελευταία δεκαετία και συγκεκριµένα στη 
διάρκεια από το 1998 έως το 2008. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραµµα 
που προέκυψε από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΑΡΤΑ 6 5 13 10 5 11 15 5 10 21 2 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 7 9 6 3 0 0 0 0 3 5 0 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 30 44 9 8 0 0 1 6 16 1 

ΠΡΕΒΕΖΑ 2 5 3 0 1 0 0 1 9 7 0 

∆ιάγραµµα 3. Ετήσιος αριθµός δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Ηπείρου ανά Νοµό 
(1998-2008) 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε πως οι περισσότερες πυρκαγιές (44) στο 
διάστηµα µελέτης σηµειώθηκαν το έτος 2000 στο Νοµό Ιωαννίνων, ενώ το έτος 2008 
σηµειώθηκαν οι λιγότερες πυρκαγιές της περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, κατά το 2003-2004 
οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αφορούσαν µόνο το Νοµό Άρτας. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ (1998-2008) 
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Στρέµ. 8.384 116 406 188.456 

 

∆ιάγραµµα 4. Καµένες εκτάσεις (στρέµµατα) ανά Νοµό για το διάστηµα 1998-2008 
 

Το Σχήµα 4 δείχνει πως οι περισσότερες καµένες εκτάσεις για τη περίοδο µελέτης 
αφορούν το Νοµό Ιωαννίνων και ανέρχονται σε 188.456 (96%) στρέµµατα, ενώ οι λιγότερες 
καµένες αφορούν το Νοµό Θεσπρωτίας. 

Ειδικότερα για τη περιοχή των Τζουµέρκων, κατόπιν σχετικής αναζήτησης, βρέθηκε 
µόνο ένα καταγεγραµµένο συµβάν το έτος 2008 στη Κοινότητα Μελισσουργών του Ν. 
Άρτας, χωρίς όµως να υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Ο τύπος των εκτάσεων που κάηκαν 
αφορούσαν κυρίως ξηρούς κορµούς δέντρων έλατου. 

 
3.6 Εκτίµηση Τρωτότητας ∆ασικού Κεφαλαίου Περιοχής 

 
Οι οικονοµικές, κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα 

του προβλήµατος των πυρκαγιών και απαιτείται διαχειριστικός σχεδιασµός για την 
πρόληψη, έγκαιρη επέµβαση και καταστολή τους. 
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Η κλιµατική αλλαγή που εξελίσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο παρουσιάζει τοπικά 
συµπτώµατα, που στην περίπτωση των δασών εµφανίζονται µε την εκδήλωση πυρκαγιών σε 
περιοχές µε µεγαλύτερο υψόµετρο και σε οικοσυστήµατα, τα οποία δεν είναι 
προσαρµοσµένα στην παρουσία της φωτιάς. Ένδειξη τέτοιων καταστάσεων αποτελεί η 
αύξηση των πυρκαγιών στα ελατοδάση της χώρας µας. Μόνο το καλοκαίρι του 2007 από 
πυρκαγιές σε µεγάλο υψόµετρο όπως στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα κάηκαν πάνω από 
120.000 στρέµµατα ορεινού δάσους. 

Η µαύρη πέυκη είναι το µόνο δασικό είδος µε καλή προσαρµογή στην παρουσία της 
φωτιάς, καθώς διαθέτει προστατευτικό φλοιό µε πάχος που ξεπερνά τα 5 εκατοστά και 
ικανότητα  αναγέννησης  µετά  την  πυρκαγιά.  Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  στην 
πρόληψη των επιπτώσεων που µπορεί να έχουν ενδεχόµενες πυρκαγιές στην αναγέννηση 
περιοχών µε είδη ευαίσθητα στην παρουσία της φωτιάς όπως η οξιά, η λευκόδερµη πεύκη 
και η ελάτη. 

Οι περισσότερες πυρκαγιές ξεσπούν σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο και νότια έκθεση. 
Τα πιο εύφλεκτα δασικά είδη θεωρούνται η χαλέπιος και η τραχεία πεύκη οι οποίες στον 
υπόροφο  τους  φιλοξενούν  επίσης  εύφλεκτους  θάµνους  και  φρύγανα.  Σε  µεγαλύτερα 
υψόµετρα που τα είδη είναι λιγότερο εύφλεκτα (δρυς, οξιά κ.λ.π.) παρατηρούνται και οι 
λιγότερες πυρκαγιές. Τα Μεσογειακά οικοσυστήµατα της χαλεπίου πεύκης, της τραχείας 
πεύκης και των αειφύλλων πλατυφύλλων αλλά και των θερµόβιων πλατυφύλλων 
(δρυοδασών και δασών καστανιάς) δεν χρειάζονται καµία απολύτως αναδάσωση εάν 
πληγούν από πυρκαγιά. Η χαλέπιος πέυκη διατηρεί τους κώνους, οι οποίοι δεν καίγονται και 
δεν ανοίγουν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αλλά 24-48 ώρες µετά από αυτή, όταν πια 
έχει κρυώσει το έδαφος και δεν φυτρώνουν µε την πρώτη βροχή, αλλά µόνον το φθινόπωρο, 
όταν έχουν πέσει πάνω από 25 mm βροχής και έχει διαβραχεί το έδαφος, το οποίο έτσι 
εξασφαλίζει την επιβίωση των αρτίφυτρων. 

Τα πλατύφυλλα είδη, τόσο τα αείφυλλα όσο και τα φυλλοβόλα, πρεµνοβλαστάνουν και 
ριζοβλαστάνουν έντονα µετά την πυρκαγιά, ήδη από το φθινόπωρο, οπότε και εδώ η 
αναγέννηση είναι εξασφαλισµένη και η αποκατάσταση του οικοσυστήµατος και του τοπίου 
γίνεται µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς. Το πουρνάρι, το φιλύκι, ο σχίνος, οι κουµαριές, τα 
ρείκια σε ένα χρόνο φθάνουν και ξεπερνούν το 1 m, η αριά και οι φυλλοβόλες δρύες το 1,5 
m, η δάφνη τα 2-2,5 m και η καστανιά τα 3 m. Συνεπώς στη ζώνη αυτή δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα φυσικής αναγέννησης αρκεί να προστατευθεί από τη βοσκή και τους 
καταπατητές. 

Οι κλιµατικές συνθήκες, όµως, που επικρατούν στη ζώνη των µεσογειακών πευκοδασών 
και θαµνωδών διαφοροποιούνται στη ζώνη ανάπτυξης των ελατοδασών. Στη ζώνη αυτή δεν 
καταγράφονται τόσο παρατεταµένες περίοδοι ξηρασίας, το ύψος βροχόπτωσης είναι 
µεγαλύτερο, οι θερµοκρασίες του χειµώνα είναι σηµαντικά χαµηλότερες ενώ κατά την ίδια 
περίοδο επικρατεί υδρονέφωση. 

Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε κάποιος ειδικός λόγος για να εφοδιαστούν τα ψυχρόβια είδη 
αυτά µε ειδικούς µηχανισµούς απόκρισης απέναντι στη φωτιά, αφού αυτή δεν ήταν στοιχείο 
του φυσικού κύκλου ζωής τους. Έτσι, τα έλατα εφ’ όσον αναπτύσσονται σε κλιµατικές 
συνθήκες που δεν είναι µεσογειακές, µε τη στενή έννοια του όρου, δεν έχουν αντιµετωπίσει 
τη φωτιά ως µια κυκλικά επαναλαµβανόµενη φυσική διαταραχή και δεν γνωρίζουν πώς να 
αποκριθούν σ' αυτήν. Αυτό δηµιουργεί ένα µείζον πρόβληµα στην αναγέννηση των 
πληθυσµών τους και στο οικοσύστηµα τους, εάν πληγούν από πυρκαγιά. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση του όρους Πάρνηθα. Η πυρκαγιά 
της 28ης Ιουνίου του 2007 στον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας θεωρείται πράγµατι 
καταστροφική, αν αναλογιστεί κανείς πως έκαψε 56.000 (περίπου) στρέµµατα. Από αυτά τα 
17.620 ήταν αµιγές δάσος κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) και τα 2.200 αµιγές 
δάσος χαλεπίου πεύκης (Pinus halepemsis). Μάλιστα το µεγαλύτερο τµήµα της καµένης 
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έκτασης (16.946 στρέµµατα) αποτελούσε τµήµα του πυρήνα του εθνικού δρυµού, ο οποίος 
και έχει συνολική έκταση 37.318 στρέµµατα, δηλαδή καταστράφηκε σχεδόν το ½ αυτού. 

Φυσικά δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός πως µετά από µια τέτοια καταστροφική 
πυρκαγιά εκτός από τις άµεσες συνέπειες που επιφέρει (καταστροφή χλωρίδας και πανίδας), 
ακολουθούν και οι έµµεσες επιπτώσεις, οι οποίες και πολλές φορές αποδεικνύονται εξίσου 
σηµαντικές και επικίνδυνες. Τέτοιες συνέπειες είναι η αλλαγή του µικροκλίµατος και της 
θερµοκρασίας του περιβάλλοντος καθώς και οι αναµενόµενες πληµµύρες το χειµώνα που 
ακολουθεί τις πυρκαγιές. 

 
4. Συµπεράσµατα-προτάσεις 

 
Η προστασία των ∆ασών, αποτελεί ένα Εθνικό θέµα που πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 

υπευθυνότητα και ουσιαστικές λύσεις. Γενικά, η «δασοπροστασία» είναι ένας τρόπος ζωής, 
που η ενεργός συµµετοχή όλων µας, παίζει πρωταρχικό ρόλο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόµενο των δασικών πυρκαγιών που προέρχεται κυρίως 
από αµέλεια και ανευθυνότητα, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Ο σχεδιασµός και η 
εκτέλεση απαραίτητων προληπτικών µέτρων που γίνονται µε σκοπό την ελάττωση του 
κινδύνου εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών και η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής, τόσο 
στον προληπτικό όσο και τον κατασταλτικό τοµέα , φαίνεται να µην απέδωσαν απόλυτα . Η 
κατασκευή έργων οδοποιίας, ο καθαρισµός όλων των ευαίσθητων περιοχών και η 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών ασφαλείας είναι θέµατα άµεσης προτεραιότητας. Όµως 
υπάρχουν και κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες συντελούν στην επιτυχή διαχείριση του 
ζητήµατος των πυρκαγιών, όπως: 

� Η  συνεχής  παρακολούθηση  της  φλεγόµενης  περιοχής  µέχρις  ότου  έρθουν  οι 
Πυροσβεστικές δυνάµεις, 

� Η χρησιµοποίηση πρόχειρων υλικών και µέσων κατάσβεσης (χώµα, κλαδιά ή νερό), 
� Η   έγκαιρη   αναγγελία   µιας   πυρκαγιάς   µε   φωνές   ή   την   χρήση   κάποιου 

τηλεφώνου(κινητού ή σταθερού), 
� Η αποφυγή καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών, 
� Η αποφυγή παρασκευή φαγητών µέσα στο δάσος, 
� Η απαγόρευση καπνίσµατος 
Όµως, η ενεργοποίηση κάθε πολίτη στο έργο της δασοπυρόσβεσης αποτελεί µια εξίσου 

σηµαντική ηθική υποχρέωση και ο θεσµός του «εθελοντή πυροσβέστη», σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθώς, το δάσος 
είναι ένας ολόκληρος κόσµος που σφύζει από ζωή, πρέπει, πάση θυσία, µε οποιαδήποτε 
υλικά και µέσα να προστατευθεί. 

Κάθε καλοκαίρι, η καταστροφή της ελληνικής χλωρίδας µε τις πυρκαγιές αποτελεί 
µείζον οικολογικό ζήτηµα. Το τεράστιο πρόβληµα των δασικών πυρκαγιών φαίνεται να µην 
µπορεί ν’ αντιµετωπισθεί «εκ των ενόντων» καθώς, την δεκαετία του 1990 καταστράφηκαν 
στην χώρα µας συνολικά 5.000.000 περίπου στρέµµατα δάσους, χιλιάδες πουλιά ή ζώα και 
πολλά αιωνόβια φυτά σπάνιας οικολογικής σηµασίας, ενώ πολλοί άνθρωποι πλήρωσαν το 
τίµηµα της αµέλειας και της αδιαφορίας µε τη ζωή τους. Αξίζει ν’ αναφερθεί 
χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό των πυρκαγιών πού: 

I. Ευθύνεται αποκλειστικά ο άνθρωπος φτάνει το 98 %. 
II. Προκαλείται από αµέλεια πλησιάζει το 38 % και 
III.  Προέρχεται από εµπρησµό ή άλλες αιτίες αγγίζει το 60 %. 

Επιβάλλεται, εποµένως, στον τοµέα της προστασίας των δασών η χάραξη µιας νέας 
στρατηγικής, που θα επανακαθορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα µέσα, το 
ανθρώπινο δυναµικό και το ρόλο των πολιτών στον ευαίσθητο αυτό τοµέα , και απαραίτητα 
θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις : 

1. Χάραξη σαφούς πολιτικής που θα στηρίζεται σε επαρκή δασική νοµοθεσία. 
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2. Σαφής καθορισµός χρήσεων γης και χωροταξικός σχεδιασµός που θα αποκλείει 
την δυνατότητα σε επιτήδειους να καταπατούν και να εκµεταλλεύονται δασικές 
εκτάσεις. Το µέτρο αυτό, θα πρέπει να συµπληρώνεται όµως και µε την αυστηρή 
εφαρµογή της απαγόρευσης της οικοπεδοποίησης των καµένων εκτάσεων. 

3. Άµεση συµπλήρωση και ολοκλήρωση χωρίς  αναβολές  του  Εθνικού 
Κτηµατολογίου. 

4. Ίδρυση συντονιστικού φορέα που θα έχει την άµεση εποπτεία της 
∆ασοπυρόσβεσης. 

5. Πρόσληψη και συνεχής εκπαίδευση εξειδικευµένου Μόνιµου και όχι εποχιακού 
προσωπικού. 

6. Κατάλληλος  Συντονισµός  µιας  πυρκαγιάς  από  Εξειδικευµένο  προσωπικό  µε 
ανάλογη πείρα και συνεχή επιµόρφωση στο αντικείµενο. 

7. Ενίσχυση της έρευνας σε θέµατα δασικής ανάπτυξης µε την συνεργασία κρατικών 
φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστηµίων. Η έρευνα αυτή, θα πρέπει 
κυρίως  να  κατευθύνεται  στην  ανάπτυξη,  ανά  περιοχή,  κατάλληλων  δασικών 
φυτών,  µεθόδων  και  µέσων  προστασίας  από  τις  πυρκαγιές  ή  τις  διάφορες 
ασθένειες. 

8. Έναρξη ενός εκτεταµένου προγράµµατος αναδάσωσης σ’ ολόκληρη την χώρα. 
9. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και µεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των 

πολιτών, τόσο στην πρόληψη, όσο και την καταστολή των πυρκαγιών. 
Συγκεκριµένα για την ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων, µπορούν να γίνουν κάποια 

ουσιαστικά έργα και µέτρα για την πρόληψη και την προστασία. 
� Για τον έλεγχο και την προστασία στην ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων 

προτείνεται η εγκατάσταση δύο πυροσβεστικών υποσταθµών στα Πράµαντα και 
στο Βουλγαρέλι. 

� Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ένα µόνιµο σώµα ανά περιοχή, το οποίο θα 
είναι άρτια εξοπλισµένο και καλά εκπαιδευµένο στις δασικές πυρκαγιές, θα έχει 
πλήρη γνώση της περιοχής ευθύνης (δρόµοι, µονοπάτια, ιδιαιτερότητες του 
τοπίου και των συνθηκών που επικρατούν). Το χειµώνα θα παίρνει µέρος στις 
εργασίες υποδοµής και πρόληψης, ενώ εποχιακοί δασοπυροσβέστες θα 
συµπληρώνουν την µόνιµη δύναµη. 

� Επίσης, καλό θα ήταν να δηµιουργηθεί ένα γενικότερο σύστηµα πυρασφάλειας 
που περιλαµβάνει µέτρα όπως δηµιουργία εθελοντικής οµάδας από κατοίκους της 
περιοχής. Θα µετέχουν στο σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της κάθε περιοχής 
µε συσκέψεις για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων, µε συχνούς ελέγχους – 
περιπολίες µέσα στις δασικές εκτάσεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, και 
καθαρισµό της εύφλεκτης βιοµάζας. Αυτό συνεπάγεται ολοκληρωµένη 
εκπαίδευση αυτών των οµάδων για άµεση αντιµετώπιση, µε συνεχή σεµινάρια 
και ύπαρξη σχεδίου δράσης. Σε περίπτωση φωτιάς να ξέρει ο καθένας ποιος είναι 
ο ρόλος του, που πρέπει να πάει και τι πρέπει να κάνει. 

� Aπαιτείται ένα ικανοποιητικό δίκτυο παρατηρητηρίων σε σηµεία µε µεγάλη 
ορατότητα κατάλληλα εξοπλισµένων µε όργανα κατόπτευσης, πυρανίχνευσης και 
επικοινωνίας, επαρκώς στελεχωµένων µε εξειδικευµένο προσωπικό και η 
διάθεση και διασπορά επαρκών σε αριθµό, ευκίνητων πυροσβεστικών µέσων και 
οµάδων που θα είναι σε θέση να βρίσκονται στην εστία της εκδήλωσης της 
πυρκαγιάς σε διάστηµα µικρότερο των 15 λεπτών. Κάποιες προτεινόµενες θέσεις 
είναι η θέση Μπάρος στον δρόµο από Καλαρρύτες προς Ασπροπόταµο, το 
εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων κλπ. 

� Στις ορεινές περιοχές συχνά κάτοικοι και τουρίστες αφήνουν απορρίµµατα στο 
δάσος. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο να βρίσκουµε σε φυσικά τοπία σπασµένα 
γυαλιά, πλαστικά µπουκάλια αναψυκτικών, χαρτιά υγείας, σακούλες και άλλα 
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σκουπίδια που δύσκολα αποσυντίθενται στη φύση και επιπλέον µπορούν να 
προκαλέσουν πυρκαγιές. Έτσι προτείνεται η τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων 
σε µονοπάτια, στα οποία συχνάζουν επισκέπτες και πινακίδων, που θα 
προειδοποιούν για τον κίνδυνο πυρκαγιάς από απορρίµµατα. 

� Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση τεχνητών υδατοδεξαµενών σε επίκαιρα σηµεία 
του δάσους για τον ταχύ ανεφοδιασµό των επίγειων δυνάµεων καθώς και 
τοποθέτηση   µεγαλύτερης   δεξαµενής   αποθήκευσης   νερού   σε   µεγαλύτερα 
υψόµετρα  και  σε  περιοχή  χωρίς  έντονη  βλάστηση  για  τον  εφοδιασµό  των 
ελικοπτέρων τα οποία, ανεφοδιαζόµενα, είναι σε θέση να πραγµατοποιούν µία 
ρίψη ανά 7-15 λεπτά. Κατάλληλη τοποθεσία είναι ο Γαλαρόκαµπος (ο κάµπος 
µεταξύ Περιστερίου και Συρράκου). 
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Χάρτης 1. Προτεινόµενα έργα στην ευρύτερη Περιοχή Μελέτης 
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Περίληψη 
 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή τοπικών λαϊκών παραµυθιών του 
προηγούµενου αιώνα της περιοχής των Τζουµέρκων, όπως τα διηγήθηκαν κάτοικοι της περιοχής. 
Το υλικό προέρχεται από την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και πρόκειται για εργασία φοιτητών 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, του Ακαδηµαϊκού έτους 1959 – 1960. Οι φοιτητές, µέσω 
συνεντεύξεων, κατέγραψαν ιστορίες και παραµύθια, από ανθρώπους ηλικίας εξήντα έως ογδόντα 
ετών, οι οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή. Σκοπός της εργασίας είναι, µέσω των αφηγήσεων, η 
ανάλυση και η κατανόηση των βασικών κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών, 
των ορεινών περιοχών των Τζουµέρκων, της εποχής εκείνης. 
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Abstract 

 
In this paper, eleven traditional fairy tales from the mountainous region of Tzoumerka 

have been recorded. The fairy tales date back to the previous century and they are recorded 
exactly as they were narrated by people who lived there. These fairy tales were found in 
students’ studies in the Hellenic Folklore Society. In 1959 –1960, students from the University 
of Athens, interviewed elderly people at the age of sixty to eighty years old, who had spent all of 
their lives in the mountain villages of Tzoumerka. The aim of this paper is to further analyze the 
fairy tales, in order to understand and explain the social and cultural characteristics, as well as the 
relation of man and natural environment that characterized those mountain societies. 

 
1. Εννοιολογικοί προσδιορισµοί των όρων «παραµύθι» και «αφήγηση» 

 
Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται µία κινητικότητα γύρω από την 

εννοιολογική και ερµηνευτική προσέγγιση των όρων «αφήγηση» και «παραµύθι» καθώς 
παρουσιάζονται µια σειρά από πολύµορφες χρήσεις και εφαρµογές των εννοιών αυτών. Από τη 
µία, η αφήγηση έγινε µέσο από το οποίο υιοθέτησαν πολλά στοιχεία, τόσο η µουσική και ο 
κινηµατογράφος, όσο και η λογοτεχνία, ενώ από την άλλη το παραµύθι αντιµετωπίστηκε ως 
έντυπο προϊόν της παιδικής λογοτεχνίας. 

Με τον όρο αφήγηση νοείται η παραστατική µεταφορά µιας µυθοπλαστικά αυτοσχέδιας ή 
κατά παράδοση κατασκευασµένης ή πραγµατικής - βιωµατικής ιστορίας µε τη µορφή του δρώµενου 
(performance), που προϋποθέτει την παρουσία ενός κοινού - ακροατηρίου δυνητικού να 
συµµετάσχει ως παθητικός ή ενεργητικός ακροατής (Πελασγός, 2008 και Nanson 2005). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για µια σχέση µεταξύ αφηγούµενου και κοινού που εντάσσει τη λαϊκή 
λογοτεχνία ως αντικείµενο στην εθνογραφική µελέτη. Η εθνογραφική µατιά έριξε το βάρος στην 
διαδικασία παραγωγής και µετάδοσης του «κειµένου», σε συνάρτηση µε τη σχέση αφηγητή και 
κοινού. Η σχέση αυτή εµπλουτίζεται µέσα από το προσωπικό ύφος του αφηγούµενου που 
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ζωντανεύει µε φωνή και κίνηση την ιστορία ενώπιον του κοινού προκειµένου το τελευταίο να την 
απολαύσει και να ψυχαγωγηθεί (Pellowski 1977) καθιστώντας την αφήγηση µια βιωµατική 
επικοινωνιακή πράξη. 

Αν αναζητήσουµε τους λόγους που η αφήγηση αποκτά µια ιδιαίτερη λειτουργία στη ζωή 
του ανθρώπου, θα διαπιστώσουµε, ότι οι άνθρωποι πάντα έψαχναν έναν τρόπο να δώσουν νόηµα 
σε ότι αφορά το γύρω τους κόσµο, αλλά και τον εαυτό τους, χρησιµοποιώντας συµβολικές 
δραστηριότητες. Η αφήγηση µεταφέρει το βίωµα του καθηµερινού ανθρώπου σε µια ιστορία µε 
πλοκή, δίνοντας νόηµα στην καθηµερινή του εµπειρία. Η αφήγηση αποτελεί από τις πιο ισχυρές 
µορφές διαλόγου στην ανθρώπινη επικοινωνία και καθώς ο ακροατής έχει την τάση να ταυτίζεται 
µε τον ήρωα της ιστορίας, επιβεβαιώνεται η άποψη, ότι µια ιστορία µπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός 
ανθρώπου σε κάποια κρίσιµη στιγµή της. Ουσιαστικά, θα λέγαµε ότι ο άνθρωπος ψάχνει για τη 
δική του ιστορία µέσα στις ιστορίες των άλλων, καθώς η αφήγηση των ιστοριών είναι ένα µέσο 
να κοιτάξουµε στο παρελθόν προκειµένου να προχωρήσουµε προς τα µπρος (Barton & Booth, 
1994). 

Ανάµεσα στους πολλούς ορισµούς για το λαϊκό παραµύθι µπορούµε να ξεχωρίσουµε 
εκείνους που διατυπώθηκαν από σηµαντικούς µελετητές του όπως του Robert Retsch που το 
αντιµετωπίζει σαν αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηµατικής τέχνης (Αυδίκος, 1994), του Max 
Luthi, που θεωρεί το παραµύθι ως µια πρακτική αντανάκλαση αυθεντικής λαϊκής ποιητικής 
ενόρασης (Luthi, 1982), ενώ ο Λουκάτος υποστηρίζει ότι το παραµύθι είναι µια λαϊκή διήγηση, 
που µοιάζει µε µεγάλο περιπετειακό µύθο, που αποτελεί για τη λαογραφία ό,τι το µυθιστόρηµα για 
τη λογοτεχνία (Λουκάτος, 1977). Σύµφωνα µε τον Yung, τα παραµύθια είναι «όνειρα του 
συλλογικού ασυνείδητου», απ' όπου προκύπτουν τα αρχέτυπα που χαρακτηρίζονται από 
διαχρονικότητα, οικουµενικότητα και χαρακτήρα υπερπροσωπικό, ενώ οι Αβορίγινες ιθαγενείς 
της Αυστραλίας έχουν την ίδια λέξη -dreamtime-για τα παραµύθια και τα όνειρα. Αναφέρεται 
ακόµα ότι «τα παραµύθια είναι τα όνειρα της ανθρωπότητας στην παιδική της ηλικία» (Yung). 
Σύµφωνα µε τον ορισµό των Bolte & Polivka, γνωστών στο χώρο τους σχολιαστών της 
συλλογής παραµυθιών των Γερµανών αδερφών Grimm, λέγοντας παραµύθι εννοούµε: «µια 
ανώνυµη λαϊκή διήγηση που έχει δηµιουργηθεί µε ποιητική φαντασία κι απόλυτη λιτότητα, είναι 
παρµένη από τον ονειρικό κόσµο του µαγικού, έχει περιεχόµενο µη αληθινό-φανταστικό, είναι µια 
ιστορία του θαύµατος που δεν εξαρτάται από τους όρους της πραγµατικής ζωής, έχει σαγηνευτικό 
χαρακτήρα και γοητεία και την ακούν µε ευχαρίστηση, µικροί και µεγάλοι, έστω κι αν δεν την 
θεωρούν πιστευτή» (Αυδίκος, 1994). 

Άρα µιλάµε για έναν λόγο που χαρακτηρίζεται από την προφορικότητα και τη λαϊκή σοφία, 
που άντεξε µέσα στο πέρασµα του χρόνου και εποµένως είναι λόγος παµπάλαιος και διαχρονικός, 
που στηριζόταν στη σύµβαση του ψέµατος  «Ελάτε να πούµε ψέµατα δέκα σακιά γιοµάτα!» κι 
έκρυβε µεγάλες αλήθειες για τη ζωή. Μέσα από αυτόν το λόγο ο άνθρωπος όλων των τόπων κι 
όλων των εποχών προσπάθησε να εκφράσει τους καηµούς, τους φόβους, τις επιθυµίες, τα άγχη, τα 
όνειρα του και να τοποθετηθεί απέναντι στα σηµαντικά ζητήµατα της κοινωνικής συµβίωσης, των 
διαπροσωπικών σχέσεων, της προσωπικής αναζήτησης κι ανάπτυξης αλλά και τα µεγάλα 
φιλοσοφικά ερωτήµατα της ύπαρξης προσπαθώντας να τα κατανοήσει, να τα εξηγήσει και να 
επικοινωνήσει µε τους συνανθρώπους του. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που µπόλιασαν το 
λαϊκό παραµύθι µε το χαρακτηριστικό της οικουµενικότητας, καθώς αποτελεί το ανθρωπολογικό 
είδος που παρουσιάζει µια καθολικότητα σ' όλα τα µήκη και πλάτη της γης, µια που δεν υπάρχει 
λαός, που να µην έφτιαξε τα δικά του παραµύθια στο πέρασµα των καιρών (Μερακλής, 1992). 

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του λαϊκού παραµυθιού είναι το συµβολικό στοιχείο 
ενός νοήµατος που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ο καθένας κρατά απ' το παραµύθι που ακούει 
αυτό που ο ίδιος αναζητά, σύµφωνα µε το ψυχικό υλικό που κουβαλά µέσα του, καθώς το 
βαθύτερο νόηµα της κάθε ιστορίας είναι διαφορετικό από άτοµο σε άτοµο αλλά και µέσα στο ίδιο 
το άτοµο σε διαφορετικές περιόδους και στιγµές της ζωής του, ανάγοντας τη σχέση του σε µια 
«προσωπική συνοµιλία» µε το περιεχόµενο της ιστορίας (Προύσαλης, 2006). 
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1.1 Το παραµύθι ως µυητικό υλικό 
 

Το παραµύθι λειτουργεί σαν ένας λόγος µυητικός µέσα από την αµεσότητα της αφήγησης 
για τις µεγάλες αλλαγές που θα ζήσει ο άνθρωπος στη ζωή του κι είναι υποχρεωµένος να τις 
δεχτεί, να τις αντιµετωπίσει µέσα από εσωτερικές αγωνίες και συγκρούσεις και να τις 
ενσωµατώσει στην προσωπική του πορεία ωρίµανσης, προκειµένου να αναπτυχθεί και να 
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα (Λαµπρέλλη, 2005). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, τα 
βοηθά να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, να εναρµονίζονται µε τα άγχη τους, να ξεκαθαρίζουν τα 
συναισθήµατα τους, να αναγνωρίζουν τις υπαρξιακές τους δυσκολίες και να υποδεικνύουν τόσο 
προσωρινές όσο και διαρκείς λύσεις στα προβλήµατα που τα αναστατώνουν, µέσα από τους 
ήρωες των ιστοριών θέτοντας σε λειτουργία το µηχανισµό της προβολής και της ταύτισης. Καθώς 
οι ιστορίες διαπραγµατεύονται τα οικουµενικά ανθρώπινα προβλήµατα µιλάνε στο υπό εκκόλαψη 
Εγώ του παιδιού κι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ενώ ταυτόχρονα το ανακουφίζουν από τις 
διάφορες ασυνείδητες πιέσεις που αυτό βιώνει (Μπέτελχαϊµ, 2003). Κι αυτό γίνεται µέσα σ' ένα 
κλίµα αισιοδοξίας, παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες που είναι απαραίτητες για να σµιλευτεί η 
προσωπικότητα του δοκιµαζόµενου ήρωα και να αναδειχτεί τελικά νικητής. Ο υπό διαµόρφωση 
νέος άνθρωπος, από νήπιο γίνεται παιδί, το οποίο καλείται να γίνει έφηβος και µετά να µετα- 
πηδήσει στην περίοδο της ζωής του ενήλικου. Αυτή όµως η πορεία δεν είναι µοναχική καθώς 
συνοδεύεται από όλη την ανθρωπότητα µέσα από τα πανανθρώπινα κι οικουµενικά αρχέτυπα 
που βρίσκονται στα παραµύθια. Στην ουσία του δηλαδή το παραµύθι υπηρετεί την κοινωνική 
ένταξη του ανθρώπου παράλληλα µε την αυτονοµία (Προύσαλης, 2006). Το σηµαντικότερο 
µήνυµα που περνά το παραµύθι είναι: «Ο αγώνας ενάντια σε σοβαρές δυσκολίες της ζωής είναι 
κάτι που κανείς δεν µπορεί να αποφύγει, είναι ουσιαστικό κοµµάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν 
κανείς δεν λιποψυχήσει κι αντιµετωπίσει απτόητος τις απρόσµενες και συχνά άδικες δοκιµασίες, 
τότε µπορεί να κυριαρχήσει σ' όλα τα εµπόδια και στο τέλος θα αναδειχτεί νικητής! (Μπέτελχαϊµ, 
2003). 

 
2. Τα λαϊκά παραµύθια στα Τζουµέρκα 

 
2.1 Εισαγωγή 

 
Μια από τις βασικότερες πτυχές της καθηµερινότητας των ορεινών κοινωνιών αποτελεί 

το σύνολο της λαϊκής τους παράδοσης – έθιµα, παραδόσεις, θρύλοι, παραµύθια, γιορτές, 
γεύσεις, τραγούδια, χοροί, µουσική. Ως πολιτιστική παράµετρος εκφράζει το επίπεδο 
ανάπτυξης κάθε κοινωνίας. Τα στοιχεία που συγκροτούν τη λαϊκή παράδοση των 
παραδοσιακών κοινωνιών εµφανίζονται πολύ έντονα και αρκετά διαφοροποιηµένα από τόπο 
σε τόπο. Το άµεσο φυσικό περιβάλλον έχει ισχυρή παρουσία στο σύνολο της λαϊκής 
παράδοσης – ως πηγή έµπνευσης, ως στοιχείο θαυµασµού, ως «πρώτη ύλη», ως αφετηρία 
δηµιουργίας. ∆εν θα µπορούσε να µην έχει εξάλλου, δεδοµένης της σχέσης των 
παραδοσιακών κοινωνιών µε τη φύση. Η εξάρτησή τους από αυτή και το δέσιµο της 
οικονοµικής, τεχνολογικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τον φυσικό χώρο 
αντικατοπτρίζονται σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική παράδοση. Ο 
παραδοσιακός τρόπος ζωής συγκροτείται και αναπαράγεται βάση τοπικών ηθών και εθίµων 
(Καλιαµπάκος, et. al. 2009). Τα παραµύθια που διαµορφώθηκαν στην περιοχή των Τζουµέρκων 
βασίζονται στα κοινά ήθη και τις κοινές εµπειρίες των ανθρώπων που κατοικούσαν εκεί. Οι λαοί 
της περιοχής ήταν κυρίως νοµαδικοί και πολυταξιδεµένοι. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπόλιασαν 
δηµιουργικά το περιεχόµενο της αφήγησης, αλλά και το περιεχόµενο κάθε παραµυθιού. Τα 
παραµύθια όπως διαµορφώθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων ανταποκρίνονται στις ψυχικές 
καταστάσεις και τα συναισθήµατα των λαών. Η αιωνιότητα τους βρίσκεται στο γεγονός ότι ο λαός 
αντιδρά και σκέφτεται κατά τον ίδιο τρόπο και αντιµετωπίζει τα γεγονότα της ζωής του µε την ίδια 
φιλοσοφηµένη διάθεση στο πέρασµα των χρόνων. 
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2.2 Αυθεντικά λαϊκά παραµύθια των Τζουµέρκων 
 

1ο Παραµύθι: «Θόδωρος Θοδώρα» 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πατέρας κι είχε τρεις κοπέλες και ένα παιδί. Μια 

µέρα ήρθε στενοχωρηµένος στο σπίτι και τον ρώτησε η πρώτη κοπέλα: 
«Τι είσαι λυπηµένος πατέρα;» 
«Άιντε παιδί µ’ στο καλό ξέρω τι θα µ’ πεις», είπε ο γέρος 
«Όχι πατέρα πες µ’ τι έπαθες;» 
«Να, παίρνουν το παιδί µας στρατιώτη» 
«Α, είπα µη βρήκες κανένα γαµπρό να µε παντρέψεις» είπε η κοπέλα του και έφυγε. 
Σε λίγο έρχεται η δεύτερη και επαναλαµβάνει τις ίδιες ερωτήσεις. Ο γέρος της είπε: 
«Άιντε παιδί µ’ ότ’ µου είπε η αλλ’θα µ’ πεις και συ» 
«Όχι πατέρα δεν θα σ’πω το ίδιο» 
«Να, παίρνουν το παιδί µας στρατιώτη» 
«Αυτό ήταν είπα και εγώ µη βρήκες κανένα γαµπρό για την αδελφή µ’ να πάρω σειρά» 
«Του ξερα παιδί µ’ τι θα µ’πεις» 
Έρχεται τέλος η τρίτη και ρωτά: 
«Τι έπαθες σήµερα πατέρα;» 
Ο πατέρας περισσότερο λυπηµένος και νευριασµένος της λέει: 
«Φύγε παιδί µ’ απ’έδω ξέρω τι θα µ’πεις ότ’ µου παν και οι άλλες», αλλά στην επιµονή 

της µικρής της είπε: 
«Παίρνουν το Θοδωράκη µας στρατιώτη» 
«Θα πάω εγώ πατέρα», λέει η κοπέλα τ’ 
«Σώπα παιδί µ’ δε γένεται αυτό» 
«Όχι πατέρα θα πάω. Θα µου φέρεις ένα σκυλί εννιάγλωσσο» και ντύθηκε άντρας και 

πήγε . Κάποιος φαντάρος την κατάλαβε και είπε σε µια γριά: 
«Θόδωρος Θοδώρα βάβου» 
«Σώπα παιδάκι µ΄γένεται αυτό ποτέ;», έλεγε η γριούλα 
«Αλλά για να δοκιµάσεις να πάτε να πλαγιάσετε έξω µαζί και όποιος έχει πιο πολύ δροσιά 

το πρωί θα είναι άντρας αν έχ’λιγότερο αυτή θα’ναι κοπέλα» 
Το σκυλί όµως άκουγε και πήγε στη θάλασσα και γύρισε και τινάχτηκε επάνω της. Το 

πρωί πηγαίνει ο φαντάρος στη γριά και της λέει: 
«Περσσότερ’ δροσιά αυτή βάβου» 
« ∆ε σου είπα εγώ παιδί µ’ γένεται αυτό ποτέ;» 
«Μπα βάβου Θόδωρος Θοδώρα» 
«Σύρτε να πηδήσετε και όποιος πάει µακρύτερα» 
Και πήγαν και η Θοδώρα τον πέρασε πάλι. Το είπε στη γριά και πάλι δεν το πίστευε ότι 

είναι άντρας . Τέλος πέρασε ο καιρός και απουλήθηκαν. 
Η Θοδώρα τους αποχαιρέτησε και τους είπε: 
«Γειά σας παιδιά Θόδωρος ήρθα κι Θοδώρα φεύγω», τότε εκείνος ο φαντάρος της 

φώναξε: 
«Θοδώρα Θοδώρα να σε δώ», και όπως γύρισε αυτή της έριξε το δαχτυλίδι τ’ και την 

πέτυχε στο δόντι και έγινε χρυσό. 
Ο φαντάρος έγινε ζητιάνος για να βρει τη Θοδώρα. 
Έφτασε σπίτι της και του έβαλαν να φάει κιχρί , αυτός έκανε πως το γύρισε και χύθηκε 

αλλά κάθισε να το µαζέψει για να νυχτώσει. Βγαίνει η Θοδώρα και του λέει: 
«Αι χριστιανέ µ’ κάθεσαι να το µαζέψεις δεν µαζεύεται αυτό, να σ’ δώσω άλλο και να πάς 

στη δ’λειά σ’» 
«Όχι» της είπε «αυτό είναι θκοµ’» 
Νύχτωσε. 
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«∆εν είναι τόπος να µείνω και εγώ εδώ απόψε;», είπε ο ζητιάνος ο οποίος λεγόταν 
Κιργιαζής. Η Θοδώρα πήρε µυρουδιά και κοιµήθηκε µέσα σε µια κασέλα. Ο Κιργιαζής την 
πήρε τη νύχτα στην πλάτη µαζί µε την κασέλα κι έφυγε. 

Κατά τα ξηµερώµατα έφτανε στο σπίτι του. Η Θοδώρα υπνωµένη άκουσε τα κοκόρια να 
λαλούν και είπε: 

«Η µώρα έρµα µες ΄τα κοκόρια σ’, σαν τ’ Κιργιαζή το σπίτ’ λαλείτε» 
«Σώπα κυρά µ’ και φτάσαµε» της είπε ο Κιργιαζής. 
Τότε κατάλαβε αυτή ντροπιάστηκε και δεν ξαναµίλησε. 
Πήγαν σπίτι την έβγαλε απ’ την κασέλα αλλά δεν µιλούσε. 
Της έδωσε η πεθερά της µαύρα µαλλιά να τα κάνει άσπρα. Πήγαινε στη βρύση και τα 

έκανε άσπρα. Της έδωσε κόσκινο να φέρει νερό για να µιλήσει να ειπεί ότι χύνεται το νερό, 
αλλά αυτή έκλεινε τις τρυπούλες και το πήγαινε γεµάτο. Αφού είδαν ότι δεν µιλούσε, τότε 
παντρεύτηκε ο Κιργιαζής και πήρε άλλη. Αυτή την κράτησε στο σπίτι για να κάνει δουλειές. 
Στα στέφανα πήραν όλοι κερί στο χέρι αναµµένο. Τη Θοδώρα την ονόµασαν βουβή επειδή 
δεν µιλούσε. 

Τελείωσε το κερί της βουβής και άρχισε να καίγεται το δάχτυλό της. Άρχισαν όλοι και 
της έλεγαν: 

«Κάηκε βουβή µ’ το χέρι σου , κάηκε το δάχτυλό σ’», αλλά αυτή δε µιλούσε. 
Τέλος της είπε και η νύφ’: 
«Κάηκε βουβή µ’ το χέρι σου , κάηκε το δάχτυλό σ’», τότε η βουβή γυρίζει προς τη νύφ’ 

και της είπε: 
«Άιντε να ντραπείς µωρή που µίλησες. Εγώ έχω πέντε χρόνια εδώ µέσα και δεν µίλησα 

και συ ακόµα δεν µπήκες µέσα στο σπίτι άρχισες να µιλάς» 
Τότε έδιωξαν την καινούρια νύφη και τη θέση της πήρε η βουβή, η οποία άρχισε να 

µιλά. 
Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και ηµείς καλύτερα. 

 
Πράµαντα Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από την κυρία Σοφία Ν. Χρύση, ετών 50 
(η οποία το γνώριζε από τη γιαγιά της, ετών 70) 

 
Πολλά είναι τα διδάγµατα του παραµυθιού και τα στοιχεία που αντανακλούν τα 

κοινωνικά δεδοµένα. Η στενή σχέση και το δέσιµο ανάµεσα στην οικογένεια. Η αδερφή 
πρόθυµη να σηκώσει το βάρος του αδερφού της. Οι διακριτοί ρόλοι αντρών και γυναικών: Η 
δυσπιστία της γριάς ικανοποιείται, µόνο αν αποδειχτούν συγκεκριµένα στοιχεία που 
ξεχωρίζουν τον άντρα από τη γυναίκα. Η έντονη επιθυµία και αγωνία των γυναικών για 
αποκατάσταση, η οποία βέβαια ερµηνεύεται µε έναν γάµο. Η θέση της γυναίκας µέσα στο 
γάµο. Η νύφη σε ένα σπίτι πρέπει να είναι σεµνή, υπάκουη χωρίς άποψη και να «µη µιλάει», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Μόνο µετά από πολλά χρόνια γάµου η γυναίκα αρχίζει να 
αποκτά περισσότερα δικαιώµατα. Η εξουσία στα χέρια του άντρα και της οικογένειάς του – 
«έδιωξαν» την καινούρια νύφη και κράτησαν την «καλή». Ωστόσο, η ξεχωριστή γυναίκα 
αποδεικνύεται περισσότερο άξια και δυνατή από τον άντρα. Έντονη η σχέση ανθρώπων – 
ζώων. Ο εννιάγλωσσος σκύλος – πολύτιµος βοηθός. Τα ζώα συχνά έχουν υπερφυσικές 
ικανότητες, ποιητική αδεία των παραµυθιών και «από µηχανής θεός» για να υπερπηδηθούν 
τα εµπόδια. Το κουβάληµα του νερού και η τρύπια στάµνα ή κόσκινο, χαρακτηριστικό 
στοιχείο σε πολλά παραµύθια. 

 

2ο Παραµύθι: «Η βασιλοπούλα και το άγριο θηρίο» 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πατέρας και είχε τρία παιδιά. 
Μια µέρα είπαν τα παιδιά: 
«Πατέρα δεν θα πάµε και µεις κανένα ταξίδι; Όλος ο κόσµος ξενιτεύεται» 
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«Ναι παιδί µ’», απαντά ο πατέρας , «αλλά που να πάτε και τι να κάνετε χωρίς παρέα;» 
«Θα πάω εγώ» ,λέει το µεγαλύτερο 
«Καλά, να πας. Θα σου δώσω τρία µήλα και όποιον βρεις να τον κάνεις παρέα και να του 

δώσεις ένα µήλο να το κόψει, αν σου δώσει το µεγαλύτερο κοµµάτι να πας µαζί του» 
Έτσι και έγινε. Με τον πρώτο που βρήκε το παιδί αφού µίλησαν για τη δουλειά τους και 

τη συνεργασία τους το έδωσε το µήλο και ο ξένος του έδωσε το µικρότερο κοµµάτι. Το παιδί 
τον άφησε και πήρε άλλο δρόµο. Βρίσκει άλλον και αφού έκαµε το ίδιο, έφυγε πάλι το παιδί 
από άλλο δρόµο όπως του είπε ο πατέρας του. Στο δρόµο βρίσκει έναν πεθαµένο. Τον 
παίρνει µε κάποιον άλλον που περνούσε τυχαία και τον έθαψαν. Αφού έφυγε βρίσκει έναν 
άλλον άνθρωπο και τον έκανε παρέα. Του είπε περί συνεργασίας και εκείνος δέχτηκε. Αφού 
περπάτησαν αρκετά του δίνει το τρίτο µήλο και εκείνος το έκοψε και του έδωσε το 
περισσότερο. 

«Α, αυτός είναι για µένα!», είπε από µέσα του το παιδί αφού θυµήθηκε τον πατέρα του. 
Έφθασαν σε κάποιο χωριό και άρχισαν οι δουλειές τους. Μια µέρα ο βασιλιάς έβγαλε µια 
ανακοίνωση ότι παντρεύει την κόρη του µε όποιον τη ζητήσει. ( Υπήρχε κάποιο θηρίο 
εσωτερικό στη βασιλοπούλα και έτρωγε τους άντρες µε τους οποίους είχε παντρευτεί έως 
τότε).Είπε στο παιδί ο σύντροφος του: 

«∆εν παίρνεις τη βασιλοπούλα για να κερδίσεις τα πλούτη;» αλλά το παιδί φοβόταν 
µήπως πεθάνει και αυτό (από το θηρίο). 

«Αποφάσισέ το» του λέει «και είµαι εγώ εδώ για ό,τι συµβεί. Μόνο θα συµφωνήσεις να 
µένω µαζί σας τα βράδια στο δωµάτιο». 

Έτσι και έγινε. Ο βασιλιάς ευτυχισµένος έδωσε όλα τα πλούτη στο γαµπρό του και το 
βράδυ έµεινε µαζί και ο σύντροφός του µε ένα σπαθί στο χέρι, ο οποίος εµπόδιζε συνεχώς το 
θηρίο που πήγαινε κατευθείαν στον άντρα της. 

Ύστερα από αρκετό καιρό αποφάσισαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Είπαν στο 
βασιλιά και αυτός τους είπε: «Μπράβο να πάτε στο καλό σας». Φόρτωσε πολλά χρυσάφια, 
πλούτη στα ζώα και ξεκίνησαν οι δύο σύντροφοι και η βασιλοπούλα. Οι σύντροφοι όµως 
είχαν συµφωνία να µοιράσουν ό,τι πήραν. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση σε αυτό , ακόµα και 
αυτή τη γυναίκα. Τέλος ξεφόρτωσαν για να ξεκουραστούν κοντά σε µια στάνη, πήραν γάλα 
από τον τσοπάνο και ο σύντροφος έστειλε τον άντρα της βασιλοπούλας να πάρει ξύλα. Εν 
τω µεταξύ αυτός µόνος του πια παίρνει τη βασιλοπούλα και τη βάζει πάνω από το γάλα. 
Ξαφνικά βγαίνει από το στόµα της ένα µεγάλο φίδι το οποίο σκότωσε και απάλλαξε τη 
γυναίκα από το θηρίο που τη βασάνιζε. Γυρίζει και ο άντρας της και του παρέδωσε τη 
γυναίκα του χωρίς φόβο πια. 

«Πάρε» του λέει «τη γυναίκα σου, πάρε τα πλούτη σου και πηγαίνετε στον πατέρα σου. 
Εγώ έκανα εκείνο που έπρεπε να γίνει και τώρα φεύγω. Είµαι εκείνος που βρήκες στο δρόµο 
πεθαµένο και µε έθαψες». 

Ύστερα απ’ αυτά έφυγε και το παιδί µαζί µε τη γυναίκα του και τα πλούτη του και 
γύρισε ευτυχισµένος στον πατέρα και στα αδέρφια του και έζησαν αυτοί καλά και εµείς 
καλύτερα. 

 
Πράµαντα Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από τον κύριο Χρήστο Μάργαρη, ετών 70 
(ο οποίος το γνώριζε από τη γιαγιά του, ετών 90) 

 
Ο ξενιτεµός, στοιχείο της κοινωνίας. Τα παιδιά αναζητούν καλύτερη τύχη. Ο 

κοινωνικός περίγυρος επηρεάζει – «όλος ο κόσµος ξενιτεύεται.. εµείς;». Ο δρόµος της 
ξενιτιάς είναι δύσκολος – ο πατέρας αγωνιά. Το µήλο (τροφή και ίσως θρησκευτικός 
συµβολισµός) είναι πολύτιµο στον οδοιπόρο. Μ’ αυτό θα καταλάβει τι ανθρώπους συναντά 
– αγωνία για το άγνωστο, ανάγκη να κρίνει σωστά, να επιλέξει να πορευτεί µε το καλό. Οι 
γεροντότεροι  συµβολίζουν  τη  γνώση  και  τη  σοφία.  Ο  πατέρας  συµβουλεύει  το  γιο.  Η 
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καλοσύνη, η φιλευσπλαχνία, η συµπόνια, η δικαιοσύνη, η ανιδιοτέλεια, βασικές κοινωνικές 
αξίες. Ο πατέρας συµβουλεύει το γιο να συνεργαστεί µε αυτόν που θα του δώσει το 
µεγαλύτερο κοµµάτι, γιατί έτσι θα αποδείξει την τιµιότητα, την ευσυνειδησία του και το ότι 
είναι καλός και άξιος άνθρωπος. Το θάψιµο του πεθαµένου – τιµή στους νεκρούς, σεβασµός 
και καλοσύνη. Ενδεχοµένως, αναφορά στη θρησκεία – «ο καλός Σαµαρείτης», η θρησκεία 
αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής. Η καλοσύνη και ο σεβασµός στους 
µεγαλύτερους πάντα ανταµείβονται. Ο γιος επιβραβεύεται, παίρνοντας τη βασιλοπούλα και 
το θησαυρό, γιατί είχε το κουράγιο και τη συµπόνια να θάψει τον πεθαµένο που βρήκε στο 
δρόµο και γιατί υπάκουσε στον πατέρα του. Ο συνοδοιπόρος για να τον ευχαριστήσει 
(ανταπόδοση του καλού) τον προστάτεψε και τον έσωσε από το άγριο θηρίο που βασάνιζε 
τη βασιλοπούλα. Μια καλή, όµορφη και πλούσια γυναίκα (βασιλοπούλα), ένας γάµος και 
πλούτη είναι συνώνυµα της ευηµερίας, της καλής ζωής, της εκπλήρωσης του σκοπού της 
ζωής – άρα άξια ανταµοιβή. 

 
3ο Παραµύθι: «Ο Κανελλάτος» 
Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς και είχε µια κοπέλα. Όταν αυτή µεγάλωσε, ο βασιλιάς 

ήθελε να την παντρέψει αλλά αυτή δεν ήθελε. Παρ’ όλες δε τις πιέσεις του πατέρα της δεν 
ήθελε ν’ ακούσει για παντρειά. Τέλος κάλεσε τον πατέρα της και του ζήτησε να της φέρει 
κανέλλα και µια σίτα (λεπτό κόσκινο). Όταν της τα έφερε ο βασιλιάς, αυτή άρχισε να 
κοπανίζει την κανέλλα. Επί έναν ολόκληρο χρόνο κοπάνιζε η κοπέλα την κανέλλα. Τη 
δεύτερη χρονιά άρχισε να την σιτίζει (να την κοσκινίζει) και τέλος την Τρίτη χρονιά να την 
ζυµώνει. Εφόσον τη ζύµωσε πιάνει και κάνει µε την ζύµη αυτήν έναν άνδρα και όταν τον 
φύσηξε αυτός έλαβε ζωή και ήταν σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Αυτόν τον ονόµασαν 
Κανελλάτο και παντρεύτηκε την κοπέλα του βασιλιά. Το γεγονός αυτό το έµαθε όλος ο 
κόσµος, έφτασε δε και σε µια µεγάλη πολιτεία, της οποίας ο βασιλιάς έστειλε και κάλεσε τον 
Κανελλάτο να τον γνωρίσει. Τι να κάνει λοιπόν ο Κανελλάτος σηκώνεται και µια και δυο 
πηγαίνει στην πολιτεία. Από εκεί όµως δεν ξαναγύρισε. Η γυναίκα του τον περίµενε ένα 
χρόνο, δύο, τρία, αυτός δεν ερχόταν. Αποφάσισε λοιπόν και αυτή να πάει µόνη της να τον 
ευρεί. ∆ιάβηκε βουνά, λαγκάδια πολλά και τέλος έφτασε σε µια σπηλιά. Εκεί κατοικούσε 
µια Ούρσα (αρκούδα) µε την κόρη της. Βρίσκει στη σπηλιά όµως µόνο την κόρη και τη 
ρωτάει: 

«Μήπως ξέρεις που βρίσκεται ο άνδρας µου?» και εκείνη της λέει ότι αυτή δεν ξέρει , η 
µητέρα της όµως η οποία γυρίζει κάθε µέρα πολλούς τόπους µπορεί να ξέρει, ας κάτσει 
λοιπόν να την περιµένει. Για να µην τη φάει όµως όταν γυρίσει, της δίνει ένα φάνταλο και 
την κάνει σκούπα και την βάζει πίσω από την πόρτα. Όταν έρχεται η Ούρσα λέγει: 
«Ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει.» και η κόρη απαντά: 

«Αυτού που γυρίζεις µάνα µου ανθρώπους απαντάς και ανθρώπινο κρέας σου µυρίζει» 
Η Ούρσα πείθεται και κάθεται να φάει. Όταν έφαγε αρκετά η κόρη της της λέγει: 
«Αν είχες έναν άνθρωπο τον έτρωγες µάνα µου;» και εκείνη λέγει: « Τον έτρωγα.» 
Τότε η κόρη της της βάζει και άλλο φαΐ, έως ότου η Ούρσα είπε ότι δε θα έτρωγε 

άνθρωπο αν τον έβρισκε, διότι είχε χορτάσει. Τότε η κόρη της δίδει πάλι ένα φάνταλο και 
έκανε τη σκούπα γυναίκα. Η Ούρσα µόλις την βλέπει χίµηξε να την φάει, αλλά η κόρη της 
την συνεκράτησε και τη είπε ότι είχε πει ότι δε θα έτρωγε άνθρωπον αν τον έβρισκε και η 
Ούρσα υπεχώρησε. Τότε η γυναίκα του Κανελλάτου την ερώτησε µήπως ξέρει πού 
βρίσκεται ο άντρας της. Η Ούρσα της είπε: «Εγώ κόρη µου δεν ξέρω πού βρίσκεται, να πας 
όµως να βρεις µιαν άλλη αδερφή µου , η οποία γνωρίζει πολύ πιο πολλά µέρη από εµένα, αυτή 
ίσως να ξέρει.» 

Φεύγοντας δε, της έδωσε ένα πευτοκάρι (φουντούκι) και της είπε να το φυλάξει για ώρα 
ανάγκης. Η γυναίκα προχώρησε, προχώρησε έως ότου έφτασε σε µια άλλη σπηλιά όπου 
κατοικούσε η αδελφή της Ούρσας. Βρίσκει την κόρη της εκεί και αφού την ερώτησε να της 
πει µήπως ξέρει που ευρίσκεται ο άνδρας της, εκείνη της είπε ότι δεν ξέρει, αλλά όταν έρθει 
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η µητέρα της να την ρωτήσουν, διότι αυτή γυρίζει πολλά µέρη και θα ξέρει. Για να µην τη 
φάει δε, της έδωσε ένα φάνταλο και την έκανε κατσαρόλα. Όταν ήλθε η Ούρσα είπε: 

«Μωρή, ανθρωπινό κρέας µου µυρίζει» και ή κόρη της απάντησε: 
«Αυτού που γυρίζεις µάνα µου ανθρώπους βλέπεις και ανθρωπινό κρέας σου µυρίζει.» 
Κατόπιν της έβαλε να φάει. Αφού έφαγε κάµποσο την ερώτησε: 
«Αν είχες έναν άνθρωπο µάνα µου τον έτρωγες τώρα;» και η Ούρσα της είπε: 
«Τον έτρωγα.» 
Της έβαλε λοιπόν και άλλο φαΐ και την ξαναρώτησε αν έτρωγε άνθρωπο µετά από τόσο 

φαΐ που είχε κάνει και της έβαλε κι άλλο έως ότου της είπε ότι δεν έτρωγε πλέον άνθρωπο. 
Και τότε µ’ ένα φάνταλο έκανε πάλι γυναίκα την κατσαρόλα και εµπόδισε την Ούρσα να τη 
φάει. Τότε η γυναίκα ερώτησε την Ούρσα αν ήξερε πού βρίσκεται ο άνδρας της και αυτή 
είπε ότι αυτή δεν ξέρει, αλλά πιο µακριά από εκεί κατοικούσε µια άλλη Ούρσα, αδελφή της, 
η οποία ασφαλώς θα ήξερε, διότι γύριζε πολύ περισσότερους τόπους απ΄ αυτήν. Φεύγοντας 
της έδωσε και αυτή ένα καρύδι και της είπε να το φυλάξει για την ώρα που θα είχε ανάγκη. 
∆ρόµο παίρνει δρόµο αφήνει και φτάνει τέλος στη σπηλιά της άλλης Ούρσας. Βρίσκει εκεί 
την κόρη της και για να µην τα πολυλογούµε, αφού την έκανε αντικείµενο µε ένα φάνταλο, 
ήλθε η Ούρσα και επανελήφθησαν τα ίδια µε τις δυο προηγούµενες αδερφές της. Όταν 
χόρτασε η Ούρσα και τη ρώτησε η γυναίκα αν ξέρει πού βρίσκεται ο άνδρας της. Και αυτή 
της είπε: 

«Ο άνδρας σου, γιεµ, βρίσκεται «στα κοκκαλένια τα βουνά, τα πράσινα λειβάδια, εκεί που 
πέτος δε λαλεί, χορτάρι δεν φυτρώνει» και της είπε ότι εκεί τον κρατούν και του δίνουν κάτι 
να πιει και αυτός δεν θυµάται να γυρίσει κοντά της. Φεύγοντας της δίνει και αυτή ένα µήλο 
και της είπε να το χρησιµοποιήσει όταν θα έχει ανάγκη. Παίρνει λοιπόν πάλι το δρόµο η 
γυναίκα του Κανελλάτου και µετά από πολλές ταλαιπωρίες έφτασε στα κοκκαλένια βουνά. 
Εκεί παρουσιάστηκε στη ∆όµνα (την κυρία ή την Τούρκισσα) που κρατούσε τον Κανελλάτο 
και της εζήτησε δουλειά. Αυτή της είπε να πάει να βοσκήσει τις χήνες. Εκεί που βοσκούσε 
τις χήνες σπάζει το λευτοκάρι και από µέσα βγήκε µια ρόκα που έγνεθε µόνη της. Το 
βλέπουν αυτό το πράγµα οι δούλες και το λέγουν στη κυρά τους. Αυτό και αυτό συµβαίνει 
της λέγουν. Αυτή η γυναίκα που βοσκάει τις χήνες έχει µια ρόκα που γνέθει µόνη της. Για 
πείτε της λέγει η κυρά, τι θέλει να της δώσουµε για να µας την δώσει. Όταν τη ρώτησαν τους 
είπε ότι δεν ήθελε τίποτε άλλο παρά να την αφήσουν να κοιµηθεί µια βραδιά µε τον 
Κανελλάτο. Το δέχτηκε αυτό η κυρά και το βράδυ πήγε και βρήκε τον Κανελλάτο εκεί που 
τον είχαν κλεισµένο. Όλη τη νύχτα έκλαιγε επάνω του και τον παρακαλούσε να ξυπνήσει 
και του παραπονιότανε γιατί την άφησε ενώ αυτή είχε αγωνισθεί τόσο για να τον κάνει 
άνθρωπο. Αυτός όµως δεν άκουγε τίποτε από αυτά, διότι ήταν ναρκωµένος. Την άλλη µέρα 
η γυναίκα εκεί που έβοσκε τις χήνες σπάει το καρύδι και από µέσα βγήκε µια ανέµη που 
έγνεθε µόνη της. Το βλέπουν πάλι οι δούλες, το λέγουν στην Κυρά και εκείνη τους είπε να 
ρωτήσουν τι θέλει να τις δώσουν για να της πάρουν αυτές την ανέµη. Αυτή ζήτησε πάλι να 
κοιµηθεί µε τον Κανελλάτο. Έτσι κι έγινε, αλλά παρ΄ όλα τα κλάµατά της και τα παράπονά 
της αυτός δεν ξύπνησε. Την άλλη µέρα η γυναίκα πήγε πάλι στις χήνες της κι έκοψε το 
µήλο. Από µέσα βγήκε ένας αργαλειός που ύφαινε µόνος του. Τότε επανελήφθη η ίδια 
ιστορία και η γυναίκα του Κανελλάτου κέρδισε µια νύκτα ακόµη για να κοιµηθεί µε τον 
άνδρα της. Εν τω µεταξύ κάτω από το δωµάτιο που κοιµόταν ο Κανελλάτος ήταν το 
ραφτάδικο και από τα κλάµατα της γυναίκας, που έσταζαν κάτω έσβηνε η λάµπα τους και 
δεν µπορούσαν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Λέγουν λοιπόν στον Κανελλάτο: 

«Τι συµβαίνει γιεµ µε σένα; Εδώ έρχεται δυο βραδιές συνέχεια µια γυναίκα και κλαίει όλη 
την νύχτα επάνω σου εσύ όµως δεν ξυπνάς. Τι σου δίνουν και πίνεις το βράδυ και δεν µπορείς 
να ξυπνήσεις; Απόψε κάνε πως το πίνεις και κρυφά χύσε το για να ιδείς ποια είναι αυτή η 
γυναίκα που κλαίει για σένα και δεν αφήνει και εµάς να κάνουµε τη δουλειά µας.» 
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Έτσι λοιπόν έκανε κι ο Κανελλάτος. Όταν του πήγανε τον καφέ που του δίνανε κάθε 
βράδυ έκανε πως το ήπιε αλλά στην πραγµατικότητα το έχυσε. Όταν λοιπόν άρχισε πάλι η 
γυναίκα του να κλαίει επάνω του αυτός σηκώθηκε και της λέγει: 

«Πού βρέθηκες εσύ εδώ πέρα? Τι γυρεύεις εδώ;» 
Και αυτή του είπε: 
«Εγώ τι γυρεύω εδώ; Πού µ΄ άφησες εµένα; Εµένα που αγωνίστηκα τρία ολόκληρα 

χρόνια να σε φτιάξω και τώρα έχω τόσα χρόνια που ψάχνω για να σε βρω» 
και εν συνεχεία του διηγήθηκε όλες τις αγωνίες και τις ταλαιπωρίες που τράβηξε για να 

τον βρει. Και στο τέλος του είπε και το µέσον µε το οποίο κατόρθωσε να την αφήσουν να 
µπει στο δωµάτιό του. Τότε αυτός κατάλαβε ότι τόσον καιρό ήταν σκλαβωµένος σ΄ αυτό το 
µέρος και την άλλη µέρα πρωί-πρωί αρπάζει από την Κυρά τη ρόκα, την ανέµη και τον 
αργαλειό, παίρνει και τη γυναίκα του και φύγανε τρέχοντας απ΄ αυτόν τον τόπο, φτάσανε 
στην πατρίδα τους και εκεί ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα. 

 
Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από την κυρία Ελένη Παπαγεωργίου, ετών 74 
(η οποία δεν έχει φύγει καθόλου από το χωριό) 

 
Στο παραµύθι αυτό συναντούµε διάφορους συµβολισµούς. Καταρχήν αναφέρεται στο 

χριστιανικό µύθο για τη δηµιουργία της ζωής, (η βασιλοπούλα φτιάχνει τον άντρα από ζύµη 
και τον φυσάει για να του δώσει πνοή). Σπάνιο, το ότι η γυναίκα αποφασίζει για τον άντρα 
που θα πάρει, σε αντίθεση µε την επιθυµία του πατέρα της! Ωστόσο, δικαιολογείται µε το ότι 
η γυναίκα είναι βασιλοπούλα. Και πάλι όµως πρέπει να «βασανιστεί» για αυτή της την 
επιλογή, µέχρι να δικαιωθεί. Ο άντρας της στη συνέχεια αναγκάζεται να φύγει στην πολιτεία 
και δεν επιστρέφει για τρία χρόνια, κάτι που κατά τη γνώµη µου συµβολίζει την ξενιτιά και 
τη  µετανάστευση  που  εκείνη  την  εποχή  χώριζε  τις  οικογένειες  για  πολλά  χρόνια.  Η 
«Τούρκισσα» που κρατά σκλαβωµένο τον άντρα ενδεχοµένως συµβολίζει τον εχθρό και τις 
κακουχίες που δεν επιτρέπουν στον άντρα να επιστρέψει στην οικογένειά του. Τέλος η 
βασιλοπούλα περνάει «ψηλά βουνά και λαγκάδια» για να βρει τον άντρα της δίνοντάς µας 
µια αίσθηση για το πόσο επιβλητικά και δύσβατα ήταν τα βουνά στην αντίληψη των 
ανθρώπων της εποχής εκείνης. Τα βουνά είναι «κοκκαλένια», δηλαδή γυµνά και άγρια, 
χωρίς βλάστηση. Αφιλόξενα και απρόσιτα – ιδανικά για φυλακή. Προσωποποίηση των ζώων 
– οι αρκούδες, εχθρός αλλά και βοηθός, σύµµαχος στον άνθρωπο. 

 

4ο Παραµύθι: «Ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος» 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας λαγός και ένας σκαντζόχοιρος και βόσκαγαν σε ένα 

λιβάδι. Και εκεί που βόσκαγαν και συζήταγαν υπερηφανεύτηκε ο λαγός στον σκαντζόχοιρο 
ότι τρέχει  πολύ αυτός. Όχι µόνο ότι τρέχει περισσότερο από τον σκαντζόχοιρο αλλά και από 
άλλα ζώα που τρέχουν πιο πολύ από τον σκαντζόχοιρο και του είπε µάλιστα ο λαγός του 
σκαντζόχοιρου ότι τρέχει τόσο πολύ που δεν τον φτάνει πουλί πετούµενο που λέει κι ο 
µύθος. 

Όταν όµως άκουσε ο σκαντζόχοιρος την υπερηφάνεια του λαγού του κακοφάνηκε και 
είπε του λαγού: 

«∆ε µου λες φίλε µου, τρέχεις περισσότερο εσύ από µένα;» 
Και όταν ο λαγός άκουσε αυτήν την κουβέντα από τον σκαντζόχοιρο έσκασε στα γέλια 

από την κουταµάρα του σκαντζόχοιρου. Αλλά πού ήξερε ο κακοµοίρης ο λαγός τι είχε µέσα 
στο  σακί  του  ο  σκαντζόχοιρος  και  τι  σκεπτόταν  να  του  µαγειρέψει.  Και  εκεί  που 
εξακολουθεί ο λαγός να γελάει του είπε ο σκαντζόχοιρος: 

«Μήπως σου φάνηκε παράξενο λαγέ µου που σε ρώτησα αν τρέχεις εσύ περισσότερο από 
µένα και γελάς τόση ώρα ακράτητος;» 
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Τότε είπε ο λαγός στο σκαντζόχοιρο γελώντας και µισοκουβεντιάζοντας, που δεν 
µπορούσε να κουβεντιάσει απ’ τα γέλια: 

«Βρε τρελός είσαι και µου λες αν τρέχω περισσότερο από σένα; Εγώ σου είπα ούτε πουλί 
πετούµενο δε µε φτάνει στο τρέξιµο και µε ρωτάς αν τρέχω περισσότερο από σένα, που όσο να 
σηκώσεις το ένα το ποδάρι σου, το παίρνουν τα µερµήγκια το άλλο, που λέει κι ο µύθος.» 

«Ε! Τότε», του λέει ο σκαντζόχοιρος, «βάζουµε στοίχηµα φίλε µου ποιος θα φτάσει 
γρηγορότερα σε κείνη την πέτρα;» 

Και τού ’δειξε µια πέτρα του λαγού σε κάµποση απόσταση. Τότε ξεκαρδίστηκε ο λαγός 
και είπε µόνος του: 

«Αυτό χρειαζόταν ακόµα, να µας χαλεύει και στοίχηµα ο κυρ σκαντζόχοιρος στο τρέξιµο», 
και γυρίζει προς το σκαντζόχοιρο και του είπε: 

«Στοίχηµα θέλεις φίλε µου: Είµαι έτοιµος όποτε θέλεις και όσο θέλεις. Και το κεφάλι µου 
στοίχηµα το βάζω.» 

Τι στοίχηµα έβαλαν παιδιά µου, δεν το ξέρω, γιατί δεν ήµουν εκεί, ούτε κι εσείς να µε 
πιστέψετε, παραµύθι είναι. 

«Ε! Τότε ενώ το δέχεσαι το στοίχηµα µια στιγµή να πάω στο ρέµα να πιω λίγο νερό που 
δίψασα και έφτασα να τρέξουµε.» 

«Μπράβο! Να πας και έλα να τρέξουµε αν στο λεν τα κότσια», είπε ο λαγός. «Αυτό θα το 
δούµε τίνος το λεν τα κότσια» 

είπε ο σκαντζόχοιρος κι έφυγε. 
Λέτε παιδιά µου που αυτός ο κατεργάρης πάει να πιει νερό! Όχι. Αυτός πήγε και 

συνεννοήθηκε µε τη γυναίκα του τη σκαντζοχοιρίνα. Και επειδή έµοιαζαν της είπε να 
πηγαίνει να καθίσει στην πέτρα που είχαν το σηµάδι µε το λαγό και όταν ο λαγός πλησιάσει 
στην πέτρα να του φωνάξει: 

«Τώρα έρχεσαι; Εγώ έχω από κείνη την ώρα και αν θέλεις ξανατρέχουµε για να δούµε 
πάλι ποιος θα φτάσει πρώτος στο σηµάδι που ξεκινήσαµε. Και εκεί θα είµαι εγώ και όταν θα 
έρχεται θα του φωνάξω: Τώρα έρχεσαι; Εγώ έχω από εκείνη την ώρα. Και θα του πω να 
ξανατρέξουµε και θα τον βάνω και λίγο πιο µπροστά από µένα, για να µη λέει ότι τον γελάω 
και για να ‘χω την ευκαιρία να κρύβοµαι και να τον αφήνω να τρέχει και έτσι θα έρχεται στην 
πέτρα, θα βρίσκει εσένα, στο άλλο σηµείο εµένα και έτσι θα τον κάνουµε το λαγό να σκάσει 
στο τρέξιµο και εµείς θα γελάµε. Και αυτό θα κάνουµε, να πληρώσει την περηφάνια του.» 

Και να µην τα πολυλογούµε παιδιά µου, συµφώνησε και η σκαντζοχοιρίνα και γύρισε ο 
σκαντζόχοιρος στο λαγό και του είπε: 

«Λαγέ µου, ήπια νερό, χόρτασα και τώρα είµαι έτοιµος για το τρέξιµο. Εσύ είσαι έτοιµος;» 
Και είπε ο λαγός: 

«Έλα να µπούµε στη γραµµή να µη λες ότι ήµουν µπροστά και σε πέρασα.» 
«Α! Όχι, φίλε µου», του είπε ο σκαντζόχοιρος µε αφέλεια, «δε µε µέλει εµένα αν είσαι και 

ένα βήµα µπροστά από εµένα. Αν µου το λεν τα κότσια σε περνάω και µε δύο να είσαι µπροστά 
από µένα. Αν δε µου το λεν, και µπροστά να είµαι µε περνάς εσύ.» 

Σαν και τι τον έµελλε τον σκαντζόχοιρο. Μήπως και θα έτρεχε καθόλου; Τόσο το 
καλύτερο που θα ήταν ο λαγός µπροστά και αυτός από πίσω, θα έχει την ευκαιρία να µην 
τον δει ο λαγός που δε θα τον ακολούθαγε όπως είπε και της γυναίκας του. Και έτσι µπήκαν 
στη γραµµή και λίγο µπροστά ο λαγός και εξακολούθησαν τον αγώνα. 

Αλλά τι να έκανε ο λαγός. Από τη µια µεριά ο σκαντζόχοιρος και από την άλλη η 
σκαντζοχοιρίνα,  τον  έστελνε  ο  ένας  στον  άλλο,  και  τρέξε  ο  λαγός,  και  γέλια  ο 
σκαντζόχοιρος και η σκαντζοχοιρίνα για την κουταµάρα του. Έσκασε ο λαγός και κέρδισαν 
οι σκαντζοχοιραίοι το στοίχηµα, γιατί έµοιαζαν σε νου και σε κορµί και σε φάτσα. Γι’ αυτό 
λέει κι ο µύθος πρέπει να µοιάσει ο άλλος για να συµπεθερέψει. Όπως είπε και κάποιος 
Βλάχος, που έδωσε την κοπέλα του σε δάσκαλο και του είπε κάποιος γνωστός του: 
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«Έµαθα πάντρεψες και την κοπέλα και την έδωσες σε δάσκαλο. Μεγάλο τυχερό είχε αυτή 
η κοπέλα. Θα περάσει ζωή ευχάριστη µε το δάσκαλο. Τίποτα δε θα της λείπει. Ο µισθός θα 
τρέχει, η βροχή δε θα τη δέρνει, τι άλλο θέλει; Μια χαρά! Ας είχαν κι άλλες τέτοιο τυχερό.» 

«Να σου πω φίλε µου», του απάντησε ο Βλάχος 
«Σχοινί µε σχοινί, βούρλο µε βούρλο, λουρί µε λουρί. Το κάθε ένα πρέπει να µοιάζει. Να 

γιατί σου το λέω αυτό. Ο Βλάχος πρέπει να πάρει Βλάχα. Ο δάσκαλος δασκάλου κοπέλα ή 
κάποιου µορφωµένου. Και ο χωριάτης χωριάτισσα. Τότες θα είναι πιο ευχαριστηµένοι, όταν 
παίρνει ο ένας τον όµοιο. Και για να το πιστέψεις, ρώτα την κοπέλα µου, που κοντεύει να 
σκάσει, γιατί να µην είναι ελεύθερη από ράχη σε ράχη, κι από λαγκάδα σε λαγκάδα, να 
τραγουδάει µε τ’ αηδόνια, να το λέει µε τα νερά. Και τώρα µε το δάσκαλο, ο δάσκαλος 
σχολειό, αυτή στη φυλακή, κλεισµένη στο δωµάτιο. Αυτή το να µένει µέσα το θεωρεί κάτι 
µεγαλύτερο από φυλακή. Κι αν έπαιρνε Βλάχο δεν στενοχωριόταν, γιατί ήταν συνηθισµένη, 
βροχή, χαλάζια, χιόνια τα περνούσε µε χαρά, όπως είπαµε τα είχε συνηθισµένα». Γι’ αυτό κι ο 
σκαντζόχοιρος µε την σκαντζοχοιρίνα, για να µοιάζουν σε όλα τους έσκασαν το λαγό. Και 
προ παντός το ανδρόγυνο να µοιάζει στα µυαλά και κάνει ό,τι θέλει. 

Έτσι κι εσείς παιδιά µου, από τώρα που είστε µικροί βάλτε στο µυαλό σας, όταν 
µεγαλώσετε, να φροντίσετε να βρείτε τον όµοιό σας. 

 
Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από τον κύριο Γεώργιο ∆ηπόντη 
(ο οποίος το γνώριζε από τον πατέρα του 60 ετών, 

ο οποίος είχε ταξιδέψει µέχρι τα Ιωάννινα) 
 

Εκτός από την αλαζονεία που τιµωρείται σε αυτό το παραµύθι (ο λαγός έχασε σε αγώνα 
δρόµου από τον σκαντζόχοιρο), καταγράφεται πολύ έντονα η πεποίθηση, που επικρατεί 
ακόµα και σήµερα στις επαρχίες, ότι για να ταιριάξουν δύο άνθρωποι πρέπει να έχουν τις 
ίδιες καταβολές, τα ίδια πιστεύω, τις ίδιες συνήθειες και την ίδια νοοτροπία. 

«Σχοινί µε σχοινί, βούρλο µε βούρλο, λουρί µε λουρί. Το κάθε ένα πρέπει να µοιάζει. Ο 
Βλάχος πρέπει να πάρει Βλάχα. Ο δάσκαλος δασκάλου κοπέλα ή κάποιου µορφωµένου. Και ο 
χωριάτης χωριάτισσα». 

Μη ξεχνάµε βέβαια, ότι ενώ ο βλάχος θα πάρει βλάχα και ο χωριάτης χωριάτισσα, ο 
δάσκαλος θα πάρει κόρη δασκάλου και όχι δασκάλα γιατί εκείνη την εποχή η γυναίκα δεν 
µπορούσε να µορφωθεί και να είναι η ίδια δασκάλα. Ο σκοπός της ύπαρξής της ήταν να 
παντρευτεί, να γίνει µάνα και να υπηρετεί τον άντρα της. Τα ζώα και πάλι αποτελούν πηγή 
έµπνευσης και προσωποποιούνται. Ιδανικό παράδειγµα, αφού κάθε είδος διασταυρώνεται 
µόνο µε το είδος του. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι αυτό το παραµύθι είναι 
έµµεσα ένας ύµνος στη ζωή του βλάχου ο οποίος ζει «ελεύθερος» και όχι φυλακισµένος. 

 
2.3 Σχόλια για πέντε επιπλέον λαϊκά παραµύθια των Τζουµέρκων 

 

5ο   Παραµύθι: «Η τιµωρία της κακιάς πεθεράς» 
Το παραµύθι αυτό διηγείται την ιστορία µιας πεθεράς η οποία είναι σκληρή και φέρεται 

άσχηµα στην νύφη της βάζοντάς την να δουλεύει σκληρά όλη µέρα και όλη νύχτα. 
Χαρακτηριστικό  στοιχείο  των  κοινωνικών  θεσµών.  Η  κοπέλα  όταν  παντρεύεται  γίνεται 
ιδιοκτησία του άντρα της. Μετακοµίζει στο σπίτι του και ζει µαζί µε όλη την οικογένεια. 
Επιπλέον, αναλαµβάνει δύσκολες και βαριές δουλειές του σπιτιού, αφού «την πήρανε» 
πρέπει να ανταποδώσει την τιµή και να εργαστεί σκληρά. Ισχυρό το δέσιµο µεταξύ 
αδερφών. Η νύφη απευθύνεται για βοήθεια στον αδερφό της, ο οποίος χτυπάει την πεθερά, 
προσποιούµενος ότι τιµωρεί µε τον ίδιο τρόπο και την αδερφή του, επειδή δουλεύουν νύχτα. 
Έτσι η πεθερά αλλάζει συµπεριφορά και σταµατά να βασανίζει τη νύφη της. Η εξουσία της 
νέας οικογένειας της νύφης είναι µεγάλη. Ο αδερφός δεν µπορεί να µιλήσει απευθείας ή να 
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απαιτήσει καλή µεταχείριση της αδερφής του, γι’ αυτό επιλέγει µια έµµεση και πιο πονηρή 
οδό. Κλισέ της εποχής εκείνης που διατηρείται µέχρι σήµερα: «Η σχέση πεθεράς  και 
νύφης». Η πεθερά έχει εξουσία πάνω στη νύφη. Νιώθει ότι της ανήκει και πρέπει να την 
υπακούει. Της φέρεται αυταρχικά και σκληρά. Η βία που ασκεί ο αδερφός καταδικάζεται 
σαν ενέργεια, αλλά εµφανίζεται σαν η µόνη λύση, απέναντι στη βία εξάλλου. Πάντως ο 
φόβος αποδεικνύεται σωτήριος, αφού αλλάζει τη συµπεριφορά της κακιάς πεθεράς προς τη 
νύφη, η οποία τιµωρείται για τη σκληρότητά της. Έµµεσα και ο θρησκευτικός συµβολισµός, 
«µη κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνουν σε’ σένα». 

 

6ο   Παραµύθι: «Τα δύο αδέρφια» 
Το παραµύθι αυτό διηγείται την ιστορία ενός αγοριού ο οποίος µαθαίνει δίπλα στο θείο 

του την «τέχνη» του κλέφτη. Στην πορεία βέβαια ο θείος αποδεικνύεται άπληστος και η 
συνεργασία τους δεν ευδοκιµεί. Στο τέλος ο άπληστος θείος τιµωρείται, αφού τα θύµατά του 
τον πιάνουν και τον σκοτώνουν. Το εντυπωσιακό σε αυτό το παραµύθι είναι ότι εκείνα τα 
χρόνια το να είσαι κλέφτης εθεωρείτο τέχνη και µάλιστα η µάνα προτρέπει το γιο να µάθει 
την «τέχνη» δίπλα στο θείο του. Ανάµεσα όµως στους «συνεργάτες κλέφτες», που είναι και 
συγγενείς, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και εµπιστοσύνη. Ο ένας κλέβει και καρφώνει τον άλλον. 
Είναι άπληστοι και προσπαθούν και οι δύο να κερδίσουν περισσότερα, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το πόσο σκληρά αντιλαµβάνονταν οι άνθρωποι 
τότε την απόδοση δικαιοσύνης, παίρνοντας το νόµο στα χέρια τους: «Όταν ήλθαν οι 
άνθρωποι του σπιτιού, παίρνουν το κεφάλι του κλέφτη και το βάζουν σ’ ένα µέρος δηµόσιο για 
να ιδούν ποιος θα το ζητήσει». Τέλος, εντύπωση προκαλεί το τέλος του παραµυθιού όπου ο 
ανιψιός συµβουλεύει την χήρα του κλέφτη, η οποία θέλει να τον κλάψει, να προσποιηθεί ότι 
κλαίει για την σπασµένη στάµνα µε αποτέλεσµα να της δώσουν χρήµατα για να αγοράσει 
µια καινούρια. 

 

7ο   Παραµύθι: «Τα δώδεκα αδέρφια» 
Το παραµύθι αυτό διηγείται την ιστορία δώδεκα αδερφών οι οποίοι ταξιδεύουν για να 

βρουν την τύχη τους. Στο δρόµο τους παρουσιάζονται πολλές δυσκολίες και εµπόδια µε τη 
µορφή  κακών  δράκων  που  προσπαθούν  να  τους  σκοτώσουν.  Με  το  κουράγιο  και  τη 
γενναιότητα όµως του ενός, τον οποίο αποκαλούν Χαζόγιαννο, καταφέρνουν να επιβιώσουν 
και να παντρευτούν τις δώδεκα βασιλοπούλες που κρατά αιχµάλωτες ο κακός δράκος. 
Έντονα τα µεταφορικά στοιχεία στην παραπάνω αφήγηση. Το κακό έχει τη µορφή δράκου. 
Ο ήρωας, παρόλο που όλοι τον αµφισβητούν, καταφέρνει να νικήσει τον κακό δράκο και να 
πάρει την αγαπηµένη του βασιλοπούλα. Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η προτροπή του 
πατέρα στα παιδιά του να ταξιδέψουν για να βρουν την τύχη τους, κάτι που συµβολίζει τη 
µετανάστευση εκείνης της εποχής που ήταν απαραίτητη για µια καλύτερη ζωή µακριά από 
τη φτώχεια του χωριού. Τέλος και εδώ διακρίνεται το δέος µε το οποίο έβλεπαν οι άνθρωποι 
τα βουνά αφού οι ήρωες στο µακρινό ταξίδι τους περνάνε «βουνά και λαγκάδια». 

 

8ο   Παραµύθι: «Ο τσοπάνος και η αλεπού» 
Το παραµύθι αυτό διηγείται την ιστορία ενός τσοπάνου που προσπαθεί να ξεφύγει από 

το φίδι που θέλει να τον κατασπαράξει και ζητά τη βοήθεια της αλεπούς. Η αλεπού 
συµφωνεί να τον βοηθήσει αν τις δώσει τις κότες του. Στο τέλος ο τσοπάνος σώζεται η 
αλεπού όµως δεν παίρνει αυτό που της υποσχέθηκε αφού ο τσοπάνος την ξεγελάει και της 
φέρνει ένα σκύλο ο οποίος την παίρνει στο κυνήγι. Σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. Ο 
άνθρωπος καταδυναστεύει τη φύση και εξουσιάζει τα ζώα. Ο γάιδαρος και το βόδι 
προτρέπουν το φίδι να φάει τον άνθρωπο γιατί τα βασανίζει. Η αλεπού θεωρείται το πιο 
πονηρό ζώο, παρόλα αυτά ο άνθρωπος καταφέρνει να ξεγελάσει και αυτή. Άξιο λόγου στο 
παραµύθι αυτό είναι ότι ο άντρας περιγράφεται ως φερέγγυος, αφού θέλει να κρατήσει το 
λόγο του απέναντι στην αλεπού που τον έσωσε και να της δώσει ό,τι της υποσχέθηκε, ενώ η 
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γυναίκα του, ως πιο πονηρή, χλευάζοντας τον, τον πείθει να µην κρατήσει την υπόσχεσή 
του. 

 

9ο   Παραµύθι: «Τρεις απορίες» 
Το παραµύθι αυτό διηγείται την ιστορία ενός πατέρα ο οποίος συναντά στο δρόµο έναν 

νέο και τον φιλοξενεί στ σπίτι του. Εκεί ο νέος µιλώντας αλληγορικά παροµοιάζει την 
κουτσή κόρη του πατέρα µε στραβή καµινάδα. Όταν γνωρίζει όµως την κοπέλα αλλάζει 
γνώµη και θέλει να την παντρευτεί. Ο πατέρας σαστισµένος από τη συµπεριφορά του νέου 
πείθεται από την ίδια του την κόρη και δέχεται να γίνει αυτός ο γάµος. Το σηµαντικότερο 
στοιχείο που περιγράφεται στο παραµύθι αυτό είναι ο τρόπος µε τον οποίο δύο άνθρωποι 
αποφάσιζαν να δηµιουργήσουν οικογένεια την εποχή εκείνη. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι σχέσεις 
ανάµεσα στα δύο φύλα ήταν πολύ διαφορετικές από σήµερα. Ο άντρας δεν στέκεται στο 
γεγονός ότι η γυναίκα είναι κουτσή αλλά δίνει έµφαση στην επικοινωνία τους και στο ότι 
τον καταλαβαίνει (παρόλο που αυτός είναι αλληγορικός και ο πατέρας δεν καταλάβαινε τι 
εννοεί). 

 
3. Η κοινωνία των Τζουµέρκων του προηγούµενου αιώνα, µέσα από τα τοπικά λαϊκά 
παραµύθια 

 
Από τα παραµύθια πηγάζει το γενικό κλίµα της εποχής. Ο αγώνας για την καθηµερινή 

επιβίωση, η φτώχεια, η έντονη επιθυµία για κοινωνική αποκατάσταση των γυναικών, η θέση 
της γυναίκας στην κοινωνία, η αναζήτηση καλύτερης τύχης που εκφράζεται µέσα από τη 
µετανάστευση και µέσα από έναν πλούσιο γάµο, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι σχέσεις των 
δύο φύλων, οι οικογενειακές σχέσεις, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, ο αµοραλισµός. 

Οι άνθρωποι στις ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων, την εποχή εκείνη, ήταν φτωχοί µε 
πολλές στερήσεις. Ο αγώνας για την επιβίωση ήταν καθηµερινός και σκληρός και οι 
άσχηµες  συνθήκες  διαβίωσης  οδηγούσαν  τους  κατοίκους  στη  µετανάστευση  και  τον 
αποχωρισµό τους από τις οικογένειές τους. 

Μέσα από τα παραµύθια αναπαράγονται στερεότυπα που αφορούν στους διακριτούς 
ρόλους των δύο φύλων, στην κοινωνία. Η γυναίκα έχει συγκεκριµένο ρόλο στην οικογένεια. 
Αυτός είναι της υποταγµένης συζύγου και µάνας µε σκοπό την ανατροφή των παιδιών και 
των εργασιών στο σπίτι. ∆εν έχει δικαίωµα στη µόρφωση και µοναδικό µέληµά της είναι η 
αποκατάστασή της µέσω ενός γάµου. Από την άλλη, οι γυναίκες της εποχής είναι άξιες, 
δυνατές και αντεπεξέρχονται µε επιτυχία στις προκλήσεις της καθηµερινότητας κρατώντας 
την οικογένεια ενωµένη. 

Από τις αφηγήσεις παίρνουµε σηµαντικές πληροφορίες για τα ήθη της εποχής και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι έχουν ανεπτυγµένο το αίσθηµα της αλληλεγγύης και 
της συµπαράστασης. Βοηθούν τον συνάνθρωπο χωρίς να περιµένουν αντάλλαγµα, είναι 
συµπονετικοί και µάχονται για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. 

Τέλος, χαρακτηριστικό των κοινωνιών αυτών, που καταγράφεται έντονα στις διηγήσεις, 
είναι η λαϊκή παράδοση και οι θρύλοι. Βλέπουµε ότι σχεδόν σε όλες τις αφηγήσεις υπάρχουν 
αναφορές σε δράκους, µαγικά ξόρκια, φανταστικά µέρη, προσωποποίηση των ζώων καθώς 
επίσης και στη µεταθανάτια ζωή. 

Η λαϊκή παράδοση των κοινωνιών αυτών είναι άµεσα συνδεδεµένη και επηρεασµένη 
από τη φύση και τις θρησκευτικές αντιλήψεις των κατοίκων, οι οποίοι προσπαθούν µέσω 
των θρύλων και των παραµυθιών να εξηγήσουν φαινόµενα που δεν καταλαβαίνουν και να 
δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα από την καθηµερινότητά τους που τους απασχολούν. 

Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα, ότι µέσα από τα παραµύθια, οι άνθρωποι του 
προηγούµενου αιώνα, στην περιοχή των Τζουµέρκων, εκφράζουν τις αγωνίες τους, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους, τα αναπάντητα ερωτήµατα για 
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τη ζωή και όλα αυτά µε µία έµφυτη αισιοδοξία, την οποία αντιλαµβανόµαστε από την 
επαναλαµβανόµενη νίκη του καλού έναντι στο κακό. 

 
Βιβλιογραφία 

 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία (Hellenic Folklore Society), Αθήνα. 

 
Καλιαµπάκος ∆., Γιαννακοπούλου Σ., Κατσουλάκος Ν., (2009). Περιβάλλον και Κοινωνία 
των Ορεινών Περιοχών: Εισαγωγή. ∆ιδακτικές σηµειώσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». 

 
1ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Τέχνης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 29-31 
Μαΐου 2009, πρακτικά συνεδρίου. 



198 

 

 

Παράρτηµα 
 

5ο   Παραµύθι: «Η τιµωρία της κακιάς πεθεράς» 
Μια φορά ήταν µια γυναίκα και είχε έναν γιο. Όταν µεγάλωσε τον πάντρεψε. Ο γιος 

µετά από λίγο καιρό έφυγε για την ξενιτιά και έµεινε πίσω η πεθερά και η νύφη. Όλη τη 
µέρα δούλευαν στα χωράφια και στα αλώνια. Το βράδυ όµως αντί να κοιµηθούνε όπως όλος 
ο κόσµος, η πεθερά έπαιρνε τη ρόκα και φώναζε στη νύφη της: 

«Έλα νυφούλα µ’ να γνέσουµε τώρα» 
Και έτσι όλη τη νύχτα ροκανίζοντας κουκιά έγνεθαν την άλλη µέρα δε, πήγαιναν εις τις 

εξωτερικές δουλειές. Και έτσι η καηµένη η νύφη δεν κοιµότανε καθόλου. Τι να κάνει λοιπόν 
και αυτή σηκώνεται και µια και δυο πηγαίνει εις τον αδελφό της. 

«Τό και τό αδελφέ µου µου συµβαίνει», του λέγει, «όλη τη µέρα βρίσκοµαι στα χωράφια 
και την νύκτα στο γνέσιµο.» 

Άκουσε ο αδελφός τα παράπονα της αδελφής του και της λέγει : 
«Άκουσε τι θα γίνει. Εγώ θα µασκαρευτώ µια νύκτα και θα έλθω εις το σπίτι σου. Στο ένα 

χέρι θα έχω ένα σακούλι γεµάτο καρύδια και στο άλλο το υνί του αλετριού. Με τα καρύδια θα 
κτυπάω εσένα και µε το άλλο, µε το υνί, θα κτυπάω την πεθερά σου. Όταν θα κτυπάω εσένα, 
εσύ θα φωνάζεις δυνατά, για να νοµίζει η πεθερά σου ότι σε κτυπάω και εσένα δυνατά.» 

Έτσι λοιπόν και έγινε. Το βράδυ νάσου και παρουσιάστηκε ο προσωπιδοφόρος και 
άρχισε να κτυπάει νύφη και πεθερά λέγοντας: 

«Θα δουλεύετε άλλη φορά τη νύχτα;» και χωρίς να περιµένει απάντηση συνέχισε να 
κτυπάει µια τη νύφη και µια την πεθεράν. Όταν κτυπούσε τη νύφη αυτή φώναζε, 

«Ωχχχ!! τα κοκκαλάκια µου» 
και δώς του κτύπαγε ο αδελφός την αδελφή του µε τα καρύδια και την πεθεράν της µε 

το υνί. Και έτσι αφού τις έδειρε και τις δυο αρκετά έφυγε, φοβερίζοντας ότι θα 
ξαναεπανέλθει αν δουλέψουν πάλι το βράδυ. Την άλλη µέρα διηγιόταν η πεθερά τα 
συµβάντα και έλεγε : 

«Και εγώ κυρ’ αδερφούλα µου έφαγα ξύλο αλλά και η νυφούλα µου κρ………….. 
κρ……………… έκαναν τα κοκκαλάκια της.» 

Και έτσι η πεθερά µόλις νύχτωνε µαζευόταν στο σπίτι της και κοιµόταν νωρίς νωρίς. 
 

Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, 1960 
Μια αφήγηση από την κυρία Ελένη Παπαγεωργίου, ετών 74 

(η οποία δεν έχει φύγει καθόλου από το χωριό) 
 

6ο   Παραµύθι: «Τα δύο αδέρφια» 
Μια φορά ήταν δυο αδέλφια. Ο ένας ήταν γεωργός και ο άλλος ήταν κλέφτης. Ο 

γεωργός είχε τρία παιδιά ενώ ο κλέφτης δεν είχε, µόνον την γυναίκα του. Κάποτε πέθανε ο 
γεωργός και άφησε ορφανά τα τρία παιδιά του . Η γυναίκα του επειδή δεν είχε πώς να τα 
θρέψει λέγει στον κουνιάδο της : 

«∆εν παίρνεις τον µεγάλο µου, να τον µάθεις και αυτόν την τέχνη ;» 
«Να τον πάρω», λέγει ο κουνιάδος. Εκεί που γύριζαν µια µέρα µε τον µεγάλο γιό στα 

δάση για να κλέψουν κανένα αρνί, βλέπει το παιδί ένα δένδρο και λέγει : 
«Κοίτα µπάρµπα τι αλέτρι µπορεί να κάνει κανείς µ’ αυτό το ξύλο!» 
«Άντε  παιδάκι  µου  στο  χωράφι  σου»,  λέγει  στον  ανεψιό  του,  «δεν  κάνεις  εσύ  για 

κλέφτης.» 
«Πάρε τον δεύτερο να δοκιµάσεις» του λέει η νύφη του. 
Και έτσι ακολούθησε και ο δεύτερος τον µπάρµπα του για να µάθει την τέχνη. Εκεί που 

γυρίζουν βλέπει ένα δένδρο και λέγει: 
«Τι ωραίο ζυγό µπορούσε κανείς να κάνει απ’ αυτό το ξύλο µπάρµπα.» 
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Ο κλέφτης κατάλαβε ότι ούτε αυτός ήταν για προκοπή και παίρνει την άλλη µέρα το 
µικρότερο γιό του αδελφού του µαζί. Εκεί που γυρνούσαν βλέπουν ένα κοπάδι πρόβατα. 

«Εµείς θα µείνουµε πίσω», λέγει ο µπάρµπας, «και όταν θα περάσει ο βοσκός θα 
κλέψουµε εµείς κανένα αδύνατο ή κανένα που να έχει ξεκόψει από τα άλλα.» 

«Τι λες καλέ µπάρµπα, που θα πάρουµε εµείς τα αρρωστιάρικα, εµείς θα κλέψουµε το 
τραγί εκείνου του παπά που περνάει τώρα το λόγγο.» 

«Πως βρε παιδί µ’, θα κλέψουµε το τραγί εκείνου του παπά που περνάει;», λέει ο κλέφτης 
απορώντας. 

«Εγώ», λέγει ο µικρός «θα τρέξω µπροστά και θα βάλω το ένα µου παπούτσι στο δρόµο 
που θα περάσει µπροστά ο παπάς. Θα τρέξω καµπόσο και θα αφήσω και το άλλο. Ο παπάς θα 
ιδεί το ένα και θα δώσει σηµασία, όταν όµως θα βρει και το άλλο τότε θα δέσει το τραγί σε ένα 
πουρνάρι και θα γυρίσει και να πάρει το άλλο παπούτσι.» 

Έτσι και έγινε θείος και ανεψιός κλέψαν το τραγί του παπά. Όµως όταν το έσφαξαν, ο 
θείος πήρε όλο το κρέας και εις τον ανεψιό έδωσε µόνον πατσιές και ποδαράκια. Αυτό 
κακοφάνηκε εις τον µικρόν. 

«Εγώ έκανα όλο το κόλπο και τώρα να µη µου δώσει και εµένα κρέας», έλεγε, «δεν είναι 
δίκαιο αλλά θα ιδείς.» 

Μετά από λίγον καιρό ο ίδιος παπάς γύρισε πάλι µ’ ένα τραγί στο χωριό του. «∆εν 
εφαρµόζουµε, µπάρµπα το ίδιο το κόλπο και αν πιάσει έπιασε, και παίρνουµε και εµείς το 
τραγί,  αν  δεν  πιάσει  δεν  χάνουµε  και  τίποτα.»  Εφαρµόσανε  λοιπόν  το  ίδιο  κόλπο  και 
βλέποντας ο παπάς τα παπούτσια δεν εδίστασε να γυρίσει να τα συγκεντρώσει και να χάσει 
το τραγί του και πάλι. Ο θείος όµως τα ποδαράκια και τις πατσιές έδωσε στον ανεψιό του 
και τούτη τη φορά. Ο ανεψιός δεν οµίλησε. Την επόµενη φορά βλέπουν τον ίδιο παπά να 
περνάει. 

«Τι να κάνοµε τώρα θέτε να του ξαναπάροµε το τραγί;», λέγει ο ανεψιός. 
Και ξάφνου αναφωνεί. 
«Ξέρεις τι θα κάνοµε; Εγώ θα πάρω τα κέρατα των προηγουµένων τραγιών και θα πάω 

µέσα στα δένδρα και θα προσπαθήσω να παρασύρω εκεί και τον παπά, όταν δέ το επιτύχω εσύ 
θα πάρεις το τραγί και θα µε περιµένεις κάπου κρυµµένος.» 

Πηγαίνει λοιπόν ανάµεσα στα δένδρα χτύπαγε τα κέρατα µεταξύ των και φώναζε «µπεε- 
µπεε!!» 

Το ακούει αυτό ο παπάς, και πιστεύοντας ότι τα δυο προηγούµενα τραγιά του είχαν 
συναντηθεί και τσακωνόνταν, δένει το άλλο και κάνει τον ανήφορο µουρµουρίζοντας 

«Γιοί του διαβόλου το σκάσατε και τώρα συναντηθήκατε και µου τσακώνεσθε….» 
Όταν πήγε όµως να τα βρει δεν βρήκε τίποτα γυρίζοντας να πάρει το άλλο, δεν το βρήκε 

και έτσι ο παπάς από την κουταµάρα του έχασε τρία τραγιά συνέχεια επειδή επίστευε ότι δεν 
τα έδενε καλά και λυνόταν και έφευγαν. 

Μια άλλη ηµέρα βλέπουν ένα ζευγολάτη να οργώνει το χωράφι του µ’ ένα κόκκινο κι 
ένα άσπρο βόδι. Ο ανεψιός έβαλε στο µάτι να κλέψει ένα βόδι. Λέγει λοιπόν στο θείο του ότι 
αυτός θα κατέβαινε κοντά στα βόδια και συνεβούλευσε το θείο του να φωνάζει το γεωργό 
κοντά του να κουβεντιάσουν και εν τω µεταξύ θα κλέψει αυτός το βόδι και στη θέση του θα 
βάλει το άσπρο του πουκάµισο. Έτσι και έγινε. Όταν ο θείος είδε ότι είχε τελειώσει η 
δουλειά, λέει στο γεωργόν: 

«Ποιός οργώνει εκεί κάτω µ’ ένα άσπρο βόδι και ένα κόκκινο;» 
«Α εγώ οργώνω», λέγει ο γεωργός χωρίς ν’ αντιληφθεί ότι έλειπε το ένα βόδι από το 

ζυγό του. Ο ανεψιός παίρνοντας το βόδι το έσφαξε και όταν πλησίασε ο θείος του για να το 
πάρουν και να φύγουν άρχισε να κτυπά τις πατσιές και µ’ ένα ξύλο και να λέει: 

«∆εν το έκλεψα εγώ το βόδι, ήταν και ο µπάρµπας µου µαζί.» 
Μόλις το ακούει αυτό ο µπάρµπας το βάζει στα πόδια. Πηγαίνοντας την άλλη µέρα στο 

σπίτι του ανεψιού του, τον βρήκε να τρώει κρέας εις ερώτησιν του θείου που το βρήκε ο 
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ανεψιός βγάζει και του δίνει ένα βοδινό πόδι για να µάθεις που λέγει να µην τα θέλει όλα 
δικά σου. 

Από κει και ύστερα ο ανεψιός άρχισε να δρα µόνος του. Άκουσε ότι σ’ ένα γειτονικό 
χωριό υπήρχε ένα πλουσιόσπιτο από το οποίον έλειπε ο νοικοκύρης. Έβαλε στο νου του 
λοιπόν να το κλέψει. Έκανε λοιπόν προς το σκοπόν αυτόν ειδικά σκαλιά που µπορούσε να 
τα µεταφέρει και ανέβηκε στο φεγγίτη και από εκεί τα έβαλε προς το µέσα µέρος και 
κατέβηκε µέσα στο σπίτι. Εκεί βρήκε άφθονες λίρες πήρε λοιπόν ένα τσουβάλι και έφυγε. 
Όταν την άλλη µέρα το έµαθε ο θείος του εζήτησε και αυτός να πάει. Ο ανεψιός του είπε 
που ήταν το αρχοντικό αλλά δεν του έδωσε και τα σκαλιά. Έτσι ο θείος ανέβηκε στο φεγγίτη 
και από εκεί πήδησε µέσα στο σπίτι, ακριβώς από κάτω όµως από το φεγγίτη οι άνθρωποι 
του σπιτιού είχαν βάλλει ένα καζάνι κατράµι και όποιος έπεφτε µέσα δεν µπορούσε να βγει 
πια. Εκεί µέσα έπεσε και ο µπάρµπας του µικρού κλέφτη και για να µη τον µαρτυρήσει και 
τον πιάσουν του πήρε το κεφάλι. Όταν ήλθαν οι άνθρωποι του σπιτιού, παίρνουν το κεφάλι 
του κλέφτη και το βάζουν σ’ ένα µέρος δηµόσιο για να ιδούν ποιος θα το ζητήσει. Η γυναίκα 
του κλέφτη όταν έµαθε το κακό που βρήκε τον άνδρα της, ήθελε να πάει να τον κλάψει. Πώς 
να πήγαινε όµως που θα την έπιαναν αν πήγαινε; Τότε ο ανεψιός της, της λέγει: 

«Πάρε µια στάµνα και όταν φτάσεις κοντά και δεις το κεφάλι του, φρόντισε να σπάσεις 
την στάµνα και άρχισε να κλαις. Όλοι θα νοµίσουν ότι κλαις επειδή έσπασες τη στάµνα.» 

Έτσι και έγινε. Όταν την ρώτησαν γιατί κλαίει, αυτή είπε διότι έσπασε την στάµνα. 
Επειδή την λυπήθηκαν της έδωσαν λεπτά ν’ αγοράσει µια καινούργια στάµνα και να µην 
κλαίει πλέον. 

 
Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από την κυρία Ελένη Παπαγεωργίου, ετών 74 
(η οποία δεν έχει φύγει καθόλου από το χωριό) 

 

7ο   Παραµύθι: «Τα δώδεκα αδέρφια» 
Μια φορά ήταν ένας πατέρας και είχε δώδεκα παιδιά. Το δωδέκατο τον έλεγαν Γιάννη 

και τα αδέρφια του τον φώναζαν Χαζογιάννο. Όταν τελείωσαν το σχολείο, ο πατέρας τους 
τούς είπε να πάνε να ταξιδέψουν και να βρουν την τύχη τους. Απ΄ όλα τα µέρη ήσαν 
ελεύθεροι να περάσουν, να κοιµηθούν και να καθίσουν, από τρία µέρη όµως τους είπε να 
µην περάσουν, ούτε να κοιµηθούν, διότι θα τους εύρει µεγάλο κακό. Αυτό τους το είπε ο 
πατέρας τους αλλά τους το είχε πει και ο δάσκαλος τους στο σχολείο. Ξεκίνησαν λοιπόν και 
τα δώδεκα αδέρφια να βρουν την τύχη τους. Περπάτησαν, περπάτησαν, πέρασαν βουνά, 
πέρασαν λαγκάδια και µια βραδιά νύχτωσαν εις ένα τόπο ολοπράσινο ο οποίος είχε στη 
µέση ένα µεγάλο πλάτανο που είχε εις το µέσον µια µεγάλη τρύπα. Τότε θυµήθηκαν ό,τι 
είχαν ακούσει από τον πατέρα τους και το δάσκαλό τους, να µην κοιµηθούν σε αυτό το 
µέρος. Αλλά καθώς ήσαν κουρασµένοι, 

«∆ε βαριέσαι είπαν αυτές είναι ανοησίες, ας ξαπλώσουµε να κοιµηθούµε». 
Ο Χαζογιάννος όµως που δεν ήταν καθόλου χαζός σκέφτηκε ότι για να το λένε οι δικοί 

του κάτι θα συµβαίνει, γι΄ αυτό αποφάσισε να µην κοιµηθεί, για να δει τι θα συµβεί. Εκεί 
που περίµενε βλέπει ξαφνικά να βγαίνει από την τρύπα ένας µεγάλος δράκος. Ο δράκος 
βγήκε από την τρύπα του κοίταξε γύρω, µέτρησε πόσοι κοιµούνταν γύρω από τον πλάτανο 
και είπε: 

«Α! Αρκετά θα φάω απόψε» και έκανε να γυρίσει προς τα µέσα. 
Τότε ο Γιάννος που ήταν άριστος σκοπευτής τράβηξε µια µε το δοξάρι του και σκότωσε 

το δράκο. Πήγε κοντά του και του ανοίγει το στόµα. Βλέπει ότι ο δράκος είχε επτά γλώσσες, 
τις κόβει, τις βάζει στο ταγάρι του και έπεσε και αυτός να κοιµηθεί δίπλα στα αδέλφια του, 
διότι κατάλαβε ότι δε διέτρεχαν πλέον κίνδυνο. Την άλλη µέρα το πρωί, ξύπνησαν τα άλλα 
αδέλφια, βλέπουν το θηρίο σκοτωµένο αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να µάθουν ποιος το 
σκότωσε. Φωνάζουν στο Γιάννο: 
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«Ε! Χαζογιάννο σήκω, ακόµη θα κοιµάσαι!» 
Σηκώθηκε και ο Γιάννος, χωρίς να τους πει τίποτε για τα γεγονότα της νύκτας και 

πήραν πάλι το δρόµο. Μια νύχτα έφτασαν κοντά σ΄ ένα πηγάδι και απεφάσισαν να 
κοιµηθούν εκεί. Θυµήθηκαν πάλι ότι τους είχαν πει να µην κοιµηθούν µπροστά στο πηγάδι, 
αλλά αυτοί είπαν: 

«∆ε βαριέσαι, αφού στον πλάτανο δεν έγινε τίποτα ούτε και εδώ θα γίνει.» 
Ο Χαζογιάννος όµως δεν κοιµόταν. Περίµενε να δει τι θα έβγαινε από το πηγάδι και 

ήταν έτοιµος µε το δοξάρι να το σκοτώσει. Εκεί κατά τα µεσάνυχτα βλέπει να βγαίνει από το 
πηγάδι ένας δράκος. Τραβάει µια µε το δοξάρι και τον τραυµατίζει. Ο δράκος γυρνώντας 
προς την κατοικία του άφηνε σταλαµατιές αίµα. Ακολουθώντας το αίµα ο Γιάννος φτάνει 
µπροστά σε µια πόρτα που είχε πολλά κουµπιά. Πατάει ένα κουµπί και ανοίγει µια πόρτα 
που οδηγούσε σε µια µεγάλη αίθουσα. Όταν µπήκε εκεί βρίσκει δώδεκα ωραίες κοπέλες. 

«Ποιες είστε εσείς κοπέλες µου;», τις ρωτάει. 
« Εµείς είµαστε βασιλοπούλες που µας έχει αιχµαλωτίσει ο δράκοντας», 
του είπαν. 
«Μη φοβάστε» ,τους είπε «και εγώ θα σας ελευθερώσω από το δράκο µπορείτε όµως να 

µου πείτε πού θα τον βρω;» 
και εκείνες του είπαν ποιο κουµπί να πατήσει για να βρεθεί στο δωµάτιο του δράκου. 

Ανοίγει λοιπόν η πόρτα και µπαίνει ο Γιάννος µέσα. Εκεί βλέπει το δράκοντα να ξεψυχάει. 
Του δίνει µία ακόµη µε το δοξάρι του και τον σκότωσε. Γυρίζει τότε στις κοπέλες και τους 
λέει  ότι  είναι ελεύθερες  να πάνε  στον  τόπο  τους,  διότι  αυτός  εσκότωσε  το  ∆ράκοντα. 
Παίρνει δε τα δαχτυλίδια που φόραγαν στα χέρια τους και τα αλλάζει µε τα δαχτυλίδια που 
φόραγαν τ΄ αδέλφια του. Όταν τελείωσε και αυτό τους είπε ότι αυτός µε τα αδέρφια του θα 
πήγαιναν ακόµη µακριά και όταν θα γύριζαν θα πήγαιναν να τις πάρουν και να τις 
παντρευτούν. Έτσι την άλλη µέρα το πρωί χωρίς να καταλάβουν τίποτε τα άλλα αδέρφια, 
ξεκίνησαν πάλι το δρόµο τους. Κάποτε έφτασαν σε µια πολιτεία. Εκεί τους υποδέχτηκε ένας 
δράκος. 

«Καλώς τους», τους λέγει, «τώρα που ήλθατε στον τόπο µου δε θα ξαναφύγετε πια, γιατί 
εγώ συνηθίζω να τρώω αυτούς που επισκέπτονται τη χώρα µου». 

Τα άλλα αδέλφια τον παρακαλούσαν να τους αφήσει αλλά αυτός τίποτε. Τότε ο Γιάννος 
θυµήθηκε ότι στο σχολείο είχε µάθει ότι ο ∆ 

δράκος αγαπούσε µια βασιλοπούλα. Του λέγει λοιπόν ότι αν αυτός αφήσει τ΄ αδέλφια 
του να φύγουν και να κρατήσει αυτόν για αιχµάλωτο, αυτός θα του έφερνε τη βασιλοπούλα 
που αγαπούσε. Έτσι και έγινε. Ο Χαζογιάννος γυρίζει προς τα αδέλφια του και τους λέγει τι 
είχε συµβεί την πρώτη νύχτα, όταν κοιµόνταν εις τον πλάτανο, έβγαλε δε εις απόδειξιν  και 
τις επτά γλώσσες του ∆ράκου και τις έδειξε στα αδέλφια του. Εν συνεχεία τους εξήγησε τι 
συνέβη όταν κοιµήθηκαν στο πηγάδι και τους έδειξε τα διαφορετικά δαχτυλίδια που 
φορούσαν σε κάθε χέρι τους. Τους είπε δε να επιστρέψουν να πάρουν όσο χρυσάφι 
µπορέσουν από το πηγάδι του δράκου (διότι είχε ένα δωµάτιο γεµάτο χρυσάφι, ξέχασα να το 
πω αυτό;), να πάρει ο καθένας τη βασιλοπούλα της οποίας φόραγε το δαχτυλίδι και να 
γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτά έγιναν όπως τα είπε ο Γιάννος, τα αδέλφια του γύρισαν και 
παντρεύτηκαν µε τις βασιλοπούλες τους και αυτός έµεινε αιχµάλωτος του ∆ράκου. Ο καιρός 
περνούσε και αυτός όλο και στενοχωριόταν περισσότερο διότι δεν µπορούσε να βρει πού 
ήταν η βασιλοπούλα που αγαπούσε ο δράκος. ∆ιέτρεχε δε τον κίνδυνο να τον φάει ο δράκος. 
Εκεί λοιπόν που στενοχωριόταν και δεν ήξερε τι να κάνει ακούει να του µιλάει µια φοράδα 
που είχε ο δράκος. Ο δράκος είχε επίσης ένα βιολί και έπαιζε µε αυτό πολύ ωραία. Όταν δε 
πήγαινε να το πάρει ο Γιάννος, ο δράκος δεν τον άφηνε. Του λέει λοιπόν η φοράδα πού 
βρισκόταν η πεντάµορφη που αγαπούσε ο δράκος και επί πλέον του λέγει ότι θα συναντήσει 
πολλά εµπόδια. Να πάρει δε από την ουρά της τρεις τρίχες και όταν θα έχει ανάγκη να τις 
κάψει και αυτή θα εµφανιστεί αµέσως. Του είπε δε να πάρει και το βιολί του δράκου µαζί. 
Έκανε λοιπόν ο Γιάννος ότι του είπε η φοράδα. Στο δρόµο που πήγαινε βρίσκει µια στρίγγλα 
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που χτενιζόταν. Της πήρε τα χτένια και φεύγει. Κάποτε βρίσκεται µπροστά σε τρία µεγάλα 
ποτάµια. Έκανε τότε γέφυρα µε τα χτένια της στρίγγλας και πέρασε. Όταν έφτασε στον τόπο 
που ήταν η πεντάµορφη πήγε απέναντι από τον πύργο της και άρχισε να παίζει µε το βιολί. 
Τον άκουσε η πεντάµορφη και όταν τον είδε τον αγάπησε και τον κάλεσε να πάει κοντά της. 
Τότε ο Γιάννος έκαψε τις τρεις τρίχες της φοράδας και αµέσως η φοράδα εµφανίστηκε 
µπροστά του. Αρπάζει την πεντάµορφη τότε επάνω εις την φοράδα, πηδάει και εκείνος και 
φεύγουν. Τότε η πεντάµορφη κατάλαβε ότι την πήγαινε στο δράκο. 

«Μη φοβάσαι», της λέει ο Γιάννος, ο οποίος είχε αγαπήσει και αυτός την πεντάµορφη, 
«θα σε ελευθερώσω εγώ από το δράκο». 
Όταν έφτασαν στο δράκο, ο Γιάννος προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να τον σκοτώσει. 

Όσο όµως και αν τον χτυπούσε, το έκανε τέσσερα κοµµάτια, πάλι ο δράκος δεν πέθαινε. 
Μόλις πήγαινε ο Γιάννος να πάρει το βιολί, ο δράκος του φώναζε: 

«Γιάννο µην πειράζεις το βιολί µου!» 
Τότε ο Γιάννος κατάλαβε ότι η ζωή του δράκου δεν εξαρτάτο από τον ίδιο αλλά 

ευρίσκετο κάπου αλλού. Έβαλε λοιπόν την πεντάµορφη να τον ξεπλανέψει και να της πει 
πού ευρίσκετο η ψυχή του. Αυτός όµως δεν της το ‘λεγε της έλεγε ότι ευρίσκεται στη 
σκούπα, τον χτύπαγε όµως ο Γιάννος αλλά αυτός δεν πέθαινε. Με τα πολλά εκεί που του 
έλεγε ότι τον αγαπούσε και δεν θα τον πρόδιδε κατάφερε να της πει ότι η ζωή του ευρίσκετο 
στη γουρούνα µε τα τρία περιστέρια. Ξεκινάει λοιπόν πάλι ο Γιάννος για να βρει τη 
γουρούνα µε τα τρία περιστέρια. Περπάτησε, περπάτησε και κάποτε βρίσκει έναν παπά που 
βοσκούσε πρόβατα. 

«Γεια σου παπά µου» του λέει, «πώς τα έχεις τα πρόβατα;» 
« Τι να τα έχω» του λέει ο παπάς. 
«Έχουµε στα µέρη µας µια άγρια γουρούνα και δεν αφήνει να πλησιάσουν τα πρόβατα στο 

µέρος που βγαίνει το καλό χορτάρι.» 
Τότε κατάλαβε ο Γιάννος ότι αυτή είναι η γουρούνα που γυρεύει και λέει στον παπά: 
«Με παίρνεις εµένα να πάω στα πρόβατα παπά µου;» 
« Και γιατί να µη σε πάρω», λέγει ο παπάς. 
Πράγµατι την άλλη µέρα, πηγαίνει ο Γιάννος στα πρόβατα. Μαζί του όµως πηγαίνει και 

η κόρη του παπά. Ο Γιάννος παρατήρησε, είδε πού βοσκούσαν τα πρόβατα, είδε και τη 
Γουρούνα που δεν άφηνε να πλησιάσουν στα πράσινα χορτάρια. Το βράδυ λοιπόν λέγει στον 
παπά ότι την άλλη µέρα θέλει µόνος του να πάει στα πρόβατα. Έτσι κι έγινε. Μόλις έφτασαν 
στο µέρος που ήταν η Γουρούνα, ο Γιάννος έβαλε τα πρόβατα να βοσκήσουν στην 
πρασινάδα και αυτός πάλευε µε τη γουρούνα. Εκεί που πάλευαν λέει η Γουρούνα: 

«Να µπορούσα να µπω στη λούτσα να πάρω δύναµη θα σε ξέσκιζα». 
Τότε λέει και ο Γιάννος: 
«Να µου έφερνε κι εµένα η παπαδιά φαΐ και µια φ’τσέλλα κρασί θα έβλεπες πώς θα σε 

έκανα». 
Έτσι πάλευαν µέχρι το βράδυ. Όταν γύρισε σπίτι ο Γιάννος ο παπάς είδε ότι  τα 

πρόβατα ήταν γεµάτα γάλα και απόρησε. Την άλλη µέρα συνέβησαν πάλι τα ίδια, όλη την 
ηµέρα ο Γιάννος πάλευε µε τη Γουρούνα και τα πρόβατα βοσκούσαν στο λιβάδι. Αυτό έβαλε 
σε περιέργεια την παπαδιά, η οποία την άλλη µέρα ακολούθησε από πίσω το Γιάννο να ιδεί 
πού βοσκούσε τα πρόβατα και έφερναν τόσο γάλα. Πηγαίνει λοιπόν και όταν άκουσε το 
Γιάννο να λέει στη Γουρούνα: 

«Να µου έφερνε κι εµένα η παπαδιά φαΐ και µια φ’τσέλλα κρασί θα έβλεπες πώς θα σε 
έκανα», 

ξεκίνησε και πήγε κι έφερε φαΐ και κρασί. Αφού έτσι δυνάµωσε ο Γιάννος, αρχίζει πάλι 
την πάλη µε τη Γουρούνα και την έκανε δυο κοµµάτια. Τότε από την κοιλιά της βγήκαν τρία 
περιστέρια. Τα δύο τα σκότωσε ο Γιάννος και το άλλο το έβαλε στην τσέπη του και γύρισε 
κοντά στην πεντάµορφη. 

«Τι κάνει ο δράκος;»,τη ρωτάει. 
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«Τι να κάνει;» του λέει, «εδώ πεθαίνει». 
Πηγαίνει λοιπόν ο Γιάννος κοντά στο δράκο και τον κοίταξε που πέθαινε. Τότε αυτός 

άρχισε να σφίγγει το λαιµό του περιστεριού που είχε στην τσέπη του. Όσο το έσφιγγε , τόσο 
ο δράκος κόντευε να πεθάνει. Όσο το άφηνε τότε ξαναζωντάνευε κι ο δράκος. Τότε και ο 
Γιάννος έπνιξε το περιστέρι και ο δράκος πέθανε. Παίρνει λοιπόν ο Γιάννος την πεντάµορφη 
και γύρισε στον τόπο του και ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα. 

 
Παλαιοχώρι Συρράκου Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από τον κύριο Γεώργιο ∆ηπόντη 
(ο οποίος το γνώριζε από τον πατέρα του, 60 ετών, 

ο οποίος είχε ταξιδέψει µέχρι τα Ιωάννινα) 
 

8ο   Παραµύθι: «Ο τσοπάνος και η αλεπού» 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας τσοπάνος φύλαγε τα πρόβατά του και µια µέρα 

ανέβηκε σε ένα δέντρο να το κόψει για να φάνε τα γιδοπρόβατά του. Επάνω στο δέντρο ήταν 
ένα φίδι και κουλουριάστηκε στο λαιµό του τσοπάνου και άρχισε να του λέει: 

«Θα σε φάω γιατί µου χάλασες τη φωλιά µου» 
Ο τσοπάνος του λέει: 
«Μη µε τρως. Για πάµε να ρωτήσουµε και εκείνο το βόδι να ιδούµε τι θα µας πει» 
«Βόδι µου», λέει ο φίδι « τι λες να τον φάω αυτόν;» 
«Να τον φας», λέει το βόδι «διότι µε βάζει στο χωράφι να οργώσει και µε χτυπάει» 
«Θα σε φάω» επαναλαµβάνει το φίδι 
«Μη µε τρως. Ας ρωτήσουµε και εκείνο το γαϊδουράκι.» 
«Τι λες γαϊδαράκο; Να τον φάω;» 
«Ναι», απαντά ο γάιδαρος, «διότι µε φορτώνει πολύ και µε χτυπάει» 
«Θα σε φάω τώρα», λέει το φίδι 
Ξαφνικά παρουσιάζεται µια αλεπού. Κάνει νόηµα στην αλεπού ότι θα της δώσει τρεις 

κότες και έναν κόκοτο αν τον σώσει. 
«Πάµε να ρωτήσουµε και την αλεπού», λέει ο τσοπάνος 
«Τι λες κυρ’αλεπού; Να τον φάω;», είπε το φίδι 
«Ναι να τον φας. Αλλά δε µου λες τι διαφορές έχετε;» 
«Να ανέβηκε πάνω στο δέντρο και µου χάλασε τη φωλιά µου» 
«Εσύ πάνω στο δέντρο; Μα πώς ανέβηκες χωρίς χέρια και ποδάρια και εγώ µε χέρια και 

ποδάρια δεν µπορώ ν’ανέβω;» , είπε η πονηρή αλεπού 
«Να», της λέει το φίδι «έτσι ανέβηκα» και βρέθηκε στην κορυφή του δέντρου. 
«Φεύγα», λέει η αλεπού στον τσοπάνο, «να φέρεις ότι µου είπες» 
Πηγαίνει ο τσοπάνος στο σπίτι και ζητά να πάρει τις κότες και τον κόκοτο για την 

αλεπού.. 
«Τι θα κάνεις;», απαντά η γυναίκα του, «χαµένο είσαι θα πας τις κότες στην αλεπού;» 
«Τι λες; Αυτή µου έσωσε τη ζωή µου και θα λυπηθώ τις κότες;» 
Η γυναίκα επιµένει και τον καταφέρνει να πάρει το σκύλο στο τσουβάλι για να πιάσει 

την αλεπού να της πάρει και το τοµάρι. Φτάνει λοιπόν στην αλεπού µε το σκύλο στο σακκί. 
«Έλα πιο κοντά να µην τις χάσεις», της είπε 
«Βγάλτες έξω», λέει η αλεπού, «και τα’χω τέσσερα τα µατάκια µ’» 
Βγάζει το σκύλο και παίρνει στο κυνήγι την αλεπού και όπου φύγει φύγει. ∆εν µπόρεσε 

να την πιάσει και όταν η αλεπού πήγε πολύ µακριά πάνω σε µια µεγάλη σπηλιά κλαίοντας 
χάιδευε τα ποδαράκια της και έλεγε: 

«Πουζαλάκια µ’ πουζαλάκια µ’ να που να µη γλιτώνετε ποτέ άνθρωπο» 
Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα. 

Πράµαντα Ιωαννίνων, 1960 
Μια αφήγηση από τον κύριο Μάνθο, ετών 80 
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9ο   Παραµύθι: «Η αλεπού και ο κάβουρας που µοίραζαν το εισόδηµά τους» 
Μια φορά κι έναν καιρό, η αλεπού µε τον κάβουρα είχαν ένα κτήµα και το είχαν σπείρει 

σιτάρι. Όταν ήρθε ο καιρός, πήγανε στο κτήµα κι άρχισαν κι οι δυο µαζί να θερίζουν. Πιο 
πάνω από το κτήµα τους ήταν µια πέτρα µεγάλη κι η αλεπού σαν πονηρή που ήτανε είπε 
στον κάβουρα: 

«Ξέρεις, εκείνη η πέτρα µου φαίνεται πως θα ξεκολλήσει και θα µας πλακώσει και γι’ 
αυτό πρέπει να πάω να τη βαστάξω». 

Τον γέλασε τον κάβουρα και πάει αυτή και κάθισε στον ίσκιο απ’ την πέτρα κι ο 
κάβουρας θέριζε. Το θέρισε ο κάβουρας, το αλώνισε και ξεχώρισε τ’ άχυρο απ’ το σιτάρι. 

Τότε πάει η κυρα-Μάρω και λέει στον κάβουρα: 
«Εγώ»,  του  λέει,  «έκανα  περισσότερη  δουλειά  γιατί  βάστηξα  την  πέτρα  και  δε  µας 

σκότωσε, γι’ αυτό εγώ πρέπει να πάρω το σιτάρι κι εσύ το άχυρο». 
Ο κάβουρας όµως δεν ήθελε και γκρίνιαξαν. Και τότε του λέει πάλι η κυρα-Μάρω: 
«Ενώ δεν τα συµβιβάζουµε έτσι, θα βάλουµε ένα τσουβάλι µε άχυρο δέκα οργιές µακριά κι 

όποιος φτάσει πρώτος εκεί εκείνος θα πάρει το σιτάρι κι ο άλλος τα άχυρα». 
Κι ο κάβουρας έµεινε λίγο σκεφτικός και µετά αποφάσισε να κάµουν αυτό το πράγµα. 
Και µόλις ήταν έτοιµοι να ξεκινήσουν για να δουν ποιος θα φτάσει πρώτος, ο κάβουρας 

µ’ ένα πήδηµα βρέθηκε στην ουρά της αλεπούς χωρίς να τον πάρει χαµπάρι. Κι έτσι η κυρα- 
Μάρω έφυγε ξέγνοιαστη γιατί σίγουρη ήταν ότι θα φτάσει πρώτη στο τσουβάλι. Όταν 
έφτασε πια στο τσουβάλι γύρισε πίσω της να δει πού βρισκόταν ο κάβουρας, αλλά µε το 
γύρισµα που έκανε, πήδησε ο κάβουρας στο τσουβάλι, χωρίς πάλι να τον πάρει χαµπάρι. 
Αφού κοίταξε η αλεπού και δεν τον είδε πουθενά προς τα πίσω, γύρισε για να καθίσει στο 
τσουβάλι, αλλά µόλις γύρισε βλέπει τον κάβουρα επάνω και της λέει: 

«Αµ τώρα µου ’ρθες κυρα-Μάρω µ’ και µου χάλασες και τον ύπνο µ’. Κρίµα στα µεγάλα 
πόδια και τη φουντωτή ουρά». 

Κι έτσι η κυρα-Μάρω πιάστηκε από τα τέσσερα και πήρε αυτή το άχυρο κι ο κάβουρας 
το σιτάρι. 

 
Πράµαντα Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από τον κύριο Μάνθο, ετών 80 
 

10ο   Παραµύθι: «Το φίδι και ο κάβουρας κουµπάροι» 
Μια φορά κι έναν καιρό, το φίδι µε τον κάβουρα είχαν πιαστεί κουµπάροι. Ο κάβουρας 

πήγαινε συχνά στην τρύπα του φιδιού µα το φίδι δεν τον ήθελε και γι’ αυτό θέλησε να τον 
ξεµπερδέψει. Έτσι, βράδυ απ’ τα πολλά, που πήγε ο κάβουρας στην τρύπα του φιδιού, το 
φίδι κουλουριάστηκε καλά και µες στη µέση άφησε µια τρύπα για να κοιµηθεί ο κάβουρας. 
Ενώ κοιµήθηκαν, τη νύχτα το φίδι άρχισε να σφίγγει τον κάβουρα και ο κάβουρας άρχισε να 
λέει: «Κουµπάρε µη µε σφίγγεις»! Τον άφηνε λίγο το φίδι, αλλά πάλι τον ξανάσφιγγε. Ξανά ο 
κάβουρας του φώναξε: «Κουµπάρε πεθαίνω, µη µε σφίγγεις»! 

Πάλι τον άφησε λίγο το φίδι µα ξανά τα ίδια. Τότε ο κάβουρας του λέει: «Κουµπάρε 
ζύγωσε  το  αυτί  σου  στο  στόµα   µου   να   σου   πω   ένα   µυστικό   να   ευτυχήσεις». 
Και το φίδι τον άκουσε. Μόλις πήγε το αυτί του εκεί το φίδι, του δίνει µια γερή τσιµπιά και 
τότε το φίδι άρχισε να φωνάζει: «Κουµπάρε µη µε τσιµπάς»! 

Μα ο κάβουρας του απάντησε: «Όνειρα βλέπεις καηµένε...» 
Και δεν τον άφηνε καθόλου µέχρι που το φίδι ψόφησε. Τότε ο κάβουρας το ’πιασε από 

το λαιµό, το ’βγαλε έξω από την τρύπα και το τέντωσε ίσια πέρα και του είπε: 
«Κουµπάρε  αν  έτσι  ίσιος  ήσουνα  και  τη  νύχτα,  ασφαλώς  θα  είχες  τη  ζωή  σου  και 

σήµερα». 
 

Παλαιοχώρι Ιωαννίνων, 1960 
Μια αφήγηση από τον κύριο Γιάννη, ετών 67 
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11ο   Παραµύθι: «Τρεις απορίες» 
Ένας γέρο παππούς είχε τρία εγγονάκια. Το ένα είχε ακούσει από κάποιον να λέγει: 
«Το µισόν τον ανήφορο θα µε πάρεις καβάλα και τον µισόν θα σε πάρω και θα βγούµε 

καλά» και κανένας δεν πήρε τον άλλο καβάλα. Το δεύτερο είχε ακούσει άλλον να λέγει στον 
συνοδοιπόρο του: «Ωραίο σιτάρι έχει ετούτο το χωράφι έτοιµο δια θέρο, αλλά δεν ξέρω ο 
νοικοκύρης του χωραφιού να το έχει φαγωµένο το σιτάρι ή το έχει αφάγωτο». Το τρίτο είχε 
ακούσει άλλον να λέγει: «Στραβό είναι το µπουχαρί, αλλά τον καπνό τον βγάζει ίσια» 

Και ρώτησαν τον παππού τους να τους εξηγήσει τις απορίες τους και ο παππούς τους 
είπε: 

«Τις απορίες που έχετε και οι τρεις είναι µια ιστορία και ακούστε την να σας την ειπώ» 
και αρχίζει να λέγει και τα παιδιά ακούνε. 

Κάποτες παιδιά µου πέρασε ένας νέος εδώ στο µαγαζί , ας το ονοµάσουµε του Πάντου 
και µέσα βρήκε ένα γέρο ας τον ονοµάσουµε Γιαννακό Στάθη από τη Ράµια. Χαιρέτησε ο 
νέος και κάθισε και πήρε έναν καφέ και παίρνοντας τον καφέ ρώτησε τον γέροντα: 

«Για πού ώρα καλή γέρο;» 
«Για τη Ράµια παιδί µου αλλά σκέφτοµαι ποιος θα βγάλει τον ανήφορο στον Κριάκουρα» 

(καθώς ξέρετε παιδιά µου από του Πάντου ως το Παλιοχώρι είναι ανήφορος και προ πάντως 
εις τον Κριάκουρα) 

και λέγει ο νέος εις τον γέρο: 
«Αυτό σε στεναχωρεί; Μη στεναχωριέσαι καθόλου και εγώ για τη Ράµια πηγαίνω. Τον 

µισό τον ανήφορο θα σε πάρω καβάλα, τον µισό θα µε πάρεις και θα βγούµε καλά. Πάµε 
γέρο». 

Του γέρου του ήρθε λίγο βαρύ για να πάρει το νέο καβάλα , αλλά δεν είχε ειπεί τίποτες 
για να ιδεί τι θα γίνει. Ξεκίνησαν , βγήκαν στο Παλιοχώρι χωρίς να πάρει ο ένας τον άλλον 
καβάλα. Στο Παλιοχώρι βρήκαν το χωράφι µε το σιτάρι. Όταν το είδε ο νέος είπε στον γέρο: 

«Ωραίο σιτάρι έχει ετούτο το χωράφι έτοιµο δια θέρο, αλλά δεν ξέρω ο νοικοκύρης του 
χωραφιού να το έχει φαγωµένο το σιτάρι ή το έχει αφάγωτ;ο». Ο γέρος του είπε 

«Ξέρω και εγώ» και δεν του ξαναείπε τίποτες. Τον πέρασε για τρελό, και προχωρώντας 
το δρόµο έφτασαν στο σπίτι του Γιαννακού Στάθη, ο οποίος είχε µια κοπέλα πού ήταν κι 
κουτσή. Όταν έφτασαν  έξω από  την  πόρτα που  περνούσε ο δρόµος ο νέος θέλησε να 
αποχαιρετίσει τον γέροντα και να πηγαίνει στην δουλειά του. Ο γέρος δεν τον άφησε να 
φύγει και του είπε να πηγαίνουν από µέσα από το σπίτι ο νέος δέχτηκε πρόθυµα. Όταν 
µπήκαν µέσα τους καλωσόρισε η κόρη του και τους οδήγησε στο δωµάτιο µε το τραπέζι και 
τα καθίσµατα και τους είπε να καθίσουν και απεσύρθη εις το άλλον δωµάτιο όπου είχε τα 
πρεπούµενα για να τους προσφέρει. Τους τα πρόσφερε αξιοπρεπέστατα. Συζητώντας δε ο 
νέος µε τον γέροντα είπε ο νέος στον γέροντα: 

«Καλό µπουχαρί έχεις γέροντα, αλλά είναι λίγο στραβό» 
Πριν απαντήσει ο γέρος βγήκε η κόρη εις την µεσόθυρα και είπε εις τον νέο «Στραβό 

είναι το µπουχαρί, αλλά τον καπνό τον βγάζει ίσια». 
Ο δε νέος της απάντησε 
«Όταν τον καπνό τον βγάζει ίσια εντάξει είµεθα» 
«Συµφωνώ και εγώ» του είπε και αυτή και έτρεξε εις το δωµάτιο της, ο δε νέος 

σηκώθηκε αποχαιρέτησε τον γέροντα καθώς και αυτή και έφυγε. Ο γέροντας, φεύγοντας ο 
νέος του έδωσε ένα ζευγάρι µούντζες και του είπε µουρµουρίζοντας 

«Να!!! καλή του µέρα, τρελός είναι ο κακοµοίρης. Που το είδε το µπουχαρί στραβό» 
η δε κόρη είπε εις τον γέροντα 
« Τι έπαθες πατέρα; Μήπως έπαθες και άλλο τίποτες αυτού που έρχοσαν στον δρόµο µε 

τον νέο» και ο γέρος της είπε 
« Τι να πάθαινα», και της είπε για τον ανήφορο που του είπε να πάρει ο ένας τον άλλο 

καβάλα ενώ δεν πήρε κανένας τον άλλο και όταν βγήκε στο χωράφι µε το σιτάρι του είπε 
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δεν ξέρει αν ο νοικοκύρης είχε το σιτάρι φαγωµένο ή αφάγωτο. «Άθερο τρώγεται; Και τώρα 
µου λέγει το µπουχαρί στραβό. Που είναι στραβό;», και του λέγει η κόρη του: 

«‘Ακου πατέρα µην παραξενιέσαι µε τα λόγια που σου είπε. Είναι όλα σωστά, να σου τα 
εξηγήσω εγώ. Για τον ανήφορο που σου είπε να πάρετε ο ένας τον άλλο καβάλα εννοούσε τις 
κουβέντες που είπατε τις µισές ο ένας τις µισές ο άλλος και δεν  καταλάβατε κούραση. Για το 
σιτάρι εννοούσε αν το είχε πάρει ο νοικοκύρης δανεικό το είχε φαγωµένο. Αν δεν το πήρε 
δανεικό το είχε αφάγωτο. Το µπουχαρί δεν εννοούσε το πραγµατικό αλλά εννοούσε εµένα 
µπουχαρί και είπε καλό µπουχαρί έχεις αλλά είναι στραβό, δηλαδή καλή κοπέλα έχεις αλλά 
είναι κουτσή. Αυτή είναι η εξήγηση των τριών αποριών . Και το παιδί αυτό πήγαινε να διαλέξει 
κοπέλα για γυναίκα του αλλά ήθελε έξυπνη να µιλάει αυτός αλληγορικός και αυτή να τον 
καταλαβαίνει όπως του κατάλαβα εγώ και του απήντησα: «στραβός µπουχαρίς µα ο καπνός 
πηγαίνει ίσια» και µου είπε εντάξει και το βράδυ θα στείλει άνθρωπο να µε ζητήσει για 
γυναίκα του αλλά εσύ µην δυστροπήσεις, διότι θα ντροπιαστείς καθότι εγώ και αυτός έχουµε 
συµφωνήσει». 

Και έτσι έγινε παιδιά µου. Πήγε προξενητής το βράδυ και ζήτησε την κοπέλα από τον 
γέροντα και τα συµφώνησαν και πήρε ο νέος την νέα για γυναίκα του και έζησαν αυτοί καλά 
και εµείς καλύτερα. Και τώρα σηκωθείτε εγγονάκια µου να κάνουµε την προσευχή και να 
κοιµηθούµε και αύριο το βράδυ πρώτα ο θεός να είµαστε καλά να ειπούµε και άλλη ιστορία. 

 
Παλαιοχώρι Ιωαννίνων, 1960 

Μια αφήγηση από τον κύριο Γιάννη, ετών 67 
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Η σηµασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Συρράκου, για τους 
κατοίκους του 

 
Στέλλα Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc, Υπ. ∆ρ. Ε.Μ.Π. 

 

 
Περίληψη 

 
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών. Το Συρράκο, λόγω συγκεκριµένων κοινωνικών και 
οικονοµικών συνθηκών, αποτελεί σήµερα έναν από τους καλύτερα διατηρηµένους ορεινούς 
παραδοσιακούς οικισµούς της Ελλάδας. Στο κατώφλι της σύγχρονης ανάπτυξής του µοιάζει 
να προφυλάσσει επαρκώς την πολύτιµη κληρονοµιά του. Οι περισσότεροι κάτοικοί του δεν 
ζουν µόνιµα, αλλά περνούν σηµαντικό χρονικό διάστηµα σ’ αυτό, σε ετήσια βάση. Οι 
Συρρακιώτες υποστηρίζουν θερµά την προστασία της ελληνικής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. Θεωρούν τους εαυτούς τους προνοµιούχους ως προς το ότι διαθέτουν έναν 
µοναδικού αρχιτεκτονικού πλούτου οικισµό, χωρίς να παραβλέπουν ωστόσο τα στοιχεία 
εκείνα που αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία του. Εµφανίζονται θετικοί ως προς µια αυστηρή 
νοµοθεσία που θα προστατεύει αποτελεσµατικά την τοπική φυσιογνωµία και αναγνωρίζουν 
ότι η αρχιτεκτονική του τόπου τους είναι αυτή που µαγνητίζει τους επισκέπτες. 
Αντιλαµβάνονται ότι αυτή η αρχιτεκτονική τους µοναδικότητα είναι ικανή να στηρίξει τη 
µελλοντική ανάπτυξη του οικισµού, αν διατηρηθεί και συνδυαστεί παράλληλα µε άλλα 
στοιχεία της περιοχής. Εµφανίζονται πρόθυµοι να στηρίξουν οικονοµικά έναν φορέα  ο 
οποίος θα αναλάβει την προστασία και διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής, αν και 
στέκονται αρκετά αµήχανοι και διερευνητικοί ως προς το ύψος του χρηµατικού ποσού που 
δηλώνουν πρόθυµοι να καταβάλουν και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του φορέα. Οι 
αφηγήσεις τους για την οικιστική εξέλιξη του Συρράκου, η κριτική προσέγγιση των 
διαφόρων ζητηµάτων που τους τέθηκαν και οι προβληµατισµοί τους για το µέλλον του 
οικισµού τους αποδεικνύονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα. 

 

The importance of Sirako’s vernacular architecture for its habitants 
 

Stella Giannakopoulou, Architect, MSc, NTUA PhD Student 
 

 
Abstract 

 
Vernacular architecture represents one of the most important cultural elements of 

mountain areas. The settlement of Sirako, due to specific social and economical conditions, 
is one of the best well preserved mountainous traditional settlements in Greece, nowadays. 
At the threshold of its modern development it seems capable of preserving its valuable 
inheritance. Its habitants do not live permanently in the settlement, but spend an important 
amount of time in it at an annual base. The Sirako’s habitants warmly support the protection 
of Greek vernacular architecture. They consider themselves privileged in that they own a 
village of unique architectural beauty, without overlooking at the same time the elements that 
degrade its traditional character. They have a positive attitude at a firm legislation that will 
more effectively protect the local character and acknowledge that visitors are attracted to the 
settlement because of the local architecture. They understand that this architectural 
uniqueness can guaranty the future local development, if well preserved and smartly 
combined  to  other  elements  of  the  area.  They  are  willing  to  economically  support  a 
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foundation aiming to protect and preserve the local architecture, although seem uneasy and 
skeptical enough considering the amount of money they are willing to pay and the 
foundation’s way of function. Their narration about the building development of Sirako, their 
critical approach to several given issues and their views for the future of their settlement, are 
proved to be really interesting. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Γίνεται πολύς λόγος για την αξία και την αναγκαιότητα ή µη διατήρησης της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Το ζήτηµα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ορεινές 
περιοχές, που έχουν το προνόµιο να διατηρούν σηµαντικά αποθέµατα παραδοσιακού 
αρχιτεκτονικού πλούτου. Πως στέκονται οι κάτοικοι ενός παραδοσιακού οικισµού απέναντι 
στο πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτουν; Αυτοί, περισσότερο από κάθε άλλον, βιώνουν την 
ποιότητα του χώρου αλλά και τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν η σύγχρονη ζωή 
εντάσσεται σε αρχιτεκτονικά κελύφη του παρελθόντος. Τι σηµαίνει η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική του τόπου για τους κατοίκους του; Και πόσο πρόθυµοι είναι άραγε να την 
προστατέψουν; Οι προβληµατισµοί αυτοί αποτελούν το αντικείµενο της εργασίας αυτής. 

 
2. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ως πολιτιστικό αγαθό 

 
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κάθε τόπου εντάσσεται στην εθνική πολιτιστική 

κληρονοµιά. Αφορά στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του δοµηµένου περιβάλλοντος, όπως 
αυτά δηµιουργήθηκαν στις κάθε φορά συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. 
Μεγάλο τµήµα της αρχιτεκτονικής αυτής έχει πια χαθεί, απόρροια της µετέπειτα εξέλιξης. 
Περιοχές όµως που βρέθηκαν στο περιθώριο της ανάπτυξης κατάφεραν να διατηρήσουν 
σηµαντικό κοµµάτι της αρχιτεκτονικής τους παράδοσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των 
περιοχών αυτών βρίσκεται στους ορεινούς της όγκους. Ένα από τα καλύτερα, ίσως, 
παραδείγµατα χωριών που διατηρεί την παραδοσιακή του φυσιογνωµία και αρχιτεκτονική 
είναι ο οικισµός του Συρράκου, στο Νοµό Ιωαννίνων. 

Η παράδοση έχει αξία, κυρίως, εκπαιδευτική. Είναι ένα µάθηµα από το παρελθόν και 
µια αποθήκη γνώσης για το µέλλον. Η ιστορική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία που η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική κουβαλά είναι από µόνες τους ισχυρό επιχείρηµα διαφύλαξης 
και ανάδειξής της. Ταυτόχρονα όµως η διατήρησή της απαιτεί οικονοµικό κόστος, συχνά 
µεγάλο. Και αυτό αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη τροχοπέδη στην κατεύθυνση αυτή. Η αξία 
και η αναγκαιότητα διατήρησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ως πολιτιστικό αγαθό, 
είναι παγκοσµίως αναγνωρισµένη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις κατά καιρούς 
συµβάσεις που υπογράφονται µε στόχο την προστασία της1. Το Σύνταγµα της Ελλάδας 
επίσης αναγνωρίζει την αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του κάθε 
πολίτη…», άρθρο 24, παρ. 1. Επιπλέον, το 1978 το ΥΠΕΧΩ∆Ε χαρακτηρίζει 400 οικισµούς 
σε όλη την Ελλάδα ως παραδοσιακούς και θεσπίζει ιδιαίτερους όρους δόµησης σε αυτούς 
(ΦΕΚ 594∆/78). Ωστόσο παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες, η πράξη αποδεικνύει ότι 
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική δεν προστατεύεται πάντα αποτελεσµατικά. Η σηµαντική 
αλλοίωσή της είναι ήδη εµφανής (και στους παραδοσιακούς οικισµούς), ενώ η διατήρησή 
της απαιτεί τελικά πολύ περισσότερα από µια σχετική νοµοθεσία. 

 
 
 

1 UNESCO  Convention  for  the  Protection  of  the  World  Cultural  and  Natural  Heritage  (1972), 
UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (2003), κ.λπ. 
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Το δοµηµένο περιβάλλον κάθε τόπου αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Οι 
σύγχρονες ελληνικές πόλεις υστερούν σηµαντικά ως προς τη χωρική τους ποιότητα. 
Αντίθετα, η πλειοψηφία των ορεινών οικισµών πλεονεκτεί συγκριτικά, ως προς την 
αρχιτεκτονική µορφολογία του χώρου. Είναι δεδοµένο ότι τα πολιτιστικά µνηµεία, ή τα 
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά σύνολα, αποτελούν πόλους έλξης τουρισµού, σε παγκόσµιο επίπεδο, 
ικανά να κινητοποιήσουν πλήθος επισκεπτών από κάθε σηµείο της γης. Η Ακρόπολη 
αποτελεί το καλύτερο ελληνικό παράδειγµα. Η ορεινή παραδοσιακή  αρχιτεκτονική 
εµπεριέχει και εκφράζει το απόσταγµα αλλοτινών πολιτισµών. Είναι ο συνδυασµός της 
τέχνης, των τεχνικών, της τεχνολογίας και των κοινωνικών συνθηκών, πολιτισµών που 
γεννήθηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες της ορεινής φύσης. Εποµένως αποτελεί ένα καταρχήν 
ελκυστικό πολιτιστικό στοιχείο των ορεινών περιοχών. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι ο 
τουρισµός αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πηγές ανάπτυξης για τον ορεινό χώρο, η 
αναγκαιότητα της διαφύλαξης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής γίνεται ισχυρότερη. 

 
3. Ο οικισµός του Συρράκου 

 
Ιστορικά στοιχεία 
Το Συρράκο βρίσκεται στην Πίνδο, στη νότια απόληξη του όρους Περιστέρι (Λάκµος), 

σε υψόµετρο 1150µ. Το όνοµα του οικισµού προέρχεται, κατά µία εκδοχή, από τα πολλά 
νερά που συρρέουν στο χωριό. Το Συρράκο δηµιουργείται γύρω στα µέσα του 15ου αι. 
περίπου. Οι τότε κάτοικοι του Συρράκου είναι βλάχοι. Το χωριό αποκτά ιδιαίτερα προνόµια 
κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής (διοικητικά, οικονοµικά, πολιτικά) και γνωρίζει 
σηµαντική ανάπτυξη. Το 1510 είναι ένας µικρός οικισµός µε 30 οικογένειες, ενώ στα τέλη 
του 18ου αι. αριθµεί περίπου 4.000 κατοίκους. Αρχικά ο οικισµός στηρίζεται στην 
κτηνοτροφία. Σταδιακά, η αδυναµία επαρκούς κάλυψης των αναγκών του αυξανόµενου 
πληθυσµού, κινητοποιεί την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εµπορίου. Το Συρράκο γίνεται 
βιοτεχνικό κέντρο παραγωγής µάλλινων υφασµάτων, µε τα οποία εφοδιάζει πολλά µέρη της 
Ελλάδας και της Ευρώπης και η οικονοµική του ευηµερία απογειώνεται. Το 1821 το 
Συρράκο συµµετέχει στην επανάσταση. Οι Τούρκοι εισβάλουν στο χωριό, το πυρπολούν και 
το λεηλατούν, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων του το εγκαταλείπει αναζητώντας καταφύγιο 
σε πόλεις της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Το 1827 ή και νωρίτερα2, 40 οικογένειες περίπου 
επιστρέφουν µόνιµα στο Συρράκο, ενώ από το 1830 και µετά παρατηρείται µια µαζικότερη 
επιστροφή των κατοίκων. Το Συρράκο απελευθερώνεται οριστικά το Νοέµβριο του 1912. 
Στην απογραφή της επόµενης χρονιάς, ο οικισµός αποτελεί την τρίτη σε πληθυσµό 
κωµόπολη των Ιωαννίνων, µετά το Μέτσοβο και την Κόνιτσα. Σταδιακά όµως και µέχρι το 
1930 οι κάτοικοί του φεύγουν. Στην απογραφή του 1940, ο οικισµός αριθµεί περίπου 1300 
κατοίκους. Ακολουθούν ο πόλεµος, η κατοχή και ο εµφύλιος. Το Συρράκο συµµετέχει 
ενεργά. Τη δεκαετία του ’50 στο χωριό κατοικούν το χειµώνα µόνο 2-3 οικογένειες 
φυλάκων, ενώ το καλοκαίρι περίπου 150 οικογένειες κτηνοτρόφων. Η φθίνουσα 
πληθυσµιακή πορεία συνεχίζεται µέχρι που το χωριό ερηµώνει εντελώς. Αξιοσηµείωτα είναι 
τα στοιχεία των απογραφών τα έτη 1940 – 1970. Το 1940 στο Συρράκο κατοικούν 242 
οικογένειες (περίπου 1.300 άτοµα) και υπάρχουν 337 κτίρια, 9 εµπορικά καταστήµατα, 7 
βιοτεχνίες και 74 οικοτεχνίες. Το 1950 οι οικογένειες είναι µόλις 15, ενώ δεν υπάρχουν 
καθόλου καταστήµατα, βιοτεχνίες και οικοτεχνίες. Το 1970 στον οικισµό ζουν συνολικά 50 
οικογένειες. Μεταξύ 1940 – 1970 γκρεµίστηκαν 152 σπίτια. Το 1976, ανοίγεται δρόµος 
µέχρι  το  Συρράκο  και  η  δυνατότητα  πρόσβασης  στον  οικισµό  µε  όχηµα  λειτουργεί 

 
 
 

2 ∆εν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την χρονολογία εγκατάστασης στον οικισµό. 
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καταλυτικά στην µετέπειτα πορεία του, αφού αρχίζει µια περίοδος σταδιακής 
ανακατασκευής ολόκληρου του χωριού (Ζιώγας, 2004). 

Τα  τελευταία  χρόνια,  οι  Συρρακιώτες  επιστρέφουν  εποχιακά  στον  τόπο  τους,  για 
ορισµένο  διάστηµα  µέσα  στο  χρόνο,  ενώ  παράλληλα  έχει  αρχίσει  να  αναπτύσσεται 
σηµαντική τουριστική δραστηριότητα. Σήµερα υπάρχουν στον οικισµό περίπου 200 σπίτια 
(τα οποία κατοικούνται εποχιακά από 300 περίπου οικογένειες), πέντε ξενώνες, τρία 
εστιατόρια-ταβέρνες και δύο καφέ. Ο οικισµός µετατρέπεται σταδιακά σε περιοχή δεύτερης 
κατοικίας και σε επιλεγµένο τουριστικό προορισµό. Με κίνητρο την κάλυψη σηµαντικού 
µέρους του κόστους, πολλοί Συρρακιώτες αποφασίζουν να επισκευάσουν το πατρικό τους 
σπίτι ή να χτίσουν νέο, τα τελευταία 15 χρόνια. Η πλειοψηφία τους ζει σε κάποια κοντινή 
πόλη και η συνεχής βελτίωση του οδικού δικτύου καθιστά το Συρράκο εξαιρετικά ελκυστικό 
προορισµό. 

 

Πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του οικισµού 
∆ύο στοιχεία χαρακτηρίζουν την τοποθεσία του Συρράκου. Η έντονη κλίση του 

εδάφους και η ύπαρξη πηγών νερού. Απόρροια της απότοµης κλίσης του εδάφους είναι η 
πυκνή δόµηση του οικισµού (πλήρης αξιοποίηση του χώρου) και η έντονη υψοµετρική 
διαφορά µεταξύ βόρειας και νότιας πλευράς των κτιρίων. Ο οικισµός είναι 
προσανατολισµένος στο νότο. Ο σφιχτά δοµηµένος οικιστικός ιστός εγκλωβίζει το βλέµµα 
ανάµεσα στους ψηλούς πέτρινους τοίχους, ενώ τα λίγα ανοίγµατα του χώρου (πλατείες, 
σηµεία φυγής) αποκαλύπτουν µια πανοραµική θέα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
οικισµού γίνεται από δύο εισόδους, στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του. Τα οχήµατα 
σταθµεύουν υποχρεωτικά στις εισόδους του οικισµού, ενώ µέσα σ’ αυτόν η κίνηση είναι 
αποκλειστικά πεζή. Ένα στενό, πέτρινο µονοπάτι και ένα πέτρινο γεφύρι συνδέουν την 
κύρια είσοδο (ανατολική) µε το κέντρο του οικισµού. 

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Συρράκου εµφανίζει τα γενικά χαρακτηριστικά της 
Ηπειρώτικης   αρχιτεκτονικής, µε τοπικές ιδιαιτερότητες. Το φυσικό ανάγλυφο οργανώνει 
την κεντρική πλατεία του οικισµού σε περιορισµένης επιφάνειας επίπεδα. Το ψηλότερο 
διαµορφώνεται γύρω από την κεντρική εκκλησία του Αγ. Νικολάου, ένα χαµηλότερο 
επίπεδο, προέκταση του προηγούµενου, περιλαµβάνει ένα στεγασµένο χώρο στάσης, 
υπαίθρια πεζούλια και την κεντρική βρύση του χωριού, ενώ ένα τρίτο αρκετά χαµηλότερο 
επίπεδο ολοκληρώνει τη λειτουργία της πλατείας. Μικρότερα πλατώµατα δηµιουργούνται 
και σε άλλα σηµεία του οικισµού. Υλικό δόµησης όλων των κατασκευών του οικισµού είναι 
η πέτρα (ασβεστόλιθος). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων έχουν πλάτος 70-90 εκ., 
ενισχύονται κατά διαστήµατα µε οριζόντιες ξυλοδεσιές και µένουν ανεπίχριστες. Η 
επικάλυψη των στεγών γίνεται µε σχιστόπλακες, ενώ ο σκελετός τους µε ξύλο. Η στέγη έχει 
κλίση για την αποµάκρυνση του νερού της βροχής και του χιονιού και προεξέχει 
περιµετρικά του κτιρίου περίπου 40-60 εκ. (προστασία από τη βροχή και τον ήλιο). Σε 
ορισµένα σηµεία του οικισµού οι γωνιακοί τοίχοι των κτιρίων «κόβονται» κατάλληλα, έτσι 
ώστε να µεγαλώνει το πλάτος του µονοπατιού και να διευκολύνεται το πέρασµα των ζώων. 
Ορισµένα σπίτια έχουν αυλή, η οποία περικλείεται µε ψηλό πέτρινο τοίχο (Μαντζίλας, 
2004). 
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Εικόνα 1. Χαρακτηριστικές απόψεις του Συρράκου. 
 

Παρά τις σηµαντικές καταστροφές τις οποίες υπέστη το Συρράκο στο παρελθόν, 
σηµαντικό τµήµα του οικισµού διατηρείται. Οι ανοικοδοµήσεις που πραγµατοποιούνται 
µεταγενέστερα εναρµονίζονται µε τις προϋπάρχουσες κατασκευές. Λίγα στοιχεία σήµερα 
δεν εναρµονίζονται µε τον τοπικό χαρακτήρα και αυτά εντοπίζονται κυρίως στη χρήση 
υλικών όπως το αλουµίνιο (στη στέγη) και το πλαστικό (πινακίδες) ή στη µη σωστή χρήση 
της πέτρας (επένδυση τοιχοποιίας µε πλάκες). Ωστόσο, η σε µεγάλο βαθµό διατήρηση της 
τοπικής αρχιτεκτονικής οφείλεται, σε δύο κυρίως παράγοντες. Την ανυπαρξία µόνιµου 
πληθυσµού και την µη είσοδο του αυτοκινήτου µέσα στον οικισµό. Σε ένα µικρότερο βαθµό, 
η µέχρι τώρα περιορισµένη τουριστική δραστηριότητα ενδέχεται να έχει συµβάλει επίσης. Η 
χρήση οχηµάτων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου τρόπου ζωής και 
συνεπάγεται συγκεκριµένες χωρικές απαιτήσεις. Η στο ακέραιο διατήρηση των στενών, 
πέτρινων καλντεριµιών δεν θα ήταν δυνατή, µε παρουσία οχηµάτων στο εσωτερικό του 
οικισµού. Περισσότερο όµως καθοριστική είναι η απουσία µόνιµης κατοίκησης. Η απουσία 
µόνιµου πληθυσµού ισοδυναµεί µε την έλλειψη συγκεκριµένων αναγκών /χρήσεων. Η 
δεδοµένη λειτουργία του οικισµού ικανοποιείται από τις υπάρχουσες υποδοµές, ενώ η 
περιορισµένη διάρκεια παραµονής χαµηλώνει σηµαντικά τις λειτουργικές απαιτήσεις3. 
Παράλληλα, οι νέες χρήσεις τις οποίες γεννά η τουριστική δραστηριότητα εντάσσονται ήδη 
οµαλά στις υπάρχουσες δοµές. Υπάρχοντα κτίρια καλύπτουν τις νέες ανάγκες (το παλιό 
σχολείο έχει µετατραπεί σε ξενώνα), ενώ και ο µικρός συνολικά αριθµός των ξενώνων 
µοιάζει να συγκρατεί τον τουρισµό στα όρια της φέρουσας ικανότητας του οικισµού. 

 

4. Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
 

Κεντρικό πυρήνα της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση της σχέσης των κατοίκων µε την 
αρχιτεκτονική παράδοση του Συρράκου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα 
∆εκέµβριος 2010 – Μάιος 2010. ∆είγµα της έρευνας αποτέλεσαν 111, τυχαία επιλεγµένοι 
κάτοικοι του Συρράκου. Κάτοικοι θεωρήθηκαν όλοι όσοι διαθέτουν σπίτι στο Συρράκο και 
περνούν ορισµένο διάστηµα, σε ετήσια βάση, σ’ αυτό. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε 
ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώθηκαν είτε µε προσωπικές συνεντεύξεις, είτε µετά από 

 
3 Εύκολα, για παράδειγµα, ο σύγχρονος άνθρωπος αποχωρίζεται το αυτοκίνητό του, για µικρό χρονικό 
διάστηµα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Ειδικά όταν του επιβάλλεται από ένα δοµηµένο 
περιβάλλον όπως αυτό του Συρράκου. Θα συνέβαινε όµως το ίδιο, αν ο ίδιος σύγχρονος άνθρωπος 
ζούσε µόνιµα στο Συρράκο; 
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διανοµή στους ερωτώµενους. Για την αξιοπιστία της έρευνας επιδιώχθηκε η µέγιστη δυνατή 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος, ενώ η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το 
πρόγραµµα SPSS 13. Το ερωτηµατολόγιο στηρίχθηκε σε προηγούµενη σχετική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στον οικισµό του Μετσόβου, σε σχετική βιβλιογραφία σχετικά µε την 
οικιστική εξέλιξη του Συρράκου, καθώς και σε στοιχεία που αφορούν στην ισχύουσα 
οικοδοµική νοµοθεσία, στη διαδικασία κατασκευής των κατοικιών την τελευταία 20ετία, 
κ.λπ. Περιλαµβάνει δεκαεφτά συνολικά ερωτήσεις, πέντε από τις οποίες αφορούν στα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώµενων. 

 
5. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

 
Εντυπώσεις από τη συζήτηση µε τους κατοίκους 
Τα ερωτηµατολόγια αποτυπώνουν συγκεκριµένες απόψεις των κατοίκων στα θέµατα 

που τους τίθενται, αλλά δεν αποδίδουν τη χροιά των συναισθηµάτων και των αντιδράσεων 
που ο ερευνητής βιώνει κατά την προσωπική επαφή µαζί τους. Όπως επίσης και ενδεχόµενες 
επιπλέον πληροφορίες που προκύπτουν στη συζήτηση. Η πολύωρη επαφή µε τους κατοίκους 
του Συρράκου υπήρξε ιδιαίτερα γόνιµη και ενδιαφέρουσα, από κάθε άποψη. Κρίνω 
αναγκαία την παρουσίαση του απόηχου των συζητήσεων αυτών, ως βασικό κοµµάτι µιας 
εργασίας που αφορά τους ίδιους τους κατοίκους εξάλλου. Επιλέγω να αφηγηθώ την εµπειρία 
αυτή, σε πρώτο πρόσωπο, µεταφέροντας έτσι τη ζωντάνια της. 

Το Συρράκο µου ήταν γνωστό από παλιά, µέσα από βιβλία, σκόρπιες φωτογραφίες και 
αφηγήσεις άλλων. Πάντα, σε συνδυασµό µε το απέναντι χωριό. Τους Καλαρρύτες. Σαν το 
ένα να µην µπορεί να υπάρξει δίχως το άλλο. Κοινή συνισταµένη όλων των πηγών µου για 
τα δύο αυτά ορεινά χωριά της Πίνδου, µία: Υπέροχοι παραδοσιακοί οικισµοί που 
επιβάλλεται να δεις. 

Η πρώτη επαφή µου µε το Συρράκο (και τους Καλαρρύτες φυσικά) έγινε αρκετά χρόνια 
µετά, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδροµής. Το Συρράκο αποκαλύφθηκε στην τελευταία 
στροφή ενός δύσκολου, ορεινού δρόµου. Γαντζωµένο σε µια µάλλον γυµνή από βλάστηση, 
απότοµη πλαγιά του Περιστερίου, να περιβάλλεται από κορυφές και µια βαθιά χαράδρα. 
Αργότερα θα µάθαινα ότι στην χαράδρα κυλάει ποτάµι, που λέγεται Χρούσιας, ενώ 
µονοπάτι γεφυρώνει το ποτάµι και ενώνει το Συρράκο µε τους απέναντι Καλαρρύτες. Η 
πρώτη επίσκεψη στον οικισµό ήταν πυκνή σε συναισθήµατα και εικόνες, ενώ η ξαφνική 
δυνατή βροχή µάζεψε το χρόνο παραµονής. Ήταν µια µέρα µε ελάχιστους κατοίκους και 
κλεισµένα σπίτια. Το µοναδικό ανοιχτό καφενείο και η αφήγηση του πρόθυµου κάτοικου 
στο στριµωγµένο από φοιτητές µικρό µπαλκόνι, µέσα στην υγρασία, τη βροχή και την 
οµίχλη του βουνού, δεν θα µπορούσαν να αποτυπώσουν καλύτερα την πραγµατικότητα ενός 
ορεινού χωριού. 

Η δεύτερη επίσκεψη, µε σκοπό τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της έρευνας, ήταν 
ολότελα διαφορετική. «Να έρθεις στο πανηγύρι του Αγ. Νικολάου. Τότε θα βρεις πολύ κόσµο 
εδώ», µου είχε πει ο πρόεδρος της Κοινότητας. Και πράγµατι βρήκα, όχι µόνο κατοίκους 
αλλά και πολλούς επισκέπτες το τριήµερο εκείνο. Έζησα µαζί µε τους Συρρακιώτες τη 
γιορτή τους και ανάµεσα σε γλέντια, χορούς, φαγητό, καφέδες και βόλτες κατάφερα να 
συγκεντρώσω το υλικό που χρειαζόµουν. Όχι χωρίς κόπο βέβαια. Η αρχική έκπληξη και 
απορία σχεδόν όλων των κατοίκων, γρήγορα µετατράπηκε σε θερµή διάθεση συνεργασίας. 
Προηγήθηκαν βεβαίως εξαντλητικές, είναι αλήθεια, αυτο-συστάσεις. Ποια είµαι, µε τι 
ασχολούµαι και τι είδους έρευνα κάνω. Η βλάχικη καταγωγή µου επιστρατεύθηκε και 
αξιοποιήθηκε δεόντως, για να σπάσει ο πάγος και να κυλήσει η κουβέντα. 

Η πρώτη πληροφορία, που ήξερα ήδη από τον πρόεδρο, και επιβεβαίωσα από όλους 
τους κατοίκους, ήταν ότι το Συρράκο αναπτύχθηκε οικιστικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, 
κυρίως χάρη στις γενναιόδωρες επιδοτήσεις που δόθηκαν για την επισκευή και ανέγερση 
κατοικίας. Πολλοί κάτοικοι µου επισήµαναν ότι όλα αυτά τα χρόνια το Συρράκο βελτιώθηκε 
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πολύ αισθητικά και σε αυτό βοήθησε σηµαντικά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, κοινή 
παραδοχή των κατοίκων ήταν ότι η συµβολή των Αλβανών µεταναστών, των τελευταίων 
χρόνων, υπήρξε καθοριστική για την ανοικοδόµηση του χωριού. «Χωρίς τους Αλβανούς, δε 
θα γινόταν τίποτα» µου είπαν χαρακτηριστικά. Αυτοί εργάστηκαν στο χτίσιµο των σπιτιών, 
υπό την επίβλεψη των µηχανικών και των εργολάβων, από το ’90 κυρίως και µετά. Έκαναν 
δουλειές που οι Έλληνες δεν ήθελαν να κάνουν. Η ανοικοδόµηση του οικισµού δεν ήταν 
καθόλου εύκολη. Τα υλικά έπρεπε να µεταφερθούν από τα Γιάννενα, µε φορτηγά, και µετά 
µε καρότσια και µε τα χέρια µέσα στα στενά καλντερίµια του χωριού. Τα αυτοκίνητα 
σταµατούν στην είσοδο και µετά αναλαµβάνουν οι εργάτες. Αυτή η δυσκολία µεταφοράς 
των υλικών ανέβασε σηµαντικά και το κόστος κατασκευής, µου επισήµαναν όλοι σχεδόν. 
«Σκέψου πόσες ώρες δουλειάς χρειάστηκαν για να κουβαληθούν όλες αυτές οι πέτρες». Συχνά 
επίσης, από τα πολύ παλιά σπίτια, έπρεπε πρώτα να αφαιρεθούν υλικά. Πέτρες, καµένα 
ξύλα, κ.λπ. Να κουβαληθούν στα φορτηγά και να µεταφερθούν µετά τα νέα υλικά. Πολλοί 
επίσης µου ανέφεραν ότι υπήρχε µεγάλη δυσκολία και στην επίβλεψη της κατασκευής. Οι 
ίδιοι ζουν σε πόλεις και αδυνατούσαν να βρίσκονται καθηµερινά στο Συρράκο. Αν και 
θεωρητικά την επίβλεψη την είχαν οι µηχανικοί και οι εργολάβοι, στην πράξη οι εργάτες 
αφήνονταν να δουλέψουν µόνοι τους. 

Οι απαντήσεις των κατοίκων ήταν άµεσες στις περισσότερες ερωτήσεις, χωρίς να 
λείπουν ταυτόχρονα και κάποια σχόλια ή ενίοτε παράπονα. Όλοι εξέφρασαν µια βαθιά και 
ισχυρή αγάπη για το Συρράκο, µαζί µε µια δόση περηφάνιας για την µοναδική, όπως 
χαρακτηρίζουν, οµορφιά του οικισµού. Στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι το Συρράκο είναι 
ένας πολύ ιδιαίτερος ορεινός οικισµός και ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό σύνολο. Ορισµένοι 
περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν την 
κατοικία τους, την προσωπική δουλειά που επένδυσαν, αλλά και το µεράκι που είχαν κατά 
τη διαδικασία αυτή. ∆εν παρέλειπαν να τονίζουν ότι το κράτος οφείλει να δίνει οικονοµικά 
κίνητρα για την διατήρηση της αρχιτεκτονικής των ορεινών χωριών, και δη του Συρράκου. 
Αυτό έγινε βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση, µέσω κάποιων αναπτυξιακών 
προγραµµάτων, αλλά θα έπρεπε, σύµφωνα µε τους κατοίκους, να συνεχισθεί και να είναι 
ακόµη µεγαλύτερη η συνεισφορά του κράτους. Παράλληλα, ορισµένοι ανέφεραν ότι η 
νοµοθεσία δεν είναι τόσο αυστηρή σε ότι αφορά τους ελέγχους γύρω από τα µορφολογικά 
χαρακτηριστικά των σπιτιών. 

Όλοι ανεξαιρέτως ήταν ιδιαίτερα πρόθυµοι για κουβέντα, κάτι που ενδεχοµένως να 
οφείλεται και στη γενικότερη γιορτινή διάθεση του τριηµέρου. Φιλόξενοι εξαντλητικά όταν 
επισκέφτηκα τα σπίτια τους, εγκάρδιοι και πρόσχαροι όταν τους έβρισκα στο φαγητό ή τον 
καφέ τους. Παρά τον αρχικό µου προβληµατισµό αν θα δεχτούν να µου αφιερώσουν το 
χρόνο τους, όταν πηγαινοερχόµουν από τραπέζι σε τραπέζι εξηγώντας σε κάθε παρέα πως να 
συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια, τελικά το µόνο πρόβληµα ήταν η εύρεση πολλών 
στυλό(!). Πολλοί αποδείχθηκαν σηµαντικά προβληµατισµένοι για ζητήµατα που ευρύτερα 
συνδέονται µε την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η επιθυµία τους να προστατευθεί και να 
διατηρηθεί η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική γενικά, αλλά και του Συρράκου ειδικά, 
ήταν σαφής και απόλυτη. Κυρίαρχη αίσθησή µου ήταν ότι η διατήρησή της είναι χρέος 
όλων, γιατί αποτελεί τον πολιτισµό µας, την ιστορία µας και την κληρονοµιά των παιδιών 
µας. Εντύπωση µου έκαναν οι απόψεις µιας παρέας νέων Συρρακιωτών. Αγαπούν το χωριό 
τους επειδή δεν έχει πολύ τουρισµό και εύχονται όχι µόνο να παραµείνει έτσι, αλλά να ήταν 
ακόµη πιο αυθεντικό. Χωρίς καφέ και ταβέρνες, «να µαζευόµαστε στην πλατεία, µε µια 
ρετσίνα στο χέρι», να γυρίσει ο χρόνος προς τα πίσω και να επιστρέψει η απλότητα και ο 
αυθορµητισµός, που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχει αρχίσει να χάνεται. 

Ενδιαφέρουσα είναι µια µικρή αλλά σαφής αντίδραση, ανάµεσα στους κατοίκους, στη 
µουσειοποίηση του Συρράκου. Βλέπουν τον οικισµό ως ένα ζωντανό, εν εξελίξει οργανισµό 
και  όχι  ως  ένα  ανοιχτό  µουσείο  παραδοσιακής  αρχιτεκτονικής,  στατικό  στο  χρόνο. 
Εξέφρασαν ιδιαίτερα έντονη αντίδραση και διαφωνία προς τον επερχόµενο «Καλλικράτη». 
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∆εν έπαψαν να µου παραπονιούνται ότι η ενοποίηση που σχεδιάζεται θα αποβεί σε βάρος 
του Συρράκου και της µελλοντικής του ανάπτυξης. Στον γενικότερο προβληµατισµό τους 
εντάσσεται και η τουριστική ανάπτυξη του οικισµού. Αντιλαµβάνονται έντονα ότι το 
Συρράκο οφείλει τη φήµη του και προσελκύει τουρισµό στο γεγονός ότι είναι ένας 
παραδοσιακός οικισµός. Επισηµαίνουν ωστόσο, ότι αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό για 
να κρατήσει τους επισκέπτες πάνω από ένα τριήµερο, στο χωριό. Το Συρράκο, µου είπαν, 
πρέπει να αποτελέσει κοµµάτι ενός ευρύτερου τουριστικού δικτύου στην περιοχή και ο 
επισκέπτης να έχει µια πλατειά γκάµα επιλογών και δραστηριοτήτων, ικανή να τον κρατήσει 
στον τόπο περισσότερο χρονικό διάστηµα. «Άντε και ήρθε. Μετά τη δεύτερη µέρα τι θα κάνει; 
Που θα πάει; Τι άλλο θα δει;». Η έλλειψη διαδικτύου στον οικισµό, επισηµάνθηκε επίσης ως 
αρνητικό στοιχείο. 

 
Η ερώτηση που αφορά στην προθυµία πληρωµής τους, στον υποτιθέµενο φορέα 

προστασίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τους βρήκε µάλλον απροετοίµαστους. Η 
καταρχήν άµεση επιθυµία τους να συνεισφέρουν οικονοµικά, έµοιαζε να πηγάζει από 
ειλικρινή κίνητρα και πραγµατική αγάπη για την τοπική αρχιτεκτονική. Εποµένως, η θετική 
τους απόκριση δεν αµφισβητείται. Όταν η ερώτηση προχωρούσε στο δεύτερο σκέλος και 
έπρεπε να ορίσουν ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, τότε τον αρχικό ενθουσιασµό 
διαδεχόταν η απορία και συχνά η δυσπιστία. Αρκετοί τελικά δεν µπόρεσαν να µου 
καθορίσουν ένα συγκεκριµένο ποσό. Συχνά εισέπραττα τη φράση «∆εν ξέρω. Βάλε όσο 
θέλεις εσύ», κάτι που βέβαια δεν έκανα. Αλλά και οι περισσότεροι από όσους µου 
απάντησαν µε ένα συγκεκριµένο ποσό, το έκαναν µετά από πολλές διευκρινιστικές 
ερωτήσεις. «Τι φορέας θα είναι αυτός;», «Θα είναι κρατικός;», «Μα, καλά αφού η Κοινότητα 
φροντίζει για τις διάφορες κατασκευές στον οικισµό, θα γίνει κι άλλος φορέας; Τι χρειάζεται;», 
«Τι ποσό πρέπει να δώσω; ∆εν ξέρω... Για πόσο καιρό;», «Οι άλλοι τι έδωσαν;», «∆εν ξέρω 
να σου πω τώρα. Εξαρτάται από το πως θα είµαι οικονοµικά, τότε (όταν γίνει ο φορέας)», 
«Ποιος θα φτιάξει αυτόν τον φορέα;». Κάποιοι επίσης δήλωσαν ότι δεν είναι απαραίτητη η 
δηµιουργία ενός τέτοιου φορέα. Τα έργα που πρέπει να γίνουν γίνονται ήδη και φροντίζει η 
Κοινότητα γι’ αυτό. Μια υποψία δυσπιστίας µου έγινε αισθητή. ∆ιόλου µη αναµενόµενη 
ωστόσο, δεδοµένου ότι οι προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν σε οικονοµικά ζητήµατα, 
είναι  δυνατό  να  προκαλέσουν  δυσάρεστα  συναισθήµατα.  Περισσότερο  ακόµη,  όταν 
αφορούν σε ένα θέµα άγνωστο προς τους ερωτώµενους. Γιατί πράγµατι, πόσο εύκολα και 
ξεκάθαρα µπορεί να πει, ο καθένας µας, πόσο θα πλήρωνε προκειµένου να συµβάλει στην 
προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ενός οικισµού; Ωστόσο, αυτοί που µου 
απάντησαν άµεσα και µάλιστα ήταν απόλυτοι, ως προς την επιθυµία τους, ήταν οι νέοι. «Θα 
έδινα ότι είχα και ότι µπορούσα περισσότερο, για να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική του 
Συρράκου», µου είπαν κάποιοι από αυτούς. 

 

Ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων 
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 111 άτοµα, άντρες και γυναίκες, όλων των 

ηλικιακών οµάδων. Ο χρόνος διαµονής των κατοίκων στο Συρράκο κυµαίνεται από µερικές 
µέρες έως κάποιους µήνες, σε ετήσια βάση (∆ιάγρ. 1). Το 63% περίπου, διαµένει στο 
Συρράκο µέχρι ένα µήνα το πολύ. Έρχεται δηλαδή κυρίως τις γιορτές (Χριστούγεννα, 
Πάσχα), τις αργίες και τις ηµέρες των τοπικών πανηγυριών (∆εκαπενταύγουστο, Αγ. 
Νικολάου, κ.λπ). Ποσοστό 20% περίπου µένει στο Συρράκο από έναν µέχρι δύο µήνες, ενώ 
ένα 9% των κατοίκων µένει στο Συρράκο για περισσότερους από τέσσερις µήνες το χρόνο. 
Αν ληφθεί υπόψη και η µόνιµη παρουσία ορισµένων κατοίκων κάθε Σαββατοκύριακο λόγω 
του τουρισµού, σκιαγραφείται η εικόνα ενός οικισµού µε µικρή αλλά σταθερή παρουσία 
ατόµων, όλο το χρόνο, η οποία κορυφώνεται την εβδοµάδα του ∆εκαπενταύγουστου. 
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∆ιάγραµµα 1. Χρόνος διαµονής των κατοίκων στο Συρράκο. 
 

Ένα προσεκτικό µάτι διαβάζει στο Συρράκο µια συνεχή οικιστική εξέλιξη, που ξεκινά 
τρεις αιώνες πριν και φτάνει µέχρι το σήµερα. Οι απαντήσεις των κατοίκων σε σχετικό 
ερώτηµα επιβεβαιώνουν το συλλογισµό. Οι περισσότερες κατοικίες (των ερωτηθέντων) 
έχουν κατασκευαστεί στον προ-προηγούµενο αιώνα και συγκεκριµένα µεταξύ 1800 και 
1870. «Είναι πολύ παλιές» δηλώνουν πολλοί κάτοικοι. Ωστόσο, ένα ποσοστό 30% περίπου 
των κατοικιών είναι σύγχρονες κατασκευές, κτισµένες από το 1950 και µετά. Οι 
παλαιότερες κατοικίες επισκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν, κυρίως από το 1990 και µετά 
(∆ιάγρ. 2), δηλαδή τα τελευταία 15-20 χρόνια, οπότε και εντάχθηκαν σε προγράµµατα 
επιδοτήσεων. Έτσι, ένα κτίριο µπορεί να φέρει κατασκευαστικές τεχνικές και υλικά τριών 
αιώνων. 

 

 
∆ιάγραµµα 2. Έτος αποκατάστασης ή ανακαίνισης κατοικίας. 
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Αρχικά διερευνήθηκε η άποψη των κατοίκων σχετικά µε την αναγκαιότητα ή όχι της 
διατήρησης της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενώ παράλληλα τους ζητήθηκε να 
αιτιολογήσουν την άποψή τους. Σε ποσοστό 97,5% οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι θεωρούν 
απαραίτητη την προστασία και τη διατήρηση της ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις ήταν άµεσες και χωρίς δισταγµό. Η αιτιολόγηση της 
απάντησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (∆ιάγρ. 3). Για τους περισσότερους κατοίκους, 
η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισµού και 
της παράδοσης της Ελλάδας και γι’ αυτό θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί. Σηµαντικό 
ποσοστό των κατοίκων θεωρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνώνυµο της οµορφιάς, της 
αρµονίας και της υψηλής αισθητικής, στοιχεία για τα οποία πρέπει να προστατευθεί. Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική πρέπει να διαφυλαχθεί για να κληροδοτηθεί στις επόµενες 
γενιές, ως πολιτιστική κληρονοµιά και ως πηγή γνώσης για τους νεότερους απαντούν πολλοί 
ερωτώµενοι. «Είναι το καλύτερο που µπορούµε να αφήσουµε ως κληρονοµιά στα παιδιά µας» 
αναφέρεται χαρακτηριστικά. Για άλλους, η αρχιτεκτονική αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της 
ταυτότητας ενός τόπου. Είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί κάθε τόπο, τον χαρακτηρίζει ως 
µοναδικό και ως τέτοιο πρέπει να διατηρηθεί, ειδικά σε ένα µέλλον στο οποίο η 
παγκοσµιοποίηση απειλεί να ισοπεδώσει κάθε τι διαφορετικό, όπως χαρακτηριστικά 
επισηµαίνουν. Επίσης, πολλοί κάτοικοι απαντούν ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι η 
ιστορία µας, την οποία και οφείλουµε να προστατέψουµε, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
άποψη ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική µπορεί, εξαιτίας των χαρακτηριστικών της, να 
συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων µιας περιοχής. Τέλος, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι αρκετοί κάτοικοι «βλέπουν» στην παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική µια εν δυνάµει πηγή οικονοµικής ανάπτυξης, αφού, όπως δηλώνουν, η 
διατήρησή της επιβάλλεται δεδοµένου ότι αποτελεί έναν αξιόλογο πόλο έλξης τουρισµού. 
Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφωνούντες µε την προστασία και 
διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σηµειώνουν ότι κάτι τέτοιο εµποδίζει την 
εξέλιξη. 

 
Ο βαθµός αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα ενός οικισµού µπορεί επιστηµονικά 

να διερευνηθεί και να τεκµηριωθεί. Ωστόσο, έχει σηµασία πως αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι 
κάτοικοι το δοµηµένο περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλά και η ικανότητά τους να εντοπίζουν 
τα στοιχεία που τους ενοχλούν. ∆ιατηρεί, σύµφωνα µε τους κατοίκους του, το Συρράκο την 
παραδοσιακή του φυσιογνωµία ή όχι; Και σε ποιο βαθµό; Στο διάγραµµα 4 φαίνονται οι 
απόψεις των κατοίκων. 
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∆ιάγραµµα 3. Για ποιους λόγους θέλετε (ή όχι) να διατηρηθεί η ελληνική παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική; 
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∆ιάγραµµα 4. Οι απόψεις των κατοίκων σχετικά µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του 
Συρράκου. 

 
Το 90% των κατοίκων βλέπει το Συρράκο ως ένα παραδοσιακό οικισµό. Ωστόσο, το 

60% αυτών εντοπίζει ορισµένα στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι αλλοιώνουν σε µικρό βαθµό 
την παραδοσιακή φυσιογνωµία του Συρράκου. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά; Η µη χρήση της 
σχιστόπλακας στις στέγες και η χρήση σύγχρονων υλικών (στις στέγες ή σε άλλα τµήµατα 
των κτιρίων), συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές «ψήφους». Η χρήση κάποιων 
πινακίδων (ανόµοιων ή όχι ξύλινων) ενοχλεί επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό, ενώ η 
λειτουργία των καφέ και των ταβερνών, δεν µοιάζει να αλλοιώνει ιδιαίτερα την 
παραδοσιακή φυσιογνωµία του οικισµού. Η ύπαρξη πολλών καλωδίων της ∆ΕΗ 
αναφέρθηκε επίσης από ορισµένους, ως παράγοντας αλλοίωσης. 

 
Στο Συρράκο ισχύουν συγκεκριµένοι όροι δόµησης. Οι κάτοικοι ρωτήθηκαν αν 

θεωρούν αναγκαία και επαρκή την ισχύουσα νοµοθεσία, αν διαφωνούν µε αυτή και δεν 
επιθυµούν περιοριστικούς όρους δόµησης, ή αν θα προτιµούσαν µια ακόµη πιο αυστηρή 
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νοµοθεσία και µε µεγαλύτερο οικονοµικό κόστος για τους ίδιους, προκειµένου για την πιο 
αποτελεσµατική προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. Το 55% των 
κατοίκων επιθυµεί τη διατήρηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας, ενώ το 43% υποστηρίζει µια 
πιο αυστηρή νοµοθεσία, έστω και µε µεγαλύτερο κόστος για τους ίδιους. Οι συνθήκες 
οικοδόµησης µέσα στον οικισµό ανεβάζουν το κόστος κατασκευής µιας κατοικίας, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε από το 97.5% των κατοίκων. Ωστόσο, οι εκτιµήσεις τους για το πόσο 
ακριβώς επιπλέον κοστίζει η κατασκευή µιας παραδοσιακής κατοικίας (έναντι µιας 
συµβατικής κατασκευής), δεν δίνουν µια σαφή εικόνα (∆ιάγρ. 5). Η µεγάλη διαφοροποίηση 
ανάµεσα στις απαντήσεις είναι κατανοητή, αφενός λόγω της µη καθαρής εικόνας που µπορεί 
να έχει κάποιος σχετικά µε τα πραγµατικά κόστη κατασκευής, αφετέρου εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας κάθε κατασκευής. Το ενδιαφέρον στοιχείο, από τη σύγκριση των δύο 
προηγούµενων ερωτήσεων είναι ότι όλοι οι ερωτώµενοι που προτίθενται να επωµιστούν 
ακόµη περισσότερο κόστος (σε µια ενδεχόµενη αλλαγή της νοµοθεσίας), θεωρούν ότι ήδη 
επιβαρύνονται σηµαντικά (κατά 50% και κατά 100% κυρίως), για να κατασκευάσουν την 
κατοικία τους. 
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∆ιάγραµµα 5. Οι απόψεις των κατοίκων σχετικά µε το πόσο (%) επιπλέον αυξάνεται το 
κόστος κατασκευής µιας παραδοσιακής κατοικίας, στον οικισµό. 
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∆ιάγραµµα 6. Θα χρησιµοποιούσατε πέτρα και ξύλο, στην κατασκευή της κατοικίας σας, αν 
δεν το επέβαλε σχετική νοµοθεσία; 

 
Οι κάτοικοι ρωτήθηκαν επίσης, αν θα χρησιµοποιούσαν τα παραδοσιακά υλικά 

κατασκευής (πέτρα και ξύλο) στην κατοικία τους, ακόµη και αν δεν το επέβαλε η νοµοθεσία. 
Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο διάγραµµα 6. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι το 
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85% των ερωτώµενων θα έχτιζε µε τον ίδιο τρόπο το σπίτι του, είτε γιατί θεωρεί σηµαντικό 
οι νέες κατοικίες να χτίζονται σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα, είτε γιατί τους αρέσει 
αισθητικά η χρήση της πέτρας και του ξύλου, ακόµη και αν δεν το επέβαλε η σχετική 
νοµοθεσία. 

Αντιλαµβάνονται άραγε οι κάτοικοι µια ενδεχόµενη οικονοµική διάσταση στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισµού τους; Πιστεύουν ότι η διατήρησή της µπορεί να 
έχει κάποιο οικονοµικό όφελος για τους ίδιους;. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι το 76% 
των κατοίκων απάντησε θετικά στο σχετικό ερώτηµα. 

 
Ζητούµενο της έρευνας ήταν επίσης, να εξεταστεί η προθυµία πληρωµής των κατοίκων 

του Συρράκου, προκειµένου για την διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 
οικισµού. Τέθηκε στους ερωτώµενους το εξής υποθετικό σενάριο: Έστω ότι δηµιουργείται 
ένας φορέας προστασίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Συρράκου, µε σκοπό τις 
εργασίες συντήρησης. Ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν αν θα ήθελαν να 
συνεισφέρουν οικονοµικά, εθελοντικά, στο φορέα αυτό και να τεκµηριώσουν στη συνέχεια, 
την απάντησή τους. Το 73% των κατοίκων δήλωσε καταρχήν πρόθυµο, να συνεισφέρει 
οικονοµικά για τη στήριξη και λειτουργία του φορέα. 

Η αιτιολόγηση των απαντήσεων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (∆ιαγράµµατα 7 και 8). Η 
πλειοψηφία των κατοίκων θα ήθελε να συνεισφέρει οικονοµικά γιατί θεωρεί ότι αξίζει να 
διαφυλαχθεί η παράδοση για τις επόµενες γενιές. Σηµαντικό ποσοστό συνδέει την 
προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
ενώ ένα επίσης σηµαντικό ποσοστό των κατοίκων δηλώνει πρόθυµο να στηρίξει το φορέα 
γιατί θεωρεί ότι ένας παραδοσιακός οικισµός είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισµός. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους δέχονται οι κάτοικοι να 
συνεισφέρουν οικονοµικά αντικατοπτρίζουν τις λεγόµενες αξίες «µη-χρήσης». ∆ηλαδή, 
κάποιος είναι πρόθυµος να συνεισφέρει χρήµατα για το ενδεχόµενο µελλοντικής χρήσης 
ενός αγαθού, ή προκειµένου να το διατηρήσει για τις επόµενες γενιές ή ακόµη και απλά για 
να το προστατέψει χωρίς να προσβλέπει στη χρησιµοποίησή του. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όσοι δηλαδή δήλωσαν απρόθυµοι να συνεισφέρουν 
οικονοµικά επικαλέστηκαν ως κύριο λόγο άρνησης, το ότι θα έπρεπε να πληρώσουν για το 
σκοπό αυτό η πολιτεία ή η Κοινότητα. Ένα σηµαντικό ποσοστό των κατοίκων αρνείται να 
συνεισφέρει οικονοµικά λόγω χαµηλού εισοδήµατος, ενώ πολλοί δεν δίνουν χρήµατα γιατί 
πιστεύουν ότι αυτά δεν θα διατεθούν για το συγκεκριµένο σκοπό. Η δυσπιστία ως προς τη 
διαχείριση των χρηµάτων και η πεποίθηση ότι η προστασία είναι υποχρέωση της πολιτείας 
αποκαλούνται ως «αρνήσεις διαµαρτυρίας». Αυτό σηµαίνει ότι ο ερωτώµενος δεν είναι 
καταρχήν αντίθετος προς τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. 

Η σηµαντική πλειοψηφία των κατοίκων που είναι πρόθυµοι να συνεισφέρουν 
οικονοµικά στο φορέα αντανακλά ένα µέρος µόνο της συνολικής αξίας που η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική έχει, για αυτούς. Επαληθεύει επίσης προηγούµενες απαντήσεις τους, στην 
έρευνα, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για περαιτέρω διερεύνηση. 



220 

 

 

 

 

71% 
 

 
∆ιαφύλαξη παράδοσης 

 
Ελκυστικός προορισµός 

 

 
19% 

 

10% 
 

Προστασία περιβάλλοντος 
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∆ιάγραµµα 8. Λόγοι άρνησης πληρωµής στο φορέα. 
 

6. Συµπεράσµατα 
 

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι του Συρράκου πιστεύουν βαθειά στη διατήρηση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του τόπου τους, ως κοµµάτι και φορέα πολιτισµού. Οι 
κάτοικοι επένδυσαν προσωπική εργασία και χρόνο για να ξανά-οικοδοµήσουν και να ξανά- 
ζωντανέψουν το Συρράκο. Το έκαναν µε οικονοµική βοήθεια από το κράτος, κάτι το οποίο 
εκτιµούν και υποστηρίζουν ότι πρέπει να συνεχιστεί. Αναµόρφωσαν έναν οικισµό, 
αρχιτεκτονικά πολύ αξιόλογο, τον οποίο επιλέγουν πια ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες. 
Επιστρέφουν και ζουν στον τόπο τους για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, το οποίο µοιάζει να 
αυξάνεται στο µέλλον. Αγαπούν τον τόπο τους και αυτό προκύπτει τόσο από την ποιότητα 
του χώρου που έχουν δηµιουργήσει, όσο και από τις απαντήσεις τους στην έρευνα. Ωστόσο, 
στέκονται κριτικά απέναντι σε ότι θεωρούν ότι αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του 
Συρράκου. Εµφανίζονται, µάλιστα, να είναι πρόθυµοι να στηρίξουν και οικονοµικά έναν 
φορέα προστασίας της τοπικής αρχιτεκτονικής, αν και δεν είναι απόλυτα πεισµένοι για την 
αναγκαιότητα ίδρυσής του και τον τρόπο λειτουργίας του. Οι νέοι, ιδιαίτερα, µοιάζουν 
λιγότερο «καχύποπτοι» και εξίσου θερµοί ως προς την προστασία και ανάδειξη της 
παραδοσιακής φυσιογνωµίας του Συρράκου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που 
αναδεικνύεται  από  την  έρευνα,  είναι  το  γεγονός  ότι  οι  κάτοικοι  αντιλαµβάνονται  την 
«κρυµµένη» αναπτυξιακή διάσταση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αναγνωρίζουν 
πως αυτό το πολύτιµο κεφάλαιο που διαθέτουν µπορεί να συµβάλει τόσο στην τουριστική 
ανάπτυξη του οικισµού, όσο και στην ευηµερία γενικότερα των κατοίκων του. 
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Η δηµογραφική ταυτότητα των Τζουµέρκων από το 1940 έως σήµερα 
 

Αφροδίτη Μπασιούκα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 

 
Περίληψη 

 
Τα Τζουµέρκα αποτελούν µια ορεινή περιοχή. Η γεωγραφική θέση τους, το ανάγλυφο 

και οι κλιµατολογικές συνθήκες επηρέασαν την κατανοµή και τη σύνθεση του πληθυσµού 
τους, ο οποίος διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε µέσα από ένα σύνολο διαδοχικών 
οικονοµικών και πολιτικών γεγονότων, µε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτόν. Από 
το 1940 έως σήµερα η περιοχή πέρασε σταδιακά, από την περίοδο των γεµάτα ζωή χωριών 
και τους ένδοξους αγώνες, στην εγκατάλειψή τους και το αβέβαιο µέλλον τους. 

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή, η αιτιολόγηση και η ανάλυση των µεταβολών 
και των αλλαγών του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής των Τζουµέρκων, καθώς και των 
φαινοµένων που το αφορούν και συµβάλλουν στη διαµόρφωση και στην εξέλιξη του 
µεγέθους και της σύνθεσής του. Στόχος είναι, η ανάδειξη των φαινοµένων που οδήγησαν 
στη σηµερινή κατάσταση του πληθυσµού και η παρουσίαση των µελλοντικών τάσεων. Για 
να επιτευχθεί αυτό, το χρονικό διάστηµα της µελέτης προσδιορίζεται µε βάση σηµαντικά 
ιστορικά γεγονότα. Ορίζονται χρονικές περίοδοι, στις οποίες εξετάζεται η κατάσταση του 
πληθυσµού, δηλαδή το µέγεθος και η εξέλιξή του. Έπειτα, γίνεται η κατανοµή του 
πληθυσµού κατά φύλο και ηλικία και εξετάζεται η σύνθεσή του: ηλικία, φύλο και 
µορφωτικό επίπεδο. Τέλος, χρησιµοποιούνται πυραµίδες ηλικιών και πληθυσµιακοί δείκτες, 
ώστε να προσδιοριστούν οι µελλοντικές τάσεις. 

Τα τελικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή των παραπάνω, δείχνουν ότι ο πληθυσµός 
παρουσιάζει µικρή αύξηση. Παράλληλα όµως, γερνάει. Η µετανάστευση και η αστικοποίηση 
παρουσιάζονται ως οι κυριότερες αιτίες που διαµόρφωσαν τη σηµερινή κατάσταση του 
πληθυσµού. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι ορεινές περιοχές έχουν περάσει διάφορες περιόδους 
ερήµωσης, αλλά και περιόδους πληθυσµιακής ανάκαµψης. Τα Τζουµέρκα αποτελούν 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των µεταβολών. Βρισκόµαστε, ίσως, σε µια περίοδο 
ανάκαµψης των Τζουµέρκων; Αντί να περιµένουµε την απάντηση στο ερώτηµα, καλύτερα 
θα ήταν µε τη δράση µας να βοηθήσουµε ώστε να απαντηθεί αυτό θετικά. 

 
The demographic identity of Tzoumerka range from 1940 until today 

 
Afrodite Bassiouka, Spatial Planning and Development Engineer 

Aristotle University of Thessaloniki 
 

 
Abstract 

 
Tzoumerka is a mountainous region. It’s geographical position, it’s terrain and the 

weather conditions affected the distribution and composition of it’s population, which 
developed and evolved through a series of successive economic and political events, 
inducing both positive and negative effects. From 1940 until today, the region passed 
gradually from the time of the lively villages and glorious battles in abandonment and 
uncertainty over future. 
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The purpose of this study is to evaluate, justify and analyze the changes of the human 
resources at the area of Tzoumerka as well as to examine the phenomena that are related and 
have contributed to the formation and evolution of their size and composition. The aim is to 
highlight the events that led to the current situation of the population as well as the 
presentation of future trends. In order to achieve this, the study period is determined under 
significant historical events. The different time periods that are determined, examine the state 
of the population, the size and its evolution. Then, the population is examined by sex, age 
and educational level. Finally, age structure and population indicators are used to identify 
future trends. 

The final conclusions indicate that the population has been slightly increased. At the 
same time however the population is getting older. Migration and urbanization are presented 
as the main causes of the current state of the population. 

History has shown that mountainous areas have been through several periods of 
desertification as well as periods of population recovery. Tzoumerka is a typical example of 
such changes. Are we, perhaps, in front of the upswing of Tzoumerka? Rather than wait for 
the  answer  to  this  question,  it  would  be  better  to  contribute  energetically  towards  this 
direction. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Ο ανθρώπινος πληθυσµός αποτελούσε ανέκαθεν αντικείµενο µελέτης, καθώς η εξέλιξή 

του και τα δοµικά χαρακτηριστικά του διαµορφώνουν το περιβάλλον, στο οποίο αυτός 
γεννάται, εξελίσσεται και πεθαίνει, αλλά και διαµορφώνεται από αυτό. 

Ο ανθρώπινος πληθυσµός δεν αποτελεί αδρανή µάζα, αλλά προσοµοιάζει µε έναν 
οργανισµό, ο οποίος αδιάκοπα µετασχηµατίζεται και ανανεώνεται στο πλαίσιο των 
µεταλλαγών και των ανακατατάξεων, που αέναα σηµειώνονται στο φυσικό και στο 
κοινωνικό περιβάλλον (Παπαδάκης Μ. και Τσίµπος Κ., 2004). 

Επιπλέον, υπάρχει µια συνεχής και διαχρονική αλληλεπίδραση του ανθρώπινου 
πληθυσµού µε το χώρο. Ο χώρος στον οποίο κατοίκησε και κατοικεί προέκυψε είτε από την 
ανάγκη για επιβίωση και ασφάλεια είτε από τις επιθυµίες του. Καθορίστηκε δε, από τις κάθε 
φορά περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες. Εκεί διαµόρφωσε 
την ιστορία του, τις αξίες του, τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές του δοµές. 

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή, η αιτιολόγηση και η ανάλυση των µεταβολών 
και των αλλαγών του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής των Τζουµέρκων, καθώς και των 
φαινοµένων  που  το  αφορούν  και  συµβάλλουν  στη  διαµόρφωση  και  στην  εξέλιξη  του 
µεγέθους και της σύνθεσής του. Ειδικότερα, εξετάζεται: 

� η κατάσταση του πληθυσµού, δηλαδή το µέγεθος και η διάρθρωσή του: φύλο, 
ηλικία, εκπαίδευση. 

� η κίνηση του πληθυσµού και συγκεκριµένα τα φαινόµενα που συνδέονται µε τη 
διαχωρική κινητικότητα (µετανάστευση µεταξύ περιοχών ή χωρών) των µελών του. 
Αυτά προσδιορίζουν την κατάσταση του πληθυσµού και υποκινούν τις διαχρονικές 
µεταβολές και ανακατατάξεις του. 

� οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που διαµορφώνονται µεταξύ των 
κινήσεων και των δοµών του πληθυσµού. 

Από το 1940 και το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε πολλούς κατοίκους να κατατάσσονται 
στο στρατό και τη γερµανική κατοχή να επηρεάζει την περιοχή, µε όλες τις κακουχίες που 
αυτή  συνεπάγεται,  έως  τον  ελληνικό  εµφύλιο  και  τη  δικτατορία,  ο  πληθυσµός  των 
Τζουµέρκων δέχθηκε τις συνέπειες αυτών των γεγονότων. 

Τα χρόνια ανακατατάξεων και η προσπάθεια της χώρας να ορθοποδήσει, χωρίς ωστόσο 
να  δηµιουργεί  προϋποθέσεις  απασχόλησης,  ικανές  να  συγκρατήσουν  τον  πληθυσµό  και 
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ταυτόχρονα η ταχεία ανάπτυξη της βιοµηχανίας στη Γερµανία και την Αµερική, οδήγησε 
στο πρώτο κύµα µετανάστευσης των Ελλήνων προς το εξωτερικό. 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ακολούθησε και δεύτερο κύµα µετανάστευσης, προς τα 
µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αυτή τη φορά. Η αδυναµία συγκράτησης του πληθυσµού 
στις αγροτικές περιοχές, και ειδικά στις ορεινές, οδήγησε στη συσσώρευση πληθυσµών στα 
αστικά κέντρα και στη σταδιακή εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών. 

Στη συνέχεια, η απουσία πολιτικής σταθερότητας στα γειτονικά κράτη και τα κράτη της 
ανατολικής Ευρώπης και η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να «ανοίξει» τα σύνορα είχε 
ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να γίνει τώρα αυτή δέκτης µεταναστών. 

Τέλος, βιώνοντας τα τελευταία χρόνια την αρχή µιας γενικής οικονοµικής και 
κοινωνικής κρίσης, όπου οι κάτοικοι των µεγάλων αστικών κέντρων αρχίζουν και δέχονται 
τα πρώτα αποτελέσµατά της, είτε µε την αύξηση της ανεργίας και την έξαρση της βίας και 
της εγκληµατικότητας, είτε µε την κακή ποιότητα ζωής, η ύπαιθρος δέχεται, ολοένα και πιο 
συχνά, νέο πληθυσµό. 

 
2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 
Για να αναδειχθεί η επιρροή των παραπάνω γεγονότων και να καθοριστεί η 

δηµογραφική ταυτότητα του πληθυσµού των Τζουµέρκων ακολουθούνται δυο προσεγγίσεις: 
η στατική και η δυναµική προσέγγιση του πληθυσµού. Η στατική προσέγγιση, εξετάζει τον 
πληθυσµό σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, αναδεικνύοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς του: 
το µέγεθος, τα δηµογραφικά, γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του. 

Όµως, όπως προαναφέρθηκε ο πληθυσµός δεν είναι στατικός, εξελίσσεται συνεχώς. 
Ακολουθώντας τη δυναµική προσέγγιση, ο πληθυσµός και οι µεταβολές του εξετάζονται ως 
αποτέλεσµα της ταυτόχρονης και αδιάλειπτης δράσης των δυνάµεων της φυσικής κίνησης 
(γεννήσεις και θάνατοι) και της µεταναστευτικής κίνησης (εισροές-εκροές) του πληθυσµού 
(Παπαδάκης Μ. και Τσίµπος Κ., 2004). Τα φαινόµενα αυτά επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα 
την εξέλιξη του πληθυσµού, καθώς και την κατά φύλο και ηλικία διάρθρωσή του. 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµογραφική ανάλυση προέρχονται από τις 
απογραφές του πληθυσµού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (1940, 1951, 
1961, 1971, 1981, 1991, 2001). Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι στην επεξεργασία για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων, σε θέµατα πληθυσµού χρησιµοποιήθηκε ο πραγµατικός 
πληθυσµός. Η εναλλαγή του πληθυσµού από το χειµώνα στο καλοκαίρι, οι κάτοικοι του 
Σαββατοκύριακου και των γιορτών αριθµούνται πολύ περισσότεροι, από ότι ο 
απογραφόµενος µόνιµος πληθυσµός της περιοχής. Έτσι, ο πραγµατικός πληθυσµός 
θεωρήθηκε, ότι πλησιάζει την πραγµατικότητα της περιοχής µελέτης. 

 
3. Περιοχή µελέτης 

 
Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η περιοχή του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων, η οποία 

περιλαµβάνει τους ∆ήµους Αγνάντων, Αθαµανίας και τις Κοινότητες Θεοδώριανων και 
Μελισσουργών του Νοµού Άρτας και τους ∆ήµους Πραµάντων, Τζουµέρκων και τις 
Κοινότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου του Νοµού Ιωαννίνων.1 

Ο πληθυσµός της περιοχής επηρεάστηκε από τη γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο και τις 
κλιµατολογικές συνθήκες. ∆ιαµορφώθηκε και εξελίχθηκε, µέσα από ένα σύνολο  διαδοχικών 

 

 
1 Το νέο σχέδιο για τη διοικητική διαίρεση της χώρας «Καλλικράτης» ορίζει ότι πλέον οι ∆ήµοι 
Αγνάντων, Αθαµανίας και οι Κοινότητες Θεοδώριανων και Μελισσουργών, εφεξής θα αποτελούν 
ενιαίο ∆ήµο, το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, ενώ οι ∆ήµοι Πραµάντων και Τζουµέρκων και οι 
Κοινότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου, εφεξής αποτελούν ενιαίο ∆ήµο, το 
∆ήµο Βόρειων Τζουµέρκων. 
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οικονοµικών και πολιτικών γεγονότων, µε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτόν, 
καθιστώντας τον σήµερα µια ζωντανή εικόνα χρόνων ιστορίας. Από το 1940 έως σήµερα η 
περιοχή πέρασε σταδιακά, από την περίοδο των γεµάτα ζωή χωριών και τους ένδοξους 
αγώνες, στην εγκατάλειψη και το αβέβαιο µέλλον. 

Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουµε τις εξής περιόδους: την περίοδο των πολεµικών 
συγκρούσεων από το 1940 έως το 1950, την περίοδο από το 1950 έως το 1980 και την 
περίοδο από το 1980 έως σήµερα. Κατά την πρώτη περίοδο συνέβησαν δυο σηµαντικά 
ιστορικά γεγονότα: α) ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, 1940-1945 και β) ο ελληνικός Εµφύλιος 
πόλεµος, από το 1946 έως το 1949. Ο πληθυσµός των Τζουµέρκων συµµετείχε ενεργά σε 
αυτά και υπέστη σηµαντικές απώλειες. Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται από τρία 
σηµαντικά γεγονότα, που επηρέασαν τη δηµογραφική εξέλιξη της χώρας, αλλά και των 
Τζουµέρκων ειδικότερα. Αυτά είναι: α) η εξωτερική µετανάστευση προς τις υπερωκεάνιες 
χώρες (Αµερική, Καναδάς και Αυστραλία) και προς τη ∆υτική Ευρώπη (κυρίως Γερµανία), 
έως το 1973 (Κοτζαµάνης Β. και Ανδρουλάκη Ε., 2007) β) η παλιννόστηση των µεταναστών 
της προηγούµενης περιόδου, από το 1970 έως το 1980, µια περίοδος που σηµαδεύεται από 
την πετρελαϊκή κρίση και την ύφεση της οικονοµίας και γ) η αστικοποίηση  κατά  την 
περίοδο 1950-1960, περίοδος ανασυγκρότησης και οικονοµικής ανάπτυξης. Η τρίτη 
περίοδος χαρακτηρίζεται α) από την είσοδο των αλλοδαπών µεταναστών στη χώρα, η οποία 
ξεκίνησε το 1991, β) από µια περίοδο προσπάθειας οικονοµικής ανάπτυξης και 
ανασυγκρότησης της χώρας από το 1989 έως και σήµερα (πακέτο Ντελόρ, Κοινοτικά 
Πλαίσια Στήριξης - όπου δόθηκε η δυνατότητα αναγέννησης των αγροτικών περιοχών, µε 
ενίσχυση τα τελευταία χρόνια και των ορεινών περιοχών, µέσω των προγραµµάτων Leader) 
και γ) σήµερα εν έτει 2010, µια περίοδο βαθειάς οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης. 

 
4. Μεγέθη και Εξέλιξη του Πληθυσµού 

 
Τα µεγέθη και η εξέλιξη του πληθυσµού δείχνουν την κατάσταση ενός πληθυσµού, σε 

µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή αλλά, και τη διαχρονική µεταβολή του. 
Η ΕΣΥΕ, απογράφει τρία είδη πληθυσµών: 
� Το νόµιµο πληθυσµό κάθε ∆ήµου ή Κοινότητας, ο οποίος είναι ο αριθµός των 

ατόµων κάθε ηλικίας και φύλου, ελληνικής ή ελληνικής και ξένης υπηκοότητας, τα 
οποία κατά την ηµέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρηµένα  στα 
αντίστοιχα δηµοτολόγια και εφόσον κατά την ηµέρα της απογραφής βρίσκονταν 
στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα, ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό. 

� Το µόνιµο πληθυσµό, ο οποίος ορίζεται ως ο αριθµός των ατόµων που έχουν τη 
συνήθη διαµονή τους σε κάθε Περιφέρεια, Νοµό, ∆ήµο/Κοινότητα, 
∆ηµοτικό/Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα και οικισµό. 

� Τον πραγµατικό πληθυσµό, ο οποίος είναι ο αριθµός των ατόµων, ηµεδαπών και 
αλλοδαπών,  που  βρέθηκαν  παρόντα  κατά  την  ηµέρα  της  απογραφής,  σε  κάθε 
Περιφέρεια, Νοµό, ∆ήµο/Κοινότητα, ∆ηµοτικό/Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα και οικισµό.  

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, υπάρχουν 10.144 άτοµα που δηλώνουν, ότι η 
µόνιµη κατοικία τους βρίσκεται στα Τζουµέρκα. Τα άτοµα που απογράφηκαν στην περιοχή 
είναι 16.630 και οι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, 25.770 
άτοµα. 
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Πίνακας 1. Πληθυσµός των Τζουµέρκων σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. 
 Μόνιµος Πραγµατικός Νόµιµος 

Τζουµέρκα 10.144 16.630 25.770 
Ήπειρος 336.392 353.883 396.732 
Ελλάδα 10.934.097 10.964.020 - 

 

Τα Τζουµέρκα αποτελούν το 3% του συνολικού µόνιµου πληθυσµού και το 4,5% του 
συνολικού πραγµατικού πληθυσµού, της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο σύνολο της χώρας, τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ µικρά, αναδεικνύοντας την πληθυσµιακή υστέρηση, τόσο 
της περιοχής, όσο και της Περιφέρειας γενικότερα. Η Ήπειρος αποτελεί, µόλις το 3% του 
µόνιµου πληθυσµού και το 3,2% του πραγµατικού πληθυσµού της χώρας. Ο νόµιµος 
πληθυσµός των Τζουµέρκων αποτελεί το 6,5% του νόµιµου πληθυσµού της Ηπείρου. Η 
περιοχή λόγω της ορεινότητας δε συγκεντρώνει µεγάλο µόνιµο και πραγµατικό πληθυσµό. 

Συγκρίνοντας τα τρία είδη των πληθυσµών του πίνακα 1 διαπιστώνεται, ότι υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές. Αυτό εµποδίζει να βρούµε τον ακριβή πληθυσµό της περιοχής, καθώς 
φαίνεται ότι έχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό µόνιµου πληθυσµού, αλλά ο πραγµατικός και ο 
νόµιµος πληθυσµός είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό σηµαίνει, ότι υπάρχει ένα σηµαντικό 
µέγεθος του πληθυσµού, το οποίο διατηρεί επαφή µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο µε τον τόπο 
που απογράφηκε ή είναι εγγεγραµµένος. Το ότι διατηρεί αυτή τη σχέση µπορεί να 
αξιοποιηθεί κατάλληλα και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Σύµφωνα µε τις απογραφές της ΕΣΥΕ, η περιοχή των Τζουµέρκων το 1940 αριθµούσε 
30.203 κατοίκους. Με διάφορες αυξοµειώσεις ο πληθυσµός της ανέρχεται σήµερα στους 
16.630 κατοίκους. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει το µέγεθος του πληθυσµού σε απόλυτα µεγέθη. 
Στη  συνέχεια,  αναδεικνύονται  οι  τάσεις  µεταβολής  των  Τζουµέρκων  σε  σχέση  µε  την 
Ήπειρο και τη χώρα. 

 
Πίνακας 2. Πραγµατικός πληθυσµός από το 1940 έως το 1991. 

Έτη 1940 1951 1961 
Τζουµέρκα 30.203 23.486 23.721 
Ήπειρος 332.132 330.543 352.604 
Ελλάδα 7.344.860 7.632.801 8.388.553 

    
Έτη 1971 1981 1991 
Τζουµέρκα 18.467 20.103 15.934 
Ήπειρος 310.334 324.541 339.728 

 

Ελλάδα 
 

8.768.641 
 

9.740.417 10.259.90 
0 

 

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τη διαχρονική µεταβολή του πληθυσµού από το 1940 έως το 
1991. Όπως φαίνεται τα Τζουµέρκα περνούν από διάφορα στάδια αύξησης ή µείωσης του 
πληθυσµού. Συγκεκριµένα διακρίνονται τρεις περίοδοι µικρής αύξησης του πληθυσµού: 
1951-1961, 1971-1981 και 1991-2001 και τρεις περίοδοι µεγάλης µείωσης του πληθυσµού 
1940-1951, 1961-1971 και 1981-1991. 
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Πίνακας 3. Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού από το 1940 έως το 2001. 
 

 

Έτη 
1940- 
1951 

1951- 
1961 

1961- 
1971 

1971- 
1981 

1981- 
1991 

1991- 
2001 

Τζουµέρκα -22% 1% -22% 9% -21% 4% 
Ήπειρος 0% 7% -12% 5% 5% 4% 
Ελλάδα 4%* 10% 5% 11% 5% 7% 

*  H προσάρτηση της ∆ωδεκανήσου το 1947 είχε ως αποτέλεσµα την 
εξισορρόπηση του πληθυσµού  έπειτα από τον πόλεµο. 

 

Ξεκινώντας από το 1940, η περιοχή συγκεντρώνει το µεγαλύτερο σε µέγεθος πληθυσµό 
έως σήµερα αριθµώντας 30.203 κατοίκους. Ακολουθεί ο πόλεµος του 1940 και ο Εµφύλιος 
µε πολλές ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες οδηγούν σε µείωση του πληθυσµού του 1940 
κατά 22%. Από το 1951 έως το 1961 ο πληθυσµός παρουσιάζει αύξηση, της τάξης του 1%, 
ποσοστό το οποίο φανερώνει, ότι ο πληθυσµός συγκρατείται στην περιοχή. Το χαµηλό αυτό 
ποσοστό είναι συνδυασµός της αύξησης των γεννήσεων που ακολούθησε µε το τέλος του 
πολέµου και των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που οδήγησαν στη µετανάστευση και την 
αστικοποίηση της περιόδου αυτής. Η περιοχή δέχεται µια ακόµη σηµαντική µείωση τη 
δεκαετία 1961-1971, της τάξης του 22%. Είναι η περίοδος της εξωτερικής µετανάστευσης, 
µε σκοπό την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, η οποία επηρέασε σε σηµαντικό 
βαθµό τα Τζουµέρκα, αλλά και την Ήπειρο γενικότερα. Οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής 
αυτής αποτυπώθηκαν στην τοπική πολιτιστική παράδοση, στη δηµοτική µουσική, στα ήθη 
και τα έθιµα. Μέσα από αυτά εκφράστηκε η αλλαγή, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αλλά 
και το ανθρώπινο συναίσθηµα, οι θυσίες που άλλοτε απέδιδαν καρπούς και άλλοτε όχι. 
Κανένας δε θα εγκατέλειπε το σπίτι του εάν δεν υπήρχε ανάγκη, η ανάγκη αυτή γέννησε τη 
µετανάστευση. 

Τα επόµενα χρόνια (1971-1981) ακολουθεί η παλιννόστηση. Λιγότεροι, όµως, είναι 
αυτοί που επιστρέφουν στα ορεινά χωριά τους, αφού οι συνθήκες εκεί δεν το επιτρέπουν. Η 
έλλειψη εργασίας, η αποµόνωση αλλά και η νέα νοοτροπία, που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εγκατάσταση των παλλινοστούντων στα 
µεγάλα αστικά κέντρα. Εκτός όµως από την επιστροφή των λίγων µεταναστών, ο πληθυσµός 
αυξάνεται λόγω του ότι, όσοι δε µετανάστευσαν παρέµειναν στην περιοχή δηµιουργώντας 
πολυµελείς οικογένειες. Εδώ, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σεισµός του 1967, που συνέβη στην 
περιοχή, οδήγησε ένα µικρό µέρος του πληθυσµού στη φυγή, αλλά αποτέλεσε και µια 
αφορµή για να ξεκινήσει η ανοικοδόµηση. Η ανοικοδόµηση, αλλά και η κατασκευή οδικών 
έργων την περίοδο εκείνη προσέφεραν εργασία στους τοπικούς πληθυσµούς, συγκρατώντας 
τους στην περιοχή. 

Η διάνοιξη των δρόµων όµως, οδήγησε στη σύνδεση των βουνών µε τις πόλεις και το 
αντίστροφο. Στον πληθυσµό των αποµονωµένων ορεινών περιοχών έγινε γνωστή, µια νέα 
κουλτούρα, ένας νέος πολιτισµός, µια νέα πραγµατικότητα. Τα αστικά κέντρα, συνώνυµα µε 
θέσεις εργασίας, µε καλύτερες προοπτικές εκπαίδευσης και ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής για 
τους νέους, αλλά και τους µεγαλύτερους ήρθαν πιο κοντά. 

Έτσι, την περίοδο 1981-1991 πραγµατοποιείται η αστικοποίηση, η οποία συµβάλλει σε 
µια ακόµη µείωση του πληθυσµού κατά 21%, ίδια µε εκείνη που προκάλεσε στην περιοχή ο 
πόλεµος, ο Εµφύλιος και η εξωτερική µετανάστευση. 

Η αστικοποίηση άλλαξε τα κοινωνικά και δηµογραφικά πρότυπα. Οι µικρές ηλικίες και 
σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωµένοι εγκατέλειψαν την περιοχή. Οι µεταβολές αυτές είχαν 
ως αποτέλεσµα να ερηµωθεί ένα µεγάλο µέρος των κατοικιών και πολλά σχολεία να 
κλείσουν.  Χάθηκε  ένα  σηµαντικό  κοµµάτι  της  παραδοσιακής  αρχιτεκτονικής  και  των 
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τοπικών παραδόσεων. Οι παραγωγικές δραστηριότητες, που για αιώνες συντηρούσαν τους 
τοπικούς πληθυσµούς, εγκαταλείφθηκαν. Τα βουνά έπαψαν να είναι χώρος ζωής. 

Οι ορεινοί έγιναν κάτοικοι του άστεως, παίρνοντας µαζί παραδόσεις και συµπεριφορές. 
Οι νέοι αστοί επιστρέφουν το καλοκαίρι στα ορεινά µαζί µε την κουλτούρα της πόλης. Η 
ποιότητα ζωής στις πόλεις, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ανάπτυξη του τουρισµού, η 
ανάγκη για φυγή από την πραγµατικότητα και η επιθυµία του ανθρώπου να έρθει ξανά σε 
επαφή µε τη φύση, δηµιούργησε τους επισκέπτες του καλοκαιριού, των γιορτών και των 
Σαββατοκύριακων. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ελεφάντη (2002): «Τα µικρά παιδιά 
µαζί µε τη γιαγιά κι οι γονείς στην Αστυπάλαια ή τη Σίφνο. Τα επισκέπτεται βέβαια το πλήθος 
ποικιλόχρωµων παραθεριστών-τουριστών για λίγες µέρες, που συν τοις άλλοις αναβιώνουν 
όπως λέγεται τα παλιά πανηγύρια… Ως προς το κύριο τα βουνά είναι τόποι εισπνοής καθαρού 
αέρα των βεβαρυµµένων από τους ρύπους της πόλης πνευµόνων, ορειβασίας, φωτογραφίας, 
ράφτινγκ, χιονοδροµιών, ένα γραφικό ντεκόρ, ένα τοπίο σαν σκηνικό που πλαισιώνει την 
έξοδο του Σαββατοκύριακου, το Πάσχα ή Χριστούγεννα στο χωριό.» 

Τέλος, η περίοδος από το 1991 έως το 2001 παρουσιάζει αύξηση 4%. Αυτό συνδέεται, 
είτε µε αύξηση γεννήσεων και µείωση θανάτων, είτε µε επιστροφή ή κατοίκηση νέου 
πληθυσµού είτε λόγω των µετακινήσεων πληθυσµών κατά τη διάρκεια των απογραφών, από 
τον τόπο διαµονής, στον τόπο γέννησης, µε σκοπό να απογραφούν εκεί. Αυτό, είναι ένα 
φαινόµενο που παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των απογραφών. Σκοπός 
της µετακίνησης αυτής είναι η αύξηση του µεγέθους του πληθυσµού, ώστε ο δήµος ή η 
κοινότητα να χρηµατοδοτείται περισσότερο από τις κρατικές επιδοτήσεις (οι οποίες 
αποτελούν τη µόνη πηγή εισοδήµατος για κάποιους δήµους και κοινότητες). 

Η έλευση ξένων µεταναστών αναζωογόνησε την περιοχή. Το 1981 στα Τζουµέρκα 
κατοικούσε µόνο ένας αλλοδαπός. Η απογραφή του 2001 αναφέρει 83, χωρίς να λαµβάνει 
υπόψη της τους εποχιακούς εργάτες. 

Η σηµερινή οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, ίσως αποτελεί την κατάλληλη 
συγκυρία για το ξαναζωντάνεµα των ορεινών οικισµών των Τζουµέρκων. Ήδη κάποιοι 
πήραν την απόφαση και «γύρισαν». 

 
5. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά 

 

Α. Κατανοµή κατά φύλο και ηλικία 
Η κατανοµή του πληθυσµού κατά φύλο και ηλικία παρουσιάζεται µε την πυραµίδα 

ηλικιών του πραγµατικού και του µόνιµου πληθυσµού του 2001. Η πυραµίδα ηλικιών 
αποτελεί έναν παραστατικό τρόπο περιγραφής της εξέλιξης ενός πληθυσµού και ενός τόπου. 
Εκτός από τη φυσική κίνηση του πληθυσµού, δηλαδή τη γεννητικότητα και τη θνησιµότητα 
που παρουσιάζει ένας πληθυσµός, η πυραµίδα ηλικιών αντικατοπτρίζει τα ιστορικά 
γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή και επηρέασαν την κατανοµή, τη σύνθεση και τη 
µεταναστευτική κίνησή του. Γεγονότα όπως οι πόλεµοι και η µετανάστευση επηρεάζουν την 
ισόρροπη διάταξη των οµάδων ηλικιών της πυραµίδας. 
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∆ιάγραµµα 1. Πυραµίδα ηλικιών µόνιµου πληθυσµού 2001. 
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∆ιάγραµµα 2. Πυραµίδα ηλικιών πραγµατικού πληθυσµού 2001. 
 

 
Οι πυραµίδες ηλικιών που παρουσιάζονται έχουν φθίνουσα τάση και χαρακτηρίζονται 

ως πυραµίδες γηρασµένου πληθυσµού, λόγω της συρρικνωµένης βάσης και της διευρυµένης 
κορυφής. Επιπλέον, παρατηρείται ότι δεν είναι συµµετρικές, καθώς ο λόγος των δυο φύλων 
αλλάζει µε την ηλικία. Στις κρίσιµες ηλικίες, όπως οι παραγωγικές και αναπαραγωγικές 
ηλικίες των 25 έως 45, παρατηρούµε ότι οι άνδρες υπερτερούν σηµαντικά έναντι των 
γυναικών. 

Για να δηµιουργηθεί µια συνολική εικόνα της περιοχής παρουσιάζονται οι πυραµίδες 
ηλικιών των ετών 1961, 1981 και 2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. 1961 
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∆ιάγραµµα 3. Πυραµίδες ηλικιών (Α) 1961, (Β) 1981 και (Γ) 2001,ανά µεγάλες οµάδες 
ηλικιών. 

Η πυραµίδα του 1961 χαρακτηρίζεται ως πυραµίδα ώριµου πληθυσµού, λόγω της 
σχεδόν ισόρροπης διάταξης των ηλικιακών στρωµάτων, η οποία οφείλεται στα µέτρια ή 
χαµηλά επίπεδα γεννητικότητας και θνησιµότητας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Οι πυραµίδες 1981 και 2001 χαρακτηρίζονται ως πυραµίδες γηρασµένου πληθυσµού, 
λόγω της συρρικνωµένης βάσης (χαµηλή γεννητικότητα) και της ευρείας κορυφής 
(υψηλόβαθµη γήρανση). 

Από το παραπάνω διάγραµµα συµπεραίνεται ότι: 
• Λόγω της µειωµένης γεννητικότητας, οι οµάδες 0-4 και 5-14 µετά το 1981 

γίνονται ελλειµµατικές. 
• Υπάρχουν πλεονασµατικές οµάδες, όπως οι άνδρες το 1981 και το 2001 και οι 

γυναίκες το 1961. 
• Επηρεάζονται από τον πόλεµο, τη µειωµένη γεννητικότητα και θνησιµότητα και 

τα µεταναστευτικά κύµατα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι η διαδοχική παράθεση των παραπάνω διαγραµµάτων 

απεικονίζει  τα  στάδια  εξέλιξης  του  πληθυσµού  των  Τζουµέρκων  (νεότητα-ωριµότητα- 
γήρανση). Λαµβάνοντας υπόψη το διάγραµµα του 1961, µπορούµε να υποθέσουµε, ότι η 
αντίστοιχη πυραµίδα ηλικιών του 1940 θα είχε διευρυµένη βάση και πιο µικρή κορυφή. 
Αυτό γιατί η οµάδα 15-44 θα αποτελούσε τη βάση της, έπειτα θα ακολουθούσε η οµάδα 44- 
64 κτλ. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο πληθυσµός των Τζουµέρκων περνά από 
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τις τρεις φάσεις: νεότητας, ωριµότητας και γήρανσης, οι οποίες αντιστοιχούν στα γεµάτα 
ζωή Τζουµέρκα, στη σταδιακή εγκατάλειψη λόγω των συνθηκών αλλά και τη φυγή προς 
ανακάλυψη νέων εµπειριών και τέλος στη γήρανση, την αβεβαιότητα και την προσµονή του 
τέλους. 

 
Β. Σύνθεση κατά ηλικία και φύλο 
Η ηλικιακή και κατά φύλο σύνθεση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δοµής του 

πληθυσµού. 
Η ηλικιακή δοµή του πληθυσµού των Τζουµέρκων δείχνει, ότι οι ηλικιωµένοι, δηλαδή 

65 και άνω υπερτερούν έναντι των νέων ανθρώπων. Σηµαντική είναι η παρουσία της 
ηλικιακής οµάδας 25-39 και της οµάδας 40-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 4. Ηλικιακή σύνθεση των Τζουµέρκων σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι το ποσοστό των ηλικιών 55-64, 65-79 και 80 + 
ξεπερνά ακόµα και το ποσοστό στο σύνολο της χώρας. Αντίθετα, οι µικρότερες ηλικίες, 
ειδικά αυτή των 15-24, βρίσκονται πολύ χαµηλότερα από τα αντίστοιχα τόσο στο σύνολο 
της χώρας όσο και της περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνέχεια εξετάζεται ο αριθµός των γυναικών, ως προς τους άνδρες και η αναλογία 
ανδρών και γυναικών ως προς το σύνολο του πληθυσµού. 
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Πίνακας 4. ∆οµή πληθυσµού κατά φύλο και ηλικία σύµφωνα µε την απογραφή 2001. 
 

Οµάδες 
Ηλικιών 

 

Αναλογία (Γ/Α) Ποσοστό 
Ανδρών 

Ποσοστό 
Γυναικών 

Τζουµέρκα 0,94 52% 48% 
0-14 0,92 52% 48% 
15-24 0,86 54% 46% 
25-39 0,74 57% 43% 
40-54 0,85 54% 46% 
55-64 1,09 48% 52% 
65-79 1,03 49% 51% 
80+ 1,34 43% 57% 
Ήπειρος 1,01 50% 50% 
0-14 0,93 52% 48% 
15-24 0,96 51% 49% 
25-39 0,95 51% 49% 
40-54 0,93 52% 48% 
55-64 1,08 48% 52% 
65-79 1,16 46% 54% 
80+ 1,57 39% 61% 

Ελλάδα 1,02 50% 50% 
0-14 0,94 52% 48% 
15-24 0,91 52% 48% 
25-39 0,97 51% 49% 
40-54 1,02 49% 51% 
55-64 1,11 47% 53% 
65-79 1,19 46% 54% 
80+ 1,46 41% 59% 

 
 

Στα Τζουµέρκα, ο αριθµός των ανδρών υπερτερεί των γυναικών. Συγκεκριµένα, σε 100 
άνδρες αντιστοιχούν 94 γυναίκες. Οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, µέχρι την 
ηλικία των 54 χρόνων. Αυτό συµβαίνει, διότι οι γυναίκες φεύγουν πιο εύκολα από το χωριό. 
Συνήθως, παντρεύονται εκτός της περιοχής καταγωγής τους. Επιπλέον, οι γυναίκες 
καταπιεσµένες από τα συντηρητικά κοινωνικά µοντέλα που επικρατούσαν  στα  ορεινά 
χωριά, καταφεύγουν στην ανωνυµία της πόλης. Οι ευκαιρίες για τις νέες γυναίκες είναι 
περισσότερες και δελεαστικότερες εκεί. Αντίθετα, οι άνδρες είναι πιο δεµένοι µε τις 
δουλειές του χωριού. Στις επόµενες ηλικίες αυξάνεται ο αριθµός των γυναικών, µε την 
αναλογία γυναικών/ανδρών να φτάνει το 1,34 στον πληθυσµό 80+. Η  αυξηµένη 
θνησιµότητα των ανδρών σε σχέση µε την αντίστοιχη των γυναικών, στις µεγάλες ηλικίες, 
αντιστρέφει τη σχέση αναλογίας. 

 

Γ. Επίπεδο εκπαίδευσης 
Στο διάγραµµα 5 δίνεται µια σαφής εικόνα, του πως µεταβάλλεται το επίπεδο 

εκπαίδευσης, καθώς µεγαλώνουν οι ηλικίες. Παρατηρούµε, ότι καθώς µεγαλώνουν οι 
ηλικίες αυξάνονται τα ποσοστά χαµηλής εκπαίδευσης (οι απόφοιτοι του δηµοτικού, όσοι 
εγκατέλειψαν το δηµοτικό, όσοι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και όσοι δε γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση). Στις πιο µικρές ηλικίες αυξάνονται οι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης 
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και 3τάξιου γυµνασίου, ενώ εµφανίζονται και άλλες µορφές εκπαίδευσης όπως ΤΕΣ και 
ΤΕΛ. 

Στις ηλικίες άνω των 25 ετών εµφανίζονται και κάποια µικρά, αλλά σηµαντικά, 
ποσοστά πτυχιούχων ανώτατων σχολών. Στις ηλικίες 25-40 ετών εµφανίζονται και κάτοχοι 
µεταπτυχιακού διπλώµατος. 

Η κατάσταση ερµηνεύεται για τους άνω των 65 ετών, µε βάση τον πόλεµο. Λόγω του 
πολέµου, τα σχολεία έκλεισαν και οι δάσκαλοι κατατάχθηκαν στο στρατό, αφήνοντας έτσι 
τα παιδιά αγράµµατα. Οι ηλικίες 40-64 παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά απόφοιτων 
δηµοτικού. Αυτό συµβαίνει γιατί έζησαν την περίοδο που η κτηνοτροφική παραγωγή στην 
περιοχή βρισκόταν στην ακµή της. Η οικογένεια απασχολούνταν εκεί και η εκπαίδευση δεν 
αποτελούσε προτεραιότητα. Επίσης, µπορούσαν να σπουδάσουν µόνο όσοι είχαν την 
οικονοµική δυνατότητα. Η αποµόνωση ήταν ένας ακόµα παράγοντας που συνέβαλε σε αυτό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 5. Επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικίες σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. 

Τέλος, οι οµάδες κάτω των 40 ετών παρουσιάζουν µεγάλα ποσοστά αποφοίτων µέσης, 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή των προτύπων. Η 
παρακµή της κτηνοτροφίας οδήγησε στην εγκατάλειψη των ορεινών οικισµών. Τα παιδιά 
των κτηνοτρόφων εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα αυτή και στρέφονται προς άλλες. Η 
εκπαίδευση γίνεται προτεραιότητα και αποτελεί στόχο για πολλούς νέους, αφού 
µετατρέπεται σε µέσο επίτευξης µιας καλύτερης ζωής. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της οδικής 
σύνδεσης µε τα αστικά κέντρα συνέδεσε τους νέους των ορεινών περιοχών µε τα σχολεία 
και τη µόρφωση. 

 

∆. Πληθυσµιακοί ∆είκτες 
Για τον υπολογισµό των πληθυσµιακών δεικτών οι οµάδες ηλικιών διαιρέθηκαν σε τρεις 

κατηγορίες: παιδιά 0-14 ετών, ενήλικες 15-64 ετών και ηλικιωµένους 65ετών και άνω: 
• Η  οµάδα  των  παιδιών  είναι  µη  αναπαραγωγική  και  σε  µεγάλο  βαθµό  µη 

παραγωγική. 
• Η οµάδα των ενηλίκων είναι η πιο παραγωγική και αναπαραγωγική. 
• Η οµάδα των ηλικιωµένων είναι κατά κύριο λόγω µη παραγωγική, ενώ σε αυτήν 

πλειοψηφούν οι γυναίκες. 
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Οι πληθυσµιακοί δείκτες που υπολογίζονται είναι ο δείκτης εξάρτησης και ο δείκτης 
γήρανσης (Παπαδάκης Μ. και Τσίµπος Κ., 2004). 

Ο δείκτης εξάρτησης δείχνει την αναλογία των ατόµων που για δηµογραφικούς λόγους 
(λόγω  ηλικίας)  εξαρτώνται  από  άτοµα,  τα  οποία  πρέπει  να  τα  συντηρήσουν  µε  τη 
δραστηριότητά  τους.  Ο  δείκτης εξάρτησης  επί  τοις  εκατό  µας  δείχνει πόσα  παιδιά  και 
ηλικιωµένοι (συντηρούµενος πληθυσµός) αντιστοιχούν σε 100 ενήλικες (πληθυσµός που 
συντηρεί). 

 
 

 
Ο δείκτης γήρανσης δείχνει το επίπεδο γήρανσης στο οποίο έχει φτάσει ο πληθυσµός. 

∆ίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο ηλικιωµένος πληθυσµός (άνω των 65 ετών), σε 
σχέση µε τα παιδιά (0-14) σε αναλογία 100 ατόµων. Όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές του 
δείκτη, τόσο υψηλότερο επίπεδο γήρανσης παρουσιάζει η περιοχή. 

 

 
 

Ο πίνακας 5, περιέχει τις ηλικιακές οµάδες χωρισµένες σε τρεις κατηγορίες: 0-14, 15-64 
και 65+ ετών. 

 
Πίνακας 5. Οµάδες ηλικιών. Στοιχεία απογραφής 2001. 

 

 Οµάδες Ηλικιών 
0-14 15-64 65+ 

Τζουµέρκα 1.857 9.819 4.954 
Ήπειρος 50.229 233.303 70.288 
Ελλάδα 1.664.085 7.468.395 1.831.240 

 

Παρατηρούµε ότι στα Τζουµέρκα η µεγαλύτερη σε πληθυσµό οµάδα είναι αυτή των 15- 
64, η οµάδα των ενηλίκων. Ακολουθεί, η οµάδα των ηλικιωµένων 65+ και των παιδιών 0-14. 

Τα δεδοµένα του πίνακα 5 συνθέτουν τον πίνακα 6, σύµφωνα µε τον οποίο, ο δείκτης 
εξάρτησης στα Τζουµέρκα είναι 0,69 και ο δείκτης γήρανσης 2,67. Λαµβάνοντας υπόψη όσα 
αναφέρθηκαν  παραπάνω, προκύπτει το συµπέρασµα ότι σε 100 άτοµα της οµάδας των 
ενηλίκων αντιστοιχούν 69 άτοµα των οµάδων των ηλικιωµένων και των παιδιών (δείκτης 
εξάρτησης). Σε 100 παιδιά αναλογούν 267 ηλικιωµένοι (δείκτης γήρανσης). 

Πίνακας 6. ∆είκτες εξάρτησης και γήρανσης. 
 ∆είκτης Εξάρτησης ∆είκτης Γήρανσης 

Τζουµέρκα 0,69 2,67 
Ήπειρος 0,52 1,40 
Ελλάδα 0,47 1,10 

 

Τα Τζουµέρκα παρουσιάζουν µεγάλο δείκτη εξάρτησης και γήρανσης, σε σχέση µε την 
Ήπειρο και τη χώρα. ∆εδοµένου ότι ο πληθυσµός 15-64 είναι εν µέρει ο µελλοντικός 65+ 
και ότι η οµάδα 0-14 θα αντικαταστήσει µερικώς τη 15-64, ο πληθυσµός στην περιοχή τείνει 
να γερνάει. Το φαινόµενο αυτό επιβεβαιώνεται και από τις πυραµίδες ηλικιών που 
διαµορφώθηκαν προηγουµένως. 
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6. Συµπεράσµατα 
 

Στη διάρκεια 50 χρόνων, όπου συνέβη ο πόλεµος και ο Εµφύλιος, η µετανάστευση και 
η αστικοποίηση, ο πληθυσµός της περιοχής µειώθηκε κατά 50% περίπου. Ο πόλεµος 
αποδεκατίζει το 1/5 του πληθυσµού. Ακολουθεί περίοδος στασιµότητας και έρχεται η 
µετανάστευση για να τον µειώσει ακόµη πιο πολύ. Το τελειωτικό χτύπηµα δίνεται από την 
αστικοποίηση της περιόδου 1981-1991, η οποία έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον πόλεµο 
και τη µετανάστευση. Η σταδιακή εγκατάλειψη, η απουσία σηµαντικού πληθυσµού νεολαίας 
και η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού δηµιουργούν την αίσθηση, ότι η περιοχή των 
Τζουµέρκων οδηγείται σε πληθυσµιακό µαρασµό. Τα Τζουµέρκα σήµερα, βρίσκονται στη 
φάση της γήρανσής τους. Ο πληθυσµός αυξάνεται ως προς το µέγεθος, όµως η σύνθεσή του 
δείχνει ότι γερνάει. Στο µέλλον τους θα υπάρξει αλλαγή; 

Κάποτε, η ζωή στο χωριό και ειδικά σε µια ορεινή περιοχή ήταν δύσκολη και συνώνυµη 
της φτώχιας και της µιζέριας. Σήµερα, αποκτούν έναν νέο χαρακτήρα: από ένα χώρο, που οι 
κάτοικοί του έφυγαν για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, µετατρέπεται σε τουριστικό 
προορισµό υψηλής ζήτησης. Ο σηµερινός τρόπος ζωής δηµιουργεί έντονη την επιθυµία στον 
άνθρωπο να επιστρέψει στη φύση Επίσης, η συγκυρία είναι τέτοια, που η επιστροφή στα 
χωριά και στα χωριά των ορεινών περιοχών διαφαίνεται ως µια λύση, για να κατορθώσουν 
οι άνθρωποι να επιβιώσουν στα δύσκολα χρόνια της ανεργίας, της οικονοµικής παρακµής 
και της κοινωνικής πίεσης που προµηνύονται. 

Τα Τζουµέρκα, είναι µια περιοχή που µπορεί να διατηρήσει τον πληθυσµό της, αλλά και 
να προσελκύσει και να αναπτύξει νέο πληθυσµό. Η κοντινή απόσταση από τα αστικά κέντρα 
Ιωάννινα και Άρτα, το φυσικό περιβάλλον και οι δυνατότητες απασχόλησης σε διάφορους 
τοµείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων διαφαίνονται ως ευκαιρία για το µέλλον της 
περιοχής. Είναι όµως δυνατό, ο άνθρωπος να αφήσει την «άνετη» αστική ζωή και να 
επιστρέψει στα χωριά και σε µια νέα πραγµατικότητα, εντελώς διαφορετική από ότι έχει 
συνηθίσει; 

Το µέλλον φαίνεται αβέβαιο: σταθερότητα, ερήµωση ή ξαναζωντάνεµα; Το όποιο 
αποτέλεσµα, εξαρτάται από τον τρόπο και τα µέσα άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών. Η άποψη που σχηµατίζουν οι φορείς και οι κάτοικοι για την ανάπτυξη, το 
όραµά τους και η διάθεσή τους, είναι µερικοί παράγοντες που θα καθορίσουν το µέλλον 
τους. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το παρελθόν και οι λόγοι που οδήγησαν στην εγκατάλειψη, 
ούτως ώστε να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα και οι ορεινές περιοχές να µην καταλήξουν 
ούτε ως µουσεία, εξαιτίας της µονοµερούς πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ούτε να αντιµετωπιστούν ως χώροι για την αποκλειστική 
άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά, κυρίως, να µην εγκαταλειφθούν. 

Το ξαναζωντάνεµα των Τζουµέρκων, και των ορεινών περιοχών γενικότερα, δεν είναι 
µια ουτοπία. Αρκεί να γίνει συνείδηση όλων, ότι δεν επιδιώκεται προσκόλληση στο 
παρελθόν και απόρριψη των νέων θεσµών. Επιδιώκεται η σταδιακή αφοµοίωση των νέων 
στοιχείων και η προσαρµογή στις νέες αξίες, µεταβαίνοντας οµαλά σε νέες συνθήκες, 
διατηρώντας ουσιαστικές αξίες του παρελθόντος. 
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Περίληψη 
 

Aντικείµενο της εργασίας είναι η ζωή της νεολαίας στις ορεινές περιοχές. Η έρευνα 
εστιάζει στην καθηµερινότητα των µαθητών των ορεινών χωριών των Τζουµέρκων, στις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, στη θετική πλευρά της ζωής στο χωριό, στις επιθυµίες και 
τους προβληµατισµούς τους για το µέλλον τους. Για την υλοποίηση της εργασίας διεξήχθη 
επιτόπια έρευνα µε τη χρήση της µεθόδου των ερωτηµατολογίων προς στους µαθητές 
γυµνασίου και λυκείου των σχολείων των τριών µεγαλύτερων ∆ήµων που ανήκουν στην 
ορεινή περιοχή των Τζουµέρκων. Αυτά είναι τα σχολεία των ∆ήµων Πραµάντων, Αγνάντων 
και Αθαµανίας µε έδρες τα Πράµαντα, Άγναντα και Βουργαρέλι αντίστοιχα. Τέλος, έλαβε 
χώρα η επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων µε τη χρήση του λογισµικού 
SPSS και  η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 
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Abstract 

 
This paper studies the young pupils livelihood, in mountain areas. The research object is 

the youngster daily way of life in the mountainous villages of Tzoumerka, focused on the 
difficulties that they face, the pleasures that derive from living in the village, their desires 
and their speculations for the future. The realization of this study consisted of field research 
with questionnaires that were addressed to the pupils of the local schools. Pupils of high 
school and lyceum of the Municipalities of Pramanta, Agnanta and Athamania, in  the 
villages of Pramanta, Agnanta and Vourgareli respectively, were the sample of this research. 
The pupils’ answers, which were processed and evaluated with SPSS software led to very 
interesting conclusions. 

 
1. Εισαγωγή 

 
Οι ορεινές περιοχές είναι µειονεκτικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από σηµαντικό 

περιορισµό των δυνατοτήτων χρησιµοποίησης της γης, από σηµαντική αύξηση του κόστους 
λόγω υψοµέτρου ή αναγλύφου, από χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, έντονη έξοδο και 
γήρανση αυτού, καθώς και από το στοιχείο της γεωγραφικής αποµόνωσης, που γεννά το 
συναίσθηµα της µοναξιάς (Γεροδήµου, 2008). Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Γεωργίας, ένας ∆ήµος χαρακτηρίζεται ως ορεινός αν: 

� Το 80% της έκτασής του βρίσκεται πάνω από τα 800µ. 
� Ο ∆ήµος βρίσκεται µεταξύ 600µ. και 800µ., αλλά τα εδάφη έχουν κλίση 16%. 
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� Ο ∆ήµος βρίσκεται κάτω από τα 600µ., αλλά τα εδάφη παρουσιάζουν κλίση 20%. 
Γενικά, για να χαρακτηριστεί µία περιοχή ως ορεινή θα πρέπει να παρατηρείται 

υψοµετρική διαφορά τουλάχιστον 300µ. σε οριζόντια απόσταση 7 χλµ.1 

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, λόγω των ειδικών συνθηκών που αντιµετωπίζουν 
στην καθηµερινότητά τους, µακριά από τα αστικά κέντρα, διαµορφώνουν στη διάρκεια των 
αιώνων  ιδιαίτερα  πολιτισµικά  χαρακτηριστικά,  που  αποτυπώνονται  σε  κάθε  πτυχή  της 
καθηµερινής ζωής τους. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που κατά κανόνα έχουν τη σφραγίδα 
του φυσικού περιβάλλοντος, όπου οι ορεσίβιοι πληθυσµοί δραστηριοποιούνται (Λεοντσίνης, 
et. al.). 

Τα όρη των Τζουµέρκων, ή Αθαµανικά όρη, είναι µία παρατεταµένη οροσειρά που 
βρίσκεται στο τµήµα της Κεντρικής Πίνδου και εκτείνεται στους Νοµούς Ιωαννίνων και 
Άρτας. Το τµήµα του Νοµού Ιωαννίνων ορίζεται βορειοδυτικά από τον ποταµό Άραχθο και 
το όρος Ξηροβούνι, νότια από τα ορεινά τµήµατα του νοµού Άρτας και ανατολικά από τα 
ορεινά του Νοµού Τρικάλων. Αυτά αντιµετωπίζουν σε µεγάλο βαθµό όλα σχεδόν τα συνήθη 
µειονεκτήµατα των ορεινών περιοχών, καθώς βρίσκονται στην ορεινή Ήπειρο. Οι ορεινοί 
οικισµοί, στην πλειοψηφία τους, ολοένα και συρρικνώνονται. Οι κάτοικοι των οικισµών 
αυτών υποφέρουν από ελλιπείς υποδοµές, οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά τους  και  οι 
ορεινοί πληθυσµοί κάθε χρόνο είναι και πιο γερασµένοι. 

Η εργασία αυτή καλείται να διερευνήσει τις κυριότερες αντιλήψεις των µαθητών 
γυµνασίου και λυκείου, της γενιάς που συνιστά το αύριο των Τζουµέρκων. Ιδιαίτερα, 
εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι περισσότεροι νέοι των περιοχών αυτών έχουν την 
τάση να εγκαταλείπουν σταδιακά τον τόπο τους και οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι από 
αυτούς αρνούνται να το κάνουν. 

 

2. Περιοχή µελέτης 
 

Ως περιοχή µελέτης έχουν επιλεγεί οι ∆ήµοι των Πραµάντων, των Αγνάντων και της 
Αθαµανίας, οι οποίοι βρίσκονται στην οροσειρά των Τζουµέρκων. Τα σχολεία της περιοχής 
µελέτης, από τα οποία συγκεντρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια, βρίσκονται στα χωριά 
Πράµαντα, Άγναντα και Βουργαρέλι. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
των τριών ∆ήµων. 

∆ήµος Αγνάντων 
Ο ∆ήµος Αγνάντων ανήκει στο Νοµό Άρτας. Προέκυψε από την συνένωση των πρώην 

Κοινοτήτων Αγνάντων, Κτιστάδων, Καταρράκτη, Γραικικού, Κουκκουλίων, Μικροσπηλιάς, 
Λεπιανών και Ράµιας, οι οποίες αποτελούν σήµερα τα οκτώ ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του 
∆ήµου. Η έκταση του ∆ήµου είναι 124.400στρ., ενώ ο πραγµατικός πληθυσµός του φτάνει 
τους 4.022κατοίκους (ΕΣΥΕ, απογραφή 2001). Έδρα του ∆ήµου είναι τα Άγναντα. Τα 
σχολεία που λειτουργούν στον ∆ήµο είναι ένα Νηπιαγωγείο, ένα ∆ηµοτικό Σχολείο (στο 
∆.∆. Ράµιας) και ένα Γυµνάσιο – Λύκειο (στο ∆.∆. Αγνάντων). 

∆ήµος Αθαµανίας 
Ο ∆ήµος Αθαµανίας ανήκει στο Νοµό Άρτας. Γεωγραφικά εκτείνεται ανάµεσα στους 

ποταµούς Αχελώο (στα ανατολικά) και Άραχθο (στα δυτικά). Η συνολική του έκταση φτάνει 
τα 340.000στρ. Ο ∆ήµος Αθαµανίας αποτελείται από δώδεκα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και 
έχει συνολικό πραγµατικό πληθυσµό 6.382 κατοίκους (ΕΣΥΕ, απογραφή 2001). Έδρα του 
∆ήµου είναι το Βουργαρέλι, στο οποίο λειτουργεί ένα Γυµνάσιο – Λύκειο, ένα ∆ηµοτικό και 
ένα Νηπιαγωγείο. Στον υπόλοιπο ∆ήµο λειτουργούν πέντε ∆ηµοτικά και τρία Νηπιαγωγεία. 

∆ήµος Πραµάντων 
 
 
 

1 Πηγή: UNEP: Mountains and Forests: http://www.unep-wcmc.org/habitats/mountains/region.html 
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Ο ∆ήµος Πραµάντων ανήκει στο Νοµό Ιωαννίνων και βρίσκεται ανάµεσα στους 
ποταµούς Καλαρρύτικο (στα βόρεια) και Άραχθο (στα δυτικά). Η σύσταση του ∆ήµου 
Πραµάντων έγινε το 1999, µετά από τη συνένωση των τριών πρώην Κοινοτήτων της 
περιοχής, Αµπελοχώρι, Πράµαντα και Ραφταναίοι. Η έκταση του ∆ήµου είναι 69.085στρ., 
ενώ ο πραγµατικός πληθυσµός του ήταν 2.194κάτοικοι (ΕΣΥΕ, απογραφή 2001). Έδρα του 
∆ήµου είναι τα Πράµαντα. Τα σχολεία που λειτουργούν στον ∆ήµο είναι ένας Παιδικός 
Σταθµός, δύο Νηπιαγωγεία (στα Πράµαντα και τους Χριστούς), δύο ∆ηµοτικά Σχολεία (στα 
Πράµαντα και τους Χριστούς) και ένα Γυµνάσιο – Λύκειο στα Πράµαντα. 

 
2.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία των τριών περιοχών µελέτης. 

Πιο συγκεκριµένα, δίνεται ο µόνιµος πληθυσµός των παραπάνω ∆ήµων, συνολικά για τα 
δύο φύλα και ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της 
Ε.Σ.Υ.Ε.. 

 
Πίνακας 1. Μόνιµος πληθυσµός των ∆ήµων Αγνάντων, Αθαµανίας και Πραµάντων 
(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.) 

 
 

∆ήµοι και 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

Μόνιµος πληθυσµός 
Και τα δύο 
φύλα 

 

Άντρες 
 

Γυναίκες 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 2.800 1.359 1.441 
∆.∆.Αγνάντων 712 342 370 
∆.∆.Γραικικού 356 174 182 
∆.∆.Καταρράκτου 415 201 214 
∆.∆.Κουκκουλίων 225 117 108 
∆.∆.Κτιστάδων 220 105 115 
∆.∆.Λεπιανών 326 150 176 
∆.∆.Μικροσπηλιάς 221 107 114 
∆.∆.Ράµιας 325 163 162 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 4.678 2.356 2.322 
∆.∆.Βουργαρελίου 711 357 354 
∆.∆.Αθαµανίου 627 298 329 
∆.∆.Ανεµορράχης 161 81 80 
∆.∆.∆ιστράτου 176 85 91 
∆.∆.Κάτω Αθαµανίου 483 250 233 
∆.∆.Κάτω Καλεντίνης 98 42 56 
∆.∆.Καψάλων 119 70 49 
∆.∆.Κεντρικού 300 151 149 
∆.∆.Κυψέλης 476 233 243 
∆.∆.Μεσούντας 273 143 130 
∆.∆.Παλαιοκατούνου 547 284 263 
∆.∆.Τετρακώµου 707 362 345 
∆ΗΜΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 1.302 647 655 
∆.∆.Πραµάντων 1.051 526 525 
∆.∆.Αµπελοχωρίου 110 46 64 
∆.∆.Ραφταναίων 141 75 66 

 

Από τους παραπάνω πληθυσµούς των τριών ∆ήµων αξίζει να σηµειωθεί ότι: 
� ∆εκαεννιά  άτοµα  του  ∆ήµου  Αγνάντων  είναι  παιδιά  ηλικίας  12-18  ετών  και 

φοιτούν στο σχολείο της Άγναντας. 
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� Εβδοµηνταοκτώ άτοµα του ∆ήµου Αθαµανίας είναι παιδιά ηλικίας 12-18 ετών και 
φοιτούν στο σχολείο του Βουργαρελίου. 

� Σαραντατρία άτοµα του ∆ήµου Πραµάντων είναι παιδιά ηλικίας 12-18 ετών και 
φοιτούν στο σχολείο των Πραµάντων. 

 
3. Μεθοδολογία της έρευνας 

 
Η µεθοδολογία µιας έρευνας αφορά στον τρόπο της επιστηµονικής προσέγγισης, στη 

σαφώς προσδιοριζόµενη κατεύθυνση της νοητικής διαδικασίας και στην εξέταση κατά 
ορισµένους κανόνες. Αντίστοιχα, η µέθοδος ή τεχνική µιας έρευνας είναι απλά το µέσο µε το 
οποίο επιτυγχάνεται µία µεθοδολογία (Κουτσόπουλος, 2006). Η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας είναι αυτή της επιτόπιας έρευνας 
µε χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν ιδιοχείρως στους 
µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των σχολείων των Πραµάντων, των Αγνάντων και του 
Βουργαρελίου. 

Τα είδη των ερωτήσεων ενός ερωτηµατολογίου συνήθως είναι τρία, οι δηµογραφικές 
(Προσωπικά, Κοινωνικά και Λοιπά Χαρακτηριστικά), οι ερωτήσεις γνώµης και γνώσης 
(Πιστεύω, Ιδεώδη, Γνώσεις και Παρανοήσεις ) και οι απόλυτα σχετικές µε το αντικείµενο της 
έρευνας  ερωτήσεις. Αντίστοιχα, οι ερωτήσεις µε βάση τη µορφή τους µπορεί να είναι: 
ανοιχτές,   κλειστές   (∆ιχοτοµικές,   Πολλαπλών   Επιλογών   ή   Σταθµισµένες)   ή   ειδικές 
(Κουτσόπουλος, 2006). 

Το δείγµα της έρευνας αποτελούν οι εκατόν είκοσι έξι (126) µαθητές, παιδιά που 
κατοικούν στους τρεις δήµους-περιοχές µελέτης. Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι δεν 
υπάρχουν  παιδιά  της  ηλικίας  αυτής  (12-18  ετών)  που  να  κατοικούν  στους  ορεινούς 
οικισµούς των ∆ήµων Πραµάντων, Αγνάντων και Αθαµανίας και να πηγαίνουν σχολείο σε 
κάποια κοντινή στην περιοχή τους πόλη. Οι περισσότεροι από τους µαθητές έχουν καταγωγή 
από τη συγκεκριµένη περιοχή (ποσοστό 86%) και η συντριπτική τους πλειοψηφία γεννήθηκε 
και ζει εκεί. Επιπλέον, οι γονείς τους εργάζονται και αυτοί, στο µεγαλύτερο βαθµό, στην 
ευρύτερη περιοχή των Τζουµέρκων (οι γονείς του 91% περίπου των ερωτώµενων). Οι 
υπόλοιποι εργάζονται στην Άρτα, στα Γιάννενα ή και σε πιο µακρινή περιοχή, όπως η 
Αθήνα. 

 
4. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας - Αξιολόγηση 

 
Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού 

SPSS για το σύνολο αυτών και για κάθε σχολείο ξεχωριστά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
τα βασικότερα αποτελέσµατα της επεξεργασίας τους µαζί µε την αξιολόγηση των 
σηµαντικότερων απαντήσεων. 

 

1.Τόπος κατοικίας και πρόσβαση στο σχολείο 
Όσον αφορά στο ποσοστό των παιδιών που κατοικούν στην περιοχή όπου στεγάζεται το 

σχολείο τους, αυτό είναι σχεδόν το 35%, ενώ το 65% διαµένει σε διπλανές περιοχές. Σχετικά 
µε την ευκολία πρόσβασής τους σε αυτά, σχεδόν το 70% αυτών έχουν εύκολη πρόσβαση. 
Για το υπόλοιπο 30%, ο κυριότερος λόγος δύσκολης πρόσβασης στο σχολείο τους είναι η 
µεγάλη απόσταση κατοικίας-σχολείου, όπως παρατηρείται στο διάγραµµα 1, µε ποσοστό 
που πλησιάζει το 50%, ενώ αµέσως επόµενος λόγος είναι οι αντίξοες καιρικές συνθήκες 
(ποσοστό περίπου 25%). 
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∆ιάγραµµα 1. Αιτίες δυσκολίας πρόσβασης των µαθητών στο σχολείο 

 
Σηµαντικό προς αναφορά είναι και το γεγονός ότι, έπειτα από επεξεργασία που 

πραγµατοποιήθηκε για τα ερωτηµατολόγια κάθε οικισµού ξεχωριστά, προέκυψε ότι το 
πρόβληµα της µεγάλης απόστασης κατοικίας-σχολείου είναι µεγαλύτερο για τους µαθητές 
του σχολείου των Πραµάντων, πράγµα που πιθανώς σηµαίνει ότι το σχολείο αυτό φιλοξενεί 
παιδιά µιας ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων. 

 

2.Εκπαιδευτικές εκδροµές – σχέση των παιδιών µε τη φύση 
Ένα ακόµα στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία είναι ότι 2 στους 3 µαθητές 

περίπου (63%) δηλώνουν ότι επισκέπτονται τα γύρω βουνά, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
εκδροµών που διοργανώνονται από τα σχολεία τους. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το 
στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο χ2, οι εκπαιδευτικές εκδροµές διαφοροποιούνται µεταξύ 
των σχολείων των τριών περιοχών (χ2 = 7,328, df = 2, sign. = 0,026). Πιο συγκεκριµένα, οι 
µαθητές των Πραµάντων πραγµατοποιούν εκπαιδευτικές εκδροµές στα βουνά σε ποσοστό 
79% περίπου, ενώ αυτοί του Βουργαρελίου και των Αγνάντων, σε ποσοστά 57% και 47%, 
αντίστοιχα (∆ιάγρ. 2). 
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∆ιάγραµµα 2. Εκπαιδευτικές εκδροµές στα γύρω βουνά, ανά χωριό. 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι µόνο 1 στα 2 παιδιά περίπου 

(55%) δηλώνει ότι περπατάνε µε τους φίλους τους οικειοθελώς και χωρίς την παρότρυνση 
του σχολείου τους στα βουνά της περιοχής προς εξερεύνησή τους, παρά το γεγονός ότι 
έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτά (∆ιάγραµµα 3). 

 

 
 

∆ιάγραµµα 3. Οικιοθελείς επισκέψεις στα γύρω βουνά. 
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3.Ελεύθερος χρόνος 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 4) παρατηρούνται οι κυριότερες τάσεις των 

µαθητών σχετικά µε το πώς περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους. Όπως φαίνεται, ως 
σηµαντικότερη αναδεικνύεται η ενασχόληση µε τα χόµπι τους (42,2%) και ακολουθούν οι 
εκδροµές στο βουνό (16,1%), η παραµονή τους στο σπίτι µε φίλους (10,8%), η βόλτα σε 
Café (10,4%), η παραµονή στο σπίτι χωρίς παρέα (10,0%), η ενασχόληση µε το Internet 
(6,0%) και η βόλτα σε κοντινή πόλη (2,8%). Επίσης, ένα ποσοστό 1,4% δήλωσε διάφορες 
άλλες ενασχολήσεις. 

 

 
 

∆ιάγραµµα 4. Κυριότερες ενασχολήσεις στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 
 

4.Η ζωή στο χωριό και η σύγκριση µε την πόλη 
Στην ερώτηση σχετικά µε το πόσο αρέσει στα παιδιά η ζωή στο χωριό, το 83% περίπου 

των µαθητών απάντησαν ότι τους αρέσει πολύ ή αρκετά η ζωή στην περιοχή τους, ενώ το 
17% περίπου απάντησαν αρνητικά, ότι δηλαδή τους αρέσει λίγο ή και καθόλου η ζωή στην 
περιοχή τους (∆ιάγραµµα 5). Σύµφωνα µε το στατιστικό έλεγχο χ2, ο τόπος διαµονής δεν 
φαίνεται να επιδρά στο ζήτηµα αυτό. Στο σηµείο αυτό θα έπρεπε να διερωτηθεί κανείς αν οι 
απαντήσεις των µαθητών είναι πραγµατικές και τα αποτελέσµατα αισιόδοξα, όπως 
φαίνονται, ή αν είναι αναµενόµενα θετικές, εξαιτίας του γεγονότος ότι, οι περισσότεροι 
µαθητές δεν έχουν ζήσει σε κάποια πόλη µε αποτέλεσµα να µην έχουν µέτρο σύγκρισης. Το 
τόσο µεγάλο ποσοστό των θετικών απαντήσεων, πιθανά να εµπεριέχει και κάποιο βαθµό 
τοπικιστικού «εγωισµού». Σε κάθε περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία των θετικών 
απαντήσεων είναι ένα αισιόδοξο δεδοµένο. 
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∆ιάγραµµα 5. Βαθµός ικανοποίησης από τη ζωή στο χωριό. 

 
Σύµφωνα µε τους µαθητές που απάντησαν ότι τους αρέσει η ζωή στο χωριό πολύ ή 

αρκετά, ως θετικά στοιχεία της περιοχής αναδεικνύονται η φύση και η καλή ποιότητα του 
περιβάλλοντος (43,5%), η δυνατότητα επαφής µε την οικογένεια και φίλους (26,8%), οι 
χαλαροί ρυθµοί ζωής (21,1%) και οι ανθρώπινες σχέσεις µε τους συντοπίτες (6,2%). Επίσης, 
ποσοστό 2,4% των µαθητών δήλωσαν κάποιον άλλο λόγο (∆ιάγρ. 6). 
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∆ιάγραµµα 6. Θετικά στοιχεία της ζωής στο χωριό. 
 

Αντίστοιχα, το 17% των µαθητών που βλέπουν αρνητικά τη ζωή στο χωριό επέλεξαν ως 
κυριότερες αιτίες την έλλειψη επιλογών διασκέδασης (34,9%), το στενό κοινωνικό κύκλο 
(16,3%), τις περιορισµένες δυνατότητες απασχόλησης (16,3%), την αίσθηση αποµόνωσης 
(11,6%) και τις δυσκολίες στην καθηµερινή διαβίωση (2,4%)(∆ιάγραµµα 7). 
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∆ιάγραµµα 7. Αρνητικά στοιχεία της ζωής στο χωριό. 
 
 

Παρά το γεγονός ότι µόνο 1 στους 6 µαθητές (17%) δηλώνουν γενικά δυσαρεστηµένοι 
από τη ζωή στο χωριό, οι 2 στους 3 (65%) πιστεύουν ότι λείπει κάτι από την περιοχή τους. 
Οι κυριότερες ελλείψεις εντοπίζονται εξίσου στους χώρους διασκέδασης - ψυχαγωγίας 
(23,5%) και στις γενικότερες υποδοµές της περιοχής (23,5%), στην έλλειψη φροντιστηρίων 
(περίπου 21%), στις εγκαταστάσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες (περίπου 20%) και 
στην έλλειψη νεολαίας (10% περίπου) (∆ιάγρ. 8). 

 

 
 

∆ιάγραµµα 8. Κυριότερες ελλείψεις περιοχής. 
 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα, αναφορικά µε τα αρνητικά σηµεία και τις ελλείψεις των 
ορεινών χωριών συνάδουν µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους µαθητές αναφορικά µε 
το αν ζηλεύουν κάτι από τα παιδιά της πόλης και τι είναι αυτό. Ένα ποσοστό της τάξης του 
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40% απάντησε ότι δεν ζηλεύει τίποτε. Όσον αφορά στα υπόλοιπα παιδιά (60%) που 
δήλωσαν ότι ζηλεύουν κάτι από τα παιδιά που ζουν στις πόλεις, ως σηµαντικότερες 
παράµετροι αναδεικνύονται η έλλειψη επιλογών διασκέδασης και ψυχαγωγίας που 
προσφέρουν οι µεγάλες πόλεις (45,3%), οι δυνατότητες καλύτερης εκπαίδευσης (20%), η 
απουσία δυσκολιών στις καθηµερινές συνθήκες διαβίωσης (17,3%) και η επαφή µε 
περισσότερους νέους (9,3) (∆ιάγρ. 9). 

Από την άλλη πλευρά, το δείγµα των µαθητών που συµµετείχε στην έρευνα θεωρούν 
τους εαυτούς τους πιο τυχερούς σε σχέση µε τα παιδιά των πόλεων, σε ότι αφορά στις 
καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες µέσα στις οποίες µεγαλώνουν (48,3%), στη 
δυνατότητα άµεσης επαφής µε τη φύση (17,5%), στην ύπαρξη λιγότερων κινδύνων και στην 
απόλαυση περισσότερων ελευθεριών (15%), στους χαλαρότερους ρυθµούς ζωής (5,8%) και 
στις πιο ανθρώπινες σχέσεις (5,8%). (∆ιάγρ. 10). 

 

 
 
 

∆ιάγραµµα 9. Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά ζηλεύουν τα παιδιά των πόλεων. 
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∆ιάγραµµα 10. Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά του χωριού νιώθουν πιο τυχερά από τα 
παιδιά των πόλεων. 

 

 
5.Η ζωή µετά το Λύκειο 
Στην ερώτηση για τις βλέψεις των παιδιών µετά το λύκειο, το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών  (περίπου  72%)  επιθυµεί  να  συνεχίσει  τη  µόρφωσή  του  και  στην  τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (σπουδές - τεχνική εκπαίδευση). Επιπλέον, ποσοστό 15% περίπου δηλώνει ότι 
θα µεταναστεύσει σε κάποια πόλη προκειµένου να αναζητήσει δουλειά και ποσοστό 8,7% 
ότι θα αναζητήσει δουλειά στην περιοχή του. Επίσης, ένα ποσοστό 4% δηλώνει διάφορες 
άλλες βλέψεις (∆ιάγρ. 11). 



248 

 

 

 
∆ιάγραµµα 11. Βλέψεις των µαθητών για µετά το λύκειο. 

 

 
Αποθαρρυντικές για το µέλλον των ορεινών χωριών είναι οι απόψεις που εκφράζονται 

από τα παιδιά που σκοπεύουν να φύγουν από το χωριό για σπουδές ή αναζήτηση εργασίας, 
αφού µόνο το 16,7% δηλώνει ότι θα επιστρέψει σίγουρα πίσω. Το 56,1% των µαθητών λέει 
ότι ίσως επιστρέψει, ενώ οι υπόλοιποι (27,2%) δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν 
για µόνιµη διαµονή (∆ιάγρ. 12). Η πρώτη ανάγνωση των παραπάνω στοιχείων είναι ότι 
υπάρχει σαφώς µια τάση φυγής. Από την άλλη πλευρά, µε δεδοµένη την κυριαρχία των 
ενδιάµεσων απαντήσεων (πάνω από το 50%), φαίνεται ότι η τάση αυτή είναι εν δυνάµει 
αντιστρέψιµη. 
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∆ιάγραµµα 12. Επιστροφή για µόνιµη διαµονή στο χωριό µετά τις σπουδές - εργασία. 
 

Η τελευταία παράµετρος, σχετικά µε την επιθυµία για µόνιµη επιστροφή των παιδιών 
στην περιοχή τους µετά σπουδών, συγκρίθηκε µε τα αποτελέσµατα της ερώτησης πόσο τους 
αρέσει η ζωή στον τόπο τους, µε τη βοήθεια του κριτηρίου χ2. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
του στατιστικού ελέγχου (χ2 = 30,85, df = 2, sign. = 0,000), αλλά και όπως φαίνεται στο 
διάγραµµα 13, η επιθυµία επιστροφής στο χωριό για µόνιµη διαµονή εξαρτάται άµεσα από 
το πόσο ελκυστική θεωρούν σήµερα τη ζωή στον τόπο τους. Έτσι, για παράδειγµα, από το 
σύνολο των παιδιών που δεν θεωρούν ελκυστική τη ζωή στο χωρίο, το 78,9% δηλώνει ότι 
δεν θα επιστρέψει µετά τις σπουδές ή την εξεύρεση εργασίας στην πόλη, το 15,8% δηλώνει 
ότι ίσως επιστρέψει και µόνο το 5,3% ότι επιθυµεί να επιστρέψει. 

 

 
∆ιάγραµµα 13. Βαθµός ικανοποίησης από τη ζωή στην περιοχή σε συνδυασµό µε την 

επιθυµία επιστροφής για µόνιµη διαµονή. 
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5. Συµπεράσµατα 
 

Οι σηµερινοί µαθητές των σχολείων των Τζουµέρκων είναι το µέλλον των τοπικών 
ορεινών κοινωνιών. Γι’ αυτό και η συγκεκριµένη έρευνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Η 
επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας ανέδειξε σηµαντικά ποσοτικά και ποιοτικά 
συµπεράσµατα, σχετικά µε την επιθυµία των νέων παιδιών να συνεχίσουν ή όχι τη ζωή τους 
στις ορεινές περιοχές που ζουν, τις συνθήκες διαβίωσής τους στο χωριό, τα στοιχεία που 
τους προβληµατίζουν ή τους σπρώχνουν στη φυγή, αλλά και την όµορφη πλευρά της ορεινής 
ζωής τους. 

Υπάρχει µια ανισοκατανοµή των ποσοστών των µαθητών, µε µείωση των ποσοστών 
προς τις µεγαλύτερες τάξεις. Ενδεχοµένως, ένα ποσοστό των µαθητών σταµατά το σχολείο, 
πριν την ολοκλήρωση του λυκείου ή ορισµένοι µαθητές παρακολουθούν λύκειο σε κάποια 
πόλη. Πάντως, ο αυξηµένος αριθµός µαθητών στις µικρότερες τάξεις δείχνει ότι στην 
περιοχή υπάρχει σηµαντικός αριθµός νέων ατόµων, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

Τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι τους αρέσει η ζωή στο χωριό τους και µάλιστα 
θεωρούν τους εαυτούς τους προνοµιούχους συγκριτικά µε τα παιδιά της πόλης, ως προς το 
όµορφο φυσικό περιβάλλον και τον καθαρό αέρα µέσα στον οποίο µεγαλώνουν. ∆ηλώνουν, 
επίσης, ότι απολαµβάνουν την ήρεµη ζωή που τους προσφέρει το χωριό, αλλά και το ότι 
βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και τους φίλους τους. Παρόλα αυτά, δύο στα τρία παιδιά 
εντοπίζουν σηµαντικές ελλείψεις στον τόπο τους, κύρια σε χώρους διασκέδασης– 
ψυχαγωγίας, στις γενικότερες υποδοµές της περιοχής, σε φροντιστήρια και σε 
εγκαταστάσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες. Προβληµατίζει, επίσης, το  γεγονός  ότι 
µόνο ένα στα δύο παιδιά περπατά και εξερευνά τη φύση µε δική του πρωτοβουλία (όχι στα 
πλαίσια των υποχρεωτικών εκπαιδευτικών εκδροµών), στερώντας έτσι τους εαυτούς τους 
από τη µαγεία και την οµορφιά της. Η παρότρυνση από το σχολείο και η διοργάνωση ακόµη 
περισσότερων εκπαιδευτικών εκδροµών στο βουνό, θα µπορούσε να συµβάλει στη βελτίωση 
της κατάστασης. 

Στον ελεύθερο χρόνο τους τα παιδιά απασχολούνται κυρίως µε τα χόµπι τους. Από την 
έρευνα δεν προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά η αίσθηση που δηµιουργήθηκε είναι ότι ως χόµπι 
θεωρούν µια µεγάλη ποικιλία προσωπικών ενδιαφερόντων. Σηµαντική µερίδα των παιδιών 
(40%) δηλώνει ότι δε ζηλεύει τίποτα από ένα παιδί της πόλης. Οι περισσότεροι, ωστόσο, 
δηλώνουν ότι θα ήθελαν περισσότερες επιλογές διασκέδασης, καλύτερες υποδοµές 
εκπαίδευσης, ευρύτερο κοινωνικό κύκλο, ευκολότερες συνθήκες διαβίωσης  και 
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, στοιχεία που πιστεύουν ότι απολαµβάνουν τα παιδιά 
στις πόλεις. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η τάση για συνέχιση των σπουδών µετά το Λύκειο (πάνω 
από τα δύο τρίτα των απαντήσεων) και αυτό αντικειµενικά είναι σηµαντικός παράγοντας 
φυγής από τον τόπο τους. 

Σηµαντικά είναι τα ευρήµατα που αφορούν στην τάση επιστροφής στα Τζουµέρκα. Αν 
φύγουν από το χωριό τους, για δουλειά ή σπουδές, οι περισσότεροι (πάνω από τους µισούς) 
δεν είναι σίγουροι αν θα γυρίσουν πίσω. Η αµφιβολία των απαντήσεών τους προέρχεται από 
το ότι η περιοχή στην οποία ζουν νοιώθουν ότι τους προσφέρει περιορισµένες προοπτικές 
για το µέλλον τους. Πάντως, φαίνεται ότι είναι ένα ζήτηµα ακόµη ανοικτό και ότι ανάλογα 
µε τις συνθήκες που θα διαµορφωθούν στο προσεχές µέλλον, η τάση επιστροφής µπορεί να 
ενισχυθεί ή να αποδυναµωθεί ακόµη περισσότερο. Συµπληρωµατικά, πρέπει να αναφερθεί 
ότι το πόσο ευχαριστηµένοι είναι σήµερα από τη ζωή στο χωριό αποδείχτηκε ότι σχετίζεται 
πολύ έντονα µε τη διάθεσή τους να επιστρέψουν. 

Σύµφωνα µε καθηγητές των σχολείων, αλλά και κατοίκους της περιοχής µελέτης, τα 
τελευταία χρόνια, ορισµένοι κάτοικοι µεγάλων αστικών κέντρων επιστρέφουν στα χωριά 
των Τζουµέρκων, από τα οποία κατάγονται. Το κάνουν, αφενός για να προσφέρουν στα 
παιδιά τους καλύτερη ποιότητα ζωής, αφετέρου γιατί βλέπουν την επιστροφή τους σαν µια 
ευκαιρία   για   ένα   καινούριο   ξεκίνηµα,   µε   πιο   ανθρώπινους   ρυθµούς   διαβίωσης. 
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Παρατηρείται επίσης, µια πολύ µικρή, αλλά σταθερή αύξηση των µαθητών στα σχολεία των 
συγκεκριµένων ορεινών οικισµών, στοιχείο αισιόδοξο για την µελλοντική ανάπτυξη της 
περιοχής. 

Ίσως, στο µέλλον, οι ορεινοί οικισµοί να καταφέρουν να κερδίσουν µια µερίδα του 
πληθυσµού των πόλεων, που απογοητευµένοι και µπουχτισµένοι από τη ζωή στην πόλη, θα 
αναζητήσουν µια καλύτερη τύχη στα βουνά των Τζουµέρκων. Ίσως, η συνεχής τάση 
συρρίκνωσης των ορεινών περιοχών να περιοριστεί. Όµως, το χειροπιαστό µέλλον των 
ορεινών αυτών περιοχών είναι στα χέρια των µικρών µαθητών. Και, αν επιδίωξη είναι να 
παραµείνουν µε τη θέλησή τους στον τόπο που γεννήθηκαν και µεγαλώνουν, πρέπει να 
ακουστούν οι επιθυµίες τους, οι σκέψεις τους, οι προβληµατισµοί τους, οι αγωνίες και τα 
όνειρά τους. Και αυτό πέτυχε η εργασία αυτή. Να δώσει το λόγο στους µαθητές των 
σχολείων των Τζουµέρκων. 
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Περίληψη 
 

Η τρίτη ηλικία, ειδικά στις ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων, έρχεται καθηµερινά 
αντιµέτωπη µε πολλά προβλήµατα, όπως είναι η εξυπηρέτησή τους µε τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, η κάλυψη των αναγκών τους για ιατρική περίθαλψη, το αίσθηµα της 
αποµόνωσης, η έλλειψη συµµετοχής στα κοινά µε το παράλληλο αίσθηµα της 
περιθωριοποίησης. Στην συγκεκριµένη έρευνα, έγινε µία προσπάθεια, µε την µέθοδο 
ερωτηµατολογίων ανοιχτού τύπου και συνεντεύξεων, να αναφερθούν από τους 
ηλικιωµένους κατοίκους των χωριών των Τζουµέρκων, τα κοινωνικά τους προβλήµατα και 
οι συνθήκες της καθηµερινότητάς τους, καθώς οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να 
παραµένουν στο φυσικό τους περιβάλλον παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. 

 

Elderly people of Tzoumerka range 
 

Paraskevi Ploumpi, Civil Engineer 
Aristotle University of Thessaloniki 

 

 
Abstract 

 
Elderly people, especially in the mountainous areas of Tzoumerka, face many 

difficulties in their everyday life. These mainly concern their contact with public services, 
their medical care, their feelings of solidarity and marginalization, as well as the lack of their 
participation in public issues. This study aims at recording and further analyzing the main 
social and every day problems of the aged people, in Tzoumerka, as well as the reasons that 
kept these people to their villages and prevented them from migration. The results were 
based on interviews with open – type questionnaires of several aged people of the region. 

 
1. Eισαγωγή 

 
Οι ορεινές κοινότητες ζουν µέσα στο περίκλειστο τοπίο των βουνών. Η πρόσβαση σε 

αυτές είναι δύσκολη και η γεωγραφική αποµόνωση γεννά το συναίσθηµα της µοναξιάς. Οι 
άνθρωποι που ζουν στα ορεινά χωριά νιώθουν µόνοι, αποµονωµένοι από τον υπόλοιπο 
κόσµο και η ανάγκη τους για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία είναι έντονη. Η αποµόνωση 
αυτή εµποδίζει την εύκολη επαφή µε άλλους πολιτισµούς και φτιάχνει κοινωνίες κλεισµένες 
στο µικρόκοσµό τους, επιφυλακτικές απέναντι στο καινούριο. Η αυτάρκεια και η ανόθευτη 
διαχρονική διατήρηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, είναι τα θετικά στοιχεία της 
αποµόνωσης. Αυστηρά ήθη και παραδόσεις συντηρούν τις κοινωνικές δοµές και 
συντηρούνται από αυτές. Από τις βασικότερες πτυχές των ορεινών κοινωνιών αποτελούν τα 
έθιµα, οι παραδόσεις, οι θρύλοι, τα παραµύθια, οι γιορτές, τα πανηγύρια, τα τραγούδια, οι 
χοροί και η µουσική. Τα στοιχεία που συγκροτούν την παράδοση των ορεινών κοινωνιών 
εµφανίζονται πολύ έντονα και είναι αρκετά διαφοροποιηµένα από τόπο σε τόπο 
(Καλιαµπάκος, et. al., 2009). 
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Εικόνα 1. Πανηγύρι σε πλατεία ορεινού χωριού. 

 
Συγκεκριµένα, οι ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων εµφανίζουν τα προηγούµενα 

χαρακτηριστικά, διατηρώντας τις τοπικές παραδόσεις. Συγχρόνως, υπάρχουν και πολλά 
προβλήµατα χωρικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά αλλά και σταδιακή εγκατάλειψη των 
ορεινών χωριών καθώς και βασικές ελλείψεις σε έργα υποδοµής, υπηρεσίες υγείας και 
εκπαίδευσης. Οι ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων κατοικούνται κατά κύριο λόγο από την 
τρίτη ηλικία και είναι υποχρέωσή µας να στραφούµε προς τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους και να προσπαθήσουµε να λύσουµε κάποια από 
αυτά. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε το αίσθηµα της µοναξιάς, µε την 
δυσκολία της ιατρικής τους περίθαλψης, αλλά και µε το αίσθηµα της έλλειψης επικοινωνίας 
και της επαφής µε την νεολαία. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, που έζησαν τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής τους στα ορεινά χωριά των Τζουµέρκων και παρά τις δυσκολίες  που 
αντιµετώπιζαν, διατήρησαν στο µέγιστο βαθµό τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα, στην 
καθηµερινότητά τους και στις µετέδωσαν στους νεότερους. Στην εργασία αυτή εξετάζουµε 
τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωµένων κατοίκων των Τζουµέρκων, µέσα στα χρόνια, πως 
αισθάνονται σήµερα και τι θα ήθελαν να αλλάξει στην καθηµερινότητα τους, καθώς και για 
ποιους λόγους, παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν ζώντας στα ορεινά αυτά χωριά, δεν τα 
εγκατέλειψαν. 
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Εικόνα 2. Πανηγύρι στην ύπαιθρο του χωριού µε παραδοσιακές ενδυµασίες. 
 

2. Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα χωριά Βουργαρέλι, Αθαµάνιο, Θεοδώριανα, Άγναντα, 
Πράµαντα και Χουλιαράδες των Τζουµέρκων, µε 60 ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Οι 
ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά µε τα κοινωνικά προβλήµατα που τους 
απασχολούν και να αναφερθούν στις συνθήκες της καθηµερινότητάς τους - η αρνητική και 
η θετική πλευρά της ζωής τους στο χωριό. Ρωτήθηκαν αν έχουν ζήσει όλη τους την ζωή στο 
χωριό που κατοικούν, πώς άλλαξε η ζωή τους τα τελευταία χρόνια, ποιες είναι οι κυριότερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, αν επαρκούν οι υπηρεσίες /υποδοµές των χωριών, πώς 
µετακινούνται, σε τι είδους δραστηριότητες απασχολούνται, αν γίνονται εκδηλώσεις για 
τους ηλικιωµένους στα χωριά, πως περνάνε τις γιορτές, µε τι απασχολούνται στην 
καθηµερινότητά τους, τι τους αρέσει περισσότερο από τη ζωή τους στο χωριό, κ.λπ. 

 
3. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

 
Οι ηλικίες των ερωτηθέντων κυµαίνονται από 65 έως 90 χρονών και το µορφωτικό 

επίπεδο της πλειοψηφίας αυτών είναι χαµηλό. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν οδηγήσει στη διαπίστωση ότι τα ποσοστά των 

ηλικιωµένων, που είναι αναλφάβητοι ή έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα 
υψηλά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη βελτίωση του µορφωτικού 
επιπέδου των νέων δηµιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία των ηλικιωµένων, µε άτοµα 
νεαρής ηλικίας. Επιπλέον, ο αναλφαβητισµός των ηλικιωµένων, τους οδηγεί σε περαιτέρω 
κοινωνική αποµόνωση, αφού δυσκολεύονται να συντάξουν κάποιο γράµµα, να διαβάσουν 
τους υπότιτλους ξένων προγραµµάτων που προβάλλονται στην τηλεόραση ή ακόµα και να 
διαβάσουν τις οδηγίες κάποιου φαρµακευτικού παρασκευάσµατος. 

 
Ποσοστό 78% των ηλικιωµένων έχει γεννηθεί στα χωριά των Τζουµέρκων και έχει 

ζήσει όλη του τη ζωή στις ορεινές αυτές περιοχές. 
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Οι περισσότεροι από τους ηλικιωµένους έχουν γεννηθεί στο χωριό που κατοικούν, ενώ 
οι υπόλοιποι έχουν ξαναγυρίσει λόγω συνταξιοδότησης ή το χωριό αποτελεί τη µόνιµη 
κατοικία τους, επειδή δηµιούργησαν οικογένειες στα χωριά αυτά. 

 
Η επαγγελµατική τους δραστηριότητα ποικίλλει, αλλά οι περισσότεροι (76%) 

ασχολήθηκαν µε την κτηνοτροφία και την γεωργία στο παρελθόν, ενώ σήµερα είναι 
συνταξιούχοι. 

Η  συνταξιοδότηση  αποτελεί  για  ένα  µεγάλο  αριθµό  ηλικιωµένων  την  κύρια  αιτία 
δηµιουργίας οικονοµικών προβληµάτων, αλλά και την απαρχή της ψυχοσωµατικής τους 
κατάρρευσης. Οι αυξηµένες ανάγκες της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ο 
παρατεταµένος χρόνος νοσηλείας των ηλικιωµένων, σε συνδυασµό µε το χαµηλό ύψος των 
συντάξεων και τη µη επαρκή κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών από τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία επιβαρύνουν τόσο τους ίδιους, όσο και το στενό συγγενικό και φιλικό τους 
περιβάλλον. 

 
Οι ηλικιωµένοι στον ελεύθερο χρόνο τους κάνουν βόλτες στη φύση, στην πλατεία 

του χωριού καθώς και στα καφενεία µε τους συγχωριανούς τους. 
Οι δυνατότητές τους για διάφορες δραστηριότητες είναι περιορισµένες και δεν γίνονται 

συγκεκριµένες  εκδηλώσεις  για  αυτούς,  παρά  µόνο  κάποια  πανηγύρια  και  γιορτές  στα 
πολιτιστικά κέντρα, όπου υπάρχουν, ενώ οι περισσότεροι ηλικιωµένοι θα ήθελαν να έχουν 
την   δυνατότητα   να   συµµετέχουν   σε   περισσότερες   εκδηλώσεις.   Η   πλειοψηφία   των 
ερωτηθέντων δήλωσε, ότι δεν έχει δυνατότητες ευχάριστης ψυχαγωγίας και δηµιουργικής 
κάλυψης του ελεύθερου χρόνου της. 

 
Κυριότερες δυσκολίες της ζωής στο χωριό και σηµαντικότερες ελλείψεις: 

 

Α. Έλλειψη νέων από το χωριό 
Στα χωριά µένουν συνήθως οι ηλικιωµένοι, οι οποίοι δύσκολα εγκαταλείπουν τον τρόπο 

ζωής τους και τον τόπο τους. Το αποτέλεσµα είναι, σήµερα, τα ορεινά χωριά να είναι σχεδόν 
έρηµα, λιγότερο η περισσότερο, µε λίγες εξαιρέσεις. Η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών 
σηµαίνει την εγκατάλειψη του ορεινού πολιτισµού, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η πλειοψηφία 
των χωριών έχει σχεδόν ερηµώσει και ξαναζωντανεύει για µικρό χρονικό διάστηµα, κάθε 
χρόνο (πανηγύρια, γιορτές). Η επιστροφή µόνιµου πληθυσµού στα ορεινά χωριά και κυρίως 
νέων ανθρώπων, ικανών να εξασφαλίσουν ένα ζωντανό µέλλον, είναι ίσως η µεγαλύτερη 
πρόκληση στην προσπάθεια ανάπτυξης του ελληνικού ορεινού χώρου. 

 

Β. ∆εν υπάρχουν γιατροί στο χωριό 
Παρατηρείται µετακίνηση του πληθυσµού από τις ορεινές περιοχές στα αστικά κέντρα, 

τις περισσότερες φορές όταν συντρέχει συγκεκριµένος και µακροχρόνιος λόγος υγείας. Η 
υγειονοµική περίθαλψη είναι ελλιπής, προβληµατική ή απουσιάζει στις ορεινές περιοχές. Οι 
κάτοικοι των ορεινών περιοχών στερούνται ως εκ τούτου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι αγροτικοί ιατροί 
κάνουν να επισκεφθούν τα ορεινά χωριά ολόκληρους µήνες, καθώς και τα Κέντρα Υγείας 
αγροτικού τύπου, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, αντιµετωπίζουν έντονα λειτουργικά 
προβλήµατα, πράγµα που έχει επιπτώσεις στην ποιότητα παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας, στις αποµακρυσµένες περιοχές της Ηπείρου. 

 

Γ. ∆εν υπάρχει συχνή συγκοινωνιακή σύνδεση µε κοντινή πόλη 
Η υπάρχουσα κατάσταση του οδικού δικτύου περιλαµβάνει µη ασφαλτοστρωµένους 

δρόµους ή δρόµους µε κακή επικάλυψη ασφάλτου και στενούς απόκρηµνους δρόµους µε 
απότοµες στροφές. Οι ορεινοί δρόµοι είναι επικίνδυνοι και η υπάρχουσα οδική υποδοµή 



Η συµβολή του ΕΜΠ στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των Τζουµέρκων 

257 

 

 

 
 
 

κάνει τις αποµονωµένες περιοχές να έχουν λίγες συνδέσεις, από και προς αυτές τις περιοχές, 
για τις βασικές ανταλλαγές αγαθών και για την εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες, αναψυχή και 
πολιτιστικές δραστηριότητες και για ιατρική περίθαλψη. 

 
Ίντερνετ και κινητό τηλέφωνο 
Οι ηλικιωµένοι των χωριών των Τζουµέρκων, σε ποσοστό 95% δεν ξέρουν τι είναι το 

ίντερνετ, αν και σε ποσοστό µόλις 34% νοµίζουν ότι θα τους είναι χρήσιµο για τη ζωή τους 
να το µάθουν. Χαρακτηριστικά ένας ηλικιωµένος άντρας απάντησε: 

 
«Θα ήθελα να µάθω το ίντερνετ, για να έχω κάτι να ασχολούµαι στο σπίτι. Βλέπεις είµαι 

µόνος µου και ώρες ώρες δεν έχω τι να κάνω…» 
Κάτοικος Βουργαρελίου, 75 ετών 

(ο οποίος ζει µόνος του και µόλις έχασε την γυναίκα του) 
 

Μεγάλο ποσοστό των ηλικιωµένων έχουν κινητό τηλέφωνο και όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ένας κτηνοτρόφος: 

 
«Το κινητό µου χρειάζεται όταν πηγαίνω τα ζώα µου στο βουνό. Για να µην ανησυχεί η 

γυναίκα µου. Και αν κάτι χρειαστεί; Αν πάθω κάτι;». 
Κάτοικος Αγνάντων, 70 ετών 

 
Πολλοί ηλικιωµένοι έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση στην πληροφόρηση και 

την επικοινωνία, παρόλο ότι επιθυµούν να ενηµερώνονται και να πληροφορούνται 
καλύτερα, ιδίως σχετικά µε τα πολιτιστικά θέµατα. Θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο 
πληροφόρησης και επικοινωνίας τους µέσω του κινητού τηλεφώνου, για άµεση επικοινωνία 
µε τους συγχωριανούς τους, µε σκοπό τελικά, να διευκολύνουν τη ζωή και την 
καθηµερινότητά τους. 

 

 

 
 

Εικόνα 3. Ηλικιωµένοι και πρόσβαση στην πληροφόρηση. 
 

Η θετική πλευρά της ζωής στο χωριό 
Στην ερώτηση, τι σας αρέσει περισσότερο εδώ στο χωριό και έτσι παρά τις δυσκολίες 

δεν έχετε φύγει, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι το χωριό και η φύση τους 
ηρεµούν και τους κάνουν να νιώθουν όµορφα, τους αρέσει η ησυχία, η έλλειψη κίνησης, η 
άπλα του χώρου και η δυνατότητα επαφής µε τους άλλους συγχωριανούς τους. 
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι δεν θα ήθελαν να ζήσουν κάπου αλλού, όχι µόνο γιατί έχουν 
µάθει να ζουν στα χωριά των Τζουµέρκων, αλλά και γιατί τους αρέσει η ζωή σε αυτά, 
ανεξάρτητα αν οι οικονοµικές τους δυνατότητες τους επέτρεπαν να ζήσουν αλλού. 

 
4. Υπηρεσίες και υποδοµές στην περιοχή µελέτης 

 
Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε καταγραφή των υπηρεσιών και των υποδοµών των 

χωριών των Τζουµέρκων (Πίνακας 1). Βρέθηκε ότι, όλα τα χωριά διαθέτουν πολιτιστικά 
κέντρα, τα οποία, στην πραγµατικότητα, είναι κοινοτικά κτίρια πολλαπλών χρήσεων. 
Παράλληλα, τα περισσότερα χωριά έχουν και ένα τοπικό “µουσείο”, το οποίο συνήθως είναι 
ένας µικρός χώρος που στεγάζει µια τοπική εθνογραφική συλλογή. Οι υπηρεσίες (σύστηµα 
φροντίδας της υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εταιρείες και υπηρεσίες δηµόσιας ωφέλειας, 
τράπεζες, καταστήµατα, κτλ.) είναι µάλλον ανεπαρκείς στην περιοχή µελέτης, αφού 
καλύπτουν µόνο τις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσµού. Να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει 
τράπεζα σε κανένα χωριό. 

 
Πίνακας 1. ∆ηµόσιες υπηρεσίες και υποδοµές στην περιοχή µελέτης 

 

 
 

Νηπιαγωγείο 
 

∆ηµοτικό 
 

Γυµνάσιο 
 

Λύκειο 
 

∆ικαστήριο 
Κέντρο 
υγείας 

∆ήµοι  
Άγναντα 0 2 1 1 1 ειρ/κείο 1 
Αθαµανία 3 6 1 1 1 ειρ/κείο 1 
Πράµαντα 2 2 1 1 2 1 
Τζουµέρκα 0 0 0 0 0 0 
Κοινότητες  
Θεοδώριανα 0 0 0 0 0 0 
Μελισσουργοί 0 0 0 0 0 0 
Ματσούκι 1 1 0 0 0 0 
Βαθύπεδο 0 0 0 0 0 0 
Καλαρρύτες 0 0 0 0 0 0 
Συρράκο 0 0 0 0 0 0 

 

 Πολιτιστικές 
υποδοµές 

∆ΟΥ Αστυνοµικό 
τµήµα 

Ταχ/µείο ΟΤΕ Γηροκοµείο 

∆ήµοι  
Άγναντα 1 µουσείο 

5 πολ. κέντρα 
0 2 1 1 0 

Αθαµανία 2 µουσεία 
9 πολ. κέντρα 

0 2 1 1 0 

Πράµαντα 2 πολ. κέντρα 1 1 1 1 1 
Τζουµέρκα 4 µουσεία 

8 πολ. κέντρα 
0 1 0 0 0 

Κοινότητες  
Θεοδώριανα 1 µουσείο 

1 πολ. κέντρο 
0 0 0 0 0 

Μελισσουργοί 1 µουσείο 
2 πολ. κέντρα 

0 0 0 0 0 

Ματσούκι 0 0 0 0 0 0 
Βαθύπεδο 0 0 0 0 0 0 
Καλαρρύτες 1 πολ. Κέντρο 0 0 0 0 0 
Συρράκο 1 µουσείο 

1 πολ. κέντρο 
0 0 0 0 0 
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Τα Πράµαντα είναι το καλύτερα εξοπλισµένο χωριό της περιοχής και εξελίσσεται σε 
ένα κέντρο υπηρεσιών για τα Τζουµέρκα. Στα Πράµαντα, εκτός από τις υπηρεσίες που 
περιγράφηκαν παραπάνω, υπάρχουν και ένα γραφείο ∆.Ο.Υ. (εφορία), ένα αστυνοµικό 
τµήµα και ένα γηροκοµείο. Ειρηνοδικεία (δικαστήρια κατώτερης βαθµίδας) υπάρχουν στην 
Άγναντα και στο Βουργαρέλι (∆ήµος Αθαµανίας). Τα εµπορικά καταστήµατα είναι σχετικά 
ανύπαρκτα στην περιοχή, ιδίως αυτά που πωλούν µη αναλώσιµα, οικιακά είδη ή ρουχισµό. 
Επίσης, σε έλλειψη είναι τα καταστήµατα που προσφέρουν υπηρεσίες (όπως κοµµωτήρια ή 
φαρµακεία) ή τεχνικές εργασίες (σιδεράδες, ταπητουργοί, υδραυλικοί). 

 
5. Συνέντευξη µε κάτοικο της περιοχής 

 
Στη συνέχεια δίνεται το σύνολο µιας χαρακτηριστικής συνέντευξης, µιας γυναίκας 82 

ετών, από το Βουργαρέλι. Η ηλικιωµένη κυρία εξέφρασε τις εµπειρίες της από τη ζωή της 
στο συγκεκριµένο χωριό  και ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που αντιµετώπισε. 

 
- Το σχολείο το έχετε τελειώσει; 
ΑΠ: «∆εν έχω πάει καθόλου σχολείο.» 

 
- Πότε γεννηθήκατε; 
ΑΠ: «Το 1925» 

 
- Που γεννηθήκατε; 
ΑΠ: «Σε ένα χωριό των Τζουµέρκων, το Βουργαρέλι». 

 
-Ζήσατε όλη τη ζωή σας εδώ; Φύγατε ποτέ από εδώ; 
ΑΠ: «Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου µένω εδώ. ∆εν έχω φύγει ποτέ, κοπέλα 

µου.» 
 

-Μένετε σε δικό σας σπίτι; 
ΑΠ: «Ζω στο σπίτι το πατρικό. Του άντρα µου ήτανε!.» 

 
- Παντρευτήκατε από ανάγκη, από προξενιό, από έρωτα; 
ΑΠ: «Ο γάµος δεν ήταν από αγάπη. Ήταν προξενιό, γιατί έπρεπε να πάρουµε κάποιον 

που θα ήξεραν οι γονείς µας και θα είχαµε ένα σπίτι και κάποιος να µας προσφέρει φαγητό 
και στοργή. Οπότε παντρευόµασταν!» 

Και συµπληρώνει: « Πώς ζούσαµε µε κάποιον που δεν αγαπήσαµε; Και όµως κοπέλα 
µου µετά από χρόνια, κάναµε τα παιδιά µας και νιώθαµε µεγάλη αγάπη….» 

 
-Θα σας ήταν εύκολο να µου πείτε πως ήτανε η παιδική σας ηλικία; 
ΑΠ: «Ήταν χρόνια δύσκολα. Οι περισσότεροι από µας περάσαµε πολύ άσχηµα, είχαµε 

πόλεµο και κατοχή. Τα χρόνια τότε ήταν φτωχά, δουλεύαµε στα χωράφια, φαγητό δεν 
υπήρχε, ρούχα δεν είχαµε. Θυµάµαι που έφτιαχνε η µάνα µου ένα τσουκάλι φασολάδα και 
ήτανε ζουµί µε δυο φασόλια. ∆υστυχισµένα χρόνια». 

«Βλέπεις, σαν παιδί δεν έζησα. Από µικρά δουλεύαµε για να έχουµε φαγητό στο σπίτι 
και πολλές δουλειές κάναµε… Και όταν σαν παιδιά παίζαµε ένα µικρό παιχνίδι, ο πατέρας 
µου φώναζε ότι δεν είναι ώρα για παιχνίδια αλλά µόνο για δουλειά!» 

«Εµείς κοπέλα µου, ούτε το σχολείο δεν τελειώσαµε. Το πολύ κάποιοι να έχουνε βγάλει 
το δηµοτικό. ∆εν ξέρουµε γράµµατα και αυτό δεν είναι καλό, γι αυτό εσύ να κοιτάξεις να 
πας εις ανώτερα όσο πιο πολύ µπορείς!» 

 
- Η ζωή σας τώρα πια οικονοµικά πως είναι; 
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ΑΠ: «Εδώ και χρόνια είµαι στην σύνταξη αλλά παίρνω λίγα χρήµατα. Τουλάχιστον έχω 
το σπίτι του άντρα µου.» 

 
- Πως είναι η κατάσταση της υγείας σας; 
ΑΠ: «∆υστυχώς, η υγεία µου δεν είναι και πολύ καλή, έχω καρδιά και αρθριτικά» 

 
- Εξυπηρετείστε µε τους γιατρούς στο χωριό; 
ΑΠ: «Καµιά φορά πρέπει να πάω στην Άρτα.» 

 
- Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας; 
ΑΠ: «Κάθε πρωί µαγειρεύω γιατί είµαι µόνη µου και πρέπει να φάω κάτι, κοιτάω τα 

ζώα λίγο και πηγαίνω στην γειτόνισσα.» 
 

- Έχετε κινητό τηλέφωνο; Ξέρετε τι είναι το ίντερνετ; Θέλετε να το µάθετε; 
ΑΠ: «∆εν έχω τέτοιο τηλέφωνο, έχω στο σπίτι ένα. Το ιντερνέτ δεν ξέρω τι είναι, δεν 

είχαµε εµείς τέτοια και δεν νοµίζω ότι µου χρειάζεται.» 
 

- Λείπει κάτι από το χωριό σας; 
ΑΠ: «Λείπει ένα φαρµακείο. Έχει ένα σε άλλο χωριό και όταν θέλω φάρµακα µου τα 

φέρνουν οι γειτόνοι. ∆εν µπορώ να πάω εγώ κοπέλα µου! Αυτό, τι άλλο…;» 
 

- Ποια είναι τα σχέδια σας για το µέλλον; 
ΑΠ: «∆εν έχω µέλλον εγώ. Ζω µόνη µου, µαγειρεύω µόνη µου, καθαρίζω µόνη µου, τι 

να κάνω εγώ τώρα; Τα εγγόνια και τα παιδιά µου να ναι καλά µόνο!» 
 

- Πώς περνάτε τις γιορτές τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το ∆εκαπενταύγουστο ; 
ΑΠ: «Το ∆εκαπενταύγουστο έχουµε πανηγύρι. Πολύ ωραία είναι, έρχεται κι πολύς 

κόσµος και τα παιδιά µου έρχονται! Και του Αι ΄Λιος το ίδιο. Τα Χριστούγεννα ο καιρός δεν 
είναι καλός και τα περνάω µόνη µου στο σπίτι, δουλεύουν και τα παιδιά και δεν µπορούν να 
έρθουν. Το Πάσχα, όσο ζούσε ο άντρας µου, το σπίτι γέµιζε από κόσµο, τώρα σταµάτησε 
και αυτό...» 

 
- Τι σας αρέσει περισσότερο στο χωριό; 
ΑΠ: «Έχω το σπίτι µου, µου αρέσει ο καθαρός αέρας, η φύση, έχω τα ζώα µου εδώ. ∆εν 

θα µπορούσα να µείνω µέσα σε ένα διαµέρισµα, πνίγοµαι… Και δεν θέλω να ‘να φορτωθώ’ 
και στα παιδιά µου…» 

 
Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαµε και χάρηκα για την γνωριµία και 

συγγνώµη αν σας κούρασα! 
ΑΠ: «Κοπέλα µου, µου έκανες παρέα και είχα µε κάποιον να µιλήσω... Όποτε θέλεις να 

ξανάρθεις!» 
 

6. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 

Η τρίτη ηλικία συνδέεται µε µύθους, στερεότυπα και παρεξηγήσεις, κοινός 
παρονοµαστής των οποίων είναι η απώλεια της αυτονοµίας, η επιδείνωση της ποιότητας 
ζωής και η περιθωριοποίηση. Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µεγάλοι 
άνθρωποι και που ίσως είναι το πιο σοβαρό, είναι η µελαγχολία και το αίσθηµα 
εγκατάλειψης από το περιβάλλον τους. 

Η τρίτη ηλικία είναι η εποχή που ο άνθρωπος, έχοντας τη σοφία της ζωής, µπορεί να δει 
τον κόσµο µε άλλα µάτια, να χαρεί και να δώσει σηµασία σε απλά πράγµατα, που οι νέοι 
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παραβλέπουν και που δεν έχουν ακόµη την ωριµότητα που χρειάζεται για να τα εκτιµήσουν. 
Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι έχουν επίσης τη δυνατότητα, λόγω του ελεύθερου χρόνου που 
πλέον διαθέτουν, να ασχοληθούν µε πράγµατα καινούρια και να δηµιουργήσουν σε όποιον 
τοµέα επιλέξουν. Με την κοινωνική συµµετοχή και την επικοινωνία µπορούν να αυξήσουν 
την αυτάρκεια τους, έτσι ώστε να νιώθουν ενεργοί πολίτες. Πρέπει να απολαµβάνουν τις 
υπηρεσίες και τις παροχές και να εξασφαλίζουν υγεία και ποιότητα ζωής, ώστε να διαβιούν 
σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να πετύχουµε: 
1.Συµµετοχή των ηλικιωµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Η ένταξη και η συµµετοχή των ηλικιωµένων στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και 

πολιτιστική ζωή πρέπει να πραγµατοποιηθεί για την προστασία των συµφερόντων των 
ηλικιωµένων, ιδίως για την ίση µεταχείριση και τη διατήρησή τους στο σύνολο των ενεργών 
πολιτών. Η κοινωνική συµµετοχή επιτυγχάνεται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διαρκή 
αναζήτηση νέων ενδιαφερόντων, την απασχόληση και µετά τη σύνταξη και µέσω 
κοινωνικών προγραµµάτων δραστηριοποίησης. 

2.Εκπαίδευση της τρίτης ηλικίας στις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. 
∆εν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για τις υποδοµές και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

για τα Τζουµέρκα, αλλά, σύµφωνα µε στοιχεία από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, όλοι οι 
κάτοικοι έχουν τώρα τηλέφωνο. Η Περιφέρεια της Ηπείρου, στο σύνολο της, κατατάσσεται 
πολύ χαµηλά, σχεδόν σε όλους τους σχετικούς δείκτες, συγκρινόµενη µε την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Παρά τη χαµηλή, από κάθε άποψη, θέση της, η Περιφέρεια της Ηπείρου είναι πολύ 
δραστήρια στην κοινωνία της πληροφορίας. Έχει αναπτυχθεί ένας αριθµός εφαρµογών 
πληροφορικής και επικοινωνίας. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών, και οι εφαρµογές της κοινωνίας της πληροφορίας ενδέχεται να λύσουν πολλά 
προβλήµατα που προκαλούνται από την αποµόνωση των κατοίκων. 

Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόµων της τρίτης 
ηλικίας, µέσω της εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον θα υπάρξει η ανταλλαγή 
πολιτιστικών πληροφοριών και εµπειριών ζωής, µε τη διευκόλυνση του εικονικού διαλόγου 
µεταξύ των γενεών, καθώς και η κινητοποίηση των ατόµων τρίτης ηλικίας, η ενεργοποίηση 
των πρακτικών ικανοτήτων τους και της αυτάρκειάς τους στη χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας. Έτσι τα άτοµα της τρίτης ηλικίας δεν θα αισθάνονται παθητικοί, εξαρτηµένοι 
και  περιθωριοποιηµένοι. 

3.∆ηµιουργία Κ.Α.Π.Η. σε κάποια κεντρικά χωριά των Τζουµέρκων. 
Τα Κ.Α.Π.Η. έχουν σκοπό την ψυχαγωγία, την επιµόρφωση, την δηµιουργική 

απασχόληση και την καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων των µελών τους. Παρέχουν 
υπηρεσίες σε ηλικιωµένα άτοµα, για την πρόληψη των βιολογικών, των ψυχολογικών και 
των κοινωνικών προβληµάτων τους, ώστε να παραµείνουν ενεργά µέλη του κοινωνικού 
συνόλου. Με την βοήθεια της δηµιουργίας των Κ.Α.Π.Η θα λειτουργούσαν οµάδες 
δραστηριοτήτων παραδοσιακού χορού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδροµών. Έτσι, οι 
δραστηριότητες των ηλικιωµένων θα πλήθαιναν και θα γέµιζε ευχάριστα η καθηµερινότητά 
τους. 

4.Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας των Τζουµέρκων. 
Η εξασφάλιση όλων των ειδικοτήτων των γιατρών για την κάλυψη των αναγκών των 

ηλικιωµένων στα χωριά των Τζουµέρκων είναι αρκετά δύσκολη. Θα µπορούσαν όµως να 
υπάρχουν κινητές µονάδες υγείας, οι οποίες να πηγαίνουν στον πληθυσµό των χωριών. Με 
ένα καλά εξοπλισµένο νοσοκοµειακό όχηµα να ταξιδεύει στην περιοχή µε ιατρικό 
προσωπικό και να κάνει γενικά check-ups (µάτια, καρδιά, πίεση, κλπ) και να προετοιµάζει 
τους κατοίκους για το χειµώνα, παρέχοντας τα εµβόλια της γρίπης και άλλες υπηρεσίες. 
Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν επίσης να αποτελούν µια συνδυασµένη προσπάθεια του 
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων και των Κέντρων Υγείας των Πραµάντων, της Άγναντας και της 
Αθαµανίας. 
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5.Βελτίωση του πολιτισµού στην περιοχή των Τζουµέρκων. 
Υπάρχουν δέκα µουσεία στην περιοχή, καθώς και είκοσι εννέα πολιτιστικά κέντρα, 

αριθµοί πολλοί υψηλοί. Αυτά τα µουσεία θα µπορούσαν να συνεργαστούν µε άλλα µουσεία 
στα Ιωάννινα, σε θέµατα οργάνωσης επισκέψεων σε µουσεία και εργαστηρίων για διάφορες 
οµάδες. Θα µπορούσαν να προσθέσουν αξία στην τουριστική δραστηριότητα, συνδυάζοντας 
διαφορετικά στοιχεία της ιστορίας και της κληρονοµιάς µε ιστορικά µνηµεία. 

Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας θα βοηθούσε την τρίτη ηλικία στην 
επικοινωνία και στις καθηµερινές δραστηριότητές τους. Οι πλατείες και τα καφενεία θα 
έσφυζαν από ζωή και οι ίδιοι θα µπορούσαν να µεταδώσουν στοιχεία από την προσωπική 
τους εµπειρία, αλλά και στοιχεία της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου. 

6.Βελτίωση των συνδέσεων µε τις πόλεις και συντήρηση των δρόµων 
Η συστηµατική συντήρηση των δρόµων στις δύσκολες περιοχές της Περιφέρειας και η 

επισκευή των ζηµιών που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση του 
εδάφους και τις κατολισθήσεις βράχων είναι σηµαντική για την περιοχή, για λόγους 
ασφαλείας, για την εύκολη µετακίνηση του πληθυσµού και για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
τους. 

7.Βελτίωση του συστήµατος δηµόσιων µεταφορών 
Η βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος δηµόσιων µεταφορών είναι απαραίτητη. Η 

ιδιοκτησία Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι σχετικά χαµηλή, 55%, πράγµα που σηµαίνει ότι το 45% 
του πληθυσµού πρέπει να βασίζεται στη δηµόσιες µεταφορές. Η βελτίωση του υπάρχοντος 
δικτύου µεταφορών θα ενίσχυε συνολικά, τα Τζουµέρκα. 

 

7. Επίλογος 
 

Το 1990 ως ένδειξη σεβασµού προς την τρίτη ηλικία η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών όρισε την 1η Οκτωβρίου «Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία». Ο 
σεβασµός προς τους γέροντες αποτελούσε υπέρτατη αξία για τους αρχαίους Έλληνες. Η 
τρίτη ηλικία είναι µια φυσική κατάσταση της ζωής και οι παλαιότερες κοινωνίες γνώριζαν 
να τιµούν την πείρα, την ψυχραιµία και την οξυδέρκεια των πρεσβύτερων. 

Σήµερα, λόγω της υπογεννητικότητας, η αύξηση του αριθµού των ατόµων άνω των 65 
ετών αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και των περισσοτέρων 
Ευρωπαϊκών χωρών. Το 16% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών, ενώ το ποσοστό αυτό το 
2030 αναµένεται να φτάσει το 25%. 

Έχουµε βαθιά υποχρέωση να αντιµετωπίσουµε µε σεβασµό και πραγµατική βούληση τα 
προβλήµατα των συνανθρώπων µας της τρίτης ηλικίας και να τους βοηθήσουµε στη 
διασφάλιση µιας αξιοπρεπούς καθηµερινότητας. Ο στόχος κάθε οργανωµένης κοινωνίας θα 
πρέπει να είναι η διασφάλιση µιας «υγιούς γήρανσης», όπου το άτοµο χαίρει όχι µόνο 
υγείας, µε τη στενή ιατρική έννοια του όρου, αλλά αποτελεί ενεργό µέλος της κοινωνίας, µε 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και στα αγαθά, απολαµβάνοντας την ίδια υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών µε τις υπόλοιπες οµάδες του πληθυσµού. Άλλωστε, αυτές είναι 
θεµελιακές αρχές της στρατηγικής «Υγεία για Όλους τον 21ο Αιώνα» της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης, αλλά και της προσέγγισης του ΟΗΕ, όταν το 1999 γιορτάστηκε ως «∆ιεθνές 
Έτος των Ηλικιωµένων». 
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Οι επιπτώσεις του σύγχρονου lifestyle στις ορεινές περιοχές 
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Περίληψη 
 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο το σύγχρονο 
lifestyle επιδρά στο νέο, κυρίως, πληθυσµό των ορεινών περιοχών. Ως περιοχή µελέτης 
έχουν επιλεγεί τα χωριά των Τζουµέρκων, της Ηπείρου. Η εργασία ξεκινά µε την περιγραφή 
και τον ορισµό του lifestyle και προχωρά, στη συνέχεια, σε µια ιστορική αναδροµή της 
εξέλιξής του στην Ελλάδα, αναλύοντας τις διάφορες συνιστώσες του και εστιάζοντας κυρίως 
στις επιπτώσεις του στους διάφορους τοµείς της σύγχρονης πραγµατικότητας. Στόχος της 
εργασίας είναι, µέσω της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων επιτόπιας έρευνας που 
πραγµατοποιήθηκε στα Τζουµέρκα, να διερευνηθεί η σχέση των νέων Τζουµερκιωτών µε 
την παράδοση, να εξεταστεί ο τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους και οι 
επιµέρους καταναλωτικές και άλλες τους συνήθειες. Στόχος είναι, επίσης, να εντοπιστούν οι 
διαφοροποιήσεις µε το παρελθόν και να αναδειχθούν οι επιπτώσεις του σύγχρονου lifestyle 
στο νέο πληθυσµό αυτής της ορεινής περιοχής. 

 

The impacts of modern lifestyle in mountainous areas 
 

Iliana Mpakola, Civil Engineer 
University of Patras 

 

 
Abstract 

 
This study aims at analyzing the impacts of the modern lifestyle on the mountainous 

areas, using as a case study the Tzoumerka range. In the beginning, a definition of lifestyle is 
given and then a literature review about its evolution in Greece is presented, focusing mainly 
on the lifestyle effects on different aspects of modern life. In the following, the outcomes 
from the analysis of the questionnaires are used to investigate the relationship of the young 
residents of Tzoumerka with tradition. Moreover, the ways of spending their leisure time are 
examined along with their consuming practices and everyday habits. The objective of this 
study is to note the differentiations with the past and reveal the consequences of the modern 
lifestyle on the young population of this mountainous area. 

 
1. Lifestyle: Μια κριτική προσέγγιση 

 
«Lifestyle» ή αλλιώς «τρόπος ζωής», η γνωστή αγγλική έκφραση, µια λέξη-καραµέλα 

για τα περισσότερα ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα. Σε µια αρχική προσπάθεια να 
προσεγγίσουµε την έννοια του lifestyle, η οποία αντλεί την ύπαρξή της ήδη από το 1939, η 
Wikipedia µας δίνει µια ιδέα: «Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ζει ένας άνθρωπος ή µια οµάδα 
ανθρώπων. Περιλαµβάνει τις κοινωνικές σχέσεις, τις καταναλωτικές συνήθειες, τη 
διασκέδαση και το ντύσιµό του. Eίναι αποτέλεσµα κουλτούρας, κλίµατος, κοινωνικοποίησης 
και τεχνολογίας. Επίσης αντικατοπτρίζει συνήθως τις πεποιθήσεις, τις αξίες ή την οπτική του 
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ατόµου απέναντι στον κόσµο»1. Είναι όµως στην πραγµατικότητα οι έννοιες « lifestyle» και 
«τρόπος ζωής» συνώνυµες; 

Το lifestyle δεν είναι το ίδιο πράγµα µε τον τρόπο ζωής αλλά αποτελεί µια ορισµένη 
τάση του ανάµεσα στις άλλες (Ιωαννίδης, 2005). Μια από αυτές που κατασκευάζει κάθε 
εποχή, όταν έχει ανάγκη να διατυπώσει κάτι µέχρι τότε ανύπαρκτο και, εποµένως, 
ανέκφραστο. Η σηµασία της θα εκπέσει αµέσως µόλις παύσει να έχει νόηµα, µόλις παύσει 
δηλαδή να υπάρχει η ανάγκη για ένα δεδηλωµένο «ύφος ζωής» και την αγγλική της εκφορά 
η οποία ενισχύει τη δυναµική της. Ήδη η µετάφρασή της στην ελληνική την απογυµνώνει 
και φανερώνει την υπερβολή του πράγµατος. Σαν η ζωή, στις µέρες µας, να χρειάζεται το 
ιδιαίτερο ύφος του καθενός για να µπορέσει να είναι ξεχωριστή και διακεκριµένη, τόσο µε 
την έννοια της υψηλής διάκρισης όσο και µε εκείνη του ξεχωριστού και του προσωπικού. 
Και αυτό το ύφος ζωής, η µάλλον αυτή η επιτηδευµένη εκζήτηση ύφους, άλλο δεν κάνει 
παρά, µε τρόπο επιθετικό και δόλιο, διαλαλώντας το ύφος και έχοντας ως βασικούς 
συµµάχους και υποστηριχτές την πλειονότητα των Μ.Μ.Ε, να αφαιρεί το ενδιάθετο 
προσωπικό ύφος για να το ξαποστείλει στον καιάδα της οµοιοµορφίας (Χατζόπουλος, 2002). 

Η δυνατότητα να υιοθετούµε συµπεριφορές, να υποδυόµαστε ρόλους, να ντυνόµαστε 
όπως µας αρέσει και εν ολίγοις να επιλέγουµε ελεύθερα την εικόνα µας αποτελεί ένα από τα 
όψιµα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, το οποίο ήταν άγνωστο, τόσο στη ∆ύση πριν 
από  τον  20ό  αιώνα,  όσο  και  στο  σύνολο  των  υπόλοιπων  πολιτισµών  στην  ιστορία.  Η 
συντριπτική πλειονότητα των κοινωνιών που γνωρίζουµε καθόριζαν αυστηρά τους ρόλους 
των τάξεων, των γενεών, των φύλων και, σε συνάφεια µε αυτούς, τους τρόπους ένδυσης και 
συµπεριφοράς, δηλαδή την εικόνα, επιτρέποντας ελάχιστες και αυστηρά καθορισµένες 
εξαιρέσεις. Εν ολίγοις, στις αρχές του 20ού αιώνα η αυξανόµενη διεκδίκηση της 
χειραφέτησης του υποκειµένου στις κοινωνικές του σχέσεις και πρακτικές, εντός των 
δυτικών καπιταλιστικών κοινωνιών, τον έφερε αντιµέτωπο µε µια καινούργια ελευθερία, 
δηλαδή µε νεοαποκτηθείσες εναλλακτικές ως προς την εικόνα του, αλλά και ως προς την 
ταυτότητά του. Αυτή την ανάγκη ήρθε να καλύψει η µόδα (fashion) αρχικά και αργότερα, 
µετά την ήττα των διαφόρων ολοκληρωτισµών, οι οποίοι επέβαλλαν µαζικώς µια εικόνα και 
µια ταυτότητα στα πλαίσια µιας κοσµοθεωρίας, το lifestyle. Αµφότερα υποκαθιστούν την 
αυτόνοµη διαµόρφωση του βίου από το υποκείµενο, όπως την υποκαθιστούσαν στις 
παραδοσιακές κοινωνίες οι προκαθορισµένες από την παράδοση ταυτότητες. Μιλώντας 
λοιπόν για το lifestyle σήµερα, αυτό για το οποίο µιλάµε είναι το πρόβληµα της ελευθερίας 
στη νεωτερικότητα, ως πρόβληµα επιλογής εναλλακτικών εικόνων και δυνατοτήτων 
διαµόρφωσης της ταυτότητας (Τάσης, 2008). 

Μπορεί τα σύµβολα κύρους και εξουσίας να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης ιστορίας από τις απαρχές της ακόµα, αλλά η έννοια του lifestyle στην ελληνική 
πραγµατικότητα είναι µια σχετικά καινούρια «ανακάλυψη». Ίσως θα µπορούσαµε να 
τοποθετήσουµε τη γέννησή της, τη δεκαετία του ’80. Έχοντας αφήσει πλέον πίσω µας τις 
βασανισµένες δεκαετίες των πολέµων, του Εµφυλίου και αργότερα της δικτατορίας, ακόµη 
και τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα κατάφεραν να ξεφύγουν από την ανέχεια. Η ευµάρεια 
συνιστούσε πλέον πραγµατικότητα για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η δεκαετία του ’80 
φαινόταν να απέχει παρασάγγας από τη µίζερη και στερηµένη πραγµατικότητα που είχαν 
καταγράψει οι ελληνικές ταινίες του ’50 και του ’60. Η επιλογή lifestyle δεν ήταν πλέον ένα 
παιχνίδι αποκλειστικά για πλούσιους και εκκεντρικούς, αλλά µια δυνατότητα ακόµη και για 
τους “κοινούς θνητούς”. Στη διάδοση και αργότερα στην εδραίωση του lifestyle συνέβαλε 
σε µεγάλο βαθµό, η εµφάνιση των γιάπηδων και η κατά κόρον προώθηση του τρόπου ζωής 
τους από περιοδικά όπως το «ΚΛΙΚ» και το «ΝΙΤΡΟ» (Ιωαννίδης, 2005). 

 
 
 

1 Πηγή: Άρθρο περιοδικού FOCUS. Ιστοσελίδα: http://www.focusmag.gr 
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Η λέξη γιάπηδες ή yuppie είναι το αρκτικόλεξο της φράσης young urban professional 
(νεαρός καριερίστας αστός). Ο γιάπης, που διαδέχτηκε τα παλαιά επιθετικά στελέχη 
εταιρειών, αντλούσε ικανοποίηση από το κυνήγι των υψηλών οικονοµικών απολαβών µέσα 
από την αφοσίωσή του στη δουλειά. Είχε λίγο ελεύθερο χρόνο, αλλά τον εκµεταλλευόταν 
ζώντας σαν βασιλιάς2. 

Στη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας, στα χρόνια του ’90, η Eλλάδα έζησε τη δική 
της ήρεµη «επανάσταση». Σταδιακά και χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο, η ελληνική κοινωνία 
εισήγαγε στον καθηµερινό τρόπο ζωής νέες συνήθειες ακολουθώντας το δρόµο που έχουν 
χαράξει οι πιο αναπτυγµένες κοινωνίες της δύσης. Tο πέρασµα της ελληνικής κοινωνίας σε 
µία περισσότερο εκλεπτυσµένη, σοφιστικέ και απαιτητική αντιµετώπιση της καθηµερινής 
ζωής, ήταν ένα σηµάδι της ωρίµανσής της και ταυτόχρονα ένα µέτρο για να κατανοήσει 
κανείς τη µεγάλη πρόοδο που σηµειώθηκε σταδιακά από τη µεταπολίτευση και µετά. H 
κοινωνιολογική αυτή ερµηνεία της αποδοχής του νέου lifestyle στην Eλλάδα δείχνει και κάτι 
ακόµη: ότι για να δηµιουργηθεί η ανάγκη µιας «νέας αισθητικής», προϋπόθεση δεν ήταν 
µόνο ένα καλό και σχετικά εύπορο επίπεδο ζωής, αλλά και µια πιο διευρυµένη αγορά, µε 
περισσότερες αγοραστικές επιλογές, που να συνδυάζει την πληθώρα των επιλογών µε την 
εντυπωσιακή «βιτρίνα» και τη διαφήµιση (Βατόπουλος, 2002). 

Οι περισσότερες αγοραστικές επιλογές, πλούσιων και φτωχών, καθοριζόταν πια από ένα 
πράγµα: το lifestyle. Όπως υποστηρίζει ο κοινωνιολόγος Χοσέ Καστίγιο, «τη δεκαετία του 
’90, µε τη διάδοση του καταναλωτισµού, η ιδέα του lifestyle µετατράπηκε σε βασικό όπλο 
του µάρκετινγκ. Η έννοια του κύρους αποσυνδέθηκε εν µέρει από την κοινωνική τάξη στην 
οποία ανήκουµε και ταυτίστηκε σε µεγάλο βαθµό µε την καταναλωτική συµπεριφορά µας, 
γεγονός που λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι επαγγελµατίες του µάρκετινγκ». Οι 
διαφηµίσεις διαµορφώνουν το περιεχόµενό τους ανάλογα µε το σύγχρονο lifestyle. Οι 
επιλογές και οι εναλλακτικές που προσφέρουν βασίζονται στις πιο επιτυχηµένες προτάσεις 
του. Ο Πιέρ Μπουρντιέ στο βιβλίο του «Η διάκριση» ήταν από τους πρώτους που έκανε το 
διαχωρισµό ανάµεσα στο γούστο της πολυτέλειας και το γούστο της αναγκαιότητας. Το 
πρώτο έχει γίνει ήδη κοµµάτι της ζωής µας τα τελευταία χρόνια. «Σνοµπάρουµε» ανώνυµα 
αλλά συχνά ποιοτικά αγαθά, χάριν µιας «χάι» µάρκας στην ένδυση, τη διατροφή, τα 
αξεσουάρ και τα αυτοκίνητα. Εν ονόµατι τους εξαντλούµε την αγοραστική µας δυνατότητα. 
Γιατί όµως δίνουµε τέτοια έµφαση στην απόκτηση πολυτελών υλικών αγαθών σε τέτοιο 
βαθµό πια, ώστε η «αγάπη» του έλληνα για το επώνυµο είδος να αποτελεί την κινητήρια 
δύναµη της αγοράς σήµερα; Η κλινική ψυχολόγος ∆ήµητρα Σφήκα δίνει µια ερµηνεία: 
«Στον άκρως ανταγωνιστικό κόσµο µας, η ανθρώπινη αξία συγκρίνεται µε εκείνη του 
ακριβού αυτοκινήτου, της µεζονέτας, του ακριβού ιδιωτικού σχολείου... έναν κόσµο όπου το 
“έχω” αντικαθιστά το “είµαι”, η εµφάνιση την προσωπική αξία». Και συµπληρώνει: «Το 
υλικό αγαθό αποκτιέται µε ατοµική προσπάθεια και κόπο, ενώ οι συναισθηµατικές 
συναλλαγές απαιτούν την παρουσία του άλλου, οπότε ξεφεύγουν από την παντοδυναµία µας. 
Έτσι το υλικό απόκτηµα, ως σύµβολο εξουσίας και δύναµης ερµηνεύεται ως ατοµική και 
κοινωνική επιβεβαίωση». Τα αντικείµενα που στο παρελθόν µπορούσαν να κατέχουν µόνο 
οι αριστοκράτες, οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί,  σήµερα βρίσκονται στη διάθεση του καθενός3. 

O ρόλος των περιοδικών στη διαµόρφωση ενός νέου καταναλωτικού προτύπου και 
ευρύτερα στο σχηµατισµό ταυτότητας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους κόλπους της νεολαίας 
είναι  ενεργός  και  ενισχυτικός.  Είναι  γεγονός  ότι  στη  σύγχρονη  εποχή  η  γνώση,  η 
πληροφορία,  η  κατάρτιση,  το  παιχνίδι,  η  µόρφωση,  η  κουλτούρα,  η  παιδεία  εντέλει, 
εντοπίζονται σε πολλούς άλλους χώρους, φυσικούς και εικονικούς, εκτός του σχολικού 
χώρου: τηλεόραση, έντυπα media, games, google, site, blog, διαφηµίσεις, βιβλία, κόµικς, 

 

 

2 Άρθρο περιοδικού FOCUS. Ιστοσελίδα: http://www.focusmag.gr 
3 Άρθρο περιοδικού FOCUS. Ιστοσελίδα: http://www.focusmag.gr 
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ταινίες, βίντεο, καφέ, mall, παρέες...4. Απαραίτητο στοιχείο στη lifestyle επίθεση στις 
νεανικές   συνειδήσεις   είναι   η   εξ   Αµερικής   ερχόµενη   συνταγή   επιβίωσης,   σε   έναν 
«ανταγωνιστικό και δύσκολο κόσµο». «Γίνε καλός εργαζόµενος», «Μάθε πώς να κερδίζεις 
τους άλλους», «Η τέχνη της επίτευξης των στόχων σου», «Πέτυχε ή πέθανε» και άλλοι 
παρόµοιοι τίτλοι άρθρων δείχνουν το µέγεθος και το βάθος της επίθεσης που ασκείται στη 
νεολαία (Ιωαννίδης, 2005). Η παράσταση βασίζεται στις ερωτήσεις τύπου Cosmopolitan. 
Όσο και να αντιστέκεσαι, να αποστασιοποιείσαι, καθηµερινά έρχεσαι αναγκαστικά σε 
επαφή µε όλα τα στοιχεία της υποκουλτούρας του lifestyle. Αναγκαστικά βλέπεις αυτό µε το 
οποίο τρέφεται όλος ο κόσµος. Κανείς δεν µένει "ανέπαφος". Εισδύουν στη ζωή µας από 
παντού και γίνονται πολύ σοβαρά (Κλεφτογιάννη, 2009). Χωρίς να απολυτοποιούµε, 
φαίνεται πως ο κύριος όγκος της νεολαίας που επηρεάζεται και ακολουθεί το lifestyle 
αποτελείται από άτοµα µε υψηλούς επαγγελµατικούς στόχους, συνήθως κατόχους πτυχίων 
ΑΕΙ ή και µεταπτυχιακών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συγκεκριµένος τρόπος ζωής ντύνει 
πολιτιστικά ένα χώρο ούτως ή άλλως υποταγµένο στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών 
προσόντων και δεξιοτήτων (Ιωαννίδης, 2005). 

Κάθε εποχή, ιστορική συγκυρία, κοινωνική πραγµατικότητα αναδεικνύει και 
διαµορφώνει ένα συγκεκριµένο lifestyle, καλώς ή κακώς, το οποίο υπακούει και εξυπηρετεί 
συγκεκριµένους κανόνες µιας αγοράς (Καλλιµάνη, 2010). Η ουσία του όµως δεν αλλάζει 
γιατί τα πράγµατα σπάνια αλλάζουν, µάλλον αντικαθίστανται. H δικαιότερη κατανοµή των 
καταναλωτικών αγαθών µπορεί να οδήγησε στον εκδηµοκρατισµό του lifestyle, αφού 
σήµερα πάνω από το 25% των ανθρώπων της υφηλίου απολαµβάνουν έναν τρόπο ζωής, που 
κάποτε ανήκε στους πλούσιους, παράλληλα όµως προκάλεσε αύξηση του δανεισµού και της 
παχυσαρκίας, συνεπώς και του άγχους5. Άλλωστε είναι πια γεγονός ότι τα «παιδιά του 
lifestyle κουράστηκαν», εκείνο το lifestyle, το συγκεκριµένο, κουράστηκε (Γεωργελές, 
1997). Τα περιοδικά που το υποστηρίζουν ακόµα είναι σκιές του παλιού τους εαυτού και 
πουλάνε ελάχιστα. Οι άνθρωποι που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις επιταγές του 
θεωρούνται γραφικοί από ένα µεγάλο κοµµάτι του νέου κόσµου και τελικά το µόνο που 
αποπνέουν  είναι παρακµή και µικροαστισµό (Τσαγκαρουσιάνος, 2008). 

Είναι πλέον καιρός να αντιληφθούµε πως δεν υπάρχει ένας τρόπος ζωής, κοινός για 
όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας οφείλει να επιλέγει το δικό του ''life style'' σύµφωνα 
πάντα µε τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τις δυνατότητές του. Ο καθένας από µας είναι 
ξεχωριστός και θα πρέπει να αναπτύσσει την δική του αισθητική, χωρίς να στηρίζεται 
αποκλειστικά στην αναπαραγωγή των προτύπων που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε.6. 

Η τέχνη του ζην δεν διδάσκεται. Tο γνωρίζουν όλοι όσοι την κατέχουν και την 
καλλιεργούν. Tην τέχνη του ζην, την εκτίµηση του χώρου που ζούµε, τη νιώθουµε σαν 
προέκταση του ίδιου µας του εαυτού. Eίναι µια σχέση αµφίδροµη: φροντίζω τον χώρο στον 
οποίο κινούµαι, ζω και εργάζοµαι ώστε ο χώρος αυτός να µε τροφοδοτεί µε θετική ενέργεια 
και καλή διάθεση. Η καλλιέργεια της αισθητικής, ως καθρέφτης ενός βαθύτερου πολιτισµού, 
αντανακλάται παντού, σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής και επιδρά σε όλες τις σχέσεις. 
Eίναι ένα κοµµάτι του σύγχρονου, αστικού τρόπου ζωής. ∆εν ήταν πάντα αυτονόητες αυτές 
οι αξίες, τουλάχιστον για τα πλατιά στρώµατα του πληθυσµού. Είναι µια κατάκτηση της 
ευηµερίας, της παιδείας, της πνευµατικής καλλιέργειας και της οικονοµικής ευεξίας. Aπό τη 
στιγµή που η τέχνη του ζην γίνει κοµµάτι της καθηµερινότητας, δεν σε εγκαταλείπει ποτέ 
(Βατόπουλος, 2002). 

 
 
 

 
4 Άρθρο στην εφηµερίδα Καθηµερινή: http://news.kathimerini.gr. 28/10/06 
5 Άρθρο στην εφηµερίδα Καθηµερινή: http://news.kathimerini.gr. 10/01/04. 
6 Άρθρο στην ιστοσελίδα: Ενεργός ∆ηµότης νοτίων προαστίων. Ιστοσελίδα: http://energosdimotis.gr 
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2. Οι επιπτώσεις του σύγχρονου Lifestyle στα Τζουµέρκα 
 

2.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
 

Για τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο το σύγχρονο lifestyle, χαρακτηριστικό των 
πόλεων κυρίως, εισχωρεί και επιδρά στον τρόπο ζωής των νέων κατοίκων των ορεινών 
χωριών της περιοχής, διαµορφώθηκε ερωτηµατολόγιο, στο οποίο οι κάτοικοι κλήθηκαν να 
απαντήσουν µε επιτόπιες συνεντεύξεις. Το ερωτηµατολόγιο είχε ως βασικούς θεµατικούς 
άξονες, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και την σχέση των κατοίκων µε τα στοιχεία της 
παράδοσης του τόπου τους. 

Πιο συγκεκριµένα στο ερωτηµατολόγιο διατυπώνονται ερωτήµατα σχετικά µε: 
� Την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
� Τον τρόπο διασκέδασης 
� Τις τηλεοπτικές προτιµήσεις 
� Τις µουσικές επιλογές 
� Τη σχέση µε τη µόδα 
� Τις καταναλωτικές συνήθειες 
� Τη θέση που κατέχουν το σινεµά και το θέατρο στη διασκέδαση των κατοίκων 
� Τις επιλογές, ως προς τον τρόπο διακόσµησης του σπιτιού 
� Τις διατροφικές προτιµήσεις 
� Τη σχέση µε την παράδοση 

 
Η έρευνα απευθύνθηκε σε 50 άτοµα ηλικίας µεταξύ 16 και 30 ετών, τα οποία είναι 

µόνιµοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων. Οι οικισµοί στους οποίους 
διεξήχθη η έρευνα είναι: Τα Πράµαντα, το Βουργαρέλι και τα Θεοδώριανα. Οι απαντήσεις 
που δόθηκαν στο ερωτηµατολόγιο κατηγοριοποιήθηκαν και στη συνέχεια 
πραγµατοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

 
2.2. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

 

Α. Η σχέση των νέων Τζουµερκιωτών µε την τοπική παράδοση 
Βασική πρόθεση και επιδίωξη της έρευνας ήταν να ανιχνεύσει τη σχέση των κατοίκων 

των περιοχών αυτών µε την παράδοση και κυρίως τους τρόπους και τα µέσα εκδήλωσής της, 
τόσο στις διάφορες εκφάνσεις της καθηµερινότητας τους, όσο και στα σηµαντικότερα 
δρώµενα που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή. Οι απαντήσεις που δόθηκαν, στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία κινήθηκαν σε συγκεκριµένα πλαίσια, γεγονός που αναδεικνύει µια 
σύµπτωση απόψεων και µια οµοιογενή τάση και υπογραµµίζει τη στενή και βιωµατική 
σχέση των κατοίκων των ορεινών περιοχών µε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. 

Πώς αντιλαµβάνονται οι κάτοικοι των Τζουµέρκων την έννοια της παράδοσης; Στην 
σχετική ερώτηση που τους τέθηκε παρατηρήθηκε κάποια δυσκολία, ως προς το περιεχόµενο 
της απάντησης. Ικανότεροι να περιγράψουν την έννοια της παράδοσης ήταν, κυρίως, τα 
άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών. Για τους περισσότερους κατοίκους, η έννοια της παράδοσης 
ταυτίζεται, κυρίως, µε τα πανηγύρια (γλέντια) και σε µικρότερο βαθµό µε τα ήθη, τα έθιµα, 
τη µουσική και τους χορούς. Πράγµατι, σε πολλά από τα χωριά των Τζουµέρκων χορεύονται 
µέχρι σήµερα σε διάφορες τοπικές γιορτές και µε τη συµµετοχή ολόκληρου του χωριού, 
αρκετοί παραδοσιακοί χοροί. Τέτοιοι είναι ο χορός Καγκελάρι ή αλλιώς Γκύκλες, όπως 
επίσης και το τραγούδι της Κωστηλάτας. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο λιβάδι της 
Κωστηλάτας και θυµίζει τον αγώνα και τον ξεσηκωµό των Τζουµερκιωτών κατά των 
τσιφλικάδων, οι οποίοι το είχαν αγοράσει από τους Τούρκους. Το τραγούδι αυτό προσδίδει 
έναν ηρωικό χαρακτήρα στα τοπικά πανηγύρια. 
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Τα πανηγύρια, οι χοροί και τα δηµοτικά τραγούδια αποτελούν µια τεράστια πολιτιστική 
κληρονοµιά για τα Τζουµέρκα. Ιδίως το καλοκαίρι, τα όργανα αντηχούν σε όλα σχεδόν τα 
χωριά της περιοχής, ακόµα και στα πιο απόµακρα. Τα πανηγύρια αυτά προσελκύουν µεγάλο 
αριθµό επισκεπτών, κάθε χρόνο. ∆εν έχει άδικο ο Στρατής Μυριβήλης που αναφέρει: «∆εν 
υπάρχει γένος πιο φιλέορτο απ’ το δικό µας. Ζούµε κάνοντας µια γιορτή και περιµένοντας µια 
γιορτή». 

Παρόλα αυτά, είναι κοινά αποδεκτό, ότι τα πανηγύρια σήµερα στα Τζουµέρκα έχουν 
χάσει σε µεγάλο βαθµό τον παραδοσιακό και θρησκευτικό τους χαρακτήρα, αλλά και το 
χαρακτήρα του «νυφοπάζαρου», που είχαν παλιότερα. Αγόρια και κορίτσια ζούσαν για τον 
ερχοµό του πανηγυριού, που ήταν το γεγονός της χρονιάς. Περίµεναν πως και πως, να 
φορέσουν τα καλά τους, να ιδωθούν, ν’ ανταλλάξουν κρυφές µατιές, να ερωτευτούν, να 
χορέψουν, να διασκεδάσουν. Μια φορά το χρόνο είχαν αυτή τη δυνατότητα. Σήµερα τα 
πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι ευκαιρίες για διασκέδαση είναι πλέον καθηµερινές 
και δεν περιµένει κάποιος το πανηγύρι για να γλεντήσει. Επίσης, βασική αλλαγή σε πάρα 
πολλά πανηγύρια είναι ο χρονικός περιορισµός τους, αφού δεν είναι λίγα εκείνα που 
ελαχιστοποίησαν τη διάρκεια του γλεντιού, περιορίζοντάς την στις βραδινές ώρες κυρίως. 
Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα χωριά πανηγύριζαν κατά την ηµεροµηνία εορτασµού ενός 
Αγίου και συνήθως ξεκινούσαν το γλέντι τους αµέσως µετά το τέλος της λειτουργίας. 
Σήµερα, τα περισσότερα χωριά γλεντούν µόνο κατά τις βραδινές ώρες, ενώ αρκετά από αυτά 
περιόρισαν τον αριθµό ηµερών του πανηγυριού τους. Τα ηλεκτρικά όργανα (ηλεκτρική 
κιθάρα, αρµόνιο) έχουν πλέον εκτοπίσει, σε µεγάλο βαθµό, τα παλιότερα (βιολί, λαούτο) και 
το ρεπερτόριο των τραγουδιών, των σύγχρονων πανηγυριών, περιλαµβάνει και πολλά, µη 
παραδοσιακά, δηµοτικά τραγούδια. Επίσης, ο αριθµός των ηλικιωµένων που συµµετέχουν 
στο γλέντι διαρκώς ελαττώνεται, σε αντίθεση µε την συµµετοχή τόσο των νέων που 
διασκεδάζουν όσο και νέων που τους διασκεδάζουν (µουσικοί, τραγουδιστές). Θα πρέπει να 
επισηµανθεί ο αρκετά µεγάλος αριθµός µουσικών από τη γειτονική Αλβανία που 
πλαισιώνουν τις εδώ ορχήστρες ή έχουν δικές τους.7

 
 

Οι κάτοικοι ρωτήθηκαν επίσης για το ποια στοιχεία της παράδοσης έχουν διατηρήσει 
στην καθηµερινή τους ζωή. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούν διάφορα ήθη και έθιµα, τις 
αναβιώσεις παλιών ασχολιών, όπως η ύφανση στον αργαλειό, εκδηλώσεις που σχετίζονται 
µε τον τρόπο παραγωγής του τσίπουρου, τα τοπικά φαγητά στις παραδοσιακές ψησταριές 
(κοκορέτσι, κοντοσούβλι, ντόπια ζυµαρικά, όπως ο τραχανάς και οι χυλοπίτες και 
παραδοσιακές πίτες). 

Ένα χαρακτηριστικό έθιµο που τηρείται στην περιοχή είναι η γιορτή της παραδοσιακής 
Ραφτανίτικης πίτας, η οποία διοργανώνεται τον τελευταίο µήνα της άνοιξης. Κάθε χρόνο, οι 
Ραφτανίτισσες νοικοκυρές φτιάχνουν τις πίτες, που τις σερβίρουν στη µεγάλη γιορτή, στο 
µοναστήρι της Πλάκας. Συνοδεύεται από το Ραφτανίτικο τσίπουρο, φτιαγµένο από ζαµπέλα, 
τους µεζέδες και την παραδοσιακή µουσική. Η τήρηση του εθίµου αποτελεί µια από τις 
µεγαλύτερες τοπικές γιορτές (Γιώτης, 2003) 8. 

 

Από την έρευνα συµπεραίνεται ότι, τα πανηγύρια, η λαϊκή τέχνη, το δηµοτικό τραγούδι 
και γενικά ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, αν και σε περιορισµένη κλίµακα σε σχέση µε το 
παρελθόν, κατέχουν σηµαντική θέση στη ζωή των νέων Τζουµερκιωτών. Αν και πολλοί στις 
µέρες µας χαρακτηρίζουν τα λαϊκά πανηγύρια ως φολκλορικό φαινόµενο ή ως τουριστική 
ατραξιόν, αυτά δεν παύουν να αποτελούν ζωντανό παράδειγµα της βιωµατικής και 
αµφίδροµης σχέσης των νέων µε το παρελθόν και την παράδοση. Άλλωστε στην ερώτηση 

 
7 Ιστοσελίδα ∆ήµου Θεοδώριανων: http://www.theodoriana.com. Άρθρο: Χοροί και πανηγύρια: Μύθος 
και πραγµατικότητα. 
8 Ιστοσελίδα ∆ήµου Πραµάντων: http://www.pramanta.gr. Σύλλογοι. 
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«Θεωρείτε ότι η διατήρηση στοιχείων της παράδοσης στην καθηµερινότητά σας, σας αφήνει 
πίσω από τις σύγχρονες εξελίξεις ή κάνει τη ζωή σας πιο πλούσια και γιατί;» µε πλήρη 
οµοφωνία, οι κάτοικοι απάντησαν ότι η παράδοση βελτιώνει την καθηµερινή τους ζωή, 
εµπλουτίζει τις πνευµατικές ανησυχίες τους, βελτιώνει τη θεµατολογία των προσωπικών 
τους επαφών, παρέχοντας µία διέξοδο ποιοτικής καλλιτεχνικής «αναψυχής» και 
δηµιουργώντας την ηθική ικανοποίηση της επανασύνδεσης τους µε τις ρίζες. 

 

Β. Ελεύθερος χρόνος 
Σηµαντική πτυχή του lifestyle είναι ο τρόπος διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Έτσι, 

τέθηκαν σχετικές ερωτήσεις στους κατοίκους, µε σκοπό τη διερεύνηση των σύγχρονων 
µορφών και τάσεων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους, καθώς και τον εντοπισµό των 
διαφοροποιήσεων που υπάρχουν σήµερα, σε σχέση µε το παρελθόν, αλλά και το αν αυτές 
είναι αποτέλεσµα µιας φυσικής εξέλιξης στο πέρασµα του χρόνου ή είναι απόρροια των 
επιταγών της µόδας και του σύγχρονου lifestyle. Επιπλέον δίδεται έµφαση στην ποσότητα 
και την ποικιλία των επιλογών διασκέδασης, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι των 
Τζουµέρκων, καθώς και στους ενδεχόµενους περιοριστικούς παράγοντες, σε ότι αφορά τη 
διασκέδαση. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αναδεικνύουν, ότι πια, σχεδόν σε καθηµερινή 
βάση, η πλειονότητα των νέων κατοίκων των Τζουµέρκων περνά ένα µεγάλο µέρος του 
ελεύθερου χρόνου της σε µια καφετέρια ή σε ένα µπαρ (∆ιάγραµµα 1). 

 

 

 
∆ιάγραµµα 1. ∆ιαχείριση ελεύθερου χρόνου των κατοίκων. 

 

 
Οι νέοι λοιπόν σήµερα επιλέγουν να περνούν σε µεγαλύτερο βαθµό τον ελεύθερο χρόνο 

τους σε πιο µοντέρνες καφετέριες-µπαράκια, σχεδόν σε καθηµερινή βάση, ενώ στα 
παραδοσιακά καφενεία θα συναντήσεις µόνο άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Οι χώροι αυτοί 
είναι πλήρως εναρµονισµένοι µε τις σύγχρονες τάσεις και δεν διαφέρουν σηµαντικά, από 
παρόµοιους χώρους στην πόλη. Τόσο η ονοµασία και η διακόσµησή τους, όσο και  η 
µουσική τους απέχουν πολύ από τα παραδοσιακά πρότυπα. Επίσης, η φήµη τους έχει 
ξεπεράσει τα στενά όρια του χωριού και δεν είναι λίγα αυτά που έχουν δικές τους σελίδες 
στο Internet και πιο συγκεκριµένα, σε sites κοινωνικής δικτύωσης. Το Super Pramadise 
αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο δείγµα επιρροής του σύγχρονου lifestyle, στο χώρο της 
διασκέδασης, της συγκεκριµένης ορεινής περιοχής. Παραφράζοντας το όνοµα του πολύ 
γνωστού, beach bar, της Μυκόνου, οι Τζουµερκιώτες καθιέρωσαν το νέο τους στέκι, που 
χωρίς υπερβολή, αποτελεί σήµα κατατεθέν της περιοχής για ξέφρενα πάρτυ τους θερινούς 
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µήνες. Η νεανική τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει και αγαπήσει ιδιαίτερα το χώρο αυτό (η 
ιστοσελίδα του στο facebook αριθµεί περισσότερους από 1.300 θαυµαστές). Πολλές και 
ποικίλες εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στον σύγχρονο αυτό, χώρο διασκέδασης των νέων, 
ο οποίος µοιάζει, όχι µόνο να έχει βρει τη θέση του στο ορεινό τοπίο, αλλά να ανταπαντά, µε 
µια διάθεση σαρκασµού ίσως, στον νησιώτικο αντίποδά του. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Super Pramadise (σύγχρονος χώρος διασκέδασης στα Τζουµέρκα) 
 

Παρά την έκδηλη τάση εκσυγχρονισµού των µέσων διασκέδασης και εναρµόνισής τους 
µε τα πρότυπα των µεγαλουπόλεων, κάποιες συνήθειες και προτιµήσεις εξακολουθούν να 
παραµένουν ίδιες µε το παρελθόν. Σχεδόν όλοι προσµένουν µε µεγάλη θέρµη την περίοδο 
του ∆εκαπενταύγουστου, για να πάρουν µέρος στα φηµισµένα πανηγύρια του χωριού και να 
διασκεδάσουν υπό τους ήχους λιγότερο βέβαια, παραδοσιακών τραγουδιών σε σχέση µε το 
παρελθόν, αλλά στο σύνολό τους λαϊκών ελληνικών ακουσµάτων. Άλλωστε και σε σχετική 
ερώτηση, το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είχαν στην κορυφή των προτιµήσεών 
τους τη λαϊκή – παραδοσιακή µουσική και τους λαϊκούς – παραδοσιακούς χορούς, ενώ 
µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της συνύπαρξης της σύγχρονης ξένης µουσικής 
µε τα παραδοσιακά ακούσµατα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι αυτές οι τάσεις, αν και σε πρώτο 
επίπεδο µας φαίνονται εκ διαµέτρου αντίθετες, µπορούν να συµβαδίσουν αρµονικά. Παλιό 
και καινούργιο ή αλλιώς σύγχρονο και παλιό, δεν είναι µόνο ταµπέλες για τους νέους των 
Τζουµέρκων. Είναι διαφορετικά είδη µουσικής, από τα οποία αντλούν εξίσου ευχαρίστηση 
και µε τα οποία επιλέγουν να διασκεδάζουν. 

 
Στο παρελθόν, όλα ήταν πιο απλά, οι παρέες και οι σχέσεις πιο αληθινές. Οι νέοι του 

χωριού κανόνιζαν από το βράδυ την πρωινή εκδροµή, στη Σούδα, στην Πυραµίδα, στις 
Κρανιές, στο λιβάδι για µπάλα. Είναι γεγονός, ότι σήµερα οι νέοι στα Τζουµέρκα έχουν 
πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες διασκέδασης σε σχέση µε το παρελθόν. Κατά τη 
διάρκεια όλου του χρόνου και µε κορύφωση τους καλοκαιρινούς µήνες διοργανώνονται 
εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχοµένου, όπως συναυλίες, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις 
µε τη συµµετοχή τόσο γνωστών ονοµάτων, όσο και ταλαντούχων Τζουµερκιωτών, που 
διακρίνονται για την αγάπη τους για την τέχνη και την περιοχή τους. Η φήµη πολλών από 
αυτές τις εκδηλώσεις έχει ξεπεράσει τα στενά όρια των περιοχών που λαµβάνουν χώρα και 
αποτελούν πόλο έλξης και πολλών τουριστών. ∆ιάφορες άλλες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, 
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παραστάσεις, προβολές κ.λπ πραγµατοποιούνται σε διάφορα χωριά της περιοχής. Επίσης 
µερικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε ιδιαίτερα σηµεία, µε στόχο την ανάδειξη ενός 
µνηµείου ή ενός σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήµατος της περιοχής. Επιπλέον εκτός από 
τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται, περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, 
εναλλακτικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και ηµερίδες, εκθέσεις, 
δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής (πεζοπορίες, rafting, κλπ) και άλλα δρώµενα µε στόχο 
την ανάδειξη της περιοχής. 

Οι νέοι ρωτήθηκαν επίσης, σχετικά µε τις προτιµήσεις τους στον τρόπο διασκέδασης. Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές. Το µεγαλύτερο µέρος των 
ερωτηθέντων δήλωσε, ότι θεωρεί ότι η «πραγµατική» διασκέδαση µπορεί να επιτευχθεί 
κυρίως,   στα κέντρα διασκέδασης των πόλεων, αφού εκεί υπάρχει   πλειάδα επιλογών για 
όλες τις προτιµήσεις. Το µπαράκι του χωριού, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες, αποτελεί 
για τους περισσότερους λύση ανάγκης ή απλά κοµµάτι της καθηµερινότητας, ενώ δεν είναι 
λίγοι αυτοί που θα ήθελαν να είχαν πιο εύκολη πρόσβαση σε σινεµά (∆ιάγραµµα 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 2. Επιλογές διασκέδασης στο χωριό και στην πόλη. 
 

Αναφορικά µε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτηση που αφορούσε τις τηλεοπτικές 
επιλογές των νέων, στην κορυφή των επιλογών είναι οι ξένες ταινίες (34%), στοιχείο που 
απορρέει και από την έλλειψη πρόσβασης στον κινηµατογράφο και ακολουθούν οι 
αθλητικές εκποµπές (27%). Οι lifestyle εκποµπές και τα reality show επιλέγονται από ένα 
πολύ µικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (4%), γεγονός που δείχνει την αδιαφορία τους για το 
πρότυπο ζωής που προβάλλεται από αυτού του είδους τις εκποµπές. Ωστόσο, εξίσου µικρό 
είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κάποιο 
ντοκιµαντέρ (4%), γεγονός που αναδεικνύει την αδιαφορία τους για θέµατα που σχετίζονται 
µε το περιβάλλον, την κοινωνία, την επιστήµη (∆ιάγραµµα 3). Η παρακολούθηση ταινιών 
και αθλητικών προγραµµάτων κυριαρχεί. Εκποµπές lifestyle δεν επιλέγονται, ίσως γιατί ο 
τρόπος ζωής που προβάλουν είναι µη οικείος, και εποµένως δεν αγγίζει τους κατοίκους 
πολλών ορεινών χωριών. 
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∆ιάγραµµα 3. Τηλεοπτικές προτιµήσεις των νέων κατοίκων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Νέοι διασκεδάζουν, στο παρελθόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3. Νέοι διασκεδάζουν, στο παρόν. 
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Γ. Οι καταναλωτικές συνήθειες 
Βασικό κοµµάτι της έρευνας υπήρξε η διερεύνηση των καταναλωτικών συνηθειών των 

ερωτηθέντων και κυρίως, η στάση τους απέναντι στα αστικά πρότυπα υπερκατανάλωσης, 
όπως αυτά διαµορφώνονται από τα µίντια και το lifestyle. Παρατηρήσαµε, λοιπόν, ότι οι 
νέοι που ρωτήθηκαν διατηρούν µια στάση άµυνας απέναντι στο καταναλωτικό ναρκισσισµό, 
που διακρίνει το µεγαλύτερο µέρος του σύγχρονου κόσµου και δεν επιδίδονται σε άσκοπες 
και αλόγιστες αγορές που καλλιεργούν την προσδοκία του εύκολου κοινωνικού ασανσέρ. Η 
γεωγραφική αποµόνωση και η δυσκολία πρόσβασης στα γειτονικά αστικά κέντρα, µπορεί να 
τους άφησαν σε κάποιο βαθµό στο περιθώριο των εξελίξεων, παρόλα αυτά οδήγησαν µε τη 
σειρά τους στην καλλιέργεια ενός αισθήµατος αυτάρκειας και συγχρόνως λειτούργησαν και 
σαν ασπίδα προστασίας απέναντι σε ορισµένες από τις επιταγές του σύγχρονου κόσµου. 
Αυτή η εσωστρέφεια, ή αλλιώς επιφύλαξη, απέναντι στη νέα αυτή αισθητική γίνεται έκδηλη 
και από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετική µε τη διακόσµηση ερώτηση. Το σύνολο των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι επιλέγουν ένα κλασικό στυλ, για τη διακόσµηση του σπιτιού 
τους, το οποίο συνδυάζουν µε κάποια παραδοσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η εκδήλωση αυτής 
της διακοσµητικής τάσης, πιθανόν να αποτελεί και απόρροια έλλειψης ενηµέρωσης σχετικά 
µε τις τάσεις στη διακόσµηση ή να προκύπτει εξαιτίας του ότι οι κάτοικοι δεν έχουν αρκετές 
προσλαµβάνουσες εικόνες γύρω από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, τη διακόσµηση και το 
design. Εποµένως, επιλέγουν τη γνώριµη και ασφαλή, κλασική διακόσµηση. 

Στην ερώτηση «Θα αγοράζατε ένα πιο ακριβό κινητό, του οποίου τις επιπλέον 
δυνατότητες  δεν  θα  χρησιµοποιείτε,  απλά  και  µόνο  για  να  νιώθετε  πιο  ξεχωριστοί  και 
µοντέρνοι;», η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε όχι. Η άρνησή τους εκφράζει µια 
αδιαφορία, αν όχι αποδοκιµασία για τα τηλεπικοινωνιακά επιτεύγµατα, µιας και οι επιπλέον 
δυνατότητες δεν έχουν ίσως χρηστική αξία στη ζωή του χωριού. Ο κοµπασµός των αστών 
πλουσιόπαιδων για την απόκτηση των κινητών τηλεφώνων-τεχνολογικών θαυµάτων, που 
λανσάρει κατά καιρούς ο Στηβ Τζοµπς, µάλλον γραφικός φαντάζει στα µάτια των παιδιών 
του χωριού, τα οποία έχουν ιεραρχήσει πολύ διαφορετικά και πιο ουσιαστικά τις ανάγκες 
τους. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις που επιδιώκουν τη διαφορετικότητα, µέσα από µια 
τέτοια αγορά, αλλά δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να την πραγµατοποιήσουν. Τα 
άτοµα αυτά ανήκουν, κυρίως, στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι απαντήσεις των νέων σχετικά µε τον τρόπο 
ενηµέρωσής τους, αλλά και το πως επηρεάζονται, από τα ενδυµατολογικά πρότυπα, που 
προβάλλονται από την τηλεόραση, τα περιοδικά και τη διαφήµιση. Οι ερωτηθέντες δεν 
υιοθετούν τα πρότυπα της µόδας, που επιλέγουν πολλοί νέοι των µεγαλουπόλεων. Επίσης, 
δεν µοιάζει να υπάρχει ο ανταγωνισµός για την απόκτηση ενός νέου ρούχου και η 
επιδειξιοµανία. Προτιµάται το απλό και άνετο ντύσιµο, το κατάλληλο να προστατεύει από 
το βαρύ κρύο το χειµώνα, αλλά και το χρηστικό ντύσιµο, το κατάλληλο για τις αγροτικές 
εργασίες. Σε αυτή τους τη στάση, εκτός από τη νοοτροπία, συντελεί και το γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν καθηµερινές παραστάσεις, ικανές να επηρεάσουν σηµαντικά τις καταναλωτικές 
τους συνήθειες. Στην περιοχή υπάρχει µικρός αριθµός τουριστών, κυκλοφορεί 
περιορισµένος αριθµός περιοδικών και εντύπων, ενώ απουσιάζουν τα εµπορικά 
καταστήµατα. Άρα, οι νέοι είναι περιορισµένα εκτεθειµένοι στις τάσεις της µόδας. 
Επιπλέον, αφενός οι καιρικές συνθήκες στο βουνό επιβάλλουν συγκεκριµένο είδος ρούχων 
(σε αντίθεση µε την πόλη, όπου κάθε εποχή φοριούνται σχεδόν τα πάντα), αφετέρου, οι 
επαγγελµατικές δραστηριότητες απαιτούν συγκεκριµένα ρούχα (αντίθετα µε τη δουλειά του 
γραφείου). Εποµένως, ο ίδιος ορεινός χώρος, έµµεσα, παραµερίζει τη µόδα. 
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3. Συµπεράσµατα 
 

Το σύγχρονο lifestyle έχει εισχωρήσει σε µικρότερο βαθµό στον τρόπο ζωής των νέων 
στις ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων, σε σύγκριση µε τους νέους των πόλεων. Η 
παράδοση, και πολλές πτυχές του τρόπου ζωής που συνδέεται µε αυτή, διατηρείται ακόµη σε 
µεγάλο βαθµό. Μπορεί τα όψιµα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας να έχουν κάνει την 
εµφάνισή τους και στις αποµονωµένες, µέχρι πρότινος, ορεινές περιοχές, ωστόσο δεν έχουν 
καταφέρει να αποτελέσουν την κυρίαρχη τάση και να αλλοιώσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Οι κάτοικοι των Τζουµέρκων δείχνουν να µην επηρεάζονται ιδιαίτερα 
από την διαφήµιση και τη µόδα, σε ότι αφορά τις επιλογές τους στην ένδυση, στη 
διακόσµηση και τις καταναλωτικές τους συνήθειες. ∆είχνουν επίσης, να µην έχουν 
υιοθετήσει την κατανάλωση γρήγορου φαγητού (fast food), αλλά να επιµένουν στην τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα. Μάλιστα το φαγητό αποτελεί και αφορµή για εορταστικές 
εκδηλώσεις, όπως οι γιορτές για το τσίπουρο και τα ανταµώµατα στην πλατεία του χωριού 
µε ντόπια φαγητά. Στον τοµέα της διασκέδασης, κυριαρχούν τα πανηγύρια κατά τους 
θερινούς µήνες και τα παραδοσιακά µουσικά ακούσµατα, χωρίς βέβαια να λείπουν και τα 
«στέκια», στα οποία διασκεδάζουν οι νέοι µε σύγχρονη ελληνική και ξένη µουσική. Κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα, το µπαρ-καφενείο του χωριού αποτελεί διέξοδο διασκέδασης για τους 
κατοίκους και αναγκαστική λύση. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των νέων αναζητά 
έντονα την «πραγµατική» διασκέδαση στα bar και τα club των πόλεων. Είναι αυτό απλά 
φυσιολογικό, αφού αυτού του τύπου η διασκέδαση σπανίζει στο βουνό; Ή η επίδραση του 
lifestyle αρχίζει να γίνεται βαθύτερη, µιας που π.χ. η αντίστοιχη ανάγκη για άλλα πράγµατα 
που σπανίζουν στο βουνό, όπως π.χ. µια καλή µουσική εκδήλωση ή ένα θέατρο, δεν είναι 
ανάλογα ισχυρή; 

Οι νέοι Τζουµερκιώτες φαίνεται να αντιστέκονται ακόµη, στα κελεύσµατα του 
σύγχρονου lifestyle. Ωστόσο, τίθεται το ερώτηµα, αν αυτή η αντίσταση αποτελεί συνειδητή 
επιλογή  τους  ή  αποτέλεσµα  της  µικρότερης  µέχρι  τώρα  επαφής  τους  µε  τα  σύγχρονα 
καταναλωτικά πρότυπα. Αν τα επόµενα χρόνια υπάρξει αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για 
τη δηµιουργία εµπορικών καταστηµάτων, ή αυξηθεί κατά πολύ ο αριθµός των τουριστών, οι 
νέοι θα συνεχίσουν, άραγε, να αντιστέκονται, στο lifestyle; ∆ηλαδή, οι όποιες αντιστάσεις 
προβάλουν, είναι αποτέλεσµα συνειδητής επιλογής, η οποία πηγάζει από αξίες, πρότυπα, 
ήθη, έθιµα και τοπικές παραδόσεις; Ή, είναι απλά αποτέλεσµα περιορισµένης επαφής και 
έκθεσης στο lifestyle και στους µηχανισµούς µε τους οποίους αυτό αναπαράγεται; 

Πολλά από τα αστικά πρότυπα ζωής µοιάζουν µετέωρα και χρήζουν αναθεώρησης. 
Ειδικά, όσα δεν στηρίζονται σε πραγµατικές ανθρώπινες αξίες, παρά µηρυκάζουν και 
επιβάλουν έναν οµογενοποιηµένο και γελοίο, τελικά, τρόπο ζωής. Ο πολιτιστικός πλούτος 
των ορεινών περιοχών, θα µπορούσε να αποτελέσει παράδειγµα συνύπαρξης του ανθρώπου 
µε τη φύση, αλλά και παράδειγµα ουσιαστικής ζωής, απαλλαγµένης από ψεύτικες ανάγκες, 
στηριγµένη στην απλότητα, τη διαφορετικότητα και την ειλικρίνεια. Η ουσιαστική 
προσέγγιση της ορεινής ζωής, είναι ικανή να παραµερίσει κάθε φανταχτερό περιτύλιγµα από 
το lifestyle και να αποκαλύψει το πενιχρό του περιεχόµενο. 
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Περίληψη 
 

Τα Τζουµέρκα είναι µία δυσπρόσιτη οροσειρά µε πλούσια φυσικά και πολιτιστικά 
διαθέσιµα. Οι κύριες οικονοµικές δραστηριότητες στην περιοχή είναι η κτηνοτροφία και ο 
τουρισµός. Είναι κοινά παραδεκτό ότι οι αναπτυξιακές δράσεις και τα κίνητρα που 
εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. Η αναζήτηση, εποµένως, 
των βέλτιστων αναπτυξιακών επιλογών παραµένει ένα ζητούµενο. Η άσκηση, όµως, της 
φαντασίας για ένα καλύτερο µέλλον, που µερικές φορές αναφέρεται και ως «οραµατισµός», 
είναι δοµικό στοιχείο στην αναζήτηση της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης ανάπτυξης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα εργασία, διερευνώνται οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις των κατοίκων της περιοχής των Τζουµέρκων για την ανάπτυξη της 
περιοχής στο µέλλον, µε στόχο να τις αναγνωρίσουµε ως φαινόµενα που µαρτυρούν 
κοινωνικές δυναµικές, τις οποίες οφείλουµε να αναδείξουµε όσο γίνεται πιο αντικειµενικά. 
Η έρευνα βασίστηκε σε µια ποιοτική ερµηνευτική προσέγγιση. Χρησιµοποιήθηκαν οι 
τεχνικές της συνέντευξης, των Focus Groups (Οµάδων Εστίασης) και της µεθόδου των 
ελεύθερων συνειρµών. Η ερευνητική προσπάθεια εστίασε σε επαγγελµατίες κατοίκους της 
περιοχής. Οι ερωτήσεις διακρίθηκαν σε δύο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας 
περιλάµβανε ερωτήσεις προσδιορισµού του αναµενόµενου µέλλοντος και ο δεύτερος 
ερωτήσεις προσδιορισµού του προσδοκώµενου µέλλοντος. Για τον εντοπισµό των 
αναπαραστασιακών στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο της έντονης παρουσίας 
αναλύοντας τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έρευνα µας και αντλώντας δεδοµένα και 
από άλλη ποσοτική έρευνα (Ρόκος, 2004). 

Η αντιπαραβολή των στοιχείων που προέκυψαν από τον οραµατισµό του 
προσδοκώµενου και του αναµενόµενου µέλλοντος, προσδιόρισε τα όνειρα, τις προσδοκίες, 
αλλά και τους φόβους των κατοίκων της περιοχής. Η βελτίωση της προσβασιµότητας, οι 
θέσεις εργασίας και τα έργα υποδοµής που αποτέλεσαν τα αναπαραστασιακά στοιχεία µε τη 
µεγαλύτερη συχνότητα, τέθηκαν σε αµφισβήτηση από την πεποίθηση ότι «λίγα πράγµατα 
µπορούν να αλλάξουν». Η επιθυµία για ποιοτική ενίσχυση του τουρισµού υποχώρησε 
µπροστά στο φόβο της δηµιουργίας ανταγωνιστικών τουριστικών εκµεταλλεύσεων. Η 
επιθυµία για ουσιαστική υποστήριξη και ενηµέρωση των αγροτών συσκοτίστηκε από τον 
φόβο της επανάληψης της ανούσιας πολιτικής επιδοτήσεων των τελευταίων χρόνων. Η 
προσδοκία για την ανάδειξη του πολιτισµού της πραγµατικής ζωής υποχώρησε µπροστά 
στους φόβους από τη συνεχιζόµενη εγκατάλειψη και τους ασθενέστερους δεσµούς των νέων 
µε την περιοχή. Η επιθυµία για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
της περιοχής επισκιάστηκε από τους φόβους που προκάλεσαν οι µεγάλες πράσινες 
επενδύσεις. 
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Abstract 
 

Τzoumerka is a hard to reach extended mountain range with rich natural and cultural 
resources. The region’s main economic activities are stock farming and tourism. It is widely 
acceptable that development actions and motives applied in past years have not attributed the 
expected outcomes. Consequently, the search for optimal development choices remains a 
question. However, the exercise of imagination for a better future that is sometimes reported 
also as “visioning” is structural element in the search of worth-living integrated development. 

According to this direction, in this paper, the social representations of the residents of 
the Tzoumerka region for the future region development are investigated, in order to 
recognize them as a phenomenon that testify social dynamics, which we should point out as 
objectively as possible. The research was based on a qualitative interpretive approach. The 
techniques used were those of interview, Focus Groups and the method of free associations. 
The inquiring effort was focused in professionals, residents of region. The questions were 
distinguished in two central axes. The first axis included questions that aimed to determine 
the expected future and the second questions that aimed to determine the preferred future. 
For tracking of representative elements, the criterion of intense presence was used, by 
analyzing the data that resulted from our research and drawing data from other quantitative 
research (Rokos, 2004). 

The comparison of elements that resulted from the vision of the expected and preferred 
future, determined the dreams, the expectations but also the fears of the region’s residents. 
The improvement of accessibility, employment and the building of infrastructure constituted 
the representative elements with the largest frequency, but they were set in contestation by 
the belief that “few things can change”. The wish for qualitative support of tourism receded 
by the fear of the creation of competitive tourism exploitations. The wish for essential 
support and briefing of farmers was obscured by the fear of repetition of the last years’ 
insipid subsidy policy. The expectation for the rendering of the real life’s culture receded by 
the fears of the continuing abandonment and the weak bonds of the youngsters with the 
region. The wish for the protection and the maintenance of the natural environment in region 
was overshadowed from the fears caused by the big green investments. 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι ορεινές περιοχές είναι µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από 
το σηµαντικό περιορισµό των δυνατοτήτων χρησιµοποίησης της γης και αφετέρου από τη 
σηµαντική αύξηση του κόστους λόγω του υψοµέτρου ή του ανάγλυφου ή του συνδυασµού 
των δύο αυτών παραγόντων1. Στη χώρα µας ο ορεινός χώρος, ο οποίος καλύπτει το 70% της 
ηπειρωτικής επιφάνειας της χώρας έχει διαδραµατίσει εξέχοντα ρόλο στις διάφορες φάσεις 
ιστορικής και οικονοµικής εξέλιξης. Ιστορικά αποτέλεσε (και λόγω των δυσκολιών 
προσπέλασής του από κάθε φύσης κατακτητές), κιβωτούς, φυτώρια και εστίες ελευθερίας, 
αυτονοµίας, αντίστασης, διαφύλαξης της συνείδησης, διατήρησης και ανάπτυξης των 
τοπικών πολιτισµών αλλά και της ζωής γενικότερα και βαθύτατου σεβασµού στο φυσικό 
περιβάλλον, µε φιλικές προς αυτό µεθόδους και τεχνικές γεωργίας, χρήσης και διαχείρισης 
των εδαφών (Ρόκος, 2001). Σε οικονοµικό επίπεδο αποτέλεσε ζωτικό συστατικό στην 
αναπτυξιακή εξέλιξη της Ελλάδας, αφού καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό της έκτασης και 
του πληθυσµού της χώρας, καθώς και της δραστηριότητας βασικών κλάδων της οικονοµίας 
(γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία). 

Παρά, όµως, τις ισχυρές ιστορικές καταβολές και την οικονοµική αυτοδυναµία που 
χαρακτήριζε τον ορεινό χώρο επί πολλά έτη, ο ελληνικός πληθυσµός κατά τον εικοστό 
αιώνα τον εγκατέλειψε µαζικά και µετακινήθηκε προς τα πεδινά, ιδιαίτερα προς τα αστικά 
κέντρα, κυρίως κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες. Οι επιρροές από τους πληθυσµούς, 
τις ανάγκες, τις δραστηριότητες αλλά και τα καταναλωτικά και αναπτυξιακά πρότυπα των 
αστικών συγκεντρώσεων (Ρόκος, 2001), οδήγησαν τις ορεινές περιοχές στη συνεχιζόµενη 
εγκατάλειψή τους, ιδιαίτερα από τους νέους που αναζήτησαν ευκαιρίες για µία «καλύτερη» 
ζωή, στην αστυφιλία και τη µετανάστευση, µε αποτέλεσµα οι χωρίς στοιχειώδεις υποδοµές 
και δυναµικούς τοµείς παραγωγικής απασχόλησης ορεινές περιοχές, να βιώσουν τον 
οικονοµικό µαρασµό και την πληθυσµιακή ερήµωση. 

Ωστόσο, ο ορεινός χώρος παρουσιάζει, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
σηµαντικές  εξελίξεις,  όχι  οµοιόµορφες,  ως  αποτέλεσµα  των  γενικότερων  αναπτυξιακών 
εξελίξεων,  στους  τοµείς  της  οικονοµίας  και  ιδιαίτερα  των  σηµαντικών  διαρθρωτικών 
αλλαγών που έχουν σηµειωθεί στους τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισµού, 
της  εξέλιξης  των  αστικών  κέντρων,  προς  τα  οποία  συναρτάται  άµεσα  ή  έµµεσα,  της 
ανάπτυξης των δικτύων µεταφορών και των υποδοµών γενικότερα (Γιαννόπουλος, 2001). 

Έτσι, είναι δυνατό να διακρίνουµε ορεινές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε από 
στοιχεία αναπτυξιακού δυναµισµού είτε από στοιχεία σηµαντικής υστέρησης. Στη δεύτερη 
περίπτωση,    οι  περιοχές  αυτές  παρουσιάζουν  το  φαινόµενο  της  εγκατάλειψης  και  της 
δηµογραφικής  συρρίκνωσης,  αλλά  διαθέτουν  ένα  πλούσιο  παραγωγικό  δυναµικό  µε 
ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Ο Γιαννόπουλος σταχυολογώντας τα κύρια χαρακτηριστικά της µεγαλύτερης 
πλειοψηφίας των ορεινών περιοχών της Ελλάδας αναφέρει: 

� Συνεχής πληθυσµιακή συρρίκνωση. 
� Γήρανση του πληθυσµού. 
� Κυριαρχία δραστηριοτήτων, κυρίως του πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται  από  παραδοσιακές  δοµές,  έλλειψη  ανταγωνιστικότητας  και 
αδυναµία εκσυγχρονισµού και διαφοροποίησης. 

� Αποµόνωση. 
� Χαµηλό επίπεδο υποδοµών. 
� Ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών. 
� Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ορεινού πληθυσµού. 

 

 
1 Πηγή: Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου της 17.5.1999 (άρθρο 18). 
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Παρά ταύτα, ο ορεινός χώρος παρουσιάζει σηµαντικά αναξιοποίητα φυσικά διαθέσιµα, 
τα οποία σε συνδυασµό µε τις πολλαπλές δραστηριότητες που παρατηρούνται στις ορεινές 
περιοχές, δίνουν σηµαντικές δυνατότητες για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, την παραγωγική 
αναδιάρθρωση και τη διαφοροποίηση των περιοχών αυτών. Μια ολοκληρωµένη ανάπτυξη, 
όπως τονίζει ο Ρόκος (2004), θα πρέπει να βασίζεται σε ειδική έρευνα και προσαρµογή στα 
τοπικά χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
αποτελεί «ισοπεδωτικά αντίγραφα η αποµιµήσεις σχετικών υπερεθνικών και εθνικών 
αντιλήψεων και επιλογών γενικής εφαρµογής». 

 
2. Περιοχή µελέτης 

 
Τα Τζουµέρκα είναι µία εκτεταµένη οροσειρά µε άγριο ανάγλυφο και αρκετές κορυφές 

πάνω από τα 2.000 µ. Η περιοχή των Τζουµέρκων εκτείνεται στους δύο Νοµούς, Ιωαννίνων 
και Άρτας. Αποτελείται από 4 δήµους και 6 κοινότητες: ∆. Αθαµανίας, ∆. Αγνάντων, Κ. 
Θεοδωριάνων και Κ. Μελισσουργών του Ν. Άρτας και τους ∆. Πραµάντων, ∆. Τζουµέρκων, 
Κ. Συρράκου, Κ. Καλαρρύτων, Κ. Ματσουκίου και Κ. Βαθυπέδου του Ν. Ιωαννίνων. Μαζί 
µε τα Κατσανοχώρια στα δυτικά του Αράχθου, συνολικά 23 χωριά, καταλαµβάνουν έκταση 
362 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και έχουν πληθυσµό 16.630 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2001). 

Τους καλοκαιρινούς µήνες πραγµατοποιείται µεγάλη εισροή πληθυσµού, που κατάγεται 
από τα Τζουµέρκα, στην περιοχή για διακοπές. Η εποχιακή αυτή επιστροφή εκτιµάται ότι 
είναι  τετραπλάσια  του  πληθυσµού  και  αποτελεί  σηµαντική  δυνατότητα  ανάπτυξης  της 
περιοχής.  Στην έκθεση του OECD (2002) για την περιοχή των Τζουµέρκων, αναφέρεται ότι 
η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής χαρακτηρίζεται αφενός από ισχυρές παραδόσεις και 
έντονη γεωγραφική ταυτότητα και αφετέρου από περιορισµένη αναγνωρισιµότητα και 
καινοτοµία. Η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη για την αξιοποίηση της αυτόχθονης γνώσης, 
παρόλο που η γνώση αυτή έχει χαθεί σε σηµαντικό βαθµό στη διάρκεια των χρόνων. 

Η ποικιλοµορφία του κλίµατος της περιοχής, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και την έντονη εναλλαγή της γεωµορφολογίας και του ανάγλυφου ευνοούν την 
ανάπτυξη αξιόλογης και πλούσιας βιοποικιλότητας. Τελευταία συγκροτήθηκε και εθνικό 
πάρκο, το οποίο θα καταλαµβάνει συνολική έκταση 892 τ.χ. και θα εκτείνεται σε 3 Νοµούς 
(Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων). Η βασική ιδέα της συγκρότησης του είναι η διαβάθµιση 
σε ζώνες µε κλιµακούµενο βαθµό προστασίας. Προτείνονται 3 ζώνες προστασίας στο 
εσωτερικό του εθνικού πάρκου και 1 περιφερειακή. 

� Ζώνη Ι (µεγαλύτερος βαθµός προστασίας). Περιοχές προστασίας της φύσης – 4 
περιοχές: α) χαράδρα Αράχθου µε µικρό τµήµα χαράδρας Καλαρρύτικου, β) άνω 
Καλαρρύτικος µε τους παραποτάµους του Χρούσια, Ματσουκιώτικο και 
Μελισσουργιώτικο, γ-δ) δύο περιοχές στη Θεσσαλία µε παραποτάµους του 
Αχελώου. 

� Ζώνη ΙΙ. Περιοχές διατήρησης τοπίου, οικοτόπων και ειδών – 2 περιοχές, α) 
κύριος ορεινός όγκος Τζουµέρκων και Κακαρδίτσας, β) σηµαντικό µέρος  το 
όγκου του Περιστερίου. 

� Ζώνη ΙΙΙ. (µεγαλύτερο κοµµάτι). Περιοχές εθνικού πάρκου. Όλο το υπόλοιπο 
πάρκο πλην των οικισµών. 

� Ζώνη ΙV. (περιφερειακή – µε πολύ περιορισµένο καθεστώς προστασίας) – 4 
περιοχές: α) Ν∆ Τζουµέρκα και Ξεροβούνι (δε φτάνει µέχρι τη Ροδαυγή), β) 
Κατσανοχώρια – µικρή, γ) ∆υτικό Περιστέρι, δ) ΝΑ Τζουµέρκα (περιοχή 
Αθαµανίου). 

Οι αναπτυξιακές δράσεις και τα κίνητρα για την προώθηση επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή υπήρξαν αναποτελεσµατικά (OECD, 2002). Μοναδική 
εξαίρεση  αποτέλεσε  ο  τοµέας  του  τουρισµού  που  βασίστηκε  στα  δύο  "συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα"  της  περιοχής,  την  παρθένα  φύση  και  τον  πολιτισµό.  Όµως,  όπως 
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υπογραµµίζει ο Ρόκος (2004), ακόµα και αν αυτά τα πλεονεκτήµατα «αποτελέσουν το δέλεαρ 
ενισχυόµενων από δηµόσιους πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικών 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, δράσεων και επενδύσεων, στο πλαίσιο της δυστυχώς ακόµη 
κυρίαρχης αντίληψης ότι η µονοδιάστατη οικονοµική αύξηση σε κερδοφόρους τοµείς αποτελεί 
το θεµέλιο της "ανάπτυξης" (δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κ.λπ.), η περιοχή 
αναπόδραστα θα έχει την τύχη των υπερκορεσµένων, πολυδιάστατα ρυπασµένων, προσωρινά 
τουριστικά "υπεραναπτυγµένων" και νοµοτελειακά σταδιακά εγκαταλειποµένων νησιωτικών 
και παραλιακών θερέτρων της Ελλάδας. Και αυτό, την ίδια ώρα που επιτρέπεται για λόγους 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου η µετακίνηση επιχειρήσεων στο εξωτερικό, 
µε κατάργηση θέσεων εργασίας ακόµη και στην σταδιακά ερηµούµενη ευρύτερη περιοχή της 
Ηπείρου». 

H ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές δεν µπορεί λόγω των εξαιρετικών ιδιαιτεροτήτων της 
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας, να είναι ειδική / µερική / 
θεµατική / κλαδική. Αντίθετα, οφείλει, για να έχει πραγµατική υπόσταση και νόηµα, να είναι 
πολυδιάστατη και λειτουργική και µάλιστα να εξασφαλίζει, τόσο τη διαχρονική και 
διεποχική πολυαπασχόληση των κατοίκων τους, όσο και τη δυνατότητά τους να ζουν µια 
αξιοβίωτη, σ’ όλα τα επίπεδα, ζωή. Προϋποθέτει και απαιτεί απόλυτο και δηµιουργικό 
σεβασµό στην ποιότητα και τα µεγέθη του µοναδικού φυσικού και πολιτισµικού της 
περιβάλλοντος, των παραδοσιακών τεχνών, δεξιοτήτων και τεχνικών, των  ντόπιων 
προϊόντων και υλικών και της αυτόχθονης σοφίας, που συγκροτούν ως αδιάσπαστο «όλον» 
το πολύτιµο πραγµατικό «ολικό» συγκριτικό της πλεονέκτηµα (Ρόκος, 2004). 

 
3. Στοιχειοθέτηση ερευνητικού ερωτήµατος 

 
Πολλοί στοχαστές, από τον Πλάτωνα (Πολιτεία) έως τον Sir Thomas More (Ουτοπία) 

και µετά έχουν σκιαγραφήσει περίπλοκα και λεπτοµερή οράµατα πολλές φορές ουτοπικά ή 
και οικοτοπιακά (Ernest Callenbach-Ecotopia). Εντούτοις, η αληθινή αξία της «ουτοπίας» 
έγκειται στην περιγραφή διαφορετικών καταστάσεων από αυτές που λειτουργούν στο 
σηµερινό «πραγµατικό» κόσµο» (Pepper, 2005). 

Η άσκηση της φαντασίας για ένα καλύτερο µέλλον, που µερικές φορές αναφέρεται και 
ως σκέψη για το µέλλον ή «οραµατισµός», είναι δοµικό στοιχείο στην αναζήτηση της 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Ουσιαστικά, είναι µια διαδικασία που µετασχηµατίζει τον τρόπο 
που οι άνθρωποι σχετίζονται µε το µέλλον και εποµένως τον τρόπο που αντιλαµβάνονται το 
σήµερα. Όπως σηµειώνουν οι Tilbury & Wortman (2004), τα σκοτεινά και µοιρολατρικά 
σενάρια δεν παρακινούν τους ανθρώπους σε αλλαγή. Άντ’ αυτού αυτό που απαιτείται είναι η 
ανάπτυξη της πεποίθησης ότι υπάρχει µια εναλλακτική λύση στην τρέχουσα κατάσταση και 
η κατανόηση του πώς η διαδικασία της αλλαγής µπορεί να συµβεί. Πάρα πολύ συχνά οι 
άνθρωποι αισθάνονται αναρµόδιοι και αδύναµοι να παρέµβουν εξαιτίας των αρνητικών 
πρότυπων και των µοιρολατρικών προβολών για το µέλλον. Τα σηµερινά Μ.Μ.Ε. 
παρουσιάζουν κυρίως ιστορίες φτώχειας, περιβαλλοντικής υποβάθµισης, εξάλειψης των 
ειδών, αλλοτρίωσης και τροµοκρατίας. Ενώ τέτοια ζητήµατα απαιτούν την άµεση 
κινητοποίησή µας, δε µας οδηγούν σε µια σαφή δέσµη δράσεων, ούτε µας παρακινούν στη 
συµµετοχή για τη λύση τους. Μάλλον, αυτή η περιβάλλουσα αρνητικότητα συχνά µας 
οδηγεί σε συναισθήµατα αδυναµίας, απάθειας, ενοχής και αποµυθοποίησης, συσκοτίζοντας 
την πορεία µας προς τις πραγµατικές λύσεις. 

Το όραµα κάθε ατόµου µπορεί να έχει άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στη µελλοντική 
δράση και προκαλεί φυσικά περαιτέρω ερωτήσεις. Ο οραµατισµός είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
εκπαίδευσης για το µέλλον που µπορεί να προωθήσει αλλαγές προς έναν καλύτερο κόσµο. 
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τους Hicks & Holden (1995) ο οραµατισµός ενός 
εναλλακτικού µέλλοντος µπορεί: 
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� Να προσφέρει την κατεύθυνση και την ενέργεια, να παρέχει την ώθηση για δράση 
εκµεταλλευόµενος τις βαθιές φιλοδοξίες, να παρακινήσει τους ανθρώπους να 
στοχαστούν τι επιλέγουν να κάνουν στο παρόν και πώς αυτό επηρεάζει το µέλλον. 

� Να δηµιουργεί τη δυνατότητα να προσδιοριστεί και να διερευνηθεί τι επιθυµούν οι 
άνθρωποι για ένα διαφορετικό µέλλον. 

� Να αποκαλύπτει τι εκτιµούµε και γιατί το εκτιµούµε, καθώς επίσης και τι οι άλλοι 
εκτιµούν. 

� Να  παρέχει  µια  ευκαιρία  να  εξεταστούν  οι  συγκρούσεις,  οι  αντιφάσεις  και  οι 
οµοιότητες µε τα οράµατα των άλλων ανθρώπων. 

� Να µας βοηθά για να ερευνήσουµε τις εναλλακτικές λύσεις και να εξετάζουµε τα 
επιθυµητά µέλλοντα - παρέχοντας µια ισχυρή αίσθηση του µελλοντικού και 
σηµαντικού προσανατολισµού στις ενέργειές µας. 

� Να υπογραµµίζει ότι οι άνθρωποι είναι οι ιδιοκτήτες του οράµατος, της διαδικασίας 
και της έκβασής του. 

� Να επιτρέπει στους ανθρώπους να εξετάσουν τις καταστάσεις, τα προβλήµατα και τα 
εµπόδια. Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, όχι µόνο να δώσει έµφαση στα 
όνειρά  τους  αλλά  και  πώς  οι  ενέργειές  τους  συµβάλλουν  σήµερα  στο  να 
αποµακρυνθούν από το όραµά τους. 

Αυτές οι αναζητήσεις είναι ζωτικής σηµασίας για να κατανοήσουν οι άνθρωποι την 
ευθύνη τους για ένα καλύτερο µέλλον. Οδηγούν σε µια εξερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο 
οι άνθρωποι µπορούν να επιτύχουν την αλλαγή για ένα καλύτερο µέλλον. 

 
4. Επιστηµολογικές παραδοχές 

 

 
Όπως σηµειώνει η Λυδάκη (2007, σελ. 71) προκειµένου να είναι σε θέση ο ερευνητής 

να κατανοήσει την κοινωνική πραγµατικότητα, απαιτείται µια εποπτεία, µια συνθεώρηση 
των παγιωµένων δοµών του συστήµατος και του τρόπου µε τον οποίο αυτές 
προσλαµβάνονται και ερµηνεύονται, αλλά και «λειτουργούνται» από τα ίδια τα δρώντα 
κοινωνικά υποκείµενα. Το ζήτηµα που τίθεται είναι µε ποιον τρόπο µπορεί να διερευνηθεί η 
κοινωνική πραγµατικότητα, και η απάντηση σ' αυτό ορίζει τη µέθοδο, το σύστηµα των 
κανόνων, τις τεχνικές και τα εργαλεία µε τα οποία ένας ερευνητής θα προσεγγίσει και θα 
εξετάσει το αντικείµενό του. Από την επιλογή της µεθόδου διαφαίνεται και ο τρόπος µε τον 
οποίο αντιµετωπίζει τα υποκείµενα της έρευνας, τη σχέση του µε αυτά, τις θεωρητικές 
κοινωνιολογικές του παραδοχές και τη θέση του απέναντι στο πρόβληµα της γνώσης 
γενικότερα. Η επιλογή της ποσοτικής ή της ποιοτικής µεθόδου έρευνας για τη διερεύνηση 
των κοινωνικών φαινοµένων απορρέει από τη θέση του ερευνητή για την αλήθεια και τη 
γνώση, από την άποψή του για τον κόσµο και την πραγµατικότητα που καθορίζει και 
γενικότερα τη δράση του ως επιστήµονα αλλά και ως ατόµου (Λυδάκη 2001, σελ. 127). 

Το γεγονός ότι τόσο το περιβάλλον όσο και η ανάπτυξη είναι έννοιες εξαιρετικά 
πολυσήµαντες και ανοιχτές σε ερµηνείες (Bonnet, 2002· Rauch, 2002), ενώ ταυτόχρονα 
παραµένουν ιδιαίτερα ασαφείς και αµφιλεγόµενες (Sauve, 1999· Jickling 2002) µάς οδήγησε 
να ακολουθήσουµε µια ερµηνευτική προσέγγιση για να κατανοήσουµε τον τρόπο που 
αντιλαµβάνονται οι κάτοικοι της περιοχής τις παραπάνω έννοιες. 

Οδηγό σε αυτή τη προσπάθεια αποτέλεσε η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων. 
Ο όρος «κοινωνικές αναπαραστάσεις» περικλείει οτιδήποτε έχει σχέση µε την κοινή σκέψη. 
Είναι το αποτέλεσµα µιας κοινωνικά επεξεργασµένης και κοινά αποδεκτής γνώσης. Είναι 
µια µετάφραση της πραγµατικότητας, µια ανοικοδόµηση του αντικειµένου µε τρόπο ώστε να 
γίνει κατανοητό σε µας και τους άλλους. Η κοινωνική αναπαράσταση είναι ένα εργαλείο µε 
τη βοήθεια του οποίου ένα άτοµο ή µία κοινωνική οµάδα αντιλαµβάνεται και ιδιοποιείται 
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τον περιβάλλοντα κόσµο (Moscovici, 1995), ένα οργανωµένο σύµπαν γνωµών και 
πεποιθήσεων (Ναυρίδης, 1994, σελ.170). 

Όπως αναφέρει ο Moscovici (1995), η επιστήµη βασίζεται στο πείραµα, την 
επιβεβαίωση και την αναζήτηση της «ορθής» απάντησης. Ο κοινός νους βασίζεται στις 
δοξασίες. Όταν το εννοιολογικό πλαίσιο της επιστήµης γίνεται αντικείµενο επικοινωνίας και 
επιρροής στην κοινωνία µεταβάλλεται σε αναπαράσταση. 

Όµως, οι αναπαραστάσεις είναι κοινωνικές, γιατί όπως αναφέρει η Χρυσοχόου (2008): 
� Τις µοιράζονται πολλοί. 
� ∆ιαµορφώνονται συλλογικά. 
� Είναι το αποτέλεσµα διαδικασιών επικοινωνίας και επιρροής. 
� Αυτό  δε  σηµαίνει  ότι  όλοι  έχουµε  την  ίδια  άποψη,  αλλά  ότι  ο  τρόπος  που 

οργανώνεται η ατοµική γνώση επηρεάζεται από κοινές αρχές. 
� Το γεγονός ότι µοιραζόµαστε αυτές τις αρχές κάνει την επικοινωνία µεταξύ µας 

δυνατή. 
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες στην καθηµερινή µας ζωή, στις 

σχέσεις που εγκαθιδρύουµε µε τους άλλους, στην επικοινωνία, στις ανθρώπινες γενικότερα 
δραστηριότητες. Αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο τα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας 
ιδιοποιούνται γνωστικά ένα κοινωνικό αντικείµενο αναφοράς (Purkhardt, 1993). Είναι µέσα 
από αυτές που τα άτοµα «διαβάζουν», αποκωδικοποιούν και ελέγχουν κοινωνιογνωστικά 
την πραγµατικότητα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ύπαρξη και η λειτουργία µιας 
κοινωνίας στηρίζεται πάνω στις κοινωνικές αναπαραστάσεις. 

Σύµφωνα µε τον Moscovici οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν δύο όψεις: µια 
παθητική, που συνίσταται σε µια οµοιόµορφη αντιγραφή της εξωτερικής πραγµατικότητας, 
όπως µια φωτογραφία, µια εικόνα, που υπάρχει στον εγκέφαλο, και σε µια ενεργητική όψη, 
σε  µια  «αναπαραγωγή»  των  ερεθισµάτων  (πράξεις,  καταστάσεις,  αντικείµενα),  που 
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ τους και σε µια ανοικοδόµηση αυτών των 
ερεθισµάτων µέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων, αξιών και εννοιών που βρίσκονται αλληλέγγυα 
(Παπαστάµου & Μαντόγλου, 1995, σελ. 16). Λανθασµένα, ταυτίζεται συχνά η έννοια της 
κοινωνικής αναπαράστασης µε αυτήν της εικόνας µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η πρώτη 
µόνο στην παθητική της όψη. Όµως, σύµφωνα µε τον Abric (1987, σελ. 16), η 
αναπαράσταση δεν είναι µια εικόνα της πραγµατικότητας, είναι ενέργεια που προετοιµάζει 
το µέλλον. 

 
5. Μεθοδολογικές επιλογές 

 

 
Η συγκεκριµένη µελέτη αποσκοπεί, µέσα από τη διερεύνηση των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων των κατοίκων της περιοχής των Τζουµέρκων για την ανάπτυξη της 
περιοχής σε συνδυασµό µε µια εµπεριστατωµένη µελέτη των πραγµατικών διαθεσίµων της 
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της περιοχής, να αποκαλύψει τις 
προσδοκίες και τα όνειρα των κατοίκων για την περιοχή τους. Σκοπός δεν είναι να 
γνωρίσουµε τις αναπαραστάσεις, προκειµένου να τις χειριστούµε µε τον τρόπο που κάθε 
φορά επιθυµούµε στο πλαίσιο των κάθε φορά πραγµατοποιηθέντων αναπτυξιακών 
πολιτικών, αλλά να τις αναγνωρίσουµε ως φαινόµενα που µαρτυρούν κοινωνικές δυναµικές, 
τις οποίες οφείλουµε να αναδείξουµε όσο γίνεται πιο αντικειµενικά. 

Πιο συγκεκριµένα, αναζητήσαµε την ερµηνεία που δίνουν οι κάτοικοι της περιοχής στη 
έννοια της ανάπτυξης, υποθέτοντας ότι έτσι θα µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τις 
αναπτυξιακές δράσεις στους διάφορους τοµείς της ζωής τους, τις οποίες οι κάτοικοι της 
περιοχής προσδοκούν για το µέλλον. Παράλληλα, προσπαθήσαµε να αναλύσουµε την έννοια 
της ανάπτυξης στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική της διάσταση για να 
κάνουµε εµφανείς τις προσδοκίες των κατοίκων στα διάφορα επίπεδα της ζωής τους. 
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Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνήθως χρησιµοποιούνται στη µελέτη των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων καλύπτουν όλο το φάσµα των γνωστών επιστηµολογικών και 
ερευνητικών παραδειγµάτων. Ιδιαίτερα ο συνδυασµός των διαφόρων ερευνητικών 
παραδειγµάτων, παρά τις θεµελιώδεις επιστηµολογικές τους διαφορές και την κριτική για 
εκλεκτικισµό, έχει καθιερωθεί ως µια αποτελεσµατική µεθοδολογική επιλογή (Μακράκης, 
2005). Οι Breakwell και Canter (1993) τόνισαν ότι σχεδόν κάθε γνωστή µέθοδος για τις 
κοινωνικές σπουδές έχει χρησιµοποιηθεί στη µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Ο 
Farr υπογραµµίζει ότι στις περισσότερες κοινωνίες οι άνθρωποι περνούν ένα µεγάλο µέρος 
του χρόνου τους µιλώντας. «Αυτός λοιπόν που µελετά τις κοινωνικές αναπαραστάσεις θα 
αναγκαστεί να ενδιαφερθεί για το περιεχόµενο αυτών των συζητήσεων, οι οποίες εξάλλου 
ποικίλλουν ως προς τη µορφή τους» (1995, σελ. 108). Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριµένη 
έρευνα για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές της ελεύθερης 
συνέντευξης, των Focus Groups (Οµάδων Εστίασης) και η συσχετική µέθοδος των 
ελεύθερων συνειρµών, οι οποίες σύµφωνα µε τους Borg και Gall (1989) αποτελούν 
αποτελεσµατικές µεθόδους έρευνας, ιδιαίτερα στο πεδίο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, 
διότι µέσα από αυτές είναι δυνατή η συλλογή σηµαντικών ερευνητικών δεδοµένων. 

Εξετάζοντας παρόµοια έρευνα (Eckersley, 1999) έγινε αντιληπτό ότι οι συνεντεύξεις 
πρέπει να βασίζονται σε δύο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλάµβανε αυτά που οι 
συνεντευξιαζόµενοι περιµένουν ότι θα γίνουν στο µέλλον, ενώ ο δεύτερος άξονας αυτά που 
επιθυµούν να γίνουν στο µέλλον. Για να προσδιορίσουµε αυτά που περιµένουν στο µέλλον 
χρησιµοποιήσαµε τη συσχετική µέθοδο των ελεύθερων συνειρµών, όπου τους ζητήσαµε να 
φανταστούν την περιοχή δέκα χρόνια µετά και να µας περιγράψουν τις αλλαγές που τους 
έρχονται στο µυαλό σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Για να 
εντοπίσουµε τα όνειρα και τις προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής τους ζητήσαµε να µας 
περιγράψουν τις δράσεις που αυτοί θα έκαναν αν είχαν τη δυνατότητα να καθορίσουν το 
µέλλον της περιοχής. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, εστιάστηκε σε κατοίκους της περιοχής των Τζουµέρκων. Πιο συγκεκριµένα, το 
δείγµα της έρευνας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακας 1): 
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Πίνακας 1. Στοιχεία του δείγµατος 
 

 

α/α 
 

Φύλο 
 

Ηλικία 
 

Επάγγελµα 
 

Περιοχή 
 

Κωδ. 

 

1 
 

Γυναίκα 
 

35 
 

Οικοδοµικά Υλικά 
 

Πράµαντα 
 

Γ1 

 

2 
 

Γυναίκα 
 

40 
 

Κυλικείο 
 

Πράµαντα 
 

Γ2 

 
3 

 
Γυναίκα 

 
35 

 
Καφετέρια 

 
Πράµαντα 

 
Γ3 

 
4 

 
Άντρας 

 
40 

 
Καφενείο 

 
Πράµαντα 

 
Α1 

 
5 

 
Άντρας 

 
30 

 
Κρεοπώλης 

 
Άγναντα 

 
Α2 

 
6 

 
Άντρας 

 
50 

 
Τουριστικές επιχειρήσεις 

 
Καλαρρύτες 

 
Α3 

 
7 

 
Άντρας 

 
50 

 
Γεωργικές εργασίες 

 
Άγναντα 

 
Α4 

 
8 

 
Άντρας 

 
50 

 
Κτηνοτρόφος 

 
Ματσούκι 

 
Α5 

 
9 

 
Άντρας 

 
50 

 
Κτηνοτρόφος 

 
Συρράκο 

 
Α6 

 
 

 

6. Αποτελέσµατα 
 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση υπήρξε µια 
κωδικοποίηση των ερευνητικών δεδοµένων βασιζόµενη στα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
των επιµέρους περιοχών όπου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα. Σε δεύτερη φάση τα δεδοµένα 
κωδικοποιήθηκαν µε βάση τη διάσταση της ανάπτυξης στην οποία αναφέρονται. Έτσι 
προέκυψαν δεδοµένα για όλα εκείνα που οι κάτοικοι περιµένουν αλλά και για εκείνα που 
επιθυµούν στο µέλλον, για την οικονοµία, την κοινωνία, τον πολιτισµό και την πολιτική για 
το σύνολο της περιοχής των Τζουµέρκων. 

Στην πρώτη φάση από την ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων σε περιοχές µε έντονη 
αναπτυξιακή δυναµική που δε βασίζεται µόνο στον τουρισµό, όπως τα Πράµαντα, προέκυψε 
ότι η βασική προσδοκία των κατοίκων είναι η διατήρηση του σηµερινού επιπέδου ευηµερίας 
και στο µέλλον. Η συνεχής δραµατοποιηµένη προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
της οικονοµικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, χωρίς να ακούγονται τρόποι 
διεξόδου από την κρίση, έχει ανησυχήσει τους κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουν ότι «Τα πράγµατα δείχνουν όπως πριν τη χούντα»(Α1). 

Σε οικονοµικό επίπεδο προσδοκούν την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, αφού θεωρούν 
ότι ο τουρισµός και η κτηνοτροφία είναι οι παραγωγικές δυνατότητες οι οποίες µπορούν να 
δώσουν δουλειές στους νέους στο µέλλον. Ο τουρισµός είναι πλουτοπαραγωγική πηγή της 
περιοχής, αφού οδηγεί σε εισροή εισοδηµάτων στην περιοχή τόσο κατά την κατασκευή των 
τουριστικών εγκαταστάσεων όσο και κατά τη λειτουργία τους. Προσδοκούν την οδική 
σύνδεση µε την Εγνατία οδό, διότι πιστεύουν ότι θα επιφέρει αλµατώδη ανάπτυξη του 
τουρισµού. Η κτηνοτροφία, θεωρούν, ότι αποτελεί και αυτή µια σηµαντική αναπτυξιακή 
συνιστώσα, η οποία µπορεί να συνδυαστεί µε έναν ποιοτικό τουρισµό. Αγωνία εκφράστηκε 
για τις θέσεις εργασίας στο µέλλον ειδικά για τις γυναίκες, αφού οι περισσότερες γυναίκες 
στις  περιοχές  αυτές  δεν  εργάζονται  και  λίγες  µόνο  απασχολούνται  σε  οικογενειακές 
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επιχειρήσεις. Εκφράστηκε η προσδοκία για τη δηµιουργία µονάδων στην περιοχή για την 
µεταποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων µε στόχο η λειτουργία τους να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα της ανεργίας στην περιοχή. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, θεωρούν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ζήσουν µια 
αρµονική και ήρεµη ζωή. « «Η Πράµαντα είναι ένα χωριό που έχει πολύ κόσµο. Νέο κόσµο. 
Έχει Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο, Κ.Π.Ε., Κέντρο Υγείας». Η Πράµαντα 
κρατάει νέο κόσµο» (Γ2). 

Μία άλλη κατηγορία περιοχών, που παρουσιάζει στοιχεία αναπτυξιακής δυναµικής, 
αποτελείται από παραδοσιακά χωριά µε τουριστική δυναµική. Οι αριθµός των κατοίκων των 
περιοχών αυτών παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές στη διάρκεια του έτους. Οι κάτοικοι 
στις περιοχές αυτές προσδοκούν αναπτυξιακές δράσεις, όπως νέους αυτοκινητόδροµους και 
ευρυζωνικά δίκτυα που θα τονώσουν την τουριστική κίνηση των περιοχών τους. 
Οραµατίζονται µια ήπια τουριστική ανάπτυξη µε τη µορφή του αγροτουρισµού, που θα 
σέβεται την περιοχή και τον πολιτισµό της. Αναµένουν το νεοσυσταθέν εθνικό πάρκο να 
δώσει πνοή στην περιοχή. Ονειρεύονται την καταγραφή και τη διατήρηση του συνόλου της 
βιοποικιλότητας και την πραγµατική προστασία της. Όπως αναφέρουν «Να έρθει το παιδί 
µου και το εγγόνι µου και να µπορεί να δει ένα άγριο ζώο» (Α3). 

Οι περιοχές που παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση στην περιοχή µελέτης, είναι 
δυνατό να διακριθούν σε αυτές που έχουν αναξιοποίητα στοιχεία αναπτυξιακού δυναµισµού 
και σε αυτές που έχουν οδηγηθεί σε οικονοµικό και κοινωνικό µαρασµό και δύσκολα 
µπορούν να επανέλθουν πάλι. Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν περιοχές όπως τα Άγναντα, 
οι οποίες παρόλο που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά µε την περιοχή των Πραµάντων, 
υστερούν τόσο σε πληθυσµό όσο και σε οικονοµική δραστηριότητα. Οι κάτοικοι στην 
περιοχή αυτή προσδοκούν ένα επίπεδο ανάπτυξης παρόµοιο µε των Πραµάντων τόσο σε 
οικονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, οραµατίζονται ένα κράτος που θα 
έχει λύσει το γραφειοκρατικό ζήτηµα και θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους που θέλουν να 
µείνουν στην περιοχή να πάρουν  πραγµατικές επιδοτήσεις. 

Τέλος, υπάρχει και µια κατηγορία περιοχών όπου οι ελάχιστοι εναποµείναντες κάτοικοι, 
συνήθως ηλικιωµένοι, προσδοκούν ορισµένες δράσεις που θα βελτιώσουν το βιοτικό τους 
επίπεδο. Όπως αναφέρουν «Είτε ένας είτε εκατό έχουν τις ίδιες ανάγκες» (Α3). Τα χωριά 
αυτά, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές, έχουν ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα που πιθανόν 
θα χαθεί µαζί µε τους τελευταίους κατοίκους τους. 

Σε δεύτερη φάση τα ερευνητικά δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ανάλογα µε την 
αναπτυξιακή διάσταση στην οποία αναφέρονται για το σύνολο της περιοχής. Από την 
ανάλυση  προέκυψαν  δύο  κύριοι  άξονες.  Ο  ένας  περιλαµβάνει  αυτά  που  οι  κάτοικοι 
περιµένουν ότι θα γίνουν στο µέλλον και ο δεύτερος αυτά που επιθυµούν να γίνουν στο 
µέλλον στην περιοχή τους και αποτελούν τη βάση του οράµατός τους για την περιοχή. 

Σε δέκα χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής περιµένουν ότι «δεν θα έχουν αλλάξει και 
πολλά» στην περιοχή τους. Το παρελθόν όπως λένε τους έχει διδάξει ότι, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων, τα πράγµατα παραµένουν ίδια. Σε οικονοµικό επίπεδο οι κάτοικοι περιµένουν 
ότι η ζωή τους να συνεχίσει να είναι δύσκολη. Η οικονοµική κρίση είναι µια κατάσταση που 
τους ανησυχεί ιδιαίτερα. Φοβούνται όπως αναφέρουν «όλα αυτά που θα γίνουν για αυτούς 
χωρίς αυτούς» (Α3). Σε κοινωνικό επίπεδο περιµένουν ότι ο πληθυσµός της ευρύτερης 
περιοχής θα µειωθεί ακόµα περισσότερο αφού οι δεσµοί των νεότερων ανθρώπων µε την 
περιοχή δεν είναι τόσο ισχυροί όσο παλιότερα, µε αποτέλεσµα το φαινόµενο της αύξησης 
του πληθυσµού κατά τους καλοκαιρινούς µήνες σιγά σιγά να φθίνει. Αυτό σε συνάρτηση µε 
το γεγονός ότι η περιοχή δύσκολα µπορεί να ξαναποκτήσει πληθυσµό, θα έχει ως 
αποτέλεσµα το πλούσιο πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής να µειωθεί ακόµα περισσότερο. 
Σε πολιτικό επίπεδο κάποιοι περιµένουν ότι η συνένωση των δήµων και των κοινοτήτων µε 
το σχέδιο «Καλλικράτης» θα λειτουργήσει θετικά για την περιοχή τους. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουν ότι πιο εύκολα βρίσκουν τον δήµαρχο στην Πράµαντα από τον κοινοτάρχη της 
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περιοχής τους. Πιστεύουν, όµως, ότι τα χρήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για αναπτυξιακές 
δράσεις στις περιοχές, όπως και στο παρελθόν, δε θα φτάσουν στις τοπικές κοινωνίες. Όπως 
λένε: «Τα µοιράστηκαν οι εργολάβοι και οι Αλβανοί. Και από αυτούς τι πήραµε; Άντε έναν 
καφέ.» (Α3). Όσον αφορά στο περιβάλλον της περιοχής και την προστασία του περιµένουν 
ότι η δηµιουργία του Εθνικού Πάρκου θα βοηθήσει, αλλά ανησυχούν διότι στην πράξη το 
Εθνικό Πάρκο δεν έχει τις δυνατότητες που θα έπρεπε, ώστε να επιτύχει στο ρόλο του στην 
προστασία της περιοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «Συνήθως τα πάρκα γίνονται για 
να επιτρέψουν ορισµένα πράγµατα σε ορισµένους» (Α6). Παράδειγµα, όπως υποστηρίζουν, 
αποτελεί η δηµιουργία αιολικού πάρκου στα Θεοδώριανα που πιθανόν θα επιβαρύνει 
αισθητά την πανίδα της περιοχής. 

Πέρα όµως από αυτά που οι κάτοικοι περιµένουν ότι θα γίνουν στην περιοχή στο 
µέλλον,  επιθυµούν  µια  περιοχή  η  οποία  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιήσει  τις 
πραγµατικές δυνατότητές της. Πιο συγκεκριµένα σε οικονοµικό επίπεδο οραµατίζονται µια 
κοινωνία που θα µπορεί η ίδια να µεταποιήσει και να εµπορευτεί τα ποιοτικά προϊόντα που 
παράγει. Θεωρούν ότι η δηµιουργία τυροκοµείου και σφαγείου στην Πράµαντα θα δώσει 
αυτή τη δυνατότητα στην περιοχή. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά αφού τα προϊόντα της 
περιοχής θα αποκτήσουν ταυτότητα, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι 
προσφερόµενες τουριστικές υπηρεσίες θα παρουσιάσουν ποιοτική βελτίωση αφού οι 
επισκέπτες θα µπορούν να γευτούν τις γνήσιες τοπικές γεύσεις. Όπως αναφέρουν «δεν 
έχουµε ανάγκη από επιδοτήσεις, δεν έχουµε ανάγκη να µας κάνουν τεµπέληδες, έχουµε ανάγκη 
να µας βοηθήσουν να δουλέψουµε και να µας ενηµερώνουν» (Α6). Παράλληλα οραµατίζονται 
τη δηµιουργία µικρής παραγωγής µε ζώα που ανήκουν στις φυλές που υπήρχαν για πολλά 
χρόνια στην περιοχή (µπούτσικα πρόβατα, τοπικές φυλές αγελάδων) που θα διαφυλάξει ένα 
υψηλής αξίας τοπικό διαθέσιµο. Επιθυµούν την τουριστική ανάπτυξη αλλά µε ήπια 
αγροτουριστική µορφή η οποία θα βασίζεται στην ανάδειξη του πολιτισµού της καθηµερινής 
ζωής και θα επιφέρει πολύ µικρές παρεµβάσεις στην περιοχή. 

 
7. Συζήτηση 

 
Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να δοµήσουµε το περιεχόµενο της αναπαράστασης των 

κατοίκων της περιοχής για το µέλλον τους. Όµως, σύµφωνα µε τον Abric, (2001 σελ. 43) µια 
κοινωνική αναπαράσταση ενός αντικειµένου, δοµείται γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα, ο 
οποίος συνίσταται σε ένα ή πολλά στοιχεία, που προσδίδουν στην αναπαράσταση τη 
σηµασία της, και από τα περιφερειακά του στοιχεία. Παρόλο, όµως, που πολυάριθµες 
εργασίες, τα τελευταία χρόνια, αναφέρονται στις µεθόδους εντοπισµού του κεντρικού 
πυρήνα µιας κοινωνικής αναπαράστασης, οι αποκλίσεις είναι πολλές και αρκετές ερωτήσεις 
µένουν αναπάντητες. Όπως τονίζει ο Vergès (1994), η δυσκολία προέρχεται από την 
απόκλιση ανάµεσα στον ποιοτικό και στον ποσοτικό ορισµό του κεντρικού πυρήνα. Ο 
Moscovisi (1995), όµως, υπογραµµίζει ότι η έντονη παρουσία είναι το πρώτο βήµα προς την 
αναγνώριση του κεντρικού πυρήνα. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο της έντονης παρουσίας 
αναλύοντας τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έρευνά µας και αντλώντας δεδοµένα και 
από άλλη ποσοτική έρευνα (Ρόκος, 2004). Στο κριτήριο της σηµαντικότητας (συχνότητα) 
προστέθηκε και το κριτήριο της σηµασίας (δηλαδή ότι ορισµένες λέξεις έχουν περισσότερη 
σχέση από άλλες µε την κοινωνική αναπαράσταση) στην προσπάθειά µας να δοµήσουµε το 
περιεχόµενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων του αναµενόµενου και του προσδοκώµενου 
µέλλοντος. 

Η διασταύρωση των κριτηρίων παρήγαγε τον παρακάτω πίνακα (βλ. πίνακα 2). Στον 
πίνακα παρατηρούµε τις διαφορές στις αναπαραστάσεις των κατοίκων της περιοχής 
αναφορικά µε το επιθυµητό και το αναµενόµενο µέλλον. Η βελτίωση της προσβασιµότητας, 
οι θέσεις εργασίας και τα έργα υποδοµής αποτελούν τα αναπαραστασιακά στοιχεία µε την 
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µεγαλύτερη συχνότητα. Οι κάτοικοι, παρόλο που επιθυµούν τη δηµιουργία νέων οδικών 
αξόνων που θα βελτιώσουν την προσβασιµότητα της περιοχής µαζί µε κάποια έργα 
υποδοµής, τα οποία θα προσδώσουν τη δυνατότητα στους κατοίκους για τη µεταποίηση και 
την εµπορία των προϊόντων που παράγουν, θεωρούν ότι λίγα πράγµατα µπορούν να 
αλλάξουν. Η οικονοµική κρίση, οι χαµένες αναπτυξιακές ευκαιρίες και η περιβάλλουσα 
αρνητικότητα που κυριαρχεί στις µέρες µας φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις των κατοίκων 
για το µέλλον της περιοχής. 

Η ενίσχυση του τουρισµού και των αγροτικών δραστηριοτήτων αποτελούν 
αναπαραστασιακά στοιχεία µε µεσαία συχνότητα. Οι κάτοικοι προσδοκούν αφενός την ήπια 
ενίσχυση του τουρισµού µε τη µορφή του αγροτουρισµού και αφετέρου την πραγµατική 
υποστήριξη  των   αγροτών  αλλά  περιµένουν  ότι  στην  περιοχή  θα  επικρατήσουν  οι 
ανταγωνιστικές τουριστικές εκµεταλλεύσεις και η ανούσια πολιτική επιδοτήσεων των 
τελευταίων χρόνων. 

Ο  πολιτισµός  και  το  περιβάλλον  παρόλο  που  στο  παρελθόν  αποτελούσαν  τα  δύο 
«συγκριτικά» πλεονεκτήµατα της περιοχής η αναπτυξιακή τους προοπτική για το µέλλον, 
σύµφωνα µε τους κατοίκους της περιοχής, είναι περιοσµένη. Επιθυµούν ο τουρισµός να 
βασίζεται την ανάδειξη του πολιτισµού της πραγµατικής ζωής σε αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής. Περιµένουν, όµως, ότι η συνεχιζόµενη εγκατάλειψη και οι 
ασθενέστεροι δεσµοί των νέων µε την περιοχή, θα οδηγήσουν στην απώλεια του σηµαντικού 
πολιτιστικού αποθέµατος. Παράλληλα φοβούνται ότι η δηµιουργία του Εθνικού Πάρκου δε 
θα µπορέσει να βοηθήσει στην προστασία της περιοχής. 
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Πίνακας 2. Ανάλυση των αποτελεσµάτων 
   Σηµασία 

 Αναπτυξιακή 
προοπτική 271 

Ορεινών ∆ήµων και 
Κοινοτικών 

∆ιαµερισµάτων 
(Ρόκος, 2004) 

Επιθυµητό µέλλον Αναµενόµενο 
µέλλον 

 

Σ
υ
χ
νό
τ
η
τ
α

 

 
 

 
Μεγάλη 

Προσβασιµότητα 
(171/271) 

Κατασκευή νέων 
δρόµων 

Καµία παρέµβαση. 

Θέσεις Εργασίας 
(158/271) 

Μεταποίηση και 
εµπορία τοπικών 
προϊόντων από 
τους κατοίκους της 
περιοχής 

Μείωση θέσεων 
εργασίας. Ανεργία 

Έργα υποδοµής 
(127/271) 

Ηµιτελή έργα 
«βιτρίνας» 

 
 
 
 

 
Μεσαία 

Ενίσχυση Τουρισµού 
(79/271) 

Ήπια 
αγροτουριστική 
µορφή 

Ανταγωνιστικές 
τουριστικές 
εκµεταλεύσεις 

Ενίσχυση αγροτών 
(57/271) 

Ενηµέρωση. 
Στοχευµένες 
δράσεις για 
βασιζόµενες στις 
πραγµατικές της 
δυνατότητες της 
περιοχής 

Ανούσιες 
επιδοτήσεις. 
Γραφειοκρατία 

 

 
 
 
 
Μικρή 

Πολιτιστικοί χώροι 
(31/271) 

Ανάδειξη του 
πολιτισµού της 
καθηµερινής ζωής 

Απώλεια 
πολιτιστικού 
αποθέµατος 

Αξιοποίηση φυσικού 
περιβάλλοντος (25/271) 

Καταγραφή και 
διατήρηση του 
συνόλου της 
βιοποικιλότητας 
Πραγµατική 
προστασία 

«Παράθυρα» στη 
νοµοθεσία που 
διέπει τη 
δηµιουργία του 
Εθνικού Πάρκου 

 
 

8. Συµπεράσµατα-Προτάσεις 
 

Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να αποτυπώσει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις 
των κατοίκων της περιοχής για το µέλλον τους και να τις αναδείξει ως φαινόµενα που 
µαρτυρούν κοινωνικές δυναµικές. Η προσδοκία για παρόµοια αναπτυξιακή πορεία µεταξύ 
των χωρικών ενοτήτων της περιοχής και η διαφοροποίηση µεταξύ αναµενόµενου και 
επιθυµητού µέλλοντος αποτέλεσαν τα βασικά ευρήµατα που προέκυψαν από την παρούσα 
έρευνα. 

Γεγονός αποτελεί ότι η συγκεκριµένη έρευνα είναι ένα µόνο µικρό πρώτο βήµα προς τη 
συµµετοχή των πολιτών στην πορεία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής. 
Προτείνεται περαιτέρω ποσοτική έρευνα των προσδοκιών και των ονείρων των κατοίκων για 
την   περιοχή   τους   σε   αντιπαραβολή   µε   τη   δηµιουργία   εναλλακτικών   σεναρίων 
ολοκληρωµένης   ανάπτυξης,   που   θα   προκύπτουν   ως   αποτέλεσµα   µιας   αξιόπιστης 
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αξιολόγησης των περιοχών στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την Αξιοβίωτη 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξή τους, µε βάση µία σειρά από ποσοτικές και ποιοτικές 
παραµέτρους, όπως: ο µόνιµος πληθυσµός, η ηλικιακή κατανοµή του πληθυσµού, οι δεσµοί 
των µεταναστών µε τον τόπο καταγωγής τους, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, οι 
πολιτισµικές δυνατότητες και η επαγγελµατική απασχόληση των κατοίκων. 
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Ο ρόλος των µεταναστών στα χωριά των Τζουµέρκων 
 

Κωνσταντίνος Σµπόνιας, Περιβαλλοντολόγος 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

 
 

Περίληψη 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα µετατράπηκε από χώρα εξόδου, σε χώρα εισόδου 
µεταναστών. Το µεταναστευτικό κύµα από την Αλβανία έθεσε νέα δεδοµένα στο κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτικό “status quo” της χώρας. Μία µερίδα µεταναστών αλβανικής 
υπηκοότητας, αφού αφήσει πίσω της µία πατρίδα που αδυνατούσε να τους προσφέρει τα 
στοιχειώδη, θα εγκατασταθούν µόνιµα στον παραµεληµένο από την ελληνική πολιτεία και 
τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, ορεινό χώρο των Τζουµέρκων. Η δυσκολία 
επαγγελµατικής αποκατάστασης σε περιοχές-παραγωγικά κέντρα της χώρας και οι δουλειές 
που “περίµεναν” για να γίνουν στους ορεινούς αυτούς οικισµούς (και που κανείς έως τότε 
δεν τις αναλάµβανε), είναι οι βασικότεροι λόγοι που θα ωθήσουν τους αλλοδαπούς αυτούς 
µετανάστες εκεί. Η σηµαντικότερη συµβολή τους εντοπίζεται, κυρίως, στην έντονη 
κατασκευαστική δραστηριότητα αλλά και στην κτηνοτροφία, κλάδοι θεµελιώδους σηµασίας 
για την ύπαρξη και ανάπτυξη των Τζουµέρκων. Η αµοιβαία ανάγκη και η αλληλεξάρτηση 
µεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των µεταναστών θα δηµιουργήσουν τις συνθήκες για 
αλληλεπιδράσεις όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό και 
πολιτισµικό. Τέλος, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των µεταναστών αυτών είναι η συνεχής 
µετακίνηση τους ανάµεσα σε περιοχή καταγωγής και περιοχή εργασίας, η οποία επιδρά σε 
αυτούς ποικιλοτρόπως. Κάνουµε λόγο για “διεθνικούς” µετανάστες που κουβαλούν µαζί 
τους δύο πολιτισµικές ταυτότητες, ζουν δύο ζωές και έχουν δύο τόπους διαµονής. 
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Abstract 

 
During the last decades, Greece is receiving immigrants, while Greeks used to migrate 

from Greece in the past. The migration wave from Albania changed the country's social, 
economic and political “status quo”. Some Albanian migrants, leaving a country that did not 
offer the basic for life, will choose to settle in the neglected by Greek government and the 
majority of the Greek population mountainous area of Tzoumerka. The difficulty to find a 
job in the urban centers of the country in addition to various job opportunities in mountain 
areas, are the two main reasons that led these migrants to this region. There, they contributed 
mainly in the construction as well as the cattle – breading section. Both, of great importance 
to the local economy and development. A relationship based on interdependence between the 
local community of Tzoumerka and the Albanian migrants will be evolved in the economic, 
social and cultural aspect of everyday life. These immigrants are characterized by a constant 
to –and- fro between work place and home place, that isn’t of no impact to their life. They, 
therefore, are “international” migrants who share two cultural identities, live two lives and 
have two resident places. 
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1. Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται ο ρόλος των αλλοδαπών µεταναστών στην 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα των ορεινών οικισµών των Τζουµέρκων. Θα 
ερευνήσουµε µεθοδικά τα στοιχεία που έφεραν µε την έλευση τους στην περιοχή µελέτης 
καθώς και τα στοιχεία, που οι ίδιοι εισέπραξαν από τη διαµονή τους σε αυτήν, 
δηµιουργώντας έτσι µία αµφίδροµη «ζωντανή» σχέση µεταξύ τους. 

 
2. Η µετανάστευση στην Ελλάδα 

 
Κοινό παρανοµαστή τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία, αποτελεί η 

παραδοχή, ότι ιστορικά η Ελλάδα µετατράπηκε από χώρα εξόδου µεταναστών, σε χώρα 
υποδοχής, µια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 
εντατικοποιήθηκε από το 1990 και µετά. 

Η Ελλάδα, ήδη από το 19ο αιώνα, τροφοδοτούσε πληθυσµιακά βαλκανικές περιοχές 
της τότε Οθωµανικής αυτοκρατορίας, της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καθώς και της 
Αιγύπτου. Κατά τη φάση της σταδιακής κατάρρευσης της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, 
πόλος έλξης µεταναστών υπήρξαν οι ΗΠΑ, οι οποίες απορρόφησαν δεκάδες εκατοµµύρια 
άτοµα από Ευρώπη και Ασία. Υπολογίζεται µάλιστα, πως κατά την περίοδο 1888-1919, η 
Ελλάδα χάνει πιθανότατα το 15% µε 20% του πληθυσµού της (Κοτζαµάνης et al, 2001). Το 
γεγονός της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 θα πυροδοτήσει µία ιστορικά έντονη 
ανταλλαγή πληθυσµών, µε ένα µαζικό µεταναστευτικό κύµα προς τον ελλαδικό χώρο (1,2 
εκατοµµύρια Έλληνες υπολογίζεται πως ήρθαν από την Τουρκία), που εν µέρει κάλυψε το 
πληθυσµιακό κενό, αλλά και από την Ελλάδα προς την Τουρκία (300 χιλιάδες Τούρκοι) 
(Μπόζκοβα, 2008). Η µεταπολεµική περίοδος 1945-1977, θα αποτελέσει τη δεύτερη 
πληθυσµιακή αφαίµαξη για την Ελλάδα, µε εκατοµµύρια µεταναστευτικές εξόδους και 
εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα να κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία 
και την ∆υτική Γερµανία. Αξίζει βεβαίως να τονιστεί, πως το φαινόµενο της µετανάστευσης 
την περίοδο αυτή υπήρξε γιγαντιαίων διαστάσεων, σε παγκόσµιο επίπεδο. Για παράδειγµα 
την περίοδο 1945-47, µε το τέλος του Β' Παγκοσµίου πολέµου, υποχρεώθηκαν να 
µετακινηθούν 40 εκατοµµύρια άτοµα προς την Ανατολική κυρίως Ευρώπη, ενώ οχτώ 
εκατοµµύρια Γερµανοί διώχθηκαν κυρίως από την Πολωνία, την τότε Τσεχοσλοβακία και 
την ΕΣΣ∆. 

Τη δεκαετία του '70 καταγράφεται µία τάση εξόδου µε πιο ήπιους ρυθµούς, που θα 
διαρκέσει µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Κοτζαµάνης et al 2001), κάτι που πιθανόν 
να οφείλεται και στην πετρελαϊκή κρίση που ξέσπασε την περίοδο αυτή µε τις βιοµηχανικές 
χώρες να µειώνουν τη ζήτηση εργατικού δυναµικού (Cholezas et al, 2008), ενώ παράλληλα 
παρατηρούνται κινήσεις παλιννόστησης προς την Ελλάδα, µεταναστών της προηγούµενης 
περιόδου (630.000 άτοµα την περίοδο 1971-1985 και 160.000 για την περίοδο 1985-1991) 
(Κοτζαµάνης et al, 2001). Από τα ανωτέρω στοιχεία εύκολα συνειδητοποιούµε πως, µέχρι 
αυτή την ιστορική φάση, οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στον ελλαδικό, στον ευρωπαϊκό 
αλλά και στον ευρύτερο χάρτη, ωθούσαν κατά κύριο λόγο την τάση του πληθυσµιακού 
ισοζυγίου εισόδου-εξόδου στην Ελλάδα προς την αρνητική πλευρά, αφού η ανάγκη εύρεσης 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης παρακινούσαν τον πληθυσµό “προς τα έξω”. 

Το φαινόµενο αυτό άρχισε να καταλαγιάζει την δεκαετία 1980 και να παρατηρούνται 
δυναµικά κύµατα παλιννόστησης µεταναστών των προηγούµενων δεκαετιών, όσο και των 
οµογενών και των πολιτικών προσφύγων από την Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες του 
λεγόµενου   «υπαρκτού σοσιαλισµού», καθώς και ξένων εργαζοµένων από ασιατικές και 
αφρικανικές χώρες. Έτσι η Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να µετατρέπεται από χώρα εξόδου, σε 
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χώρα εισόδου µεταναστευτικών ρευµάτων. Οι πτώσεις των σοσιαλιστικών καθεστώτων της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης προκάλεσαν µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα προς τον 
ελλαδικό χώρο, ενώ η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 
ενίσχυσε καταλυτικά το φαινόµενο (Cholezas et al, 2008). Η εισροή µεταναστευτικών 
ρευµάτων προς την Ελλάδα κορυφώθηκε στις αρχές του 1990, µε την µετακίνηση 
πληθυσµών αλβανικής καταγωγής. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί, σύµφωνα µε τους Χολέζα 
και Τσακλόγλου (2008), είναι πως οι µετανάστες ελληνικής καταγωγής από τον Πόντο ή την 
Αλβανία αντιµετωπίστηκαν µε προνοµιακό τρόπο, τόσο σε θέµατα διαµονής όσο και στον 
επαγγελµατικό τοµέα. Αυτό δεν ίσχυσε για τη µεγαλύτερη µερίδα µεταναστών, µε 
αποτέλεσµα, στα µέσα του '90 η Ελλάδα να “φιλοξενεί” µεγάλους πληθυσµούς ξένης 
καταγωγής, οι οποίοι διαµένουν παράνοµα. Από τότε µέχρι και σήµερα, η ελληνική πολιτεία 
έχει προβεί σε ορισµένες δράσεις ενίσχυσης της ένταξης/ νοµιµοποίησης µεταναστών βάσει 
συγκεκριµένων κριτηρίων, ωστόσο η συνολική εικόνα της ελληνικής µεταναστευτικής 
πολιτικής όλη αυτή τη χρονική περίοδο κρίνεται µάλλον ιδιαιτέρως απογοητευτική. 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι ένα συνεχές δυναµικό φαινόµενο, το οποίο 
εξελίσσεται µέχρι και στις µέρες µας, αποτελώντας, θα µπορούσε να πει κανείς, τον 
καθρέφτη του οικονοµικού και κοινωνικοπολιτικού status quo σε διεθνές επίπεδο. Την 
στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε µία 
κατάσταση σταδιακής ύφεσης, οδηγώντας µία µετά την άλλη, τις εγχώριες οικονοµίες εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής, σε παραλυσία µέσω 
ενός µακροοικονοµικού φαινοµένου ντόµινο. ∆εν θα προκαλούσε έκπληξη λοιπόν, εντός της 
επόµενης πενταετίας ή δεκαετίας να παρατηρηθούν και πάλι µεγάλες πληθυσµιακές 
µεταβολές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, λόγω µεταναστευτικών ρευµάτων, 
από ανθρώπους που θα αναζητήσουν µία χώρα υγιέστερη οικονοµικά από τη δική τους, 
προκειµένου να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι 
απογραφέντες αλλοδαποί το 1981 ανέρχονταν σε 180.000 άτοµα στον ελληνικό χώρο 
(αντιστοιχώντας στο 2% του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας), ενώ το 2001 το νούµερο 
υπερδιπλασιάζεται για να φτάσει τα 762.000 άτοµα, αριθµός που αντιστοιχεί στο 7% του 
τότε πληθυσµού της χώρας (Κοτζαµάνης et al, 2001). 

 
3. Υποθέσεις εργασίας 

 
Η έρευνα µας πραγµατοποιήθηκε βάσει των εξής αρχικών υποθέσεων εργασίας: 
1.Χωρίς την ύπαρξη µεταναστών, ορισµένοι οικισµοί δεν θα είχαν ανοικοδοµηθεί, 

τουλάχιστον όχι µε τους σηµερινούς ρυθµούς. 
Μπορεί να συµβάλλει θετικά το φαινόµενο της µετανάστευσης (της εισροής 

µεταναστών) σε µία ορεινή περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη έλλειψη υποδοµών, 
δυσκολία  πρόσβασης,  αποµόνωση  και  η  οποία  έχει  πληγεί  στο  παρελθόν  από  τη 
µετανάστευση (εκροή µεταναστών) και αν ναι πως; Η κεντρική ιδέα αυτής της υπόθεσης 
είναι πως µία οµάδα µεταναστών µπορεί να αποτελέσει σηµαντική κινητήριο δύναµη, προς 
την ανάπτυξη µιας τέτοιας περιοχής. 

2.Μία  κοινωνία  µπορεί  να  αφοµοιώσει  µετανάστες  µιας  άλλης  χώρας  και  να 
λειτουργήσει αρµονικά, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 

Με βασική προϋπόθεση την αµοιβαία ανάγκη για µία πολλαπλά ωφέλιµη συνύπαρξη, 
τόσο για τον ντόπιο όσο και για τον ξένο πληθυσµό, µία κοινωνία µπορεί να αφοµοιώσει 
τον τελευταίο και να στηρίξει την ανάπτυξή της, στη βάση της αλληλεγγύης µεταξύ των δύο 
πληθυσµιακών οµάδων. 

3.Ένας άνθρωπος θα πάει οπουδήποτε προκειµένου να βρει δουλειά για να ζήσει. 
Η   ανάγκη   για   επιβίωση,   θα   ωθήσει   έναν   άνθρωπο   ακόµη   και   σε   περιοχές 
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αποµονωµένες, δυσπρόσιτες µε χαρακτηριστική την απουσία πληθυσµού, υλικοτεχνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών. 

 
4. Μεθοδολογικά εργαλεία – ∆είγµα έρευνας 

 
Η εκπόνηση της εργασίας αυτής πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της επιτόπιας 

έρευνας, στον ορεινό χώρο των Τζουµέρκων, µε τη µορφή συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις 
βασίστηκαν σε ένα σκελετό ερωτήσεων, διαχωρισµένων σε θεµατικές κατηγορίες 
(ερωτήσεις δηµογραφικές και κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτισµικού ενδιαφέροντος). 
Περιοχή µελέτης αποτέλεσαν οι οικισµοί των Καλαρρυτών, του Συρράκου και των 
Αγνάντων. Τα στοιχεία αφού συλλέχθηκαν, στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν, ταξινοµήθηκαν 
ανά κατηγορίες θεµατικών ενοτήτων, ερµηνεύτηκαν και αξιολογήθηκαν. 

Το δείγµα αποτέλεσαν δέκα (10) µετανάστες (8 αλβανικής και 2 ρώσικης καταγωγής) 
και πέντε (5) ντόπιοι κάτοικοι. 

 
5. Τι µας ωθεί στη µετανάστευση; 

 
Ο ξεριζωµός ενός ανθρώπου από τα εδάφη όπου γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του 

χρόνια, πηγάζει από το φυσικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης, που χαρακτηρίζει ανθρώπινα 
και µη πλάσµατα και τα ωθεί προς την πάλη για καλύτερες συνθήκες ζωής. “Πατρίδα” είναι 
ένας τόπος µε εκείνες τις εικόνες, τα χρώµατα, τα αρώµατα και τις ανθρώπινες συνήθειες, 
που αποτυπώνονται σαν πατηµασιές στο νου του ανθρώπου που µεγάλωσε εκεί και που τον 
ακολουθούν σε όλη του τη ζωή, διαµορφώνοντας τη σκέψη και την ιδιοσυγκρασία του, την 
προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του. Μπορεί να µην αποτελεί αδιαµφισβήτητο κανόνα, 
όµως συνήθως το συναισθηµατικό δέσιµο µεταξύ ανθρώπου και του τόπου του, είναι 
υπαρκτό. ∆εν είναι τυχαίο, για παράδειγµα, ότι η λαϊκή παράδοση της Ηπείρου 
συµπεριλαµβάνει µία ειδική κατηγορία τραγουδιών, ασµάτων και ποιηµάτων, που 
αναφέρονταν ειδικά στην πίκρα του ξενιτεµού (“ Την ξενιτιά, τη γυµνωσιά, την πίκρα, την 
αγάπη / τα τέσσερα τα ζύγιασα, βαρύτερα είν' τα ξένα / Ο ξένος είς την ξενιτειά πρέπει να 
βάνη µαύρα / για να ταιριάζ' η φορεσιά µε της καρδιάς τη λαύρα.” - Αραβαντινός, 1996), 
αλλά και στην χαρά της επιστροφής. 

“ ..το αίµα πάει εκεί που είναι” µας είπε κάποιος που συναντήσαµε στο χωριό Άγναντα 
των Τζουµέρκων, δίνοντας µας να καταλάβουµε πως ένας άνθρωπος που εγκαταλείπει την 
πατρίδα του, έχει οπωσδήποτε σοβαρούς λόγους να το κάνει και πως όσο καλύτερες και να 
είναι οι συνθήκες διαβίωσης που βρήκε σε έναν άλλο τόπο, συχνά ο νους “στρέφει το 
βλέµµα” προς τα πίσω. 

Άσχετα όµως, από το αν η µεταναστευτική διαδικασία είναι ένα βήµα παροδικό ή 
µόνιµο, είναι ένα βήµα που θα πρέπει να γίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως διαφαίνεται 
σε  περιπτώσεις  “δύσκολων”  ιστορικών  κοινωνικοπολιτικών  συνθηκών,  όπου  ατοµικά  ή 
συλλογικά, η ανάγκη για εύρεση µιας καλύτερης τύχης ήταν (και είναι) προφανής. 

Έτσι, για παράδειγµα, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατέρρευσε το 
κοµµουνιστικό καθεστώς του Ραµίζ Αλία (όπως αυτό του παραδόθηκε από τον Ενβέρ Χότζα 
µετά το θάνατο του, το 1985), η Αλβανία ήταν σε µία κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη σε 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, κυρίως λόγω του ακραίου συντηρητισµού του καθεστώτος 
Χότζα και της µακροχρόνιας αποµόνωσης από τα υπόλοιπα κράτη, στην οποία υποβλήθηκε. 
Με το άνοιγµα των συνόρων της Αλβανίας, µετά την παράδοση της διακυβέρνησης στο 
κόµµα του Σαλί Μπερίσα, ένα τεράστιο µεταναστευτικό ρεύµα πραγµατοποιήθηκε από 
ανθρώπους που προσπάθησαν να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε µία γειτονική 
χώρα όπως η Ελλάδα. 
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6. Το χρονικό της µετανάστευσης προς τα Τζουµέρκα 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία του αλλοδαπού εργατικού δυναµικού στους ορεινούς 
οικισµούς των Τζουµέρκων είναι αλβανικής καταγωγής. Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, 
οργανώσαµε τις πληροφορίες που συλλέξαµε από τις συνεντεύξεις µας κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε παραθέτοντας τις ως εξελικτικά βήµατα, να αντιληφθούµε τη διαδικασία της 
µετανάστευσης, όπως την βίωσαν οι ίδιοι οι µετανάστες. Από ποιες συνθήκες αποφάσισαν 
να φύγουν, τι είδους καταστάσεις βίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ποιοι λόγοι 
τους ώθησαν στα Τζουµέρκα και πως περιγράφουν οι ίδιοι τις σηµερινές συνθήκες ζωής 
τους. 

 
6.1 Συνθήκες διαβίωσης στην Αλβανία 

 
Η οικονοµική εξαθλίωση του αλβανικού λαού στις αρχές της δεκαετίας του '90, θα 

πυροδοτήσει µία άναρχη κατάσταση. Το κράτος αδυνατεί να αντιµετωπίσει καταστάσεις 
κοινωνικής έκρηξης, µε κύριο χαρακτηριστικό τους τη βία. Η κρατική παραλυσία σε 
συνδυασµό µε την πολιτική διαφθορά θα ωθήσει πολύ κόσµο να βγει στους δρόµους και να 
πάρει κυριολεκτικά το νόµο στα χέρια του µε τα όπλα. 

 
“ Τότε ήταν πολύ δύσκολη εποχή. ∆εν υπήρχε κράτος. Αν κάποιος είχε κάνει µήνυση σε 

κάποιον άλλο και αυτός το θυµόταν, πήγαινε µε το πιστόλι και τον σκότωνε. Είχαν κλέψει 
όπλα του στρατού και όλοι είχαν. Φοβόσουνα να µπεις σε ένα ταξί, γιατί πολλές φορές οι 
ταξιτζήδες σε πήγαιναν όπου ήθελαν και σε απειλούσαν µε το όπλο να τους δώσεις ό,τι έχεις. 
∆εν υπήρχε κράτος. Έγινε και το σκάνδαλο µε τις “Πυραµίδες”... Όταν άνοιξαν τα σύνορα 
έγινε χαµός, όλοι τρέχανε να φύγουν. Βγήκανε και όλοι οι φυλακισµένοι. Βγήκαν πολλοί 
εγκληµατίες και ήρθαν στην Ελλάδα. Γι' αυτό η Αθήνα έχει γίνει ζούγκλα. Έτσι, µε όλα αυτά 
µας βγήκε και το όνοµα. Ευτυχώς που χάλασε όλο αυτό και τώρα είναι καλύτερα τα 
πράγµατα.”  

--Αλβανός µετανάστης- Καλαρρύτες-- 
 

6.2 δρόµος του ξενιτεµού 
 

Η µετάβαση των µεταναστών στην Ελλάδα γινόταν κατά κύριο λόγο παράνοµα. Η 
Πίνδος γενικά και τα Τζουµέρκα ειδικά λειτουργούσαν, στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, ως ενδιάµεσο στάδιο για τη µετάβαση των µεταναστών στα αστικά κέντρα ή 
σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεση 
τους, θα έβρισκαν δουλειά. ∆εδοµένης της ανεπαρκούς µεταναστευτικής πολιτικής του 
ελληνικού κράτους, οι µετανάστες προχώρησαν σε µια διαδικασία ενσωµάτωσης στις 
υπάρχουσες κοινωνικές και οικονοµικές δοµές, όπως µπορούσαν. 

Μία παρέα µεταναστών που ζει σήµερα στο Συρράκο, µας µίλησε για τα δικά τους 
βιώµατα, τη δύσκολη εκείνη εποχή. Έκαναν λόγο για περιπτώσεις Ελλήνων πολιτών που 
τους βοήθησαν πολύ µε ποικίλους τρόπους, σε µία φάση όπου οι ίδιοι δεν είχαν καµία ιδέα 
σχετικά µε το τι θα τους επιφύλασσε το µέλλον. 

 
– ‘Όταν πρωτοήρθατε εδώ φοβόσασταν για το τι θα αντιµετωπίσετε ή πως θα 

αντιδράσει ο κόσµος;”  
– “ Εµείς ξέραµε απλώς ότι θα πάµε στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν ξέραµε. Όπου 

µας έβγαζε ο δρόµος. (..) Στα σύνορα ούτε που θυµάµαι πόσες φορές έφαγα ξύλο (..) Μόλις 
περάσαµε τα σύνορα δεν ξέραµε αν οι Γιαννιώτες είναι καλοί άνθρωποι. Και λέγαµε “ Ε, 
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µπάρµπα, µήπως έχεις λίγο ψωµί; Λίγο νερό;” και έλεγαν “Ναι, ναι ελάτε, και προσέξτε από 
κει γιατί είναι και η “Πολιτσία” ( σ.σ. “Policia” η αστυνοµία στα αλβανικά)”.  

--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 
Από την άλλη, υπήρξαν και περιπτώσεις στυγνής εκµετάλλευσης, από ανθρώπους που 

αντιλήφθηκαν  την  όλη  κατάσταση  ως  µία  καλή  ευκαιρία  για  οικονοµικά  οφέλη.  Το 
παρακάτω απόσπασµα είναι τα λόγια ενός κατοίκου, στο Συρράκο: 

 
- "΄Άκου και αυτό: τους εκµεταλλευτήκανε κιόλας. Άκου, ας πούµε, τι γινότανε µε 

τους ταξιτζήδες στα Ιωάννινα, που κάνανε ολόκληρες περιουσίες από δαύτους. Κάποιος 
(Αλβανός) µπορεί να ήθελε να πάει Αθήνα. Τον έπαιρνε λοιπόν ο ταξιτζής και του έπαιρνε 300 
ευρώ, για παράδειγµα, τον πήγαινε στην Άρτα και του έλεγε “ εδώ είναι η Αθήνα”. Πολλές 
φορές αυτό”.  

 
6.3 Γιατί στα Τζουµέρκα; 

 
Ο µετανάστης, λογικά, θα επιλέξει ένα µέρος όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες 

επαγγελµατικής αποκατάστασης, αφού η εξασφάλιση της επιβίωσης είναι το κύριο 
ζητούµενο. Γιατί λοιπόν να πάει κάποιος να αναζητήσει την τύχη του στα Τζουµέρκα; 

Ο προβληµατισµός για την περίπτωση της µετανάστευσης στα Τζουµέρκα είναι 
δικαιολογηµένος, αφού πρόκειται για έναν ορεινό χώρο, ο οποίος µέχρι και σήµερα δεν έχει 
γνωρίσει την ανάπτυξη (µε την οικονοµική της χροιά τουλάχιστον) που έχουν γνωρίσει 
άλλες ορεινές περιοχές, όπως για παράδειγµα η περιοχή των Ζαγοροχωρίων, το Πήλιο ή η 
Αράχωβα, περιοχές που αποτελούν βασικούς προορισµούς για το κοινό, γεγονός που 
συνεπάγεται την ύπαρξη και θέσεων εργασίας. Τα Τζουµέρκα έως και σήµερα 
χαρακτηρίζονται από την αναπτυξιακή περιθωριοποίηση, την έλλειψη βασικών υποδοµών 
και την µάλλον περιορισµένη τουριστική δραστηριότητα. Ωστόσο, αποδεικνύεται, ότι οι 
µετανάστες αναζητούν την τύχη τους σε µία ορεινή περιοχή όπως τα Τζουµέρκα. Από τα 
στοιχεία της έρευνας προκύπτουν τα εξής: 

 
α. Υπάρχουν  περιορισµένες  ευκαιρίες  απασχόλησης  στα  “παραγωγικά”  κέντρα  της 
χώρας 

– “ Ένα βασικό ερώτηµα είναι το πως καταλήξατε εδώ στα Τζουµέρκα και δεν µείνατε 
κάπου πιο “ κεντρικά”..”  

– “ Αυτό ήρθε σιγά σιγά. Με τη βοήθεια γνωστών, φίλων, µάθαµε ότι εδώ έχει δουλειά, 
είπαµε να έρθουµε να δουλέψουµε µαζί παρέα..Έτσι ήρθαµε εδώ.”  

– “ ∆εν πήγατε καθόλου Αθήνα;”  
– “ Από Αθήνα ήρθαµε, ήµασταν εκεί δύο µήνες περίπου”  
– “ Ψάξατε εκεί και δεν βρήκατε δουλειά;”  
– “ Όχι, βρήκαµε κάτι να κάνουµε, όµως µετά µάθαµε πως έχει και εδώ και είπαµε να 

φύγουµε για καλύτερα”.  
--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 

 
Από όσους συναντήσαµε, κανένας δεν εγκαταστάθηκε απευθείας στα Τζουµέρκα, 

αµέσως µετά την είσοδο του στην Ελλάδα. Όλοι ταξίδεψαν αρχικά σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Άλλοι αναζήτησαν την τύχη τους στην πρωτεύουσα (και µάλιστα γρήγορα την 
εγκατέλειψαν, λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας), άλλοι απασχολήθηκαν για κάποια χρόνια 
σε αγροτικούς νοµούς όπως η Λάρισα, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα σε αγροτικές και 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες, άλλοι έφτασαν ακόµη και ως την Κρήτη. Οι περισσότεροι 
πέρασαν από πολλά αστικά και αγροτικά κέντρα της χώρας στην προσπάθεια τους να βρουν 
µία σταθερή απασχόληση ανεξαρτήτως αντικειµένου. Αρκετές φορές ακούσαµε φράσεις 
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όπως “έχουµε πάει παντού, όπου έχει δουλειά” ή “..έχω δουλέψει στο βαµβάκι, στα 
οικοδοµικά, τσοπάνης... Ό,τι δουλειά είναι”. 

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν µία ευρύτερη κατάσταση της υφιστάµενης οικονοµικής, 
κατά κύριο λόγο, πραγµατικότητας που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριµένα, 
διαφαίνεται  η  δυσκολία  εύρεσης  δουλειάς,  ακόµη  και  σε  περιοχές  που  ως  γνωστόν 
απασχολούν σε µεγάλο βαθµό αλλοδαπό πληθυσµό, όπως οι αγροτικοί νοµοί της Θεσσαλίας 
ή τα µεγάλα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό θα ωθήσει µία µικρή µερίδα του αλλοδαπού 
εργατικού δυναµικού σε εναλλακτικές επιλογές. 

 
β. Υπάρχουν δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης σε µία  φαινοµενικά 
“ νεκρή” περιοχή 

Στις  παρούσες  συνθήκες  στην  Ελλάδα,  κάποιοι  µετανάστες  θα  αποκατασταθούν 
επαγγελµατικά στα Τζουµέρκα. Σε έναν ορεινό χώρο δηλαδή, που αποτελεί την σκοτεινή 
πλευρά της σελήνης για την ελληνική πραγµατικότητα. Κι όµως, η περιοχή αυτή µοιάζει να 
είναι ικανή να προσφέρει δειλά προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

 
– “ Εδώ τι δουλειές υπάρχουν;”  
– Υπάρχουν δουλειές µε τα ζώα, άλλες στα χτήµατα που φυτεύουν ντοµάτες και τέτοια.. 

Αλλά πιο πολύ δουλεύουνε στις οικοδοµές”.  
--Αλβανός µετανάστης-Άγναντα-- 

 
Η κατασκευαστική δραστηριότητα στα Τζουµέρκα είναι ο βασικός επαγγελµατικός 

κλάδος που απορροφάει αλλοδαπό εργατικό δυναµικό και προσφέρει σταθερές θέσεις 
εργασίας εδώ και αρκετά χρόνια. Η βασική απασχόληση των µεταναστών σχετίζεται µε την 
ανοικοδόµηση παραδοσιακών οικισµών (σπίτια, καλντερίµια, κ.λπ), αλλά και την 
κατασκευή οδικών δικτύων, όπως αναφέρουν αρκετοί ντόπιοι (όπως π.χ. ο δρόµος που 
συνδέει τα Τζουµέρκα µε τα Τρίκαλα). Άλλος σηµαντικός κλάδος που απασχολεί σχεδόν εξ 
ολοκλήρου µετανάστες είναι αυτός της κτηνοτροφίας, και συγκεκριµένα η φύλαξη των 
ζώων. Οι µετανάστες απασχολούνται επίσης στον καθαρισµό των οικισµών από τα 
σκουπίδια και στη γενική συντήρηση των οικισµών. 

 
γ. Οι µετανάστες των Τζουµέρκων κάνουν δουλειές που δεν κάνουν οι ντόπιοι 

Παραπάνω αναφέραµε µια σειρά από δραστηριότητες που απασχολούν επαγγελµατικά 
τους µετανάστες στα Τζουµέρκα. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
είναι όλες τους κατά βάση χειρωνακτικές. Είναι δουλειές σκληρές και ανθυγιεινές, τις 
οποίες κάθε άνθρωπος θα προσπαθήσει να αποφύγει, εφόσον έχει τη δυνατότητα. Αυτή η 
δυνατότητα δόθηκε απλόχερα µε την εισροή µεταναστών στην Ελλάδα από τις αρχές της 
δεκαετίας του '90, οι οποίοι, εξαιτίας της ανάγκης, ήταν πρόθυµοι να αναλάβουν 
οποιοδήποτε πόστο, σε οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα 
να διαχωριστούν βαθύτερα οι θέσεις εργασίες σε “ανώτερης” και “κατώτερης” στάθµης. 
∆ουλειές όπως η φύλαξη των ζώων στην κτηνοτροφία είναι από αυτές που δύσκολα κάποιος 
ντόπιος θα αναλάβει, αν µπορεί να τις διεκπεραιώσει κάποιος άλλος µε χαµηλό κόστος. 
Αυτό δεν ισχύει µόνο µεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών, αλλά και µεταξύ αλλοδαπών, 
νόµιµων και παράνοµων, όπως φαίνεται και στο πρώτο από τα αποσπάσµατα που 
παρατίθενται παρακάτω. Με άλλα λόγια πρόκειται για δουλειές που θα τις αναλάβει αυτός 
που βρίσκεται στη δυσµενέστερη θέση έναντι των υπολοίπων. Το φαινόµενο αυτό είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στους ορεινούς οικισµούς των Τζουµέρκων, στους οποίους, µε 
την έλευση αλλοδαπών µεταναστών, βρέθηκαν τα απαραίτητα εργατικά “χέρια” για κάθε 
είδους δραστηριότητα. 
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“ Το σίγουρο είναι πως αν δεν υπήρχαν οι Αλβανοί δεν θα υπήρχαν πλέον τα ζώα (σ.σ 
κτηνοτροφία). Σίγουρο αυτό. Μόνο αυτοί ασχολούνται µε αυτά. Σε Καλαρρύτες, Κηπίνα, 
Τρίκαλα.. µόνο αυτοί. Και επειδή δε βρίσκουν Αλβανούς, τα πουλάνε. Γιατί είναι πολύ σκληρή 
δουλειά. Ακόµη και όταν κάποιοι Αλβανοί βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω λένε “ σιγά µην 
πάω στα ζώα, ας κάνω κάτι καλύτερο”. Ειδικά αυτοί που έχουν χαρτιά, κανένας δεν πάει. 
Τώρα για τα σπίτια, νοµίζω πως ο κόσµος θα έχτιζε και χωρίς τους Αλβανούς. Απλώς τώρα 
τους έρχεται πιο οικονοµικά”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

“ Στο Συρράκο καθαρίζουν (σ.σ. οι µετανάστες) τους δρόµους, την εκκλησία, τα πάντα. 
Κανένας Έλληνας δεν πιάνει τίποτα στα χέρια του. Μέχρι και τα ψωµιά και τα φαγητά που 
κουβαλάνε πολλές φορές, τα δίνουν σε Αλβανούς να τα κουβαλήσουν ως το σπίτι τους και 
τους πληρώνουν γι' αυτό. Βαριούνται να κάνουν µέχρι και αυτό. Θα µου πεις, έχει λεφτά ο 
άλλος και πληρώνει.. Αλλά εντάξει, αν αύριο εµείς φύγουµε από εδώ, τι θα γίνει;”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

“ Αν δεν ήταν τα παιδιά, οι Αλβανοί στο Συρράκο, δεν θα ήταν αυτό το χωριό έτσι. Θα 
ήταν τελειωµένο. Σίγουρα. Εκεί κάνουν τα πάντα. Τα µεταφέρουν όλα µε τα καρότσια.”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

“ Θυµάµαι ένα καλοκαίρι που ήµουν µόνος εδώ και δεν άντεξα µόνος και ήθελα να φύγω. 
Και πήγα στην Αλβανία για µία βδοµάδα. Εκείνη την περίοδο φαίνεται ήρθε κάποιος 
τουρίστας και αντί να ρίξει µία µεγάλη σακούλα µε σκουπίδια στον κάδο τα πέταξε όλα απ' 
έξω. Οι γάτες και τα σκυλιά τα σκόρπισαν όλα παντού. Κάποιος άλλος ήρθε και έβγαλε την 
όλη κατάσταση φωτογραφία και την βάλανε σε εφηµερίδα. Κάνανε µήνυση και στον πρόεδρο, 
διότι εδώ το µέρος είναι παραδοσιακό και πρέπει να είναι καθαρό. Με πήραν λοιπόν 
τηλέφωνο στην Αλβανία και µου είπαν την άλλη µέρα το πρωί να είµαι οπωσδήποτε εκεί. 
Εντάξει, κοντά είναι... Ήθελαν να το καθαρίσω εγώ, λες και είναι µόνο δικό µου το χωριό. Το 
αστείο είναι ότι τελικά κάποιος άλλος, Αλβανός µάλλον, βρέθηκε να τα καθαρίσει και εγώ 
έψαχνα εδώ, εκεί.. τίποτα. Λέω “Θες να µου το 'παν έτσι για να έρθω µόνο”. Και εγώ 
καθόµουν χωρίς να έχω να κάνω κάτι. Αν έχω δουλειά εδώ µ' αρέσει πολύ, ευχαριστιέµαι. 
Αλλιώς τι να κάνω εδώ µόνος µου στα χαµένα.. Στο λέω, αν δεν είµασταν, εµείς εδώ θα 
γινόταν τίποτα. (..) Οι άνθρωποι θα περπατάγανε στα σκουπίδια”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 
δ. Η περιοχή βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την πατρίδα των µεταναστών 

 
– “ Έπαιξε ρόλο το ότι εδώ είστε κοντά στην πατρίδα;”  
– Αυτό είναι από τα πιο σηµαντικά πράγµατα εδώ, γιατί πάµε συχνά στα σπίτια µας.”  

--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 
 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των αλλοδαπών εργατών στα Τζουµέρκα είναι η διαρκής 
µετακίνησή τους, από τον τόπο εργασίας στον τόπο καταγωγής, είτε σε εποχιακή βάση είτε 
οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου υπάρχει η δυνατότητα διαλείµµατος από τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες. Αυτή η δυνατότητα τακτικής µετακίνησης δίνεται 
ιδιαίτερα στους Αλβανούς µετανάστες (ιδίως στους νόµιµους που δεν φοβούνται τις πολλές 
µετακινήσεις), αφού η απόσταση των ορεινών αυτών όγκων από την πατρίδα τους είναι 
µικρή. Η διαρκής µετακίνηση µεταξύ της περιοχής εργασίας και της περιοχής καταγωγής 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντίκτυπο σε αυτούς τους ανθρώπους και θα το εξετάσουµε 
σε επόµενο κεφάλαιο. 
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ε. Η ανάγκη σε πάει παντού 
Η ανάγκη ενός ανθρώπου για εύρεση εργασίας, µε στόχο τη βελτίωση του βιοτικού του 

επιπέδου, θα τον ωθήσει στην µετανάστευση. Από την άλλη, η πλειοψηφία του πληθυσµού 
της χώρας που διαβιεί στα αστικά κέντρα, λόγω της έλλειψης επαγγελµατικών κυρίως 
προοπτικών στα ορεινά νοιώθει, ότι τίποτε δεν µπορεί να την ωθήσει ξανά σε αυτά. Η 
περίπτωση της µετανάστευσης στα Τζουµέρκα µπορεί ίσως να λειτουργήσει ως υπενθύµιση 
για όλους, πως όταν οι συνθήκες ωριµάσουν, κάποιοι θα αναζητήσουν ξανά νέες προοπτικές 
στα ορεινά, ακόµη και εκεί όπου η αναπτυξιακή διαδικασία έχει “παγώσει” εδώ και 
δεκαετίες. 

 
7. Προφίλ µεταναστών 

 

Καταγωγή 
Οι µετανάστες που αποτέλεσαν το δείγµα µας για την παρούσα έρευνα κατοικούν στους 

ορεινούς οικισµούς του Συρράκου, των Καλαρρυτών και των Αγνάντων και είναι κατά 
κύριο λόγο αλβανικής καταγωγής και πιο συγκεκριµένα από το Φίερι (Fier), την Κορυτσά 
(Korça) και το Τεπελένι ( Tepelena). Αν και το χρονικό διάστηµα, το οποίο ο καθένας έχει 
ζήσει στα Τζουµέρκα διαφέρει (οι περισσότεροι χρόνια, κάποιοι µήνες), όσοι ερωτήθηκαν 
µας απάντησαν πως βρίσκονται στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Ουσιαστικά, και ανεξάρτητα από την προσωπική διαδροµή καθενός, όλοι αναφέρονται στο 
ιστορικό γεγονός που γέννησε το µεταναστευτικό ρεύµα από την Αλβανία στην Ελλάδα. 
Φαίνεται πως κάποιες φορές η συλλογική µνήµη «σβήνει» τις λεπτοµέρειες της προσωπικής 
διαδροµής των ανθρώπων. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 
Όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, οι µετανάστες έχουν πάει σε σχολείο στην Αλβανία 

(κανένας σε ελληνικό). Κάποιοι κατάφεραν να το τελειώσουν προτού έρθουν στην Ελλάδα, 
ενώ άλλοι όχι. 

 

– “ Τι ηλικία ήρθες στην Ελλάδα; 
– “ Εγώ στα 14 ήρθα στην Ελλάδα και τώρα είµαι 25”. 
– “ Το σχολείο δηλαδή το παράτησες;”  
– Ποιο σχολείο... Η φτώχεια σε αναγκάζει να τα παρατάς όλα και να “ κόβεις πέρα”...”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Να διευκρινιστεί πως αν και δεν συναντήσαµε κάποιον µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, 
µας πληροφόρησαν πως σε ορισµένους οικισµούς των Τζουµέρκων υπάρχουν άνθρωποι που 
σπούδασαν σε πανεπιστήµιο στην Αλβανία, αλλά εδώ αναγκαστικά ασχολούνται µε 
δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία και οι οικοδοµές. 

 
“ Ξέρω αρκετούς εδώ στα Τζουµέρκα που πήγαν σε πανεπιστήµιο για καλύτερα, αλλά 

άλλο πράγµα κάνουν εδώ. Τι να κάνουν... Είναι ένας στα Πράµαντα νοµίζω, που ήρθε σχετικά 
πρόσφατα, µεγαλύτερος σε ηλικία και έχει σπουδάσει. ∆άσκαλος είναι και όταν οι άλλοι οι 
νεότεροι στις οικοδοµές λένε να κάνουν λίγο παζάρι µε τις τιµές και τέτοια, αυτός τους λέει: 
“ Παιδιά καθίστε καλά, πάρτε το µεροκάµατο και µην παραπονιέστε για τίποτα, γιατί και εγώ 
που σπούδασα δεν έβγαλα τίποτα”. Και έτσι είναι.”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Οικογενειακή κατάσταση 
Οι συγκεκριµένοι Αλβανοί µετανάστες του δείγµατος ζουν στα Τζουµέρκα καθαρά µε 
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την ιδιότητα του εργάτη και όχι µε άλλες, όπως αυτή του οικογενειάρχη. Μένουν µόνοι 
τους. Είναι, είτε άνθρωποι νέοι που δεν έχουν παντρευτεί και δεν έχουν παιδιά, είτε έχουν 
οικογένεια η οποία βρίσκεται στην Αλβανία. Αυτοί που έχουν οικογένειες στέλνουν 
εµβάσµατα (µέσω τραπεζικών λογαριασµών) για να τις συντηρούν. Βεβαίως,  στα 
Τζουµέρκα υπάρχουν και κάποιοι αλλοδαποί που έχουν κάνει οικογένεια και ζουν εκεί 
µόνιµα. 

Κάποιοι Αλβανοί εργάτες, επειδή δουλεύουν χρόνια στα Τζουµέρκα έχουν τα 
απαραίτητα χαρτιά νοµιµοποίησης καθώς και ασφάλιση µε νοµικές διαδικασίες που 
ξεκίνησαν το 1998. Έχουν τη δυνατότητα της µετακίνησης, για να βλέπουν τις οικογένειες 
τους γιατί δεν µπορούν να τις φέρουν στην Ελλάδα (απαιτείται η έκδοση βίζας, η οποία 
κατά τους ίδιους, είναι πολύ ακριβή και αποτελεί πεδίο εκµετάλλευσης από τους 
κερδοσκόπους). 

 
– “ Ποιο είναι ένα βασικό αίτηµα σας, που θα έκανε τη ζωή σας καλύτερα στα 

Τζουµέρκα αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα;”  
– “ Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, ενώ είµαστε χρόνια στην Ελλάδα και 

δουλεύουµε µε χαρτιά, είναι πως δεν µπορούµε να φέρουµε την οικογένεια εδώ χωρίς βίζα. Θα 
θέλαµε να µην έχουµε τέτοιες δυσκολίες και να µπορούµε να φέρουµε την οικογένεια..”  

--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 
 

8. Ζωή στον τόπο εργασίας 
 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε τις πιο σηµαντικές πτυχές της καθηµερινής διαβίωσης 
των µεταναστών στους ορεινούς οικισµούς των Τζουµέρκων, όπως οι συνθήκες εργασίας, η 
κοινωνική τους θέση και η αλληλεπίδρασή τους µε τον τοπικό πληθυσµό. 

 
8.1 Εργασία 

 
Οι τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν για τις ορεινές περιοχές των Τζουµέρκων περίοδος 

πολιτισµικής παρακµής, κατά την οποία, βλαχόφωνοι παραδοσιακοί οικισµοί µε ακµαίο 
παρελθόν (15ος – 19ος αι.) πέρασαν στο περιθώριο της ανάπτυξης. Ειδικότερα, οικισµοί 
όπως το Συρράκο και οι Καλαρρύτες, υπέστησαν πληθυσµιακή αφαίµαξη µε βασικές αιτίες 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, τον Εµφύλιο, τη µετανάστευση και την αστυφιλία. Το Συρράκο, 
το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960, υπέστη σηµαντικές υλικές ζηµιές από ένα 
καταστροφικό σεισµό, ανήµερα της Πρωτοµαγιάς του 1967 (Ζιώγας, 2004). Οι δυσµενείς 
συνθήκες διαβίωσης ώθησαν τον πληθυσµό στην εγκατάλειψη του οικισµού  (κάτι  που 
ισχύει και για τους Καλαρρύτες). Τα σπίτια από τότε παρέµειναν εγκαταλελειµµένα, µέχρι 
που οι κάτοικοι άρχισαν σταδιακά να τα επισκευάζουν και να επιστρέφουν, εποχιακά, στους 
οικισµούς (κυρίως το καλοκαίρι οπότε οι οικισµοί “ξαναζωντανεύουν”). 

Κάποιοι από αυτούς που ερωτήθηκαν είχαν ξανά δουλέψει στην ανέγερση σπιτιών στο 
παρελθόν, ενώ στην πλειοψηφία τους δεν είχαν ξανά ασχοληθεί µε τον συγκεκριµένο κλάδο. 
Έµαθαν   όµως   την   τέχνη   αναγκαστικά,   για   καθαρά   βιοποριστικούς   λόγους.   Όπως 
χαρακτηριστικά ειπώθηκε αρκετές φορές “ ο εργολάβος µας ζητάει να κάνουµε “ αυτό” και 
εµείς απλώς το κάνουµε, για το µεροκάµατο” . ∆εν ήρθαν στην Ελλάδα ως “ειδικοί” και 
καταρτισµένοι τεχνίτες πάνω στο αντικείµενο, ώστε να το διεκπεραιώσουν, να πληρωθούν 
καλά και να φύγουν. Έµαθαν την τέχνη εκ του µηδενός, στην προσπάθεια τους να βρουν µια 
δουλειά για να ζήσουν. Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτουν ένα σηµαντικό στοιχείο 
σχετικά µε το προφίλ των µεταναστών χτιστάδων. Ουσιαστικά καταρρίπτεται ο “µύθος” που 
θέλει τους Αλβανούς µαστόρους που χτίζουν σπίτια στην Ελλάδα να έχουν παράδοση στην 
επεξεργασία  της  πέτρας  και  στην  ανέγερση  ενός  κτίσµατος,  αφού  στην  προκειµένη 
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περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί έµαθαν την τέχνη αυτή εδώ, από ανάγκη. 
 

Μεροκάµατα 
Όσον αφορά τις χρηµατικές αµοιβές για την εργασία αυτή, όπως αναφέρθηκε από 

ανθρώπους που κάνουν πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, τα χρήµατα ναι µεν είναι καλά για 
να συντηρηθούν, όµως ορισµένες φορές είναι λίγα, σχετικά µε το “βάρος” της εργασίας. 

 

– “ Τα µεροκάµατα σας είναι γενικά καλά;”  
– “ Αναλόγως το πόσο “ βαριά” είναι η δουλειά, κάποιες φορές δεν είναι πολύ καλά”.  
– “ ∆ηλαδή είναι µεν καλά, όµως είναι πολύ σκληρή η δουλειά;”  
– “ Ναι. Αν έχεις να κουβαλήσεις ένα “ φορτηγό” άµµο, που κανονικά χρειάζεται 4 µε 5 

άτοµα για να το κουβαλήσουν, τα χρήµατα δεν είναι αρκετά.”  
--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 

 
Ωστόσο δεν πρέπει να αγνοούµε πως οι άνθρωποι που δουλεύουν στις πιο σκληρές 

συνθήκες λόγω ανάγκης, έχουν και την ανάλογη ελαστικότητα στο µεροκάµατο, για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο. 

 
“ Εντάξει, καλά είναι. Εδώ που είναι δύσκολη η δουλειά πληρώνουν λίγο καλύτερα από 

αλλού, όπως στα Πράµαντα. Αν δουλεύεις σε κάποιον δεν µπορείς να του πάρεις και 
παραπάνω γιατί και εκείνος δύσκολα τα βγάζει πέρα. Πρέπει να πληρώσει εµάς, να φέρει και 
τα υλικά..οπότε τι θα µείνει γι΄αυτόν; Και έτσι, λίγα εγώ, λίγα ο άλλος, λίγα αυτός και είµαστε 
ευχαριστηµένοι”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο γιατί εξηγεί και την ανταγωνιστικότητα που 
έχουν τα αλβανικά συνεργεία έναντι των ελληνικών, τα οποία όπως µάθαµε από ντόπιο 
κάτοικο θέτουν όρους και προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση µιας εργασίας. 

 

Συνθήκες εργασίας 
Μηχανήµατα που να διευκολύνουν τη δουλειά τους δεν υπήρχαν, µέχρι πρόσφατα. Οι 

περισσότερες εργασίες γίνονται χειρονακτικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
µεταφορά των οικοδοµικών υλικών, η οποία γίνεται αναγκαστικά µε καρότσια, δεδοµένου 
του δυσπρόσιτου χαρακτήρα των οικισµών αυτών (Καλαρρύτες και Συρράκο), αφού τα 
φορτηγά που µεταφέρουν υλικά δεν µπορούν να µπουν µέσα στους οικισµούς. Από κει και 
µετά, είναι ουσιαστικά δουλειά των εργατών να µεταφέρουν τα διόλου ευκαταφρόνητα 
βάρη στο σηµείο της οικοδοµής, µε τη βοήθεια καροτσιών (τα οποία διαθέτουν και 
αυτοσχέδιο φρένο για να µην φεύγουν στην κατηφόρα, µια «πατέντα» που καθιερώθηκε 
πρώτη φορά στο Συρράκο, λόγω των έντονων κλίσεων του εδάφους). 

 

“ Για παράδειγµα, δουλέψαµε για να γίνει εδώ ένας τριώροφος ξενώνας. Τώρα πλέον 
κάνουµε το µπετό µε µηχάνηµα. Αλλά κουβαλάγαµε τα υλικά µε µουλάρια των ντόπιων και µε 
καρότσια. Τι να κάνουµε, όλα αυτά τα βάρη σε µας πάνε, τους Αλβανούς. Είναι πολύ δύσκολη 
δουλειά. Έρχονται κάποιοι να δουλέψουν από Αθήνα και δεν µπορούν, τρελαίνονται. Αν δεν 
την συνηθίσεις τη δουλειά δεν µπορείς. Ούτε εµείς την ξέραµε, αλλά τη µάθαµε. Η ανάγκη σε 
µαθαίνει τα πάντα”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Συµβολή της εργασίας των µεταναστών 
Πολλά από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία καθιστούν ξεκάθαρη 
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τη συµβολή των αλλοδαπών µεταναστών στους ορεινούς οικισµούς των Τζουµέρκων. Όπως 
αναφέραµε και νωρίτερα, ένα βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την όλη έρευνα είναι 
πως οι παραµεληµένοι από την πολιτεία ορεινοί οικισµοί των Τζουµέρκων είχαν και έχουν 
θέσεις επαγγελµατικής αποκατάστασης απλώς περίµεναν τους “κατάλληλους” ανθρώπους 
για να τις αναλάβουν. 

Πιο συγκεκριµένα: 
– Η ήδη περιορισµένη κτηνοτροφική δραστηριότητα στα Τζουµέρκα είναι πιθανό να 

είχε σχεδόν εκλείψει, χωρίς την ύπαρξη των µεταναστών. 
– Η οικοδοµική δραστηριότητα (κατασκευή νέων κτισµάτων, µεταξύ άλλων και 

ξενώνων και συνεδριακών κέντρων, αποκατάσταση παλαιών, κατασκευή και συντήρηση 
καλντεριµιών, οδικά δίκτυα κ.α.) σε παραδοσιακούς οικισµούς είναι έντονη. Αν κάποιος 
θέλει να επαληθεύσει τη σηµαντική συµβολή των Αλβανών µεταναστών ειδικότερα στην 
προκειµένη περίπτωση, δεν έχει παρά να επισκεφτεί το µοναδικό Συρράκο, στο οποίο η 
οικοδοµική δραστηριότητα ήταν και εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως έντονη, περισσότερο 
από κάθε άλλο παραδοσιακό οικισµό των Τζουµέρκων. 

– Το καθάρισµα και η συντήρηση των παραδοσιακών οικισµών είναι εργασίες που 
ανατίθενται αποκλειστικά στους Αλβανούς µετανάστες. 

– Η παρουσία µεταναστών συµφέρει οικονοµικά τους ντόπιους επιχειρηµατίες, οι 
οποίοι µειώνουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης τους. 

Η ανάγκη για ύπαρξη εργατών υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στα 
Τζουµέρκα και φαίνεται χαρακτηριστικά στο απόσπασµα που ακολουθεί: 

 
“ Το καλοκαίρι θα πρέπει να φύγω για λίγο και µου έλεγε ο πρόεδρος εδώ, “Που να πας 

πέρα, κάτσε εδώ που έχεις δουλειά. Πόσες µέρες θα λείψεις;”. “ ∆εν πρέπει να πάω να πάρω 
και µία ανάσα;” του λέω.. Σου λέω, αν δεν είµαστε εµείς εδώ πέρα, δεν γίνεται τίποτα. 

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Μελλοντικές επαγγελµατικές προοπτικές 
– “ Πιστεύεις ότι αύριο µεθαύριο θα υπάρχουν εδώ πέρα δουλειές για κάποιον να 

δουλέψει στην ανάγκη; Θα βρει κάτι να κάνει;”  
– “Μόνο θα βρει; Σίγουρα. Όµως δεν δουλεύουν. Όσοι ήρθαν για δουλειά από χωριά 

ή πόλεις, δεν άντεξαν γιατί είναι δύσκολα. Θέλει υποµονή να συνηθίσεις. Αλλά όποιος θέλει, 
θα βρει”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

“ Είναι φανερό ότι οι δουλειές σιγά σιγά θα λιγοστεύουν. Από του χρόνου θα 
βρίσκονται πιο δύσκολα. Το κράτος δεν θα µπορεί να βοηθήσει χωριά σαν αυτά µε έργα. Και 
πολλοί θα φοβούνται (σ.σ. από οικονοµικής άποψης) να χτίσουν τα σπίτια τους σε χωριά 
όπως οι Καλαρρύτες, το Συρράκο, τα Πράµαντα..”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Τα παραπάνω αποσπάσµατα υποδεικνύουν ότι το µέλλον της οικονοµικής 
δραστηριότητας στα Τζουµέρκα δεν είναι ξεκάθαρο. Από τη µία, αντιλαµβανόµαστε τη 
µεγάλη ανάγκη των οικισµών για ύπαρξη εργατικού δυναµικού, αφού υπάρχουν πολλές 
θέσεις εργασίας που πρέπει να καλυφθούν σε διάφορους τοµείς. Από την άλλη, η 
κατασκευαστική δραστηριότητα αναδεικνύεται ως ο βασικότερος τοµέας που απασχολεί 
πολλούς αλλοδαπούς εργάτες και τους προσφέρει σταθερή απασχόληση εδώ και χρόνια. Η 
δεδοµένη οικονοµική κρίση ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στον κατασκευαστικό τοµέα 
στην περιοχή, µε συνέπειες που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν µε ακρίβεια. 



304 

 

 

8.2 Κοινωνία 
 

Οι αρχικές σχέσεις µεταξύ µεταναστών και τοπικού πληθυσµού 
Με βάση τις µαρτυρίες των µεταναστών προκύπτει ότι οι σχέσεις τους µε τις τοπικές 

κοινωνίες ήταν καλές από την αρχή της εγκατάστασής τους, γεγονός που εξηγείται από την 
αµοιβαία ανάγκη συνύπαρξης. 

 

– “' Όταν πρωτοήρθατε στα Τζουµέρκα, τι καταστάσεις αντιµετωπίσατε; Ποια η στάση 
των κατοίκων του χωριού;”  

– “Μας βοήθησαν πάρα πολύ µόλις φτάσαµε εδώ. Όλο µας έλεγαν τι χρειαζόµαστε, αν 
θέλουµε να µας αγοράσουν πράγµατα.. Μας ζήταγαν οι ίδιοι να µας δώσουν δουλειά όταν δεν 
είχαµε, για να µας δώσουν κανένα µεροκάµατο και µας βρήκαν και σπίτι για να µείνουµε. 
Μας βοήθησαν πολύ και στις µετακινήσεις µας, γιατί εδώ και να θες, αν δεν έχεις αµάξι δεν 
µπορείς να φύγεις. Μας έχουν φυλάξει πάρα πολύ”.  

--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 
 

Παραθέτουµε και ορισµένα αποσπάσµατα από τις συζητήσεις µας µε ντόπιους: 
 

– “ Εσείς πως αντιµετωπίσατε το γεγονός της έλευσης κάποιων µεταναστών εδώ; 
Το αντιµετωπίσατε µε φόβο ή ως κάτι θετικό;”  

– “ Κοίταξε, στην αρχή είχαµε λίγο φόβο γιατί δεν τα ξέραµε τα παιδιά. Από κει 
και πέρα, ο ένας γνώρισε τον άλλο, κάναµε κουβέντες και όλα καλά. Είναι χρόνια τα παιδιά 
εδώ, πάρα πολλά χρόνια. Πλέον αφήνουµε “ στο πόδι µας” και το µαγαζί αν χρειαστεί”.  

--Συρράκο-- 
 

– “ Όταν ήρθαν τις πρώτες µέρες, βγήκαν δυο, τρεις οι οποίοι  άρχισαν  και 
έκλεβαν κάποια πράγµατα, για να επιζήσουν βέβαια. Και αρχίσαµε και φοβόµασταν. Μετά τα 
γνωρίσαµε τα παιδιά και από τότε τους έχουµε τεράστια εµπιστοσύνη. Έναν αναπτήρα να 
βρούνε κάτω δεν θα τον κρατήσουν γι' αυτούς”.  

--Συρράκο-- 
 

Σχέσεις των µεταναστών µε τα ορεινά χωριά των Τζουµέρκων και τους κατοίκους τους 
– “ Αν αύριο φύγουµε ποιος θα κάνει τις δουλειές, ποιος θα καθαρίζει το χωριό; 

Κάποιοι τα πετάνε κάτω και κάποιοι τα καθαρίζουν. Γιατί να γίνεται αυτό; Αφού κρατάς ένα 
πακέτο τσιγάρα τόσες µέρες στην τσέπη, δεν µπορείς να το κρατήσεις και µία ώρα άδειο για να 
το πετάξεις στον κάδο; (..) Εγώ ζω εδώ πέρα και µε ενδιαφέρει να είναι καθαρό το χωριό. 
Γιατί να µην είναι; Γιατί να έρθει ο άλλος από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για βόλτα και να 
µας πει δεν προσέχουµε το χωριό ή ότι είµαστε “ βρωµιάρηδες”;”  

– “ Άρα µου λες, ότι δεν είναι δηλαδή η δουλειά που σε προβληµατίζει, αλλά ότι 
πραγµατικά θες το χωριό να είναι καθαρό..”  

– “ Ε βέβαια. Γιατί να µην είναι; Τόσα χρόνια ζω εδώ πέρα. Μισή ζωή. Αφού ζεις σε 
ένα µέρος µαθαίνεις να το πονάς. Είναι δυνατόν να µην το αγαπάς; Εδώ έρχοµαι και λέω ότι 
είναι όλοι συγγενείς µου. Καλύτερα είµαι εδώ παρά στην Αλβανία. Στην Αλβανία δεν έχω 
τόσους φίλους, όσους έχω εδώ Έλληνες. Εκεί κανέναν δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω τώρα, µη 
νοµίζεις ότι λέω ψέµατα.”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Το παραπάνω απόσπασµα είναι ενδεικτικό της σχέσης που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των 
µεταναστών και των ορεινών οικισµών αλλά και µε τους κατοίκους τους. Μετά από χρόνια 
παραµονής στην περιοχή, η δουλειά για πολλούς από αυτούς δεν είναι απλώς υποχρέωση. 
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Στην προκειµένη περίπτωση, το παράπονο του µετανάστη δεν εντοπίζεται στο ότι κάποιοι 
ασυνείδητα πετάνε τα σκουπίδια και αυτός αναγκάζεται να τα µαζεύει αφού πληρώνεται γι' 
αυτό, µα επειδή τον ενοχλεί η ασυνείδητη αυτή στάση. Θέλει το χωριό καθαρό, διότι ζει και 
αυτός εκεί και αγανακτεί για την αδιαφορία διαφόρων περαστικών και ντόπιων. Τα οφέλη 
που προκύπτουν από οποιαδήποτε εργασία που πραγµατοποιείται (και αντιστοίχως, τα 
προβλήµατα από οποιαδήποτε αµέλεια) διαχέονται, τόσο στους ντόπιους, όσο και στους 
µετανάστες, αφού όλοι µαζί δίνουν ζωή και συγκροτούν τον οικισµό. Όσον αφορά τις 
σχέσεις µε τους ντόπιους, µπορεί το αρχικό κίνητρο της συµβίωσης (και για τις δύο 
πλευρές) να είναι το οικονοµικό όφελος, αυτό όµως δεν εµποδίζει τις κοινωνικές σχέσεις να 
αναπτυχθούν. Όπως ακριβώς µας είπε και ένας ντόπιος αναφερόµενος στους µετανάστες 
που ζουν και εργάζονται εκεί: 

“ Είµαστε όλοι συγχωριανοί” . 
--Καλαρρύτες-- 

 

∆ιασκέδαση – Αποµόνωση 
- “ Χρειάζονται αυτά, λίγο έτσι να µιλάµε. Μόνο εµείς είµαστε εδώ στο χωριό. Θα φύγετε 

και εσείς, κανένας αύριο. Ψυχή αύριο.”  
--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 

 
Η αποµόνωση είναι ένα από τα βασικά προβλήµατα, που κάνει τη συντριπτική 

πλειοψηφία του κόσµου να αποκλείει τη µόνιµη εγκατάσταση στα Τζουµέρκα. Η 
αποµόνωση βασανίζει και τους µετανάστες. 

 
– “ Η ζωή εδώ πως είναι;”  
– “ Ανάλογα πως συνηθίζεις. Έρχονται εδώ καµιά φορά Αλβανοί που ζουν σε πόλεις 

και αναρωτιούνται πως ζούµε εδώ πέρα που δεν έχει τίποτα. Είναι δύσκολα εδώ πέρα για 
όποιον δεν έχει συνηθίσει. Πολύ δύσκολα. Γιατί είναι και η δουλειά δύσκολη, δεν είναι µόνο 
ότι δεν έχει ανθρώπους και πράγµατα να κάνεις. Αλλά εδώ στην Ελλάδα και γενικά όταν 
φεύγεις σε µία ξένη χώρα, δεν έρχεσαι για να δεις ανθρώπους. ∆εν έρχεσαι να κάνεις καλή 
ζωή. Έρχεσαι να δουλέψεις για να ζήσεις και αναλόγως µετά, ή µένεις εδώ ή γυρίζεις πίσω.”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Ένα ζευγάρι Ρώσων µεταναστών µας µίλησε για την οµορφιά και την ηρεµία των 
βουνών, αλλά εξέφρασε και το παράπονο του για την βροντερή απουσία υποδοµών και 
ανθρώπων: 

“ Καλά είναι τα βουνά, όµορφα. Αλλά δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ούτε ταχυδροµεία, ούτε 
φάρµακα, ούτε σούπερ µάρκετ. Στις γιορτές και το καλοκαίρι έχει πολύ κόσµο. Τώρα θα 'ναι 
περίπου 15 άτοµα εδώ µόνο. Και κάθε µέρα βλέπουµε µόνο τρία βουνά. Οκτώ µήνες είµαστε 
εδώ, µόνο βουνά. Να πάµε πουθενά δεν µπορούµε γιατί δεν έχουµε αυτοκίνητο αλλά και γιατί 
ο δρόµος είναι πολύ επικίνδυνος το χειµώνα. Πέφτουν βράχια και ο δρόµος χαλάει. ∆εν είναι 
να πας πουθενά”.  

--Ρώσος µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Ασφάλεια 
“ Το σίγουρο είναι ότι η αστυνοµία µας ξέρει όλους εδώ. Ξέρει ποιος έχει χαρτιά και 

ποιος όχι. Εξάλλου είµαστε µετρηµένοι. Καµιά φορά µας σταµατάνε και µας ζητάνε χαρτιά. 
Τους καταλαβαίνω γιατί µπορεί και αυτοί να φοβούνται µην κατηγορηθούν από άλλους ότι δεν 
κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και καλά κάνουν, γιατί ξέρεις, δεν είναι όλοι οι ξένοι καλοί. 
Αλλά τόσα χρόνια, η αστυνοµία δεν έχει πειράξει κανέναν, ούτε αυτούς χωρίς χαρτιά -στα 
Πράµαντα έχει πολλούς τέτοιους- γιατί κάθονται όλοι ήσυχοι. Ε, και γιατί άλλωστε; Και µείς 
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κάνουµε τη δουλειά µας και σεις κάνετε τη δουλειά σας, όλα για καλό γίνονται.”  
--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει έναν παράνοµος µετανάστης σε 
µία ξένη χώρα είναι ο φόβος της σύλληψης και της απέλασης. Πολλοί από τους µετανάστες 
µε τους οποίους µιλήσαµε στα Τζουµέρκα είχαν να πουν ιστορίες συλλήψεων ακόµη και 
άσκησης βίας που υπέστησαν σε ορισµένες περιπτώσεις στο παρελθόν και κατά βάση σε 
πόλεις. Έτσι, η ασφάλεια της κάλυψης που µπορεί να του παράσχει µία περιοχή είναι ένα 
βασικό κριτήριο. Σε µία ορεινή περιοχή, η ύπαρξη ενός µετανάστη σίγουρα είναι ένα ρίσκο, 
γιατί αν κάποιος θέλει µπορεί να τον αναφέρει, αφού δεν υπάρχει η κάλυψη της ανωνυµίας 
της πόλης. Από την άλλη, µία αρµονική συµβίωση µπορεί να δηµιουργήσει ένα “κοινό 
µυστικό” και να λειτουργήσει θετικά γι' αυτόν. Η αστυνοµία επισκέπτεται σπάνια κάποιες 
από τις ορεινές αυτές περιοχές και κατά βάση γνωρίζει την ύπαρξη των παράνοµων 
µεταναστών αλλά δεν τους πειράζει, ιδίως όταν υπάρχει και η υποστήριξη των ντόπιων 
(ειδικά αυτών που έχουν συµφέρον από την ύπαρξη των µεταναστών στα χωριά τους). Έτσι 
λοιπόν, οι ορεινές µικρές κοινωνίες έχουν την ιδιότητα να παρέχουν κάλυψη στους 
παράνοµους µετανάστες, µε την έννοια της υποστήριξής τους από τον ντόπιο πληθυσµό, 
χάρη στις διάφορες κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των 
δύο πλευρών. 

 
8.3 Γλώσσα 

 
Η ελληνική γλώσσα είναι σίγουρα µία ακόµη δυσκολία για τους µετανάστες. Άλλη 

δυνατότητα εκµάθησής της δεν υπάρχει, πέραν της καθηµερινής εµπειρίας, µέσω των 
εξωτερικών ερεθισµάτων που δέχονται, κυρίως από τη δουλειά και την τηλεόραση. 

 
– “ Τα ελληνικά πως τα µάθατε;”  
– Α1: “ Από ανάγκη. (..) Στη δουλειά.. Βοηθάµε µία τον έναν, µία τον άλλον.. Το 

“ φτυάρι”. Όταν λέει ένας “ φτυάρι, πάρτε το φτυάρι”. Μία φορά, δύο φορές..το καταλάβαµε”.  
– Α2: “Οι διαφηµίσεις που δείχνει η τηλεόραση µας µαθαίνουν. Βλέπουµε και 

ειδήσεις”.  
--Αλβανοί µετανάστες-Συρράκο-- 

 
Έχει µεγάλο ενδιαφέρον το πως επιδρά η µετανάστευση σε θεµελιώδη στοιχεία που 

απαρτίζουν την εθνική ταυτότητα ενός ατόµου, όπως η γλώσσα. Γενικότερα, η συνεχής 
χρήση µιας ξένης γλώσσας καθηµερινά γίνεται συνήθεια και βίωµα για ένα άτοµο και είναι 
ένα στοιχείο που οι µετανάστες το “µεταφέρουν” µαζί τους ακόµη και στην πατρίδα. 

 
– “ Πόσο χρησιµοποιείτε την ελληνική γλώσσα; Μεταξύ σας, για παράδειγµα. Τη 

χρησιµοποιείτε και µεταξύ σας ή µόνο για τη δουλειά;”  
– “ Ναι, γιατί καµιά φορά τα ξεχνάµε τα δικά µας και αυτά που δεν µπορούµε να 

τα πούµε τα λέµε στα ελληνικά. Όταν πάµε στην Αλβανία και είµαστε µε φίλους συχνά µιλάµε 
µε ελληνικά. Βγαίνει από µόνο του...”  

--Αλβανός µετανάστης-Άγναντα-- 
 

“ Πας στην Αλβανία και µπερδεύεται η γλώσσα. Θες καµιά βδοµάδα να συνηθίσεις”.  
--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 

 
Ωστόσο, η γλώσσα ως πολιτισµικό στοιχείο δεν µεταδίδεται µόνο από τους ηµεδαπούς 

στους αλλοδαπούς αλλά µπορεί να γίνει και το αντίθετο. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να υπάρξουν και να αναπτυχθούν αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ ντόπιων και 
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ξένων, που να καταργούν τους όποιους φραγµούς που δηµιουργούνται σε τέτοιες 
περιπτώσεις. “Μέχρι και αλβανικά µας έµαθαν τούτοι εδώ!” σχολίασε ο ιδιοκτήτης 
επιχείρησης στο Συρράκο. Φαίνεται πως σε µια τέτοια κοινωνία, ορεινή και αποµονωµένη, 
µπορεί να δηµιουργηθούν βαθύτερες σχέσεις, σε αντίθεση µε τα αστικά κέντρα, όπου το 
αίσθηµα της ξενοφοβίας και της ατοµικής αποµόνωσης συνήθως δεν τις επιτρέπουν. 

Η αναζήτηση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας σπρώχνει, επίσης, στην εκµάθηση της 
γλώσσας: 

“ Όταν ακούς τους ντόπιους να µιλάνε βλάχικα, δεν µπορείς, θες να καταλάβεις τι λένε. 
Όταν γελάνε ή όταν µιλάνε έντονα.. Θες να µάθεις γιατί γελάνε, ας πούµε. Το ίδιο γίνεται και 
όταν είµαστε µία παρέα Αλβανών και µιλάµε στα αλβανικά, για να µην τα ξεχνάµε κιόλας. 
Τότε µας λένε “ τι λέτε µωρέ παιδιά τόσην ώρα, πείτε και σε µας”. Έ, τότε και µεις τους µιλάµε 
στα ελληνικά”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

Όσο “κλειστή” και να είναι µία κοινωνία, δεν θα µπορούσαν οι ντόπιοι κάτοικοι να 
αγνοήσουν την ύπαρξη νεοφερµένων ανθρώπων στα χωριά τους. Αργά ή γρήγορα θα 
θελήσουν να επικοινωνήσουν µαζί τους. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των µεταναστών. 
Με αυτήν τους την επικοινωνία θα µειώσουν σε ένα βαθµό το βάρος της αβάσταχτης πολλές 
φορές µοναξιάς και στασιµότητας που χαρακτηρίζει την καθηµερινότητα των οικισµών 
αυτών. Η αµφίδροµη αυτή ανάγκη, θα οδηγήσει στην αναζήτηση ενός κοινού κώδικα 
επικοινωνίας, ενός κοινού γλωσσικού παρανοµαστή (που θα είναι κατά κύριο λόγο η 
ελληνική γλώσσα). Με λίγα λόγια, η ανάγκη εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας κατά 
πρώτον, αλλά και η ανταλλαγή γλωσσικών στοιχείων (αλβανικής ή βλάχικης διαλέκτου) 
κατά δεύτερον, δεν γίνεται µόνο για τις ανάγκες της δουλειάς, αλλά τελικά σε µεγάλο βαθµό 
από την ανάγκη και των δύο πλευρών για επικοινωνία. 

 
8.4 Πολιτισµικά στοιχεία 

 
Η µελέτη της συµπεριφοράς των αλλοδαπών µεταναστών κατά την επαφή τους µε την 

πολιτισµική και θρησκευτική ταυτότητα των ελληνικών ορεινών κοινωνιών έχει µεγάλο 
ενδιαφέρον. Αρέσκονται να συµµετέχουν στις διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις. 

 
– “ ∆εδοµένου ότι τον περισσότερο καιρό λείπετε από την πατρίδα σας, τα έθιµα σας τα 

διατηρείται εδώ;”  
– “ Ό,τι έχουµε εκεί το έχουµε και εδώ. Αλλά εµείς είµαστε και δύο φορές κερδισµένοι, 

γιατί κάνουµε τα δικά µας, κάνουµε και τα δικά σας γιατί µάθαµε από εσάς πως τα κάνετε, 
Κάνουµε το Μπαϊράµι εµείς εκεί, κάνουµε και το Πάσχα εδώ. Κάνουµε και Χριστούγεννα”.  

--Αλβανός µετανάστης-Συρράκο-- 
 

– “ Όταν ήρθες από την πατρίδα σου “ κουβαλούσες” µαζί σου κάποια έθιµα. Τι 
απέγιναν αυτά εδώ;”  

– “ Ε, αυτά που ξέραµε στην Αλβανία εδώ τα ξεχνάµε, έχουµε γίνει σαν Έλληνες”.  
– “ Γιορτές της µουσουλµανικής θρησκείας κάνετε εδώ;”  
– “ Όχι, όχι. Εµείς κάνουµε ό,τι κάνετε και εσείς εδώ πέρα. Εδώ γιορτάζουµε µόνο τα 

γενέθλια. Όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που γίνονται εδώ. Στο κάτω κάτω γιατί να µην την 
κάνεις την γιορτή; Τι έχεις να χάσεις; Πάσχα εσείς, Πάσχα και µεις!”  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
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9. ∆ιακρατική µετακίνηση - ∆ιεθνικότητα 
 

Η µετακίνηση των Αλβανών µεταναστών µεταξύ της χώρας εργασίας και της πατρίδας 
τους είναι κατά βάση εποχιακή (η λεγόµενη “εποχιακή µετανάστευση” σε αντίθεση µε τη 
µόνιµη). Αυτό, στην προκειµένη περίπτωση, σηµαίνει πως το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου 
το περνούν στα Τζουµέρκα δουλεύοντας, επιστρέφουν στην Αλβανία τους χειµερινούς 
µήνες και επανέρχονται στα Τζουµέρκα την άνοιξη. Βάσει αυτού, προκύπτουν ορισµένα 
σηµαντικά συµπεράσµατα: 

Η διακρατική µετακίνηση των µεταναστών αποτελεί παράγοντα διαµόρφωσης νέων 
µεταναστευτικών προτύπων. Κατά τον P. Kivisto, η συχνότητα και η έκταση της 
µετακίνησης διαµορφώνουν εν δυνάµει αυτό που οι Gl. Schiller, L. Basch και S.C.Blanc 
πρωτύτερα ονοµάτισαν ως “διεθνική µετανάστευση” ή “διεθνικότητα” (transimmigration) 
(Νιτσιάκος, 2006). Με τον όρο αυτό θέλησαν να προσδιορίσουν ένα νέο µεταναστευτικό 
πρότυπο, ένα είδος µεταναστών δηλαδή που διαµορφώνει µία “υβριδική” ταυτότητα, 
ανεξαρτήτως συνόρων και γεωγραφικών δεδοµένων. Πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι 
ουσιαστικά ζουν µε δύο ταυτότητες, δύο σπίτια και δύο ζωές γενικότερα. 

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ιστορικά πρόσφατο µεταναστευτικό αυτό πρότυπο, 
σύµφωνα µε τους παραπάνω, διαφέρει ριζικά από τις προηγούµενες µορφές µετανάστευσης, 
αφού  σε  εκείνες,  οι κοινωνικοί  και  πολιτισµικοί δεσµοί των µεταναστών µε τις χώρες 
καταγωγής τους δέχονταν ανεπανόρθωτα πλήγµατα, αφού συνήθως η µετανάστευση προς 
τις χώρες υποδοχής ήταν µία µόνιµη κατάσταση. Το φαινόµενο της “διακρατικής 
µετανάστευσης” γίνεται όλο και πιο έντονο, όταν η γεωγραφική απόσταση µεταξύ δύο 
χωρών µικραίνει. 

Ο Th. Faist, προσδιορίζει την έννοια του “χώρου” (space), ως µία έννοια όχι µονάχα 
γεωγραφική (φυσικά χαρακτηριστικά), αλλά ως µία πολυδιάστατη έννοια, που περικλείει 
και ευρύτερες δοµές ευκαιριών, κοινωνικής ζωής, υποκειµενικών εικόνων, αξιών και 
νοηµάτων (Νιτσιάκος, 2006). Αυτή η έννοια του “χώρου” δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την 
έννοια του “τόπου” (που είναι γεωγραφική έννοια) και µπορεί να εκτείνεται ακόµη και 
µεταξύ δύο κρατών (δηµιουργώντας δηλαδή ένα νέο χωρικό επίπεδο). Τα παραπάνω 
στοιχεία παραπέµπουν στην περίπτωση της αλβανικής µετανάστευσης στην Ελλάδα (και 
ιδίως σε αυτούς που εγκαταστάθηκαν στην Ήπειρο) και η οποία αποτελεί περίπτωση- 
πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήµες (Νιτσιάκος, 2006). Οι “διεθνικοί” 
µετανάστες, λόγω της συχνής τους µετακίνησης έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν 
πολιτιστικά και θρησκευτικά στοιχεία του τόπου εργασίας και να τα δέχονται εκούσια, 
δηµιουργώντας ουσιαστικά (µαζί µε τη γλώσσα) ένα είδος δεύτερης ταυτότητας. 

 
“Ήρθα εδώ στα Πράµαντα µε το πραγµατικό µου όνοµα. Το αφεντικό δεν καταλάβαινε το 

όνοµα, µου είπε “ δεν µπορώ να φωνάζω εγώ έτσι” λέει “ θα σε βαφτίσω εγώ Γιάννη”. Και 
έφευγα για την Αλβανία, ως Γιάννης. Το αστείο είναι ότι και εκεί οι φίλοι µου και η οικογένεια 
µου µε φωνάζουν Γιάννη”.  

--Αλβανός µετανάστης-Καλαρρύτες-- 
 

10. Συµπεράσµατα 
 

Το φαινόµενο της παρουσίας και ο αντίκτυπος του αλλοδαπού πληθυσµού στους 
ορεινούς οικισµούς των Τζουµέρκων δεν είχε τεθεί υπό συζήτηση µέχρι τώρα. Η γενικότερη 
εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών από την πολιτεία, την κοινή γνώµη αλλά και την 
επιστηµονική κοινότητα, έκρυψε στο σκοτάδι ένα ζήτηµα, από το οποίο µπορούν να 
εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως. 

Σύµφωνα  µε την  έρευνα,  η παρουσία  του  αλλοδαπού  εργατικού  δυναµικού,  στους 
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ορεινούς οικισµούς των Τζουµέρκων έδωσε µία σηµαντική πνοή στην –επί µακρόν- 
παγωµένη αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή. Η συµβολή των µεταναστών όχι µόνο 
στην ανοικοδόµηση και επισκευή παραδοσιακών οικισµών, αλλά και στην κατασκευαστική 
δραστηριότητα δηµοσίων υποδοµών, οπωσδήποτε συµπληρώνει, ως ένα βαθµό, το κενό που 
υπάρχει από την αισθητή απουσία της κρατικής παρέµβασης. Ακόµη, η συµβολή τους στις 
πρωτογενείς δραστηριότητες της περιοχής, κυρίως στην κτηνοτροφία, χαρακτηρίζεται 
καταλυτικής σηµασίας. 

Οι κοινωνικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί, µεταξύ των µεταναστών και του ντόπιου 
πληθυσµού, µε θεµέλιο την αλληλεξάρτηση και την αµοιβαία ανάγκη των δύο πλευρών για 
συνύπαρξη, είναι σχέσεις αλληλοσυµπλήρωσης των µελών των µικρών κοινωνιών των 
Τζουµέρκων. Η πολιτισµική και κοινωνικοοικονοµική αφοµοίωση των µεταναστών (κυρίως 
αυτών αλβανικής υπηκοότητας), από τις κοινωνίες αυτές, σε συνδυασµό µε τις συνεχείς 
µετακινήσεις µεταξύ τόπου εργασίας και τόπου καταγωγής, επιδρούν θετικά στην 
ψυχολογία τους και δηµιουργούν ένα έντονο συναισθηµατικό δέσιµο, καθώς και αισθήµατα 
ηθικού καθήκοντος για τον τόπο υποδοχής, καθιστώντας τον µία δεύτερη πατρίδα. Τέλος, η 
εγκατάσταση των µεταναστών στα Τζουµέρκα πρέπει ακόµη να µας υπενθυµίζει, πως µία 
ορεινή περιοχή έδωσε επαγγελµατική διέξοδο και ανάσα ζωής σε κάποιους ανθρώπους, την 
οποία δεν βρήκαν στις πολύβουες πόλεις και τις πεδινές περιοχές, µε τις θεωρητικά άπειρες 
ευκαιρίες. Κι αυτό είναι ένα µήνυµα αισιοδοξίας για τις προοπτικές των ορεινών περιοχών. 
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