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Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
 

Καθηγητή Σίμου Ε. Σιμόπουλου 
 
 
Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί τον επίλογο της πέμπτης χρονιάς της λειτουργίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γεννήθηκε 
και αναπτύσσεται  στα δύσκολα χρόνια της πολυεπίπεδης κρίσης που η χώρα μας βιώνει. 
Παρά τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία απειλούν ζωτικές λειτουργίες του μεγαλύτερου 
τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν παύει να επιτελεί 
τον κοινωνικό του ρόλο, δεν περιορίζεται σε μια εσωστρεφή, αμυντική διαδικασία 
επούλωσης πληγών. Από μόνο του το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα που το 
Ε.Μ.Π. στέλνει στην κοινωνία. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο γεννήθηκε από το περίσσευμα πατριωτισμού και 
διάθεσης για κοινωνική προσφορά πετυχημένων ανθρώπων με καταγωγή από τις ορεινές 
περιοχές, των ευεργετών από το Μέτσοβο. Έτσι σήμερα, επιστρέφει μέρος του χρέους του 
με τη συστηματική ανάπτυξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του σε σχέση με τις ορεινές 
περιοχές. Περιοχές, οι οποίες στη συγκεκριμένη συγκυρία υποφέρουν διπλά, τόσο από τα 
χρόνια προβλήματά τους όσο και από τον περαιτέρω περιορισμό των διαθέσιμων πόρων 
λόγω της κρίσης. Σε αυτές τις περιοχές, η προώθηση και εφαρμογή λύσεων επιστημονικής 
και τεχνολογικής αιχμής έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά η 
σχέση που αναπτύσσεται είναι αμφίδρομη. Το Ε.Μ.Π.,  παράλληλα, διδάσκεται από τις 
ορεινές περιοχές. Αντλεί διδάγματα από τη μελέτη τους, ιδιαίτερα από τη μακραίωνη 
αντοχή και προσαρμοστικότητα των τοπικών κοινωνιών στις δυσκολίες και προσπαθεί να τα 
μετουσιώνει σε βασικά στοιχεία συμπεριφοράς, προκειμένου να βοηθηθεί η ελληνική 
κοινωνία στο ξεπέρασμα των συνεπειών της κρίσης. 

Η περιοχή του Ζαγορίου είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας μοναδικός τόπος με φυσικά τοπία 
ιδιαίτερου κάλλους, πλούσια βιοποικιλότητα και οικισμούς που διατηρούν ανέπαφο τον 
παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Η περιοχή αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια πόλο έλξης για 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο τουριστικός τομέας  αποτελεί την κύρια παραγωγική 
δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας. Η συνεχιζόμενη κρίση, όμως, αποτελεί μείζονα 
απειλή, και για την τουριστική δραστηριότητα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο, αξιοποιώντας 
τους πόρους της περιοχής και ενισχύνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της, να ανοίξουν 
εναλλακτικοί δρόμοι ανάπτυξης για το Δήμο Ζαγορίου. Επίσης, πρέπει να υπάρξει 
κατάλληλη προσαρμογή της βασικής οικονομικής  μηχανής του, του τουρισμού. Πιστεύουμε 
ότι τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάζονται στη σημερινή ημερίδα θα 
αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για την τοπική κοινωνία, προκειμένου αυτή να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες και να πορευτεί επιτυχώς. 

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη σταθερή της παρουσία και 
στήριξη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών», δείχνει το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της για τη συνέχιση της 
δημιουργικής πορείας ενός ισχυρού  πυρήνα  ανάπτυξης για την ορεινή Ελλάδα. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι η δημόσια παιδεία αποτελεί, ειδικά σε κρίσιμες περιόδους, όπως η τρέχουσα, 
προωθητική δύναμη για τη χάραξη  πραγματικών διεξόδων και λύσεων ανάπτυξης, και όχι 
περιττό βάρος για την κοινωνία. Ενώνουμε τις προσπάθειές μας με αυτές των σπουδαστών 
μας, στοχεύοντας να είμαστε κοντά στους ανθρώπους των βουνών. 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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  Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και εφέτος όπως ακριβώς 
έκανα στο παρελθόν και με τα ίδιες ακριβώς λέξεις, τον εμπνευστή της εξωστρέφειας του 
Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, το Συνάδελφο Δημήτρη Καλιαμπάκο. Ο,τι γίνεται 
εδώ αυτές τις μέρες, αλλά και η σκληρή προεργασία μιας ολόκληρης χρονιάς – κάθε χρονιάς 
– οφείλεται σε εκείνον και τους Συνεργάτες του. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει 
την αφορμή για ένα γόνιμο διάλογο με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής του 
Ζαγορίου, από τον οποίο θα προκύψουν ιδέες και δρόμοι προς ένα καλύτερο μέλλον τόσο 
για τους κατοίκους του Ζαγορίου όσο και για την ορεινή Ελλάδα, γενικότερα. 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
 

Αλέξανδρου Καχριμάνη 
 
  
Φέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την απόφαση του Ε.Μ.Π. να ιδρύσει στο 

Μέτσοβο το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, ως μια μικρή ανταπόδοση του 
χρέους του, προς τους Ιδρυτές και Ευεργέτες του.  Η επέτειος συνδυάζεται με την επέκταση 
της δράσης του σε ολόκληρο σχεδόν τον βασικό ορεινό όγκο της Ηπείρου.  

Είναι γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργία του το ΜΕΚΔΕ, εστίασε τη δράση του στο 
Μέτσοβο, έχοντας να επιδείξει ένα πολυσήμαντο επιστημονικό έργο στην κατεύθυνση της 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής του, δικαιώνοντας απόλυτα όσους συνέβαλαν στη 
σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας ίδρυσής του. Μέχρι και σήμερα, από καθηγητές και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές  συντάχθηκε πλήθος εργασιών, εκπονήθηκαν πάμπολλες 
εργασίες, δημοσιεύτηκαν επιστημονικά άρθρα κ.α, που αποτελούν πηγές επιστημονικής 
γνώσης και προσανατολισμού, ιδιαίτερα την εποχή  που διανύουμε.  

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η διαπίστωση ότι το ΜΕΚΔΕ, δεν περιορίζεται στα όρια του 
Μετσόβου, αλλά επεκτείνει το πεδίο δράσης του και προς άλλες όμορες ορεινές περιοχές της 
Ηπείρου, δίνοντας το μήνυμα ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απαιτεί υπέρβαση των στενών 
γεωγραφικών ορίων, συμπράξεις, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.  Έτσι, μετά τα 
Τζουμέρκα και την Κόνιτσα, τώρα ήρθε η σειρά του Ζαγορίου.  

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει επωμισθεί 
σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του τόπου μας, αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 
εισηγήσεις, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα από την Ημερίδα του ΜΕΚΔΕ.  Τα βασικά 
έργα υποδομής έχουν ολοκληρωθεί και θα συμπληρώνονται στην πορεία. Όμως μπροστά 
μας, έχουμε ένα νέο περιβάλλον και νέες προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν. 

Το Ζαγόρι  τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε κυρίως στον τουριστικό τομέα, ο οποίος 
έχει πλέον υπερκορεσθεί. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καθοριστικά την οικονομία 
του και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ισόρροπης, της μη 
ολοκληρωμένης ανάπτυξής του. Σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές έμειναν 
αναξιοποίητες, άλλες εγκαταλείφθηκαν στο βωμό του εύκολου – δανεικού – χρήματος.  

 Σήμερα έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, 
προς άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.  Η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων στην 
κτηνοτροφική, φυτική και δασική παραγωγή, αποτελούν  άξονες, που και αναξιοποίητοι 
είναι και μεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρουν.   

Υπάρχει όμως μια αρνητική πτυχή: Το Ζαγόρι δεν στερείται σήμερα μόνο ανθρώπινου, 
αλλά και  επιστημονικού δυναμικού, εκείνου που θα στηρίξει την επανεκκίνηση, κάτω από 
νέα δεδομένα, της ορθολογικής, ισόρροπης και αξιοβίωτης ανάπτυξης του, να προσελκύσει 
και πάλι κόσμο στην παραγωγική διαδικασία. Η υποστήριξη και ενθάρρυνση των 
προσπαθειών για το νέο μοντέλο ανάπτυξης, απαιτεί επιστημονική γνώση και καθοδήγηση. 
Και είμαστε τυχεροί, που αυτά μπορεί να τα παράσχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
μέσω του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας.  

 Με την δραστηριοποίηση του ΜΕΚΔΕ, είμαστε αισιόδοξοι ότι σταδιακά διαμορφώνεται 
ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ορεινή Ήπειρο.  Με το έργο και την προσφορά του 
ΜΕΚΔΕ προς τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, θεωρώ ότι οι διοικούντες το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκφράζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βούληση των 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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Ιδρυτών και Ευεργετών του για συνεχή προσφορά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για την 
Ήπειρο μας.  

Θεωρώ υποχρέωσή μου, για μια ακόμη φορά, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τις 
Πρυτανικές Αρχές του ΕΜΠ, τον ομότιμο καθηγητή και εμψυχωτή του ΜΕΚΔΕ Δ. Ρόκο και 
όλους εκείνους που συμβάλλουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων του στην Ήπειρο, τα 
οποία ήδη αποδίδουν καρπούς και προσδοκώ μελλοντικά να περιλάβουν και άλλες περιοχές.  
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ΧαιρετισμόςΔημάρχουΖαγορίου,  

κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου 

 

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Δήμο μας, να αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένης 
μελέτης από το δυναμικό του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Φιλοξενήσαμε κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς τους σπουδαστές, τους καθηγητές και τους συνεργάτες του Πολυτεχνείου, 
συζητήσαμε διεξοδικά την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή και, σήμερα, 
περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους εργασιών. 

Ο Δήμος Ζαγορίου, πλέον, περιλαμβάνει όλη τη γεωγραφική έκταση του Ανατολικού, 
Κεντρικού και Δυτικού Ζαγορίου. Χαρακτηρίζεται από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
εκτεταμένες προστατευόμενες περιοχές και χωριά με μοναδικό χαρακτήρα. Όμως, αυτά τα 
χαρακτηριστικά δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να συγκρατήσουν τον πληθυσμό στην 
περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική κρίση απειλεί, σε μεγάλο βαθμό, την αναπτυξιακή 
δυναμική της περιοχής στον τομέα του τουρισμού, γεγονός που μπορεί να σημάνει περαιτέρω 
πληθυσμιακή και οικονομική συρρίκνωση. Γι’ αυτό και η συμβολή ενός ανώτατου 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος, όπως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανάλυση της κατάστασης και τη 
διαμόρφωση δρόμων εξόδου των Ζαγοροχωρίων από την κρίση. 

Εύχομαι η σημερινή ημερίδα να αποτελέσει αφορμή για την ανανέωση της συζήτησης 
γύρω από τις προοπτικές και το ξαναζωντάνεμα του Ζαγορίου. Από την πλευρά της Δημοτικής 
Αρχής, θα φροντίσω, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να προωθήσω, σε συνεργασία με τους 
ανθρώπους της περιοχής, να αξιοποιηθούν τα πορίσματα των ερευνών του Πολυτεχνείου και 
ελπίζω η συνεργασία μας να συνεχιστεί δημιουργικά και μετά το κλείσιμο της σημερινής 
εκδήλωσης. 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου 

 
Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 
 
Με σκληρή και συστηματική δουλειά, κόντρα στις δυσκολίες, το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών» συνεχίζει να συμβάλει δημιουργικά στη συστηματική μελέτη των βουνών, 
πραγματοποιώντας μια επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην ενότητα των 
Ζαγοροχωρίων. 

Το πνεύμα του Προμηθέα Πυρφόρου (συμβόλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) 
συνίσταται στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τα δεσμά τους με τη συμβολή της 
τεχνολογίας. Το ξαναζωντάνεμα της ορεινής Ελλάδας απαιτεί και την ψύχραιμη, ρεαλιστική 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και το φλογερό πάθος των ανθρώπων για τον τόπο 
τους, ιδιαίτερα των νέων. Η μεγάλη πρόκληση για το δυναμικό και τους σπουδαστές του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι πάντα η απόδειξη της επιστημονικής τους 
επάρκειας στην αρένα των πραγματικών προβλημάτων. 

Η ξεχωριστή φυσική ομορφιά, το πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο, η πλειάδα των 
οικισμών που διατηρούν ανέπαφο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα έχουν συμβάλει στην 
αναγνώριση του Ζαγορίου σε ένα σημαντικό κέντρο τουριστικής δραστηριότητας, εδώ και 
δεκαετίες. Το Ζαγόρι «ξαναανακαλύφθηκε» σχετικά νωρίς, συγκριτικά με άλλους 
αξιόλογους ορεινούς προορισμούς, και είχε την τύχη να υποδεχθεί σημαντικές επενδύσεις, 
οι οποίες οδήγησαν σε, γενικά, υψηλής αισθητικής τουριστικές υποδομές. Έτσι το Ζαγόρι 
απήλαυσε νωρίς τη ζωογόνα επίδραση μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας αλλά, 
ευτυχώς, χωρίς τις ακρότητες και τη «φθήνια» που απαξίωσαν πολύ γρήγορα άλλους 
ορεινούς οικισμούς. Όχι βέβαια χωρίς προβλήματα. Παρά τη σημαντική ανάπτυξη του 
τουρισμού,  δεν έπαψαν οι φυγόκεντρες δυνάμεις όσον αφορά στον πληθυσμό της περιοχής, 
γεγονός που οδηγεί στον κίνδυνο να μετατραπεί το Ζαγόρι περισσότερο σε ένα σκηνικό – 
και μάλιστα ακριβό – παρά σε μια ζώσα και δρώσα ορεινή κοινωνία. Επίσης, σημαντικοί 
παράγοντες που δημιούργησαν και διαμόρφωσαν το Ζαγόρι ιστορικά, όπως η έντονη 
συλλογικότητα και η παράδοση της ευεργεσίας έχουν ήδη αδρανοποιηθεί. Ταυτόχρονα, η 
κρίση γονάτισε τον εσωτερικό τουρισμό. Φαίνεται πως η εποχή «των παχιών αγελάδων» 
ανήκει βαθειά στο παρελθόν. Οι κίνδυνοι  για το μέλλον του Ζαγορίου είναι σημαντικοί. 
Έτσι γεννιέται ένα βασικό ερώτημα: πώς θα αντιστραφεί η πορεία της περιοχής προς την 
παρακμή;  

Στο ερώτημα αυτό επιχειρούν να απαντήσουν οι εργασίες που παρουσιάζονται στη 
σημερινή ημερίδα. 

Όπως είπαμε, αυτό που είναι αναγκαίο είναι ο ρεαλιστικός μετασχηματισμός της 
πραγματικότητας στο Ζαγόρι, και όχι η αγνόηση των υφιστάμενων συνθηκών. Γι’ αυτό και η 
μελέτη του τομέα του τουρισμού δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναλύεται το τουριστικό προφίλ της περιοχής και αναπτύσσεται μια μεθοδολογία για 
την εκτίμηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, ώστε να ελεγχθούν φαινόμενα 
υπερβολών στην τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, ενδιαφερόμαστε να βαθύνουμε την 
ταξιδιωτική εμπειρία, να την μετασχηματίσουμε σε μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία, 
που θα κάνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το Ζαγόρι. Για το σκοπό 
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αυτό χρησιμοποιούμε τις τελευταίες δυνατότητες που δίνουν οι εξελίξεις στην κινητή 
τηλεφωνία και το διαδίκτυο.  

Στη συνέχεια, ανοίγουμε τη βεντάλια των εναλλακτικών λύσεων για τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της περιοχής. Πατώντας πάνω στην μακραίωνη παράδοση των «βικογιατρών», 
μετασχηματίζουμε την ιδέα σε μια σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωριμάζουμε το 
πλάνο για τη δημιουργία μιας επιχείρησης συλλογής και πώλησης βοτάνων, που μπορεί 
κάλλιστα να αποτελέσει ευκαιρία απασχόλησης για έναν νέο κάτοικο στην περιοχή. 
Αναζητούνται οι δυνατότητες ζωντανέματος του πρωτογενούς τομέα ακολουθώντας τη 
σύγχρονη πραγματικότητα και τις εξελίξεις στην αγροτική πολιτική. Ακόμη, προσπαθούμε 
να βάλουμε σε κίνηση ένα τεράστιο κεφάλαιο που βρίσκεται σε λήθαργο. Τα δεκάδες 
δημόσια κτήρια που σήμερα βρίσκονται σε αχρησία. Τέλος, αντιμετωπίζουμε το ενεργειακό 
πρόβλημα, πρόβλημα με ισχυρές επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και 
στη βιωσιμότητα δεκάδων τουριστικών επιχειρήσεων.  

Στις εργασίες αντιμετωπίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά  προβλήματα 
της περιοχής, όπως αυτό των κατολισθήσεων και των δασικών πυρκαγιών. Αναπτύσσεται 
μια μεθοδολογία για την εκτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων 
και προτείνεται ένας τρόπος αποκατάστασης των ζημιών από μια συγκεκριμένη περίπτωση 
κατολίσθησης στο Ανατολικό Ζαγόρι. Πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο για την περιοχή είναι το 
δάσος, το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται άτρωτο από τις δασικές πυρκαγιές. Γι αυτό 
δημιουργείται χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο, ώστε να 
ληφθούν έγκαιρα όλα τα μέτρα πρόληψης και να σχεδιασθούν αποτελεσματικοί τρόποι 
αντιμετώπισης. Επίσης, προτείνεται ένα σχέδιο για την αποκατάσταση του τοπίου στο 
λατομείο των Ασπραγγέλων, μιας «πληγής» που χαίνει στην κύρια είσοδο του Κεντρικού 
Ζαγορίου. Από «παραφωνία» στην ομορφιά της περιοχής, μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό και 
ευέλικτο πολυχώρο εκδηλώσεων και, ταυτόχρονα, σε  ένα γεωπάρκο, όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να μάθει πως φτιάχτηκε αυτό που  έφτιαξε όλο το Ζαγόρι: η πέτρα.  

Τέλος, δένουμε τα προαναφερθέντα τεχνολογικά προβλήματα με τη βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπισή τους, τη μελέτη της κοινωνικής βάσης του 
Ζαγορίου. Αναζητούμε, μέσω κατάλληλης κοινωνικής έρευνας, τα όνειρα και τις προσδοκίες 
της νέας γενιάς του Ζαγορίου. Διερευνούμε την ιστορία της συνεταιριστικής οργάνωσης στο 
Ζαγόρι. Αναζητούμε τις δυνατότητες να μπολιαστούν ξανά οι σύγχρονες κοινωνίες των 
Ζαγοροχωρίων με την αποδειχθείσα ιστορικά  πολύτιμη αξία της συλλογικότητας, για να μη 
χαθεί το Ζαγόρι μέσα στο ακραία ανταγωνιστικό περιβάλλον της εποχής μας. Εξετάζουμε 
τις αντιδράσεις των κατοίκων της Βοβούσας στο σχέδιο για την εκτροπή του Αώου και 
διαμορφώνουμε συμπεράσματα για τη φύση του κοινωνικού κινήματος που έχει αναπτυχθεί 
στην περιοχή. Ακόμη, συγκρίνουμε τη μακρά παράδοση της ευεργεσίας στην περιοχή, η 
οποία απετέλεσε στο παρελθόν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και το δυνάμωμα 
των οικισμών του Ζαγορίου, με την εκφυλισμένη σήμερα μορφή της, τη χορηγία. Τέλος, ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα εξετάζουμε τη διαδρομή ενός οικισμού, τις αλλαγές στην 
κοινωνική δομή και οργάνωση, μέσα από το αποτύπωμα που αυτές άφησαν στο κτισμένο 
περιβάλλον. 

Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και 
τεχνολογικά καινοτόμες προτάσεις στην κοινωνία του Ζαγορίου. Μέτρο της επιτυχίας μας 
δε θεωρούμε μόνο τη σημερινή ημερίδα. Στόχος μας είναι «να αλλάξουμε τη συζήτηση στα 
καφενεία», όπως ο Δήμαρχος μιας άλλης ορεινής περιοχής, στην οποία πρόσφατα 
δουλέψαμε, διαπίστωσε, να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της περιοχής. 
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Αν το καταφέρουμε, θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο 
για το Ζαγόρι και για την ορεινή Ελλάδα. 
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Περίληψη 
 
 Ο ηλεκτρονικός τουρισμός μέσω των φορητών συσκευών (m-tourism) έχει φέρει μια 
μικρή επανάσταση στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας. Εκατοντάδες εφαρμογές 
αναπτύσσονται καθημερινά, ενώ όλο και περισσότεροι καταναλωτές προβαίνουν στην 
χρήση αυτών για την βελτίωση των τουριστικών τους εμπειριών. Στη παρούσα εργασία 
εξετάζεται η αξιοποίηση των φορητών τεχνολογιών, ως μέσο για την ανάπτυξη του 
τουριστικού τομέα στο Ζαγόρι. Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες 
συνθήκες που πρέπει να μελετώνται πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή τεχνολογιών γενικής 
χρήσης, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να αξιοποιούνται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 
Στην εργασία, επισημαίνεται η αξία των διεθνών εφαρμογών ως μέσων διαφήμισης και 
ανάδειξης ενός τόπου παγκοσμίως. Ωστόσο, υποστηρίζουμε ότι η αναπαραγωγή των 
υφιστάμενων εφαρμογών δεν είναι αποτελεσματική στον Ελληνικό ορεινό χώρο. Για το λόγο 
αυτό, παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού και η δομή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού 
τουρισμού που σχεδιάστηκε ειδικά για το Ζαγόρι, η οποία προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες 
στους επισκέπτες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 
περιοχής. 
 
Abstract 
 
 The new and innovative trend of tourism industry, m-tourism, has brought a small 
revolution in the field. As the amount of applications is increasing, so does the number of 
consumers that tend to consult such services in order to improve their tourism experience. 
In the present paper the use of mobile technologies as a tool of tourism development in 
Zagori is examined. Mountainous areas are characterized by special conditions that must be 
carefully studied before any form of technology can be applied efficiently. In our analysis, 
the value of worldwide applications as advertising and promoting factors is considered. 
However, we argue that the implementation of existing solutions to Hellenic mountain 
regions is ineffective. In this line of thinking, by taking into account the special attributes of 
the region, the standards and the structure of a standalone application for Zagori offering 
essential electronic services to the tourists is presented. 
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1. Εισαγωγή 
 
 Η καινοτομία διαδραματίζει έναν όλο και σπουδαιότερο ρόλο στις υπηρεσίες, και 
αναμφίβολα έχει ιδιαίτερη σημασία στην τουριστική βιομηχανία (Aldebert et al., 2011). 
Σύμφωνα με τον Malerba (2002), η κάθε είδους βιομηχανία, άρα και η τουριστική, μπορεί 
να οριστεί ως ένα κλαδικό σύστημα καινοτομίας και παραγωγής (Sectoral System of 
Innovation and Production, SSIP). Σε ένα τόσο σύνθετο και δυναμικό τομέα είναι 
απαραίτητο να εντοπιστούν οι κινητήριες δυνάμεις που καθιερώνουν τον όρο καινοτομία σε 
κάθε εποχή. Σε σχετική έρευνα (Aldebert et al., 2011) επιβεβαιώνεται η τάση των 
τελευταίων ετών, η καινοτομία στον τουρισμό να συμβαδίζει με την ραγδαία εξέλιξη των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (Information and Communication 
Technologies, ICT). Τα σχετικά λογισμικά, το διαδίκτυο και τελευταία οι φορητές 
τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται συστηματικά από τους επαγγελματίες του χώρου και 
επικεντρώνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις των τουριστών. 
 Οι περισσότερες από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) δεν 
αναπτύσσονται ειδικά για τουριστικές δραστηριότητες, ωστόσο μπορεί να έχουν σημαντική 
επίδραση στον τουρισμό (Pesonen and Horster, 2012).  Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
τουριστική βιομηχανία ονομάζεται “e-tourism”, και σύμφωνα με τον Buhalis (2003) 
ορίζεται ως: 

“ η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και των αλυσίδων αξίας στους κλάδους 
τουρισμού, ταξιδιών, φιλοξενίας και εστίασης, που επιτρέπουν στους οργανισμούς να 
μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.” 

 Μέσω των σχετικών τεχνολογιών, οι τουρίστες μπορούν πλέον να αναζητούν 
πληροφορίες για πιθανούς προορισμούς, τις οποίες οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς 
προσφέρουν πιο εύστοχα και περιεκτικά. Επιπλέον, με την εμφάνιση των δικτυακών 
τεχνολογιών web 2.0, όπως τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, blogs, wiki, κ.α.), η 
ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να γίνεται και με άμεση επικοινωνία μεταξύ των τελικών 
χρηστών, χωρίς την επέμβαση των διαφόρων φορέων (Kenteris et al., 2011). Η άμεση 
επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών αναφέρεται στην βιβλιογραφία του μάρκετινγκ ως 
“Word-of-Mouth”1

Jeacle and Carter, 2011

 (WoM, και αντίστοιχα e-WoM όταν αναφερόμαστε στην επικοινωνία 
μέσω διαδικτύου), και η σημασία της στον τουριστικό τομέα έχει εδραιωθεί εδώ και αρκετά 
χρόνια ( ).  
 Παράλληλα με τον “e-tourism”, οι ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορους άλλους 
κλάδους, δίνοντας την σχετική επωνυμία κατά περίπτωση (π.χ. e-commerce, e-learning, e-
sensing κ.α.). Τα τελευταία χρόνια μια άλλη παρόμοια τάση έχει επισημανθεί με την 
εμφάνιση των ασύρματων τεχνολογιών και φορητών συσκευών, όπου το ακρωνύμιο “e” 
αντικαθίσταται από το “m” (από το “mobile” για τις φορητές συσκευές), δημιουργώντας τις 
αντίστοιχες κατηγορίες εφαρμογών όπως m-commerce, m-learning κ.α. (Emmanouilidis et 
al., 2013). 
 Η εμφάνιση του “m-tourism” έχει φέρει μια μικρή επανάσταση στον κλάδο του 
τουρισμού. Οι ασύρματες τεχνολογίες και οι φορητές συσκευές χαρακτηρίζονται από δύο 
σημαντικές ιδιότητες, την επίγνωση της τοποθεσίας του χρήστη (location awareness) και 
την συνεχή παρουσία τους στη διάθεση του χρήστη (ubiquity), που τις καθιστούν ιδιαίτερα 

                                                           
1 Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί ως “Διαπροσωπική Επικοινωνία” ή επικοινωνία “από 
στόμα σε στόμα”, για περισσότερες πληροφορίες δείτε Σιώμκος, Γ. 2002. Συμπεριφορά καταναλωτή και 
στρατηγική μάρκετινγκ, Αθήνα, Αθ. Σταμούλης.  
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ελκυστικές στην τουριστική βιομηχανία (Ricci, 2010). Οι ιδιότητες αυτές και οι αυξανόμενες 
υπολογιστικές ικανότητες των φορητών συσκευών δίνουν την δυνατότητα στην ανάπτυξη 
ολοένα και πιο σύνθετων εφαρμογών που αξιοποιούν πληροφορίες και δίνουν τη 
δυνατότητα ο επισκέπτης να συνοδεύεται με έναν τουριστικό οδηγό πάντα διαθέσιμο 
(Rodriguez-Sanchez et al., 2013).  
 
1.1 Τουρισμός και Φορητές Συσκευές 
 Ένα τυπικό σενάριο χρήσης τουριστικής εφαρμογής μέσω μιας φορητής συσκευής, 
όπως π.χ. ένα “έξυπνο” τηλέφωνο (smartphone), είναι η λήψη μιας διαδραστικής 
(interactive) βοήθειας στην περιήγηση του σε ένα χώρο, εξωτερικό ή εσωτερικό 
(Emmanouilidis et al., 2013). Οι περισσότερες εφαρμογές αυτού του τύπου είναι συνήθως 
δύο κατηγοριών: είτε είναι έτοιμες λύσεις με αυστηρά καθορισμένο περιεχόμενο (π.χ. 
διάφορα αξιοθέατα μιας περιοχής) είτε απαιτούν συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο για 
πρόσβαση σε τουριστικές βάσεις δεδομένων (Kenteris et al., 2009). Ωστόσο, οι νέες 
εφαρμογές προσφέρουν λειτουργίες που καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα 
δραστηριοτήτων, όπως υπηρεσίες πλοήγησης (navigation), πρόσβαση σε πρόσθετες 
υπηρεσίες (αγορές, κρατήσεις, e-mail, κ.α.), παροχή πληροφοριών με πολυμέσα (π.χ. video, 
εκπαιδευτικά εργαλεία και παιχνίδια), και σε ορισμένες περιπτώσεις δεδομένα που 
παρέχονται από τους τελικούς χρήστες όπως σχολιασμούς, κριτικές, φωτογραφίες, κ.α. 
(Emmanouilidis et al., 2013). 
 Το πρόβλημα που προέκυψε με το ηλεκτρονικό τουρισμό, αλλά και γενικότερα από την 
ευρύτερη διάδοση του διαδικτύου, είναι η «υπερπληροφόρηση», δηλαδή η συνήθης 
κατάσταση ενός χρήστη του διαδικτύου να βομβαρδίζεται με πληροφορίες, προσπαθώντας 
να λάβει μια απόφαση ή να ενημερωθεί για ένα θέμα (Ricci, 2010). Η εξατομίκευση 
(personalization) πρόσφατα αναγνωρίστηκε από τους ειδικούς ως ένας κρίσιμος 
παράγοντας για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την επιτυχία των τουριστικών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τα «συστήματα συστάσεων» (Recommended Systems, RS) ως 
την βέλτιστη επιλογή (Noguera et al., 2012, Ricci, 2010). Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
έρευνας στους ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς (García-Crespo et al., 2009, Ricci, 
2010, Noguera et al., 2012 , Rodriguez-Sanchez et al., 2013) ασχολείται με αυτό ακριβώς το 
θέμα, δηλαδή πως η εφαρμογή θα μπορεί να έχει επίγνωση των πληροφοριών που έχει 
ανάγκη ο χρήστης (context-awareness), ώστε η τουριστική του εμπειρία να είναι η καλύτερη 
δυνατή. 
 Η ανάγκη για περιορισμό των πληροφοριών είναι ακόμα εντονότερη στις φορητές 
συσκευές, αφενός γιατί είναι ιδιαίτερα κουραστικό να αποσπάται η προσοχή του χρήστη με 
υπερβολικές επιλογές (Emmanouilidis et al., 2013) και αφετέρου γιατί οι δυνατότητες των 
φορητών συσκευών (π.χ. μπαταρία, υπολογιστική ισχύς, μνήμη, και μέγεθος οθόνης) είναι 
περιορισμένες (Kenteris et al., 2009). Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορητών 
συσκευών μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση των συστημάτων συστάσεων (Εικόνα 1). 
Η επίγνωση της τοποθεσίας, καθώς και η συνεχής παρουσία στη διάθεση του χρήστη, 
εξαιτίας της φορητότητας, σε συνδυασμό με την σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα, δίνουν 
πολύτιμα στοιχεία ώστε οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να προσαρμόζονται για τη σωστή 
συσκευή, το σωστό χρήστη και τη σωστή ώρα και τοποθεσία (Emmanouilidis et al., 2013, 
Ricci, 2010). Ένα σχετικό παράδειγμα εφαρμογής (TripAdvisor Athens City Guide), που 
κάνει χρήση του διαδικτύου και του GPS, συν άλλων, για την παραγωγή συστάσεων στους 
χρήστες, παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Στην Εικόνα 1α φαίνεται ο χάρτης με όλα τα σημεία 
ενδιαφέροντος (Places of Interest, POIs) στο κέντρο της Αθήνας. Ο χρήστης μπορεί να 
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περιορίσει τον μεγάλο αριθμό τους επιλέγοντας τα καλύτερα (Best in Athens) βάση 
αξιολόγησης των χρηστών, ή και πιο συγκεκριμένα τα καλύτερα κοντά του (Best Nearby), 
ενεργοποιώντας το GPS της φορητής συσκευής (Εικόνα 1β). Το αποτέλεσμα (Εικόνα 1γ) 
είναι σαφώς πιο απλουστευμένο και εργονομικό για τον χρήστη. 
 

   (α)       (β)       (γ) 
Εικόνα 1. Στιγμιότυπα μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για την Αθήνα (TripAdvisor Athens 

City Guide). 
  

Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας στους ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς 
αφορά τη «γραφική διεπαφή του χρήστη» (Graphical User Interface, GUI) με την φορητή 
συσκευή (Engelke et al., 2013, Noguera et al., 2012). Γενικά, οι δυνατότητες διεπαφής των 
φορητών συσκευών με τους χρήστες είναι περιορισμένες σε σχέση με τους επιτραπέζιους 
υπολογιστές. Ιδιαίτερα το μικρό μέγεθος της οθόνης και του πληκτρολογίου, μειώνουν την 
αποδοτικότητα, και πιθανώς η χρήση σύνθετων εφαρμογών μπορεί να αποβεί κουραστική 
και δύσκολη (Kenteris et al., 2009, Ricci, 2010). Η κατάσταση αυτή βέβαια έχει αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των σύγχρονων έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών 
(tablets), όπως τα iPhone, iPad και Android, στα οποία χρησιμοποιείται οθόνη επαφής 
(touchscreen) με αρκετά υψηλές αναλύσεις, βελτιώνοντας δραστικά την εργονομία των 
συσκευών (Ricci, 2010). 

Φτάνοντας, λοιπόν, στο σήμερα, οι νέες εξελίξεις στην γραφική διεπαφή των χρηστών με 
τις φορητές συσκευές έχουν στραφεί προς την τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση (Noguera et 
al., 2012), και στην Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality, AR) (Lechner and 
Tripp, 2010). Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια παραλλαγή της Εικονικής 
Πραγματικότητας (Virtual Reality, VR). Αντίθετα με την Εικονική Πραγματικότητα όπου ο 
χρήστης βυθίζεται σε ένα συνθετικό κόσμο, η Επαυξημένη επιτρέπει στον χρήστη να δει 
εικονικά αντικείμενα υπερτεθειμένα ή σύμμεικτα στον πραγματικό κόσμο, συμπληρώνοντας 
την πραγματικότητα και όχι αντικαθιστώντας την πλήρως (Azuma, 1997). Σκοπός και των 
δύο τεχνικών είναι να εκμεταλλευτούν την 3η διάσταση στις μικρές οθόνες των φορητών 
συσκευών και να συναρπάσουν τον χρήστη, ώστε οι διάφορες εφαρμογές να γίνουν πιο 
ελκυστικές (Lechner and Tripp, 2010, Noguera et al., 2012), κάτι το οποίο τουλάχιστον για 
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την τρισδιάστατη απεικόνιση φαίνεται ότι ισχύει (Noguera et al., 2012). Στην Εικόνα 2 
φαίνεται ένα παράδειγμα Επαυξημένης Πραγματικότητας από την εφαρμογή Wikitude, που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την 
Επαυξημένη Πραγματικότητα για την παραγωγή πληροφοριών και υπηρεσιών πλοήγησης 
στους χρήστες, μέσω της κάμερας των φορητών συσκευών. Στην εικόνα διακρίνεται το 
εικονίδιο του σημείου ενδιαφέροντος (γεφύρι Κόκκορου) και η καρτέλα πληροφοριών 
(επιλέγοντας το σημείο), όπου φαίνεται η απόσταση του χρήστη από το σημείο (104μ, κάτω 
δεξιά) και ένα βέλος ως εικονική πυξίδα για τον προσανατολισμό του σημείου στο χώρο. 
Επίσης, πάνω δεξιά, ένα γραφικό ραντάρ προσομοιώνει το οπτικό πεδίο της κάμερας της 
φορητής συσκευής, προβάλλοντας και τα σημεία ενδιαφέροντος. 
 

 
Εικόνα 2. Στιγμιότυπο της εφαρμογής Wikitude, στην οποία  ενσωματώθηκαν στοιχεία από τον Δήμο 

Ζαγορίου. 

  
Το γεγονός ότι οι φορητές συσκευές συνεχίζουν να εξελίσσονται παρουσιάζει αρκετές 

δυνατότητες αλλά παράλληλα επιφέρει και μερικά προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα είναι η 
δυσκολία ανάπτυξης συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών (Kenteris et al., 2011), 
και έτσι είναι πιθανό αύριο μια νέα τεχνολογία να αλλάξει δραστικά την υφιστάμενη 
κατάσταση και τις υπάρχουσες εφαρμογές. Παράδειγμα αποτελεί μια νέα πρωτοποριακή 
τεχνολογία των φορητών συσκευών, που ονομάζεται NFC (Near Field Communication). Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι μια μικρής εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία η οποία  
πιστεύεται ότι προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους κλάδους των ταξιδιών και του 
τουρισμού (Pesonen and Horster, 2012). Όμως, επειδή, όπως αναφέρθηκε, η καινοτομία 
συμβαδίζει με μια επιτυχημένη τουριστική δράση, η ραγδαία εξέλιξη των φορητών 
τεχνολογιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά από την τουριστική βιομηχανία. 
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2. Ηλεκτρονικός Τουρισμός και Ορεινές Περιοχές 
 
 Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των επαρχιακών και περιθωριοποιημένων περιοχών 
έχει επισημανθεί σε αρκετές ερευνητικές μελέτες (Chapman and Slaymaker, 2002, Papa et 
al., 2006, Papanis and Kitrinou, 2011), για διάφορους λόγους οι οποίοι δεν είναι σκόπιμο να 
αναλυθούν στην παρούσα εργασία. Παράλληλα, ο τουρισμός, διαφέροντας από άλλους 
επιχειρηματικούς τομείς υπό την έννοια ότι μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε 
γεωγραφικά και οικονομικά περιθωριοποιημένες περιοχές, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 
σημασία στη περιφερειακή ανάπτυξη (Antikainen et al., 2006, Papanis and Kitrinou, 2011). 
Στη χώρα μας συγκεκριμένα ο τουριστικός τομέας έχει εξελιχθεί σε βαριά βιομηχανία, 
συνεισφέροντας κατά 18,4% στο ΑΕΠ και απασχολώντας άμεσα το 18,3% (720.000 θέσεις) 
του ενεργώς οικονομικού πληθυσμού (Papanis and Kitrinou, 2011). 
 Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν την σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 
στον τουριστικό τομέα, ως εργαλεία προώθησης της ανάπτυξης στις επαρχιακές και 
περιθωριοποιημένες περιοχές, στις οποίες κατατάσσονται οι περισσότερες (αν όχι όλες) 
ορεινές περιοχές της Ελλάδας. 
 Ο ηλεκτρονικός τουρισμός έχει εφαρμοστεί με αρκετή επιτυχία σε αστικό περιβάλλον ή 
κατά μήκος των κύριων οδικών δικτύων, υπό τη μορφή πλοήγησης, παροχής ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, ανάκτησης πληροφοριών και τοποθεσιών κ.α. (Antikainen et al., 2006, 
Emmanouilidis et al., 2013). Ωστόσο, οι ορεινές - ή και γενικότερα οι απομονωμένες 
περιοχές -  παρουσιάζουν κάποιες διαφορές από τις αστικές, οι οποίες θεωρείται σκόπιμο να 
εντοπιστούν για την μελλοντική, ορθή και αποτελεσματική ανάπτυξη τουριστικών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών στις περιοχές αυτές. 

• Δεδομένης της έντονης ετερογένειας του περιβάλλοντος, χρήσεων γης, ανάγλυφου, 
μορφολογίας και δύσκολου οδικού δικτύου, οι δισδιάστατοι χάρτες περιορίζουν 
σημαντικά την εργονομία των εφαρμογών πλοήγησης και εύρεσης σημείων 
ενδιαφέροντος. Οι νέες τεχνολογίες γραφικής απεικόνισης, όπως οι τρισδιάστατοι 
χάρτες και η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον 
τομέα. 

• Οι επισκέπτες ορεινών και απομονωμένων περιοχών, συνήθως, αναζητούν 
τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φύση. Οι διάφορες υπηρεσίες 
πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας στη φύση, εμβαθύνοντας 
στη σωστή καθοδήγηση και στη συνεχή παροχή πληροφοριών. Επίσης, οι υπηρεσίες 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής μας, οι οποίες 
σχετίζονται με την ορθολογική χρήση του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση των τουριστών (Antikainen et al., 2006, Leo, 2010). 

• Ακολουθώντας την προηγούμενη διαπίστωση, είναι σημαντικό να εξεταστεί το θέμα 
της ασφάλειας, το οποίο αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα στη φύση. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν 
αρκετά σε αυτόν τον τομέα, όπως τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων έκτατης 
ανάγκης με ακριβή γεωγραφικό προσδιορισμό θέσης (Antikainen et al., 2006). 

• Αντίθετα με τις αστικές περιοχές, όπου πλέον τα ανοικτά ασύρματα δίκτυα 
θεωρούνται δεδομένα, στις ορεινές και επαρχιακές κάτι τέτοιο είναι σχεδόν 
αδύνατο και αντιοικονομικό. Η μόνη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (εκτός 
οικισμών) είναι μέσω της κινητής τηλεφωνικής σύνδεσης, με αρκετά υψηλό κόστος 
περιαγωγής (roaming). Εξαιτίας αυτού, οι εφαρμογές που δεν χρειάζονται σύνδεση 
με το διαδίκτυο (offline applications), ίσως είναι ένας ορθότερος τρόπος 
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προσέγγισης, έχοντας το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (Global Positioning 
System, GPS) σαν αφετηρία για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Leo, 
2010). 

• Οι ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία 
συχνά μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην ομαλή διεξαγωγή των τουριστικών 
δραστηριοτήτων. Η πρόγνωση του καιρού, πριν και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχεδιασμό των ηλεκτρονικών τουριστικών οδηγών 
και μπορεί να είναι συνεχώς στη διάθεση του χρήστη μέσω των φορητών συσκευών 
(Scott and Lemieux, 2010). 

• Πολλές από τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές τουριστικές εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί 
για τις ανάγκες επιπέδου πόλεως με επιτυχία (Antikainen et al., 2006). Εντούτοις, η 
δημιουργία εφαρμογών για ένα συγκεκριμένο ορεινό οικισμό δεν παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, εξαιτίας των σχετικά λίγων σημείων ενδιαφέροντος αλλά και εξαιτίας 
των μεγάλων αποστάσεων περιήγησης που πραγματοποιούνται από τους 
επισκέπτες στις επαρχιακές περιοχές. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός των 
τουριστικών εφαρμογών σε ορεινές και επαρχιακές περιοχές απαιτείται να είναι σε 
επίπεδο δήμου ή νομού (Leo, 2010). 

 Εκτός από τα παραπάνω, ουσιαστική σημασία έχει και η συνεχής ενημέρωση για τις 
εξελίξεις στις ΤΠΕ ώστε  να εντοπίζονται έγκαιρα οι νέες δυνατότητες και να βελτιωθεί ο 
τουρισμός, και όχι μόνο, στις ορεινές περιοχές. Μέχρι τώρα οι διάφορες τεχνολογίες των 
φορητών συσκευών έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε αστικό περιβάλλον, όμως η αξία τους 
μπορεί να συνειδητοποιηθεί στο μέγιστο μόνο στις επαρχιακές και ορεινές περιοχές 
(Antikainen et al., 2006). 
 
 
3. Μεθοδολογία 
 
 Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια για προτάσεις ενεργειών, με σκοπό 
τη βελτίωση των ηλεκτρονικών τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής μελέτης. Αρχικά 
πραγματοποιείται ανάλυση της περιοχής μελέτης ως προς την ταυτότητα και τις 
υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια ερευνάται η αξιοποίηση υφιστάμενων 
λύσεων, δεδομένου ότι πολλές υφιστάμενες εφαρμογές ηλεκτρονικού τουρισμού 
παγκοσμίου χρήσης μπορούν να εμπλουτιστούν με τοπικές πληροφορίες. Παράλληλα, 
εξετάζεται η δυνατότητα σχεδιασμού και δημιουργίας μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού 
τουρισμού για φορητές συσκευές, αποκλειστικά για την περιοχή μελέτης. Τέλος, γίνεται 
αξιολόγηση των λύσεων και δίνονται κάποια γενικά συμπεράσματα για τις προτεινόμενες 
ενέργειες. 
 
3.1 Περιοχή Μελέτης, Δήμος Ζαγορίου 
 Σύμφωνα με τους Zomeni et al. (2008), η περιοχή υπέστη τρεις μεταβατικές περιόδους 
αλλαγών χρήσεων γης τον προηγούμενο αιώνα. Η τρίτη περίοδος (μέσα 1980 ως σήμερα) 
χαρακτηρίζεται από μια στροφή της ταυτότητας της περιοχής στη παροχή υπηρεσιών με 
ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.  
 Οι επισκέψεις μας στην περιοχή επιβεβαίωσαν την παρατήρηση αυτή. Ο Δήμος 
Ζαγορίου είναι μια ορεινή περιοχή με τουριστικό προσανατολισμό και πλούσιο φυσικό και 
πολιτισμικό περιεχόμενο. Οι λιγοστοί κάτοικοι του Δήμου στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά 
στις τουριστικές δραστηριότητες. Είναι λοιπόν μεγάλης σημασίας να αξιοποιηθούν όλες οι 
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δυνατότητες που προσφέρονται για την βελτίωση των τουριστικών δραστηριοτήτων, ώστε ο 
δήμος να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα της εποχής μας. 
 
3.1.1 Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Ζαγορίου στον Ηλεκτρονικό Τουρισμό 
 Ο απλούστερος και αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξεταστεί η υφιστάμενη 
κατάσταση του δήμου, όσον αναφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είναι να χρησιμοποιηθεί 
η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου σήμερα, η Google Search2, κάτι που θα 
έκανε και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης. Δίνοντας ως κλειδιά αναζήτησης τις 
λέξεις “zagori” και “ζαγορι”, στην πρώτη σελίδα3

 Η επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ζαγορίου δεν είναι αποκλειστικά τουριστικού 
χαρακτήρα. Προσφέρει, επίσης, και κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του 
πολίτη. Αν και ο ιστότοπος είναι ακόμα σε πιλοτική λειτουργία (

 εμφανίζονται διάφορες ιστοσελίδες 
ξενοδοχείων και ξενώνων στο Ζαγόρι, η κεντρική σελίδα του δήμου Ζαγορίου καθώς και η 
σελίδα για το Ζαγόρι ενός ηλεκτρονικού τουριστικού ιστότοπου των Ιωαννίνων. 
 Πριν αναλυθούν τα αποτελέσματα, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ιδιωτικές σελίδες 
τουριστικών επιχειρήσεων θα εμφανίζονται, πάντα, ως αποτελέσματα στις ηλεκτρονικές 
αναζητήσεις. Το γεγονός έχει να κάνει με τη σωστή χρήση και αξιοποίηση των κριτηρίων 
που θέτει κάθε μηχανή αναζήτησης για την εύρεση αποτελεσμάτων και έτσι, με έναν καλό 
σχεδιασμό των ιστοσελίδων και συχνή ανανέωση μπορεί να επιτευχτεί πολύ καλή θέση σε 
σχετικές αναζητήσεις. Όμως, παρά την προσφορά τους στη διαφήμιση του τόπου, κανένας 
ιδιωτικός φορέας δεν έχει τη δυνατότητα ατομικά (ή απλά δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον) 
να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για μια ευρύτερη 
περιοχή. Η όλη διαδικασία χρειάζεται συνεργασία μεταξύ όλων των ιδιωτικών και δημοσίων 
φορέων. 

Δήμος Ζαγορίου, 2013), για 
το τουριστικό κομμάτι που αναλύεται επισημαίνονται κάποια θετικά και αρνητικά στοιχεία: 

• Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για σημεία, εκδηλώσεις και στοιχεία 
φυσικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος (οικισμοί, δρυμοί, πανηγύρια, 
δραστηριότητες κ.α.). 

• Πλήρης κατάλογος των τουριστικών επιχειρήσεων ανά οικισμό. 
• Ημερολόγιο εκδηλώσεων και βάση δεδομένων του τοπικού τύπου. 
• Δεν υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή του δικτυακού τόπου για φορητές συσκευές, 

όμως η ιστοσελίδα διατίθεται στη μορφή για τα πρότυπα πλοήγησης του διαδικτύου 
από φορητές συσκευές (Mobile Web). 

• Η ιστοσελίδα δεν δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης σε άλλη γλώσσα εκτός της 
ελληνικής, άρα απευθύνεται μόνο σε άτομα που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

• Αν και προσφέρεται χάρτης της περιοχής, αποτελεί μια απλή σύνδεση με τους 
χάρτες του Google, χωρίς να δίνεται δυνατότητα πλοήγησης ή εύρεσης των σημείων 
ενδιαφέροντος μέσω συνδέσμων της ιστοσελίδας. 

 Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν πολλές τεχνολογίες και 
εφαρμογές του ηλεκτρονικού τουρισμού που δεν αξιοποιούνται από την ηλεκτρονική σελίδα 
του δήμου, ενώ δεν διατίθεται και κάποια σχετική εφαρμογή για τις φορητές συσκευές. Στη 
συνέχεια της εργασίας εξετάζονται οι δυνατότητες με σκοπό τη βελτίωση των ηλεκτρονικών 
τουριστικών υπηρεσιών του δήμου. 
 
                                                           
2 https://www.google.gr/ πρόσβαση Απρίλιος 2013 
3 Η ηλεκτρονική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2013 
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3.2 Προτάσεις Αξιοποίησης Διεθνών Εφαρμογών 
 Η επιλογή των λύσεων που θα ακολουθήσει έγινε με βάση την δημοτικότητα των 
εφαρμογών στο διαδίκτυο. 
 
3.2.1 TripAdvisor και Ζαγόρι 
 Το TripAdvisor®

Jeacle and Carter, 2011
 αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, δικτυακή 

πύλη ηλεκτρονικού τουρισμού εμπορικής μορφής σήμερα ( , 
O'Connor, 2010), το οποίο διατίθεται και ως δικτυακός τόπος και ως εφαρμογή για πολλά 
λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών (Apple, Android, Nokia, και Windows). Με 
περισσότερες από 40 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα στο δικτυακό τόπο (Jeacle and 
Carter, 2011), περισσότερα από 20 εκατομμύρια «κατεβάσματα» σε φορητές συσκευές και 
πάνω από 100 εκατομμύρια κριτικές, γνώμες και φωτογραφίες χρηστών (TripAdvisor, 
2013), η δημοτικότητά του είναι αναμφισβήτητη. Λειτουργώντας λίγο ως κοινωνικό δίκτυο, 
λίγο ως εικονική κοινότητα και λίγο ως “blog”, το TripAdvisor είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιηθεί (O'Connor, 2010), ωστόσο η βασική του λειτουργία, όπως προκύπτει και 
από το όνομά του, είναι η παροχή τουριστικών συμβουλών, οι οποίες προκύπτουν μέσω 
πληροφοριών που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες (user-generated content), όπως κριτικές, 
φωτογραφίες κ.α., χρησιμοποιώντας δηλαδή την επικοινωνία Word-of-Mouth (Jeacle and 
Carter, 2011), που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ως σύστημα συστάσεων. 
Πρόσφατα, εισήχθη και η δυνατότητα εξατομίκευσης (personalization) των χρηστών, μέσω 
σύνδεσης του λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, προσφέροντας τη δυνατότητα 
δημιουργίας προφίλ από τις προτιμήσεις του χρήστη και των φίλων του, ώστε το σύστημα 
συστάσεων να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. 
 Επειδή το TripAdvisor χτίζεται από τους ίδιους τους χρήστες, το Ζαγόρι δεν απουσιάζει 
από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και υπάρχουν καταχωρημένοι4

 Για τις ανάγκες της εργασίας εξετάστηκε η δυνατότητα καταχώρησης ενός αξιοθέατου 
ως σημείο ενδιαφέροντος. Η διαδικασία είναι απλή: προσπαθώντας να γραφτεί μια κριτική 
για ένα μέρος που δεν υπάρχει στην βάση δεδομένων του ιστότοπου, ο χρήστης 
κατευθύνεται σε μια φόρμα αίτησης καταχώρησης του σημείου ενδιαφέροντος

 28 ξενώνες και 
ξενοδοχεία, 10 εστιατόρια και 2 τουριστικά αξιοθέατα. Οι διαφορές στον αριθμό των 
καταχωρήσεων είναι απόλυτα λογικές, αφού οι ιδιόκτητες τουριστικών καταλυμάτων έχουν 
πολλά να κερδίσουν από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο καθώς, εκτός από τις 
διαθέσιμες πληροφορίες και τις κριτικές των καταναλωτών, προσφέρεται και online 
κράτηση δωματίων. Αντίθετα, τα τουριστικά αξιοθέατα, δυστυχώς, δεν αντιμετωπίζονται ως 
σημεία που προσφέρουν άμεσα στους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων (γι αυτό και δεν 
συμπεριλαμβάνονται), εκτός βέβαια αν μπορούν να συνδυαστούν με παροχή υπηρεσιών 
(πεζοπορίες, rafting, κ.α.). 

5. Τα 
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για επιτυχή καταχώρηση είναι το όνομα, το είδος της 
δραστηριότητας και η διεύθυνση. Δοκιμαστικά, πραγματοποιήθηκε η καταχώρηση του 
Εθνικού Δρυμού στο φαράγγι του Βίκου-Αώου η οποία ήταν επιτυχής6

 Επειδή το TripAdvisor στηρίζεται στην επικοινωνία των χρηστών, αξίζει να αναφερθεί η 
αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων στο θέμα. Αν και δεν εξετάστηκαν 

, ενώ σε σύντομο 
χρονικό διάστημα δέχτηκε και κριτικές. 

                                                           
4 http://www.tripadvisor.com/Tourism-g656608-Zagori_Region_Ioannina_Region_Epirus-vacations.html, 
πρόσβαση Φεβρουάριος 2013 
5 http://www.tripadvisor.com/ListingRequest?t=Attraction 
6 http://www.tripadvisor.com/Attractions-g656608-Activities-Zagori_Region_Ioannina_Region_Epirus.html, 
πρόσβαση Μάιος 2013 
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όλες οι κριτικές των επισκεπτών, δεν εντοπίστηκαν απαντήσεις των ιδιοκτητών, έλειπε 
δηλαδή η διαδραστική επικοινωνία με τους καταναλωτές, μια από τις ισχυρότερες 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου. Η αγνόηση τέτοιων ζητημάτων έχει 
επισημανθεί (O'Connor, 2010), και δεν εντοπίζεται μόνο στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο, 
είναι μια σημαντική παράλειψη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
σήμερα. 
 
3.2.2 Wikitude 
 Το Wikitude (Wikitude, 2013) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές 
Επαυξημένης Πραγματικότητας παγκοσμίως, και διατίθεται για 3 από τα πιο δημοφιλή 
λειτουργικά φορητών συσκευών (Apple iOS, Android, και Blackberry 10). Αν και δεν είναι 
καθαρά τουριστική εφαρμογή, όλες οι εφαρμογές πλοήγησης και εύρεσης τοποθεσιών έχουν 
ιδιαίτερη σημασία στις τουριστικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί πολλούς 
δικτυακούς τόπους τεχνολογίας web 2.0 (Wikipedia, Facebook, TripAdvisor, Google, κ.α.) 
για την εισαγωγή τοποθεσιών και πληροφοριών σημείων ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι 
χρήστες έχουν την δυνατότητα προσθήκης σημείων, είτε μέσω των ιστοσελίδων που 
χρησιμοποιεί η εφαρμογή είτε δημιουργώντας έναν δικό τους «κόσμο» (world), με 
αποκλειστικά δικές τους τοποθεσίες και πληροφορίες. 
 Η εφαρμογή επιλέχθηκε λόγω της αξίας που μπορεί να έχει η Επαυξημένη 
Πραγματικότητα στον τουρισμό, ως καινοτομία και χρήσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία, καθώς 
και εξαιτίας της μεγάλης δημοτικότητάς της παγκοσμίως. Για την δοκιμή της εφαρμογής 
δημιουργήθηκε ένας «κόσμος» αποκλειστικά για τον Δήμο Ζαγορίου, μέσω ενός αρχείου 
ARML. Τα αρχεία ARML είναι μια επέκταση του προτύπου KML που χρησιμοποιεί το 
Google Earth για να αποθηκεύονται οι συντεταγμένες σημείων στον χάρτη. Το πρότυπο 
KML δεν αρκεί για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες της Επαυξημένης 
Πραγματικότητας, αντίθετα το ARML εκτός από την τοποθεσία προσφέρει και άλλες 
δυνατότητες στον χρήστη, όπως τηλεφωνική κλήση, φωτογραφίες, διεύθυνση, σύνδεση με 
ιστοσελίδες κ.α. (Lechner and Tripp, 2010). Αρχικά έγινε επιλογή τοποθεσιών των οποίων οι 
συντεταγμένες συλλέχθηκαν με επιτόπια εισαγωγή στοιχείων από GPS στο Google Earth. 
Από το Google Earth δημιουργήθηκε ένα αρχείο KML, το οποίο περιλάμβανε όλες τις 
τοποθεσίες των σημείων ενδιαφέροντος. Στην συνέχεια στο αρχείο KML έγινε επεξεργασία 
με τη γλώσσα προγραμματισμού XML, και τροποποιήθηκε σε αρχείο ARML παρέχοντας 
επιπλέον πληροφορίες για κάθε σημείο, όπως φωτογραφίες, διευθύνσεις, τηλέφωνα και 
σύνδεση με ιστοσελίδες. Τέλος το αρχείο ARML φορτώθηκε (uploaded) στον διακομιστή 
(server) του Wikitude, ώστε να είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή των φορητών συσκευών. Για 
να ανταποκρίνεται ο «κόσμος» στις προτιμήσεις των χρηστών, δόθηκαν οι κατηγορίες 
“culture”, “nature”, και “travel” (πολιτισμός, φύση, και ταξίδια) ως κλειδιά αναζήτησης.  
 Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται μερικά στιγμιότυπα από τις επιτόπιες δοκιμές της 
εφαρμογής, που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Απρίλιο-Μάιο 2013. Ο χρήστης, 
χρησιμοποιώντας την κάμερα της φορητής συσκευής, μπορεί να εντοπίσει σημεία γύρω του 
και με επιλογή αυτών να δει περισσότερες πληροφορίες (Εικόνα 3α), ενώ παράλληλα, η 
εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης στα σημεία με χάρτες του Google (Εικόνα 3β). 
Με την επιλογή ενός σημείου ενδιαφέροντος ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε 
περισσότερες πληροφορίες και μερικές διαδραστικές υπηρεσίες εφόσον υποστηρίζονται 
από την τοποθεσία, όπως τηλεφωνική κλήση, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
σύνδεση σε ιστοσελίδα κ.α. (Εικόνα 1γ).  
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(α)       (β)       (γ) 
Εικόνα 3. Στιγμιότυπα της εφαρμογής Wikitude, στην οποία δημιουργήθηκε ένας “κόσμος” με 

σημεία ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τον δήμο Ζαγορίου. 
 

Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό αν και παρουσιάστηκαν μερικά τεχνικά 
προβλήματα (κακή ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο και ασυμβατότητα με φορητές 
συσκευές), που δεν σχετίζονταν με τις δυνατότητες της εφαρμογής. Τα σημεία 
ενδιαφέροντος εμφανίζονταν στην κάμερα της φορητής συσκευής με ακρίβεια 1-2 μέτρων, 
ενώ η πρόσβαση στις διάφορες πρόσθετες πληροφορίες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος 
της εφαρμογής ήταν γρήγορη και εύκολη. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν στην 
παροχή οδηγιών πλοήγησης στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η λειτουργία αυτή δεν γίνεται 
απευθείας από το Wikitude, αλλά δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές 
πλοήγησης. Δοκιμάζοντας την σύνδεση με την εφαρμογή Google Maps, το αποτέλεσμα δεν 
ήταν πάντα ικανοποιητικό. Αυτό συμβαίνει γιατί η εφαρμογή Google Maps χρησιμοποιεί τη 
διεύθυνση των σημείων ως τελικό προορισμό και σημεία που δεν έχουν διεύθυνση (π.χ. 
πέτρινα γεφύρια), δεν εμφανίζονται σωστά στους χάρτες (το σύνηθες αποτέλεσμα ήταν 
«κοντά στην επαρχιακή οδό...»). Το πρόβλημα ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση 
κάποιας άλλης εφαρμογής εκτός του Google Maps για πλοήγηση. 
 
3.3 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Τουρισμού για το Ζαγόρι 
 Όπως αναφέρθηκε στη μεθοδολογία, εξετάζεται η πιθανότητα σχεδιασμού και 
δημιουργίας μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για φορητές συσκευές, αποκλειστικά 
για τον Δήμο Ζαγορίου. Αρχικά μελετώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών 
περιοχών ως βάση για τον ορθό σχεδιασμό της εφαρμογής. Στη συνέχεια, αναλύονται οι 
δυνατότητες και λειτουργίες που πρέπει να πληροί η εφαρμογή, δίνοντας και ένα 
παράδειγμα της δομής, και τέλος πραγματοποιείται αξιολόγησή της. 
 
3.3.1 Κριτήρια Σχεδιασμού 
 Η εφαρμογή δεν θα διατίθεται με χρέωση, σκοπός δεν είναι το κέρδος από την πώληση 
λογισμικού αλλά η διαφήμιση του τόπου μέσω της καινοτομίας και των ευκολιών που 
προσφέρει η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών σε φορητές συσκευές. Εντούτοις, για να έχει η 
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εφαρμογή απήχηση στους επισκέπτες της περιοχής, σύμφωνα με τη μελέτη που προηγήθηκε 
θεωρείται ότι πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Υποστήριξη τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 
• Υποστήριξη, τουλάχιστον, των δύο πιο διαδεδομένων λειτουργικών φορητών 

συσκευών (Apple iOS, Android) και όσο το δυνατόν περισσότερων φορητών 
συσκευών (smartphones, tablets). 

• Πληροφορίες και πολυμέσα για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής 
(αξιοθέατα και τουριστικές επιχειρήσεις). Η επίσημη ιστοσελίδα του δήμου παρέχει 
ήδη τη βάση δεδομένων, όμως πρέπει να προστεθούν συντεταγμένες για να υπάρχει 
δυνατότητα πλοήγησης. 

• Το ημερολόγιο εκδηλώσεων είναι μια έξυπνη και χρήσιμη προσθήκη στην 
ιστοσελίδα του δήμου και πρέπει να συμπεριληφθεί στην εφαρμογή. Σε δεύτερο 
στάδιο, οι εκδηλώσεις μπορούν να εισαχθούν ως χώρο-χρονικά σημεία 
ενδιαφέροντος σε χάρτες ή Επαυξημένη Πραγματικότητα. Οι Schmeiß, et al.  (2010) 
επισημαίνουν την απουσία εφαρμογών που να υποστηρίζουν χρονικά (π.χ. έναρξη 
και διάρκεια), εκτός από χωρικά, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Χάρτες για πλοήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη 
μορφή, καθώς και Επαυξημένη Πραγματικότητα.  

• Σύνδεσμοι των σημείων ενδιαφέροντος με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες ή την 
εφαρμογή του TripAdvisor, για τις περιπτώσεις που ο χρήστης βρίσκεται εντός 
εμβέλειας ασυρμάτου δικτύου. Θα ήταν ορθό να μην αγνοηθεί η δύναμη ενός τόσο 
μεγάλου κοινωνικού δικτύου που σχετίζεται με τον τουρισμό. 

• Υποστήριξη πρόγνωσης του καιρού όταν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για 
ασφάλεια εκτός δικτύου μπορεί να προστεθεί μια προειδοποίηση για κάποιες 
τοποθεσίες, όπου ο καιρός αποτελεί κίνδυνο, ώστε ο χρήστης να προβαίνει σε 
έλεγχο πριν την επίσκεψη. 

• Δυνατότητα αποστολής σήματος κινδύνου με γεωγραφικό εντοπισμό του χρήστη. 
• Προώθηση της εφαρμογής από την επίσημη ιστοσελίδα ή και από οποιαδήποτε 

διαφημιστική προσπάθεια του δήμου, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν ότι υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα στη διάθεσή τους. 

 
3.3.2 Δομή της Εφαρμογής 
 Στο πλαίσιο της εργασίας, αναπτύχθηκε ένα παράδειγμα της επιθυμητής δομής της 
εφαρμογής Ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε σε γλώσσα Java για το λειτουργικό 
σύστημα Android 2.3.3 και άνω, με χρήση του Eclipse7

Η επιθυμητή δομή της εφαρμογής φαίνεται σχηματικά στην 

, ενός ανοιχτού, πολύ-γλωσσικού 
περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού. Σκοπός, στην παρούσα φάση, δεν είναι η δημιουργία 
μιας έτοιμης ολοκληρωμένης εφαρμογής αλλά η κατανόηση και καταγραφή των 
χαρακτηριστικών, που θεωρήθηκαν σημαντικά, για την μέγιστη εργονομία και χρησιμότητα 
ενός σχετικού λογισμικού. 

Εικόνα 4. Η επιλογή 
γλώσσας θα πρέπει να είναι η πρώτη επαφή του χρήστη με την εφαρμογή. Στη συνέχεια, 
ανοίγει η καρτέλα με τις πληροφορίες για τα σημεία ή τις διαδρομές ενδιαφέροντος, ενώ μια 
μπάρα δράσεων θα περιέχει τις επιλογές για περιήγηση στις υπόλοιπες καρτέλες 
υπηρεσιών. Σημαντική λεπτομέρεια, και ουσιαστικής σημασίας, αποτελεί η σύνδεση των 
διαφόρων στοιχείων (τοποθεσίες, διαδρομές ή και εκδηλώσεις) με τον χάρτη και την 

                                                           
7 http://www.eclipse.org/ 
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Επαυξημένη Πραγματικότητα για την παραγωγή οδηγιών πλοήγησης. Το περιεχόμενο 
πρέπει να είναι σε μορφή δεδομένων που ο χρήστης κατεβάζει μαζί με την εφαρμογή ώστε 
να μην απαιτείται περαιτέρω σύνδεση με το διαδίκτυο, εκτός από την υπηρεσία πρόγνωσης 
του καιρού. Τέλος, ένα μενού ρυθμίσεων θα μπορεί να εμφανίζεται με το πάτημα ενός 
κουμπιού της φορητής συσκευής (οι περισσότερες διαθέτουν ειδικό κουμπί για αυτόν το 
σκοπό), όπου ο χρήστης θα μπορεί να ελέγξει κάποιες λειτουργίες (π.χ. μετρητικό σύστημα) 
και να θέσει τον δέκτη για αποστολή μηνύματος κινδύνου με γεωγραφικό εντοπισμό. 
 

 
Εικόνα 4. Σχηματική αναπαράσταση της επιθυμητής δομής τουριστικής εφαρμογής για τον δήμο 

Ζαγορίου. 
 
 Τα γραφικά της εφαρμογής δεν πρέπει να είναι πολύ απλά και αδιάφορα στον χρήστη 
αλλά ούτε και πολύ σύνθετα, ώστε να αποτελούν πρόβλημα στην περιήγηση φορητών 
συσκευών με μικρή υπολογιστική δύναμη και μικρή οθόνη. Στην Εικόνα 5α παρουσιάζεται 
το αρχικό μενού, με τον τίτλο (πάνω αριστερά), μια μηχανή αναζήτησης των διαφόρων 
στοιχείων (εικονίδιο μεγεθυντικού φακού, πάνω δεξιά), κατηγορίες των σημείων και 
διαδρομών ενδιαφέροντος, και τέλος οι καρτέλες περιήγησης στις διάφορες υπηρεσίες της 
εφαρμογής (κάτω). Η επιλογή των διαφόρων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται με 
ευανάγνωστες καρτέλες στο κάτω ή στο πάνω μέρος του αρχικού μενού, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι να μπορούν να περιηγηθούν εύκολα και εργονομικά στην εφαρμογή. 
Επιλέγοντας ένα στοιχείο από τις κατηγορίες ο χρήστης οδηγείται σε μια λίστα όπου μπορεί 
να υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης από την τοποθεσία (Εικόνα 5β). Η 
επιλογή ενός στοιχείου από την λίστα καταλήγει στην τελική δραστηριότητα η οποία 
περιέχει πληροφορίες και επιλογή για μετάβαση στον χάρτη (Εικόνα 5γ). 
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    (α)       (β)       (γ) 
Εικόνα 5. Στιγμιότυπα της πειραματικής εφαρμογής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αναφοράς της 

επιθυμητής δομής μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εφαρμογής για τον Δήμο Ζαγορίου. 
 
3.4 Αξιολόγηση των Λύσεων 
 Η ενσωμάτωση τοπικών πληροφοριών σε διεθνείς εφαρμογές είναι μια απλή διαδικασία 
και σπάνια απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι ο εντοπισμός των 
πραγματικά χρήσιμων και δημοφιλών εφαρμογών, ώστε οι πληροφορίες να είναι 
προσβάσιμες από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Από πλευράς υπηρεσιών, 
δύσκολα μπορεί να βρεθεί μια λύση που να απαντά σε όλες τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης 
περιοχής και ακόμα λιγότερο στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες  η ανάπτυξη σχετικών 
λογισμικών είναι περιορισμένη ως ανύπαρκτη. Ωστόσο, η δύναμη των διεθνών εφαρμογών 
εντοπίζεται στη διαφήμιση και προώθηση ενός τόπου, αξιοποιώντας κυρίως τα κοινωνικά 
δίκτυα. Το Ζαγόρι είναι ένας τουριστικός προορισμός ιδιαίτερης αξίας και η απλή 
καταχώρηση πληροφοριών αρκεί, ώστε οι χρήστες να αναλάβουν την περαιτέρω ανάδειξη 
της περιοχής, με σχόλια, κριτικές και οπτικό υλικό, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την έρευνα 
στο TripAdvisor. Με μηδαμινό κόστος και ανταπόκριση σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοιου 
είδους εφαρμογές δεν πρέπει να μην αγνοηθούν.   
 Η δημιουργία μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού φορητών συσκευών 
αποκλειστικά για το Ζαγόρι θα προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα στους χρήστες: 

• Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 

• Εργονομία, δηλαδή ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στον χρήστη από μία 
εφαρμογή. 

• Επιλογή υπηρεσιών κατάλληλων για την συγκεκριμένη περιοχή. 
• Έλεγχο του περιεχομένου των τουριστικών πληροφοριών από τους κατάλληλους 

φορείς. 
 Παράλληλα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν τα εξής μειονεκτήματα: 

• Έλλειψη της άμεσης και διαδραστικής επικοινωνίας των χρηστών και ιδιοκτητών 
επιχειρήσεων, εκτός αν δοθεί η δυνατότητα αυτή όταν ο χρήστης βρίσκεται εντός 
εμβέλειας ασυρμάτου δικτύου. 
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• Ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης της εφαρμογής με τις νέες τάσεις τουρισμού και 
ΤΠΕ. 

 Είναι δύσκολο να απαντηθεί το αν η ύπαρξη μιας τέτοιας εφαρμογής θα βοηθήσει 
άμεσα στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου του δήμου. Γεγονός θα είναι η βελτίωση των 
τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής και μια ελκυστική καινοτομία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως διαφημιστικός παράγοντας. Η πραγματική επιτυχία του m-Ζαγόρι θα 
είναι η σύνδεσή του με τον Δήμο, ως ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται προσοχή στον σχεδιασμό και διαχείριση της 
εφαρμογής, ώστε να μην καταλήξει να είναι μια απλή ψηφιοποιημένη έκδοση ενός 
τουριστικού καταλόγου, αλλά να προσφέρει ουσιαστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
πληροφορίες στους επισκέπτες.   
 
 
4. Συμπεράσματα 
 
 Ο Δήμος Ζαγορίου είναι μια ορεινή περιοχή με τουριστικό προσανατολισμό και πλούσιο 
φυσικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Ο τουριστικός τομέας, ίσως, να μην αποτελεί τη μόνη 
αναπτυξιακή συνιστώσα της περιοχής, σίγουρα αποτελεί την κυρίαρχη σήμερα. Έτσι, η 
ανταπόκρισή του στις διεθνείς, σύγχρονες τάσεις των επισκεπτών είναι μεγάλης σημασίας. 
 Ο ηλεκτρονικός τουρισμός δεν είναι απλώς μια νέα έκφραση των υπαρχουσών 
τουριστικών υπηρεσιών. Οι νέες ΤΠΕ δημιούργησαν ένα παγκόσμιο, πολύπλοκο και 
ζωντανό σύστημα με κινητήρια δύναμη το διαδίκτυο, το οποίο μεταβάλλεται και εξελίσσεται 
κάθε στιγμή, ενώ επηρεάζει τις λήψεις αποφάσεων εκατομμυρίων καταναλωτών. Η 
καινοτομία, η διαφήμιση και το μάρκετινγκ στηρίζονται κατά ένα μεγάλο βαθμό στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ποσοστό του κόσμου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σχεδόν 
για οποιαδήποτε ενέργεια ολοένα και αυξάνεται. Το να αγνοηθεί ένα τόσο ισχυρό σύστημα 
σήμερα, κάλλιστα, μπορεί να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση. 
 Οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων έχουν αντιληφθεί τη δύναμη των ΤΠΕ και 
ελάχιστοι πλέον δεν κάνουν χρήση αυτών, έστω και σε απλή μορφή. Το Ζαγόρι δεν αποτελεί 
εξαίρεση και αρκετοί τουριστικοί φορείς έχουν ήδη εισχωρήσει σε ισχυρά  κοινωνικά δίκτυα 
για την προώθηση των υπηρεσιών τους. Ωστόσο, κανένας μεμονωμένος ιδιωτικός φορέας 
δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για μια περιοχή.  
 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών καθιστούν δύσκολη την απλή 
ενσωμάτωση των υφιστάμενων δημοφιλών τουριστικών διαδικτυακών εφαρμογών σε αυτές. 
Για να είναι λειτουργικές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην 
ταυτότητα και τις ιδιότητες των συγκεκριμένων περιοχών. Η εδραίωση της χρήσης των 
φορητών συσκευών δυσκολεύει την κατάσταση, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν στις μελλοντικές δράσεις. 
 Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν ένα ακόμα βήμα για την ορθή 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στον Ελληνικό ορεινό χώρο. Υποστηρίζουμε ότι η αναπαραγωγή των 
υφιστάμενων τουριστικών εφαρμογών δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ορεινών 
περιοχών, και η εξολοκλήρου δημιουργία μιας εφαρμογής αποκλειστικά για τον Δήμο 
Ζαγορίου είναι μια ενέργεια καινοτόμα, λειτουργική και αποτελεσματική από πολλές 
πλευρές. Μια πόλη έχει μεγάλη πυκνότητα αξιοθέατων σε μικρή σχετικά έκταση. Οι ορεινές 
περιοχές πρέπει να αναδείξουν μιας άλλης ποιότητας “αξιοθέατα” για να γυμνάσουν τα 
κριτήρια ενός υπολογίσιμου τουριστικού ρεύματος, ώστε να αποκτήσουν σταθερό κοινό. 
Ένα κοινό, που όχι μόνο θα μείνει περισσότερο και θα επιστρέψει, αλλά και που θα 
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αγαπήσει την περιοχή, θα την υποστηρίζει από όπου κι αν βρίσκεται με όποιο τρόπο μπορεί. 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση το m-Ζαγόρι είναι πραγματικά πολύτιμο. 
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Περίληψη 

Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του Ζαγορίου. 
Η ανάπτυξή του ξεκινά από τη δεκαετία του ’60, εξελίσσεται και μεταβάλλεται σημαντικά, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Στην εργασία 
παρουσιάζεται, αναλύεται και αξιολογείται το τουριστικό προφίλ της περιοχής του 
Ζαγορίου. Διερευνώνται στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της επισκεψιμότητας στην 
περιοχή, στην κατανομή μεταξύ Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, στη διάρκεια παραμονής 
των επισκεπτών, στην κατανομή των επισκεπτών μεταξύ Ανατολικού και Κεντροδυτικού 
Ζαγορίου, στις κυριότερες αιτίες προσέλκυσης των επισκεπτών στην περιοχή, στα 
προβλήματα και τις ελλείψεις που εντοπίζονται, στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στον 
τουρισμό της περιοχής κλπ. Μέσα από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων 
επιχειρείται η διαμόρφωση μιας αντικειμενικής εικόνας των χαρακτηριστικών της 
τουριστικής δραστηριότητας του Ζαγορίου. Η ανάλυση γίνεται μέσω της μεθόδου της 
Ασαφούς Delphi. Η έρευνα έγινε σε επιλεγμένους οικισμούς του Ζαγορίου. Προκύπτει, 
μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει σημαντική ανισοκατανομή του τουρισμού μεταξύ Ανατολικού και 
Κεντροδυτικού Ζαγορίου, οι Έλληνες επισκέπτες είναι σημαντικά περισσότεροι από τους 
ξένους (στο σύνολο της περιοχής), οι ξένοι επισκέπτες διαμένουν περισσότερες μέρες, κατά 
μέσο όρο, από τους Έλληνες ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τους Έλληνες 
επισκέπτες, πολύ περισσότερο, σε σχέση με τους ξένους. Επιπλέον, προκύπτει ότι η τριετία 
2005 – 2008 υπήρξε η καλύτερη, αναφορικά με τον αριθμό των επισκεπτών που 
προσέλκυσε η περιοχή, ενώ από το 2009 και μετά υπήρξε σημαντική πτώση της τουριστικής 
δραστηριότητας που φτάνει και το 70%.  

 
Abstract 

Tourism is the main economic activity in Zagori. Its development begins in the 
60s, evolving and changing especially in recent years, due to the economic crisis. In 
this paper, the tourism profile of Zagori is presented, analyzed and evaluated. Data 
regarding the evolution of visitation, the distribution of Greek and foreign visitors, 
the stay duration of visitors, the distribution of visitors between East and Midwest 
Zagori, the main reasons attracting visitors, the problems and deficiencies, the 
impact of the economic crisis on tourism etc. are examined. Through data analysis 
and elaboration an objective profile of the local tourism activity’s characteristics is 
attempted. The analysis is done through the application of Fuzzy Delphi method. 
The survey was conducted in selected villages of Zagori. It is showed that, among 
else, there is a significant imbalance of tourism distribution between East and 
Midwest Zagori, Greek visitors are significantly more than foreigner visitors (at the 
whole of the region), foreign visitors stay, in average, more days than Greek visitors 
and economic crisis affected mostly negatively Greek visitors. Moreover, it appears 
that the three years 2005-2008 were the best regarding the number of visitors 
attracted and since 2009 there has been a significant reduction in tourism activity 
that reaches up to 70%. 
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1. Εισαγωγή 
 

Το Ζαγόρι αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό, με σταθερή παρουσία στον 
τουριστικό χάρτη της χώρας. Το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον της περιοχής, σε 
συνδυασμό με την τοπική πολιτισμική παράδοση αποτέλεσαν και αποτελούν τα στοιχεία 
έλξης επισκεπτών στην περιοχή. Η οροσειρά της Τύμφης με την Δρακόλιμνη σε υψομ. 
2.000μ. περίπου, το φαράγγι του Βίκου, ο ποταμός Βοϊδομάτης, οι φυσικές κολυμπήθρες 
του Πάπιγκου και τα πολλά ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια, διάσπαρτα σε όλη την 
περιοχή, είναι μερικά μόνο από τα ιδιαίτερα στοιχεία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 
Η σημασία της περιοχής υπογραμμίζεται με την ίδρυση του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου, 
το 19731

Τα τελευταία τριάντα χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη μέθοδο "DELPHI". Είναι μια 
μέθοδος\τεχνική που επινοήθηκε κατά τη δεκαετία του 1940 από τη RAND Corpοration με 
την καθοδήγηση του Helmer (Dalkey, 1968). Η πρωτοποριακή μελέτη πραγματοποιήθηκε, 

 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ορειβατικό καταφύγιο της Αστράκας εμφανίζει τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, μαζί με αυτά του Ολύμπου, στην Ελλάδα. Η σημασία και η 
αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Ζαγορίου, ως μοχλού ανάπτυξης του τουρισμού 
στην περιοχή, γίνεται ήδη από τη δεκαετία του ’70 αντιληπτή. Το 1975, ξεκινά η υλοποίηση 
προγράμματος του ΕΟΤ για την αξιοποίηση των Παραδοσιακών Οικισμών και 
συγκεκριμένα, για την αναστήλωση και διατήρηση κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
μέσω της μετατροπής τους σε ξενώνες, μουσεία, εστιατόρια, κοινοτικά γραφεία κλπ. Στο 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται, αρχικά, έξι οικισμοί, μεταξύ των οποίων το Πάπιγκο 
Ζαγορίου. Το πρόγραμμα έλαβε διακρίσεις και βραβεία. Το 1989 δόθηκε το βραβείο Europa 
Nostra για τη μελέτη στο Πάπιγκο (Μποζινέκη-Διδώνη, 2004). 

Ο τουρισμός αποτέλεσε, την κύρια σχεδόν, πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους 
οικισμούς, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, οι οικισμοί του Ανατολικού και του 
Κεντροδυτικού Ζαγορίου εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένοι, τόσο ως προς τα 
γενικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς την τουριστική δραστηριότητα. Επιπλέον, τα 
τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το 2009, εκτιμάται ότι η γενικότερη οικονομική κρίση της 
χώρας έχει επιδράσει και στην τουριστική δραστηριότητα του Ζαγορίου. Πώς εξελίσσεται η 
τουριστική δραστηριότητα στο Ζαγόρι; Πώς διαφοροποιείται αυτή, ανά περιοχή και πώς 
έχει επιδράσει η οικονομική κρίση στον τουρισμό του Ζαγορίου; Τα ερωτήματα αυτά 
αποτέλεσαν το έναυσμα της παρούσης εργασίας.    

Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση της 
επισκεψιμότητας και του τουριστικού προφίλ του Ζαγορίου, με τη βοήθεια της μεθόδου 
Delphi. Το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου και ο τρόπος εφαρμογής της στην εργασία 
παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθούν τα 
βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του Ζαγορίου, ως τουριστικού προορισμού, μέσα 
από την εμπειρία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην περιοχή. 
Στόχος είναι, επίσης, να αναδειχθούν τάσεις, προβλήματα και προοπτικές με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας υγιούς τουριστικής δραστηριότητας που να καλύπτει όλη την περιοχή του 
Ζαγορίου.  

 
 
2. Η Μέθοδος Delphi 

 

1 Ο Δρυμός αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 
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για να επιτευχθεί μια σύγκλιση απόψεων μεταξύ διαφόρων ειδικών σχετικά με κάποιο θέμα 
άμυνας της Στρατιωτικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. Φέρει το όνομα "DELPHI" από το 
Ελληνικό "ΔΕΛΦΟΙ", γιατί βοηθά στην πρόβλεψη. Στις αρχικές μελέτες γινόταν προσπάθεια 
με τη μέθοδο αυτή να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον,  σε περιπτώσεις που 
το θέμα ήταν περίπλοκο και αβέβαιο (Dalkey, 1968). 
Ο Hostrop (1975) ανακεφαλαιώνει τη σειρά των βημάτων (γεγονότων) που ακολουθούνται 
σύμφωνα με τη μέθοδο "DELPHI", όπως την είδε ο ιδρυτής της Helmer: 

• Ζητείται από τους συμμετέχοντες, που συνήθως παραμένουν άγνωστοι μεταξύ τους, 
να εκφέρουν τη γνώμη τους για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Η γνώμη τους δίνεται 
γραπτά, ώστε στη συνέχεια να προετοιμαστεί ένα ερωτηματολόγιο. Έτσι π.χ. 
αναφέρονται στις δραστηριότητες που προτείνονται να γίνουν για κάποιο θέμα ή 
κάνουν προβλέψεις για το μέλλον σχετικά με το θέμα. 

• Στη συνέχεια, ζητείται από τους μετέχοντες στην έρευνα να αξιολογήσουν το σύνολο 
των ιδεών (γνωμών) που εκφράστηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο. Η αξιολόγηση 
αυτή γίνεται με κάποιο κριτήριο, π.χ. τη σημασία τους, την πιθανότητα επιτυχίας 
κλπ. 

• Συγκεντρώνονται κατόπιν οι προτάσεις τους και ο ερευνητής τις επεξεργάζεται, 
δίνοντάς τους ομοιόμορφη διατύπωση και διευκρινίζοντας ό,τι χρειάζεται. 

• Στη συνέχεια, κάθε μέλος της ομάδας παίρνει το νέο ερωτηματολόγιο, μαζί με την 
περίληψη των απαντήσεων (απόψεων) που δόθηκαν για κάθε συγκεκριμένη 
ερώτηση. Αν οι απόψεις ορισμένων αποτελούσαν τη μειοψηφία στο πρώτο στάδιo, 
τους ζητείται να επανεξετάσουν το θέμα και να αναθεωρήσουν, εφόσον γίνεται, την 
άποψή τους ή να αιτιολογήσουν τη διαφορετική γνώμη τους. 

• Συγκεντρώνονται και πάλι από τον ερευνητή οι προτάσεις των μελών της ομάδας 
και ακολουθεί νέα επεξεργασία και νέες περιλήψεις των απαντήσεων. 

• Κάθε μέλος της ομάδας παίρνει από τον ερευνητή νέο αντίγραφο του 
ερωτηματολογίου και ενημερωμένη περίληψη όλων των απαντήσεων του γύρου, 
ακόμη και εκείνων που έχουν διαφορετικές απόψεις. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα, 
για μια ακόμα φορά, να αναθεωρήσει ή όχι τη γνώμη του. 

• Τελικά, ο ερευνητής συγκεντρώνει τα αντίγραφα του ερωτηματολογίου του 
τελευταίου γύρου και τα ανακεφαλαιώνει για την τελική αναφορά (report). 

• Ακολουθεί επικοινωνία του ερευνητή με κάθε μέλος της ομάδας σε μια διαδικασία 
ερωτήσεων, διευκρινήσεων και ανατροφοδότησης (feedback), με σκοπό την 
ελάττωση στο ελάχιστο της πιθανότητας λανθασμένης ερμηνείας διαφόρων 
απόψεων. 

Αργότερα, διάφοροι ερευνητές διατύπωσαν και εφάρμοσαν τροποποιήσεις της, ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιείται σε ποικιλία περιπτώσεων (Linstone and Turoff, 1975). Έτσι, 
διαπιστώνεται σήμερα ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η "DELPHI" με κάποιες τροποποιήσεις. 

Ο Hostrop (1975) αναφέρει ότι η "DELPHI" μπορεί να δώσει στον ερευνητή 
περισσότερο αντικειμενικά μέσα για: (1) την εκτίμηση των διαφόρων γνωμών σχετικά με 
τους στόχους που τέθηκαν, (2) να δοθούν προτεραιότητες για την ιεράρχηση των 
αντικειμενικών σκοπών της έρευνας, (3) να καθοριστεί ο βαθμός ομοφωνίας που υπάρχει 
σχετικά με τους στόχους. 

Γενικά, η "DELPHI" θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ερευνητή στην εκτίμηση του "τι 
είναι" και "τι θα έπρεπε να είναι" κάποια κατάσταση, λαμβανομένων υπόψη των 
οργανωτικών συνθηκών, στόχων κλπ.  

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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2.1 Η  Ασαφής Μέθοδος Delphi  
Η Ασαφής Μέθοδος Delphi αποτελεί εξέλιξη της κλασικής μεθόδου Delphi, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί καλύτερη διαχείριση ορισμένων εγγενών προβλημάτων 
της μεθόδου. Η απεικόνιση  των δεδομένων με τη βοήθεια ασαφών αριθμών αντί διακριτών 
τιμών θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη (Chang et al., 2000), αφού οι απαντήσεις στηρίζονται 
στην προσωπική εμπειρία των ειδικών και είναι υποκειμενικές. Με τη χρήση ασαφών 
αριθμών, οι διαφορές, μεταξύ των ειδικών, μπορούν να διατηρηθούν, εντός αποδεκτών 
διαστημάτων. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με την Ασαφή Μέθοδο Delphi, κρίθηκε 
αναγκαία στην προκειμένη περίπτωση, καθώς η αντίληψη που έχει ο ερωτώμενος (ανάλογα 
με την εμπειρία του, τον οικισμό καταγωγής του και διαμονής), σχετικά με τα στοιχεία 
τουριστικής επισκεψιμότητας του παρελθόντος και του παρόντος, διαφοροποιείται σε 
σημαντικό βαθμό και αυτό καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον προσδιορισμό μιας και μόνης 
διακριτής τιμής. Οι ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί θεωρούνται ως ιδιαίτερα κατάλληλοι για τον 
σκοπό αυτό (Bojadziev and Bojadziev, 1997), καθώς μπορούν να παραχθούν εύκολα, 
ζητώντας από τους ειδικούς να προσδιορίσουν τρεις τιμές: τη μέγιστη, την ελάχιστη και την 
πιο πιθανή. 

 
2.2 Μεθοδολογία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε «ειδικούς» στον τομέα του τουρισμού στο Ζαγόρι 
(ιδιοκτήτες ξενώνων, εστιατορίων κλπ). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο. 
Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια με τα οποία υλοποιήθηκαν δύο γύροι 
ερωτήσεων – στη βάση της μεθοδολογίας της Delphi. Στον πρώτο γύρο οι ερωτηθέντες 
κλήθηκαν να απαντήσουν σύμφωνα με την εμπειρία τους και την εκτίμησή τους σε μία 
σειρά από ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου ερωτήσεις, σχετικές με το μέγεθος και το 
είδος της επισκεψιμότητας στο Ζαγόρι. Πραγματοποιήθηκε και δεύτερος γύρος ερωτήσεων, 
ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά ερωτήσεων από τον προηγούμενο, καθώς σε μερικές από 
τις ερωτήσεις του πρώτου γύρου πολλοί από τους ερωτηθέντες είτε δεν απάντησαν, είτε οι 
απαντήσεις τους παρουσίαζαν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους. Με βάση την 
ανάλυση των δεδομένων του πρώτου γύρου βγήκαν για κάθε μία από τις ποσοτικές 
ερωτήσεις οι μέσοι όροι των απαντήσεων βάσει των οποίων, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να 
απαντήσουν για δεύτερη φορά. Ο δεύτερος γύρος δίνει την ευκαιρία στους ερωτηθέντες να 
διαφοροποιήσουν, αν επιθυμούν, την προηγούμενη απάντησή τους, ώστε να συγκλίνει με 
αυτή του μέσου όρου. Επιπλέον, στον δεύτερο γύρο διευκρινίστηκαν, αλλάχθηκαν και 
προστέθηκαν ορισμένες νέες ερωτήσεις για την αποσαφήνιση και τη βελτίωση της εικόνας 
σχετικά με τη κατάσταση της επισκεψιμότητας στο Ζαγόρι. 

Για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης 
πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συνεντεύξεις (σε υπαλλήλους του ΕΛΓΑ και στον Δήμαρχο του 
Ζαγορίου), από τις οποίες εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία όπως 
διαπιστώθηκε, συμπίπτουν, σε μεγάλο βαθμό, με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
την ανάλυση των ερωτηματολογίων. 
 
 
3. Αποτελέσματα έρευνας 
 
3.1 Καθορισμός της ομάδας ειδικών και κατασκευή ερωτηματολογίου 

Η έρευνα των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 12 ειδικών, στο σύνολο 
της περιοχής ενδιαφέροντος, και κυρίως σε οικισμούς με σημαντική τουριστική κίνηση. 
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Επιλέχθηκαν έξι (6) οικισμοί προς μελέτη: το Δίλοφο (2 ερωτηματολόγια), το Πάπιγκο (2 
ερωτηματολόγια), η Βίτσα (1 ερωτηματολόγιο), το Μονοδένδρι (1 ερωτηματολόγιο), το 
Σκαμνέλι (2 ερωτηματολόγια), οι Ασπράγγελοι (3 ερωτηματολόγια) και η Αρίστη (1 
ερωτηματολόγιο). Η επιλογή των συγκεκριμένων οικισμών έγινε γιατί συγκεντρώνουν την 
κύρια τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. ο ορισμός των ειδικών προήλθε από άτομα 
τα οποία είτε διαμένουν μόνιμα στην περιοχή είτε λόγω επαγγέλματος (στη πλειονότητά 
τους, αρκετών ετών) έχουν αποκτήσει βιωματική εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο της 
έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν επαρκώς στις ερωτήσεις της έρευνας. 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 8 ξενοδόχοι (δύο από το Πάπιγκο, ένας από το 
Δίλοφο, ένας από τη Βίτσα, δύο από το Σκαμνέλι, ένας από το Μονοδένδρι και ένας από την 
Αρίστη), ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας (από το Δίλοφο) και δύο ιδιοκτήτες καφετέριας ή 
εστιατορίου (από τους Ασπραγγέλους). Άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν καλή γνώση της 
τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Επιπλέον, στην έρευνα συμμετείχε και ο Δήμαρχος 
Ζαγορίου από τον οποίο αντλήθηκαν σχετικές πληροφορίες, μέσω συνέντευξης. 

Το ερωτηματολόγιο του 1ου γύρου περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις. Πιο αναλυτικά, οι 
ερωτήσεις του πρώτου γύρου διαρθρώθηκαν και δομήθηκαν σε τρεις ενότητες με βάση το 
περιεχόμενό τους. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία των επισκεπτών. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με 
το είδος του τουριστικού προορισμού και η τρίτη ενότητα αφορά σε ερωτήσεις που 
σχετίζονται με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην τουριστική δραστηριότητα του 
Ζαγορίου. Στον δεύτερο γύρο επανεξετάστηκαν ερωτήσεις που αφορούν ποσοτικά δεδομένα 
σχετικά με τους επισκέπτες. 

 
3.1.2 Αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης  των απαντήσεων του 1ου γύρου 
 

Α. Ενότητα ερωτήσεων που αφορά στα χαρακτηριστικά της επισκεψιμότητας 
και στο προφίλ των επισκεπτών 
  

Ερώτηση 1: Κατά προσέγγιση, πόσοι είναι οι επισκέπτες των Ζαγοροχωρίων σε ετήσια 
βάση; Παρακαλείσθε να δώσετε την ελάχιστη, μέγιστη και την πιο πιθανή τιμή σε αριθμό 
τουριστών. 

Στην πρώτη ερώτηση παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές αποκλίσεις στις απαντήσεις 
των ερωτηθέντων. Δύο από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως ο αριθμός των επισκεπτών 
κυμαίνεται γύρω στις 90.000, τρεις απάντησαν 30.000 - 40.000 και άλλοι δύο απάντησαν 
γύρω στους 15.000. Τέλος, οι υπόλοιποι 5 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την 
απάντηση. Προκύπτει, ότι ο μέσος όρος είναι περίπου 45.000 επισκέπτες. 
 

Ερώτηση 2: Πώς κατανέμεται η εποχικότητα του τουρισμού; (ποσοστά 
επισκεψιμότητας)   

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στη ποσοστιαία κατανομή της επισκεψιμότητας, ανά 
περίοδο, στο Ζαγόρι. Οι περίοδοι που επιλέχθηκαν είναι: τα τριήμερα και γενικότερα οι 
διάφορες αργίες, η καλοκαιρινή περίοδος και η χειμερινή περίοδος. Όπως παρατηρείται, οι 
αποκλίσεις είναι υπαρκτές αλλά όχι σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, οι 
περισσότεροι απάντησαν πως τις αργίες η επισκεψιμότητα φτάνει το 50%-60% του συνόλου 
ενώ λιγότεροι απάντησαν μικρότερα ποσοστά 10%-30%. Μικρές αποκλίσεις 
παρατηρούνται, επίσης, όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο (οι περισσότεροι απάντησαν 
20%-30%), αλλά και τη χειμερινή (οι περισσότεροι απάντησαν 25%-30%).  

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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Σε ότι αφορά στους μέσους όρους προκύπτει ότι η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο Ζαγόρι 
παρατηρείται στις αργίες (43% περίπου) ενώ η χειμερινή περίοδος υπερτερεί σε 
επισκεψιμότητα σε σχέση με την καλοκαιρινή (31,6% έναντι 25,4%, αντίστοιχα).  
 

Ερώτηση 3: Ποια η κατανομή (σε ποσοστό) ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους 
επισκέπτες; 

Οι αποκλίσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
καθώς όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν πως περισσότεροι επισκέπτες στη περιοχή, και 
μάλιστα με σημαντική διαφορά, είναι οι Έλληνες. Τα ποσοστά των ξένων κυμαίνονται από 
10%-40% ενώ των Ελλήνων από 60%-90%. Ο μέσος όρος επισκεπτών προκύπτει ότι είναι 
76% για τους Έλληνες και 23% για τους ξένους. 
 

Ερώτηση 4: Τι οικονομικού επιπέδου τουρίστες επισκέπτονται το Ζαγόρι (εκτιμώμενη 
αναλογία ή ποσοστό %); 

Η τέταρτη ερώτηση αφορά στο οικονομικό επίπεδο των επισκεπτών, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ειδικών, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους. Όπως παρατηρείται 
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους καθώς και για τις δύο κατηγορίες 
επισκεπτών διακρίνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό  (46% περίπου) αφορά επισκέπτες 
μέσου εισοδήματος (12.000-36.000 ευρώ το χρόνο). Ακολουθούν, με ποσοστό περίπου 27% 
για τους Έλληνες και 30% για τους ξένους, οι επισκέπτες υψηλού εισοδήματος (36.000 – 
60. 000 ευρώ το χρόνo). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι επισκέπτες πολύ υψηλού 
εισοδήματος (πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο), 14% περίπου για τους Έλληνες και 16% για 
τους ξένους, όπως επίσης και οι επισκέπτες χαμηλού εισοδήματος (έως 12.000 ευρώ το 
χρόνο), 13% για τους Έλληνες και 8% για τους ξένους. Αν θέλουμε να διακρίνουμε κάποια 
μικρή διαφορά στη κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους, αυτή 
διακρίνεται κυρίως στους πολύ υψηλού εισοδήματος επισκέπτες, όπου είναι λίγο 
περισσότεροι οι ξένοι και στους πολύ χαμηλού εισοδήματος επισκέπτες, όπου είναι λίγο 
λιγότεροι οι ξένοι. Πρέπει να αναφερθεί πάντως πως η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. 

Σε ότι αφορά στη διασπορά των απαντήσεων των ερωτηθέντων, φαίνεται να μην είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Οι τιμές για «Έλληνες επισκέπτες χαμηλού εισοδήματος» είναι γύρω 
στο 19%, για «Έλληνες επισκέπτες μεσαίου εισοδήματος» παρατηρείται κάπως μεγαλύτερη 
διασπορά με τις περισσότερες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 40% - 70% ενώ για «Έλληνες 
επισκέπτες υψηλού εισοδήματος», οι περισσότερες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10% - 30%. 
Πολύ μικρή διασπορά έχουμε στην κατηγορία «Έλληνες επισκέπτες πολύ υψηλού 
εισοδήματος» καθώς και εδώ οι περισσότερες τιμές είναι της τάξης του 10%. Κοντινά είναι 
τα συμπεράσματα που αφορούν στους ξένους επισκέπτες, με, γενικά, αρκετά μικρή 
διασπορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι οποίες εντοπίζονται, κυρίως, στις 
κατηγορίες  χαμηλού, υψηλού και πολύ υψηλού εισοδήματος, οι οποίες εμφανίζουν  μικρό 
εύρος τιμών. 
 

Ερώτηση 5: Από πού έρχονται κυρίως οι ξένοι επισκέπτες; (αναφέρετε 3-4 κύριες 
χώρες προέλευσης, από τη μεγαλύτερη προσέλευση στη μικρότερη). 

Η πέμπτη ερώτηση αφορά την προέλευση των ξένων επισκεπτών. Σύμφωνα με τις 
απαντήσεις, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από το Ισραήλ και 
ακολουθούν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 
απαντήσεις είναι αρκετά ομοιογενείς μεταξύ τους. 
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Ερώτηση 6: Από πού έρχονται κυρίως οι Έλληνες επισκέπτες; (αναφέρετε 3-4 

περιοχές προέλευσης, από τη μεγαλύτερη προσέλευση στη μικρότερη). 
Μεγάλη ομοιογένεια παρατηρείται, επίσης, και στις απαντήσεις της ερώτησης σχετικά 

με την προέλευση των Ελλήνων επισκεπτών. Σύμφωνα με αυτές, οι περισσότεροι 
προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα από τη Μακεδονία. Ακολουθούν η Αθήνα 
και η Πάτρα και σε μικρότερο βαθμό, η Λάρισα και τα Τρίκαλα. 

 
Ερώτηση 7: Υπάρχει διαφορά στις ημέρες διαμονής ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους 

επισκέπτες (διευκρινίστε); 
Η έβδομη ερώτηση εξετάζει το ενδεχόμενο διαφοράς στις ημέρες διαμονής ανάμεσα σε 

Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Και σε αυτή τη περίπτωση παρατηρείται πολύ μεγάλη 
ομοιογένεια στις απαντήσεις, καθώς αν εξαιρέσουμε δύο ερωτηθέντες οι οποίοι δήλωσαν 
πως δεν υπάρχει κάποια διαφορά, οι υπόλοιποι υποστηρίζουν πως οι ξένοι μένουν στην 
περιοχή, σε γενικές γραμμές, περισσότερες μέρες από τους Έλληνες. 

 
Ερώτηση 8: Ποιά είναι η μέση διάρκεια διαμονής των επισκεπτών στην περιοχή; 
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν πως οι Έλληνες διαμένουν, κατά μέσο όρο, 

περίπου 2 με 3 ημέρες ενώ οι ξένοι από 3 μέρες έως και μία εβδομάδα. Και σε αυτή την 
ερώτηση παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντική ομοιογένεια των απαντήσεων. 

 
Β. Ενότητα ερωτήσεων που αφορά στα χαρακτηριστικά του Ζαγορίου ως 

τουριστικού προορισμού 
 
Ερώτηση 9: Ποιοί είναι, κατά τη γνώμη σας, οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι 

προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή; 
Παρατηρείται ομοιογένεια στις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι 

σημαντικότεροι λόγοι είναι πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ακολουθούν, 
κατά σειρά αξιολόγησης, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα πολιτισμικά μνημεία 
(μοναστήρια, γεφύρια κλπ), οι τουριστικές δραστηριότητες και σε μικρότερο βαθμό, η 
τοπική κουζίνα και η διαφήμιση της περιοχής.  

Για τους ξένους επισκέπτες, πέραν των προαναφερθέντων, ψηλά στην αξιολόγηση 
βρίσκονται οι τουριστικές – αθλητικές δραστηριότητες και, κυρίως, η πεζοπορία σε 
μονοπάτια, η περιήγηση στους οικισμούς, η ορειβασία, η ποδηλασία, το rafting αλλά και η 
επίσκεψη συγκεκριμένων περιοχών όπως η Δρακόλιμνη και η χαράδρα του Βίκου. Αντίθετα 
για τους Έλληνες σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης (πέραν των προαναφερθέντων) είναι η 
διαφήμιση (ενημερώνονται πιο εύκολα για το Ζαγόρι σε σχέση με τους ξένους), η ξεκούραση 
– ψυχαγωγία και το γεγονός ότι το Ζαγόρι αποτελεί έναν κοντινό (στην περιοχή 
προέλευσης) προορισμό. 
 

Ερώτηση 10: Ποιά είναι, κατά την εκτίμησή σας, η κατανομή των επισκεπτών των 
τουριστών μεταξύ Κεντροδυτικού και Ανατολικού Ζαγορίου; (ποσοστά)  

Όλες οι απαντήσεις κυμαίνονται σε ένα ποσοστό από 60%-40% έως 95%-5% υπέρ του 
Κεντροδυτικού Ζαγορίου, κυρίως όμως ο συνδυασμός 80%-20% και 90%-10% (για 
Κεντροδυτικό και Ανατολικό, αντίστοιχα) είναι αυτός που παρατηρήθηκε συχνότερα στις 
απαντήσεις. Συνεκτιμώντας όλες τις τιμές, προκύπτει ότι ο μέσος όρος του ποσοστού 
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αναλογίας επισκεψιμότητας, ανάμεσα σε Κεντροδυτικό και Ανατολικό Ζαγόρι, είναι της 
τάξης του 85% και 15%, αντίστοιχα. 
 

Ερώτηση 11: Ποιοί οικισμοί συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα; 
(Αναφέρετε 5 οικισμούς κατά σειρά μεγαλύτερης επισκεψιμότητας) 

Οι πιο τουριστικοί προορισμοί κατά σειρά αξιολόγησης είναι το Πάπιγκο, το 
Μονοδένδρι, η Αρίστη, τα Άνω Πεδινά, το Τσεπέλοβο και οι Κήποι ενώ ακολουθούν οι 
Ασπράγγελοι, η Βίτσα, το Δίλοφο, το Σκαμνέλι και το Κουκούλι. 

 
Ερώτηση 12: Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα κριτήρια με τα οποία οι 

επισκέπτες που διαμένουν σε έναν οικισμό τον επιλέγουν;  
Όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Τα κυριότερα κριτήρια 

με βάση τα οποία οι επισκέπτες διαμένουν σε ένα οικισμό, κατά σειρά σημασίας, είναι τα 
εξής: το πιο σημαντικό κριτήριο, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών (επιλέχθηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων). Ακολουθεί το 
κριτήριο της οικονομικής δυνατότητας των επισκεπτών (επιλέχθηκε από 10 από τους 12 
ερωτηθέντες). Λιγότερο σημαντικά είναι τα κριτήρια της ηλικίας των επισκεπτών 
(επιλέχθηκε από 6 ερωτηθέντες) και της διάρκειας παραμονής (επιλέχθηκε από 3 
ερωτηθέντες). Αξίζει, ωστόσο,  να σημειωθεί ότι ορισμένοι πρόσθεσαν ως εξίσου σημαντικά 
τα κριτήρια της διαφοροποίησης της προσβασιμότητας και της χιλιομετρικής απόστασης 
του οικισμού από τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών, της ευκολίας πρόσβασης σε 
διάφορα αξιοθέατα της περιοχής, του αν κάποιος οικισμός είναι κορεσμένος ή όχι και του 
πόσο γνωστός και διαφημισμένος είναι κάποιος οικισμός. 

 
Ερώτηση 13: Πώς κρίνετε τον αριθμό των κλινών και  των καταλυμάτων στο σύνολο 

του Ζαγορίου;  
Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν θεωρεί πως ο αριθμός των καταλυμάτων είναι μικρός. 

Οι περισσότεροι θεωρούν πως ο αριθμός είναι ικανοποιητικός (7 στους 12) ενώ αρκετοί είναι 
αυτοί που θεωρούν πως ο αριθμός είναι υπερβολικός (5 στους 12). 

 
Ερώτηση 14: Έχετε διαπιστώσει κάποια παράπονα / προβλήματα των επισκεπτών σε 

σχέση με τις υποδομές; Αν ναι,  ποιά είναι αυτά; 
Μόνο οι 3 στους 12 ερωτηθέντες θεωρούν πως δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα 

ή έλλειψη. Οι περισσότεροι επισήμαναν αρκετά προβλήματα ή ελλείψεις. Συγκεκριμένα, τα 
σημαντικότερα σε αξιολόγηση προβλήματα που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις 
απαντήσεις, είναι: η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η μη ύπαρξη τουριστικών 
καταστημάτων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και η υποβαθμισμένη ποιότητα και 
παροχή υπηρεσιών από τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες κλπ.  

Αναφέρθηκαν, επίσης, ως μικρότερης σημασίας προβλήματα, η όχι συχνή συγκοινωνία 
από και προς τα Ιωάννινα, κυρίως, αλλά και μεταξύ των οικισμών, η έλλειψη μηχανημάτων 
Α.Τ.Μ. και η υψηλή τιμή των καταλυμάτων σε σχέση με την ποιότητά τους. Επιπλέον 
προβλήματα που μεμονωμένα εντοπίστηκαν είναι η ελλιπής σήμανση του οδικού δικτύου, η 
ελλιπής σήμανση σε ορισμένα μονοπάτια και το γεγονός ότι, συχνά, πολλές εκκλησίες και 
μοναστήρια είναι κλειστά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επισκεπτών. Ακόμη 
διαπιστώθηκαν προβλήματα σε σχέση με τους χώρους εστίασης, καθώς οι περισσότεροι από 
αυτούς τις καθημερινές δεν είναι ανοιχτοί. Επίσης,  προβλήματα αναφέρθηκαν σχετικά με 
την έλλειψη κέντρων υγείας (η περιοχή εξυπηρετείται από το νοσοκομείο Ιωαννίνων), τις 
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περιορισμένες δυνατότητες διασκέδασης, την ύπαρξη λιγοστών δραστηριοτήτων 
αθλοπαιδιών, τις ακριβές τιμές σε αρκετά κέντρα εστίασης και την έλλειψη χώρων 
στάθμευσης.  

 
Ερώτηση 15: Από που κυρίως πληροφορούνται οι επισκέπτες για το Ζαγόρι, κατά την 

εκτίμησή σας; (πολλαπλή επιλογή) 
Οι απαντήσεις εμφανίζουν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους. Το σύνολο των ερωτηθέντων 

απάντησαν πως κυριότερη πηγή πληροφόρησης των επισκεπτών για την περιοχή αποτελεί 
το διαδίκτυο. Εξίσου σημαντική πηγή πληροφόρησης αποτελούν, επίσης, οι φίλοι 
(αναφέρθηκε από έντεκα ερωτώμενους). Πηγή πληροφόρησης αποτελούν, επίσης, τα 
βιβλία, τα περιοδικά και άλλου είδους έντυπα που τυχόν να έχουν διαβάσει οι επισκέπτες 
για την περιοχή (αναφέρθηκε από 7 ερωτηθέντες). Πηγή πληροφόρησης αποτελεί, επίσης, η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο (αναφέρθηκε από τρεις ερωτηθέντες) και μόλις ένα άτομο 
δήλωσε, ως πηγή πληροφόρησης, το τουριστικό γραφείο και τις διάφορες εκδηλώσεις του 
Δήμου Ζαγορίου.  

 
Γ. Ενότητα ερωτήσεων που αφορά στην επίδραση της οικονομικής κρίσης 

 
Ερώτηση 16: Κατά την εκτίμησή σας, ποια χρονική περίοδο τα Ζαγοροχώρια είχαν τη 

μέγιστη επισκεψιμότητα;       
Η περίοδος με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με την πλειοψηφία των 

απαντήσεων, είναι η τετραετία 2005 – 2009, με το μέγιστο της επισκεψιμότητας να 
σημειώνεται την περίοδο 2007 - 2008. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναφέρουν αυτή την 
περίοδο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίοι  αναφέρουν περιόδους πριν το 2005. Στον 
Πίνακα 1 φαίνονται σχηματικά οι απαντήσεις σχετικά με την καλύτερη περίοδο 
επισκεψιμότητας. 
 

Πίνακας 1. Περίοδοι μέγιστης επισκεψιμότητας στο Ζαγόρι 
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Ερώτηση 17: Η οικονομική κρίση επέδρασε θετικά ή αρνητικά στην τουριστική 

δραστηριότητα στα Ζαγοροχώρια; 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρείται μία μικρή αλλά αξιόλογη διαφοροποίηση 
ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, οι 11 στους 12 ερωτηθέντες 
απάντησαν πως η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα της 
περιοχής, σε ότι αφορά την προσέλκυση Ελλήνων επισκεπτών. Αντίθετα, μεγάλο ποσοστό 
των ερωτηθέντων (οι 5 στους 12), δηλώνει ότι η οικονομική κρίση επέδρασε θετικά στην 
τουριστική δραστηριότητα, σε ότι αφορά στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών. Εντούτοις, η 
πλειοψηφία δηλώνει πως και στην περίπτωση των ξένων επισκεπτών, η κρίση επέδρασε 
αρνητικά.  
 

Ερώτηση 18: Κατά προσέγγιση, πόση ήταν η μείωση (ή αύξηση) του ετήσιου αριθμού 
των επισκεπτών στα Ζαγοροχώρια την τελευταία τριετία περίπου, σε σχέση με την καλύτερη 
τουριστική περίοδο του Ζαγορίου;  

Παρατηρείται σημαντική συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων. Δέκα ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι υπάρχει μείωση του ετήσιου αριθμού επισκεπτών, που κυμαίνεται μεταξύ 50% 
και 75%. Δύο ερωτηθέντες τοποθετούν το ποσοστό της μείωσης στο 20%. Πιθανότερη 
εκτίμηση φαίνεται ότι αποτελεί μία μείωση της τάξης του 50%.  

 
Ερώτηση 19: Κατά την εκτίμησή σας πόσο μειώθηκε (ή αυξήθηκε) η διάρκεια 

παραμονής των επισκεπτών;  
Σχετικά με την πιθανότερη, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή μείωσης, σε απόλυτους 

αριθμούς επισκεπτών, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την 
απάντηση. Έτσι, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, τόσο όσον 
αφορά τους Έλληνες όσο και τους ξένους επισκέπτες. Σε ότι αφορά την ποσοστιαία αύξηση 
ή μείωση της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών στη περιοχή,  11 ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι αυτή μειώθηκε σε ποσοστό 30% - 50%, με την τιμή 50% να δηλώνεται από την 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Ένα άτομο δήλωσε μείωση κατά 20%. Προκύπτει ότι ο 
μέσος όρος μείωσης της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών είναι 40%.  

Συνεκτιμώντας και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης, διαπιστώνουμε ότι η 
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στη μείωση,  περίπου στο μισό, του αριθμού των 
επισκεπτών, ανά έτος, στην περιοχή ενώ έχει μειώσει, σε μικρότερο βαθμό, και την διάρκεια 
παραμονής των επισκεπτών.  

 
Συμπληρωματικά, στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία που 

προέκυψαν από τη συζήτηση με τον Δήμαρχο Ζαγορίου: 
• 

• 

Ο τουρισμός στο Ζαγόρι εμφανίζεται από το 1965. Την περίοδο εκείνη έγιναν πολλοί 
ξενώνες (κυρίως στο Πάπιγκο αλλά και σε άλλους οικισμούς σε όλη την περιοχή του 
Ζαγορίου) από το πρόγραμμα ΕΟΤ, με βάση το οποίο παλιές κατοικίες 
μετατράπηκαν σε ξενώνες. 

• Την περίοδο 1990 – 1998 παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών, οι οποίοι φτάνουν 
τους 300.000 ετησίως. 

Την περίοδο 1980 – 1990 επισκέπτονται το Ζαγόρι, περίπου 100.000 – 120.000 
άτομα  ετησίως. 

• Από το σύνολο της τουριστικής προσέλευσης, οι μισοί σχεδόν επισκέπτες (45%) 
έρχονται αυθημερόν στην περιοχή ενώ 55% μένει τουλάχιστον μια βραδιά.  

• Η περίοδος με την μέγιστη επισκεψιμότητα στο Ζαγόρι ήταν η τριετία 2005 – 2008 
(το 2008 παρατηρήθηκε η μέγιστη επισκεψιμότητα). Επίσης σημαντικές περίοδοι 
επισκεψιμότητας ήταν οι περίοδοι από το 1995 ως το 2005. 
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• Το 2008 η περιοχή, συνολικά, δέχθηκε περίπου 550.000 – 600. 000 επισκέπτες, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποίησαν αυθημερόν επίσκεψη. 
Σημειώθηκε 35% - 40% πληρότητα των καταλυμάτων. Οι επισκέπτες που 
διανυκτερεύουν, το 2008, είναι περίπου 300.000 (55%) ενώ όσοι έρχονται 
αυθημερόν είναι περίπου 250.000 (45%). Παρόμοια στοιχεία επισκεψιμότητας 
σημειώνονται για όλες τις χρονιές της περιόδου 2005 – 2008. 

• Η επισκεψιμότητα, σε ετήσια βάση, σήμερα (2012-2013) είναι 80.000 – 100.000 
επισκέπτες, στο σύνολό τους (αυθημερόν και διανυκτερεύοντες). Αποτελεί την 
ελάχιστη επισκεψιμότητα που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή. Εκτιμάται ότι, 
50.000 περίπου είναι οι διανυκτερεύοντες και 40.000 αυτοί που έρχονται 
αυθημερόν. 

• Το σύνολο των κλινών στο Ζαγόρι είναι 3194. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 81 κλίνες 
στο Ανατολικό Ζαγόρι, 1193 στο Δυτικό Ζαγόρι, 1100 στον Δ. Τύμφης, 740 κλίνες 
στον οικισμό του Πάπιγκου και 80 κλίνες στη Βοβούσα. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 
περίπου 1400 – 1450 δωμάτια, σε όλο το Ζαγόρι (2,5 κλίνες / δωμάτιο). 

• Το 50% των κατοίκων του Ζαγορίου απασχολείται στον τουρισμό.  
• Συνολικά στο Ζαγόρι υπάρχουν 400 τουριστικές επιχειρήσεις: 28 στο Ανατολικό 

Ζαγόρι, 101 στο Κεντρικό, 90 στη Τύμφη και 181 στο Πάπιγκο και τη Βοβούσα. Από 
τις 400 τουριστικές επιχειρήσεις, οι 220 είναι ξενώνες και οι υπόλοιπες 180 είναι 
χώροι εστίασης. 

 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως, οι εκτιμήσεις του δημάρχου σχετικά με 

την επισκεψιμότητα (τόσο όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, όσο και τη μείωση αυτής 
σήμερα σε σχέση με την περίοδο της μέγιστης επισκεψιμότητας), σε γενικές γραμμές 
διαφέρουν από τις αντίστοιχες των υπόλοιπων ερωτηθέντων της έρευνας. Αυτό συμβαίνει 
σε μεγάλο βαθμό λόγω της άγνοιας την οποία δήλωσε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων στην έρευνα, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, στις αντίστοιχες ερωτήσεις. 
 

Ερώτηση 20: Με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, μια πολιτική 
προσέλκυσης επισκεπτών στο Ζαγόρι πού θα έπρεπε να στραφεί; 

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ως απαραίτητα, σε μια κατεύθυνση προσέλκυσης επισκεπτών 
στην περιοχή, την καλύτερη προβολή του Ζαγορίου, την βελτίωση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών με τις τιμές ωστόσο στα ίδια επίπεδα και την αναζήτηση νέας πηγής επισκεπτών 
(όπως π.χ. από χώρες που δεν αποτελούν παραδοσιακές   «πηγές» επισκεπτών του 
Ζαγορίου) με την προβολή του Ζαγορίου σε αυτές. Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις πολιτικής 
αποτυπώνονται ως οι σημαντικότερες, για τους ειδικούς, αφού επιλέχθηκαν από εννιά 
ερωτηθέντες. Αρκετοί ειδικοί (έξι άτομα) δήλωσαν ως σημαντική την επένδυση στην έρευνα 
και μελέτη, με στόχο την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας του Ζαγορίου σε νέα 
βάση αλλά και την μείωση των τιμών διαμονής, φαγητού και υπηρεσιών (πέντε άτομα). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, δύο από τους ερωτηθέντες δήλωσαν την ανάγκη ενίσχυσης του 
εναλλακτικού τουρισμού μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων και επιλογών των επισκεπτών 
σε αθλητικές δραστηριότητες. Ένας, από αυτούς, δήλωσε ως σημαντική την κατασκευή 
παγοδρομίου, για την προσέλκυση επισκεπτών.  

3.2 Αποτελέσματα  
Ερώτηση 1: Κατά προσέγγιση, πόσοι είναι οι επισκέπτες των Ζαγοροχωρίων σε ετήσια 

βάση; Παρακαλείσθε να δώσετε την ελάχιστη, μέγιστη και την πιο πιθανή τιμή σε αριθμό 
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τουριστών. 
Ζητήθηκε μία νέα εκτίμηση σχετικά με την ελάχιστη, μέγιστη και πιθανότερη τιμή των 

ετήσιων επισκεπτών στο Ζαγόρι σήμερα. Παρατηρείται μείωση, σε σημαντικό βαθμό, των 
αποκλίσεων των απαντήσεων, με ένα εύρος τιμών από 34.000 έως 80.000 επισκέπτες 
(πιθανότερη τιμή). Τέσσερις (4) ερωτηθέντες συμφώνησαν πλήρως με τον μέσο όρο (45.000 
επισκ.), ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων υποστήριξαν νέες εκτιμήσεις πολύ κοντά σε 
αυτόν (34.000 – 40.000). Ο νέος μέσος όρος ετήσιας επισκεψιμότητας 45.750 (750 
περισσότεροι επισκέπτες από τον αντίστοιχο μέσο όρο του 1ου γύρου). Στο Διάγραμμα 2 
φαίνεται ο μέσος όρος επισκεψιμότητας, σε ετήσια βάση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από 
τον 2ο γύρο. 

 

 
Διάγραμμα 1. Μέσες τιμές επισκεπτών σήμερα 

 
Ερώτηση 2: Πώς κατανέμεται η εποχικότητα του τουρισμού; (ποσοστά 

επισκεψιμότητας);   
Οι μέσοι όροι της κατανομής με βάση την ανάλυση των στοιχείων στον 1ο γύρο 

αποδεικνύει πως τα τριήμερα και τις αργίες η περιοχή δέχεται το μεγαλύτερο ποσό 
επισκεψιμότητας (43%), ενώ οι υπόλοιποι επισκέπτες μοιράζονται σε χειμερινή και 
καλοκαιρινή περίοδο με ποσοστά 32% και 25% αντίστοιχα. Η εικόνα δεν μεταβάλλεται, 
σχεδόν, μετά την πραγματοποίηση και του 2ου γύρου (Καλοκαιρινή περίοδος 24%, 
Χειμερινή περίοδος 31%, τριήμερα 45%). Αυτό που άλλαξε με τον 2ο γύρο είναι το γεγονός 
πως οι απαντήσεις συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους καθώς οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες προσάρμοσαν τα ποσοστά των απαντήσεων στους μέσους όρους ενώ αρκετοί 
συμφώνησαν απόλυτα με αυτούς. Μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε αυξημένη επισκεψιμότητα 
στις αργίες και μικρότερο, στους χειμερινούς μήνες. 
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Διάγραμμα 2. Κατανομή (%) επισκεψιμότητας ανά περίοδο 

 
Ερώτηση 3: Ποια η κατανομή (σε ποσοστό) ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους 

επισκέπτες; 
Τα αποτελέσματα με βάση τον 1ο γύρο έδειξαν πως οι Έλληνες υπερτερούν σημαντικά 

των ξένων επισκεπτών (76% έναντι 24% αντίστοιχα) ενώ σύμφωνα με το 2ο γύρο, τα 
αποτελέσματα δεν μεταβάλλονται σημαντικά (74%  και 26%, αντίστοιχα). Οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες δεν άλλαξαν την αρχική τους εκτίμηση (βρίσκονταν ήδη πολύ κοντά στον μέσο 
όρο) ενώ οι υπόλοιποι άλλαξαν την εκτίμησή τους συγκλίνοντας με την μέση άποψη. 

 

 
Διάγραμμα 3. Κατανομή (%) μεταξύ Ελλήνων και ξένων επισκεπτών 

 
Ερώτηση 4: Τι οικονομικού επιπέδου τουρίστες επισκέπτονται το Ζαγόρι (εκτιμώμενη 

αναλογία ή ποσοστό %); 
Με βάση την ανάλυση του 1ου γύρου παρατηρείται μία μεγάλη συσχέτιση στη κατανομή 

του εισοδήματος μεταξύ Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Και στις δύο κατηγορίες, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (46% περίπου) αφορά επισκέπτες μέσου οικονομικού επιπέδου, με τη 
διαφορά ότι οι ξένοι επισκέπτες «υψηλού εισοδήματος» και «πολύ υψηλού εισοδήματος» 
είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους αντίστοιχους Έλληνες. Στον 2ο γύρο, τα στοιχεία 
διαφοροποιούνται   ελαφρώς  και   οι   δύο  κατανομές   συγκλίνουν  περισσότερο.  Αξίζει  να 
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σημειωθεί πως αρκετοί ερωτηθέντες  επέμειναν στην αρχική τους εκτίμηση για τον λόγο ότι 
δεν απείχε σημαντικά από τους μέσους όρους ενώ οι υπόλοιποι άλλαξαν την νέα τους 
εκτίμηση συγκλίνοντας περισσότερο στην διαμορφωμένη μέση άποψη (Διαγράμματα 4 και 
5). 

 

 
Διάγραμμα 4. Κατανομή (%) εισοδημάτων των Ελλήνων επισκεπτών 

 

 
Διάγραμμα 5. Κατανομή (%) εισοδημάτων των ξένων επισκεπτών 

 
Ερώτηση 5: Ποια είναι, κατά την εκτίμησή σας, η κατανομή των επισκεπτών των 

τουριστών μεταξύ Κεντροδυτικού και Ανατολικού Ζαγορίου; (ποσοστά)  
Η κατανομή της επισκεψιμότητας με βάση τον 1ο γύρο ήταν 85% - 15% για το 

Κεντροδυτικό και Ανατολικό Ζαγόρι, αντίστοιχα. Στον 2ο γύρο εξομαλύνθηκε ελάχιστα η 
διαφορά (83% - 17%). Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων διαφοροποίησε την απάντησή 
του, με βάση τον μέσο όρο.  
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Διάγραμμα 6. Κατανομή (%) επισκεπτών μεταξύ του Κεντροδυτικού και του Ανατολικού Ζαγορίου 

 
Ερώτηση 6: Κατά προσέγγιση, πόση ήταν η μείωση (ή αύξηση) του ετήσιου αριθμού 

των επισκεπτών στα Ζαγοροχώρια την τελευταία τριετία περίπου, σε σχέση με την καλύτερη 
τουριστική περίοδο του Ζαγορίου;  

Τα αποτελέσματα με βάση την ανάλυση του 1ου γύρου έδειξαν μία μείωση της τάξης του 
49%. Στον 2ο γύρο, η μείωση εμφανίζεται στο 51%. Παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ των απαντήσεων, με τις περισσότερες να δηλώνουν ποσοστά μείωσης μεταξύ 40% 
και 60%. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες διαφοροποίησαν την αρχική τους απάντηση.  

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, δεδομένου ότι στον 1ο γύρο οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν  απόλυτους αριθμούς μείωσης των 
επισκεπτών, τους ζητήθηκε να εκτιμήσουν τη μείωση σε ποσοστιαία μορφή. Στα 
Διαγράμματα 8 και 9 φαίνονται τα ποσοστά μείωσης Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. 
Προκύπτει ότι η πιθανότερη τιμή μείωσης της επισκεψιμότητας για τους Έλληνες είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μείωση για τους ξένους επισκέπτες (59% και 
32%, αντίστοιχα). 
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Διάγραμμα 7. Ποσοστιαία μείωση της επισκεψιμότητας των Ελλήνων επισκεπτών 

 

 
Διάγραμμα 8. Ποσοστιαία μείωση της επισκεψιμότητας των ξένων επισκεπτών 

 
Ερώτηση 7: Κατά την εκτίμησή σας πόσο μειώθηκε (ή αυξήθηκε) η διάρκεια 

παραμονής των επισκεπτών;  
Το ποσοστό μείωσης της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών στο Ζαγόρι, με βάση την 

ανάλυση του 1ου γύρου είναι 40% περίπου. Το ίδιο ποσοστό είναι 41% στον 2ο γύρο. 
Προκύπτει ότι οι Έλληνες επισκέπτες μείωσαν πολύ περισσότερο τη διάρκεια παραμονής 
τους στη περιοχή (-46%) σε σχέση με τους ξένους επισκέπτες (-22%). 
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Διάγραμμα 9. Μείωση (%)της διάρκειας παραμονής των Ελλήνων επισκεπτών 

 

 
Διάγραμμα 10. Μείωση (%) της διάρκειας παραμονής των ξένων επισκεπτών 

 
Ερώτηση 8: Κατά την εκτίμησή σας πόσο μειώθηκαν (ή αυξήθηκαν) τα ετήσια έσοδα 

(τζίρος) της επιχείρησής σας την τελευταία 3ετία; 
Ο 2ο γύρος ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε με μία επιπλέον ερώτηση σχετικά με την 

ποσοστιαία μείωση του τζίρου της επιχείρησης του καθενός από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι το είδος των επιχειρήσεων αφορά ξενώνες, εστιατόρια – καφέ, 
ταβέρνες και η μείωση του τζίρου τους σχετίζεται άμεσα με την μείωση της 
επισκεψιμότητας που αναλύθηκε προηγουμένως. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε πως οι 
επιχειρήσεις κατά μέσο όρο, κατά την τελευταία τριετία, σημείωσαν μία μείωση του τζίρου 
τους της τάξης του 35%, σε σχέση με την καλύτερη τουριστική περίοδο.  
 
 
4. Συμπεράσματα  
 

Με τη χρήση της μεθόδου DELPHI καταλήξαμε σε ορισμένα ενδιαφέροντα και χρήσιμα 
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συμπεράσματα, βάσει των οποίων είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε μία αρκετά σαφή 
εικόνα σχετικά με το είδος, την εποχικότητα, τη κατανομή και την ένταση της 
επισκεψιμότητας στο Ζαγόρι. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία και 
ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αποτυπώνουν το τουριστικό προφίλ του Ζαγορίου, 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Συμπεραίνεται ότι το Ζαγόρι δέχεται, κατά μέσο όρο, 45.000 επισκέπτες ετησίως. Τους 
χειμερινούς μήνες η επισκεψιμότητα είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρατηρείται στις αργίες. Οι 
Έλληνες επισκέπτες υπερτερούν κατά πολύ σε σχέση με τους ξένους καθώς περίπου οι 3 
στους 4 είναι Έλληνες. Επιπλέον, το Κεντροδυτικό Ζαγόρι υπερτερεί σε επισκεψιμότητα σε 
σχέση με το Ανατολικό καθώς περισσότεροι από 8 στους 10 επισκέπτες επιλέγουν το πρώτο. 
Οι ξένοι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από το Ισραήλ, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την 
Αγγλία και τη Γαλλία κατά σειρά προτεραιότητας, ενώ οι Έλληνες κυρίως από Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα και Τρίκαλα κατά σειρά προτεραιότητας. 

Η κατανομή των εισοδημάτων είναι κοντινή  ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες 
με μικρή διαφοροποίηση, καθώς οι ξένοι επισκέπτες υψηλότερων εισοδημάτων υπερτερούν 
κάπως σε σχέση με τους αντίστοιχους Έλληνες. Σε γενικές γραμμές οι ξένοι επισκέπτες 
μένουν περισσότερες μέρες στη περιοχή, από 3μέρες ως μία εβδομάδα, σε σχέση με τους 
Έλληνες που μένουν 2-3 ημέρες, κατά μέσο όρο.  

Οι σημαντικότεροι λόγοι προσέλκυσης των επισκεπτών είναι το φυσικό περιβάλλον και η 
αρχιτεκτονική της περιοχής. Οι ξένοι δίνουν μεγάλη έμφαση επίσης και στις τουριστικές 
δραστηριότητες (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, ράφτινγκ), αντίθετα οι Έλληνες 
προσελκύονται περισσότερο από τη διαφήμιση. Οι περισσότερο τουριστικοί προορισμοί στο 
Ζαγόρι είναι το Πάπιγκο, το Μονοδένδρι, η Αρίστη, τα Κάτω Πεδινά, το Τσεπέλοβο και οι 
Κήποι. Ο αριθμός των τουριστικών  καταλυμάτων για το Ζαγόρι κρίνεται ικανοποιητικός και 
σε ορισμένες περιπτώσεις  υπερβολικός.  

Τα σημαντικότερα κριτήρια διαφοροποίησης των επισκεπτών σε ότι αφορά τον οικισμό 
που επιλέγουν να μείνουν είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οικονομική 
δυνατότητα των επισκεπτών, η προσβασιμότητα και η απόσταση του οικισμού από την 
αφετηρία του ταξιδιού. Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν οι ειδικοί για την 
περιοχή είναι η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η μη ύπαρξη  καταστημάτων με 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, καθώς και η υποβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους επισκέπτες από τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες κ.α. Κυριότερες πηγές 
ενημέρωσης των επισκεπτών για τη περιοχή αποτελούν το διαδίκτυο και η πληροφόρηση 
από φίλους. 

Η περίοδος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο Ζαγόρι είναι η τετραετία 2005 – 
2009, με το μέγιστο της επισκεψιμότητας να σημειώνεται τη περίοδο 2007 -2008. Η 
οικονομική κρίση  επηρεάζει έντονα αρνητικά την επισκεψιμότητα τόσο των ξένων όσο και 
των Ελλήνων επισκεπτών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση στην επισκεψιμότητα της 
περιοχής την τελευταία τριετία της τάξης του 50%. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά μείωσης 
στη διάρκεια διαμονής όπου, ενώ η συνολική μείωση είναι στα επίπεδα του 40%Με βασικά 
αίτια, την οικονομική κρίση και την συνεπακόλουθη μείωση της επισκεψιμότητας και της 
διάρκειας παραμονής, παρατηρήθηκε εξίσου σημαντική μείωση της τάξης του 35% στο 
τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Σε ότι αφορά στην πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, στον τομέα του τουρισμού, στο 
Ζαγόρι, σύμφωνα με την εκτίμηση των ερωτηθέντων, οι βασικές της κατευθύνσεις πρέπει 
να στοχεύουν: στην καλύτερη προβολή της περιοχής, στη βελτίωση των προσφερόμενων 
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υπηρεσιών χωρίς όμως και την παράλληλη αύξηση των επιπέδων των τιμών και η 
αναζήτηση νέων πηγών επισκεπτών και στη προβολή του Ζαγορίου σε αυτές. 
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Περίληψη  

 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας αφορά στη διερεύνηση των ορίων αντοχής ενός 

τόπου. Στη σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύεται ότι ο αστικός και ιδιαίτερα ο παράκτιος 
χώρος έχουν αποτελέσει, συχνά, αντικείμενο μελέτης, ως προς την φέρουσα ικανότητά τους. 
Ηχηρή απουσία, ο ορεινός χώρος. Η εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει το αποτύπωμα της 
τουριστικής δραστηριότητας στον ορεινό οικισμό Μονοδένδρι, του Ζαγορίου. Πόσο 
κορεσμένος τουριστικά εμφανίζεται και ποιά είναι τα όρια αντοχής του; 

Η φέρουσα τουριστική ικανότητα του Μονοδενδρίου προσεγγίστηκε, μεθοδολογικά, 
μέσα από τη διερεύνηση συγκεκριμένων δεικτών. Αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στο πλήθος των επισκεπτών, τον αριθμό των καταλυμάτων, την κατανάλωση 
νερού και το ενεργειακό αποτύπωμα. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναδεικνύει ότι 
το Μονοδένδρι εμφανίζεται ήδη να φτάνει και να ξεπερνά συγκεκριμένα, επιτρεπτά όρια 
αντοχής.  

Η εργασία θίγει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα και ανοίγει τη συζήτηση του τρόπου 
προσέγγισης του θέματος της φέρουσας ικανότητας, στο ειδικό κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον των ορεινών περιοχών. 

 
 

Abstract  
 
The concept of carrying capacity is applied in order for the tolerance limits of a place to 

be searched. In relative literature, urban and coastal areas have mainly been object of study 
regarding their carrying capacity. Indeed, mountainous areas have not. The present study is 
aiming at outlining the tourist activity pattern as it has been developed in the mountain 
village of Monodendri, in Zagori region. At what level is the village considered to be 
touristically crowded and what are its tolerance limits?   

The Tourism Carrying Capacity in Monodendri was methodologically approached 
through the examination of specific indicators. Several data were analyzed regarding, among 
else, the number of visitors, the number of accommodation buildings, the water 
consumption and the carbon footprint. The present study points out a particularly crucial 
issue and raises the debate on estimating the carrying capacity in the specific social and 
natural environment of mountainous areas.   
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1. Εισαγωγή 
 
Ο τουρισμός είναι ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει το φυσικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται από έντονες χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις. 
Η βιομηχανία του τουρισμού, στηριζόμενη κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων  δεκαετιών, έχει την ικανότητα να δημιουργεί 
συνθήκες ανάπτυξης σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, οι ποικίλες 
επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης απασχολούν ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή και 
επιστημονική κοινότητα ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του ’60. Η ανάγκη αντιμετώπισης 
διαφόρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με τουριστικούς προορισμούς, παγκοσμίως, οδηγεί περαιτέρω 
στην υιοθέτηση διαρκώς μεταβαλλόμενων πολιτικών (Διακομιχάλης και Λαγός, 2011). Η 
σχέση τουριστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
ακολουθούμενες πρακτικές και πολιτικές ανάπτυξης του τουρισμού και της διαχείρισης του 
περιβάλλοντος (Κοκκώσης και Τσάρτας, 1999). 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας σε έναν 
ορεινό οικισμό. Συγκεκριμένα, στο Μονοδένδρι του Ζαγορίου. Η υφιστάμενη, έντονη 
τουριστική δραστηριότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην 
περιοχή εκτιμάται ότι έχει ή θα έχει στο μέλλον σημαντικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και το 
φυσικό περιβάλλον του οικισμού. Στην εργασία εφαρμόστηκε μεθοδολογία διερεύνησης της 
φέρουσας τουριστικής ικανότητας, η οποία αξιοποιεί διάφορους επιμέρους δείκτες. Στόχος 
της εργασίας είναι να αναδείξει την τυχόν υπέρβαση των ορίων αντοχής του οικισμού, να 
ορίσει τους παράγοντες που συμβάλουν σ’ αυτή και να θέσει τα κριτήρια βάσει των οποίων 
θα πρέπει να εκτιμάται η φέρουσα τουριστική ικανότητα σ’ έναν ορεινό οικισμό.  

 
1.1 Η έννοια της φέρουσας ικανότητας   

Η ιδέα της φέρουσας ικανότητας γεννήθηκε στις ΗΠΑ, στη δεκαετία του 1960 για να 
καθορίσει τον αριθμό των ζώων που μπορεί να αντέξει ένα οικοσύστημα (Γκόλια, 2009). 
Στη συνέχεια, η έννοια μεταφέρθηκε στο πλαίσιο της διαχείρισης των εθνικών πάρκων για 
να συσχετίσει την ένταση του τουρισμού στα πάρκα µε την κατάσταση των φυσικών πόρων 
τους (Γκόλια, 2009). Από το 1980 και έπειτα, παράλληλα και με την ανάγκη για την 
εφαρμογή της έννοιας της αειφορίας στην τουριστική ανάπτυξη (εμφάνιση των αρνητικών 
συνεπειών του μαζικού τουρισμού), η έννοια της φέρουσας ικανότητας του τουρισμού 
αποτέλεσε τη βάση για την προσέγγιση και διαχείριση των αρνητικών συνεπειών του 
(Διακομιχάλης και Λαγός, 2011). 

Η φέρουσα ικανότητα αναφέρεται στο μέγεθος μιας δραστηριότητας του τουρισμού 
που μπορεί να αναλάβει μια περιοχή χωρίς να προκαλέσει καμία σοβαρή βλάβη στα φυσικά, 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία της. Γενικά, μπορεί να οριστεί ως το 
μέγιστο αποδεκτό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή. Η μελέτη της φέρουσας 
ικανότητας ενός τουριστικού προορισμού, ως επιχειρησιακό αναλυτικό εργαλείο, θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στο στάδιο προγραμματισμού – σχεδιασμού, ώστε να αποτρέπονται  
πιθανά λάθη τα οποία δυνητικά θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή διαδικασία. 
Βασικό σημείο της φέρουσας τουριστικής ικανότητας είναι η έννοια των ορίων στην 
τουριστική χρήση, ώστε οι όποιες αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον να είναι 
ανεκτές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο καθορισμός των ορίων εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες, 
δεν είναι a priori δεδομένος και απαιτεί διερεύνηση και προσαρμογή στις εκάστοτε 
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κοινωνικές και φυσικές συνθήκες. Η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας εφαρμόζεται σε 
διάφορες τουριστικές περιοχές (Coccosis et al., 2001): 

• Νησιά 
• Παράκτιες περιοχές  
• Ιστορικοί οικισμοί 
• Αγροτικές περιοχές 
• Ορεινά τουριστικά θέρετρα 
•  Προστατευόμενες περιοχές 

Από τη σχετική βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι, κατά κύριο λόγο, ο υπολογισμός 
της φέρουσας ικανότητας έχει πραγματοποιηθεί για τις παράκτιες τουριστικές περιοχές και 
τα νησιά. 

Στις ορεινές περιοχές, περιοριστικοί παράγοντες για τη χάραξη ενός σχεδίου 
τουριστικής ανάπτυξης είναι οι φυσικοί πόροι (έδαφος, νερό, αέρας κλπ), οι υποδομές, τα 
κοινωνικά και τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Αυτά είναι, κυρίως, τα στοιχεία που 
πρέπει να μελετηθούν κατά τη διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Η 
τουριστική ανάπτυξη αποτελεί πηγή εργασίας και εισοδήματος. Ωστόσο, συνεπάγεται εν 
δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις σε επιμέρους τομείς. Η προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας 
στις ορεινές περιοχές πρέπει πιο συγκεκριμένα να ανιχνευθεί σε στοιχεία όπως η 
εποχικότητα του τουρισμού και οι ανάλογα αυξημένες ανάγκες σε νερό και ενέργεια, η 
ευαισθησία των ιδιαίτερων ορεινών οικοσυστημάτων, η σπανιότητα του τοπίου, η ιδιαίτερη 
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά αλλά και η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής των ορεινών, 
συχνά εσωστρεφών και κλειστών, κοινωνιών. Είναι πολύ πιθανό, η ποικιλία του ορεινού 
περιβάλλοντος να οδηγήσει σε μια αντίστοιχη ποικιλία στον τρόπο εκτίμησης της φέρουσας 
ικανότητας, σε ότι αφορά στην τουριστική δραστηριότητα.  

 
 

2. Φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης (ΦΙΤΑ)  
 
Οι Mathieson και Wall (1982) αναφέρουν ότι ως φέρουσα ικανότητα τουριστικής 

ανάπτυξης (ΦΙΤΑ) ορίζεται «ο μέγιστος αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν έναν τόπο χωρίς καμία μη αποδεκτή τροποποίηση στο φυσικό περιβάλλον 
και χωρίς καμία μη αποδεκτή μείωση της ποιότητας της εμπειρίας που αποκτάται από τους 
τουρίστες». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (World Tourism 
Organization) ΦΙΤΑ είναι «ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επισκεφθούν 
ταυτοχρόνως ένα τουριστικό προορισμό, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές στο φυσικό, 
οικονομικό και κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και μια μη παραδεκτή απαξίωση 
της ποιότητας και της ικανοποίησης του επισκέπτη» (UNEP/MAP/PAP, 1997).  

Η μέτρηση της ΦΙΤΑ αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον έλεγχο, την 
παρακολούθηση και την καταγραφή στατιστικών δεδομένων των συγκεκριμένων, υπό 
μελέτη, περιοχών και θεωρείται ως ένα εργαλείο πολιτικής στην διαχείριση του τόπου και 
στον σχεδιασµό της τουριστικής δραστηριότητας. Η μέτρηση της ΦΙΤΑ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με προσδιορισμό διάφορων παραγόντων1

• Φυσικοί παράγοντες.  
:  

1 Πηγή: http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1309 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

51

http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1309�


• Οικολογικοί / Περιβαλλοντικοί παράγοντες: υποβάθμιση φυσικών πηγών 
(περιβαλλοντικό κόστος) π.χ. αλλαγή συμπεριφοράς των ζώων, μείωση αριθμού 
ειδών ζώων, διάβρωση εδάφους, αλλαγές στην ποιότητα του νερού.  

• Αισθητικοί / Αντιληπτικοί / Ψυχολογικοί παράγοντες: υποβάθμιση της εμπειρίας 
αναψυχής των επισκεπτών λόγω συνωστισμού ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  

• Κοινωνικοί παράγοντες: εχθρική αντιμετώπιση από την τοπική κοινότητα.  
Βασικές συνιστώσες 2

• περιβαλλοντική ή οικολογική, που αναφέρεται στον αριθµό των τουριστών που 
μπορεί να φιλοξενήσει µία περιοχή, πριν αρχίσουν να προκαλούνται βλάβες στο 
περιβάλλον ή το οικοσύστηµα.  

 τις ΦΙΤΑ είναι: φυσικο-οικολογικές, κοινωνικο-
δημογραφικές και πολιτικο-οικονομικές. Σχετικά με την φέρουσα ικανότητα, οι 
παραπάνω συνιστώσες έχουν διαφορετικό βάρος σε κάθε διαφορετικό προορισμό, κυρίως 
εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, του είδος του τουρισμού που έχει 
αναπτυχθεί και την σχέση μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος (Γκόλια, 2009). 

Οι Σπιλάνης και Βαγιάννη (2004) αναφέρουν τους εξής τύπους φέρουσας ικανότητας :  

• οικονοµική, που αναφέρεται στον αριθµό τουριστών που μπορεί να φιλοξενήσει 
µια περιοχή, πριν αρχίσει να υποφέρει από οικονοµικά προβλήματα.  

• κοινωνική, που αναφέρεται στον αριθµό των ανθρώπων, πέρα από τον οποίο 
επέρχεται κοινωνική αποσύνθεση.  

• «αντιληπτική», που αναφέρεται στον αριθµό των τουριστών που μπορεί να 
φιλοξενήσει µια περιοχή, πριν η εμπειρία του τουρίστα αρχίσει να επηρεάζεται 
αρνητικά.  

• φέρουσα ικανότητα υποδοµών, που αναφέρεται στο μέγιστο αριθµό τουριστών 
που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υποδοµές μιας περιοχής.  

 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Coccosis et al. (2001), οι επιπτώσεις του 

τουρισμού σε μια περιοχή μπορούν να διερευνηθούν στη βάση τριών θεματικών αξόνων: 
Φυσικό περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό), κοινωνικό (πληθυσμός, κοινωνική δομή και 
δυναμική) και οικονομικό (θεσμικό και οργανωτικό). Ενδεικτικά, για κάθε ένα άξονα 
επιμέρους στοιχεία που μπορούν να διερευνηθούν είναι: 
 

 Φύση και πολιτισμός: 
 Αποδεκτό επίπεδο συνωστισμού σε περιοχές-κλειδιά, όπως πάρκα, μουσεία, 

δρόμοι κλπ. 
 Μέγιστο επιτρεπτό όριο απώλειας φυσικών πόρων (π.χ. νερό, γη), χωρίς 

σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων, ή της 
βιοποικιλότητας, ή την απώλεια ειδών (χλωρίδα, πανίδα). 

 Αποδεκτά όρια μόλυνσης του αέρα και του νερού και ηχορύπανσης, βάσει του 
βαθμού αντοχής των τοπικών οικοσυστημάτων. 

 Μέγιστο όριο μαζικής χρήσης υποδομών και δικτύων νερού, ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. 

Κοινωνία: 
 Μέγιστος αριθμός τουριστών και τουριστικών δραστηριοτήτων που μπορεί να 

απορροφήσει ένας τόπος ώστε να μην επηρεαστεί / μεταβληθεί η έννοια της 

2 Πηγή: http://www.coastlearn.org/gr/tourism-gr/tools_acc.html 
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τοπικής κοινωνικής ταυτότητας, ο τρόπος ζωής της τοπικής κοινωνίας, οι 
τοπικές κοινωνικές δομές κλπ. 

 Αποδεκτό επίπεδο τουρισμού ώστε να μην υπάρχει αλλοίωση του τοπικού 
πολιτισμού – έθιμα, συνήθειες, παραδόσεις, τέχνες κλπ. 

 Αποδεκτό επίπεδο τουρισμού, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η εμπειρία / 
επαφή του επισκέπτη με τον τόπο. 

Οικονομία - Πολιτική: 
 Επίπεδο απασχόλησης κατοίκων στον τουρισμό. 
 Υποβάθμιση / απώλεια άλλων τομέων εργασίας εξαιτίας της ανάπτυξης του 

τουρισμού. 
 Έσοδα από τον τουρισμό και τρόπος διανομής τους, σε τοπικό επίπεδο. 
 Επίπεδο απασχόλησης στον τουρισμό σε σχέση με το τοπικό, υπάρχον 

ανθρώπινο δυναμικό. 
  
2.1 Μέτρηση της ΦΙΤΑ 

Η μέτρηση της φέρουσας ικανότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εποχικότητα του 
τουρισμού και να υπολογίζεται ιδιαίτερα τις περιόδους αιχµής. Η εποχικότητα επηρεάζει 
σηµαντικά τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας. Περιορίζει το ανεκτό όριο που τίθεται, 
αφού ο συνωστισμός και οι μέγιστοι αριθµοί συγκέντρωσης παρατηρούνται για ένα μικρό 
χρονικό διάστηµα μέσα στο χρόνο. Επιπλέον, καθορίζει τα επιτρεπτά όρια σε ό,τι αφορά 
παραμέτρους όπως υποδοµές, νερό, χωρητικότητα περιοχής κ.α. 

Τα κριτήρια μέτρησης της ΦΙΤΑ που έχουν αναπτυχθεί αφορούν στους τουριστικούς 
προορισμούς και όχι στις µη αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές. Ορισμένα κριτήρια 
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ενώ άλλα πρέπει να αξιολογηθούν µε ποιοτικό τρόπο (π.χ. 
φυσικοί πόροι: ανανεώσιμοι και µη) (Inskeep, 1991). Ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία και 
την φυσιογνωμία της περιοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι παράμετροι για τον 
υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας όπως ο τοπικός πληθυσμός, ο συνολικός αριθµός 
κλινών, ο συνολικός αριθµός τουριστών, ο αριθμός διανυκτερεύσεων ανά µήνα, κ.ά. Όταν 
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, η φέρουσα 
ικανότητα μπορεί να αποκτήσει «κανονιστικό» χαρακτήρα, υποβοηθώντας την εκτίμηση 
και τον έλεγχο των μεγεθών. Συνήθως, η φέρουσα ικανότητα ορίζεται έμμεσα σε όρους 
έντασης της χρήσης του χώρου ως πυκνότητα τουριστών (ή κλινών) ανά επιφάνεια 
οικοδομήσιμης έκτασης ή επιφάνειας παραλίας με αμμουδιά (π.χ. 10 τ.μ. ανά τουρίστα). Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO 1983) υιοθετεί την έκφραση της φέρουσας 
ικανότητας ως σταθερότυπου σε όρους έντασης της χρήσης του χώρου, με βάση την 
ξενοδοχειακή πυκνότητα (13 – 35 τ.μ. ανά άτομο) ή την πυκνότητα της ευρύτερης 
τουριστικής περιοχής (20 – 100 κλίνες ανά εκτάριο 200 – 1000).  

 
2.2 Η χρήση των δεικτών για τον υπολογισμό της ΦΙΤΑ 

Η μέτρηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας γίνεται με τον συνδυασμό δεικτών 
που λειτουργούν ως ενδείξεις για «σήματα κινδύνου». Όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και 
στον τουρισμό, οι δείκτες θεωρούνται σημαντικά εργαλεία στήριξης των διαφόρων 
αναλύσεων. Όμως, επειδή συνήθως αποτελούν «μείγματα» ποικίλων μετρήσεων και 
στοιχείων διαφόρων βαθμών αξιοπιστίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και 
μετά από έλεγχο του τι πράγματι εκφράζουν (Κοµίλης και Βαγιονής, 1999). Σύμφωνα με τον 
ΠΟΤ, βασικά κριτήρια για την εφαρμογή των δεικτών είναι να είναι σχετικοί και χρήσιµοι 
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για αποφάσεις, ρεαλιστικοί και µετρήσιµοι, αξιόπιστοι, απλοί, κατανοητοί και συγκρίσιμοι 
(Γκόλια, 2009). 

Η κατηγοριοποίηση των δεικτών γίνεται με βάση τις τρείς βασικές συνιστώσες της 
φέρουσας ικανότητας όπως αναφέρθηκαν παραπάνω (φυσικο-οικολογικές, κοινωνικο-
δημογραφικές, πολιτικο-οικονομικές)3

Ως περιοχή μελέτης της ΦΙΤΑ επιλέχθηκε ο οικισμός Μονοδένδρι του Ζαγορίου. Ανήκει 
στο Κεντρικό Ζαγόρι, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100μ., έχει έκταση 158.508τ.μ. και συνολικό 
μόνιμο πληθυσμό 129 άτομα (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011). Ο οικισμός χαρακτηρίζεται 
από εξαιρετικά καλά διατηρημένο, στο σύνολό του σχεδόν, οικιστικό περιβάλλον. Είναι 
χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός

. Έχουν αναπτυχθεί δείκτες που αφορούν στο φυσικό 
περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, στις υποδομές και τα δίκτυα (νερό, αποχέτευση, 
ποιότητα αέρα), στην υποβάθμιση του τοπίου και την χρήση της γης, στις τουριστικές 
υποδομές και στην τουριστική κίνηση, στην απασχόληση κλπ. 
 

 
3. Ο υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας στο Μονοδένδρι 

 
3.1 Περιοχή μελέτης 

4

3 Πηγή: 

 και φέρει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Ζαγορίου. Λόγω της θέσης του, της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής και του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος προσελκύει σημαντικό αριθμό 
επισκεπτών, σε ετήσια βάση. Στο Μονοδένδρι παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα, 
ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο και συγκαταλέγεται, μαζί με τους οικισμούς Πάπιγκο, 
Αρίστη και Βίκος  στους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ζαγορίου. Βρίσκεται κοντά στα 
Ιωάννινα (40χλμ. απόσταση) και θεωρείται ότι κατέχει θέση «κλειδί» καθώς απέχει 
ελάχιστα από πολλούς επίσης σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, στο Ζαγόρι. 

Το Μονοδένδρι αναπτύσσεται τουριστικά, ιδιαίτερα έντονα, τα τελευταία χρόνια. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα μια τάση ανοικοδόμησης στον οικισμό και τη δημιουργία νέων χρήσεων, 
συμπληρωματικών της διαμονής, απαραίτητων για την τουριστική δραστηριότητα. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικισμού (ορεινότητα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φυσικό 
περιβάλλον) σε συνδυασμό με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της ήδη ανεπτυγμένης 
τουριστικής δραστηριότητας αποτέλεσαν το έναυσμα της διερεύνησης των ορίων αντοχής 
του οικισμού. Παράλληλα, η έλλειψη σχετικών μελετών στην περιοχή και το γεγονός ότι η 
μελέτη της αντοχής του οικισμού κανονικά πρέπει να προηγείται του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού καθιστούν το Μονοδένδρι ιδανικό πεδίο έρευνας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε 
ως περιοχή μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν να αξιοποιηθούν πιλοτικά και 
για τους υπόλοιπους οικισμούς του Ζαγορίου που φέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά.   

 
  

 
 

http://www.coastlearn.org/gr/tourism-gr/tools_acc.html 
4 Πηγή: ΥΠΕΚΑ – Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων. ΦΕΚ Δ-549 α /13.11.1978 και ΦΕΚ 

Δ-615 α /01.11.1979 
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Εικόνα 1: Ο οικισμός Μονοδένδρι – Τα όρια του οικισμού και του συνεκτικού τμήματος (Πηγή: 
Κτηματολόγιο, ιδία επεξεργασία) 

 
3.2 Η οικιστική εξέλιξη του Οικισμού 

Από την σύγκριση δύο αεροφωτογραφιών διαφορετικής χρονολογίας (1980 και 2011, 
Εικόνα 2α και 2β) παρατηρείται ότι υπάρχει αύξηση των κτισμάτων του οικισμού, χωρίς 
αυτή να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα έντονη. Η δόμηση είναι πυκνή στο σύνολο του 
οικισμού με τάση επέκτασης προς το βόρειο τμήμα του καθώς στο νότιο και το ανατολικό 
τμήμα του το ανάγλυφο είναι απότομο με έντονες κλίσεις. Δεν υπάρχει οικιστική ανάπτυξη 
του οικισμού έξω από τα όριά του ενώ η ανέγερση νέων κτισμάτων εμφανίζεται 
συγκεντρωμένη σε  δύο περιοχές. 

Η οικοδομική δραστηριότητα στον οικισμό είναι ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία 15 
χρόνια. Σύμφωνα με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από το 1970 έως 
σήμερα (πηγή: Πολεοδομία Ιωαννίνων), οι άδειες αφορούσαν κυρίως την ανέγερση 
κατοικιών και υποδομών σχετικά με τον τουρισμό και το εμπόριο. Συγκεκριμένα, στο 
σύνολο των αδειών, το 30% αφορά σε χρήσεις τουριστικές και εμπορικές.  Από την 
επίσκεψη στην περιοχή παρατηρήθηκε μια «πόλωση» της τουριστικής και εμπορικής 
δραστηριότητας σε συγκεκριμένα σημεία του οικισμού και κυρίως γύρω από το βασικό 
οδικό δίκτυο εισόδου του οικισμού, όπου βρίσκεται το σύνολο των τουριστικών 
καταλυμάτων, καφέ, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, και την κεντρική πλατεία (Εικόνα 
3). 
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Εικόνα 2α: Απεικόνιση της οικιστικής εξέλιξης του οικισμού Μονοδένδρι. Αεροφωτογραφία από το 
κτηματολόγια του έτους 1980. 

 

 
Εικόνα 2β: Αεροφωτογραφία του έτους 2011. Πηγή: Κτηματολόγιο, Δήμος Ιωαννιτών – ιδία 

επεξεργασία. 
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Εικόνα 3: Πόλωση της τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας στον οικισμό Μονοδένδρι (Πηγή: 

Κτηματολόγιο, ιδία επεξεργασία) 
 
3.3 Δείκτες και βασικά μεγέθη για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο υπολογισμού των βασικών 
μεγεθών και δεικτών, οι αξιοποιούνται για τον υπολογισμό της ΦΙΤΑ στο Μονοδένδρι. 

Οι βασικές συνιστώσες για τις οποίες θα υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα είναι το 
φυσικό και το ανθρωπογενές - πολιτιστικό περιβάλλον του οικισμού. Συγκεκριμένα, 
επιλέχτηκε να γίνει ο υπολογισμός της Φέρουσας Ικανότητας: 

 των υποδομών (τουριστικές υποδομές και δίκτυα) 
 του φυσικού περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί πόροι) 
 της αντιληπτικής ικανότητας του επισκέπτη  

 
Αναλυτικά οι δείκτες οι οποίοι υπολογίζονται είναι οι εξής: 
• Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας (Δ.Τ.Λ) 
Με βάση την βιβλιογραφία ένας βασικός δείκτης που μετρά την τουριστική ένταση και 

τα αναπτυξιακά μεγέθη μιας περιοχής είναι ο δείκτης τουριστικής λειτουργίας (Βαρβαρέσος, 
2000). Όπως αναφέρει ο Pearce (1987), ο δείκτης τουριστικής λειτουργίας, 
χρησιμοποιήθηκε από τον Thompson για περιοχές του Κολοράντο, τον Keogh για την 
περιοχή του New Brunswick και τον Langenbuch για το Σάο Πάολο (Βαρβαρέσος, 2000). 

 
Δ.Τ.Λ = (αριθμός κλινών/πληθυσμό υποδοχής)*100 

 
Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (Pearce, 1987) προσδιορίζονται και διακρίνονται, 

σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, ορισμένα μεγέθη ή όρια τουριστικής ανάπτυξης ως εξής 
(Βαρβαρέσος, 2000): 

- ΔΤΛ > 500: υπερβολική / εντατική τουριστική ανάπτυξη 
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- ΔΤΛ = 100 - 500: μεγάλη / σχεδόν αποκλειστική τουριστική ανάπτυξη 
- ΔΤΛ = 40 - 100: κύρια ανάπτυξη σε σχέση με άλλους τομείς / κλάδους 
- ΔΤΛ = 10 - 40: σημαντική αλλά όχι κύρια ανάπτυξη 
- ΔΤΛ = 4 - 10: μικρή ή πολύ μικρή τουριστική ανάπτυξη 
 
• Δείκτης Ανεκτού Τουριστικού Πληθυσμού (Δ.Α.Τ.Π)  
Ο Δείκτης Ανεκτού Τουριστικού Πληθυσμού (Δ.Α.Τ.Π) συνδέει τον αριθμό των 

τουριστών ανά ημέρα αιχμής  με τον πληθυσμό υποδοχής και μετρά την τουριστική κίνηση 
που μπορεί να δεχθεί μια περιοχή χωρίς να προκληθούν ζητήματα κοινωνικής αλλοίωσης 
(Διακομιχάλης και Λαγός, 2011). 

 
Δ.Α.Τ.Π = αριθμός επισκεπτών (ανά ημέρα αιχμής)/πληθυσμός υποδοχής 

 
Ο παραπάνω δείκτης σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχει βαθμολογηθεί από 0 έως 2 

όπου:  
 0< Δ.Α.Τ.Π<1 χαμηλός αριθμός τουριστών – δυνατότητα να δεχθεί και άλλους 
 1<Δ.Α.Τ.Π<2, ανεκτός αριθμός τουριστών – ανάγκη για ελεγχόμενη τουριστική 

κίνηση 
 Δ.Α.Τ.Π = 2, κρίσιμο σημείο φέρουσας ικανότητας 
 Δ.Α.Τ.Π >2, υπέρβαση φέρουσας ικανότητας – έλεγχος τουριστικής κίνησης 

 
• Δείκτης τουριστικής χωρητικότητας (σε περιβαλλοντικό πόρο) 
Ο Δείκτης Τουριστικής Χωρητικότητας όπως και ο δείκτης Ανεκτού Τουριστικού 

Πληθυσμού συνδέονται άμεσα και επηρεάζουν σημαντικά την αντιληπτική φέρουσα 
ικανότητα. Ως αντιληπτική φέρουσα ικανότητα ορίζεται ο αριθµός των τουριστών που 
μπορεί να φιλοξενήσει µια περιοχή, πριν η εμπειρία του τουρίστα αρχίσει να επηρεάζεται 
αρνητικά. Η αντιληπτική ή ψυχολογική φέρουσα ικανότητα θεωρεί την ευχαρίστηση του 
επισκέπτη ως μέτρο για την ανάπτυξη του τουρισμού σε μια περιοχή (Γκόλια, 2009). Ο 
δείκτης τουριστικής χωρητικότητας σε έναν περιβαλλοντικό πόρο μπορεί να αφορά σε 
μονοπάτια περιήγησης ή σε υπαίθριους χώρους αναψυχής. Με βάση τα διεθνή 5

• Κατανάλωση νερού από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον τουρισμό. 
Δείκτης χωρητικότητας εγκαταστάσεων (σχέση τουριστών και πληθυσμού 
προς διατιθέμενους πόρους όπως νερό, δίκτυα) 

 
σταθερότυπα ο δείκτης αφορά στο πλήθος των επισκεπτών ανά χλμ για πεζοπορικές 
διαδρομές ή στο πλήθος των επισκεπτών ανά εκτάριο για ένα υπαίθριο πάρκο. 
 
Ποσοτικές Μετρήσεις 
 

Η συγκεκριμένη μέτρηση γίνεται με σκοπό να ελεγχθεί το ποσοστό κατανάλωσης νερού 
που αντιστοιχεί στο σύνολο των τουριστών, συσχετιζόμενο με την συνολική κατανάλωση 
στον οικισμό. Για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης χρησιμοποιείται η σχέση: 

 
(πληθυσμός υποδοχής)*(μέση κατανάλωση νερού/κάτοικο)*360 

 

5 Πηγή: Σημειώσεις μαθήματος: «Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα», Περιβάλλον, Φέρουσα Ικανότητα. 
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Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ύδρευσης, η μέση κατανάλωση νερού 
ανά κάτοικο σε έναν μικρό οικισμό είναι τα 200 λίτρα6

• Μέτρηση τουριστικού ενεργειακού αποτυπώματος (ecological footprint)  

.  
 

Η μέτρηση του τουριστικού ενεργειακού αποτυπώματος αφορά στο ποσό του 
παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, που σχετίζεται με την 
κατανάλωση ενέργειας από τουριστικές δραστηριότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
επιλέχτηκε να υπολογιστεί το ενεργειακό αποτύπωμα της κατανάλωσης ενέργειας για 
θέρμανση και ζεστό νερό στους ξενώνες. Για την πραγματοποίηση της μέτρησης γίνεται η 
παραδοχή ότι τα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τον μέσο όρο 
της χώρας που είναι: 70% λέβητες πετρελαίου, 20% βιομάζα και 10% ηλεκτρισμός.  
 

• Δείκτης δόμησης  
Ο δείκτης δόμησης αφορά στο ποσοστό που καταλαμβάνουν τα κτίρια τουριστικών 

εγκαταστάσεων προς τα υπόλοιπα κτίρια, σε σχέση με την διατιθέμενη επιφάνεια γης και 
τον πληθυσμό υποδομής. 

 
Για τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών αλλά και για την συνολική εκτίμηση της 

κατάστασης του οικισμού πραγματοποιήθηκε η συλλογή πρωτογενών δεδομένων από την 
περιοχή μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της 
έρευνας ήταν η δυσκολία εύρεσης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων, κυρίως 
στοιχείων και δεδομένων που αφορούσαν στην τουριστική κίνηση και δραστηριότητα στον 
οικισμό. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα προέκυψαν μετά από επαφή με 
τοπικούς φορείς (Δήμος Ζαγορίου) και από επιτόπια έρευνα (συζητήσεις με κατοίκους και 
επιχειρηματίες) στον οικισμό. 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία που αφορούν στον οικισμό του Μονοδενδρίου 

και στην τουριστική δραστηριότητα. 
Πληθυσμός 124 κάτοικοι 

Συνολική έκταση οικισμού 15,8.504 τ.χλμ 
Μέση κατανάλωση νερού 2.375 κυβικά/μήνα 

Μέσος Όρος επισκεψιμότητας τον χρόνο 30.000 άτομα 

Μέσος Όρος επισκεψιμότητας σε ένα 3ήμερο 1500 άτομα 

Η επισκεψιμότητα σε μια ημέρα:   
o        Ανώτατο όριο 500 άτομα 
o        Κατώτατο όριο 10 άτομα 
o        Μέσος όρος 100 άτομα 

Αριθμός διανυκτερεύσεων/έτος 15.080 
Πληρότητα/έτος 65 ημέρες 

Αριθμός κτισμάτων στον οικισμό 150 

6 Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οδηγός Επίβλεψης Μελετών και Κατασκευών. 

Επίβλεψη μελετών / Υδραυλικά Έργα. 
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Αριθμός Κατοικιών 80 

Αριθμός τουριστικών καταλυμάτων 11 

Αριθμός κλινών 240 
Αριθμός χώρων εστίασης 11 

 
Πηγή: Δήμος Ζαγορίου (Δήμαρχος), ιδία Επεξεργασία  

3.4 Υπολογισμός δεικτών και ποσοτικές μετρήσεις 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των παραπάνω 

δεικτών στο Μονοδένδρι. 
 
• Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας 
Για το Μονοδένδρι ο Δείκτης Τουριστικής Λειτουργίας εφαρμόζεται ως εξής: 

Δ.Τ.Λ = (240 /124)*100 = 193 
Με βάση την παραπάνω ταξινόμηση το Μονοδένδρι χαρακτηρίζεται από μεγάλη ή 

σχεδόν αποκλειστική τουριστική ανάπτυξη και αποτελεί έναν σημαντικό τουριστικό 
προορισμό.  

 
• Δείκτης Ανεκτού Τουριστικού Πληθυσμού  
Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου δείκτη στο Μονοδένδρι χρησιμοποιήθηκε ο 

αριθμός των επισκεπτών που παρατηρείται στις ημέρες αιχμής αλλά και στις υπόλοιπες 
ημέρες. 

Αναλυτικά: 
Αν σε μια καλή ημέρα ο αριθμός επισκεπτών είναι 500 άτομα, τότε: 

Δ.Α.Τ.Π = 500/124 = 4 
 

Αν σε μια καθημερινή (‘κακή’ ημέρα ως προς την επισκεψιμότητα) οι επισκέπτες ανέρχονται 
στα 10 άτομα, τότε: 

Δ.Α.Τ.Π = 10/124=0,08 
 

Αν ο μέσος όρος επισκεψιμότητας είναι 100 άτομα την ήμερα τότε: 
Δ.Α.Τ.Π = 100/124=0,8 

Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαφοροποίηση στις τιμές του δείκτη, σχετικά με την 
επισκεψιμότητα που αφορά στις ημέρες αιχμής και στις υπόλοιπες ημέρες μέσα στο χρόνο.   

Ως κρίσιμη τιμή του δείκτη θεωρείται η τιμή 2. Αυτό, στο Μονοδένδρι, σημαίνει ότι ως 
κρίσιμος αριθμός επισκεπτών σε μία ημέρα είναι τα 250 άτομα. Επομένως, με βάση τον 
δείκτη αυτό το Μονοδένδρι θα πρέπει να δέχεται, το πολύ 250 επισκέπτες την ημέρα, ώστε 
να μη ξεπερνά το οριακό σημείο. Ή, αλλιώς το όριο αντοχής του οικισμού είναι το πολύ, 
διπλάσιοι σε αριθμό από τους κατοίκους. Ο αριθμός των 500 επισκεπτών της ημέρες αιχμής 
είναι υπερβολικός για το μέγεθος του οικισμού. 

  
• Δείκτης τουριστικής χωρητικότητας σε περιβαλλοντικό πόρο - μονοπάτι  
Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη στο Μονοδένδρι επιλέχτηκε ως 

παράδειγμα το  μονοπάτι που καταλήγει στη μονή της Αγίας Παρασκευής. Λόγω της 
αυξημένης επισκεψιμότητας και δεδομένου ότι το μονοπάτι βρίσκεται μέσα σε ένα φυσικό 
περιβάλλον που χρήζει σεβασμού και προστασίας κρίθηκε σημαντικό να οριστεί ένα όριο 
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αντοχής επισκεπτών στο μονοπάτι. Προκειμένου να ορισθεί αυτό λήφθηκε υπόψη η έκταση 
του μονοπατιού και ο χρόνος περπατήματός του. Το μονοπάτι έχει μήκος 1χλμ, πλάτος που 
δεν ξεπερνά τα 3μ. και ο χρόνος προσπέλασης κυμαίνεται από δέκα λεπτά (κανονικό 
περπάτημα) έως 20 λεπτά (περπάτημα και παρατήρηση της φύσης) (Εικόνα 4). Για την 
αποφυγή συσσώρευσης των επισκεπτών στο μονοπάτι, η οποία κρίνεται ότι επηρεάζει 
αρνητικά τον τρόπο «απόλαυσης» του χώρου, ως ανεκτό όριο θεωρούνται τα 40 άτομα ανά 
χλμ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση μαζικής επίσκεψης στο χώρο (σχολεία, γκρουπ τουριστών 
κλπ) κρίνεται σκόπιμη η λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.   

Επίσης, ο χώρος όπου μπορεί ο επισκέπτης να σταθεί και να θαυμάσει τη θέα στον Βίκο 
είναι πολύ μικρός (15 τ.μ.) (μόλις 5-7 άτομα περίπου μπορούν να σταθούν ταυτόχρονα στο 
χώρο). Επομένως, αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως το ανώτερο όριο αντοχής της 
επισκεψιμότητας στη μονή και, σε συνδυασμό με το μονοπάτι, να ληφθούν μέτρα ελέγχου 
της τουριστικής κίνησης, τις ημέρες αιχμής (π.χ. πινακίδα ενημέρωσης στην αρχή του 
μονοπατιού).  
 

 
Εικόνα 4. Το μονοπάτι για τη  Μονή της Αγίας Παρασκευής 

 
Ποσοτικές Μετρήσεις 

 
• Κατανάλωση νερού από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον τουρισμό  
Δείκτης χωρητικότητας εγκαταστάσεων (σχέση τουριστών και πληθυσμού προς 

διατιθέμενους πόρους όπως νερό και δίκτυα). 
Για την εύρεση του ποσοστού κατανάλωσης νερού που αντιστοιχεί στο σύνολο των 

τουριστών, πραγματοποιήθηκε αρχικά ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης νερού 
στο οικισμό με βάση την σχέση: 

 
(πληθυσμός υποδοχής)*(μέση κατανάλωση νερού/κάτοικο)*360 
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όπου:  
πληθυσμός υποδοχής 80 κάτοικοι (μόνιμοι) 
μέση κατανάλωση νερού 200 λίτρα/κάτοικο (προδιαγραφές ΥΠΕΚΑ) 

 
80 * 200 λίτρα/κάτ. * 360 ημέρες = 5.840.000 λίτρα ή 5840 κυβικά το χρόνο 

 
Με βάση τη μέση μηνιαία κατανάλωση νερού στον οικισμό προκύπτει ότι:  

2.375 κυβικά * 12 μήνες = 28.500 κυβικά η ετήσια κατανάλωση νερού 
 
Διαιρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι το 20% της κατανάλωσης 

προέρχεται από τους κατοίκους και το 80% από τους τουρίστες. Οι υπολογισμού αυτοί 
μπορούν να επεκταθούν δίνοντας ένα πάνω όριο δυνατότητας υποδοχής τουριστών με βάση 
τις δυνατότητες παροχής του δικτύου πόσιμου νερού.  
 

• Μέτρηση τουριστικού ενεργειακού αποτυπώματος (ecological footprint)  
Το οικολογικό αποτύπωμα των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα αποτυπώνει την 

έκταση της δασικής γης που απαιτείται προκειμένου να αφομοιωθούν οι εκπεμπόμενες 
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2)7

7

Palms, 1999). Ο υπολογισμός του αποτυπώματος 
δίνεται μέσα από τη σχέση 

 
EFc = Pc*(1-Socean)/Yc*EQF 

όπου:
 
 

Pc: οι ετήσιες εκπεμπόμενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Socean: 1/3 (το ποσοστό των ανθρωπογενών εκπομπών που δεσμεύονται ετησίως από τους 

ωκεανούς)  

Yc: 1,46 tnCO2/ha*y (ο ετήσιος ρυθμός δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά 

εκτάριο μέσης παγκόσμιας δασικής έκτασης)  

EQF: 1,26 (ο Συντελεστής Ισοδυναμίας για τη Γη Αφομοίωσης του Άνθρακα) (Ewing et al., 

2010).  

Για να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος θα πρέπει να  γίνει 
αρχικά ο υπολογισμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την κατανάλωση 
ενέργειας για ζεστό νερό και θέρμανση. 
Ζεστό νερό 

Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ σε έναν τυπικό ξενώνα απαιτούνται ανά άτομο 60lit ζεστού 
νερού ανά ημέρα. Αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρασία του νερού του δικτύου, στο 
Μονοδένδρι, είναι κατά μέσο όρο 12οC και με βάση το ότι η απαιτούμενη θερμοκρασία του 
ζεστού νερού χρήσης είναι 45οC, τότε για κάθε επισκέπτη ανά ημέρα απαιτείται ενέργεια 
για την παραγωγή ζεστού νερού ίση με: Ε=m*Cp*Δθ=2,76kWh  

Με βάση το παραπάνω προκύπτουν οι ακόλουθες καταναλώσεις ενέργειας και 
εκπομπές CO2 ανά επισκέπτη ανά ημέρα: 

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/National_Footprint_Accounts_Method_Paper_2010.pdf 

[πρόσβαση στις 25/5/2013] 
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Λέβητας πετρελαίου (απόδοση 85%, 0,264kg/kWh, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ): 
Κατανάλωση: 3,24kWh, Εκπομπές: 0,855 kg CO2 

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας (απόδοση 100%, εκπομπές CO2: 0,989kg/kWh) 
Κατανάλωση: 2,76kWh, Εκπομπές: 2,730 kg CO2 

Θεωρώντας ότι το 70% των ξενώνων καλύπτουν τις ανάγκες σε ζεστό νερό με λέβητα 
πετρελαίου και το 30% με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (Κατσουλάκος 2013), οι εκπομπές CO2 
θα είναι: 
 
Λέβητας πετρελαίου: 

Αριθμός επισκεπτών*ημέρες διαμονής*Συντελεστή εκπομπής*0,7 
240* 65ημέρες * 0,855kg CO2*0,7 = 9336,6 kgCO2 

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας: 
Αριθμός επισκεπτών*ημέρες διαμονής*Συντελεστή εκπομπής*0,3 

240* 65ημέρες * 2,730kg CO2*0,3 = 12776,4 kgCO2 
H συνολική εκπομπή CO2 για το ζεστό νερό είναι 22,1 tn CO2/έτος 

 
Θέρμανση χώρων 

Γίνονται οι εξής παραδοχές: Θεωρούμε ένα μέσο συντελεστή θερμικών απωλειών ίσο με 
100W/m2. και έναν μέσο όρο εμβαδού τον καταλυμάτων ίση με 400 m2. Για το σύνολο των 
θερμικών απωλειών (Q) έχουμε: 

Q = μέσο συντελεστή θερμικών απωλειών * συνολική έκταση καταλυμάτων 
Q=100W/m2*400*11=440.000W 

Αφού υπολογίστηκε το σύνολο των θερμικών απωλειών και γνωρίζουμε τις ημέρες 
πληρότητας του κάθε τουριστικού καταλύματος μπορεί να υπολογιστεί η ενεργειακή ζήτηση 
(Ε) ως εξής: 

Ε = Q*ημέρες πληρότητας* ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης 
Ε = 440.000W*65 ημέρες*12 ώρες = 343.200kWh 

Αν υποτεθεί ότι το 70% των ξενώνων χρησιμοποιεί λέβητα πετρελαίου (85% απόδοση) 
για την κάλυψη των θερμικών τους φορτίων,  τότε οι εκπομπές διοξειδίου θα είναι: ΕΚ= 
343.200*0,7*0,264/0,85 = 74,6tn CO2. Για τους ξενώνες που χρησιμοποιούν air-condition 
(συντελεστής απόδοσης / COP = 3) και δεχόμαστε ότι αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου, 
οι εκπομπές θα είναι: E*0,989/3 = 257.400*0,3*0,989/3 = 33,9tn CO2 

Η συνολική εκπομπή CO2 για την θέρμανση χώρων είναι  108,5tn CO2 
Συνεπώς, οι εκπομπές CO2 σε ένα χρόνο από τα τουριστικά καταλύματα είναι 130,6tn 

CO2. 
Με βάση τον τύπου υπολογισμού που αναφέρθηκε αρχικά, για το Μονοδένδρι  το 

οικολογικό τουριστικό αποτύπωμα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι: 
EFc = Pc*(1-Socean)/Yc*EQF 

EFc = 86,5*(1-1,3)/1,46*1,26, = 33,81 ha 
Η έκταση δάσους που απαιτείται για την απορρόφηση των εκπομπών CO2, που 

προκύπτουν από την τουριστική δραστηριότητα στο Μονοδένδρι είναι μικρή, συγκρινόμενη 
και με τα ιδιαίτερα εκτεταμένα δασικά συστήματα του Ζαγορίου. Ωστόσο, αν θεωρηθεί ότι 
στο Μονοδένδρι υπάρχουν περίπου 25 μόνιμα κατοικούμενες κατοικίες, το οικολογικό 
αποτύπωμα της ενεργειακής τους κατανάλωσης είναι περίπου ίσο με αυτό των τουριστικών 
μονάδων. Δηλαδή, για μόλις δύο μήνες πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων, 
διπλασιάζεται το οικολογικό αποτύπωμα του οικισμού λόγω της ενεργειακής κατανάλωσης 
των κτιρίων.  
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• Δείκτης Δόμησης 
Το σύνολο τον επιχειρήσεων στον οικισμό (τουριστικών και εμπορικών) είναι σε αριθμό 

25. Το πλήθος των κατοικιών ανέρχεται στις 80, το σύνολο των καταλυμάτων σε 11 ενώ το 
σύνολο των κτισμάτων του οικισμού είναι περίπου 150 κτίρια. Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι, τα μισά περίπου κτίρια του οικισμού στεγάζουν κατοικίες ενώ 60 περίπου κτίρια 
στεγάζουν δημόσιες ή άλλες χρήσεις, εκτός καταλυμάτων. Όπως προκύπτει, επίσης, από την 
μελέτη της οικιστικής επέκτασης του οικισμού τα νεόδμητα κτίρια δεν υπερβαίνουν τα 
επιτρεπόμενα δομήσιμα όρια του οικισμού. Ωστόσο, συγκεντρώνονται γύρω από δύο 
περιοχές του οικισμού. 

Η μελέτη του δείκτη δόμησης, με την έννοια της διερεύνησης της σχέσης μεταξύ 
κατοικιών και καταλυμάτων, θα αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση μιας 
κρίσιμης υφιστάμενης κοινωνικής δομής, στον οικισμό. Για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον 
η μελέτη της διαχρονικής οικιστικής εξέλιξης, στην κατεύθυνση αυτή, υπό το πρίσμα 
υποθέσεων εργασίας όπως, μεταβολή της υφιστάμενης κοινωνικής δομής (αλλαγή του 
τρόπου ζωής εξαιτίας του τουρισμού), αλλαγή χρήσης κτιρίων (μετατροπή κατοικιών σε 
ξενώνες), αλλαγή επαγγελματικής απασχόλησης (εγκατάλειψη άλλων τομέων και στροφή 
στον τουρισμό) κλπ. Εντούτοις, το Μονοδένδρι έχει λίγους μόνιμους κατοίκους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους δεν κατοικούν όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά 
μετακινούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Επομένως, υπό 
αυτή την έννοια, η διερεύνηση του συγκεκριμένου δείκτη δεν φαίνεται να μπορεί να 
οδηγήσει σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. Ακόμη και μια ενδεχόμενη ριζική ανατροπή της 
αναλογίας χρήσεων –μετατροπή της πλειοψηφίας των κατοικιών σε ξενώνες- δεν θα 
επηρεάσει την αισθητική του οικισμού, αλλά θα επιδράσει, βέβαια,  σε άλλους δείκτες. Αυτό 
που θα πρέπει να επισημανθεί είναι η ανάγκη αφενός θέσπισης ανώτατου ορίου δόμησης 
στον οικισμό και, αφετέρου, επιβολής κανόνων δόμησης με στόχο την προστασία της 
τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Υπάρχει υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο 
καθορίζει και τα δύο, οπότε αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την 
αποτελεσματικότητά του. Επιπλέον, σε μια συνολική θεώρηση της περιοχής του Ζαγορίου 
και με στόχο μια πολιτική διάχυσης της τουριστικής δραστηριότητας, θα μπορούσαν να 
τεθούν άνω επιτρεπτά όρια στον αριθμό των ξενώνων, των χώρων εστίασης, των εμπορικών 
χρήσεων κλπ, σε κάθε οικισμό. Η θέσπιση ανάλογων ορίων απαιτεί μια πλήρη μελέτη και 
των αποστάσεων και του απαιτούμενου χρόνου μετακίνησης μεταξύ των οικισμών. Στην 
κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσαν να ελεγχτούν τα αντίστοιχα μεγέθη, στο Μονοδένδρι, 
ώστε να κριθούν ως προς την επάρκειά τους.  

  
 

4. Αποτελέσματα - Συμπεράσματα  
 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Butler (1980) για την κυκλική εξέλιξη ενός τουριστικού 

προορισμού, οι περιοχές με βάση την φυσιογνωμία τους και την ένταση της βιομηχανίας του 
τουρισμού κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α. στις περιοχές που έχουν περιθώρια 
τουριστικής ανάπτυξης, β. στις περιοχές που δέχονται απειλές και γ. στις περιοχές που 
βρίσκονται σε οριακό σημείο ή έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά τους (Λαγός, 
Διακομιχάλης, 2011). Το Μονοδένδρι, με βάση τα αποτελέσματα των δεικτών, είναι ένας 
οικισμός ο οποίος έχει περάσει από το στάδιο των περιοχών που δέχονται απειλές και τείνει 
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προς την κατηγορία των περιοχών που βρίσκονται σε οριακό σημείο ή έχουν ξεπεράσει τη 
φέρουσα ικανότητα τους. 

Ο οικισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη ή σχεδόν αποκλειστική τουριστική ανάπτυξη και 
αποτελεί έναν μεγάλο τουριστικό σταθμό. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
της περιοχής, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και με γνώμονα τόσο την προστασία όσο και 
την αειφορική αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής, η τουριστική δραστηριότητα που 
έλαβε χώρα στην περιοχή δεν θα έπρεπε να αποκτήσει αυτόν έντονο, μαζικό και πολωμένο  
χαρακτήρα. 

Με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας 
γίνεται μέσω της χρησιμοποίησης διαφόρων δεικτών. Στην εργασία προσεγγίστηκαν 
ορισμένοι από τους δείκτες αυτούς, κυρίως με κριτήριο τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και την 
χρησιμότητα ή την καταλληλότητα κάθε δείκτη για την περιοχή μελέτης. Στη βάση του ΔΤΛ 
προκύπτει ότι, το Μονοδένδρι χαρακτηρίζεται από μεγάλη ή σχεδόν αποκλειστική 
τουριστική ανάπτυξη ενώ στη βάση του ΔΑΤΠ προκύπτει ότι σε μια ημέρα αιχμής ο 
οικισμός ξεπερνά την φέρουσα ικανότητά του. Προκύπτει, επίσης, ότι με δεδομένο τον 
υφιστάμενο αριθμό κλινών, σε περίοδο πληρότητας των καταλυμάτων, η μέση κατανάλωση 
νερού φτάνει σχεδόν την μέση υφιστάμενη ποσότητα του νερού που καταναλώνεται, σε 
ετήσια βάση στον οικισμό. Επιπλέον, χώροι ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (όπως το μονοπάτι 
και η μονή) που αποτελούν χώρους προσέλκυσης επισκεπτών απαιτούν συγκεκριμένο 
σχεδιασμό μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή «απόλαυση» του χώρου, στους 
επισκέπτες, τις ημέρες αιχμής. 

 Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναδεικνύει και επιβεβαιώνει, αφενός ότι ο 
τουρισμός αποτελεί αποκλειστική δραστηριότητα στον οικισμό, αφετέρου ότι κάποια όρια 
ανοχής προσβάλλονται και διαρρηγνύονται στις περιόδους τουριστικής αιχμής. Επομένως, 
μια πολιτική συγκράτησης του τουρισμού στα όρια ανοχής του οικισμού σημαίνει, με μια 
πρώτη εκτίμηση, την διάχυση των επισκεπτών στη διάρκεια του έτους, το άνοιγμα, δηλαδή, 
της τουριστικής περιόδου και τη μη υπέρβαση της υφιστάμενης δραστηριότητας αιχμής. Η 
σταθεροποίηση του τουριστικού ρεύματος στα επιθυμητά επίπεδα θα θέσει τις βάσεις για 
την ανάπτυξη ενός τουρισμού με ποιότητα όπου η εμπειρία του επισκέπτη δεν θα 
υποβαθμίζεται από την υπερσυγκέντρωση και τον συνωστισμό, ενώ θα μπορεί με ‘ψυχική’ 
άνεση πλέον να γνωρίσει και να γευτεί τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η πλήρης 
αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας στον οικισμό πρέπει να στηριχθεί στην συνεκτίμηση 
και άλλων επιμέρους παραμέτρων και απαιτεί τη συστηματική καταγραφή αναλυτικών 
στοιχείων για την περιοχή.  
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Περίληψη  

 
Η παρούσα εργασία αποτυπώνει και ερμηνεύει τις συμπεριφορές, τις στάσεις, τις 

αντιλήψεις και τα βιώματα των παιδιών που ζουν στην περιοχή του Ζαγορίου. Οι 
προοπτικές ύπαρξης μιας ορεινής κοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένες με την ικανότητα της 
να διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό νέων στον ιστό της, δεδομένου ότι οι νέοι αποτελούν 
την ηλικιακή ομάδα που έχει κίνητρα, επιδεξιότητες και προσδοκίες. Η παραγωγή των 
ποιοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της ημιδομημένης 
συνέντευξης και η οργάνωση τους με τη χρήση της τεχνικής της κατηγορικής ταξινόμησης. 
Ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας με 
αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και των τριών αντίστοιχων προηγούμενων 
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα Τζουμέρκα, στην Κόνιτσα και στο Μέτσοβο. Από την 
αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι η καθημερινή ζωή των νέων μοιάζει με ένα παζλ 
αντικρουόμενων χαρακτηριστικών όπως η ηρεμία και το δέσιμο με το φυσικό περιβάλλον 
και τον τόπο τους, η δύσκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και η απομόνωση.  

 
 
Abstract  

 
The present study surveys and interprets the attitude, the behavior, the conceptions and 

the personal experiences of the young people of Zagori region. The prospects of existence of  
a mountainous society is closely connected with its ability to maintain an important amount 
of young people within its population, since they represent the age group holding incentives, 
skills and expectations. The quality survey data were produced with the use of semi-
structured interviews and organized with the categorical classification technique. The 
study’s conclusions were further analyzed in comparison to other similar studies from 
relative literature as well as to the three similar studies regarding the youth of three other 
mountain regions: Tzoumerka region, Konitsa and Metsovo. Survey data analysis and 
results show that the everyday life of the young people seems likes a puzzle composed of 
contradictive characteristics: tranquility, close connection with the natural environment and 
the homeplace, also restricted access to education and social isolation.  
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1. Εισαγωγή 
 
Το Ζαγόρι αποτελεί ένα σύμπλεγμα 46 χωριών και μια ιδιαίτερη γεωγραφική ενότητα 

στην Ήπειρο. Η Ήπειρος, ως ένα χαρακτηριστικό ορεινό γεωγραφικό διαμέρισμα, ήταν από 
τις περιοχές που επλήγησαν δημογραφικά ιδιαίτερα κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και τον 
Εμφύλιο (’40-’51), τη μετανάστευση (’61-’71) και την αστικοποίηση (’81-’91). Συγκεκριμένα, 
για το χρονικό διάστημα 1940-2001 ο Νομός Ιωαννίνων παρουσίασε μείωση του πληθυσμού 
των ορεινών περιοχών του κατά 52% (Μπασιούκα, 2011). Το Ζαγόρι φέρει τα κύρια 
χαρακτηριστικά των απομονωμένων ορεινών περιοχών: τη δύσκολη πρόσβαση σε μεγάλο 
μέρος των χωριών του ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, τον λίγο και γηρασμένο 
πληθυσμό, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την ανεπάρκεια σε τεχνικές και κοινωνικές 
υποδομές, την έλλειψη πόρων και τις περιορισμένες ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης 
(Παπλιάκος, 2011). 

Απόρροια της εγκατάλειψης των οικισμών ήταν η μείωση του αριθμού των μαθητών. Ως 
αποτέλεσμα, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων έκλεισε. Αυτά που παρέμειναν λειτούργησαν 
ως ολιγοθέσια, στα οποία ο δάσκαλος δίδασκε σε κοινή αίθουσα όλες τις τάξεις, 
απευθύνοντας τη διδασκαλία του χωριστά σε κάθε τάξη, απασχολώντας παράλληλα, 
αποτελεσματικά, τις υπόλοιπες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε αυτά τα 
σχολεία συχνά αμφισβητείται, γιατί θεωρείται ότι δεν προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες σε σύγκριση με τα συμβατικά σχολεία. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος της σχολικής 
κοινότητας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
διαφορετικής ηλικίας, καθιστώντας έτσι ευκολότερη την προσαρμογή τους σε ένα μη 
ομοιογενές κοινωνικό περιβάλλον (Τσολακίδης, 2007). Στην ορεινή περιοχή του Ζαγορίου 
τα σχολεία που λειτούργησαν στο παρελθόν είχαν την παραπάνω οργανωτική δομή και 
καλούνταν αλληλοδιδακτικά. Σημειώνεται ότι λειτουργούσαν με αυτό τον τρόπο λόγω 
έλλειψης διδακτικού προσωπικού και μεγάλου αριθμού μαθητών, κατάσταση η οποία είναι 
αντιδιαμετρικά αντίθετη με αυτή που προέκυψε λόγω της εγκατάλειψης των τελευταίων 60 
χρόνων. Στο παρόν, η διοικητική μεταρρύθμιση που αφορά στις συγχωνεύσεις σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα νέο εκπαιδευτικό χάρτη στη χώρα, αφανίζοντας 
έναν μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων (Κάτσικας, 2012). Συγκεκριμένα, για τα χωριά του 
Ζαγορίου η κατάσταση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 1. Διαχρονική εξέλιξη των σχολείων και των μαθητών στα χωριά του Ζαγορίου (Πηγή: 
http://www.iliochori.net) 

ΧΩΡΙΟ 1873-74 
Σχολείο 

1873-74 
Μαθητές 

2012 
Σχολείο 

2012 
Μαθητές 

Λάιστα 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 110 Δεν υπάρχει Κανένας 

Τζουδίλα 
(Δίκορφο) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 100 Δεν υπάρχει Κανένας 

Λεσνίτσα 
(Βρυσοχώρι) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 80 Δεν υπάρχει Κανένας 

Γρεβενίτι 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 110 Δεν υπάρχει Κανένας 
Δοβρίνοβον 
(Ηλιοχώρι) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 70 Δεν υπάρχει Κανένας 

Σκαμνέλι 2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 95 Δεν υπάρχει Κανένας 

Δοβρά 
(Ασπραγγέλοι) 

2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 125 Δεν υπάρχει Κανένας 

Λιασκοβέτσι 
(Λεπτοκαρυά) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 30 Δεν υπάρχει Κανένας 
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Τσερνέσι 
(Ελατοχώρι) 2 Ελληνοαλληλοδιδακτικά 96 Δεν υπάρχει Κανένας 

Άνω Σουδενά 
(Πεδινά) 

2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 101 Δεν υπάρχει Κανένας 

Μπάγια (Κήποι) 2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 124 Δεν υπάρχει Κανένας 

Τσερβάρι 
(Ελαφότοπος) 

2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 80 Δεν υπάρχει Κανένας 

Κάτω Σουδενά 
(Πεδινά) 

2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 95 Δεν υπάρχει Κανένας 

Φλαμπουράρι 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 100 Δεν υπάρχει Κανένας 
Δρεστένικον 
(Τρίστενο) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 51 Δεν υπάρχει Κανένας 

Τσεπέλοβο 
3 (1 Ελληνικό, 1 

Αλληλοδιδακτικό κ΄ 
Παρθεναγωγείο) 

66 1 Δημοτικό 5 

Φραγκάδες 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 45 Δεν υπάρχει Κανένας 

Νεγάδες 2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 94 Δεν υπάρχει Κανένας 

Καλωτά (Καλουτά) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 25 Δεν υπάρχει Κανένας 
Μακρίνο 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 51 Δεν υπάρχει Κανένας 

Μονοδέντρι 
3 (1 Ελληνικό, 1 

Αλληλοδιδακτικό κ΄ 
Παρθεναγωγείο) 

80 Σε 
αναστολή 

Δεν 
λειτούργησε 

Σουποτσέλι 
(Σοποτσέλι, 
Δίλοφο) 

1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 55 Δεν υπάρχει Κανένας 

Μπούλτσι (Ελάτη) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 40 Δεν υπάρχει Κανένας 
Δόλιανη 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 40 Δεν υπάρχει Κανένας 

Καπέσοβο 2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 25 Δεν υπάρχει Κανένας 

Κουκούλι 2 (1 Ελληνικό και 1 
Αλληλοδιδακτικό) 47 Δεν υπάρχει Κανένας 

Άνω Βίτσα 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 36 Δεν υπάρχει Κανένας 
Δραγάρι 
(Καστανώνας) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 23 Δεν υπάρχει Κανένας 

Βραδέτο 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 15 Δεν υπάρχει Κανένας 
Βωβούσα 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 30 1 Δημοτικό 3 
Στόλοβον 
(Διπόταμος) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 25 Δεν υπάρχει Κανένας 

Κάτω Βίτσα 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 30 Δεν υπάρχει Κανένας 
Παλαιοχώρι 
(Λάιστας) 1 Ελληνοαλληλοδιδακτικό 30 Δεν υπάρχει Κανένας 

Καβαλάρι 1 Κοινόν 8 Δεν υπάρχει Κανένας 
Καμιά (Καμνιά – 
Ανθρακίτης) Δεν είχε Κανένας Δεν υπάρχει Κανένας 

Μανασή 1 Κοινόν 10 Δεν υπάρχει Κανένας 

 
Το σχολείο σε μια ορεινή περιοχή παίζει σημαντικό ρόλο στη δημόσια και κοινωνική ζωή, 

ενεργώντας ως μοχλός κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ο 
αναπτυξιακός του ρόλος διευρύνεται όταν η έννοια της ανάπτυξης ορισθεί πέρα από στενά 
οικονομικά όρια και η μετάδοση της γνώσης εμπλουτιστεί με κοινωνικοοικονομικές 
διαστάσεις όπως η μετάδοση πολιτισμού, η καλλιέργεια της επικοινωνίας, η 
δημιουργικότητα και η προσαρμοστικότητα. Περαιτέρω συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
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ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου1

1 Ο Bourdieu όρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως το σύνολο των εν ενεργεία ή των εν δυνάμει πόρων που 

συνδέονται με την κατοχή ενός δικτύου μονίμων σχέσεων αλληλογνωριμίας και αλληλοαναγνώρισης, οι οποίες 

είναι περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένες με δεσμούς μόνιμους και χρήσιμους (Koniordos, 2008). Σ’ αυτόν τον 

ορισμό ο Bourdieu δίνει έμφαση στην οικονομική φύση του κοινωνικού κεφαλαίου και στον τρόπο με τον οποίο 

αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεταβίβαση πόρων και δύναμης στο εσωτερικό των κοινωνικών ομάδων ή από μία 

κοινωνική ομάδα σε άλλη (DeFilippis, 2001). O Coleman ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «το σύνολο πόρων που 

ενυπάρχουν στις οικογενειακές σχέσεις και στην κοινωνική οργάνωση μιας κοινότητας και είναι χρήσιμοι για τη 

νοητική ή κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού ή ενός νεαρού ατόμου» και χρησιμοποιεί επίσης την έννοια του 

μορφωτικού κεφαλαίου, δηλαδή το σύνολο των δεξιοτήτων και των γνώσεων που κατέχει κάποιος (Koniordos, 

2008). 

, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της τοπικής οικονομίας (Σταμάτης, 1987). Υπό την 
έννοια αυτή το σχολείο αποτελεί ένα θεσμό-ελπίδα για τις απομακρυσμένες ορεινές 
περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της 
λειτουργίας του αλλά και την αποτροπή της περαιτέρω ερήμωσης των οικισμών. Η 
χωροθέτηση των σχολικών μονάδων και το κόστος λειτουργίας τους δεν πρέπει να γίνονται 
με μοντέλα τα οποία έχουν ως κριτήρια βελτιστοποίησης τις αποστάσεις των σχολείων, το 
μαθητικό πληθυσμό, το κόστος διδασκαλίας κλπ αλλά με βάση το κοινωνικό όφελος 
(Meusburger, 2005). Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των παραπάνω στοιχείων ένα από 
τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας αφορά στην προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και 
στο πώς αυτή επηρεάζει τις μελλοντικές αποφάσεις των νέων μιας ορεινής περιοχής. 

Εκτός από την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση επιπλέον ερευνητικό πεδίο της 
εργασίας αποτελεί η καθημερινή ζωή και η κοινωνικοποίηση των νέων στις μικροκοινωνίες 
του ελληνικού ορεινού χώρου. Σύμφωνα με την Παπαθανασίου (2003 και 2004), 
παλαιότερες έρευνες κοινωνιολόγων και κοινωνικών ανθρωπολόγων επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στην κοινωνία των ενηλίκων και χρησιμοποιούν ελάχιστα την νεανική 
ηλικία ως αναλυτική κατηγορία. Εντοπίζοντας αυτή την έλλειψη, η παρούσα έρευνα 
προσανατολίζεται στη μελέτη της καθημερινής ζωής των νέων του ηλικιακού φάσματος 12-
18 ετών. Η ηλικία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της εφηβείας του ανθρώπου, κατάσταση η 
οποία συνοδεύεται τόσο από νοητικές όσο και από συναισθηματικές αλλαγές. Όσον αφορά 
στις νοητικές αλλαγές, η σκέψη πλέον δε βασίζεται μόνο στην εμπειρία και στα πραγματικά 
δεδομένα αλλά επεκτείνεται σε συσχετίσεις και λογικές υποθέσεις. Οι έφηβοι πλημμυρίζουν 
από συναισθήματα έντονα και ευμετάβλητα. Δεν έχουν μια σταθερή ταυτότητα καθώς ο 
εαυτός τους αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα ερεθίσματα που δέχονται, τις 
αμφισβητήσεις που προκύπτουν και τα πρότυπα της μαζικής κουλτούρας που υιοθετούν. 
Είναι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι δοκιμάζουν τις ιδέες τους, τις ικανότητές τους, 
αναζητούν μια θέση μέσα στην κοινωνία και έξω από το οικογενειακό  καταφύγιο. Στην 
ερώτηση «ποιός/ά είμαι;» η απάντηση αφορά, σύμφωνα με τον Erikson, οκτώ αναπτυξιακά 
στάδια, σε καθένα από τα οποία το κοινωνικό πλαίσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
(Salkind, 2011). Στο σημείο αυτό σχηματοποιείται ένα επιπλέον ερευνητικό ερώτημα, στο 
πλαίσιο της εργασίας, δεδομένου ότι σε μια ορεινή περιοχή δημιουργούνται επιμέρους 
ιδιαίτερα κοινωνικά πλαίσια που απορρέουν από τα διαφορετικά πρότυπα ζωής εκεί, 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα μιας αστικής περιοχής. Η διερεύνηση της διαφοροποίησης των 
βιωμάτων, του τρόπου σκέψης, των ονείρων και των προσδοκιών των εφήβων, υπό το 
πρίσμα της καθημερινότητας στην ορεινή περιοχή του Ζαγορίου, σκιαγραφούν επιπλέον 
θεματικές ενότητες της παρούσας εργασίας.  
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Η ικανότητα μιας ορεινής κοινωνίας να συγκρατεί τους νέους ανθρώπους της στον τόπο 
τους αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της υγιούς ανάπτυξής της. Η απόφαση ενός νέου 
ανθρώπου να αφήσει τον τόπο του δεν είναι μια απλή υπόθεση. Συνήθως, οι λόγοι 
οφείλονται σε οικονομικούς παράγοντες όπως η εύρεση εργασίας και οι σπουδές. Η 
νεοκλασσική οικονομική θεωρία υποδεικνύει πως οι άνθρωποι (homo economicus) 
επιλέγουν το μέρος που θα εγκατασταθούν με γνώμονα το μέγιστο οικονομικό τους όφελος 
(Σταμάτης, 1987) και αυτό είναι πιθανότερο να είναι ένα αστικό κέντρο παρά μια ορεινή 
περιοχή, τουλάχιστον όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί η ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα. Επιπλέον, παράγοντες όπως το φύλο και ο στενός κοινωνικός περίγυρος 
ωθούν, πολύ συχνά, τις γυναίκες της υπαίθρου στην μετακίνηση προς τα αστικά κέντρα, ως 
μορφή απόδρασης από τους επιβεβλημένους κοινωνικούς ρόλους που αναπαράγει ο 
παραδοσιακός τρόπος  ζωής  εκεί (Καλιαμπάκος κ.ά, 2009).  

Η προσδοκία των γονιών να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους την ύπαιθρο λόγω έλλειψης 
εξωστρέφειας, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα λόγια ενός χωρικού της Ρούμελης 
(Παπαθανασίου, 2003): «Διά τα παιδία, τα οποία ουδέποτε εγκατέλειψαν το χωρίον των και 
τα οποία ακούουν να γίνεται συζήτησις διά τον έξω κόσμον η αμφιταλάντευσις αύτη είναι 
ιδιαιτέρως αισθητή. Παρασύρονται πολλάκις εις τον σχηματισμόν μιας φανταστικής εικόνος 
και σχεδόν πάντοτε τρέφουν την επιθυμίαν να εκπατρισθούν. Τα όρη καλύπτουν τον 
ορίζοντα, ο κόσμος αρχίζει από την άλλην πλευράν των ορέων, τα οποία τους φαίνονται ως 
είδος παραπετάσματος απομονωτικού, το οποίον πρέπει απαραιτήτως να διασχίσουν». 
Συνεπώς, ο σχεδιασμός επανακατοίκησης των ορεινών περιοχών οφείλει να βασιστεί σε μια 
κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, που θα μειώσει τα στοιχεία που δημιουργούν 
αισθήματα έλλειψης και δυσαρέσκειας στους νέους ανθρώπους και θα αφουγκραστεί τις 
πραγματικές ανάγκες και τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσής τους στις περιοχές αυτές. 

 
 
2. Μεθοδολογία 

 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια ποιοτικής προσέγγισης, η οποία 

συσχετίζεται με τη σχολή σκέψης του χώρου της ερμηνευτικής κοινωνιολογικής παράδοσης 
και πιο συγκεκριμένα της φαινομενολογίας δηλαδή της ενσυνείδητης αντίληψης των 
πραγμάτων (Sokolowski, 2003). Η διαδικασία παραγωγής δεδομένων2

2 Οικειοποείται η φράση «παραγωγή δεδομένων» και όχι «συλλογή δεδομένων» επειδή οι περισσότερες 

ποιοτικές προσεγγίσεις της έρευνας θα απέρριπταν την ιδέα ότι ο ερευνητής μπορεί να είναι ένας απολύτως 

ουδέτερος συλλέκτης πληροφοριών του κοινωνικού κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Mason J. (2003). 

επιμ. Κυριαζή Ν. Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

 πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης. Η δομή της 
συνέντευξης βασίστηκε σε ένα σκελετό ερωτήσεων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια στις έρευνες που αφορούσαν στη ζωή των νέων στις ορεινές περιοχές 
της Κόνιτσας, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων (Παρδάλη 2012, Ζάχου 2011, Καρακώστα 
& Παπλιάκος 2010). Το σύνολο του πληθυσμού της υπό εξέταση ηλικιακής ομάδας  των 12-
18 ετών αποτελείται από 16 εφήβους, οι οποίοι/ες είναι μόνιμοι κάτοικοι διαφόρων χωριών 
του Δήμου Ζαγορίου. Δεδομένου του μικρού αριθμού, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, 
κρίθηκε ότι η χρήση ημιδομημένης συνέντευξης σε σχέση με τη χρήση ερωτηματολογίου θα 
επέτρεπε καλύτερα τη σε βάθος κατανόηση των κοινωνικών συμπεριφορών, των στάσεων 
και των αντιλήψεων των ερωτώμενων. Η προσέγγιση των εφήβων έγινε μετά το σχολικό 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου
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ωράριο στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, στο Γυμνάσιο Μηλιωτάδων, στο Λύκειο Ελεούσας 
και στο Λύκειο Χρυσοβίτσας. Η οργάνωση των ποιοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση της 
τεχνικής της κατηγορικής (categorical) ταξινόμησης σε θεματικές ενότητες (κωδικοποίηση). 
Η συγκεκριμένη τεχνική επιλέχθηκε δεδομένου ότι οι κατηγορίες λειτουργούν συνήθως 
όπως οι τίτλοι στα κεφάλαια ενός βιβλίου, αποτελώντας ένα χρήσιμο τρόπο «ξενάγησης» 
του αναγνώστη στο περιεχόμενο του κειμένου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
ερμηνευτική ανάγνωση των δεδομένων σε μια προσπάθεια δόμησης των αντιλήψεων των 
υποκειμένων των συνεντεύξεων. Τέλος, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων 
της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα των τριών αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών. 

 
 

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας, ανά θεματική ενότητα 
 

3. 1 Προσβασιμότητα στην εκπαίδευση 
Οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα μένουν μόνιμα στα εξής Ζαγοροχώρια: 

Μονοδένδρι, Τσεπέλοβο, Ελάτη, Πέτρα, Τρίστενο, Φλαμπουράρι, Δόλιανη, Καβαλάρι και 
Μηλιωτάδες. Πρώτο στοιχείο μελέτης αποτέλεσε η προσβασιμότητά τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, από την ερώτηση που αφορούσε στον τρόπο 
με τον οποίο πηγαίνουν στο σχολείο προέκυψε ότι επικρατέστερο μέσο μετακίνησης είναι το 
λεωφορείο, κατόπιν ένας συνδυασμός λεωφορείου και ταξί και λιγότερο η χρήση του 
αυτοκινήτου της οικογένειας. Μόνο ένας μαθητής που κατοικεί στους Μηλιωτάδες πηγαίνει 
σχολείο με τα πόδια, εφόσον υπάρχει Γυμνάσιο εκεί. Επίσης, ο ελάχιστος χρόνος πρόσβασης 
στο σχολείο είναι 30 λεπτά και ο μέγιστος 1 ώρα, χρόνοι οι οποίοι αυξάνονται κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Το πρωινό ξύπνημα, το κρύο, η αναμονή πριν την μετακίνηση και το 
ταξίδι προς το σχολείο καθιστούν την εκπαίδευση καθημερινά μια δύσκολη υπόθεση. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Ήταν δύσκολο μέχρι να συνηθίσουμε το πρωινό ξύπνημα για 
να φτάσουμε στο σχολείο».  

Το γεγονός ότι δεν λειτουργούν πλέον σχολεία σε κοντινές αποστάσεις συμβάλλει στην 
περαιτέρω ερήμωση των οικισμών. Μια μαθήτρια αναφέρει: «Όταν τα σχολεία κλείνουν τα 
χωριά ερημώνουν γιατί οι γονείς δε θέλουν να ταλαιπωρούνται τα παιδιά τους τόσες ώρες 
μέχρι να φτάσουν στο σχολείο και έτσι φεύγουν για τα Γιάννενα». 

Το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι μένουν σε διαφορετικά χωριά τους στερεί επίσης τη 
δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου: «Θα ήθελα να 
υπήρχαν περισσότερα παιδιά στο σχολείο και να υπήρχε περισσότερη επικοινωνία». Αυτό  
γίνεται τόσο επιτακτική ανάγκη που φτάνει σε σημείο αντίφασης: «Του χρόνου το σχολείο 
θα κλείσει αλλά δε μας ενοχλεί γιατί θα συναντήσουμε τους φίλους μας από πέρισυ και θα 
πάμε σε σχολείο με περισσότερα παιδιά».  

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, οι οικογένειες μετακομίζουν προς τα Γιάννενα γιατί 
επικρατεί το στερεότυπο ότι με λίγα παιδιά το σχολείο δε λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, μια 
μαθήτρια που πήγαινε σχολείο στο Τσεπέλοβο, το οποίο πέρυσι σταμάτησε να λειτουργεί, 
δηλώνει ότι: «Εκεί ήμουν μόνη μέσα στην τάξη, διάβαζα πιο πολύ, εδώ ξέρω ότι όλο και 
κάποιος άλλος θα απαντήσει. Οι καθηγητές ήταν πάνω από το κεφάλι μου, ήταν σαν 
ιδιαίτερο και αυτό ήταν το καλό, το κακό ήταν ότι δεν είχα ανταγωνισμό».  

Επομένως, αποτελεί μείζον θέμα κάθε νέα σχολική χρονιά το να μη κλείσει ακόμα ένα 
σχολείο, δεδομένου ότι η κοινωνικοποίηση μέσω του σχολικού περιβάλλοντος ισορροπεί την 
έλλειψη κόσμου στα χωριά για τους νέους, οι οποίοι παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται αισιόδοξοι: 
«Αν γυρίσει ο κόσμος θα αρχίσει η ανάπτυξη, θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία». 
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3.2 Εκπαιδευτικές εκδρομές και περίπατοι 

Η παρούσα ενότητα αφορά στις επιλογές των εκπαιδευτικών εκδρομών. Οι μαθητές στο 
Γυμνάσιο Μηλιωτάδων ανέφεραν ότι στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος 
πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις σε γεφύρια και νερόμυλους του Ζαγορίου. 
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι σε όλα τα σχολεία οι προορισμοί που επιλέγονται για εκδρομές με 
λεωφορείο είναι το Μέτσοβο, τα Γιάννενα και η Καστοριά, κωμοπόλεις οι οποίες βρίσκονται 
εγγύτερα. Η επόμενη ερώτηση αυτής της θεματικής ενότητας ήταν για το αν πηγαίνουν 
βόλτες οικειοθελώς με τους φίλους τους για να απολαύσουν τη φύση. Από τις απαντήσεις 
προκύπτει ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές επαφής με τη φύση  είτε σε ατομικό επίπεδο: 
«Μου αρέσει να κάθομαι στη σκιά των δέντρων και να απολαμβάνω τη θέα», «Μου αρέσει 
ο καθαρός αέρας και το κελάηδημα των πουλιών» και «Δεν έχει άλλα παιδιά στην Ελάτη, 
οπότε πηγαίνω βόλτα με το σκύλο μου το γύρο του χωριού» είτε σε συλλογικό: «Δεν μας 
αρέσει να περπατάμε στην άσφαλτο, πάμε μέσα από το δάσος» και «Πηγαίνουμε με το 
ποδήλατο στα κοντινά χωριά».  

Το δέσιμο των εφήβων με το φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 
που θα καθορίσει αργότερα το συνολικότερο δέσιμο που φέρουν με τον τόπο τους. Επιπλέον, 
αναδεικνύεται ο σεβασμός απέναντι στις εγγενείς αξίες της φύσης όπως φαίνεται από τη 
φράση: «Αν δεν πειράξεις κάτι, δε θα σε πειράξει. Δεν μπορείς να περιορίσεις τη φύση». Η 
απλή αυτή διαπίστωση αντανακλά μια ισορροπημένη σχέση με τη φύση. Για να 
αποκωδικοποιήσει κανείς τη σημασία της θα πρέπει να την αντιπαραβάλλει με τις δεκάδες 
φοβίες που «ποτίζουν» τη συμπεριφορά των παιδιών της πόλης για τους κινδύνους που η 
επαφή με τη φύση εμπεριέχει (τα φίδια, τα έντομα, τα χτυπήματα κλπ) που σιγά σιγά 
σηκώνουν ανυπέρβλητους τοίχους, στερώντας μια αυθεντική και πλούσια απόλαυση από το 
σύγχρονο άνθρωπο, τη χαρά της επαφής με τη φύση. Φαίνεται ότι η επαφή με τη φύση 
διαμορφώνει μια νοοτροπία σεβασμού της, στοιχείο που ενσωματώνεται στη συνολική 
συγκρότηση των παιδιών. Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η επαφή των παιδιών με τα άγρια 
ζώα και το πώς διαμορφώνεται μια αντίληψη φιλικότητας προς αυτά: «Οι αρκούδες έχουν 
γίνει πολύ φιλικές! Έρχονται δίπλα στο σπίτι, μπαίνουν μέσα στα χωράφια» αλλά και φόβου 
την ίδια στιγμή: «Καμιά φορά το καλοκαίρι τα βράδια για να γυρίσουμε από την πλατεία 
στο σπίτι σκεφτόμαστε μήπως συναντήσουμε την αρκούδα και φοβόμαστε λίγο».  

Αναπόφευκτα από την επαφή τους αυτή αναλογίζονται τις διαφορές στον τρόπο 
προσέγγισης των ζώων από τα παιδιά που μεγαλώνουν στην πόλη, δεδομένου ότι παίρνουν 
κάποια ερεθίσματα αντίδρασης από τους επισκέπτες στην περιοχή. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουν: «Τα παιδιά της πόλης θα ήθελαν να το ζήσουν αυτό αλλά φοβούνται ακόμα και 
τα πρόβατα» και «Ακόμα και όταν μετακινούνται τα γελάδια οι τουρίστες κολλούν τη μούρη 
τους στα τζάμια του αυτοκινήτου, κοιτούν και τραβούν φωτογραφίες».  

Όλες οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν ότι το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα) 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ερωτώμενων δομώντας ένα 
βασικό προτέρημα της ζωής στις ορεινές περιοχές. 

 
3. 3 Ελεύθερος χρόνος 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την ερώτηση σχετικά με το πώς αξιοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους επισημάνθηκε, καταρχήν, μια εκτίμηση του χρόνου αυτού σύμφωνα με την 
καθημερινότητα τους: «Στην πόλη ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος γιατί ξοδεύεται 
σε φροντιστήρια και τέτοιες δραστηριότητες. Η γνώση σχετίζεται με το διάβασμα και όταν 
έχεις χρόνο για διάβασμα δε χρειάζονται τόσες μετακινήσεις για φροντιστήρια» αλλά και οι 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

75



ελλείψεις για την καλύτερη αξιοποίησή του: «Υπάρχει ελεύθερος χρόνος αλλά όχι ποικιλία 
δραστηριοτήτων».  

Προέκυψε ότι πέρα από το χρόνο διαβάσματος ακολουθεί, πρωταρχικά, η ενασχόληση 
με το διαδίκτυο, το κινητό και την τηλεόραση. Στη συνέχεια, η ενασχόληση με αθλητικές 
δραστηριότητες όπως το ποδόσφαιρο και η γυμναστική και με καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες όπως η ζωγραφική και οι χειροτεχνίες.  Ωστόσο, υπάρχουν και νέοι που 
συμβάλλουν στο μεγάλωμα των μικρών αδερφών αλλά και στη δουλειά των γονέων.  

Σημαντική πληροφορία είναι ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα παραπάνω 
αλλάζουν, δεδομένου ότι έρχονται οι οικογένειες που διαμένουν τις καθημερινές στα 
Γιάννενα, οπότε η διάθεση για κοινωνικοποίηση αυξάνει το χρόνο που διαθέτουν για βόλτες 
και για διασκέδαση. Επομένως, η εξωστρέφεια των εφήβων τις καθημερινές 
πραγματοποιείται με τη χρήση μηνυμάτων μέσω του κινητού και του διαδικτύου (facebook 
και skype) και το Σαββατοκύριακο με τη φυσική παρουσία άλλων ανθρώπων. Η 
διαφοροποίηση αυτή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που ερμηνεύει τους διαφορετικούς ρυθμούς που καλούνται να ζήσουν, δηλαδή της 
μειωμένης κοινωνικοποίησης μετά το σχολείο τις καθημερινές και της αυξημένης κατά τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
μηνών, που οι μετακινήσεις λόγω της κακοκαιρίας γίνονται δυσκολότερες, επικρατούν 
μεγαλύτερα διαστήματα απομόνωσης.  

 
3.4 Καθημερινή ζωή - Θετικά στοιχεία 

Η καθημερινή ζωή των ερωτώμενων στο Ζαγόρι αρχικά μοιάζει με ένα παζλ 
αντικρουόμενων χαρακτηριστικών, εφόσον εντοπίζονται ερωτώμενοι με τόσο διαφορετικές 
απόψεις όπως οι παρακάτω: «Είσαι κοντά στη φύση, δεν έχεις το άγχος της πόλης, οι ρυθμοί 
είναι χαλαροί, δεν έχω να ζηλέψω κάτι από την πόλη» και  «Η έλλειψη κόσμου σε κλείνει 
στο σπίτι».  

Στη συνέχεια, άλλοι επισημαίνουν μια αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον τους μέσα 
από τις καθημερινές εικόνες και εμπειρίες τους: «Μου αρέσει πολύ να φυτεύω, να βάζω τα 
λουλούδια στο χώμα» και «Μπορώ να κάθομαι για ώρα και να κοιτάω ένα χιονισμένο βουνό 
και να το ζωγραφίζω, μου αρέσει πάρα πολύ».  

Επίσης, πολλοί εκφράζουν μια θετική άποψη για την ποιότητα της ζωής τους, όπως 
χαρακτηριστικά καταγράφεται: «Στα Γιάννενα που έμενα δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί 
είχε φασαρία από τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που περνούσαν. Τώρα έχω βρει την 
ησυχία μου...είμαι πιο καλά» και «Ξυπνάς το πρωί και ακούς τα πουλιά να κελαηδούν, 
βγαίνεις έξω και ηρεμείς, δεν υπάρχει θόρυβος και βαβούρα που σου δημιουργούν νεύρα».  

Τέλος κάποιοι εντοπίζουν την ιδιαιτερότητα του  τόπου διαμονής τους και δηλώνουν την 
εκτίμησή τους προς αυτόν: «Έρχονται άνθρωποι κάνοντας πολλά χιλιόμετρα για να 
επισκεφθούν το Ζαγόρι και ’μεις μένουμε εκεί!».  

Στη συνέχεια, για να υπάρξει ένα μέτρο σύγκρισης, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν είχαν την 
εμπειρία της ζωής σε μια μεγάλη πόλη. Οι περισσότεροι έχουν ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις 
και έχουν σχηματίσει μια άποψη σχετικά με την καθημερινότητα εκεί. Κάποιοι μάλιστα 
έχουν περάσει μέρος της ζωής τους στα Γιάννενα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε 
πόλεις της Αλβανίας. Η, σε γενικές γραμμές, θετική άποψη για το επίπεδο της ζωής τους, η 
εκτίμηση της ιδιαιτερότητας του τόπου τους και η επαφή τους με τη φύση αποτελούν 
αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των νέων που ζουν στις ορεινές περιοχές, στοιχεία που 
αυτοί αναγνωρίζουν- και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. 
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3.5 Καθημερινή ζωή - Αρνητικά στοιχεία - Ελλείψεις 
Στην  ερώτηση που αφορά στον εντοπισμό των ελλείψεων και των αρνητικών στοιχείων 

της καθημερινής ζωής στο Ζαγόρι ένας μαθητής έχοντας επίγνωση των αντικειμενικών 
δυσκολιών διαβίωσης επισήμανε: «Για να έρθει να μείνει κάποιος στο χωριό πρέπει να είναι 
διατεθειμένος να κάνει αλλαγή στο τρόπο ζωής του».  

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτώμενων σφραγίζεται από την 
αίσθηση της απομόνωσης: «Δεν έχει πολλά παιδιά οπότε δεν μπορείς να κάνεις παρέα», της 
μειωμένης κοινωνικοποίησης: «Λείπουν νέοι άνθρωποι από τα χωριά, όπου και να πας στο 
χωριό όλο παππούδες και γιαγιάδες έχει, που όλο σε ματιάζουν» και των περιορισμένων 
δυνατοτήτων εργασίας για τους μεγαλύτερους σε ηλικία: «Το μόνο αρνητικό στοιχείο είναι η 
μειωμένη προσφορά εργασίας με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν και μετά από χρόνια να 
ξεχνούν τα χωριά επειδή συνηθίζουν στην πόλη». 

Ωστόσο, μια μαθήτρια εκφράζει μια ιδιαίτερη οπτική ως προς το ζήτημα της 
επανακατοίκησης των οικισμών, που διέπεται από τη συνειδητή αντίληψη του μέτρου: 
«Θέλω να έρθουν περισσότεροι άνθρωποι εδώ και να κάνουν καινούρια σπίτια, αλλά όχι 
τόσοι πολλοί για να μην κόψουν τα δέντρα και γίνει το χωριό πόλη».  

Η άποψη για τη μειωμένη προσφορά εργασίας σε συνδυασμό με τη μειωμένη 
κοινωνικοποίηση αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις μελλοντικές επιλογές των 
νέων, συνθέτοντας μια ευρύτερη ανησυχία, η οποία εντείνεται υπό το πρίσμα της 
οικονομικής κρίσης.  

Στη συνέχεια, αναφέρονται ελλείψεις σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές και την 
ψυχαγωγία (θέατρο – κινηματογράφος - συναυλίες) αλλά μέσα από τη συζήτηση γίνονται 
και προτάσεις επί τούτου όπως: η διεξαγωγή μαθημάτων παραδοσιακών χορών από τους 
συλλόγους, η επαναφορά του θεσμού των περιφερόμενων θιάσων, οι εκδηλώσεις με 
διευρυμένες θεματικές περιοχές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη σχετικά με τον τρόπο 
διασκέδασης που αφορά στις καφετέριες, μορφή διασκέδασης η οποία καθορίζει στις μέρες 
μας, σε μεγάλο βαθμό, τη νεανική κουλτούρα: «Δε θα ήθελα πολλές καφετέριες ή πολλά 
κέντρα διασκέδασης γιατί έτσι χάνεται η έννοια του χωριού. Στα χωριά η διασκέδαση είναι 
τα πανηγύρια και όχι τα κλαμπ».  

Εξαιρετική  σημασία έχει η άποψη ενός μαθητή, ο οποίος μεγάλωσε στην Αθήνα και 
πρόσφατα μετακόμισε με την οικογένειά του στο Ζαγόρι, σχετικά με τις ανάγκες που φέρει 
η ζωή στην πόλη και το πόσο πλασματικές είναι: «Όταν είσαι στην πόλη έχεις συνηθίσει 
όταν έρχεται το βράδυ να βγαίνεις έξω και να διασκεδάζεις. Έτσι όταν άλλοι νέοι έρχονται 
στο χωριό έχουν μια ανασφάλεια, μια άλλη συμπεριφορά, νιώθουν ότι περιορίζονται. Είναι 
θέμα συνήθειας».  
 
3. 6 Μελλοντικά σχέδια και προσδοκίες 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια συζήτηση που αφορούσε στις μελλοντικές προσδοκίες και 
τα όνειρα των παιδιών. Τέθηκαν οι ερωτήσεις για το αν θα επιθυμούσαν να παραμείνουν 
στον τόπο τους, αν θα έφευγαν και γιατί, καθώς και το αν θα επέστρεφαν μόνιμα κάποτε. 
Καταρχήν, η επιθυμία σπουδών αποτελεί μια σταθερή κοινωνική αξία συμβάλλοντας στην 
αναπαραγωγή της μέσης κοινωνικής συνείδησης και η επιλογή επαγγέλματος δείχνει να 
επηρεάζεται από τις καταβολές της καθημερινότητας των νέων. Επίσης, το οικιακό πεδίο 
συνιστά ένα πλαίσιο εντός του οποίου συχνά προσδιορίζονται αντιλήψεις για το φύλο και 
νοηματοδοτούνται οι ρόλοι κάθε ενός. Έτσι, τα κορίτσια που βοηθούν στην ανατροφή των 
μικρότερων αδερφών προσδοκούν να γίνουν η μία βρεοφονηπιοκόμος και η άλλη γιατρός. 
Μια άλλη μαθήτρια θα ήθελε να γίνει καθηγήτρια Αγγλικών και να επιστρέψει να ανοίξει 
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φροντιστήριο στο χωριό της καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό και δύο 
μαθητές θέλουν να γίνουν γυμναστές.  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται μια σημαντική διαφοροποίηση που αφορά στην 
τουριστική ανάπτυξη του Κεντροδυτικού Ζαγορίου, παράγοντας ο οποίος καθορίζει την 
προσφορά εργασίας λόγω των οικογενειακών επιχειρήσεων, έναντι του Ανατολικού 
Ζαγορίου που οικονομικά στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Προκύπτει ότι, τα 
παιδιά που οι γονείς τους ασχολούνται με τον τουρισμό διακρίνονται από μια πρώιμη 
ωριμότητα, η οποία αφενός μεν σχετίζεται με τα βιώματά τους: «Θα κάνω σπουδές πάνω 
στον τουρισμό και θα αναλάβω το ξενοδοχείο της οικογένειάς μου»  και «Επειδή μου αρέσει 
να μαγειρεύω θέλω να ανοίξω εστιατόριο στο χωριό μου το Μονοδένδρι» και αφετέρου με 
τις συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων: «Αν η οικονομία 
χειροτερέψει θα γυρίσω στο χωριό και θα ασχοληθώ ή με τον τουρισμό ή με τα ζώα». 

Οι νέοι εμφανίζονται προβληματισμένοι και δεν μπορούν να απαντήσουν με ευκολία και 
βεβαιότητα για τον αν θα επέστρεφαν. Χαρακτηριστικά ένας μαθητής αναφέρει: «Θα ήθελα 
να γυρίσω αλλά αν έχει περισσότερο κόσμο και τουρισμό».  

 Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια διάθεση επιστροφής που σχετίζεται με τη θετική στάση 
που δήλωσαν νωρίτερα όσον αφορά τη ζωή τους στο Ζαγόρι. Μια μαθήτρια δηλώνει:«Το 
χωριό δεν εγκαταλείπεται έτσι απλά... εκεί ζήσαμε, εκεί μεγαλώσαμε...». Τέλος το γεγονός 
ότι το Ζαγόρι  γειτνιάζει με την πόλη των Ιωαννίνων κάνει κάποιους να σκέφτονται να 
σπουδάσουν εκεί: «Θα ήθελα να σπουδάσω στα Γιάννενα ώστε να είμαι κοντά στο χωριό».  

Οι έφηβοι που κατάγονται από την Αλβανία εκφράζουν μια επιθυμία επιστροφής στη 
χώρα τους, είτε γιατί τους λείπουν οι συγγενείς τους είτε γιατί βλέπουν πιθανό το σενάριο 
να επιστρέψουν οικογενειακώς, τώρα που οι δουλειές έχουν μειωθεί αρκετά. Οι τόσο 
ευμετάβλητες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν ένα θολό τοπίο στις 
προσδοκίες των νέων, δεν «σκοτώνουν» όμως, μια θετική προδιάθεση επιστροφής στον 
τόπο τους. 

 
 

4. Συμπεράσματα και συγκριτική αξιολόγηση με προηγούμενες έρευνες 
 
Όπως συμβαίνει σε κάθε έρευνα που το ερευνητικό της πεδίο εντοπίζεται σε μια 

συγκεκριμένη χωρική ενότητα εμφανίζεται και εδώ το ερώτημα για το αν και σε ποιό βαθμό 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να γενικευτούν. Επειδή τα βιώματα των νέων 
στον ορεινό ελλαδικό χώρο ελάχιστα έχουν ερευνηθεί, αυτό που θα επιχειρηθεί στην 
παρούσα εργασία είναι η συγκριτική αξιολόγησή των συμπερασμάτων της με τα 
συμπεράσματα από τις τρεις προηγούμενες έρευνες στις ορεινές περιοχές της Κόνιτσας, του 
Μετσόβου και των Τζουμέρκων (Παρδάλη 2012, Ζάχου 2011, Καρακώστα & Παπλιάκου 
2010) αλλά και με συμπεράσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τη δυσκολία πρόσβασης στη γνώση, η 
οποία αναδεικνύεται και στα χωριά των Τζουμέρκων. Αντιθέτως, οι έφηβοι στο Μέτσοβο και 
στην Κόνιτσα έχουν εύκολη πρόσβαση στο σχολείο, απολαμβάνοντας τις ευκολίες των 
αστικών κέντρων. Ο χρόνος πρόσβασης στο σχολείο κυμαίνεται από 30 λεπτά έως 1 ώρα και 
είναι συγκρίσιμος με αυτούς που προέκυψαν σε έρευνα εντός ορεινών περιοχών της 
Ευρώπης, που διερευνούσε το βαθμό ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις προσδοκίες των 
νέων (PADIMA, 2012). 

Τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και στις προηγούμενες επιβεβαιώνεται η ουσιαστική 
επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος στην ιδιοσυγκρασία των νέων, καθιστώντας 
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προτέρημα το γεγονός της μόνιμης διαμονής σε μια ορεινή περιοχή. Επίσης, εκφράζεται 
συνολικά μια θετική άποψη για την ποιότητα ζωής στο χωριό συγκρίνοντας αναπόφευκτα 
τη ζωή στην πόλη, δίνοντας έμφαση στην ηρεμία και στην αρμονία. Η προσπάθεια 
χαρτογράφησης των θετικών στοιχείων της καθημερινότητας των νέων επιβεβαιώνει μια 
ειδυλλιακή απεικόνιση της ζωής στην εξοχή. Από την άλλη πλευρά, τα αρνητικά στοιχεία 
που εντοπίζουν στην καθημερινότητα τους σχετίζονται με την έλλειψη δραστηριοτήτων και 
ευκαιριών. Η περιγραφή της καθημερινότητας με τόσο αντικρουόμενα χαρακτηριστικά 
επιβεβαιώνεται από την έρευνα του Fredrik Rye (2006), καθιστώντας τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά  ως κυρίαρχα της καθημερινής ζωής στις ορεινές περιοχές.   

Η γεωγραφική απομόνωση που δήλωσαν ότι βιώνουν οι νέοι του Ζαγορίου, αλλά και 
των Τζουμέρκων παλαιότερα, είναι εντονότερη από αυτή που δήλωσαν οι νέοι του 
Μετσόβου και της Κόνιτσας και μορφοποιεί την ταυτότητά τους. Το γεγονός αυτό 
αντανακλά τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες που έχουν οι νέοι της Κόνιτσας και του 
Μετσόβου, οι οποίοι εντοπίζουν ως το πιο αρνητικό στοιχείο της περιοχής τους τις 
περιορισμένες επιλογές διασκέδασης. Τα καταναλωτικά πρότυπα των αστικών κέντρων 
έρχονται να μπολιάσουν τις νεανικές επιθυμίες αποδεικνύοντας ότι το σύγχρονο lifestyle δε 
γνωρίζει περιορισμούς, δε σταματά την επίδρασή του στην άγονη γραμμή των ορεινών 
περιοχών. Επιπλέον οι νέοι της περιοχής του Ζαγορίου χρησιμοποιούν αρκετά το διαδίκτυο 
και το κινητό για να επικοινωνήσουν επιβεβαιώνοντας ότι η χρήση του διαδικτύου αποκτά 
άλλη διάσταση στις απομονωμένες περιοχές, δεδομένου ότι αποτελεί μια επαφή με τον έξω 
κόσμο.  

Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας καθορίζει, όπως και στις προηγούμενες έρευνες, τη 
μόνιμη κατοικία των νέων ανθρώπων αλλά και τη διατήρηση του πληθυσμού των ορεινών 
περιοχών γενικότερα. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις 
μειωμένες εργασιακές ευκαιρίες αποτελούν τα στοιχεία που ωθούν τους νέους του Ζαγορίου 
να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, γεγονός που συνάδει με άλλες έρευνες σε κοινωνίες με 
χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των ορεινών περιοχών (Bjarnason and Thorlindsson, 
2006). Η έρευνα του Garasky (2002) καταδεικνύει τους διαφορετικούς μηχανισμούς 
κινητοποίησης μεταξύ των νέων της υπαίθρου και αυτών των πόλεων. Οι πρώτοι, αν δεν 
ικανοποιηθούν από τον τρόπο ζωής τους θα εγκαταλείψουν τον τόπο τους σε μικρή ηλικία, 
σε σχέση με τους δεύτερους, οι οποίοι πιθανότατα απλά θα αλλάξουν περιοχή εντός της 
πόλης διαμονής τους. Ειδικότερα, η έλλειψη σταθερού σημείου αναφοράς, ιδιαίτερα για 
τους νέους που κατάγονται από την Αλβανία, περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα 
και προσδίδει μια ασάφεια στα όνειρα και τις προσδοκίες τους στο παρόν.  

 
 

5. Προτάσεις   
 
Η απουσία πολιτικής (εκπαιδευτικής και κοινωνικής) που να αφορά αμιγώς στις ορεινές 

περιοχές αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης μιας προβληματικής κατάστασης στις 
περιοχές αυτές, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι χώρα ορεινή. Η απουσία αγροτικής 
ανάπτυξης, η έλλειψη σχεδιασμού με βάση τις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες των 
περιοχών αυτών καθώς και η μη άσκηση μιας ουσιαστικής πολιτικής που αφορά στην 
επανακατοίκησή τους παγιδεύουν την εξέλιξη των ορεινών κοινωνιών, αποτελούν ισχυρούς 
ανασχετικούς παράγοντες. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, 
στόχος είναι να αξιοποιηθούν για την τεκμηρίωση προτάσεων, ικανών να συμβάλουν στη 
συγκράτηση των παιδιών στον τόπο τους. Η προσβασιμότητα στην εκπαίδευση, οι 
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περιορισμένες εργασιακές ευκαιρίες και η έλλειψη κοινωνικών υποδομών αποτελούν τους 
κύριους άξονες σχεδιασμού μιας νέας εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Ως εκ τούτου 
προτείνονται τα εξής: 

-Τα ολιγοθέσια σχολεία με τη συμβολή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και 
της Επικοινωνίας να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών.  

-Η θεσμοθέτηση ενός προγράμματος σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός 
εναλλακτικού εκπαιδευτικού προτύπου, με μεθόδους που προωθούν τη δημιουργική και 
συλλογική μάθηση.  

-Η σύνδεση ανάπτυξης δεξιοτήτων μετά το σχολείο με την τοπική οικονομία. Ενδεικτικά 
αναφέρονται, στην κατεύθυνση αυτή, η λειτουργία σχολής οικοτουριστικών οδηγών και 
οδηγών υπαίθριων δραστηριοτήτων για την περιοχή, η λειτουργία σχολής μαγειρικής με 
έμφαση στην τοπική γαστρονομία, η λειτουργία θερινών σχολείων (με θεματικές περιοχές 
την γεωλογία, την παλαιοντολογία, τη βιολογία, την κοινωνιολογία), η λειτουργία σχολών 
μαστόρων και τεχνιτών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγροτουριστικής εκπαίδευσης, εξ 
αποστάσεως φοίτησης σε πανεπιστήμια και εκπαίδευσης δασκάλων για ολιγοθέσια σχολεία. 

Οι έρευνες που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη που βασίζεται σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο της Ν. Ευρώπης, δείχνουν ότι δίνονται 
ευκαιρίες απασχόλησης και ιδιαίτερα στις γυναίκες, ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό τους 
ρόλο και συμβάλλοντας στην παραμονή τους στον τόπο τους (Costa,  2005). Εντός αυτού 
του αναπτυξιακού πλαισίου, το οποίο προσομοιάζει με αυτό της περιοχής του Ζαγορίου, και 
με την παράλληλη αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που σηματοδοτούν το 
τοπικό, το παραδοσιακό και το αυθεντικό, οι επιχειρηματικές δράσεις που συνδέουν τους 
τρεις παραγωγικούς τομείς αποτελούν ισχυρό κίνητρο παραμονής των νέων στην περιοχή. 
Τέλος η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και συγκεκριμένα του διαδικτύου σηματοδοτεί το 
άνοιγμα των θυρών σε δυνατότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προβολής και νέας 
επιχειρηματικότητας (Malecki, 2003). Η τάση επιστροφής στην ύπαιθρο που αρχίζει να 
διαφαίνεται, θα πλαισιώσει το κοινωνικό κεφάλαιο με περισσότερο μορφωμένους 
ανθρώπους καθιστώντας αναγκαιότερη τη διεύρυνση πρόσβασης σε τέτοιες τεχνολογίες, 
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητας ζωής των νέων στην περιοχή.  
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Περίληψη 

 
Η εργασία αυτή έχει θέμα τα τοπικά κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται ενάντια 

στη χωροθέτηση κάποιου έργου υποδομής ή ανάπτυξης. Κυρίως αντικείμενο της αποτελεί η  
μελέτη της περίπτωσης της Βωβούσας Ιωαννίνων, στην οποία υπάρχει πρόταση για την 
απόληψη τμήματος της παροχής νερού του ποταμού Αώου που διέρχεται μέσα από τον 
οικισμό σε ανάντη θέση και άντλησή του στον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Πηγών Αώου, 
προκαλώντας  έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Το προτεινόμενο έργο 
παρουσιάζεται και εξετάζεται τόσο από τεχνo-οικονομική σκοπιά όσο και από κοινωνική 
πλευράς. Για τη μελέτη των κοινωνικών διεργασιών κατά τη γέννηση και την εξέλιξη του 
κοινωνικού κινήματος χρησιμοποιήθηκε μια συνδυαστική μεθοδολογία, η οποία βασίστηκε 
αφ' ενός σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις από ανθρώπους- κλειδιά αλλά και από απλούς 
πολίτες και, αφ' ετέρου, σε συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των 
τεκταινόμενων καθώς και συμμετοχή σε διάφορες διαδικασίες του κινήματος όπως 
συνελεύσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες. Τα αποτελέσματα της έρευνας  έδειξαν ότι πρόκειται 
για ένα κίνημα που φαίνεται ότι δεν εμπίπτει στη θολή κατηγορία NIMBY (Not In My 
BackYard), αλλά αποτελεί ένα ώριμο κοινωνικό κίνημα, με τοπικά αλλά όχι τοπικιστικά 
χαρακτηριστικά, με πολιτικούς στόχους, σαφή και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και 
ευρεία αποδοχή από την κοινωνία τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό – εθνικό 
επίπεδο 

 
 

Abstract 
 
The subject of the present study is the local social movements that develop opposing the 

sitting of an infrastructure or development project. It mainly focuses on the study and 
analysis of the example of Vovousa, where according to a proposed project, a part of the 
water flow of Aoos River which flows through the village of Vovousa will be pumped from an 
upflow point to the nearby lake of Pigon Aoos hydroelectric plant, rising strong opposition 
from the local community. The proposed project is presented and studied in terms of both 
techno-economic and social impact. For the study of the social procedures that take place 
during the creation and the evolution of the social movement, a combined methodology was 
used. A series of semi-structured interviews both from key persons and simple residents was 
conducted, while in the same time a systematic observation and recording of any related 
actions was ensured. Taking part in various procedures of the movement like assemblies, 
events and info conferences was also part of the studying process. The results of the research 
indicate that the social movement of Vovousa is not a NIMBY (Not In My BackYard) 
movement but a mature social movement, with political goals, clear arguments and wide 
acceptance by the society, locally as well as nationally.  
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1.  Εισαγωγή 
 

Η χωροθέτηση έργων υποδομής (π.χ. ΧΥΤΑ) και ανάπτυξης (π.χ. μεταλλεία χρυσού) 
συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Οι λόγοι για 
τους οποίους οι κάτοικοι αντιδρούν ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και άλλοτε 
μοιάζουν παράλογοι  και άλλοτε εύλογοι. Η μελέτη των κοινωνικών αυτών διεργασιών 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές στο παρελθόν. 
Καθήκον  του ερευνητή είναι η αντικειμενική και αποστασιοποιημένη ανάλυση της 
κατάστασης και η εξαγωγή συνεπών συμπερασμάτων. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται 
και το υπό μελέτη, στην παρούσα εργασία, προτεινόμενο υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή 
της Βωβούσας Ιωαννίνων, στο οποίο αντιτίθεται ένα δυναμικό και εξελισσόμενο κοινωνικό 
κίνημα.  

Ως κοινωνικό κίνημα ορίζεται ένα δίκτυο ανεπίσημων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός 
πλήθους ατόμων ή ομάδων που εμπλέκονται σε μια πολιτική η πολιτισμική σύγκρουση, στη 
βάση μιας κοινής συλλογικής ταυτότητας (Diani, 1992). Τα κοινωνικά κινήματα επομένως 
διαφέρουν από άλλες συλλογικότητες όπως εθελοντικές ομάδες ή κοινωνικοί χώροι στο ότι 
έχουν σαφώς πολιτικούς στόχους (della Porta and Diani, 1999). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί 
ότι το συνδετικό στοιχείο των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα κοινωνικό κίνημα σχετικά με 
κάποιο τοπικό ζήτημα χωροθέτησης είναι η υπεράσπιση της κοινής τους γεωγραφικής 
ταυτότητας και η απώθηση της εξωτερικής απειλής από το κράτος ή τους ιδιώτες, 
ανεξαρτήτως των ταξικών τους  χαρακτηριστικών (Fainstein  and Hirst, 1995). Γενικά, 
καθώς οι κάτοικοι ταυτίζονται με τη γεωγραφική τους κοινότητα, αναγνωρίζοντας το κοινό 
τους συμφέρον, η τάξη και ο κομματικός ή πολιτικός χρωματισμός αποδεικνύονται 
ελάσσονος σημασίας (Matless, 1994 , Woods, 1997), χωρίς αυτό φυσικά να συνεπάγεται 
απαραίτητα ότι τέτοια κινήματα δεν έχουν συνείδηση της πολιτικής διάστασης της 
χωροθέτησης ενός έργου. Τα κινήματα αυτά έχουν, επομένως,  αταξικό χαρακτήρα. Παρά 
το γεγονός αυτό ασκούν ριζοσπαστική πολιτική, η οποία εκφράζεται από μια κριτική στάση 
απέναντι στην κεντρική διοίκηση, αμφισβητώντας την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και 
προβάλλοντας αξίες, όπως η διαπροσωπική αλληλεγγύη, η άμεση δημοκρατία και η 
κοινωνική δικτύωση (Offe, 1985). Ως αποτέλεσμα, τα κίνητρα για τα κοινωνικά αυτά 
κινήματα συχνά είναι συμβολικά και αφορούν μη υλικές αξίες, χωρίς αυτό να αποκλείει την 
ύπαρξη υλικών συμφερόντων (Woods, 2003a). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χωροθέτησης έργων που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα αποτελούν: 

• ΧΥΤΥ Κερατέας, Αττική 
• ΧΥΤΑ Λευκίμμης, Κέρκυρα 
• Επέκταση μεταλλείων χρυσού, Χαλκιδική 
• Επέκταση μεταλλείων βωξίτη Γκιώνας, Φθιώτιδα 
• Φράγμα Μεσοχώρας και εκτροπή Αχελώου, Θεσσαλία 
• Φράγμα Αγίου Νικολάου, Άραχθος, Ήπειρος 
• Χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων, Κρήτη, Σκύρος, Σέριφος, Άνδρος, Ικαρία κ .α. 
• Επέκταση Διυλιστηρίων Petrola, Ελευσίνα, Αττική κλπ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αδιαφάνεια κατά τη διαδικασία της χωροθέτησης των έργων 
από την πλευρά της κυβέρνησης και η συνήθως βίαιη καταστολή των κινημάτων όξυνε την 
αντιπαράθεση αντί να προσφέρει μια λύση στα προβλήματα αυτά. Επίσης, πρέπει να 
επισημανθεί η ανάμειξη εταιριών και ιδιωτών των οποίων ο ρόλος δεν είναι απόλυτα 
διαφανής.  
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Όσον αφορά στις ορεινές περιοχές, εντοπίζεται μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τη φύση 
των αντιδράσεων. Πλέον, σε αρκετούς ορεινούς οικισμούς κατοικούν οι λεγόμενοι 
μετανάστες ποιότητας ζωής, άτομα δηλαδή που είτε έχουν καταγωγή από την περιοχή είτε 
όχι και έχουν επιλέξει ως τόπο διαμονής τους την εν λόγω περιοχή με γνώμονα την ποιότητα 
ζωής (Woods, 2003a). Για τα άτομα αυτά ή έννοια του τοπίου, του πολιτισμού και του 
τρόπου ζωής είναι πολύ πιο σημαντικά από την εκμετάλλευση των πόρων της περιοχής τους. 
Επομένως, αναμένεται να υπερασπιστούν σθεναρά την οικονομική και συναισθηματική 
επένδυσή τους μέσω της εναντίωσης τους σε οποιοδήποτε έργο μπορεί να αλλοιώσει το 
χαρακτήρα του καινούριου τους σπιτικού (Woods, 1997). Με τον ίδιο περίπου τρόπο 
αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους έργα και οι μη μόνιμοι κάτοικοι, με καταγωγή από την 
περιοχή και τόπο μόνιμης κατοικίας κάποιο αστικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή η περιοχή 
εμφανίζεται να έχει καθαρά αισθητική-πολιτιστική  αξία. 

 
 

2. Το φαινόμενο NIMBY (Not In My BackYard) 
 

Πολλές φορές κατά τη χωροθέτηση ενός έργου προκύπτει ο προβληματισμός για το κατά 
πόσο κάποιες τεχνολογικές λύσεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών ή 
εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα (Edelstein, 2004). Ανεξάρτητα από αυτό, πολλές φορές οι 
τοπικές κοινωνίες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για την κατασκευή των εν λόγω έργων 
προς όφελος όλων, όμως δεν επιθυμούν την εγκατάσταση τους στην περιοχή τους. Το 
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως συμπεριφορά  NIMBY (Not In My BackYard).  Ο όρος 
συχνά χρησιμοποιείται από τους υπερασπιστές ενός έργου για να υποτιμήσουν με έμμεσο 
τρόπο τους αντιτιθέμενους, αφού υπονοούνται εγωιστικά κίνητρα αντίδρασης 
(Burningham, 2000).  Ωστόσο, έχει αναγνωριστεί ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιο 
πολύπλοκο από τη μονοσήμαντη έκφραση ενός τοπικιστικού εγωισμού (van der Horst, 
2007). Επιστημονικά, το φαινόμενο NIMBY ορίζεται ως η προστατευτική στάση και οι 
τακτικές εναντίωσης που υιοθετούν τοπικές ομάδες όταν βρεθούν αντιμέτωποι με μία 
ανεπιθύμητη παρέμβαση στην περιοχή τους (Dear, 1992). Σημειώνεται ότι η έννοια του 
τοπικού είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί (Woods, 2003b). 

Συχνά, η αντίθεση στη χωροθέτηση ενός έργου αποδίδεται σε παράλογους φόβους. Στην 
περίπτωση αυτή, η ευθύνη καταλογίζεται στους αντιδρώντες αντί να εξεταστεί η 
ενδεχόμενη προβληματική φύση του έργου (Wester-Herber, 2004). Έτσι, οι πολέμιοι και οι 
υποστηρικτές κρατούν αντιδιαμετρικές στάσεις για το ίδιο έργο, με τα πιο συνήθη 
επιχειρήματα να είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και την τοπική οικονομία για του πρώτους και η ανάγκη για ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους τελευταίους (Beck, 1992). Επιχειρήματα για αξιόπιστη τεχνολογία 
αιχμής και ασφαλή λειτουργία αντικρούονται εύκολα από σενάρια καταστροφής (worst case 
scenarios) αλλά και από παραβάσεις και αστοχίες του παρελθόντος. Επίσης, η προσπάθεια 
για υπέρβαση των τοπικών αντιδράσεων με την καταβολή χρημάτων ως αντισταθμιστικά 
οφέλη είναι μια ριψοκίνδυνη τακτική καθώς μπορεί να θεωρηθεί δωροδοκία και να 
πυροδοτήσει εντονότερες αντιδράσεις (van der Horst, 2007). Άλλωστε,  oι αντιστάσεις 
πολλές φορές στηρίζονται σε αξίες που σχετίζονται με την ταυτότητα, τον πολιτισμό, τη 
θρησκεία ενός τόπου (αξίες μη χρήσης). Σε αυτή την περίπτωση οι διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης ή ακόμη και ενός συμβιβασμού αποδεικνύονται πιο δύσκολες από την 
περίπτωση κατά την οποία το επίδικο μιας αντιπαράθεσης είναι «εμπράγματες»,  υλικές 
αξίες (αξίες χρήσης).  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των αιτίων που οδηγούν στην εμφάνιση της 
συμπεριφοράς NIMBY. Τυπικοί παράγοντες είναι ο φόβος για απώλεια της υφιστάμενης 
ποιότητας ζωής καθώς και απαξίωση της οικονομικής αξίας της γης (Pol et al., 2006). 
Επίσης ο στιγματισμός έργων όπως οι ΧΥΤΑ δημιουργεί μια αίσθηση κοινωνικής αδικίας 
που γεννά πληθώρα αντιδράσεων, ενώ παράλληλα η αμφισβήτηση και η καχυποψία 
απέναντι στην κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση επιδεινώνει  την κατάσταση. Εκτός όμως 
από το φαινόμενο NIMBY, έχουν οριστεί και περιγραφεί τα φαινόμενα NIABY (Not In Any 
BackYard) και ΥΙΜΒΥ (Yes In My BackYard). Στην πρώτη περίπτωση οι αντιδράσεις 
οφείλονται σε γενικότερη αντίθεση με την προτεινόμενη τεχνολογία ή πολιτική (π.χ. 
μεταλλεία χρυσού, πυρηνική ενέργεια) ανεξαρτήτως τοποθεσίας εγκατάστασης (Lober  and 
Philip  1994), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η τοπική κοινωνία επιθυμεί την εγκατάσταση 
ενός έργου στην περιοχή αποβλέποντας στην οικονομική ανάπτυξη, τα αντισταθμιστικά 
οφέλη και τις θέσεις εργασίας που θα επιφέρει η ολοκλήρωσή του (Martin-Crespo, 1996). 
Επομένως, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε διαμαρτυρία μια τοπικής κοινωνίας  στη 
χωροθέτηση ενός έργου ως NIMBY χωρίς να μελετηθεί και να αναλυθεί σε βάθος. 

 
 

3.  Περιγραφή του υπό μελέτη έργου - Ενεργειακή Απόδοση  
 

Το προτεινόμενο έργο από τον επενδυτή Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. «Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Πίνδου με πολλαπλή και πολυδύναμη 
χρήση νερού και υδροηλεκτρική εκμετάλλευση» προβλέπει την απόληψη 70 εκ. 
κυβικών μέτρων (70 hm3) ετησίως στη θέση Σμιξώματα (συμβολή ποταμού Αώου με 
Αρκουδόρεμα) πάνω στον ρου του ποταμού Αώου, 3,5 χλμ ανάντη του οικισμού Βωβούσα.  
Η μέση ετήσια εκροή στο σημείο αυτό είναι σύμφωνα με τον επενδυτή 109 εκ. κυβικά μέτρα 
(109 hm3) ενώ προβλέπεται οικολογική παροχή 0,421 m3/s νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Το νερό στη συνέχεια θα προωθείται στον ταμιευτήρα Πηγών Αώου μέσω δύο 
αντλιοστασίων συνολικής ισχύος 23 ΜW και γεωμετρικού ύψους άντλησης της τάξεως των 
350m. Για την άντληση του νερού υπολογίζεται ότι θα δαπανώνται περίπου 83 Gwh 
ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, οι οποίες  ισοδυναμούν με την έκλυση 70.550 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα.  

Από τη συνολική ποσότητα των αντλούμενων υδάτων, 50  εκ. κυβικά μέτρα νερού (50 
hm3) θα οδηγούνται στη λίμνη Παμβώτιδα μέσω των μικρών ΥΗΕ Γρεβενιτίου (3,5 MW)  
και Παμβώτιδας (5,3 MW) που προβλέπεται να κατασκευαστούν. Στη συνέχεια, μια 
ποσότητα των υδάτων που θα υπερχειλίζει από τη Λίμνη Παμβώτιδα θα διέρχεται από το 
ΜΥΗΕ Καλαμά (4,4 MW)  που πρόκειται επίσης να κατασκευαστεί.  Σύμφωνα με τον 
επενδυτή, συνολικά θα παράγονται ετησίως 96,3 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η υπολειπόμενη ποσότητα των  20 εκ. κυβικών μέτρων νερού (20 hm3) διατίθεται προς 
αξιοποίηση από τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) Πηγών Αώου. Η εκτιμώμενη ετήσια 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε σε 30,6 GWh. Στη συνέχεια η ποσότητα 
αυτή των υδάτων οδηγείται μέσω των ποταμών Μετσοβίτικου και Αράχθου στους ΥΗΣ 
Πουρνάρι Ι+ΙΙ, όπου δύναται να παραγάγει 4,1 Gwh ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση. 
Επίσης, όταν ολοκληρωθεί ο υπό κατασκευή, αλλά σε στάσιμη κατάσταση ΥΗΣ 
Μετσοβίτικου, θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 
τάξης των 4,2 GWh ετησίως. 

Συνολικά, λοιπόν, το έργο δύναται να παραγάγει περίπου 134 GWh ηλεκτρικής ενέργειας 
ετησίως, ενώ οι ιδιοκαταναλώσεις ανέρχονται σε 83 Gwh. Επομένως το ετήσιο ενεργειακό 
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κέρδος του έργου ανέρχεται σε 50,1 GWh «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 
ισοδυναμούν με την αποφυγή έκλυσης 43.260 τόνων διοξειδίου του άνθρακα για τη χώρα. 
 
3.1 Κριτική - Επιπτώσεις 

Για την κάλυψη της απαιτούμενης ισχύος των αντλιοστασίων πιθανότατα απαιτείται η 
κατασκευή δικτύου υψηλής τάσης μέχρι την θέση υδροληψίας αλλά και μέχρι τη θέση του 
δεύτερου αντλιοστασίου. Η χωροθέτηση τόσο του δικτύου, όσο και του αγωγού μεταφοράς 
και των αντλιοστασίων αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού, καθώς θα 
διέρχονται από προστατευόμενες περιοχές (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, περιοχές 
Natura, Εθνικός Δρυμός Βάλια Κάλντα). Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για το έργο εκφράζοντας έντονους 
προβληματισμούς σχετικά με τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις (Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, 2012 και 2013). Σε έγγραφό του Φορέα προς τη Γενική 
Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ χαρακτηριστικά αναφέρεται (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, 2012): «Η πραγματοποίηση του υπό συζήτηση έργου στην περιοχή 
θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικολογική ισορροπία στην οποία έχουν περιέλθει τα 
φυσικά οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής, μετά και την αρχική δέσμευση ποσοτήτων 
νερού από τις πηγές του Αώου με την δημιουργία του ομωνύμου φράγματος. Ήδη η έλλειψη 
νερού στη ροή του ποταμού Αώου είναι εμφανής και ανησυχητική σε διάφορες περιόδους. Η 
περαιτέρω δέσμευση ποσοτήτων υδάτων από το υδρολογικό σύστημα του Αώου είναι 
προφανές ότι θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, αφενός στην περιοχή 
εγκατάστασης, αλλά και σε περιοχές όπου διέρχεται ο ποταμός, όπως η Περιοχή 
Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι –Τμήμα Αώος) του Εθνικού Πάρκου, περιοχές ενταγμένες 
στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, δημιουργώντας έτσι θέματα συνοχής και συνέχειας του 
δικτύου, προστασίας και διαχείρισής του. Οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από το 
προτεινόμενο έργο, δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, αλλά είναι 
βέβαιο πως θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές για την οικολογική δομή, συγκρότηση και 
υπόσταση, τόσο του ποτάμιου συστήματος, αλλά και των ζωνών  διέλευσης των αγωγών. 
Τελικά το περιβαλλοντικό κόστος εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από το 
όποιο αναμενόμενο όφελος, που θα προκύψει από την παραγωγή ενέργειας.» 

Άλλωστε, στον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Πηγών Αώου δεσμεύονται ήδη 100 εκ. κυβικά 
μέτρα (100 hm3) νερού το χρόνο, τα οποία εκτρέπονται από τον φυσικό ρου του ποταμού  
στον ποταμό Μετσοβίτικο, μειώνοντας την ετήσια απορροή του ποταμού στην περιοχή της 
Βωβούσας σχεδόν κατά το ήμισυ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το τμήμα του 
ποταμού κατάντη του ταμιευτήρα έως τη θέση Σμιξώματα  έχει χαρακτηριστεί ως  Ιδιαίτερα 
Τροποποιημένο Υδάτινο Σώμα (ΙΤΥΣ) σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της 
Ε.Ε. (2000/60/ΕΚ). Η επιπλέον επιβάρυνση του ποταμού θα έχει ως αποτέλεσμα την 
κατάταξη και του υπόλοιπου τμήματος του ποταμού στα ΙΤΥΣ, με ότι συνεπάγεται αυτό 
αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους που θα τεθούν για τον ποταμό από τα 
Διαχειριστικά Σχέδια Υδάτων. Ως αντεπιχείρημα, η εταιρία επικαλείται το γεγονός ότι η 
ποσότητα των υδάτων που θα αντληθεί (70  hm3), αντιστοιχεί στο 3,3% της υπερετήσιας 
εκροής του ποταμού Αώου στα σύνορα με την Αλβανία (2.132,4  hm3), ποσότητα θεωρητικά 
ασήμαντη. Σημειώνεται, όμως, ότι μερικά μόλις μέτρα ανάντη της εκροής του στην Αλβανία, 
ο Αώος συμβάλλει με τον ποταμό Σαραντάπορο (μέση υπερετήσια εκροή  675,8 hm3 ή 31,7 
% της υπερετήσιας εκροής του ποταμού Αώου στην Αλβανία), ενώ μερικά χιλιόμετρα 
ανάντη συμβάλλει με τον Ποταμό Βοϊδομάτη ( 672 hm3 και 31,5% αντίστοιχα). 
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Πέραν του «πράσινου» ενεργειακού οφέλους, βασικό επιχείρημα του επενδυτή είναι ο 
εμπλουτισμός και η εξυγίανση της λίμνης Παμβώτιδας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα ρύπανσης και ευτροφισμού. Ωστόσο, η πρόσθετη ροή υδάτων από το εν λόγω 
έργο θα έχει αμφίβολα έως ασήμαντα αποτελέσματα ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
είναι σίγουρα σημαντικές όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας 
του έργου είναι επομένως αβάσιμος. Σε κάθε περίπτωση, το έργο έχει χαρακτηριστεί ως 
υδροηλεκτρικό (ΥΠΕΚΑ, 2013) ερχόμενο σε αντίθεση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά η 
οποία απαγορεύει την μεταφορά υδάτων σε άλλη λεκάνη περιοχής εκτός εάν πρόκειται για 
έργα ύδρευσης ή έργα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση άλλων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και ταυτόχρονα αποτελούν και τη μοναδική εφικτή λύση, κάτι που δεν ισχύει 
εν προκειμένω. 

Τέλος, σημειώνεται ότι πέραν του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, 
τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Ζαγορίου και του Δήμου Κόνιτσας έχουν λάβει ομόφωνη 
απόφαση ενάντια στην υλοποίηση του έργου, ενώ αρνητικά έχει γνωμοδοτήσει και το τμήμα 
Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην εκτίμησή του για την κατάσταση των 
νερών του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων (ΤΕΕ, 2011).  

 
 

4.  Κοινωνικές Αντιδράσεις στη Βωβούσα: Η Γέννηση και η Εξέλιξη της Κίνησης 
Πολιτών για την Προστασία του Αώου 

 
Η αξιοποίηση των νερών της περιοχής έχει προταθεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους 

τρόπους τα τελευταία 30 χρόνια βρίσκοντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 
συνεπείς ενάντια στα σχέδια αυτά. Άλλωστε, είναι αλληλένδετα με την τεχνητή λίμνη 
Πηγών Αώου, η οποία έχει αφήσει αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή, όπως θα αναλυθεί και 
στη συνέχεια. Στον αρχικό σχεδιασμό του ΥΗΣ Πηγών Αώου περιλαμβάνονταν και τα ύδατα 
από την περιοχή της Βάλια Κάλντα, ο οποίος όμως ματαιώθηκε λόγω της μετέπειτα 
ανακήρυξης της περιοχής σε Εθνικό Δρυμό. Μάλιστα, είχε ήδη ξεκινήσει η κατασκευή της 
σήραγγας  προσαγωγής των υδάτων μέσα από το όρος Μαυροβούνι, η οποία είναι ορατή 
ακόμα και σήμερα. Μέσα στα επόμενα χρόνια έγινε πληθώρα προτάσεων για την 
αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού  με τις πιο πρόσφατες να ακυρώνονται από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ το 1995 και με προσωπική απόφαση της τότε υπουργού ΥΠΕΚΑ, Τίνας 
Μπιρμπίλη το 2009. Σε κάθε περίπτωση, άλλοτε εντονότερα και άλλοτε πιο ήπια, η τοπική 
κοινωνία αντέδρασε και το εκάστοτε κοινοτικό συμβούλιο είχε πάρει αντίστοιχες 
αποφάσεις. Έτσι, η κυβέρνηση αναγκαζόταν σε αναδίπλωση χωρίς ωστόσο να αποσύρει 
εξολοκλήρου το γενικότερο σχέδιο για την αξιοποίηση των υδάτων της περιοχής. Ως 
αποτέλεσμα, η τοπική κοινωνία παρουσιάζει οξυμένα αντανακλαστικά και βρίσκεται σε 
εγρήγορση ώστε να πάρει θέση για κάθε νέο σχέδιο-απόπειρα. Όταν, λοιπόν, το θέμα 
ξαναήρθε στο προσκήνιο τον Αύγουστο του 2012 με το εν λόγω έργο, υπήρξαν άμεσες 
αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και μόλις το Νοέμβριο του 2012 δημιουργήθηκε η 
Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Αώου. Στο σημείο αυτό επανέρχεται ο 
προσδιορισμός της έννοιας «τοπικό», καθώς αν και πραγματοποιούνται αμεσοδημοκρατικές 
διαδικασίες εντός της Κίνησης που συμπεριλαμβάνουν και τους κατοίκους του οικισμού, η 
πολιτική πρωτοβουλία καθώς και το οργανωτικό βάρος παραλαμβάνεται από πολίτες με 
καταγωγή από τη Βωβούσα αλλά μόνιμο τόπο κατοικίας τα Ιωάννινα. Κάποιοι από αυτούς 
έχουν ισχυρή επιρροή στην τοπική κοινωνία, όπου χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης και 
εμπιστοσύνης λόγω της τοπικής δράσης τους ή / και του επαγγέλματός τους. Εξ’ άλλου, στις 
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μικρές ορεινές κοινωνίες επαγγέλματα, όπως του ιατρού, του δικηγόρου, του μηχανικού, του 
καθηγητή, του ιερέα κ.α. καθώς και η έντονη οικονομική δραστηριότητα (επιχειρηματίες, 
μεγαλοϊδιοκτήτες) προσδίδουν ένα ιδιαίτερο κύρος στα άτομα αυτά, καθιστώντας τα συχνά 
συμβολικούς ηγέτες της κοινωνίας (Morel, 1977, Newby et al., 1978, Oliveira Baptista, 1995, 
Plerez Yrvela, 1995). Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ούτε ότι οι αντιδράσεις είναι υποκινούμενες 
ούτε ότι δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα ή ότι αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι 
της κοινωνίας αλλά σίγουρα αποτελεί ένα σημείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

 
4.1 Προσέγγιση – Στόχοι – Μεθοδολογία 

Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία, αποφασίστηκε ένας συνδυαστικός τρόπος 
προσέγγισης για την κατανόηση και την ανάλυση του κοινωνικού κινήματος που 
δημιουργήθηκε. Η μέθοδος βασίζεται αφενός στη συστηματική παρακολούθηση και 
καταγραφή των τεκταινόμενων, συμμετέχοντας παράλληλα σε διάφορες διαδικασίες του 
κινήματος όπως συνελεύσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες, και αφετέρου σε ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις. 

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της φύσεως των αντιδράσεων και το 
κατά πόσο εμπίπτουν σε συμπεριφορά NIMBY ή αποτελούν ένα κίνημα με ώριμες 
επιδιώξεις και συνέπεια. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η καταγραφή του αντίκτυπου 
της κατασκευής του ταμιευτήρα των Πηγών Αώου στην κοινή γνώμη και ο βαθμός κατά τον 
οποίο έχει στιγματιστεί η κατασκευή οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με την 
εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού της περιοχής, όπως για παράδειγμα τα μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα. Επίσης, εξετάζεται αν κρύβονται προσωπικά ή συντεχνιακά 
συμφέροντα πίσω από την αναπτυσσόμενη επιχειρηματολογία και γενικά ποιά είναι τα 
αληθινά κίνητρα για τις εκδηλούμενες αντιδράσεις.  Σε τέτοιου είδους κοινωνικά κινήματα 
υπάρχουν συχνά εύλογες υποψίες για εγωιστικές συμπεριφορές και ιδιοτέλεια πίσω από τη 
δημόσια επιχειρηματολογία για τη ματαίωση ενός έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 
άτομα που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κίνημα δεν έχουν κάποιες ειλικρινείς αξίες ή 
ανησυχίες που τους οδηγούν στο να αντιδράσουν. Έτσι, αν θέλουμε να καθορίσουμε τα 
αληθινά κίνητρα των πολιτών θα πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε τα επιχειρήματα τους σε 
μια προσωπική συζήτηση και όχι σε μια δημόσια διαβούλευση, μια συνέλευση ή μια 
συλλογική κουβέντα (Bell et al., 2005). Για το λόγο αυτό, αναπόσπαστο κομμάτι της 
μεθοδολογίας για την ανάλυση της περίπτωσης της Βωβούσας αποτελούν οι ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις τόσο από ανθρώπους- κλειδιά όσο και από απλούς πολίτες. 

 
4.2 Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

Σο σχεδιασμό των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, βασική μέριμνα υπήρξε το να 
συμπεριληφθούν τόσο μόνιμοι κάτοικοι όσο και παραθεριστές.. Ο διαχωρισμός των μόνιμων 
από τους μη μόνιμους (παραθεριστές) κατοίκους είναι σημαντικός, καθώς τα κίνητρα είναι 
συχνά πολύ διαφορετικά. Και στις δύο περιπτώσεις ερωτήθηκαν άτομα διαφόρων ηλικιών 
και των δύο φύλων. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο διαχωρισμός των ενεργών και των παθητικών 
υπερασπιστών ή πολέμιων ενός έργου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς κάποια άτομα που 
μπορεί να εκφράσουν σε μια συνέντευξη την εναντίωση τους και τη διαφωνία τους με το 
έργο να μη συμμετέχουν στην πράξη σε καμιά ενέργεια για τη ματαίωση του (van der Horst, 
2007). Η ομάδα των ενεργών πολέμιων του έργου χωρίζεται σε δύο επιμέρους ομάδες: τους 
ηγέτες της διαμαρτυρίας  ή τους οργανωτές (protest leaders ή organizers) και τους ενεργούς 
συνειδητοποιημένους πολίτες (concerned residents) που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε 
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οποιαδήποτε ενέργεια ενάντια στο έργο, όπως η συλλογή υπογραφών ή μια διαδήλωση. Η 
παρούσα εργασία επικεντρώνεται στους ενεργούς πολέμιους του έργου, δίνοντας εξίσου 
προσοχή στους ηγέτες και τους ενεργούς πολίτες. 

Πολλές έρευνες ρωτούν απλώς τους πολίτες αν τάσσονται υπέρ ή κατά ενός έργου ή 
μιας τεχνολογίας χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώμενους να θέσουν κάποια 
κριτήρια. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι τάσσονται υπέρ της αιολικής 
ενέργειας, αλλά πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια γενικά όρια και περιορισμοί στην ανάπτυξή 
της (Wolsink, 2000). Έτσι όταν κάποιος τάσσεται κατά ενός συγκεκριμένου φράγματος δε 
σημαίνει ότι είναι και γενικά εναντίον της υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά ότι ένα 
συγκεκριμένο έργο έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι ενάντια στις αρχές του. Στην 
περίπτωση αυτή είναι υπερασπιστής της υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά υπό προϋποθέσεις 
(qualified supporter) (Bell et al., 2005). Επίσης, πολλοί μελετητές έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι πολλές φορές, κατά την εκδήλωση του φαινόμενου NIMBY, οι κάτοικοι 
αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία με βάση την περιβαλλοντική ηθική, χωρίς ωστόσο να 
συμμερίζονται κάποιες γενικότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες (Kahn, 2000). Για 
παράδειγμα, μπορεί οι κάτοικοι μια περιοχής να αντιδρούν στην κατασκευή ενός 
φράγματος με βάση την καταστροφή που θα προκληθεί στο περιβάλλον, ενώ την ίδια 
στιγμή οι ίδιοι να επιδίδονται σε εξίσου καταστροφικές δραστηριότητες. Τέλος, είναι 
δύσκολο να διαχωρίσει κανείς σε ποιο βαθμό κάποιος θέλει να επωφεληθεί (free –rider) από 
ένα αγαθό όπως η ηλεκτρική ενέργεια εις βάρος των άλλων (π.χ. των κατοίκων της περιοχής 
Πτολεμαϊδας, όπου βρίσκεται η κύρια παραγωγική δύναμη των λιγνιτικών μονάδων της 
χώρας) κρατώντας την αυλή του καθαρή και σε ποιο βαθμό είναι υπέρ της καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας αλλά υπό προϋποθέσεις (Elliott, 1994).  

Σε μια προσπάθεια για την αποσαφήνιση των παραπάνω ερωτημάτων, στις 
ημιδομημένες συνεντεύξεις συμπεριλήφθηκαν κάποιες σχετικές ερωτήσεις για τη 
γενικότερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, των υδροηλεκτρικών έργων 
ανά την Ελλάδα αλλά και για τις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Βέβαια, οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα θεωρούσαν κοινωνικά κατακριτέο να εκφράσουν μια άποψη 
ενάντια στην καθαρή ενέργεια καθώς θα υπονοούνταν ότι δεν ενδιαφέρονται για τις 
επόμενες γενιές ή ότι δεν τους ενδιαφέρει αν συμβάλλουν στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι 
αναμένεται να έχουν μια γενικότερη στάση υπέρ των ΑΠΕ (van der Horst, 2007). Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι ποιά θα είναι η θέση τους απέναντι σε συγκεκριμένα έργα 
ΑΠΕ στην περιοχή τους. Για το λόγο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στάση των 
ερωτώμενων απέναντι σετρία συγκεκριμένα μικρά Υδροηλεκτρικά έργα που σχεδιάζεται να 
κατασκευαστούν στην περιοχή και που κατά κοινή ομολογία αν τηρηθούν όλες οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την κατασκευή και λειτουργία τους έχουν αρκετά 
περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σημειώνεται ότι το ένα από τα εν λόγω μικρά 
Υδροηλεκτρικά βρίσκεται κοντά στον οικισμό Λάιστα και δεν τοποθετείται εντός της 
«αυλής» της Βωβούσας σε αντίθεση με τα άλλα δύο, προκαλώντας έτσι ενδεχόμενες 
συμπεριφορές NIMBY.  

Το κυριότερο επιχείρημα για την κατασκευή ενός έργου είναι η ανάπτυξη που θα 
επιφέρει στην περιοχή. Αν επιπλέον το έργο είναι «πράσινο», προβάλλονται και τα πιθανά 
οφέλη από την τουριστική του αξιοποίηση. Σύνηθες αντεπιχείρημα, πέραν των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι οι επιπτώσεις σε ανταγωνιστικούς τομείς της 
οικονομίας και κυρίως στον τουρισμό. Καθώς όμως η ανάπτυξη είναι συχνά μια στρεβλώς  
προσλαμβανόμενη έννοια, με τον τουρισμό να φαντάζει ως μοναδική λύση για μια ορεινή 
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περιοχή, θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα 
προβλήματα της περιοχής, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης τη 
περιοχής. 

Η γενική δομή και οι κύριοι άξονες των συνεντεύξεων παρουσιάζονται παρακάτω. 
Κάποιες ερωτήσεις συμβάλλουν απλώς στην καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου κλίματος 
συζήτησης (περιβάλλον, προβλήματα, στάση απέναντι στην πολιτεία), χωρίς να έχουν 
κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Κάθε συνέντευξη ακολούθησε αρκετά διαφορετική πορεία 
ανάλογα με την περίπτωση αφού κύριο μέλημα του ερευνητή ήταν η εξαγωγή γόνιμων 
συμπερασμάτων, η άντληση πληροφοριών και η σκιαγράφηση του ρόλου και των κινήτρων 
του ερωτώμενου. Φυσικά σε κάθε περίπτωση, η προσωπική επαφή και η κατανόηση των 
ανθρώπων αυτών αποτελεί απαραίτητη πρακτική αλλά και ηθική προϋπόθεση για τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 
 
4.3 Οι κύριοι άξονες των συνεντεύξεων 
1. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
περιοχή σας σήμερα;  

• Ανεργία – Απουσία νέων επενδύσεων 
• Ανεπάρκεια κοινωνικών υποδομών 
• Καλλικράτης – Κατάργηση Κοινότητας Βωβούσας 
• Μείωση τουριστικού ρεύματος 
• Καταστροφή του περιβάλλοντος 
 

2. Ποια είναι τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή; 
 
3. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθεί η περιοχή για να μην οδηγηθεί σταδιακά στην 
ερήμωσή της; Τί προοπτικές ανάπτυξης μπορείτε να δείτε; 

• Ξυλεία – Αναδιοργάνωση συνεταιρισμού 
• Κτηνοτροφία 
• Εναλλακτικός  τουρισμός – Ενίσχυση του οικολογικού χαρακτήρα της περιοχής 
• Γεωργία 
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

 
4. Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με το έργο άντλησης νερού από τον Αώο; 

• Ποια είναι η  θέση σας και γιατί; Επιπτώσεις σε τοπικό – υπερτοπικό επίπεδο 
• Επίδραση στον τουρισμό και στο οικολογικό προφίλ της περιοχής  
• Ποια είναι η αξία του Αώου για εσάς - για το χωριό; Τι συμβολίζει για σας; 
• Τι ενέργειες έχετε κάνει ως κοινότητα για αυτό; 
• Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πραγματικός λόγος / σκοπός για την υλοποίηση 

αυτού του έργου; 
• Ποιος το υποκινεί; (διαφάνεια διαδικασιών – διαφθορά) 
• Υπάρχουν άτομα στο χωριό που τάσσονται υπέρ του έργου; 
• Γενικά  τι πιστεύετε για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – την Υδροηλεκτρική 

Ενέργεια; 
5. Τι γνωρίζετε για τα μικρά Υ/Η έργα; Σύντομη ενημέρωση. ΤΟΝΙΣΜΟΣ διαφοράς με το 
αντλητικό έργο. Ενημέρωση για αντισταθμιστικά οφέλη – έσοδα σε περίπτωση που το 
αναλάβει ο Δήμος. 
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6. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για την κατασκευή ενός μικρού Υ/Η έργου στο ρέμα 
“Μόρφα” (0,73MW) κοντά στη Λάιστα. Κατά την άποψή σας η εγκατάσταση του 
συγκεκριμένου μικρού Υ/Η έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί;  
 
7.  Στην περιοχή της Βωβούσας έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κατασκευή δύο μικρών 
Υ/Η έργων στις θέσεις “Βαθύλακκος” (0,83MW) και “Καταρράκτης” (1MW).   

• Ποια είναι η  θέση σας και γιατί; 
• Υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμφωνούσατε στην εγκατάσταση των δύο μικρών 

Υ/Η έργων στην περιοχή; 
• Τι επίδραση θα έχουν στο οικολογικό προφίλ της περιοχής - στον τουρισμό; 

 
 
5.  Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

συλλέχθηκαν από πληθώρα πηγών και διαδικασιών. Για λόγους σαφήνειας, τα 
αποτελέσματα της έρευνας συνοψίστηκαν και παρουσιάζονται με βάση τρεις ομάδες 
πολιτών. Πρώτον, τους πνευματικούς ανθρώπους και τους επιστήμονες που συμμετέχουν/ 
στηρίζουν την Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Αώου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
μεγάλη επιρροή στην κοινωνία και τα επιχειρήματά τους είναι δυσκολότερο να 
αμφισβητηθούν λόγω του κύρους τους. Συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση μιας ορθά 
τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, απαλλαγμένης από υπερβολές και ανακρίβειες. 
Δεύτερον, τους πολίτες με καταγωγή τη Βωβούσα και μόνιμο τόπο κατοικίας τα Ιωάννινα, οι 
οποίοι έχουν σημαντική επιρροή στην τοπική κοινωνία και επωμίζονται το οργανωτικό και 
πολιτικό βάρος του κινήματος, κάτι που αναγνωρίζει και η τρίτη ομάδα πολιτών, οι κάτοικοι 
της Βωβούσας. Υπάρχει ωστόσο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, χωρίς 
να παρατηρούνται φαινόμενα υπεροψίας, δυσπιστίας ή οικειοποίησης του κινήματος.  
Αρκετά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι κοινά για τις τρεις ομάδες, 
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ταύτιση των επιχειρημάτων με τα κίνητρα που 
τους οδήγησαν να λάβουν μέρος στο κίνημα. 

 Το βασικό επιχείρημα για τη ματαίωση του έργου είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που το έργο  θα έχει στην περιοχή. Το σημείο αυτό δε λείπει ποτέ από την 
επιχειρηματολογία τέτοιου είδους κοινωνικών κινημάτων και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής 
κατά την ανάλυσή του. Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αν το έργο έχει πράγματι σοβαρές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αν ναι σε ποιο βαθμό αποτελούν πραγματικά το βασικό 
κίνητρο αντίδρασης  της τοπικής κοινωνίας. Όπως αναλύθηκε παραπάνω για το 
συγκεκριμένο έργο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σημαντικές, ενώ ανεξάρτητοι 
φορείς και επιστήμονες συμμερίζονται τις ανησυχίες της κοινωνίας μιλώντας για μη 
αναστρέψιμες συνέπειες και περιβαλλοντική καταστροφή, σε ένα ήδη επιβαρημένο από τον 
ταμιευτήρα των Πηγών Αώου οικοσύστημα.  Επομένως το επιχείρημα αυτό ευσταθεί και 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένο. 

Η στάση των κατοίκων μαρτυρά ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για το περιβάλλον με μια 
ανιδιοτελή έννοια. Οι κάτοικοι της Βωβούσας, σχεδόν στο σύνολό τους, αντιλαμβάνονται το 
φυσικό περιβάλλον ως τον πλούτο της περιοχής, τόσο οικονομικά όσο και αξιακά – 
συμβολικά και θεωρούν την προστασία του απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
περιοχής, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θεωρούν ότι δύναται να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη αυτή. Οι κυριότερες πηγές εσόδων των κατοίκων είναι ο φυσιολατρικός – 
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πεζοπορικός τουρισμός και η υλοτομία, δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το 
οικοσύστημα της περιοχής και την προστασία του. Λόγω της απομονωμένης θέσης του 
οικισμού, οι κάτοικοι έχουν κληθεί πολλές φορές να αναλάβουν δράση ανεξάρτητα από την 
πολιτεία, όπως για παράδειγμα η πρόληψη και η κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, χτίζοντας 
έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με το φυσικό τους περιβάλλον. Πέραν της οικονομικής 
δραστηριότητας, η ζωή των κατοίκων και η διαμόρφωση της ταυτότητάς τους (Wester-
Herber, 2004) είναι συνυφασμένη με το τοπίο, τα δάση, την πανίδα και τη χλωρίδα της 
περιοχής και φυσικά με τον ποταμό Αώο, σύμβολο του χωριού και κυρίαρχο στοιχείο της 
τοπικής αυτής ταυτότητας. Μάλιστα, κατά μια άποψη ο οικισμός πήρε το όνομά του από τη 
βοή που προκαλεί ο ποταμός (βοή – Βωβούσα) διερχόμενος μέσα από το χωριό. Στο 
παρελθόν, αποτελούσε κέντρο διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως η κτηνοτροφία, τα 
μαντάνια, οι νερόμυλοι και τα νεροπρίονα ενώ συνέβαλε σημαντικά στην ψυχαγωγία κατά 
τον ελεύθερο χρόνο. Έτσι εκτός των άλλων, ο Αώος έχει λαογραφική, πολιτιστική και 
συμβολική αξία, χαραγμένη βαθιά στη συλλογική συνείδηση. «Η Βωβούσα είναι ο Αώος» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο Β. Νιτσιάκος, 
καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, σε μια ομιλία του 
για τον Αώο αναφέρει: «Ο Αώος είναι ένα σύστημα, το οποίο δεν είναι μόνο παραγωγικό. 
Είναι ένα σύστημα πολιτισμικό, στο οποίο έχουν χαραχθεί συλλογικές μνήμες, έχει χαραχθεί 
η τοπική ταυτότητα και αν εκλείψει  η βάση αυτού του συστήματος που είναι το 
οικοσύστημα του Αώου, εξαλείφεται η συλλογική μνήμη και κατ’ επέκταση η τοπική 
ταυτότητα (...) Η σχέση της κοινωνίας με το περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους 
ενότητας και διαλεκτικής και όχι διχοτομίας (...)». Δεδομένα και από άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις δείχνουν ότι όταν ένα έργο θίγει ή επηρεάζει έναν τόπο με συμβολικό φορτίο 
πέραν της περιβαλλοντικής του σημασίας, η τοπική κοινότητα αντιδρά και παλεύει για τη 
ματαίωσή του (Pol et al., 2006). Επίσης στις περιπτώσεις αυτές, η υπεράσπιση της 
ταυτότητας συνήθως υπερισχύει της προάσπισης και προώθησης του προσωπικού οφέλους 
(Woods, 2003a), κάτι που επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Βωβούσας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η αρνητική παρακαταθήκη που έχει αφήσει 
και στις τρεις ομάδες ο ΥΗΣ Πηγών Αώου. Το έργο αυτό έχει επιφέρει αισθητές αλλαγές και 
αλλοιώσεις στο υδάτινο οικοσύστημα της περιοχής, στιγματίζοντας τόσο την υδροηλεκτρική 
ενέργεια όσο και τις επεμβάσεις στο ρου του ποταμού και έχει συμβάλλει σημαντικά στη 
διαμόρφωση μιας εξαιρετικά αρνητικής στάσης όλων των ομάδων πολιτών απέναντι στο 
προτεινόμενο έργο. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μια ημερίδα για την προστασία του  Αώου, 
εκπρόσωπος της Κίνησης ανέφερε ότι εκτός από τη ματαίωση του έργου απαιτείται και η 
διασφάλιση οικολογικής παροχής από τον ταμιευτήρα των Πηγών Αώου. Επίσης, αρνητική 
παρακαταθήκη έχουν αφήσει και οι επανειλημμένες προσπάθειες του παρελθόντος για την 
υλοποίηση του έργου με διάφορες μορφές, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.  

Επίσης, κοινό τόπο αποτελεί ο συσχετισμός του έργου με την εμπορευματοποίηση ενός 
κοινωνικού αγαθού όπως είναι το νερό και με την παραχώρησή του σε  μια ιδιωτική εταιρεία 
(ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική διάσταση του θέματος. 
Στο σημείο αυτό, οι δύο πρώτες ομάδες, τόσο στη δημόσια όσο και στην κατ’ ιδίαν 
επιχειρηματολογία τους, τονίζουν το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου αυτού είναι μια 
πολιτική επιλογή.  Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι μια ιδιωτική εταιρία, σε αντίθεση με το 
δημόσιο, ενδιαφέρεται μόνο για τη μεγιστοποίηση του κέρδους με κάθε νόμιμο ή παράνομο 
τρόπο, αδιαφορώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Ο νομικός σύμβουλος 
της Κίνησης Πολιτών, χρησιμοποίησε μάλιστα την έννοια του «υδρολογικού 
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ιμπεριαλισμού», ως την οικειοποίηση των υδάτινων πόρων με στόχο την κυριαρχία και το 
κέρδος και όχι την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών.  Τη στάση αυτή του κινήματος 
απέναντι στις ιδιωτικές εταιρίες έχουν εντοπίσει και άλλοι ερευνητές (Pol et al., 2006) σε 
αντίστοιχες έρευνες. Η φερεγγυότητα του επενδυτή και της πολιτείας έχει, άλλωστε, πληγεί 
ανεπανόρθωτα από το γεγονός ότι το έργο προβλήθηκε στην αρχή ως περιβαλλοντική 
αναγκαιότητα για τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας, με ταυτόχρονη υδρευτική, 
αρδευτική και υδροηλεκτρική χρήση (ΥΠΕΚΑ, 2012), με ελλιπή ωστόσο τεκμηρίωση, 
οδηγώντας σε αναδίπλωση της πολιτικής γραμμής στη συνέχεια και τον επαναπροσδιορισμό 
της χρήσης του έργου μόνο ως υδροηλεκτρικής (ΥΠΕΚΑ, 2013). Στη δυσπιστία απέναντι 
στις προθέσεις της εταιρίας συνέβαλε, επίσης, και ο εντοπισμός υπαλλήλων της που έκαναν 
μετρήσεις στην περιοχή μεταμφιεσμένοι σε κυνηγούς. Διάχυτη είναι και η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στο κράτος, με τη συντριπτική πλειοψηφία να θεωρεί δεδομένη τόσο την 
αδιαφορία του απέναντι στο περιβάλλον και την προάσπιση του κοινού συμφέροντος, όσο 
και την υποχώρησή του μπροστά στα ιδιωτικά συμφέροντα και τη συμβολή του στην 
παράκαμψη τυχόν νομικών κωλυμάτων για την υλοποίηση του έργου. «Αν ένας νόμος δεν 
τους ικανοποιεί, τον αντικαθιστούν με άλλον, αν μπορούν να τον παραβούν, τον 
παραβαίνουν, αν δε μπορούν, τον τροποποιούν...γίνεται μια προσπάθεια νομιμοποίησης του 
έργου με πολιτικά και εξωεπιστημονικά κριτήρια...», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ομιλία 
του, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών.  Οι κάτοικοι από την πλευρά τους αναρωτιούνται τι 
νόημα έχει η ανακήρυξη περιοχών ως προστατευόμενες (Natura, Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί 
Δρυμοί) και η θέσπιση της αντίστοιχης νομοθεσίας από το κράτος, όταν σε δεύτερο χρόνο 
αυτή παρακάμπτεται για την προώθηση του ιδιωτικού συμφέροντος. Θεωρούν την 
απαξίωση των προστατευόμενων περιοχών, με αφετηρία το εν λόγω έργο, ως την απαρχή 
για την περαιτέρω «αξιοποίηση» - λεηλασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.  

Εμπίπτει, όμως, το κίνημα της Βωβούσας, στην κατηγορία ΝΙΜΒΥ και σε ποιο βαθμό; 
Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αυστηρά  ούτε σε ηθική ούτε σε τεχνική βάση. 
Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και με βάση την παραπάνω ανάλυση, το υπό μελέτη 
κοινωνικό κίνημα δε φαίνεται να κυριαρχείται από χαρακτηριστικά, τα οποία θα 
μπορούσαν να δικαιολογήσουν το χαρακτηρισμό του ως τοπικιστικού, απολίτικου, 
ασυνεπούς, ιδιοτελούς, θολού ή εγωιστικού και επομένως κινήματος τύπου ΝΙΜΒΥ. Φυσικά, 
παρατηρήθηκαν και χαρακτηριστικά τύπου NIMBY   αλλά αποτελούν σαφώς μειοψηφία με 
μικρή επιρροή στο κίνημα. Τόσο στις συνεντεύξεις όσο και σε δημόσιες ομιλίες, εισηγήσεις 
και τοποθετήσεις, άτομα από όλες τις ομάδες που ορίστηκαν παραπάνω εξέφρασαν με τον 
τρόπο τους το πως εκλαμβάνονται τον αγώνα τους. Οι περισσότεροι δεν θεωρούν το έργο 
αυτό ανεξάρτητο από άλλα έργα αλλά κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής εκ μέρους της 
κυβέρνησης εν μέσω οικονομικής κρίσης, η οποία εκφράζεται χαρακτηριστικά στη 
Χαλκιδική με τα μεταλλεία χρυσού. Σε μια τοποθέτηση του, μέλος της Κίνησης αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Μόνο αν κατατάξουμε το έργο ως πολιτικό πρόβλημα μπορεί να 
επιτευχθεί ενότητα στην αντίσταση. Αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου ζητήματος που 
είναι η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών για κερδοσκοπικούς σκοπούς (...) η 
κερδοσκοπία και η παράβλεψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον (...) Δε δίνουμε τη μάχη με 
τοπικιστική λογική (...)». Πιστεύουν στην αλληλεγγύη μεταξύ πολιτών που δεν τους αφορά 
άμεσα, με τη γεωγραφική έννοια του όρου, η υλοποίηση ενός έργου. Αντιθέτως, θεωρούν 
καθήκον όλων την ανατροπή της πολιτικής αυτής, την προάσπιση των προστατευόμενων 
περιοχών και της αντίστοιχης νομοθεσίας, την προστασία της φύσης και το δημόσιο 
χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών. Αντιλαμβάνονται, τη φύση ως ένα ενιαίο σύνολο. 
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«Πρέπει να παλέψουμε για την προστασία της φύσης (...) Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. 
Αντιλαμβανόμαστε το ποτάμι ως σύνολο όχι τοπικά (...)».  

Όσον αφορά στα μικρά Υ/Η που έχουν προταθεί για κατασκευή στην ευρύτερη 
περιοχή, η στάση των κατοίκων είναι εν γένει θετική, με τον όρο να τηρηθούν αυστηρά οι 
περιβαλλοντικοί όροι, να μην αλλοιωθεί το τοπίο και να υπάρξει ουσιαστική επίβλεψη κατά 
την κατασκευή και λειτουργία τους. Κύριο μέλημα τους είναι η διατήρηση της παροχής του 
ποταμού και η διατήρηση του παραποτάμιου οικοσυστήματος. Ιδιαίτερα θετικοί είναι 
μάλιστα απέναντι στην κατασκευή τέτοιων έργων από τη Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και αξιοποίηση των εσόδων για 
την ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις, 
ακόμη και στην περίπτωση αυτή. Αντιθέτως, θεωρούν  ότι στην περίπτωση που τα 
αναλάβουν ιδιώτες, δεν θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα οφέλη για την περιοχή 
(θέσεις εργασίας, αντισταθμιστικά οφέλη) θα είναι ασήμαντα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και 
ενδιαφέροντα επιχειρήματα και ιδέες στο πλαίσιο της ορθολογικής αξιοποίησης του 
υδάτινου δυσμικού της περιοχής. Αφενός η κατασκευή ενός μικρού Υ/Η έργου θα συνέβαλε 
καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρατεταμένων διακοπών 
ηλεκτροδότησης κατά τους χειμερινούς μήνες και αφετέρου ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε 
να συνδυαστεί με ένα μουσείο υδροκίνησης, παρουσιάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της 
εκμετάλλευσης της δύναμης του νερού προς όφελος του ανθρώπου. Συνολικά, λοιπόν, 
διατηρούν μια ανοιχτή αλλά κριτική στάση απέναντι στην αξιοποίηση του υδάτινου 
δυναμικού της περιοχής, η οποία φαίνεται να είναι υπεύθυνη και ταυτόχρονα σύμφωνη με 
τη γενικότερη στάση τους απέναντι στο έργο υδροληψίας. 

Εν κατακλείδι, η εναντίωση των κατοίκων της Βωβούσας στο προτεινόμενο έργο 
εκτροπής του ποταμού Αώου αποτελεί ένα ώριμο κοινωνικό κίνημα, με τοπικά αλλά όχι 
τοπικιστικά χαρακτηριστικά, με πολιτικούς στόχους, σαφή και τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία και ευρεία αποδοχή από την κοινωνία τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε 
υπερτοπικό – εθνικό επίπεδο. Η στήριξη του από διακεκριμένους επιστήμονες και 
πνευματικούς ανθρώπους ενισχύει την εικόνα αυτή. Η ταύτιση των επιχειρημάτων με τα 
κίνητρα και η συνέπεια και συνέχεια που επιδεικνύουν οι πολίτες που αντιδρούν στην 
υλοποίηση του έργου αποτελούν σημαντική ένδειξη για την ανιδιοτέλεια και την ειλικρίνεια 
του κινήματος. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η κριτική αλλά ανοιχτή στάση που τηρεί η 
πλειονότητα των πολιτών στο ζήτημα της κατασκευής των μικρών υδροηλεκτρικών έργων. 
Βέβαια, τα παραπάνω συμπεράσματα δεν είναι καταληκτικά, με την έννοια της αλήθειας 
που δε επιδέχεται άλλη ανάγνωση ή ερμηνεία, στηρίζονται όμως σε μια κατά το δυνατόν 
αντικειμενική προσέγγιση των δεδομένων από το γράφοντα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνά 
κανείς ότι μέσα στα κοινωνικά κινήματα λαμβάνουν χώρα περίπλοκες διεργασίες, οι 
ισορροπίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταβληθούν και το κίνημα να αλλάξει 
περισσότερο ή λιγότερο χαρακτήρα.  
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Περίληψη  

 
Ο θεσμός των συνεταιρισμών ακροβατεί σε ένα μεταίχμιο σειράς κρίσιμων αλλαγών. 

Στο Ζαγόρι, η ύπαρξη συνεταιρισμών στο παρελθόν υπήρξε καθοριστική για την τοπική 
ανάπτυξη. Ωστόσο, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, ο θεσμός μοιάζει 
εκφυλισμένος και ο ρόλος του αποδυναμωμένος. Αποτελεί η ισχυροποίηση των 
συνεταιρισμών βασικό συστατικό μιας υγιούς ανάπτυξης του Ζαγορίου, ειδικά, αλλά και των 
ορεινών περιοχών γενικά; Στην εργασία αυτή τεκμηριώνεται η ανάγκη διαφοροποίησης του 
τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων συνεταιρισμών και αναδεικνύεται ο ρόλος τους στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, μέσα από την 
μελέτη των συνεταιρισμών του Δήμου Ζαγορίου. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή, η οποία 
συναρτά τη φυσική γεωγραφία του Ζαγορίου στην ανθρωπογεωγραφία αυτού, με σκοπό την 
ανάδειξη των ακτίνων δράσης και επιρροής των πρώτων μορφών συνεταιρισμών της 
περιοχής, είτε ως πολιτισμικών ομάδων (π.χ. Σαρακατσάνοι), είτε ως συντεχνιών εμπόρων 
(π.χ. ισνάφια). Περιγράφονται τα ιδιώματα και τα χαρακτηριστικά τους, ως στοιχεία 
συνεκτικότητας των μελών τους. Παρουσιάζονται οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 
σήμερα στην περιοχή, διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στον εκφυλισμό τους και 
προτείνονται μέτρα προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες. Μέσα από την ανάλυση 
αναδεικνύονται νέοι τρόποι οργάνωσης των κοινωνιών του Ζαγορίου, ως μέσο απόκτησης 
οικονομικής αυτοτέλειας, ανεξαρτησίας και εν τέλει κοινωνικής απελευθέρωσης.  

 
 

Abstract 
  
The cooperatives’ institution lies on the borderline of a series of crucial changes. In 

Zagori region the existence of cooperatives in the past has been decisive for local 
development. However, in the current social frame the cooperatives’ institution seems 
degenerated and weakened. Could the strengthening of cooperatives’ institution function as 
a key component of a robust development of Zagori, in particular, and of mountainous 
areas, in general? The present study documents the need to modify the current way under 
which cooperatives function and highlights their implicit role in the social, economic and 
cultural development of mountain areas, in general, through the case study of the Zagori 
region’s cooperatives. Through the brief presentation of local history, physical geography of 
Zagori is correlated to its human geography, aiming at revealing the first cooperatives’ 
activity range and initial influences; cooperatives that appear either in the form of cultural 
groups (e.g. Sarakatsani) or of groups of traders (e.g. isnafia). Their idioms and their 
characteristics are described as binding elements among their members. Current 
cooperatives active in the area are also presented, as well as the causes of their degeneration 
in addition with proposals on measures for their adjustment to current socioeconomic 
frame. Through the analysis, new forms of social structures are revealed, regarding local 
communities in Zagori; such that could act as means of economic independence, autonomy 
and social liberation.  
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1. Εισαγωγή 
 
Δύσκολα βρίσκεται πιο εύστοχη περιγραφή της κοινωνικής αλλαγής που επιχειρείται να 

προωθηθεί μέσω της παρούσας εργασίας από αυτή του Μαλατέστα (1919), οπότε 
παρατίθεται αυτούσια: “Θέλουμε την καταστροφή της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο· όλους τους ανθρώπους αδελφωμένους κι ενωμένους με συνείδηση 
αλληλεγγύης, να συνεργάζονται οικειοθελώς για την ευημερία όλων· η κοινωνία να 
οικοδομηθεί με σκοπό να παρέχει σε όλους τα μέσα για να φτάσουν στη μέγιστη ευτυχία, τη 
μέγιστη ηθική και πνευματική ανάπτυξη· ψωμί, ελευθερία, έρωτας και γνώση για όλους”. 

Η εργασία αποπειράται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την προτροπή προς 
τον λεγόμενο σοσιαλισμό της αγοράς, ο οποίος οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο τα μέσα 
παραγωγής θα ανήκουν μεν στην κοινωνία αλλά αυτοδιοικούμενοι συνεταιρισμοί θα 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις αγορές (Eagleton, 2012). Επιπροσθέτως, προσβλέπει στη 
γέννηση συμπορεύσεων, οι οποίες θα αντικρούουν το θατσερικό “δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση” (Βαρκαρόλης, 2012).  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετώνται επιτυχημένα παραδείγματα συνεταιρισμών 
παγκοσμίως και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τους 
συνεταιρισμούς. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια προσπάθεια ανάλυσης της υφιστάμενης 
κατάστασης των συνεταιρισμών του Δήμου Ζαγορίου μέσω μιας αναδρομής από το 
παρελθόν στη σύγχρονη πραγματικότητα, με στόχο να ερμηνευθούν οι αιτίες που 
συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του θεσμού. Στο τρίτο μέρος της εργασίας προτείνονται 
μέτρα προσαρμογής των σύγχρονων συνεταιρισμών στις νέες συνθήκες καθώς και νέοι 
τρόποι οργάνωσης των κοινωνιών του ορεινού χώρου. 

 
 

2. Οι συνεταιρισμοί – επιτυχημένα παραδείγματα διεθνώς 
 
 Η δημιουργία και η ανάπτυξη του σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος έχει τις ρίζες 

της στο 19ο

Διαμορφώθηκαν δύο φιλοσοφικά ρεύματα που υποστήριξαν ιδεολογικά τη 
συνεταιριστική δράση. Η μια σχολή, η ρεαλιστική ή επιχειρηματική, πρεσβεύει ότι ο 
συνεργατισμός επιδιώκει τη βελτίωση της οικονομίας των μελών του. Η άλλη σχολή δεν 
περιορίζεται στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μελών της ομάδας. Θεωρεί ότι 
ο συνεργατισμός πρέπει να επιδιώξει, αρχικά, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 
του καπιταλισμού και στη συνέχεια την αντικατάσταση του ισχύοντος οικονομικού 

 αιώνα. Η βιομηχανική επανάσταση που συντελέστηκε στον αιώνα αυτό επέφερε 
σημαντικότατες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στις χώρες της δυτικής 
Ευρώπης: άλλαξε ριζικά ο τρόπος ζωής, αναπτύχθηκαν τα αστικά κέντρα και γεννήθηκε μια 
νέα κοινωνική τάξη, η εργατική. Εξαπλώθηκαν οι ιδέες της γαλλικής επανάστασης και 
συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη διεκδίκησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 
οικονομικό πεδίο, υπήρξε ραγδαία η ανάπτυξη της βιομηχανίας και του καπιταλισμού. Η 
κατάσταση που διαμορφώθηκε οδήγησε σε έντονες κοινωνικές ανισότητες: λίγοι σε αριθμό 
αστοί, βιομήχανοι και έμποροι, βρέθηκαν να κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του 
παραγόμενου πλούτου ενώ η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού, εργαζομένη υπό 
συνθήκες απάνθρωπες, μόλις και κατόρθωνε να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Οι συνθήκες 
αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων θεωριών για την ορθότερη οικονομική και κοινωνική 
οργάνωση της κοινωνίας, μια από τις οποίες ήταν και ο συνεργατισμός με την ταυτόχρονη 
ίδρυση των πρώτων συνεταιριστικών εταιριών στην πρωτοπόρο Μεγάλη Βρετανία. 
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συστήματος με κάποιο άλλο που θα βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία των μελών της 
κοινωνίας. Η δεύτερη σχολή έχει προσφέρει πολλά στη θεωρία του συνεργατισμού ενώ η 
πρώτη έκανε εφικτή την πρακτική εφαρμογή και επιτυχία του (Ορφανίδου, 2007). 

Το Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο για τις Οργανώσεις Εργαζομένων το οποίο δημοσιεύτηκε 
από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) ορίζει τον συνεταιρισμό ως μια αυτόνομη ένωση 
ανθρώπων που ενώνονται εθελοντικά για να ικανοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης 
και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (Tchami, 2007).  

Oι πρώτοι ηγέτες που συνέλαβαν την ιδέα μιας νέας μορφής κοινωνικής οργάνωσης, 
βασισμένης στην ιδέα της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων που επιθυμούν να λύσουν τα 
προβλήματα τους από κοινού, ήταν ο R. Owen και ο Δρ. W. King. Η “Δίκαιη Κοινωνία των 
Πρωτοπόρων” του Rochdale αντιπροσωπεύει το πρώτο γνωστό πείραμα που 
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στον συνεταιριστικό τομέα. Στόχος της τελευταίας ήταν να 
παρασχεθούν στους εργαζόμενους τρόφιμα και άλλα αγαθά, όπως εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές υποδομές. Οι αρχές της υπήρξαν καθοδηγητικές για την κοινωνία και αποτελούν 
τις βασικές αρχές, οι οποίες στις μέρες μας διέπουν τους συνεταιρισμούς (Tchami, 2007). 

Ο Συνεταιρισμός των Αμπελακίων (ίδρυση το 1780) και οι Ναυτικοί Συνεταιρισμοί των 
μικρών νησιών του Αιγαίου, οι οποίοι άκμασαν κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές 
του 19ου

Ιστορικά, οι φάσεις κυκλικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, συνδέονται, μεταξύ 
άλλων, και με τη γεωγραφική μετατόπιση του κέντρου βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, 
λόγω της ανάδυσης νέων παραδειγμάτων οργάνωσης του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Μεταξύ των συνεταιριστικών μοντέλων ξεχωρίζει το παράδειγμα του 
Mondragon Cooperative Corporation (MCC), ενός «ομίλου» συνεταιριστικών επιχειρήσεων, 
που αποτελεί σήμερα μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές δομές στην Ε.Ε. 

 αιώνα, αποτελούν ίσως με την πλήρη οργάνωσή τους και τις επιτυχίες τους, τις 
πρώτες πλήρως διαμορφωμένες συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ελλάδα (Tζωρτζάκης, 
1982). Από το 1770 υπήρχαν στα Αμπελάκια μικρές Συντροφιές (εταιρίες/κομπανίες) 
(Κορδάτος, 1973). Στα 1780 αποφασίστηκε η ένωση όλων των συντροφιών σε μια Κοινή 
Συντροφιά καθώς μεταξύ των πέντε συντροφιών φαινόταν να δημιουργείται ένας επιζήμιος 
ανταγωνισμός. Η κατάργηση του ανταγωνισμού αποτέλεσε το πρώτο κίνητρο για την ένωση 
των συντροφιών καθώς, παράλληλα, τα επιβαλλόμενα από τους Τούρκους φορολογικά βάρη 
σταδιακά αυξάνονταν (Προκόβας, 1982). Η Κοινή Συντροφιά έδρασε και μεγαλούργησε για 
τριάντα και πλέον χρόνια (1780-1811). Ήταν μια Συνεργατική Εταιρία με έδρα την 
Κοινότητα των Αμπελακίων, η οποία αποτελούνταν από είκοσι δύο μικρά χωριά της 
περιοχής. Η Κοινή Συντροφιά, ως προς τη δομή και λειτουργία της είχε στοιχεία τόσο 
κεφαλαιοκρατικά, όσο και αρκετά κοινωνικά αφού ένα μεγάλο μέρος των εσόδων 
διατίθεντο, από τα μέλη της, για κοινωφελείς σκοπούς. Ήταν ένα πρωτότυπο για την εποχή 
εκείνη συνεργατικό μοντέλο, στο οποίο το κεφάλαιο συνεργαζόταν με την εργασία. Η Κοινή 
Συντροφιά είχε την εποχή εκείνη υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης με το 
κύριο υποκατάστημά της στο εξωτερικό να βρίσκεται στη Βιέννη (Κορδάτος, 1973). Τα 
προϊόντα που παρήγαγε ήταν βαμβακερά νήματα, τα οποία ακολουθούσαν την κάθετη 
διαδικασία παραγωγής: βαμβάκι-επεξεργασία-νήμα-βαφή-τελικά προϊόντα. Οι 
Αμπελακιώτες με την βοήθεια Ηπειρωτών εμπόρων, οι οποίοι τους έδειξαν το δρόμο προς 
την Αυστρία και τη Γερμανία, κάνουν το πρώτο άλμα εξαγωγής κόκκινων νημάτων στην 
Ευρώπη. Η παρακμή όμως δεν άργησε να φανεί. Η βιομηχανική επανάσταση, η επίθεση του 
Δελή Πασά, η πτώχευση των Αυστριακών Τραπεζών και η πανώλη το 1812, συντέλεσαν στην 
παρακμή και τελική διάλυση του συνεταιρισμού (Παπαγεωργίου 2004, Κλήμης 1985).  
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Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων βιομηχανικών, αγροτικών 
και λιανικής πώλησης. Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων περιλαμβάνει από ποδήλατα 
μέχρι και βιομηχανικά ρομπότ. Εκτείνεται, κυρίως, γύρω από την πόλη του Mondragon και 
έχει εξαπλωθεί σήμερα σε ολόκληρη τη Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας. Αποτελεί ένα από 
τα πιο επιτυχημένα δίκτυα κοοπερατίβων παγκοσμίως και είναι ο κύριος εισοδηματικός 
φορέας της περιφέρειας. Σήμερα αποτελείται από 256 επιχειρήσεις, από τις οποίες περίπου 
οι μισές είναι κοοπερατίβας. 

Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας, η κοινωνία του Mondragon με τότε 
8645 κατοίκους βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση. Η φτώχεια, η ανεργία, ο 
διχασμός, μια επιδημία φυματίωσης και η έλλειψη στέγης μάστιζαν την περιοχή. Σε αυτά τα 
δεδομένα, το 1941, ένας νεαρός καθολικός ιερέας, ο Jose Maria Arizmendiarrieta, διορίζεται 
στην περιοχή. Ο Arizmendiarrieta, θα αποτελέσει τον οραματιστή, αλλά και «τον πατέρα 
του συνεταιριστικού κινήματος του Mondragon». Στον πυρήνα των Καταστατικών Αρχών 
τους βρίσκεται η εκπαίδευση, η οποία τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από τα υπόλοιπα, 
καθώς και η κυριαρχία της εργασίας (Sovereignty of Labour) που θωρακίζεται από τις άλλες 
πέντε αρχές της εσωτερικής φύσης κάθε Συνεταιρισμού: Της Οργανικής και Μειωμένης 
Φύσης του Κεφαλαίου, της Δημοκρατικής Οργάνωσης, της Ανοιχτής Εισόδου, της 
Συμμετοχής στη Διεύθυνση και της Μισθολογικής Αλληλεγγύης. Η σημαντικότερη 
οργανωτική διαφοροποίηση που πραγματοποιείται με την ύπαρξη του MCC είναι η 
οργάνωσή τους σε ομίλους, με κριτήριο το αντικείμενο της δραστηριότητας και όχι τη 
γεωγραφική χωροθέτησή τους (Νάκου και Σταμπουλής, 2012). 

Στην Ελλάδα, στους πρόποδες των Πιερίων, με έδρα τον Βελβεντό Κοζάνης, 
δραστηριοποιείται από το 1958, με ιδιαίτερη επιτυχία στην παραγωγή και εμπορία νωπών 
φρούτων και κηπευτικών, ο συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού καθώς και ο συνεταιρισμός 
ΔΗΜΗΤΡΑ. Το Βελβεντό αποτελείται περίπου από 3.500 κατοίκους και η πλειοψηφία 
αυτών είναι μέλη σε έναν από τους δύο υφιστάμενους συνεταιρισμούς. Η κουλτούρα των 
Βελβεντινών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγροτική παραγωγή ενώ η επιβίωση των 
κατοίκων εξαρτάται, κυρίως, από την σοδειά τους. Τα στοιχεία της αλληλεγγύης, της 
αλληλοβοήθειας και του συλλογικού πνεύματος, που διέπουν την τοπική κοινωνία του 
Βελβεντού αποτέλεσαν και το εφαλτήριο της δημιουργίας των συνεταιρισμών. Η παιδεία 
αποτελεί πρώτιστη μέριμνα των κατοίκων του Βελβεντού, οι οποίοι συνειδητοποίησαν νωρίς 
την αξία της εκπαίδευσης, της εργασίας και του κόπου, ως θεμελιωδών στοιχείων της 
ανάπτυξής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Βελβεντό λειτουργούν τρεις βιβλιοθήκες, εκ 
των οποίων η μία είναι «Παιδική Αγροτική Βιβλιοθήκη», ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δραστήριο, που υλοποιεί πολλά προγράμματα και εκδηλώσεις 
καθώς και ένα αθλητικό κέντρο (Παρδάλη, 2013). 

Τα τελευταία χρόνια, σημαντική είναι και η παρουσία συνειδητών, αυτοδιαχειριζόμενων 
και δημόσιων εγχειρημάτων λαϊκής οικονομίας και δημιουργικών αντιστάσεων, στα οποία η 
οργάνωση και η εκτέλεση της παραγωγής γίνεται από τις ίδιες τις συλλογικότητες των 
παραγωγών υπό το συνειδητό έλεγχο του συνόλου της κοινωνίας. Ορισμένα από αυτά είναι 
ο Συνεταιρισμός για το Αλληλέγγυο Εμπόριο “ο Σπόρος”, η Συνεταιριστική Τροφίμων “το 
Καλάθι” και η Κολεκτίβα εργασίας “το Παγκάκι” (Βαρκαρόλης, 2012). 

Μεταξύ των ετών 1914 (έτος κατάθεσης του πρώτου συνεταιριστικού νόμου 602) και 
1970 έχουν καταγραφεί 946 νομοθετήματα σχετικά με την μορφή και την δράση των 
συνεταιρισμών. Την δεκαετία 1984 - 1994 καταγράφτηκαν 230 νομοθετήματα. Παρά την 
σαφή δήλωση της Διεθνούς Κοινότητας ότι οι συνεταιρισμοί ανήκουν σε έναν διαφορετικό 
οικονομικό τομέα, και «ισορροπούν» μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού ως Κοινωνίες – 
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Σωματεία - Σύλλογοι με κοινωνικούς στόχους και ταυτόχρονα ως επιχειρήσεις, αυτή η 
αναγκαία ισορροπία δεν αναζητήθηκε στα πλαίσια των ελληνικών συνεταιριστικών νόμων. 
Παγκοσμίως, αυτή η ισορροπία εξασφαλίζεται βρίσκοντας ως σημείο στήριξης τις 
συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Οι Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες στις οποίες 
πρέπει να βασίζεται η νομοθεσία είναι (Hagen, 2011):  

1η: Εθελοντική και ανοικτή ένταξη μέλους  
2η: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών  
3η: Οικονομική συμμετοχή των μελών  
4η: Αυτονομία και ανεξαρτησία  
5η: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση  
6η: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών 
7η

Στον ηπειρωτικό χώρο, βασικό μέγεθος, κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, 
στην οικονομία του αποτέλεσε το εμπόριο, τα σύνορα του οποίου από νωρίς κατάφεραν οι 
Ηπειρώτες έμποροι οργανωμένοι σε συντεχνίες να διευρύνουν, ιδρύοντας σημαντικές 
εμπορικές παροικίες στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στην περιοχή του Ζαγορίου, 
οι κοινωνίες ήταν ανέκαθεν κλειστές, αυτοκαταναλωτικές και αυτόνομες

: Μέριμνα για την κοινότητα  
 
 

3. Πρώτες μορφές συλλογικής οργάνωσης στο Ζαγόρι 
 

1. Από το 1430 που 
οι Τούρκοι κατακτούν την Ήπειρο, οι Ζαγορίσιοι διεκδικούν και καταφέρνουν να 
διατηρήσουν την μερική τους αυτονομία και αυτοδιοίκηση, αποδίδοντας φόρο ως 
αντάλλαγμα γι’ αυτή, με την συνθήκη του Βοϊνίκου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν να 
διαμορφώσουν μια ιδιότυπη μορφή συνεταιρισμού δίνοντας τον τύπο της ομοσπονδίας που 
αποδεικνύει πόσο δημιουργικό ήταν από τότε το συνεταιριστικό πνεύμα, τόσο που να 
θυμίζει τις αρχαίες συντέλειες, τις συμπολιτείες και αμφικτιονίες (Χατζημιχάλη 1953, 
Χαρίσης 1979). Η ομοσπονδιακή πολιτεία που σχηματίζεται από τη συνθήκη αυτή λαμβάνει 
το όνομα «το Κοινόν των Ζαγορισίων» και έχει σαν αποτέλεσμα από τον 16ο

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε σταδιακά εγκαταλείπεται η ελληνική ύπαιθρος, 
παρατηρείται και στο Ζαγόρι η μείωση του πληθυσμού, λόγω της μετανάστευσης. 
Παράλληλα, εποικούν σταδιακά το χώρο του Ζαγορίου οι περίοικοι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι 
διαμορφώνουν αποφασιστικά το νέο τοπίο, σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Οι 
Σαρακατσάνοι, λόγω της νομαδικής τους ζωής, δεν είχαν συγκεκριμένο «τόπο» αναφοράς, 
αν εξαιρέσει κανείς (τουλάχιστον από τις πρώτες δεκαετίες του 20

 κιόλας αιώνα, 
το Ζαγόρι να γνωρίσει σταδιακά εμπορική και οικονομική άνθιση (Νιτσιάκος, 1995). Η 
αυστηρή συγκρότηση του οικιστικού περιβάλλοντος ως προς τη μικρο- αλλά και τη μακρο- 
δομή του, ο πλούσιος εσωτερικός διάκοσμος των σπιτιών με τις βαριές επιπλώσεις, τα 
ευμεγέθη, ως προς τις αναλογίες του χώρου, δημόσια κτίρια και οι επιβλητικές εκκλησιές, 
μαρτυρούν με τον καλύτερο τρόπο τα χρόνια της ακμής του Ζαγορίου, που χάρη στον 
πλούτο και τη διπλωματία των κατοίκων του δεν στερήθηκε ποτέ τη διοικητική του 
αυτονομία (Κοκκώνης, 2008).  

ου αιώνα) την περιοχή του 
Γυφτόκαμπου στα βορειοανατολικά του Ζαγορίου, όπου «ξεκαλοκαιριάζουν» (Κοκκώνης, 
2008). Η συμβίωσή τους με τους Ζαγορίσιους δεν ήταν πάντα εύκολη. Ωστόσο, μετά τα 
μέσα του 20ου

1 Πηγή: Αρχείο ΜΕΚΔΕ: Βάση δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ηπείρου. 

 αιώνα τα διάφορα προβλήματα άρχισαν σταδιακά να ξεπερνιούνται και οι 
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Σαρακατσάνοι αποτέλεσαν μια σημαντική δημογραφική, κοινωνική και πολιτισμική πηγή 
για τα χωριά του Ζαγορίου (Αρσενίου, 2005). 

 Η οικονομική και κοινωνική ζωή των Σαρακατσάνων ήταν οργανωμένη σε ένα είδος 
συνεταιρικού σχηματισμού στην πρωτόγονη μορφή του, το «Τσελιγκάτο» (Χατζημιχάλη, 
1953). Παρόμοιοι συνεταιρισμοί συναντώνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως οι 
σμίχτες, οι σερμπιές, τα μιτάτα, τα παραδιάρικα και τα κοινάτα. Το τσελιγκάτο προέκυψε 
μέσα από μια σχέση συμπληρωματικότητας και αλληλεξάρτησης με το σχηματισμό του 
«Τσιφλικιού». Τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους δύο αυτούς σχηματισμούς 
συνιστούσε ιδιαίτερα η χρήση χέρσων εκτάσεων τσιφλικιών από τα τσελιγκάτα ως 
βοσκότοπων (Νιτσιάκος, 1995). Το τσελιγκάτο υπήρξε ένας οικονομικός συνεταιρισμός, του 
οποίου κεντρικός πυρήνας ήταν μια εκτεταμένη οικογένεια, οικονομικά εύρωστη, που 
διέθετε σημαντικά κοπάδια. Με αυτή την οικογένεια συνεταιριζόταν ένας αριθμός άλλων 
συζυγικών οικογενειών ή άλλων εκτεταμένων με μικρότερες οικονομικές δυνατότητες. 
Εξασφάλιζε αυτάρκεια και προωθούσε τη συνεργασία των μελών του για την καλύτερη 
παραγωγική συνεργασία και διάθεση των τυροκομικών και κτηνοτροφικών τους προϊόντων 
ως βασική πηγή εσόδων κάθε οικογένειας. Ο τσέλιγκας (αρχιποιμένας) - πλούσιος 
κτηνοτρόφος με πολλά πρόβατα - ήταν ο αρχηγός, επιφορτισμένος με υποχρεώσεις που 
αφορούσαν στα οικονομικά αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα του τσελιγκάτου (Αρσενίου, 
2005). Επιπλέον, ένα πλήθος κανόνων ηθικής, στηριγμένων στην σαρακατσάνικη 
παράδοση, καθόριζαν τη συμπεριφορά του κάθε ατόμου με βάση το φύλο, την ηλικία και το 
ρόλο του στην οικογένεια.  

Αντίθετα με διάφορες τάσεις που εξιδανικεύουν το τσελιγκάτο, αποδίδοντάς του έναν 
κοινωνικά αρμονικό και οικονομικά δίκαιο χαρακτήρα, στην πραγματικότητα το τσελιγκάτο 
ήταν ένας εκμεταλλευτικός κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός βασισμένος σε πελατειακές 
σχέσεις, όπου πλούσιοι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούσαν την οικονομικά πλεονεκτική τους 
θέση για να χειραγωγούν κοινωνικά και πολιτικά ολόκληρες ομάδες από φτωχές οικογένειες 
(Νιτσιάκος, 1995). Αυτή η οικονομική και κοινωνική κυριαρχία ενός μικρού αριθμού 
τσελιγκάδων πάνω στην πλειοψηφία των μελών της κοινότητας δημιούργησε ένα είδος 
κοινωνικής πόλωσης στη δομή της. Η πόλωση αυτή επιδεινώθηκε λόγω των επικρατουσών 
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, μέχρι την αρχή της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917. Τα 
τσελιγκάτα άρχισαν να αντικαθίστανται από πιο δίκαιες μορφές συνεργατισμού, όπου 
πολλοί κτηνοτρόφοι της ίδιας ή παρόμοιας οικονομικής δυνατότητας εκμεταλλεύονταν από 
κοινού και σε βάση ισοτιμίας και καθολικής συμμετοχής τα μέσα παραγωγής τους 
(Νιτσιάκος, 1995).  

Η οικονομία του ηπειρωτικού χώρου βασίστηκε, σημαντικά, στην βιοτεχνία και 
ιδιαίτερα στις συντεχνίες (esnaf ή rufet). Η δομή κάθε συντεχνίας προέβλεπε τη λειτουργία 
διοικητικού συμβουλίου (λόντζα) με σημαντικές αρμοδιότητες (Κοκκώνης, 2008). Βασικές 
αρχές των ισναφιών ήταν η προάσπιση της συντεχνιακής ελευθερίας των μαστόρων, η 
διατήρηση των ηθικών αρχών τους, το αυθυπεύθυνον και αλληλεύθυνον. Η συσσωματωμένη 
κοινωνία τους είχε για αξίωμα την υποταγή στο καλό του κοινωνικού συνόλου. Οι 
συντεχνίες φρόντιζαν να αποφεύγονται οι αταξίες, τα αθέμιτα κέρδη, οι κερδοσκοπίες στον 
κάθε κλάδο, να αποκλείονται οι εκμεταλλεύσεις στην παραγωγή και στη διάθεση και να 
περιορίζεται σε λογικά όρια το εμπορικό κέρδος (Χατζημιχάλη, 1953). Ωστόσο, συχνά, ο 
θεσμός της μαθητείας στα επαγγέλματα, στον οποίο ενυπήρχε και η πρωταρχική μορφή της 
παιδικής εργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων ανηλίκων, έδινε την δυνατότητα 
στον μάστορα, με το πρόσχημα της εκπαίδευσής τους στην τέχνη ή το επάγγελμα, να τους 
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χρησιμοποιεί σαν πολύ φθηνή εργατική δύναμη και να τους εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο 
(Παπαγεωργίου, 1986).  

Στο Ζαγόρι, η περιορισμένη αγροκτηνοτροφική οικονομία, η ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη 
και ο υπερπληθυσμός των χωριών του που οφειλόταν και στη συνένωση μικρών οικισμών, 
αποτέλεσαν αιτίες που οδήγησαν τους Ζαγορίσιους ήδη από τον 17ο αιώνα στην αναζήτηση 
διεξόδου στη μετανάστευση. Ο Καραβίδας (1978) για να αποσαφηνίσει την έννοια του 
κοινοτικού συνεργατισμού αναφέρει ότι στο Ζαγόρι, η εισροή μεταναστευτικών πόρων δεν 
ευνοούσε την χαλάρωση αλλά αντίθετα την ένταση της εργασίας με αποτέλεσμα την ακμή 
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της βιοτεχνίας. Επιπλέον, η τοπική εξουσία δεχόταν τον 
άμεσο και σκληρό έλεγχο της κοινότητας ώστε «η ισορροπία ήτο δυναμική, η ιεραρχία 
γνησία και οι κυρώσεις άμεσοι» (Καραβίδας, 1978). Σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου (2006), 
οι άντρες - μάστοροι ή καλφάδες, αγωγιάτες και εμπορευόμενοι ξεκινάνε μακρινά ταξίδια 
σε όλη την Βαλκανική και φθάνουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, για να συνεχίσουν στην 
Βλαχία, στην Μολδαβία και στην Ρωσία κι ακόμα στην Αυστροουγγαρία και στα παράλια 
της Μικράς Ασίας. Βέβαια, οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν ήδη 
γνωστές, αφού από τον 15° και 16° αιώνα διασχίζονταν από τους Ζαγορίσιους 
Βοϊνίκους προκειμένου να φτάσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όταν καταργήθηκε ο 
θεσμός των Βοϊνίκων, οι κάτοικοι του Βλαχοζάγορου επέλεξαν σαν χώρους εγκατάστασης 
τις εύφορες πεδιάδες των περιοχών αυτών αναζητώντας να βρουν προνομιακούς χώρους για 
ν’ ασκήσουν δραστηριότητες, εμπορικές κυρίως, με σκοπό τη δυνατόν ταχύτερη απόκτηση 
οικονομικής επιφάνειας. Πρωτοπόροι αυτών των μεταναστευτικών κινήσεων από τα μέσα 
του 18ου

Μετά το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, το 1789, και την απομόνωση της 
Γαλλίας, οι κάτοικοι του Ζαγορίου παίρνουν στα χέρια τους το εμπόριο της Ηπείρου, που 
μέχρι τότε το ήλεγχαν οι Γάλλοι και εξελίσσονται στην αστική τάξη των Ιωαννίνων, την 
μοναδική εθνική αστική τάξη στον ελλαδικό χώρο πριν από την επανάσταση του 1821 
(Παπαϊωάννου, 2006). Οι ιδιαίτερα συνεκτικοί μηχανισμοί που είχαν αναπτύξει οι 
Ζαγορίσιοι προκειμένου να επιβιώσουν από τον συνεχή ανταγωνισμό μπορεί να φανεί και 
από τις συνθηματικές γλώσσες της συντεχνίας των αρτοποιών και των σιμιτζήδων 
(κουλουράδων), οι οποίοι τροφοδοτούσαν τα Ιωάννινα με νεανικό εργατικό δυναμικό. 
Σήμερα, διατηρούνται τρία γλωσσάρια που αφορούν στον ηπειρωτικό χώρο, το πρώτο από 
τα οποία ομιλούνταν από τους ψωμάδες του Ζαγορίου. Τα γλωσσάρια φανερώνουν την 
ανάγκη που υπήρχε για ανάπτυξη ενός γλωσσικού οργάνου, κατάλληλου για τις ιδιαίτερες 
συνεννοήσεις τους και για τη λήψη αποφάσεων από κοινού, για θέματα που τους 
αφορούσαν (Παπαγεωργίου 1986, Βογιατζίδης 1924). Μεταξύ των επικερδέστερων 
επαγγελμάτων ήταν η προμήθεια προβάτων από την τότε Μολδαβία και Βλαχία και η 
ίδρυση εμπορικών και τραπεζικών οίκων στη Βιέννη και στη Λειψία (Δημητρακόπουλος, 
1939). Οι Ζαγορίσιοι ασχολήθηκαν επιπλέον με τις εισαγωγές εμπορευμάτων και το 
καπνεμπόριο και συναλλάσσονταν με Οθωμανούς, με τους οποίους διατηρούσαν πολύ καλές 
σχέσεις. Πολλοί αρχιγουναράδες είχαν εγκατασταθεί από τον 16

 αιώνα ήταν κυρίως κάτοικοι της Λάιστας, οι οποίοι σιγά-σιγά δημιούργησαν δικές 
τους επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους και σε άλλες 
περιοχές (Μαργαριτοπούλου, 2011). 

ο

Η διαμόρφωση της νοοτροπίας του «ταξιδευτή» και της «ξενιτιάς» είχε πάντα έντονο το 
στοιχείο της σύνδεσης με τη γενέθλια γη, όπου ο κοσμογυρισμένος Ζαγορίσιος εισάγει και 

  αιώνα στη Μολδοβλαχία 
και, κυρίως, στη Ρωσία, όπου ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο των γουναρικών με 
την Τουρκία και ίδρυσαν σημαντικούς εμπορικούς εξαγωγικούς και εισαγωγικούς οίκους 
(Χατζημιχάλη, 1953).  
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αφομοιώνει χαρακτηριστικά από τους τόπους της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης, 
τα μακρινά ανθηρά οικονομικά κέντρα του 19ου αιώνα. Παράλληλα, αναπτύσσει το 
φαινόμενο του ενεργητισμού μέσω της διάθεσης σημαντικών χρηματικών ποσών για 
κοινωφελείς σκοπούς, όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Το 
βασικό στοιχείο της ζαγορίσιας αισθητικής είναι ο αστικός χαρακτήρας, ένδειξη μιας 
ανθηρής κοινωνίας που έφτασε στα τέλη του 19ου

Μια άλλη μορφή με στοιχεία συνεταιρισμού ήταν οι Κομπογιαννίτες του Ζαγορίου ή 
αλλιώς Βικογιατροί. Ήταν αυτοδίδακτοι γιατροί, οι οποίοι διέπρεψαν κατά τους προ και 
μετά την Επανάσταση χρόνους και με την ικανότητά τους στην ιατρική, η φήμη τους έφτασε 
μέχρι τα σουλτανικά παλάτια. Ήταν ένα «είδος αδελφότητος», όπου η διδασκαλία της 
τέχνης και των μυστικών της μεταφερόταν από πατέρα σε γιο, από τη μια γενιά στην 
επόμενη (Νιτσιάκος, 1995). 

 αιώνα στο ζενίθ της οικονομικής, 
πνευματικής και πολιτιστικής της ανάπτυξης (Κοκκώνης, 2008). 

Από τις σημαντικές μορφές συλλογικής οργάνωσης του Ζαγορίου είναι η οργάνωση των 
μουσικών σε κομπανίες, ήδη από την αρχή του 20ου

 

 αιώνα στη Βίτσα, τους Κήπους και τα 
Κάτω και Άνω Πεδινά. Τα τελευταία, μαζί με τον Ελαφότοπο αποτελούσαν μάλιστα σχολή, 
γνωστή ως Τσερβαροσούδενα. Από τα Τσερβαροσουδ́ενα αξίζει να σημειωθούν τα 
ονομαστά Τακούτσια, η διασημότερη και μακροβιότερη κομπανία του Ζαγορίου, η οποία 
έδρασε έως το 1987 (Κοκκώνης, 2008). Η κομπανία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας 
συνεταιρισμός, μια συντροφιά από διάφορα πρόσωπα που παίζουν μουσική. Η κομπανία  
λόγω της λιγοστής προσφοράς και των πενιχρών αμοιβών αποτελούσε ένα σχήμα με 
δεσμούς περισσότερο οικονομικούς και λιγότερο καλλιτεχνικούς. Αυτές οι οικονομικές 
σχέσεις όριζαν και όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στους μουσικούς 
(Μαζαράκη, 1959).  

 
4. Ιστορικές συνθήκες στην Ελλάδα, και την Ήπειρο, που αποδυνάμωσαν το 
συνεταιριστικό κίνημα 

 
Στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, η μετανάστευση και η αστικοποίηση δεν 

επέτρεψαν την αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού και, παρά τη συνεχιζόμενη 
εισροή χρημάτων στην Ήπειρο, μακροπρόθεσμα είχαν ως αποτέλεσμα παράλληλα με την 
πληθυσμιακή συρρίκνωση και την οικονομική στασιμότητα (υπολογίζεται ότι το 30% του 
πληθυσμού του βιλαετίου Ιωαννίνων είχε μεταναστεύσει το έτος 1906). Στις αρχές του 21ου

Στην Ελλάδα, η εμφάνιση των συνεταιρισμών ήταν καθυστερημένη (αρχές του 1900) κι 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσπάθειες επίλυσης του αγροτικού ζητήματος 
διήρκεσαν σχεδόν έναν αιώνα (Πατρων́ης και Παπαγεωργιόυ, 2003). H περίοδος μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή ήταν πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς. Εξαιτίας των άσχημων συνθηκών που επικρατούσαν ήταν επιτακτική η 
ανάγκη αναδιάρθρωσης της καλλιεργήσιμης γης. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην αγροτική 
μεταρρύθμιση του 1923-1932 (Παπαγεωργιόυ, 2004). Αν και κατά την περίοδο της 
Κατοχής, οι συνεταιρισμοί αποτέλεσαν ικανό στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής 
της χώρας, με ένταση των προσπαθειών για αύξηση της παραγωγής και τη διασφάλιση της 

 
αιώνα η Ήπειρος –ως διοικητική περιφέρεια της Ελλάδας– αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, η οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι συλλογικές νοοτροπίες 
επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την επαφή με τους θεσμούς και τα προγράμματα της 
ευρωπαϊκής κοινότητας (Κοκκώνης, 2008). 
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συντήρησης στρατού και αμάχων, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο το συνεταιριστικό κίνημα 
γνώρισε κρίσεις λόγω των εσωτερικών (εθνικών) αναταραχών (Μήτσιου, 2006). 

Στην κορυφή του συστήματος μέσων και οργάνων κρατικής παρέμβασης βρέθηκε από 
το 1929 η Αγροτική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδας (στο μέτρο που διοχέτευε χρήματα 
στην ΑΤΕ) και το Υπουργείο Γεωργίας με τα χρήματα του προϋπολογισμού 
(Σακελλαρόπουλος, 1992). Στη χώρα μας, το Κράτος προώθησε μέσω της νομοθεσίας το 
συνεταιριστικό θεσμό, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, για την ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τομέα παραγωγής. Η αρχική αυτή προώθηση οδήγησε σε έντονη κρατική εποπτεία που 
πολλές φορές έφτασε μέχρι και «κρατική κηδεμονία» των συνεταιρισμών, μέσω των 
μηχανισμών της εποπτείας και της αγροτικής πίστης. Έτσι, η στάση του Κράτους 
μεταβλήθηκε σε επιζήμια παρεμβατική για τον θεσμό (Κλήμη-Καμινάρη, 2006). 

Το πέρασμα από τη δικτατορία στην προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 
συνέτεινε στη χειραφέτηση χρόνια παραγκωνισμένων δυνάμεων, προερχόμενων, κατά 
κύριο λόγο, από τον χώρο της αριστεράς και στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε 
σχέση με το προδικτατορικό/ μετεμφυλιακό γίγνεσθαι. Η περίοδος της πρώιμης 
μεταπολίτευσης χαρακτηρίζεται από τις αύξουσες προσδοκίες από μέρους της κοινωνίας, 
λόγω της βελτίωσης που είχε επέλθει στο βιοτικό επίπεδο πολύ μεγάλου μέρους αυτής. 
Καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση του μεταπολιτευτικού status-quo είχε το Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα. Βασικό χαρακτηριστικό της πρώτης περιόδου αποτέλεσε η άσκηση 
εισοδηματικής πολιτικής από τους Έλληνες σοσιαλιστές, η οποία  αντικατοπτριζόταν στις 
γενναίες αυξήσεις που δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, με ιδιαίτερα επωφελούμενους 
όσους εντάσσονταν στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Ως μείζονα προβλήματα 
αναδεικνύονταν η συνεχής αύξηση των δημοσίων δαπανών, η αυξημένη φοροδιαφυγή, οι 
φορολογικές ελαφρύνσεις και η ταχεία άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων 
(Τσανακλίδης, 2012).  

Από το 1982 και μετά, διαπιστώνεται κάθε χρόνο η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των 
κρατικών επιχορηγήσεων προς τους συνεταιρισμούς ενώ πολλοί και σημαντικοί πόροι 
διοχετεύονται σε διάφορες οργανώσεις με τη μορφή επενδύσεων, δανείων και 
φοροαπαλλαγών. Ιδιαιτέρα μεγάλη ήταν η αύξηση δανείων της ΑΤΕ προς τους 
συνεταιρισμούς, το 1985, για την αποκατάσταση των ζημιών της φυτικής παραγωγής 
εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Οι πολιτικές αλλαγές και εναλλαγές των κυβερνήσεων, 
καθώς και η μη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος των αγροτικών χρεών οδήγησαν, το 
1989, στη διόγκωση των συνεταιριστικών χρεών σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Οι προσπάθειες 
που κατεβλήθησαν για τη ρύθμιση των χρεών αυτών έγιναν σε κλίμα έντονων πιέσεων και 
αποτέλεσαν την αφορμή για την εκδήλωση διαμάχης μεταξύ συνεταιριστικών οργανώσεων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι κακοσχεδιασμένες και μη βιώσιμες επενδυτικές επιλογές 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 υπήρξαν καταστροφικές για τις ελληνικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις (Μποζιάρης, 2008). Την ίδια περίοδο, τη διοίκηση των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, ουσιαστικά, την ασκούσαν οι κατά τόπους Νομαρχιακές 
Επιτροπές των πολιτικών κομμάτων και με δικές τους παρεμβάσεις υποχρέωναν τις 
Διοικήσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό πέραν του αναγκαίου και χωρίς τα απαραίτητα 
προσόντα (Μήτσιου, 2006).  

Οι αναπτυξιακές προσπάθειες των κρατών συχνά κατέληγαν στην διαχείριση των 
συνεταιρισμών σε καθημερινή βάση προκειμένου αυτοί να συμβαδίζουν με σύγχρονους, 
συνήθως εισαγόμενους νόμους. Αυτό που προοριζόταν αρχικά ως προσωρινό, συχνά γινόταν 
θεσμός. Η δημόσια χρηματοδότηση επέφερε τον αυστηρό έλεγχο, κλείνοντας κατά συνέπεια 
το φαύλο κύκλο της κυβερνητικής συμμετοχής και της αυξανόμενης εξάρτησης του 
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συνεταιριστικού συστήματος από το κράτος. Οι συνεταιρισμοί έβλεπαν τους κρατικούς 
ανωτέρους υπάλληλους να παρακολουθούν την έναρξη και τις δράσεις τους, να καθορίζουν 
τις δραστηριότητες τους ή να οργανώνουν την κάθετη ολοκλήρωσή τους και να 
χρησιμοποιούν το συνεταιριστικό νόμο για την διαμόρφωση της κοινωνίας γενικότερα 
(Hagen, 2008). 

 
 

5. Υφιστάμενη κατάσταση συνεταιρισμών στο Ζαγόρι 
 
Στην περιοχή του Ζαγορίου, σήμερα, δραστηριοποιούνται δασικοί συνεταιρισμοί. Σε 

αντίθεση με την εικόνα του θεσμού, όπως αυτή περιγράφεται στην περίοδο ακμής του 
Ζαγορίου, οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται από φθίνουσα πορεία και 
αποδυνάμωση. Διάφοροι λόγοι συνετέλεσαν σ’ αυτό. Η οικονομική ύφεση, η μείωση της 
οικοδομικής δραστηριότητας και οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές ξυλείας από άλλες χώρες 
(Βουλγαρία, Ρουμανία) επέφεραν μεγάλο πλήγμα στους δασικούς συνεταιρισμούς και στους 
δασεργάτες. Τα τελευταία χρόνια, οι δασικοί συνεταιρισμοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την 
πλήρη οικονομική κατάρρευσή τους, λόγω και των αθρόων εισαγωγών κάθε είδους ξυλείας 
σε πολύ χαμηλότερες τιμές. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε μια προσπάθεια 
δημιουργίας εύρωστων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών έθεσε τον Ιανουάριο του 2012 
σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους δασικούς 
συνεταιρισμούς, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί  από το νόμο 4015/2011 για τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς2

2 Άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 4015/2011  και ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011 

. Στο παρελθόν, οι δασικοί συνεταιρισμοί υπάγονταν στο ίδιο νομοθετικό 
πλαίσιο με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με αποτέλεσμα να μη ρυθμίζονται επαρκώς οι 
ιδιαιτερότητες του δασικού τομέα και να υπάρχει σχεδόν μηδενική ενασχόληση των 
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) με τα δασικά θέματα. Πιο πρόσφατα, η λειτουργία, 
η επαγγελματική επάρκεια και η απόδοση των δασικών συνεταιρισμών (και άρα και της 
δασικής διαχείρισης) δέχτηκαν ένα διπλό πλήγμα από το νόμο 2810/2000, σύμφωνα με τον 
οποίο ο απαιτούμενος αριθμός μελών για σύσταση συνεταιρισμού μειώθηκε από είκοσι (20) 
σε επτά (7) και έγιναν πιο ελαστικές οι προϋποθέσεις εγγραφής σε δασικό συνεταιρισμό. Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις, το αποτέλεσμα των δύο παραπάνω διατάξεων ήταν αφενός, η συνεχής 
διάσπαση των συνεταιρισμών μέχρι να φτάσουν τον αριθμό των επτά (7) μελών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση από το αρμόδιο δικαστήριο του Καταστατικού και 
αφετέρου η σωρηδόν εγγραφή προσώπων άσχετων με το επάγγελμα του δασεργάτη, 
προκειμένου να μπορούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην κατανομή των 
συστάδων από το οικείο Δασαρχείο. Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο ήταν 
επιτρεπτή η συμμετοχή στους δασικούς συνεταιρισμούς ελεύθερων επαγγελματιών, 
συνταξιούχων, ακόμη και δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό λειτουργεί σε βάρος των κατ' 
επάγγελμα δασεργατών αλλά και του δασικού πλούτου, τελικά, καθώς η παρουσία ατόμων 
των παραπάνω κατηγοριών είναι ανύπαρκτη ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως η 
εκδήλωση πυρκαγιών. Έτσι, δημιουργήθηκαν εικονικοί δασικοί συνεταιρισμοί 
απαρτιζόμενοι από άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τον συγκεκριμένο κλάδο. Πολλά 
από τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στους δασικούς συνεταιρισμούς που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ζαγορίου.   
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Σύμφωνα με το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων3, στο Ζαγόρι είναι 
εγγεγραμμένοι πενήντα τέσσερις (54) αγροτικοί δασικοί συνεταιρισμοί, από τους οποίους 
δύο έχουν καταχωρηθεί ως μη ενεργοί ενώ οι άλλοι είναι θεωρητικά ενεργοί. Προς το 
παρόν, στην περιοχή μελέτης, οι συνεταιρισμοί υπόκεινται στο παλαιό καθεστώς το οποίο 
επέτρεπε με επτά μέλη τη σύσταση συνεταιρισμού (νόμος 2810/2000). Αν και τα στοιχεία 
της Δασικής Υπηρεσίας του Δήμου, τα οποία συλλέχθηκαν  για τη σύνταξη του Μητρώου, 
είναι ελλιπή, προκύπτει ότι, από τους ενεργούς συνεταιρισμούς, ο μεγαλύτερος αριθμεί 
είκοσι πέντε (25) μέλη, εκ των οποίων μόλις τα εννιά (9) είναι ενεργά. Οι υπόλοιποι είναι 
ολιγομελείς ενώ οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν “οικογενειακούς” συνεταιρισμούς – 
επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις εικονικούς συνεταιρισμούς (συνεταιρισμοί 
«σφραγίδα»). Οι πρώτοι, αδυνατούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό που η αγορά 
επιτάσσει, παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε μηχανικά μέσα και ζωικό κεφάλαιο (ζώα 
φόρτου-σύρσης) και συχνά δεν διαθέτουν ρευστότητα για την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών, με αποτέλεσμα την προσφυγή τους σε εμπόρους ξυλείας για προκαταβολές. 
Έτσι, η τελική τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο με αποτέλεσμα 
την απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο4. Επιπλέον, στο Ζαγόρι, απουσιάζει ο 
δευτερογενής και τριτογενής τομέας παραγωγής. Δεν υπάρχει κάποιος συνεταιρισμός ο 
οποίος να δραστηριοποιείται σε δευτερεύουσες καρπώσεις (δαδί, ρίζες ερείκης, αρωματικά 
φυτά, τρούφες κλπ δασικά προϊόντα) ενώ, επίσης, δεν υπάρχει δραστηριοποίηση στη 
μεταποίηση και επεξεργασία των δασικών προϊόντων - δραστηριότητες που θα απέδιδαν 
σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία. Διάφορες πρόσφατες προσπάθειες και μελέτες, 
προς αυτή την κατεύθυνση, φαίνεται να στρέφονται προς την κερδοσκοπία περισσότερο, 
παρά προς την αειφορία. Επιπροσθέτως, οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων των 
συνεταιρισμών αυτών φαίνεται να είναι υποτυπώδεις, τυπικές και ανεπαρκείς. Η διάσπαση 
των συνεταιρισμών σε πολλούς, πολλαπλών αρμοδιοτήτων, φαίνεται να θίγει την 6η

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, ο αριθμός των απαιτούμενων μελών αυξάνεται στα 
εικοσιπέντε (25) φυσικά πρόσωπα και καθιερώνεται η ιδιότητα του δασεργάτη ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμού. 
Πρέπει να τονιστεί ότι, σε πάρα πολλά μέλη από τους υπαρκτούς δασικούς συνεταιρισμούς, 

 αρχή, η 
οποία αφορά στη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών. Το γεγονός ότι το προς 
«εκμετάλλευση» υλικό είναι φυσικός πόρος (και όχι κάτι που παράγεται) σε συνδυασμό με 
την απουσία Δασικού Κτηματολογίου οδηγεί στην εμφάνιση φαινομένων ανταγωνισμού. Με 
την είσοδο και εφαρμογή του συστήματος που επέβαλε το Προεδρικό Διάγραμμα 126, από 
το 1986 και μετά, υπήρξαν σοβαρότατες, και συχνά μη αναστρέψιμες, επιπτώσεις τόσο στην 
παραγωγική διαδικασία και την ορεινή οικονομία και ανάπτυξη, όσο και στα δασικά 
οικοσυστήματα των κρατικών δασών. Με την παραχώρηση στους δασικούς συνεταιρισμούς 
των δημοσίων δασών για εκμετάλλευση και του δικαιώματος πώλησης των δασικών 
προϊόντων στην αγορά μετατράπηκαν οι δασικοί συνεταιρισμοί σε εμπόρους ξυλείας (αυτό 
αφορά κυρίως στους εικονικούς συνεταιρισμούς) μέσα σε ένα δύσκολο και διεθνοποιημένο 
περιβάλλον αγοράς. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, χωρίς ενημέρωση, χωρίς επιστημονικό 
προσωπικό και χωρίς καμία εκπαίδευση και επιμόρφωση οι δασικοί συνεταιρισμοί 
αποτέλεσαν, όπως ήταν επόμενο, αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους εμπόρους και τις 
βιομηχανίες ξύλου με δυσμενέστατες τελικά επιπτώσεις για την ίδια τη δασική παραγωγή 
και την εθνική οικονομία συνολικότερα.  

3  Πηγή: Δήμος Ζαγορίου 
4 Βάσει των αναγραφόμενων στα τιμολόγια τιμών πώλησης υπολογίζονται τα ποσοστά υπέρ του δημοσίου, τα οποία 
εισπράττει ο Φορέας Δασών του Πράσινου Ταμείου. 
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η εκπαίδευση και η ενημέρωση σε δασικά θέματα είναι ανύπαρκτη. Η εργασία των 
δασεργατών στηρίζεται κυρίως σε «εμπειρική εκπαίδευση» και σε τεχνικές και πληροφορίες 
που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, αφού έως σήμερα η χώρα δεν διαθέτει Δασική 
Ακαδημία στην οποία να μπορούν να φοιτούν όσοι θέλουν να αποκτήσουν την ειδίκευση του 
δασεργάτη. 

Ο Γκατζογιάννης (2012) (δασολόγος, τακτικός ερευνητής του ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ και ειδικός 
σε θέματα διαχείρισης δασών και δασικής οικονομίας)  σε έκθεσή του αναφέρει ότι η 
συγκομιδή και διάθεση δασικών προϊόντων στην αγορά από τους δασικούς συνεταιρισμούς 
γίνεται συχνά με όρους κερδοσκοπίας. Συγκομίζεται π.χ. το μέρος μόνο του ξυλώδους όγκου 
που μπορεί να αποδώσει κέρδος στους συνεταιρισμούς ενώ το υπόλοιπο παραμένει 
ανυλοτόμητο ή εγκαταλείπεται να σαπίσει μέσα στο δάσος. Η λεηλασία του φυσικού 
δασικού πλούτου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποτελεί κεφαλαιοποιημένο 
φυσικό πλούτο, είναι εμφανής και στο Ζαγόρι. Η αλόγιστη εκμετάλλευση και όχι αξιοποίησή 
του και τα έντονα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας που απαντώνται τα τελευταία χρόνια στην 
περιοχή αναδεικνύουν μια πολύ σοβαρή πτυχή του ζητήματος. 

Σημαντικός παράγοντας μερικής ανάσχεσης του προβλήματος της πληθυσμιακής 
ερήμωσης πολλών ορεινών οικισμών ήταν η είσοδος μεταναστών. Η συμβολή των 
μεταναστών στην ανάπτυξη της οικονομίας του συνόλου της χώρας, και ειδικά της περιοχής 
μελέτης, υπήρξε καθοριστική. Στο Ζαγόρι, χαρακτηριστική είναι η μικρή συμμετοχή των 
μελών στις υλοτομίες. Μάλιστα, συχνά παρατηρείται κατά την εξέλιξη των δασικών 
εργασιών, αντί της απασχόλησης μελών συνεταιρισμών, η εργασιακή εκμετάλλευση 
μεταναστών. 

 Η 5η αρχή αφορά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην πληροφόρηση. Στους 
συνεταιρισμούς του Ζαγορίου, οι περισσότεροι από τους οποίους λειτουργούν εκτός 
πλαισίου συνεργατισμού και κοινοτισμού, απουσιάζει η ενημέρωση του κοινού μέσω 
ημερίδων και σεμιναρίων. Η μέριμνα για την κοινότητα (7η αρχή) είναι ασθενής έως 
ανύπαρκτη. Να σημειωθεί, ωστόσο, το γενικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που χαρακτηρίζει 
την τοπική κοινωνία του Ζαγορίου. Παράλληλα, εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα 
της γήρανσης του πληθυσμού, παρά τη μικρή τάση επιστροφής κατοίκων που παρατηρείται 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η αύξηση της ηλικίας 
συνοδεύεται από τη μείωση του μορφωτικού επιπέδου (Μπασιούκα, 2011). Το γεγονός αυτό 
αιτιολογεί πολλές από τις προαναφερθείσες παθογένειες που εμφανίζουν οι συνεταιρισμοί, 
οι οποίοι αποτελούν εξάλλου βασικούς κοινωνικούς πυρήνες. Η κρίση αξιών επιδρά 
αρνητικά στην δημιουργικότητα, στην ανάπτυξη κριτικής στάσης και στον προσανατολισμό 
στη δημιουργική δραστηριότητα. Το άτομο αποπροσανατολίζεται από μια διαδικασία 
υγιούς ικανοποίησης πραγματικών και συνειδητών αναγκών. Αντίθετα, στρέφεται 
μονόπλευρα στην ιδιώτευση, την υποκειμενικότητα, τον ατομοκεντρισμό και τον 
εγωκεντρισμό. Ο Πατέλης (2007) εξηγεί χαρακτηριστικά ότι, ο κυρίαρχος ρόλος των 
εξωτερικών (αξιακών) κινήτρων στην όποια δημιουργία και επικοινωνία  είναι το ηθικό και 
αισθητικό αντίστοιχο της εξωτερικής σχέσης των ανθρώπων προς την εργασία (όπου η 
εργασία λειτουργεί αν όχι αποκλειστικά, κυρίως ως µέσο βιοπορισμού, πλουτισμού, 
σταδιοδρομίας και αυτοπροβολής). Αυτός ο εξωτερικός επικαθορισμός, οδηγεί στην 
εσωτερική κενότητα, στην απουσία αντιστάσεων και κριτικής επιλεκτικότητας έναντι 
εξωτερικών επιδράσεων, ακόµη και σε πλήρη προσαρµογή σε αυτές, µε την ψευδαίσθηση 
της «προσωπικής επιλογής». Έτσι, στους συνεταιρισμούς του Ζαγορίου, εντοπίζεται η 
επιδίωξη µιας «επιτυχίας» προσανατολισµένης κυρίως στο κέρδος, η οποία οδηγεί σε 
άμβλυνση, αν όχι και σε εξαφάνιση της όποιας προσφοράς προς την κοινωνία, με 
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αποτέλεσμα την εδραίωση της «λειτουργικής» προσαρμογής στο όποιο κυρίαρχο νομικό ή 
κρατικό σύστημα σχέσεων και αξιών.  

 
 

6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση των βασικών παραγόντων που 

συνέβαλλαν στην απαξίωση του θεσμού των συνεταιρισμών, μέσω μιας αναδρομής από το 
παρελθόν στη σύγχρονη πραγματικότητα των συνεταιρισμών  που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο Ζαγορίου. Η περιγραφή των χαρακτηριστικών των πρώιμων μορφών συλλογικής 
οργάνωσης που εντοπίζονται στην περιοχή φανερώνει την εγγενή ανάγκη του Ζαγορίσιου, 
την οποία άλλοτε υποκίνησαν οι ιστορικές συγκυρίες και άλλοτε η βαθιά γνώση των 
συγκεκριμένων δυνατοτήτων αλλά και των αντικειμενικών περιορισμών του τόπου του, να 
διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. 

Η ανάγκη αυτή, αποτυπώθηκε αρχικά στην δημιουργία συνεκτικών 
κοινωνικοοικονομικών συνεταιρισμών όπως τα τσελιγκάτα, τα οποία προωθούσαν τη 
συλλογική δράση των μελών τους για την καλύτερη παραγωγική συνεργασία και διάθεση 
των τυροκομικών και κτηνοτροφικών τους προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστούν βασικά 
θέματα βιοπορισμού. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή των μελών τους, 
ορισμένες φορές το συλλογικό πνεύμα που διακατείχε τον σχηματισμό αυτό κατεστάλη από 
την αυστηρή κυριαρχία των εσωτερικών δομών και ηθικών αξιών υπό τις οποίες 
λειτουργούσε. Την ίδια περίοδο, στη συσσωματωμένη κοινωνία των ισναφιών, προωθούνται 
ιδανικά όπως η προάσπιση της συντεχνιακής ελευθερίας των μαστόρων, η ισότητα μεταξύ 
των μελών και η αποφυγή της κερδοσκοπίας. Η λήψη αποφάσεων γίνεται από κοινού μέσα 
από την επινόηση συνθηματικών γλωσσών, ώστε να εξασφαλίζονται τα κοινά τους 
συμφέροντα σε ένα περιβάλλον συνεχούς ανταγωνισμού.  

Η δυσκολία των καταστάσεων και η σπανιότητα των αγαθών ώθησαν τους Ζαγορίσιους 
στην ανάπτυξη οικονομίας κλίμακας, μέσα από την υπέρβαση, συχνά, του ατομικισμού, 
μέσα από τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη. Επιπροσθέτως, ο φυσικός και 
πολιτισμικός πλούτος της περιοχής μαρτυρά πως το Ζαγόρι αποτέλεσε στο παρελθόν πεδίο 
αρµονικής και δηµιουργικής συνύπαρξης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. Η 
αγάπη του αποδήμου Ζαγορίσιου για τον τόπο του εκδηλώθηκε άλλωστε και από την 
διάθεση επιστροφής µέρους του ηθικού χρέους στη γενέθλια γη µέσω των ευεργεσιών. Η 
περίοδος ακμής μαρτυρά μια κοινωνία η οποία κατάφερε να  αναπτυχθεί, λειτουργώντας 
υπό το πρίσμα ηθικών αξιών. 

Την περίοδο ακμής του Ζαγορίου ακολούθησαν, η μετανάστευση και η αστικοποίηση 
του πληθυσμού, η έντονη κρατική παρέμβαση και ο κομματικός εναγκαλισμός των 
συνεταιρισμών καθώς και οι συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που τους διέπει. Οι 
παράγοντες αυτοί συνέβαλλαν καθοριστικά στην απαξίωση του ρόλου, της λειτουργίας και 
γενικά του θεσμού των συνεταιρισμών. Το Ζαγόρι χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
πολλών και κατακερματισμένων συνεταιρισμών ενός είδους μόνο (αγροτικών δασικών 
συνεταιρισμών), με χαρακτηριστικά «οικογενειακών» συνεταιρισμών–επιχειρήσεων ή 
συνεταιρισμών-«σφραγίδα», αποδυναμωμένων από τις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν το 
συνεταιριστικό πνεύμα, με μέλη απαίδευτα στην έννοια του συνεταιρισμού, που τείνουν να 
υπερεκμεταλλευτούν την διαθέσιμη δασική βιομάζα του τόπου τους στο βωμό της 
κερδοφορίας. Στοιχεία που υπογραμμίζουν, κυρίως, κρίση κοινωνικών αξιών. 
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Ο Landauer στο βιβλίο του με τίτλο Έκκληση για σοσιαλισμό, υποστήριξε ότι ο 
ριζοσπαστικός μετασχηματισμός των κρατικιστικών - καπιταλιστικών κοινωνιών δεν θα 
ήταν δυνατόν να επέλθει ούτε με την αιφνίδια καταστροφή των υφιστάμενων θεσμών, ούτε 
με την αργή μεταρρύθμισή τους ούτε, έστω, με κάποιο συνδυασμό των δύο προηγούμενων. 
Απαιτείται η λειτουργία νέων τρόπων κοινωνικής οργάνωσης, που δρουν παράπλευρα, παρά 
μέσα στους υπάρχοντες (Landauer, 2001). 

Οι προτάσεις που ακολουθούν παροτρύνουν τους κατοίκους να οργανώσουν την 
κοινωνική τους ζωή από μόνοι τους, να στήσουν μια νέα αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία μέσα 
στην κοινωνία. 

• Συγκεκριμένη αρμοδιότητα για κάθε Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι δασικοί συνεταιρισμοί έχουν την 

δυνατότητα να αναλάβουν πολλαπλές δραστηριότητες (δασικές εργασίες αλλά και 
διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων). Ο μη 
διαχωρισμός τους είτε σε συνεταιρισμούς εργασίας, οι οποίοι να αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση συγκεκριμένων δασικών εργασιών, είτε σε συνεταιρισμούς παραγωγής και 
πώλησης δασικών προϊόντων φαίνεται να μην διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου 
μοντέλου οργάνωσης και διοίκησής τους. Ο Lazonick (1991) αναφέρει ότι, «Σε έναν 
οργανισμό υπάρχουν συλλογικά συγκεκριμένοι στόχοι και δραστηριότητες. Έτσι, τα άτομα 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός εξειδικευμένου και ιεραρχικού καταμερισμού της 
εργασίας». Το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών δε σχετίζεται αποκλειστικά με τη 
συνεργασία που είναι αναγκαία να δημιουργηθεί μεταξύ τους, αλλά και με τη λειτουργία 
συνεταιρισμών – μονάδων με σαφές αντικείμενο και δομές ιεράρχησης μεταξύ των ατόμων 
της.  

• Συνεταιριστική Εκπαίδευση 
Δεν είναι τυχαίο, ότι οι περισσότερο αναπτυγμένες συνεταιριστικές οικονομίες στον 

κόσμο διαθέτουν μια εύρωστη συνεταιριστική εκπαίδευση (Hagen, 2011). Στη Χώρα των 
Βάσκων στην Ισπανία για παράδειγμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι οι προστατευόμενοι 
φορολογικά συνεταιρισμοί χορηγούν το 10% των κερδών τους για την συνεταιριστική 
εκπαίδευση. Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να αρχίσουν να παρέχουν εκπαίδευση και 
κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, στους διευθυντές και στους 
υπαλλήλους, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των 
συνεταιρισμών τους, να ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους νέους, για τη φύση και 
τα οφέλη του συνεργατισμού. Μέσα από τους συνεταιρισμούς θα προκύψουν έτσι και 
ευσυνείδητοι καταναλωτές, οι οποίοι θα προτιμούν προϊόντα παραγωγών που αγωνίζονται 
συλλογικά, με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και εντιμότητας σε τιμές ευνοϊκές αφού δεν 
θα μεσολαβούν μεσάζοντες. 

Το νέο περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και τεχνολογικών εξελίξεων στην 
ευρωπαϊκή αγορά είναι πρόκληση για τους συνεταιρισμούς, ώστε να γίνουν περισσότερο 
αποτελεσματικοί και να προσαρμοστούν στις καινούριες συνθήκες. Ένας συνεταιρισμός 
απαιτεί πολύ συγκεκριμένες ικανότητες και γνώσεις: τεχνική, απαραίτητη για να 
παραχθούν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες του συνεταιρισμού, τεχνική προώθησης, για όλες τις 
διαδικασίες που χρειάζονται για την πώληση των προϊόντων, διαχείριση της λειτουργίας του 
συνεταιρισμού και διακυβέρνηση, σχετικά με τη διοίκηση και την καθοδήγηση του 
συνεταιρισμού. 

Προϋπόθεση απόκτησης και διατήρησης της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των 
συνεταιρισμών είναι η οικονομική τους αυτοδυναμία και η αποστασιοποίηση από τα 
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πολιτικά κόμματα και τον κρατικό παρεμβατισμό. Παράλληλα, η επίτευξη μέγιστης άρσης 
των ελέγχων και  μέγιστης δημοκρατικής συμμετοχής.  

• Αξιοποίηση νέων παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής - Ίδρυση 
νέων ειδών συνεταιρισμών 

Η μονοκαλλιέργεια μιας οικονομικής δραστηριότητας αποδεικνύεται εξαιρετικά 
ευάλωτη, αφού η κατάρρευσή της συνεπάγεται την συνολική κοινωνική κατάρρευση. Η 
στροφή των κατοίκων του Ζαγορίου αποκλειστικά προς την εκμετάλλευση του δασικού 
πλούτου φανερώνει βαθειά σημάδια παθογένειας. 

Η συλλογή και μεταποίηση αρωματικών φυτών, η καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων 
όπως η μηλιά, η καστανιά, η καρυδιά, η κρανιά και η αμπελουργία που παραδοσιακά 
αποτελούσε τομέα δραστηριοποίησης στην περιοχή, θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την 
σύσταση νέων αγροτικών συνεταιρισμών στην περιοχή του Ζαγορίου (Βερροίου et al., 
2013). Επίσης, η παραγωγή προϊόντων μεταποίησης θα μπορούσε να αποτελέσει 
δραστηριότητα τοπικών Γυναικείων Συνεταιρισμών (γλυκά  κουταλιού,  μαρμελάδες,  λικέρ 
κλπ). 

Η αιγοπροβατοτροφία είναι μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους 
του Ανατολικού Ζαγορίου  (Βερροίου et al., 2013). Η ύπαρξη μάλιστα συσσωρευμένης 
εμπειρίας από την παραδοσιακή ενασχόληση των  κατοίκων με την κτηνοτροφία αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα στηρίζει 
μικρούς ντόπιους παραγωγούς ώστε να εξασφαλίσει αρχικά ένα συστηματικό τρόπο 
τυροκόμησης μικρών ποσοτήτων γάλατος.  

Η οριζόντια δομή ή οριζόντια ολοκλήρωση είναι η συνεργασία των συνεταιρισμών, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο. Αυτή η συνεργασία μπορεί να εμφανιστεί με 
διάφορους τρόπους: οι συνεταιρισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν μαζί το ίδιο κομμάτι γης 
όπως ίσως στην περίπτωση των γεωργικών συνεταιρισμών και να δημιουργήσουν μια κοινή 
«επιχείρηση» στην οποία να αναθέτουν ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. τις τεχνικές προώθησης 
προϊόντων ή την τυποποίηση των προϊόντων) (Tchami, 2007). 

Οι προτεινόμενες αγροτικές πρακτικές για το σύνολο του Ζαγορίου έχουν ως κεντρικό 
τους άξονα την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγωγών και 
την ένωση των δυνάμεων τους μέσω της σύστασης αγροτικών συνεταιρισμών. 
Πρωταρχικούς τους στόχους πρέπει να αποτελούν, η από κοινού αντιμετώπιση των 
δυσκολιών και των προκλήσεων που συναντά ο αγρότης σήμερα σε μια ορεινή περιοχή, η 
αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής με σύγχρονους όρους και η προώθηση των 
ζαγορίσιων προϊόντων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, οι πιο ανεπτυγμένες 
συνεταιριστικές οργανώσεις οφείλουν να υποβοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
επιδεικνύοντας στην πράξη την αλληλεγγύη. 

Θα είχε αξία, επίσης, η σύσταση ενός συνεταιρισμού καταναλωτών, στον οποίο κάθε 
μέλος θα δίνει χρήματα για την απόκτηση προϊόντων διατροφής από το συνεταιρισμό του, 
με στόχο να προωθούνται αρχικά τα προϊόντα που παράγονται στο Ζαγόρι στους ίδιους τους 
κατοίκους - μέλη του. Μέλη του συνεταιρισμού αυτού μπορούν κάλλιστα να είναι και οι 
ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η σύσταση 
συνεταιρισμών ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να επιτρέπεται στις μικρές 
επιχειρήσεις χειροτεχνών και σε ανεξάρτητους βιοτέχνες και παραγωγούς. Έτσι, θα ήταν 
εφικτή η εμπορία των προϊόντων μέσω του διαδικτύου. 

• Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας 
Στην περιοχή μελέτης υπάρχει αρκετή αναξιοποίητη δημόσια περιουσία. Πιο 

συγκεκριμένα, σε πολλά χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου έχουν καταγραφεί οικόπεδα και 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

113



κτίρια του δημοσίου που θα μπορούσαν με το σωστό προγραμματισμό να αξιοποιηθούν 
ώστε να στεγάσουν νέες συλλογικές προσπάθειες. 

• Ανταπόδοση στην κοινότητα 
Οι συνεταιρισμοί με τις οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν προσφέρουν 

όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και κοινωνικά και πολιτιστικά, τόσο στα μέλη τους όσο και 
στην τοπική κοινωνία. Συνεπώς και οι συνεταιρισμοί του Ζαγορίου οφείλουν να διαθέτουν 
μέρος του πλεονάσματός τους για την ενίσχυση συλλογικών εγχειρημάτων (π.χ. 
χρηματοδότηση της αποκατάστασης και συντήρησης της Πασχαλείου Σχολής, κατασκευή 
κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, λειτουργία μουσείου Λαϊκής Τέχνης και 
Παράδοσης, ίδρυση και λειτουργία κέντρων με στόχο την αφύπνιση, την ενεργοποίηση και 
τον προβληματισμό των επισκεπτών τους κλπ). 

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω απαιτεί, κυρίως, την αφύπνιση «αυτής της 
ανθρώπινης δύναμης της φαντασίας, της θέλησης, η οποία επιτρέπει να φαντασθούμε άλλα 
πράγματα από τα ήδη γνωστά και υπάρχοντα, από τα στερεότυπα και τα καθιερωμένα, να 
φαντασθούμε, να θελήσουμε, νέες ιδέες, θεσμούς και σημασίες. Πρέπει, λοιπόν, να 
φαντασθούμε την άλλη κοινωνία, την άλλη πραγματικότητα, που σημαίνει πρέπει να 
τολμήσουμε να σκεφθούμε διαφορετικά, να μάθουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς» 
(Καστοριάδης, 1999). 
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Περίληψη 

 
Η παρούσα εργασία αφορά στην αναγνώριση του παραδοσιακού οικισμού Διλόφου 

Κεντρικού Ζαγορίου από αρχιτεκτονικής-οικιστικής και εξελικτικής σκοπιάς.  
Αρχίζοντας από τα πρώτα ιστορικά στοιχεία για το Ζαγόρι και τις πρώτες αναφορές για 

την ύπαρξη του Διλόφου (πρώην Σωποτσέλι) φτάνουμε στην εικόνα που έχει σήμερα ο 
οικισμός. 

Γίνεται μια χωροταξική και πολεοδομική περιγραφή στην προσπάθεια άντλησης 
συμπερασμάτων για την εξέλιξη του οικισμού. Περιγράφονται και αναλύονται τα 
αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά καθώς και η εξέλιξη τους 
στο χρόνο. Πώς επηρεάστηκαν από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τι επιπτώσεις 
υπήρχαν; Τι προβλήματα έχουν προκύψει και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα ένας οικισμός 
που ήταν για αιώνες ζωντανός και παραγωγικός και σήμερα αποκτά ζωή μόνο τους θερινούς 
μήνες και τις αργίες; Ποιές επεμβάσεις συντελούν στην διατήρηση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα και ποιές τον καταστρέφουν; Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί μια ισορροπία 
μεταξύ της εξέλιξης και του σεβασμού προς το μνημείο;  

Αυτοί είναι μερικοί προβληματισμοί που τίθενται με στόχο να βρεθεί κάποια λύση που 
θα οδηγήσει σε ένα βιώσιμο μέλλον για το Δίλοφο και παρόμοιους οικισμούς. 

 
 

Abstract 
 

This paper looks at the urban, architectural and social development of the traditional 
village Dilofo, situated in Central Zagori, Epirus, Greece. 

Starting from historical information regarding Zagori and the first references to the 
existence of  Dilofo, previously known as Sopotseli, this study follows the journey of the 
settlement from its creation as a village to present.  

Analysing the spatial planning / design, architectural and construction characteristics of 
the settlement, the aim is to extract information regarding its formation and development. 
Social, cultural and financial changes in the area are seen as critical factors.  

What issues arise when a village that is ‘alive’ and productive all year round for several 
centuries, now seems to come to life only during summer and holidays? Which types of 
interventions compliment or preserve the character of the settlement and which may have a 
negative effect? How hard is it to keep a balance between ‘development’ / ‘progress’ and 
respecting the settlement as a ‘monument’ and as part of the area’s heritage?  

These are a few questions that are discussed aiming to highlight a route towards a more 
sustainable and respectful future for Dilofo and similar settlements. 
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1. Εισαγωγή 
 

Πριν την ανάπτυξη του θέματος, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η πορεία της 
εξέλιξης της παρούσας δουλειάς και από πού αντλήθηκε το υλικό. Η πρώτη μου επαφή με 
την έρευνα σχετικά με το Δίλοφο και την περιοχή των Ζαγοροχωρίων ξεκίνησε το 1990, με 
την έναρξη της διπλωματικής μου εργασίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 1. Έκτοτε η 
ενασχόλησή μου με τα Ζαγοροχώρια και το Δίλοφο είναι συνεχής σε επιστημονικό και 
προσωπικό επίπεδο. Το 2003 στο πλαίσιο άσκησης του Δ.Π.Μ.Σ "Προστασία Μνημείων" 
της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., με τίτλο "Προστασία και συντήρηση σε κλίμακα 
αστικού κέντρου ή ιστορικού οικισμού"2 εκπονήθηκε άσκηση με θέμα "Δίλοφο - Κεντρικό 
Ζαγόρι Ιωαννίνων"3

Συνοψίζοντας, το υλικό της εν λόγω ανακοίνωσης έχει προκύψει από την διπλωματική 
εργασία του 1990, την άσκηση του ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων του 2003,  την προσωπική 
ενασχόληση και συλλογή στοιχείων για το αντικείμενο καθώς και την ειδική έρευνα με την 
οποία ασχολούμαι επί του παρόντος για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής με 
θέμα "Το δίκτυο των πέτρινων γεφυριών στα Ζαγοροχώρια"

, στην οποία συμμετείχα ως συνεργάτης και παραχώρησα το 
πρωτογενές υλικό των χαρτών και των φωτογραφιών, καθώς και στοιχεία από το αρχείο μου 
που άρχισε να δημιουργείται από το 1990. Oι χάρτες που παρουσιάζονται βασίζονται σε 
αεροφωτογραφία του 1983 από την οποία δημιουργήθηκε ο χάρτης το 1990 για τις ανάγκες 
της διπλωματικής και έκτοτε εμπλουτίζεται με τις εκάστοτε αλλαγές. Επίσης την ίδια 
περίοδο πραγματοποιήθηκε  χωροστάθμηση στον πυρήνα του οικισμού. 

4

Σήμερα όταν αναφερόμαστε στο Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια μιλάμε για ένα σύνολο 45 
χωριών τα οποία βρίσκονται βόρεια των Ιωαννίνων οριοθετημένα από τον ποταμό Αώο, το 
όρος Μιτσικέλι, και τους δρόμους Ιωαννίνων - Μετσόβου

. 
 
 
 2. Ιστορική και οικιστική εξέλιξη Ζαγοροχωρίων 

 

5

Οι βασικές πηγές πληροφόρησης για την ιστορία των Ζαγοροχωρίων είναι τα βιβλία των  
Π.Αραβαντινού

 και Ιωαννίνων - Κόνιτσας. 
Μελετώντας τα ιστορικά κείμενα παρατηρούμε ότι τα γεωγραφικά όρια είναι περίπου τα 
ίδια στο πέρασμα των χρόνων, ενώ ο αριθμός των χωριών μεταβάλλεται. 

6 (1856) και  Ι.Λαμπρίδη7

Η λέξη "Ζαγόρι" κατά τον Ι.Λαμπρίδη είναι Σλαβικής προέλευσης και έχει δύο 
συνθετικά, το "Ζα"(=προς, επί, όπισθεν) και το "γκόρι"(=βουνό, όρος)

 (1889), οι οποίοι αντλούν μεγάλο μέρος του υλικού 
από χρονικά μοναστηριών και οθωμανικά κατάστιχα. 

8

1 Γαρτσώνη Βασιλική, Μπαλοδήμου Μαρία, Διπλωματική εργασία με θέμα "Αναγνώριση - Επανάχρηση του 

ιστορικού Οικισμού Διλόφου Ζαγορίου", επιβλέπων Καθ. Μ.Νομικός, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,  Οκτώβριος 1991 
2 Υποχρεωτική άσκηση με επιβλέπουσες Καθηγήτριες την κα Ε.Μαΐστρου και κα Μ.Αποστόλου. 
3 Γεωργούλη Αικατερίνη, Σιούντρη Κωνσταντίνα, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες ακ. Έτους 2002-2003 
4 Εκπονείται στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ με επιβλέποντα τον Επ.Καθ.Ν.Μπελαβίλα 
5 Την παλιά εθνική οδό όχι την Εγνατία 
6 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία Ηπείρου,τομ Α' και Β', Αθήνα 1856 
7 Λαμπρίδης Ι., Β' Ηπειρώτικα Μελετήματα - Ζαγοριακά, τευχ. 8 και 9, Αθήνα, 1889, επανέκδοση Εταιρεία 

Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1993 
8 Δαλκαβούκης Β., Μετοικεσίες Ζαγορισίων (1750-1922), εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Θεσσαλονίκη 1999 

 (ο Π.Αραβαντινός 
όμως αναφέρει ότι διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις για την Σλαβική προέλευση της λέξης και 
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ότι ενδέχεται να είναι Ελληνική η ρίζα της από παράφραση της λέξης "ζυγόρειον" ή 
"ζυγόρεια", η οποία προέρχεται από την ονομασία της κορυφής του όρους Λάκμωνα στην 
οροσειρά της Πίνδου που λεγόταν "Ζυγός"). 

Από αρχαιολογικές ανασκαφές στην Βίτσα και το Σκαμνέλι έχουν ανακαλυφθεί 
κτηνοτροφικοί οικισμοί προ του 5ου αι. π.Χ.. Στα ιστορικά κείμενα διαβάζουμε ότι, τα πρώτα 
φύλα που κατοίκησαν στην Ήπειρο κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ήταν οι Πελασγοί. 
Στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Μολοσσούς, τους Μακεδόνες9, τους Ρωμαίους και τους 
Σλάβους τον 6οαι10. Η περιοχή κατοικείται συνεχώς και το 1204 περιλαμβάνεται στο 
Δεσποτάτο της Ηπείρου. Η πρώτη όμως γραπτή αναφορά για την ύπαρξη οικισμών γίνεται 
το 1319 σε ένα Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β'11

Σταθμός στην μελέτη των οικισμών στο Ζαγόρι αποτελεί το έτος 1431. Οι Οθωμανοί δεν 
κατάφεραν ποτέ να εγκατασταθούν στο Ζαγόρι, όπως έγινε στην υπόλοιπη Ήπειρο, (τα 
βουνά ήταν φυσικό οχυρό) οπότε υπεγράφη μια συνθήκη μεταξύ Ζαγορισίων και 
Οθωμανών, η "Συνθήκη του Βοϊνίκου"

, ενώ με την κατάκτηση της Ηπείρου από 
τους Οθωμανούς το 1430, αρχίζει ουσιαστικά η τεκμηριωμένη ιστορία του Ζαγορίου.  

12. Την συνθήκη αυτή υπέγραψαν εκπρόσωποι 14 
Ζαγοροχωρίων13 από το κεντρικό και ανατολικό Ζαγόρι (μέσα σε αυτά και το Δίλοφο) στην 
οποία συμφώνησαν ότι αντί φόρου θα στέλνουν κάθε χρόνο στην Κωνσταντινούπολη έναν 
αριθμό αντρών (ανάλογα με τον πληθυσμό τους) οι οποίοι θα υπηρετούσαν ως ιπποκόμοι 
τον στρατό του Σουλτάνου για 1-2 μήνες. Ο Λαμπρίδης14 αναφέρει ότι στο "Χρονικόν της 
Βοτσάς"15 τα έτη 1629 - 1631 τα χωριά αυτά του Ζαγορίου είχαν στείλει 832 βοϊνάκηδες16

Από τον 16ο έως τον 18ο αι. παρατηρούνται οι μεγαλύτερες οικιστικές μεταβολές στο 
Ζαγόρι. Από τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα (Defter), τα αυτοκρατορικά διατάγματα 
και τα χρονικά, διαβάζουμε ότι το 1564 τα Ζαγοροχώρια ήταν 58, το 1678 ήταν 60 και τον 
18ο αι. έγιναν 46 (σχεδόν ο σημερινός αριθμός τους). Πολλά χωριά διαλύθηκαν λόγω 
λειψυδρίας, κατολισθήσεων και επιδημιών πανώλης και οι εναπομείναντες κάτοικοι 
ενσωματώθηκαν στα υπόλοιπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Διλόφου το 
οποίο αύξησε τον πληθυσμό του στα μέσα του 16ου αι. δεχόμενο κατοίκους από τα γύρω 
χωριά Πιτούρνα, Πετρίτσια και Ζλάροβο

 
στην Κωνσταντινούπολη (το Δίλοφο είχε στείλει 28). 

17. Η Πιτούρνα και η Πετρίτσια πρέπει να 
ερημώθηκαν πριν το 156418 (μιας και δεν αναφέρονται στο κατάστιχο του 1564) και αρκετοί 
από τους κατοίκους τους μετοίκησαν στο Δίλοφο, ενώ το Ζλάροβο19

9 Βασιλιάς Πύρρος (318 - 272 π.Χ), ξάδελφος του Μ.Αλεξάνδρου 
10 Τότε δόθηκε και η ονομασία "Ζαγόρι" 
11 Αναφέρονται το Πάπιγκο και τα Άνω και Κάτω Πεδινά καθώς και άλλα χωριά που δεν υπάρχουν σήμερα 
12 Οι Ζαγορίσιοι δήλωσαν υποταγή στον Καρά Σινάν Πασά με αντάλλαγμα την αυτονομία την αυτοδιοίκηση και την 

φοροαπαλλαγή  
13 Τα 5 από τα 14 χωριά δεν υπάρχουν σήμερα. 
14 Η.Μ.,τομ.Β', τευχ.9, σελ.8 
15 Χρονικό του 17ου αι. της Μονής Βοτσάς  στο οποίο καταγράφονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιοχής 
16 "Βοϊνάκ" στα τουρκικά σημαίνει ιπποκόμος 
17 Τα τοπωνύμια υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε τοποθεσίες γύρω από το Δίλοφο 
18 Παπαγεωργίου Γ., Οικονομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί στον ορεινό χώρο - Ζαγόρι(αρχές 18ου -αρχές 20ου ), 

σελ. 17, εκδ. Ριζαρείου Σχολής, Ιωάννινα, 1995. 
19 Ο Γ.Παπαγεωργίου  αναφέρει ως αιτία την έλλειψη νερού ενώ ο Α. Βλαχόπουλος  συμπληρώνει και το πρόβλημα 

των κατολισθήσεων. 

 το οποίο αναφέρεται το 
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1631 στο Χρονικόν της Βοτσάς, πρέπει να διαλύθηκε αργότερα και οι κάτοικοί του 
μοιράστηκαν στο Δίλοφο και τον Ελαφότοπο.  

Προφανώς όλες αυτές οι μετακινήσεις των πληθυσμών επηρέασαν την οικιστική εξέλιξη 
του Διλόφου και των άλλων Ζαγοροχωρίων, μαζί με ένα άλλο πολύ σοβαρό παράγοντα, τα 
ταξίδια και το εμπόριο. Μέχρι το 1600 περίπου, οι κάτοικοι είχαν ως ενασχόληση την 
κτηνοτροφία και την λιγοστή καλλιέργεια της γης20. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν με την 
έναρξη των ταξιδιών και των εμπορικών συναλλαγών, αρχικά με τα Βαλκάνια και την 
Κωνσταντινούπολη και μετέπειτα με πιο μακρινούς προορισμούς21

Το 1874 το Δίλοφο είχε 115 οικογένειες και 550 κατοίκους

. Η οικονομική 
κατάσταση βελτιώνεται οπότε τα παλιά σπίτια αντικαθίστανται με νέα μεγαλύτερα και 
καλύτερης κατασκευής. Η περίοδος αυτή της ακμής κορυφώνεται τον 18ο και 19ο αι. 
δίνοντας την εικόνα του οικισμού που βλέπουμε σήμερα.  

22. Λειτουργούσε σχολείο με 
85 μαθητές στην πλατεία του χωριού, (Αναγνωστοπούλειος Σχολή , 1855) παρθεναγωγείο23 
και υφαντουργική σχολή. Υπήρχε ξενώνας για τους εμπόρους, παντοπωλείο, 
υποδηματοποιείο, σιδεράδικο-πεταλωτήριο και αργυροχρυσοχοΐο. Ορισμένες από τις 
χρήσεις αυτές λειτουργούσαν στην πλατεία του χωριού σε προσκτίσματα που ακουμπούσαν 
στο μεγάλο τοίχο αντιστήριξης του Σχολείου24

Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες
. 

25 για το Δίλοφο δίνει το 1913 ο σχολικός 
επιθεωρητής Αλέξανδρος Καθάρειος26

Αξιόπιστα τεκμήρια με ακριβείς πληροφορίες για την εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού 
δεν υπάρχουν. Μελετώντας όμως την χωροταξία, την γεωμορφολογία και τους 

, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν 420 
κάτοικοι και 50 μαθητές. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 1927 διεξήχθη στο Δίλοφο το Α' Πανζαγορίσιο Συνέδριο 
κατά τις διαδικασίες του οποίου προωθήθηκε η διαδικασία της αλλαγής των σλαβικών 
ονομάτων των χωριών σε ελληνικά. Η πρώην (Σλαβική) ονομασία του Διλόφου ήταν 
"Σωποτσέλι" ή "Σομποτσέλ" που σημαίνει "τόπος με πολλά νερά". 

Ο πληθυσμός του χωριού ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο αλλά είναι ακόμη ενεργός. Η μεγάλη υποβάθμιση και εγκατάλειψη έρχεται στις 
αρχές της δεκαετίας του 1950 οπότε το φαινόμενο της αστυφιλίας χτυπάει όλα τα χωριά. Το 
1991 είχε 11 μόνιμους κατοίκους ενώ το 2013 έχει μόνο 5.  

 
 

 3. Πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού 
 

20 Βλαχόπουλος Α., Δίλοφον πρώην Σωποτσέλιον , Ιστορική περιγραφή και εποχή ιδρύσεως αυτού, Ιωάννινα 1970 
21 Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και η συνθήκη του Βοϊνίκου η οποία τους άνοιξε τον δρόμο των ταξιδιών  
22 Χασιώτης Δ., Διατριβαί  και Υπομνήματα περί Ηπείρου, Αθήνησιν 1887 
23 Το κτήριο του παρθεναγωγείου καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 20ο αι και βρισκόταν στην βόρια άκρη του 

χωριού εκεί που καταλήγει σήμερα ο περιφερειακός χωματόδρομος  (Χάρτης 1 σημείο Β)  
24 Τα ίχνη τους στην τοιχοποιία του σχολείου είναι ακόμα ορατά 
25 Εργολάβος Σ., Τα Ζαγοροχώρια στις αρχές του αιώνα μας-Δύο πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα, σελ 91, εκδ. 

Ηπειρος, Ιωάννινα 1993 
26 Τον Ιούλιο του 1913 ο Α.Καθάρειος  πήρε εντολή από το  Υπ.Παιδείας να συντάξει έκθεση σχετικά με την 

γεωγραφική, εθνολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση των χωριών.  Από τις 13 - 31 Ιουλίου 1913 

περιηγήθηκε σε 27 Ζαγοροχώρια. 
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κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα ασφαλή 
συμπεράσματα για την ανάπτυξή του. 

Τα πρωταρχικά και βασικά κριτήρια με τα οποία γινόταν συνήθως η επιλογή της θέσης 
ενός οικισμού ήταν η ύπαρξη νερού, η ύπαρξη χώρου για την καλλιέργεια προϊόντων για τις 
βασικές τους ανάγκες, η ύπαρξη βοσκοτόπων, ο καλός προσανατολισμός και η ασφάλεια 
από τις επιδρομές.    

Εξετάζοντας το Δίλοφο παρατηρούμε ότι είναι από τα λιγότερο ορατά χωριά από τον 
γύρω χώρο στο Ζαγόρι, με δυνατότητα  όμως, από ορισμένα υψίπεδα, να έχει οπτική επαφή 
με άλλα γειτονικά χωριά. Είναι κτισμένο στην συμβολή δύο λόφων στο σημείο με τις 
ηπιότερες κλίσεις και περιστοιχίζεται από δάσος, βοσκοτόπια και λίγη καλλιεργήσιμη 
έκταση. Στο βορινό άκρο του χωριού είναι ορατή η χαράδρα του Βίκου και το μονοπάτι, 
προς αυτήν και το χωριό Βίτσα.  

 

Χάρτης 1: Χάρτης του Διλόφου βασισμένος στην αεροφωτογραφία του 1983 
 
Έχει γραμμική ανάπτυξη στον άξονα βορά νότου με πυκνότερη δόμηση στο κέντρο του. 

Πιθανόν, τα πρώτα σπίτια να κτίστηκαν στον χώρο γύρω από την πλατεία και στην συνέχεια 
να αναπτύχτηκε ο οικισμός ακολουθώντας τις κλίσεις του εδάφους. Η κεντρική είσοδος του 
χωριού είναι στο Νότο (Α στο χάρτη 1), όπου καταλήγει και ο αμαξιτός δρόμος. Θα πρέπει 
ίσως εδώ να σημειώσουμε ότι μαζί με το Κουκούλι είναι τα μοναδικά χωριά στο Ζαγόρι στα 
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οποία δεν εισέρχονται  αυτοκίνητα. Υπάρχει και μια δευτερεύουσα είσοδος (Β στο χάρτη 1) 
στον βορά στην οποία καταλήγει ο περιφερειακός χωματόδρομος του χωριού27

 
Εικόνα 1: Ο Πάνω Μαχαλάς μεταξύ πλατείας (μεσοχωρίου) και Εκκλησίας 

. 
Μπορούμε να συμπεράνουμε από την χρονολόγηση των κτηρίων, ότι η σημερινή εικόνα 

του χάρτη του Διλόφου είναι ίδια εδώ και δύο αιώνες τουλάχιστον. Η πλατεία με τον 
πλάτανο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και στον βορινό άξονα αναπτύσσεται ο "Πάνω 
Μαχαλάς" ενώ στον νότιο ο "Κάτω Μαχαλάς", το όριο των οποίων βρίσκεται στον νοητό 
κάθετο άξονα της εκκλησίας (Χάρτης 1). Οι δύο μαχαλάδες έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Στον επάνω (βορινό) η δόμηση είναι πυκνότερη και σε κάποιες περιοχές 
συνεχής. Λίγα σπίτια έχουν αυλές και η μεγαλύτερη πύκνωση παρατηρείται μεταξύ της 
Εκκλησίας και της πλατείας (Εικ. 1). 

 

27 Η είσοδος αυτή δημιουργήθηκε τον 20ο αι. και είναι ο προαύλιος  χώρος του κτίσματος του παρθεναγωγείου το 

οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά. Το σημείο αυτό χρησιμεύει και ως χώρος στάθμευσης. 
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Εικόνα 2: Παράδειγμα σπιτιών με συνεχή δόμηση 
 
Αντίθετα, στο νότιο τμήμα του οικισμού οι ιδιοκτησίες είναι πιο αυτόνομες και με 

μεγαλύτερες αυλές. Τα περισσότερα σπίτια και στις δύο συνοικίες   περιστοιχίζονται από 
υψηλούς μαντρότοιχους (οβορούς) και η είσοδος γίνεται μέσω της αυλόθυρας, η οποία σε 
περιπτώσεις μη ύπαρξης αυλής οδηγεί κατευθείαν μέσα στο σπίτι (Εικ. 2) 

Περπατώντας στα καλντερίμια είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος την διάταξη των 
κτισμάτων διότι  βλέπει μόνο τους οβορούς και τις αυλόθυρες. Η σχέση του ιδιωτικού και 
του δημόσιου χώρου είναι ξεκάθαρη. Τα κοινά τους σημεία είναι οι πεζούλες έξω από τις 
αυλόθυρες οι οποίες χρησίμευαν και ως τόπος συναναστροφής των κατοίκων. Η γενική 
εικόνα που κυριαρχεί είναι αυτή της εσωστρέφειας και της προστασίας του ιδιωτικού 
χώρου. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει το Δίλοφο είναι τα καλντερίμια. Το δίκτυό τους 
αναπτύσσεται σε όλον τον οικισμό και προσαρμόζεται στην μορφολογία του εδάφους  με 
διαφορετικές τυπολογίες. Λίγα χωριά στο Ζαγόρι έχουν ακόμα τα αυθεντικά τους 
καλντερίμια. Στο Δίλοφο έχει κρατηθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αυθεντικών αλλά 
δυστυχώς όπου έχουν γίνει επεμβάσεις έχει επέλθει αλλοίωση με την χρήση μη συμβατών 
υλικών και την λανθασμένη κατασκευή.  

Οι βασικοί τύποι καλντεριμιών (Εικ. 3) είναι τρεις και τα μορφολογικά - 
κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά έχουν προκύψει από την ανάγκη προσαρμογής τους 
στις ιδιαιτερότητες του εδάφους και του ιστού.  Σημειώνουμε ότι πέραν των τριών αυτών 
τύπων υπάρχουν και οι παραλλαγές τους.  
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Εικόνα 3: Σκαρίφημα κάτοψης των τριών βασικών τύπων καλντεριμιών 

 

 
Εικόνα 4: Καλντερίμι τύπου Α 

 
Ο τύπος Α (Εικ.4) είναι ο πιο χαρακτηριστικός και χρησιμοποιείται στις ήπιες κλίσεις. 

Στις άκρες οι πέτρες είναι πλακοστρωμένες (έχοντας ανά ένα μέτρο περίπου μια σειρά από 
αρκάδες28

Ο τύπος Β απαντάται πάλι σε καλντερίμια με ήπια κλίση. Η διαφορά από τον τύπο Α 
είναι η έλλειψη του μεσαίου διαζώματος. Τέλος τον τύπο Γ τον συναντάμε στις μεγάλες 

 για την ευκολότερη ανάβαση ή κατάβαση) ενώ στο κέντρο είναι τοποθετημένες 
κάθετα και σε χαμηλότερο επίπεδο για την ροή των όμβριων υδάτων και την διέλευση των 
ζώων.  

28 Πλάκες τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος οι οποίες προεξέχουν. Αρκάδες ονομάζουν τις όρθιες πέτρες στις 

ράχες των τόξων των πέτρινων γεφυριών. Η προέλευση της λέξης κατά τον Α.Πετρονώτη (Πέτρινα Γεφύρια στην 

Ελλάδα, συλλ. Τόμος Φύση και έργα ανθρώπων σελ.236 παρ.92)…. προέρχεται από την τουρκική λέξη "arka" η 

οποία σημαίνει "ράχη" και "πίσω μέρος", στα δε νεοελληνικά "βοηθός και "προστάτης"….. 
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κλίσεις. Όλες οι πέτρες είναι τοποθετημένες κάθετα στο έδαφος με ρύση προς το κέντρο για 
να μην ολισθαίνουν οι πεζοί και έχει την μορφή "ψαροκόκαλου". 

Τα μόνα τεκμηριωμένα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας για να ελέγξουμε εάν ο 
πολεοδομικός ιστός έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις είναι πολύ όψιμα σε σχέση με τα 
χρόνια ύπαρξης του οικισμού. Βασίζονται ουσιαστικά σε αεροφωτογραφίες οπότε το μόνο 
που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι τα τελευταία 60 χρόνια περίπου, η μορφή 
του πολεοδομικού ιστού δεν έχει μεταβληθεί από διανοίξεις δρόμων ή κατασκευές νέων 
κτιρίων σε νέες θέσεις. Όποιες αλλοιώσεις έχει υποστεί είναι μορφολογικού χαρακτήρα του 
καταστρώματος των καλντεριμιών. 

 Επίσης στο Δίλοφο υπάρχουν και πλακοστρωμένα πλατώματα τα οποία προκύπτουν 
λόγω των κλίσεων και τα σημεία σύγκλισης των καλντεριμιών. Τα μεγαλύτερα σε έκταση 
είναι αυτό της πλατείας (Εικ.5) και του προαύλιου χώρου της Εκκλησίας. 

 

Εικόνα 5: Η πλατεία του Διλόφου (Μεσοχώρι) 
 

 
4. Αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 
οικισμού 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά όλων σχεδόν των χωριών στο Ζαγόρι είναι η ενσωμάτωσή 
τους στο φυσικό περιβάλλον, η ομοιογένεια της κλίμακας, των υλικών δόμησης και η 
λιτότητα στις μορφές. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών 
συμβάλει και η ανάγκη για την προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή. Οι κατόψεις τους είναι απλές και το ύψος των κτιρίων σπάνια 
ξεπερνά τα δύο επίπεδα. Το υλικό δόμησης είναι η άσπρη πέτρα της περιοχής για τις 
τοιχοποιίες29

29 Το πάχος των οποίων κυμαίνεται από 50cm  έως και 70cm 

 και η σκούρα σχιστόπλακα για τις στέγες. Σε πολλά κτίσματα υπάρχουν 
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ξυλοδεσιές ανά 70 - 100cm, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η θέση τους υποδεικνύεται στις 
όψεις από μια σειρά μαύρων λίθων. 

 

 
Εικόνα 6: Πέτρινα φουρούσια της οικίας Βακώλα 1838 

 
Ως κονίαμα χρησιμοποιούσαν λάσπη με κομμάτια άχυρο ενώ τα επιχρίσματα ήταν από 

ασβέστη με γιδότριχες1

 

. Οι στέγες ακολουθούν πάντα το περίγραμμα της κάτοψης έχοντας 
γείσα με μικρή προεξοχή και φουρούσια λίθινα ή ξύλινα, ανάλογα την ποιότητα της 
κατασκευής (Εικ.6). 

Τα σπίτια του Διλόφου έχουν χαρακτήρα αυστηρό και σαφή και μπορούμε να τα 
χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Τα αρχοντικά και τα λαϊκά, ή αλλιώς τα "πλούσια" και τα 
"φτωχικά". Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν κατοικίες 
μεμονωμένες και κατοικίες κτισμένες εν σειρά με μεσοτοιχίες και κοινές στέγες. 

 Είναι προφανές ότι τα αρχοντικά ανήκουν στην κατηγορία των μεμονωμένων 
κτισμάτων, τα οποία περιστοιχίζονται πάντα από υψηλό μαντρότοιχο και μέσα στο οικόπεδο 
υπάρχει η κύρια κατοικία  και τα βοηθητικά κτίρια (παράσπιτα). Τα βοηθητικά κτίρια είναι 
ισόγεια και βρίσκονται προσκολλημένα στην κύρια κατοικία ή ελεύθερα στο οικόπεδο και 
έχουν συνήθως χρήση μαγειρειού και αποθήκης. Σε πολλές περιπτώσεις η τουαλέτα ήταν 
εκτός της κύριας κατοικίας αλλά σε πιο απομονωμένο σημείο της ιδιοκτησίας. 

Η κύρια κατοικία και τα παράσπιτα συνδεόντουσαν με πλακοστρωμένες αυλές 
(εσωτερικές ή εξωτερικές). Οι κατοικίες συνεχούς δόμησης σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν 
καθόλου αυλή  ή έχουν μια εσωτερική.  

Η λειτουργία των χώρων σχεδόν σε όλα τα σπίτια, είτε αυτά είναι μεμονωμένα είτε εν 
σειρά,  ακολουθεί το ίδιο πρότυπο το οποίο προσαρμόζεται στην εκάστοτε τυπολογία. 

                                                           
30Το άχυρο και οι γιδότριχες έπαιζαν τον ρόλο του "πλέγματος" για να έχει μεγαλύτερη αντοχή το 
υλικό πλήρωσης. 
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Στο ισόγειο συνήθως έχουμε το χαγιάτι31, τα κελάρια32 και τα αχούρια33

Το σχολείο κτίστηκε το 1855 από τον Ιωάννη Αναγνωστόπουλο απ' όπου   και η 
ονομασία του "Αναγνωστοπούλειος Σχολή". Είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
μεγαλοπρεπέστατο κτίριο με μέτωπο 19 μέτρων στην πλατεία του χωριού και ύψος 11 
μέτρων

. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις υπάρχει μαγειρειό το οποίο χρησιμεύει τους χειμερινούς μήνες και ως χώρος 
διαβίωσης της οικογένειας και λέγεται και μαντζάτο ή μικρός οντάς. Μέσα σε κάποιο κελάρι 
σε πολλά σπίτια βρίσκουμε και την μπίμτσα, η οποία είναι ένα πολύ μικρό δωμάτιο χωρίς 
ανοίγματα και με μικρή πόρτα στο οποίο φύλαγαν τα αντικείμενα αξίας. 

Στον όροφο οδηγεί συνήθως μια  ξύλινη σκάλα της οποίας τα πρώτα 4 - 5 σκαλιά σε 
αρκετά αρχοντικά είναι κτιστά. Η απόληξη της σκάλας οδηγεί στην κρεββάτα γύρω από την 
οποία διανέμονται τα δωμάτια τα οποία είτε είναι χειμερινά με λίγα ανοίγματα και τζάκι (το 
μαντζάτο) είτε καλοκαιρινά, με πολλά ανοίγματα και χωρίς τζάκι (ο οντάς ή νοντάς). 

Οι χώροι κοσμούνται με τοιχογραφίες (με σκοτεινά χρώματα στα χειμερινά δωμάτια και 
ανοιχτόχρωμα στα καλοκαιρινά). Υπάρχουν εντοιχισμένες ξύλινες ντουλάπες (οι μεσάντρες) 
και υπερυψωμένα ξύλινα δάπεδα (τα μπάσια) τα οποία χρησίμευαν ως κρεβάτια και 
καθίσματα. Τα ταβάνια είναι ξύλινα με σκαλιστό διάκοσμο και χρώμα (η διακόσμηση και η 
πολυπλοκότητα ήταν ανάλογη της οικονομικής ευχέρειας του ιδιοκτήτη). 

Τα ιστορικά και τα πιο αξιόλογα κτήρια του Διλόφου 
Το Δίλοφο έχει δύο μεγάλα δημόσια κτήρια. Το σχολείο και την εκκλησία. 

Κατασκευασμένα στο ίδιο ύφος με τα υπόλοιπα κτίσματα, ενώ διαφοροποιούνται μόνο ως 
προς το μέγεθός τους. 

34 (Εικ. 7). Προσφάτως ανακατασκευάστηκε η στέγη του αλλά παρουσιάζει δομικά 
προβλήματα, καθώς ο μεγάλος τοίχος προς την πλατεία έχει σοβαρές ρωγμές από την 
μετατόπιση του, λόγω ολίσθησης του εδάφους35

31 Ημιυπαίθριος ή εσωτερικός πλακοστρωμένος  χώρος εισόδου στην κατοικία από τον οποίο γίνεται η προσπέλαση 

στους υπόλοιπους χώρους του ισογείου.  
32 Αποθήκες της κατοικίες και παλαιότερα μέρος τους ήταν και ο χώρος διαμονής των ζώων κατά τους χειμερινούς 

μήνες. 
33 Βοηθητικοί χώροι οι οποίοι είχαν και χρήση σταβλισμού. Απαντώνται εντός αλλά και εκτός της οικίας σε 

παράσπιατα. 
34 Το μεγάλο ύψος στο μέτωπο της πλατείας προκύπτει λόγω της κλίσης του εδάφους. Το κτίριο έχει ισόγειο και 

έναν όροφο και η είσοδος του είναι στην μικρή του πλευρά που δεν βλέπει στην πλατεία. 
35 Αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλο το Δίλοφο. Στο υπέδαφος υπάρχουν πολλές σπηλαιώσεις 

και νερά γεγονός που έχει δημιουργήσει ζημιές σε πολλά κτήρια. Στον τοίχο του σχολείου προκαλεί μεγαλύτερη 

ανησυχία λόγω του μεγάλου όγκου του. 

. Το κτήριο σήμερα είναι κλειστό και δεν 
χρησιμοποιείται, αναμένοντας την αποκατάστασή του. 
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Εικόνα 7: Η Αναγνωστοπούλειος Σχολή 1855 

 

 
Εικόνα 8: Η Κοίμηση της Θεοτόκου 1857 

 
Το 1857 ο ίδιος ευεργέτης, με την βοήθεια του Ανδρέα Νούτσου ανήγειραν την εκκλησία 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Εικ.8) στο μέσο περίπου του χωριού, σε θέση με προνομιούχο 
θέα, σχεδόν όλου του χωριού και του ορεινού γύρω τοπίου. Δύο χρόνια αργότερα κτίζεται το 
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καμπαναριό από τον γιό του Αναγνωστόπουλου  και το 1867 κατασκευάζεται το παρεκκλήσι 
στον προαύλιο χώρο πάλι από τον Ι.Αναγνωστόπουλο36

Εικόνα 9: Παραμόρφωση τόξου στο εσωτερικό της εκκλησίας 
 

. 
Το 1896 η εκκλησία καταστράφηκε από πυρκαγιά και ανακατασκευάστηκε το 1899 από 

δωρεές κατοίκων και ομογενών. Το 1965 κρίθηκε ετοιμόρροπη λόγω υποχώρησης των 
θεμελίων (λόγω του προβλήματος του εδάφους που αναφέρθηκε προηγουμένως και για το 
σχολείο). Τα έργα στερέωσής της έγιναν το 1982 - 1983. Το 2006 παρουσίασε πάλι 
προβλήματα με την υποχώρηση των θεμελίων, σε σημείο που παραμορφώθηκαν τα τόξα της 
εσωτερικής κιονοστοιχίας (Εικ.9). Το 2008 έγιναν κάποιες σωστικές επεμβάσεις στερέωσης 
και το έργο ολοκληρώθηκε το 2012. 

 

Εκτός από τα  δύο μεγάλα δημόσια κτήρια αξίζει να αναφερθούν και σε δύο 
χαρακτηριστικά αρχοντικά τα οποία δεν περνούν απαρατήρητα. Ένα από αυτά είναι η οικία 
Λουμίδη37

36 Α.Δ.Βλαχόπουλου, "Δίλοφον πρωην Σωποτσέλιον Ζαγορίου" Ιστορική περιγραφή και εποχή ιδρύσεως αυτού, 

σελ.9, Ιωάννινα, Ιούλιος 1970 
37 Κτίστηκε από τον Μακρόπουλο το 1906. Ο Λουμίδης εισήρθε αργότερα στην οικογένεια και λόγω 
του γνωστού ονόματος το σπίτι αποκαλείται σήμερα "οικία Λουμίδη"  

 όπως αποκαλείται σήμερα. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και έχει επιβλητικό 
χαρακτήρα  λόγω του ύψους που του δίνει στον δρόμο ο τοίχος αντιστήριξης ο οποίος 
κατασκευάστηκε λόγω των απότομων κλίσεων στο σημείο αυτό (Εικ.10). Αντίθετα με την 
εντύπωση που δίνει, το σπίτι αποτελείται από τρία επίπεδα, των κελαριών, του ισογείου και 
του ορόφου. Είναι το μεγαλύτερο αρχοντικό του Διλόφου και από τα πιο όψιμα κτήρια του 
χωριού. 
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Εικόνα 10: Το αρχοντικό του Λουμίδη (οικία Μακρόπουλου 1906) 
 

 
Εικόνα 11: Το αρχοντικό του Μιχαηλίδη 1872 

 
Ένα άλλο αξιόλογο κτήριο είναι το αρχοντικό Μιχαηλίδη του 1872 (Εικ.11), απλής 

σχετικά μορφής με μεγάλο κήπο και πηγάδι το οποίο στεγαζόταν με στέγαστρο που είχε 
τέσσερεις πεσσούς και τετράριχτη στέγη (δεν υπάρχει, σήμερα τουλάχιστον, άλλο σπίτι με 
παρόμοια αυλή και πηγάδι). Ακολουθεί την κλασική τυπολογία του Ζαγορίσιου σπιτιού και ο 
διάκοσμός του, ιδίως στον όροφο είναι εξαιρετικός . 

Υπάρχουν πολλά ακόμα αξιοσημείωτα κτήρια με διαφορετική τυπολογία και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, αλλά αυτά τα δύο στα οποία έγινε αναφορά είναι από τα πιο αξιόλογα και 
ευδιάκριτα.  
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5. Κατάσταση διατήρησης του οικισμού - αλλοιώσεις  
 

Με μια πρώτη ματιά η εντύπωση που αποκτά κάποιος για τον οικισμό είναι ότι 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις. Αυτό γίνεται διότι πολλά 
σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα χωρίς να έχουν δεχτεί επεμβάσεις τα τελευταία 50 χρόνια. Οι 
αρνητικές επεμβάσεις είναι ακόμα λίγες και δεν έχουν καλύψει το σύνολο τόσο, ώστε να 
αλλοιώσουν την κλίμακα του οικισμού, όπως έχει γίνει σε άλλα χωριά όπως το Μονοδέντρι.  

Επίσης οι μαντρότοιχοι είναι  ψηλοί και δεν υπάρχει εικόνα του εσωτερικού των 
σπιτιών. 

 

 
Εικόνα 12: Ερείπια του Διλόφου 

 
Παρατηρώντας όμως πιο προσεκτικά, οι αλλοιώσεις αρχίζουν και γίνονται ορατές. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιτιών αλλοίωσης του οικισμού. Η μια είναι η εγκατάλειψη και η 
άλλη η μη ορθή ανθρώπινη παρέμβαση. Ξεκινώντας από την εγκατάλειψη, σημειώνεται ότι 
το τελικό της στάδιο είναι η κατάρρευση. Στο Δίλοφο το 1/338

Δυστυχώς στο Δίλοφο συναντάμε και τις δύο περιπτώσεις απλά είναι ακόμα, σχετικά με 
τα υπόλοιπα Ζαγοροχώρια, πιο ήπιας μορφής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν δύναται να 
φτάσει σε πολύ χειρότερο σημείο εάν η κατάσταση δεν ελεγχθεί. Οι αλλοιώσεις που 

 περίπου των κτιρίων του είναι 
ερειπωμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου ότι έχει απομείνει από την 
κατασκευή να πνίγεται από την βλάστηση  και  να δημιουργούνται κενά στον δομημένο 
χώρο (Εικ. 12). Σε πολλές περιπτώσεις τα υλικά αφαιρούνται και χρησιμοποιούνται αλλού. 

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί αλλοιώσεις στον πολεοδομικό ιστό. Οι επεμβάσεις τώρα 
που γίνονται στα κτήρια που ήδη κατοικούνται ή πρόκειται να κατοικηθούν μετά από 
μεγάλη περίοδο εγκατάλειψης, εάν δεν είναι σωστές και δεν εναρμονίζονται με τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού δημιουργούν μορφολογικές αλλοιώσεις. 

38 Τα αριθμητικά στοιχεία είναι από την άσκηση στο ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

ΕΜΠ, των Γεωργούλη Αικατερίνη-Σιούντρη Κωνσταντίνα με θέμα "Δίλοφο -Κεντρικό Ζαγόρι Ιωαννίνων", 2003  
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παρατηρούνται ως επί το πλείστον είναι, στην χρήση τσιμέντου (στα αρμολογήματα στις 
ρωγμές και εξωτερικές επιφάνειες τοίχων), στην αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων 
με μεταλλικά μη συμβατά ή διάνοιξη νέων με άλλες διαστάσεις, στις ανακατασκευές των 
στεγών όπου χρησιμοποιείται πλάκα άλλου χρώματος πιο ανοιχτόχρωμη ή σκέτος τσίγκος 
(κυρίως στην στέγαση των αυλοθύρων), στην αντικατάσταση μέρους των μαντρότοιχων με 
κιγκλιδώματα,  στην κατασκευή νέων προσθηκών οι οποίες δεν εντάσσονται μορφολογικά 
στον οικισμό, στην τοποθέτηση κεραιών τηλεόρασης  και στην αυθαίρετη επιλογή 
χρωμάτων στις όψεις. Όλα τα παραπάνω όμως, λίγο έως πολύ είναι αναστρέψιμες 
επεμβάσεις. Το χειρότερο είναι η κατασκευή νέων κτηρίων στην θέση παλιών τα οποία δεν 
τηρούν τις αναλογίες των όγκων (Εικ.13).  

 

 
Εικόνα 13: Νέα οικοδομή στο Δίλοφο39

Ποια λοιπόν θα είναι η εξέλιξη και το μέλλον του οικισμού; Αυτό είναι ένα ερώτημα που 
μας προβληματίζει διότι βλέπουμε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορούν να χαθούν αξίες που 
έχουν κρατήσει αιώνες. Έχουμε στα χέρια μας ένα σύμπλεγμα χωριών, μοναδικό στην 
Ελλάδα, σε ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο το οποίο σταδιακά καταστρέφεται και αλλοιώνεται 
από την κακή εκμετάλλευση και τις επεμβάσεις μη ευαισθητοποιημένων ανθρώπων στις 
περιουσίες τους. Πρέπει να βρεθεί λύση στο πως θα συνυπάρξουν η εξέλιξη και ο σεβασμός 
στο παλιό. Στην εποχή που ζούμε είναι πλέον ουτοπικό να πιστεύουμε ότι το Δίλοφο θα 
κατοικηθεί όπως στο παρελθόν. Είναι πλέον ένας τόπος δεύτερης κατοικίας και αναψυχής 

 
 
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στο Δίλοφο και είναι 

πολύ δύσκολο να αναστραφεί. 
Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις 

επεμβάσεων και κατασκευής νέων κτηρίων τα οποία είναι υποδειγματικά από 
αρχιτεκτονικής άποψης σεβόμενα τον χαρακτήρα και την μορφολογία του οικισμού. 

39 Το κτήριο της εικόνας 13 αντικατέστησε αυτό της εικόνας 12 
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και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διατήρηση και η επανάχρησή του υπό αυτούς τους 
όρους. Τα κίνητρα και η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και είναι το πρώτο βήμα μαζί με 
την "εκπαίδευση" των ιδιοκτητών, νέων και παλιών στο πως επεμβαίνουμε σε 
παραδοσιακούς οικισμούς. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
(μεσαιωνικά χωριά της Ιταλίας, παραδοσιακοί οικισμοί στην Ν.Γαλλία, στην Αγγλία κ.ο.κ) 
στα οποία η σύγχρονη ζωή και το ιστορικό περιβάλλον συνυπάρχουν με αρμονία.  

Δύσκολος στόχος, όχι ακατόρθωτος, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, 
πολίτες και πολιτεία. 

 

Εικόνα 14: Το Δίλοφο σε φωτογραφία των αρχών του 20ου αι. (Αγνώστου) 
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Περίληψη  

 
Με άξονα το δίπολο ευεργεσία – sponsoring διερευνάται η επίδραση, στον ορεινό 

πολιτισμό του Ζαγορίου, της μετάβασης από την κοινωνία της «μακράς διάρκειας» στην 
κοινωνία του καταναλωτισμού. Από το Ζαγόρι της ευεργεσίας και του πολιτισμού, στο 
Ζαγόρι - προϊόν προς κατανάλωση από την βιομηχανία του τουρισμού. Το πέρασμα από την 
προβιομηχανική, παραδοσιακή κοινωνία στη σύγχρονη αποδυναμώνει τη συλλογικότητα 
και εκφυλίζει την έννοια της ευεργεσίας. Η σύγχρονη κοινωνία υιοθετεί την ανταποδοτική 
χορηγία, το sponsoring, για την εύνοια της οποίας ο πολιτισμός πρέπει να αποδείξει την 
(οικονομική) αξία του. Στον στίβο του ανταγωνισμού, που η ηγεμονία της αγοράς έχει 
ανάγει σε υπέρτατη αξία, οι ορεινές περιοχές είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Η αγοραπωλησία 
του πολιτισμού μοιάζει ελκυστική, όταν το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται και οι ορίζοντες 
ανάπτυξης στενεύουν. Το αν θα επικρατήσει η λογική του Ζαγορίου για κατανάλωση ή αν 
θα αναζητηθούν εκείνες οι εσωτερικές δυνάμεις που θα ξαναγεννήσουν τον πολιτισμό στο 
Ζαγόρι, επαφίεται στην τοπική και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Το σίγουρο είναι, ότι η 
πρώτη επιλογή θα οδηγήσει στο τέλος του πολιτισμού του Ζαγορίου.  

 
 

Abstract 
 
Focusing on the dipole benefaction - sponsoring, we research, the effect on Zagori’s 

mountain culture, of the transition from the society of “long duration” to the society of 
consumption. From the Zagori of benefaction and culture to the brand-Zagori for 
consumption from the tourism industry. The transition from the pre-industrial society to the 
modern one impoverishes collectivization and degenerates the concept of benefaction. 
Modern society adopts the concept of sponsoring, for the merit of which, culture has to 
prove evidence of economic value. In the competition arena that has been turned into the 
upmost value due to market hegemony, mountain regions are extremely vulnerable. The 
process of selling and buying culture seems rather attractive, when social amenities are 
being constantly reduced and development skyline sinks. Whether, it will be a Zagori for 
consumption or internal social dynamics are to be found able to regenerate culture in Zagori 
depends on local and national Greek society. What is certain is that the first choice will lead 
to the end of Zagori’s culture.  
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1. Εισαγωγή  
 

Το Ζαγόρι, σήμερα, στηρίζει την ανάπτυξή του αποκλειστικά σχεδόν στον τουρισμό, τον 
οποίο προσελκύει χάρη στο μοναδικής ομορφιάς φυσικό του περιβάλλον και την εξαιρετικά 
καλά διατηρημένη παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών του. Με άλλα λόγια, το Ζαγόρι 
ελκύει επισκέπτες κυρίως για τον πολιτισμό του. Αυτόν που, κατά βάση, αναπτύχθηκε τον 
17ο και 18ο αιώνα, όταν οι Ζαγορίσιοι ξενιτεύονται ακολουθώντας τους δρόμους του 
εμπορίου. Περιουσίες που δημιουργούνται από τις εμπορικές δραστηριότητες και ιδέες που 
ενσταλάζονται από τις κοινωνικές ζυμώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο γίνονται εφαλτήριο και 
στήριγμα της ανάπτυξης του Ζαγορίου. Δεν θα αρκούσαν, εντούτοις, από μόνες τους αν 
έλλειπαν οι συγκεκριμένες κοινωνικές δομές στις οποίες ευδοκιμούσε η συλλογικότητα, η 
αλληλεγγύη, η λιτότητα και η αίσθηση του καθήκοντος προς το σύνολο που διατηρούσε 
ισχυρό τον άγραφο θεσμό της ευεργεσίας. Πολλά δημιουργήματα του πολιτισμού του 
Ζαγορίου οφείλουν την ύπαρξή τους στο έργο των τοπικών ευεργετών. Το σύνολο του 
πολιτισμού του Ζαγορίου δεν θα ήταν αυτό που μας κληροδοτήθηκε, με απουσία της 
νοοτροπίας της ευεργεσίας και του τρόπου έκφρασής της στην παραδοσιακή κοινωνία. 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα, περίπου, και μετά, το Ζαγόρι βιώνει την παρακμή και την 
πληθυσμιακή αφαίμαξη που χαρακτηρίζει το σύνολο της ορεινής χώρας, παράλληλα με το 
τέλος της παράδοσης και το πέρασμα στην κοινωνία της βιομηχανίας και του καπιταλισμού. 
Η μετάβαση στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές δομές διεισδύει, σταδιακά, σε όλες 
τις εκφάνσεις του τρόπου ζωής της παραδοσιακής κοινωνίας, μεταλλάσσοντας ιδέες, 
έννοιες, θεσμούς. Η ευεργεσία χάνει τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά και εξελίσσεται 
στην σύγχρονη έννοια της χορηγίας, η οποία ωστόσο μόνο κατ’ όνομα ομοιάζει με την 
αντίστοιχη της αρχαίας Ελλάδας. Ο όρος χορηγία υιοθετεί τις αρχές του sponsoring, το 
οποίο σημαίνει την παροχή οικονομικής στήριξης με αντάλλαγμα την προβολή του 
σπόνσορα-χορηγού. Προβολή, η οποία δεν μένει στο πλαίσιο του ευφημισμού. Μέσω των 
μηχανισμών της αγοράς, ο χορηγός συνδέεται νοηματικά, συμβολικά, συνειρμικά με το 
πολιτιστικό προϊόν – σύνδεση που επιστρέφει ως πολλαπλό όφελος, κοινωνικό και 
οικονομικό, σ’ αυτόν. Στη σύγχρονη, εκφυλισμένη, έννοια της ευεργεσίας, ο πολιτισμός 
μοιάζει να διανύει αγώνα δρόμου προκειμένου να επιβιώσει. Ο ορεινός πολιτισμός, υλικός 
και άυλος, προσφέρεται ιδανικά σε μια κοινωνία πρόθυμη να τον καταναλώσει και η 
βιομηχανία του τουρισμού αναδεικνύεται ιδιαίτερα έμπειρη σ’ αυτό. Το πώς το Ζαγόρι θα 
ξεφύγει από μια φθηνή ανάλωση, σ’ ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον και υπό τη 
μέγγενη του οικονομικού στραγγαλισμού, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει, στο 
όραμα μιας υγιούς ανάπτυξης.    

 
 

2. Το Ζαγόρι του πολιτισμού και της ευεργεσίας 
 
Το Ζαγόρι, ένας μικρόκοσμος 45 οικισμών κρυμμένων «πίσω από το βουνό», άκμασε 

από τα τέλη του 17ου, τον 18ο αι. κυρίως, και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Η δημιουργία των 
οικισμών ξεκινά τον 15ο αι. περίπου και δεν είναι ταυτόχρονη για όλους αλλά σταδιακή. 
Οφείλεται στην ανάγκη για απομάκρυνση από τα κέντρα εγκατάστασης των κατακτητών 
και στην αναζήτηση ασφάλειας. Τους πρώτους δύσκολους αιώνες της πάλης για επιβίωση 
και συμφιλίωση με το ορεινό περιβάλλον ακολουθούν τρεις, περίπου, αιώνες ευημερίας και 
ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι και την αρχή των χρόνων της παρακμής, το Ζαγόρι 
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη μέριμνα για την 
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παιδεία, και από ένα θαυμάσιο οικιστικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από πληθώρα 
έργων υποδομής κοινής ωφέλειας όσο και ιδιωτικών αρχοντικών κατοικιών. Την ευμάρειά 
του, το Ζαγόρι, οφείλει αφενός στο υφιστάμενο τότε καθεστώς διοικητικών και άλλων 
προνομίων όσο και κυρίως στη δραστηριοποίηση και αξιοσύνη των Ζαγορίσιων. Μεταξύ των 
κατοίκων του πολλοί γίνονται έμποροι και ταξιδεύουν. Την περιουσία που αποκτούν από το 
εμπόριο αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, στο κτίσιμο αρχοντικών σπιτιών και, κυρίως, σε δωρεές 
προς τις κοινότητές τους, είτε ως έργα υποδομής (σχολεία, γεφύρια, οικοτροφεία, ναοί, 
μοναστήρια κλπ) είτε ως χρηματικά κληροδοτήματα (προίκα κοριτσιών, υποτροφίες, 
αποπληρωμή κεφαλικού φόρου, δωρεές προς την κοινότητα κλπ). Ο θεσμός της ευεργεσίας 
χαρακτηρίζει την κοινωνία του Ζαγορίου, στο σύνολό της. Δεν υπάρχει, σχεδόν, τόπος από 
τον οποίο να μη κατάγεται ένας ή περισσότεροι ευεργέτες1

Στον 20ο αιώνα, οι ορεινές κοινωνίες περνούν από τις κοινωνικοοικονομικές δομές της, 
ακόμη νωπής, παράδοσης σε αυτές μιας Ελλάδας που δυτικοποιείται, με ταχύτητες 
πρωτόγνωρα μεγάλες για τις εσωτερικές τους αντιστάσεις και ικανότητες αφομοίωσης. Το 
Ζαγόρι, καθόλου δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Η ορεινή Ελλάδα δεν 

.  
Το Ζαγόρι, σήμερα, αποτελεί μια από τις καλύτερα διατηρημένες ως προς το οικιστικό 

τους περιβάλλον, περιοχές της χώρας. Βέβαια, εννοούνται κυρίως οι οικισμοί του Κεντρικού 
και Δυτικού Ζαγορίου, γιατί στο Ανατολικό Ζαγόρι οι πόλεμοι και η κατοχή είχαν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή των παλιών, παραδοσιακών σπιτιών, στο σύνολό τους σχεδόν. 
Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που δημιουργήθηκε στην περιοχή, με τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις της λόγω της ποικιλίας του φυσικού περιβάλλοντος, ανήκει, κυρίως, στην 
τελευταία περίοδο της ιστορίας της παραδοσιακής κοινωνίας του Ζαγορίου –την περίοδο 
της ακμής της. Η πληθώρα αρχοντικών κατοικιών, ως απόρροια της ακμής και κατ’ 
επέκταση της οικονομικής ευμάρειας, σε συνδυασμό με ένα συνολικά αναπτυγμένο 
κτισμένο περιβάλλον –κτίρια λαϊκά, γεφύρια, μονοπάτια, σχολεία, ναοί, δημόσια κτίρια, 
βρύσες, πλατείες κλπ- συνθέτει ένα οικιστικό σύνολο (και ως τέτοιο πρέπει να νοείται), 
μοναδικό της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.  

Η κοινωνική παρακμή του Ζαγορίου, που ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα, 
ολοκληρώνεται στα μέσα του και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70, οπότε η περιοχή 
χάνει τον πληθυσμό της (Β’ Παγκ. Πόλεμος, Εμφύλιος, αστικοποίηση), με εξαίρεση έναν 
μικρό αριθμό κατοίκων που βρίσκουν λόγο να μένουν πίσω. Η αλλαγή του αιώνα, 
χαραγμένη ήδη από την βιομηχανική επανάσταση που μεταμορφώνει την Ευρώπη, 
κοινωνικά και οικονομικά, στραγγίζει την εγχώρια ορεινή χώρα και σηματοδοτεί το τέλος 
της ιστορίας των παραδοσιακών, αγροτικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράστηκαν στη 
διάρκεια των πέντε περίπου αιώνων της οθωμανικής κατοχής.  

1 Για να θυμίσουμε, ενδεικτικά, κάποιους: στο Τσεπέλοβο γεννήθηκαν οι εθνικοί ευεργέτες Αναστάσιος Τσούφλης, 

Ιωάννης Δούμας και Γεώργιος Μπήκας. Στο Πάπιγκο, ο Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος, με χρήματα του οποίου 

κτίστηκε σχολείο, λειτούργησαν άλλα δύο και πληρώνονταν οι δάσκαλοι (στη μνήμη της μητέρας του Καλίνας, τα 

σχολεία ονομάστηκαν Καλίνεια). Στο Μεσοβούνι γεννήθηκε ο Κ. Χαντζαρόπουλος,  στη Βωβούσα ο Αλέξης Μίσιος 

με χρήματα του οποίου κτίστηκε το γεφύρι του οικισμού, στο Μονοδένδρι τα αδέρφια Μάνθος και Γιώργος Ριζάρης 

(Ριζάρειος Σχολή). Από το Σκαμνέλι κατάγεται ο εθνικός ευεργέτης Βαρόνος Σίνας και τα αδέρφια Δημήτριος και 

Χριστόδουλος Σαϊτζής, με των οποίων τα χρήματα κατασκευάστηκε ναός στο κέντρο του χωριού. Από τα Άνω 

Πεδινά κατάγεται ο Ιωάννης Λαμπριάδης (Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή) και από το Βραδέτο, ο Νούτσος 

Κοντοδήμος, ο οποίος χρηματοδότησε την κατασκευή του γεφυριού του Νούτσου ή Κόκκορη. Από το Καπέσοβο 

κατάγονται τα αδέρφια Κωνσταντίνος και Παύλος Πασχάλης (Πασχάλειος Σχολή) και από το Κουκούλι ο Ευγένιος 

Πλακίδας (γεφύρι τρίτοξο ή του Πλακίδα, στους Κήπους).  
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συμπεριλαμβάνεται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της υπόλοιπης χώρας, τις δεκαετίες 
που ακολουθούν. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, ίσως τελικά το τίμημα της υστέρησης που 
κλήθηκαν να πληρώσουν, να ήταν χαμηλό συγκριτικά με το όφελος που μέχρι σήμερα 
συνεχίζουν να μετρούν στην πολύτιμη ομορφιά και ισορροπία μεταξύ της φύσης και του 
πολιτισμού τους. Το Ζαγόρι, ειδικά, ευνοημένο γερά από το παρελθόν του και αθέατο από 
τις κεραίες της φθηνής ανάπτυξης που έπληξε όσες περιοχές έτυχε να βρέχονται από 
θάλασσα έμεινε αλώβητο. Της ανακάλυψής του από τη βιομηχανία του τουρισμού είχε, 
ευτυχώς, προηγηθεί η συνειδητοποίηση της αξίας του κτισμένου περιβάλλοντός του και, 
κυρίως, της σημασίας της προστασίας του. Η μετατροπή του σε τουριστικό προορισμό, η 
οποία εντάθηκε από το ’90 και μετά, δεν υπήρξε άμοιρη αρνητικών επιπτώσεων, ωστόσο 
αυτές θα χαρακτηρίζονταν ως μάλλον περιορισμένες, στο σύνολο της περιοχής. Εντούτοις, 
αυτό που δεν ανέκτησε το Ζαγόρι είναι ένας ισχυρός κοινωνικός ιστός. Λίγοι κάτοικοι 
επέστρεψαν στην περιοχή, κυρίως για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού 
ενώ και η εύκολη σύνδεση με τα Ιωάννινα καθιστά εφικτή την μόνιμη παραμονή των 
κατοίκων στην πόλη σε συνδυασμό με μια περιοδική παραμονή στο Ζαγόρι, όταν οι 
επαγγελματικές ανάγκες το απαιτούν. Λίγες οικογένειες σε ορισμένους οικισμούς και, 
ενίοτε, δύο, τρεις ή και κανένας μόνιμος κάτοικος σε άλλους, δεν συνιστούν ανθρώπινη 
παρουσία ικανή να διαμορφώσει ένα συνεκτικό κοινωνικό ιστό.     

 
 

3. Η σημασία της ευεργεσίας στην παραδοσιακή κοινωνία 
 
Η έννοια και η σημασία της ευεργεσίας πρέπει να εξετασθούν στο κοινωνικοοικονομικό 

πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας, μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν. Οι κοινωνίες του 
ορεινού χώρου είναι κοινωνίες προ-βιομηχανικές, αγροτικές, μη-καπιταλιστικές, 
εσωστρεφείς, όχι πλήρως απομονωμένες αλλά με χαμηλότερο ή ψηλότερο βαθμό 
επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, αυτάρκεις σε μεγάλο βαθμό, αυτό-παραγωγικές και αυτό-
καταναλωτικές. Πυρήνα της παραδοσιακής κοινωνίας αποτελεί η οικογένεια και ευρύτερο 
σύνολο η κοινότητα. Η δομή της οικογένειας, οι σχέσεις συγγένειας μεταξύ των μελών της 
κοινότητας, η εσωτερική κοινωνική, ταξική ιεράρχηση και οι κοινωνικοί θεσμοί που ορίζουν 
τη λειτουργία του συνόλου σκιαγραφούν τους βασικούς δομικούς άξονες των παραδοσιακών 
κοινωνιών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της κοινότητας είναι η αίσθηση 
του «ανήκειν», των μελών της. Η έννοια της κοινής ταυτότητας, η οποία αποτυπώνεται και 
σε ένα σύνολο αξιών, ηθικής, κανόνων συμπεριφοράς, νοοτροπίας και συλλογικής 
συνείδησης. Βασικά στοιχεία της ορεινής κοινωνίας, το μικρό μέγεθος, η γνωριμία όλων των 
κατοίκων μεταξύ τους και η ομαδική συμβίωση που στηρίζεται στα στοιχεία της κοινωνικής 
συνοχής και της αλληλεγγύης. Σε αυτά συμβάλλουν έντονα και οι συγγενικές σχέσεις. Η 
παραγωγή είναι οργανωμένη σε οικιακή βάση. Υπάρχει διακριτός καταμερισμός εργασίας 
μεταξύ των μελών της οικογένειας, με βάση το φύλο και την ηλικία. Τα παιδιά 
ενσωματώνονται από μικρή ηλικία στην παραγωγική διαδικασία. Η οικογένεια παράγει 
αγροτικά προϊόντα (κτηνοτροφικά κυρίως και καλλιέργεια κηπευτικών) στη βάση των 
αναγκών της –προϊόντα που καταναλώνει η ίδια. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή μορφή 
οικονομίας νοείται ως ενσωματωμένη (embedded economy) με την έννοια ότι εντάσσεται 
σε, και εξαρτάται από, τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις (Νιτσιάκος, 2004, Funnell and 
Parish, 2001). 

Η ευεργεσία προϋποθέτει την ύπαρξη πλούτου, η απόκτηση του οποίου αρχίζει μετά τον 
17ο αιώνα, κυρίως, και γιγαντώνεται τον 18ο αιώνα, στο Ζαγόρι συγκεκριμένα, οπότε οι 
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ξενιτεμένοι Ζαγορίσιοι έχουν εδραιώσει τις εμπορικές τους δραστηριότητες στους τόπους 
που μεταναστεύουν. Το εμπόριο είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα που αποφέρει 
πλούτο. Γι’ αυτό, εξάλλου, όπως αποδεικνύεται από διάφορες επιγραφές, οι περισσότεροι 
ευεργέτες είναι έμποροι. Στη δεδομένη κοινωνική δομή του ορεινού χώρου η ευεργεσία 
εκφράζεται, καταρχήν, στο πλαίσιο της ισχυρής, συνειδησιακά, αίσθησης ευθύνης απέναντι 
στους άλλους, απέναντι στην κοινωνία ως σύνολο. Ευθύνη που γεννάται μέσα από το υφάδι 
των άγραφων κανόνων που διέπουν την κλειστή κοινωνία και ιεραρχεί ψηλά την αξία της 
προσφοράς στο κοινό καλό. Αυτή, η συλλογική ευθύνη, υπαγορεύει ως καθήκον το χάρισμα 
μέρους (ή και όλης ενίοτε) της αποκτηθείσης περιουσίας, για την ευημερία της κοινότητας 
που έχει μείνει πίσω. Όπως γράφει ο Νιτσιάκος (2004): «Τα μέλη των κοινοτήτων 
καλλιεργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και η αλληλεγγύη είναι ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά των σχέσεων που τους ενώνουν. Χαρακτηριστικό στοιχείο στις σχέσεις των 
μελών της κοινότητας ήταν η συλλογική ευθύνη. Σε περίπτωση που η κοινότητα αδυνατούσε 
να ανταποκριθεί στη φορολογία, οι προεστοί καλούνταν να βρουν λύση και κάποιες φορές 
δάνειζαν έντοκα οι ίδιοι το κοινό. Αυτό αποτελούσε αναγκαιότητα, καθώς ακόμα και όταν 
μειωνόταν ο πληθυσμός, δεν ελαττωνόταν ταυτόχρονα και η φορολογική οφειλή. Έτσι, η 
κοινοτική αλληλεγγύη δεν ήταν μόνο θέμα συνείδησης των υποχρεώσεων των μελών της 
κοινότητας, αλλά θέμα επιβίωσης». 

Στα κίνητρα πίσω από την ευεργεσία πρέπει, επίσης, να σημειωθεί η υπαρξιακή 
συνιστώσα, η οποία υπάρχει ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση (Νούτσος, 2008) και η 
επιδίωξη της υστεροφημίας ταυτόχρονα με την απόλαυση του κοινωνικού κύρους. Η 
μνημόνευση μέσα στην τοπική (και όχι μόνο) κοινωνία, η αναγνώριση, ο σεβασμός των 
υπολοίπων είναι η ηθική ανταμοιβή του ευεργέτη. Το ξεχώρισμα από το σύνολο, όπου όλοι 
ξέρουν όλους, και η τοποθέτηση στο βάθρο του αξιακού συστήματος. Σε μεγάλο βαθμό, η 
ευεργεσία προσεγγίζει την έννοια της χορηγίας, όπως αυτή εκφράστηκε στην αρχαία 
Ελλάδα. Η ευεργεσία αντλεί ενέργεια και από την απόσταση που παρεμβάλλεται ανάμεσα 
στον ξενιτεμένο και την γενέθλια γη. Απόσταση, στην οποία η δύναμη της συγγένειας –η 
οικογένεια και οι συγγενείς που μένουν πίσω στο χωριό- και η αίσθηση του «ανήκειν» 
λειτουργούν ελκτικά, εξουδετερώνοντας τις όποιες απωθητικές δυνάμεις θρέφει η χωρική 
διάσταση. Έτσι, η πράξη της ευεργεσίας μετουσιώνεται στη μείωση της απόστασης, στην 
επανασύνδεση της διασποράς με τον γενέθλιο τόπο (Νούτσος, 2008). Σημαίνει, ίσως, και 
την συμβολική παρουσία του ευεργέτη στον τόπο του (παρών μέσα από τα έργα του) 
αντίβαρο στη φυσική του απουσία. Υπήρξαν ευεργέτες που ποτέ δεν επέστρεψαν στον τόπο 
καταγωγής τους. Η μνήμη του γενέθλιου τόπου παραμένει ισχυρή, όπως και η απώλεια 
αγαπημένων ανθρώπων που προκαλεί θλίψη την οποία αντισταθμίζει η ευεργεσία ως 
υπέρβαση της καθημερινότητας και ροπή προς το «υψηλό», όπως λέει ο Kant. Η 
υστεροφημία, μέσω της ευεργεσίας, είναι, επίσης, μια μορφή νίκης του θανάτου αφού θα 
παραμείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη (Νούτσος, 2009).      

Ο θεσμός της ευεργεσίας ισχυροποιείται στα χρόνια εκκόλαψης των συνθηκών που θα 
οδηγήσουν, αργότερα, στην επανάσταση. Η ξενιτιά είναι και ο χώρος επαφής με τις 
κοινωνικές ζυμώσεις που πλάθουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Στον απόηχο της γαλλικής 
επανάστασης, σχηματοποιούνται οι ιδέες για διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 
καλύτερη ζωή, για ελευθερία. Ιδέες που πρέπει να μεταλαμπαδευθούν στις υπόδουλες 
ορεινές κοινωνίες. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της παιδείας στην συλλογική αφύπνιση 
που θα θεμελιώσει την μελλοντική απαίτηση για ελευθερία εξηγεί το πλήθος των σχολείων 
που οι ευεργέτες κτίζουν στο Ζαγόρι –και χάρη στους οποίους, τελικά, η περιοχή φτάνει σε 
εξαιρετικά επίπεδα πνευματικής ανάπτυξης, τέτοια που λίγες ορεινές περιοχές στον 
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ελληνικό χώρο επιτυγχάνουν. «Η ευεργεσία απευθύνεται σε μια τοπικότητα που αρχίζει να 
κινείται. Νέους που πρέπει να πάνε σχολείο, να διδαχθούν, να διαδεχθούν τους δασκάλους 
τους» σημειώνει ο Νούτσος (2008). Η συλλογική ευημερία έδωσε ανάσα στον αγώνα για 
επιβίωση, δυνατότητα για πνευματική ανάπτυξη και μαγιά, αργότερα, για διεκδίκηση της 
ελευθερίας. 

Βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, στην 
παραδοσιακή κοινωνία, είναι και η δημιουργία των συνεταιρισμών2. Άτομα με κοινή 
παραγωγική δραστηριότητα συνεργάζονταν σχηματίζοντας κοινοπραξίες, ομάδες, 
συνεργατικές εταιρίες. Οι συνεταιρισμοί διέπονταν από, και πίστευαν σε, ορισμένες αξίες, 
στη βάση των οποίων λειτουργούσαν. Μεταξύ των έντεκα συνολικά συνεργατικών αξιών, 
όπως αυτές σημειώνονται στη σχετική βιβλιογραφία3

Υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι ο θεσμός της ευεργεσίας, έτσι όπως παρουσιάζεται, 
αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία χωρίς ιεραρχίες. Καθόλου δεν είναι έτσι. Οι 
παραδοσιακές κοινωνίες είχαν σαφή κοινωνικό διαχωρισμό μεταξύ των μελών τους, ο 
οποίος εκφράζεται και χωρικά. Στο Ζαγόρι, συγκεκριμένα, η κοινωνική διαστρωμάτωση 
είναι φυλετική και επαγγελματική: υπάρχουν οι Ζαγορίσιοι, η γηγενής φυλή που αποτελεί 
την ανώτερη κοινωνική ομάδα, οι Μέτοικοι, δηλαδή κάτοικοι που έχουν έρθει στην περιοχή 
από άλλα μέρη της Ηπείρου και έχουν σταδιακά αφομοιωθεί και οι Γύφτοι. Οι Μέτοικοι και 
οι Γύφτοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε δική τους γη. Οι Ζαγορίσιοι είναι έμποροι, 
δάσκαλοι, επιστήμονες, δημόσιοι υπάλληλοι, παπάδες κλπ. Οι Μέτοικοι είναι οι άνθρωποι 
των όπλων που προστατεύουν τους Ζαγορίσιους και εργάτες στα χωράφια των Ζαγορίσιων, 
ενώ οι Γύφτοι είναι σιδεράδες, οργανοπαίκτες, καλαθοπλέκτες κλπ που κατοικούν στην 
περιφέρεια του οικισμού, χωρίς κοινωνικοοικονομικό ρόλο στην Ζαγορίσια κοινωνία 
(Σταματοπούλου, 1990). Διαχωρισμός χαρακτηρίζει και τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι 
λειτουργούν με συγκεκριμένη ιεραρχία μεταξύ των μελών τους και σαφή καταμερισμό 
εργασίας. Εντούτοις, η ιεράρχηση δεν εμποδίζει την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, 

, αναφέρονται και οι αξίες της 
κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους. Η ευθύνη για το κοινό καλό είναι 
ενσωματωμένη στη δομή της λειτουργίας των συνεργατικών εταιριών, γεγονός που 
αναδεικνύει το πόσο ισχυρά διαποτισμένη με το αίσθημα της αλληλοβοήθειας ως καθήκον, 
είναι η παραδοσιακή κοινωνία. Η ευεργεσία, επομένως, προέρχεται και από τους 
συνεταιρισμούς, ως απόρροια της ιδεολογικής βάσης ύπαρξης και λειτουργίας τους. «Τα 
ετήσια κέρδη του συνεταιρισμού (των Αμπελακίων) διαμοιράζονται στα μέλη (…) ύστερα 
από την αφαίρεση σημαντικών ποσών για έργα κοινής ωφέλειας και για φιλανθρωπικούς, 
πολιτιστικούς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς (…)» (Ηρακλέους, 2006). Η ευεργεσία 
ανθεί μέσα σε σχηματισμούς που δημιουργούνται για καθαρά οικονομικούς λόγους. Η 
προάσπιση των οικονομικών αναγκών των μελών ιεραρχείται ως πιο σημαντική. Η κάλυψη 
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών έπεται, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η σημασία 
της. Προφανώς πρέπει να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες των μελών για να 
δημιουργηθεί, στη συνέχεια, η δυνατότητα διάθεσης χρημάτων και σε άλλους σκοπούς. 
Εξάλλου, «συνεργατική εταιρεία είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία συνδέονται 
εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης 
επιχείρησης» (Ηρακλέους, 2006).       

2 Συνεταιρισμοί υπήρχαν σε όλες, σχεδόν, τις οικονομικές δραστηριότητες: των μαστόρων, των ραφτάδων, των 

χρυσοχόων, των καποτάδων, των αλευράδων, των παραγωγών μεταξιού κλπ (Χατζημιχάλη, 1953). 
3 Για τις Συνεργατικές Αξίες (values) βλ.: Ηρακλέους, 2006. 

142



κοινωνικής ή οικονομικής, η οποία επιδιώκεται ως προϋπόθεση επιβίωσης και με στόχο το 
κοινό καλό και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για το σύνολο. 

 
 

4. Από την ευεργεσία στην ανταποδοτική χορηγία   
 
Η μετάβαση από την προ-βιομηχανική κοινωνία στην καπιταλιστική και στη σύγχρονη 

κοινωνία της «ελεύθερης αγοράς» ανέτρεψε ριζικά τις προγενέστερες κοινωνικές δομές. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο θεσμός της ευεργεσίας μεταλλάχθηκε, δεδομένου ότι ανατράπηκαν ένα 
προς ένα τα θεμέλια που τον στήριζαν. Μεταβλήθηκε, καταρχήν, λεκτικά αφού η ευεργεσία, 
ως έννοια, έπαψε να υφίσταται. Η ανάγκη να περιγραφεί με ακρίβεια η δραστηριότητα στη 
σύγχρονη μορφή της δημιούργησε την έννοια του sponsoring, στην αγγλική γλώσσα, που 
υιοθετήθηκε από τον εγχώριο πολιτισμό με τις έννοιες του σπόνσορα και της ανταποδοτικής 
χορηγίας, σε μια επιθυμία επαναφοράς του αρχαιοελληνικού όρου. Ακριβώς ο όρος 
ανταποδοτική περιγράφει τη νέα έννοια: δωρεά με αντάλλαγμα, που οι σύγχρονοι κανόνες 
ζωής επιβάλλουν να είναι, έμμεσα, οικονομικό.  

Μια πρώτη διαφοροποίηση του sponsoring από την χορηγία αλλά και από την 
ευεργεσία είναι η μη υποχρεωτική του φύση. Το sponsoring δεν αποτελεί σύγχρονο 
κοινωνικό θεσμό, είναι προαιρετικό. Η χορηγία, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν υποχρεωτική 
ενώ και στην παραδοσιακή κοινωνία αποτελούσε θεσμό και έφερε το βάρος του κοινωνικού 
καθήκοντος. Η χαλάρωση των κοινωνικών ηθικών αξιών συμβάλλει στην αποδυνάμωση 
θεσμών και κανόνων υπό την, σιωπηρή, νομιμοποίηση του ότι εμπεριέχουν μια διάσταση 
υποχρέωσης απέναντι στο σύνολο που μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στο δρόμο για 
την προσωπική ελευθερία. Τι πετυχαίνεται, υπογείως, έτσι; Πολλά. Αρχικά, η σταδιακή 
αποκοπή και απεμπλοκή της έννοιας της ευεργεσίας από την έννοια του καθήκοντος. Η μη 
ταύτιση των δύο εννοιών ίσως είναι και ευχάριστα αποδεκτή αφού καταργεί μεμιάς ένα 
μεγάλο κοινωνικό βάρος. Ο χρόνος λειτουργεί εξαιρετικά υποβοηθητικά, ειδικά σε μια 
κοινωνία με βραχύβια μνήμη, όπως αποδεικνύεται η σύγχρονη. Η τόσο ισχυρή, άλλοτε, 
έννοια του κοινωνικού καθήκοντος απαλύνεται και χάνεται μέχρι που θα φτάσει, ίσως, να 
μη διακρίνεται και ως πράξη αληθινή –όταν οι ευεργέτες αναμιχθούν με πλάσματα της 
φαντασίας και γίνουν ήρωες-μύθοι για κάποιες επόμενες γενιές. Η αποδέσμευση από την 
υποχρέωση περιορίζει τη συνέχιση της ευεργεσίας στην απόδοση τιμών στους ευεργέτες, 
λειτουργώντας και ως συνειδησιακό άλλοθι, και απαλλάσσει από την ανάγκη μίμησής της. 
Όμως, η χαλάρωση των θεσμών αποδυναμώνει και τις κοινωνικές δομές. Η μη ευθύνη για το 
σύνολο δεν μένει στην ευεργεσία μόνο αλλά διαποτίζει τη συνολική κοινωνική νοοτροπία, 
που μεταφέρει το κέντρο βάρους σε ατομικό επίπεδο. Μια κοινωνία αποσυνδεδεμένη από 
τον εαυτό της εκχωρεί δημόσιο χώρο στην σφαίρα του ιδιωτικού και χαλαρώνει τις άμυνές 
της στην κλοπή των κοινωνικών της κεκτημένων. Η προαιρετική φύση του sponsoring, την 
ίδια στιγμή που αίρει την υποχρέωση της επιστροφής μέρους της περιουσίας του πλούσιου 
(ατόμου ή εταιρίας) στην κοινωνία (σε βάρος, συχνά, της οποίας γίνεται πλούσιος/α) του 
χαρίζει και το πλεονέκτημα της καλής, αγαθής, πράξης που αποκτά επιπλέον αξία. Κυρίως 
όμως μετατρέπει το sponsoring σε κοινωνική ανάγκη. Οι πολίτες πρέπει να αιτηθούν για 
χορηγία και, ως εκ τούτου, να ανταποδώσουν. Σταδιακά, η ανταπόδοση γίνεται μάλλον 
καθοριστική της χορηγίας. Η πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη, συγκριτικά με τον 
περιορισμένο αριθμό δυνητικών χορηγών, τους δίνει το πλεονέκτημα επιλογής κατεύθυνσης 
της προσφοράς. Κριτήριο, αναμφίβολα, θα αποτελέσει το τελικό όφελος που επιστρέφει 
στον σπόνσορα, με όποια μορφή κρίνει αυτός ότι τον εξυπηρετεί. Η ανταποδοτική χορηγία 
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είναι, τελικά, μια μορφή συμφωνίας. Ένα συμβόλαιο μεταξύ χορηγού και χορηγούμενου, 
βάσει του οποίου ορίζονται οι υποχρεώσεις και των δύο μερών. Η υπογραφή συμβολαίου 
σχηματοποιεί την χορηγία ως οικονομική συναλλαγή, την ίδια στιγμή που ακυρώνει την 
αξία της ισχύος του έντιμου λόγου που δεν χρειάζεται χαρτιά για να επικυρωθεί. Βαθύτερα, 
φανερώνει ότι η σύγχρονη κοινωνία διέπεται από ανασφάλεια, έλλειψη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και αβεβαιότητα.  

Από το συλλογικό «καθήκον» λοιπόν, στη σύγχρονη «ανταπόδοση», την τόσο 
συνυφασμένη με την οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Από την κοινωνία των παραγωγών, 
στην κοινωνία των καταναλωτών. Από την κοινωνία της «μακράς διάρκειας», στην κοινωνία 
της διάρκειας με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης. Από την κοινωνία των αξιών της 
αποταμίευσης, της αντοχής, των αργών ρυθμών, της φιλτραρισμένης αφομοίωσης, της 
συλλογικότητας, της λιτότητας, της οικονομίας πόρων και της επίγνωσης της κοινωνικής 
ταυτότητας, στην κοινωνία των αξιών της σπατάλης, του εφήμερου, της ιλιγγιώδους 
ταχύτητας, της άκριτης μίμησης, του ατομικισμού, της υπερκατανάλωσης, της λεηλασίας 
πόρων και της κοινωνικής αρρυθμίας και απώλειας ταυτότητας. Από την κοινωνία της 
ιστορικής ακινησίας, των αργών μετασχηματισμών και του πολιτισμού των πραγματικών 
αναγκών, την κοινωνία που είναι αναγκασμένη να παράγει τα πάντα να γεννάει τις 
απαραίτητες τεχνικές και να ζει από τους δικούς της πόρους (Ρόκου, 1998), στην ρευστή 
κοινωνία της ανασφάλειας, του φόβου, του εκτροφείου των αβεβαιοτήτων και των 
λειτουργιών που έχουν γίνει βορά στο φαγοπότι των δυνάμεων της αγοράς (Bauman, 2009). 
Από την κοινωνία των αγαθών, στην κοινωνία των προϊόντων. Δύο κοινωνίες αντίθετες. Η 
ευθύνη προς το σύνολο, της κοινωνίας των παραγωγών, αντικαταστάθηκε από την ευθύνη 
προς τον εαυτό. Ο Bauman (2008) γράφει, «ευθύνη, σημαίνει πλέον, πέρα ως πέρα, ευθύνη 
απέναντι στον εαυτό».  Το πέρασμα στην κοινωνία των καταναλωτών, όχι μόνο αφαίρεσε το 
βάρος της έγνοιας για το σύνολο αλλά το έστρεψε και προς το ίδιο το άτομο που φέρει την 
ευθύνη  να ανταμείβει τον εαυτό του και μόνο («το χρωστάτε στον εαυτό σας…»). Και η 
ευθύνη ικανοποιείται (προσωρινά) μέσα από ατέλειωτα προϊόντα προς κατανάλωση, 
προορισμένα να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε επιθυμία, οποιαδήποτε στιγμή αυτή γεννηθεί.  

Η χορηγία, ανταποδοτική ή όχι, παραμένει μεταφορά πόρων από τον ιδιώτη, στο 
δημόσιο. Ήταν πάντα έτσι. Ωστόσο, σε μια κοινωνία στην οποία η αξία του χρήματος έχει 
σκαρφαλώσει στην κορυφή, η μεταφορά αυτή αποκτά διαστάσεις θυσίας. Το άτομο φέρει 
την υπέρτατη ευθύνη της ατομικής ευημερίας, που κατακτιέται μόνο μέσα από την 
εκπλήρωση του τρίπτυχου «αγόρασέ το – απόλαυσέ το – πέτα το». Η παραχώρηση 
χρημάτων για την ευημερία των άλλων είναι ταυτόχρονα στέρηση του ψηλότερου αξιακά 
κεκτημένου και μείωση των δυνατοτήτων επίτευξης της ατομικής ευημερίας. Το βάρος μιας 
τέτοιας θυσίας μπορεί να γίνει ανεκτό μόνο με την προϋπόθεση ανταλλάγματος, που θα 
καλύψει το κενό. Όμως, ποιος θέτει το όριο της θυσίας; Το ίδιο το άτομο, απαντά ο Bauman 
(2008): «Εν τη απουσία μιας κυρίαρχης μετάφρασης της «σιωπηρής επιταγής» σε 
πεπερασμένο ευρετήριο υποχρεώσεων και απαγορεύσεων, επαφίεται πλέον στα άτομα να 
θέτουν τα όρια της ευθύνης τους για άλλους ανθρώπους να σύρουν τη διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στις εύλογες και μη εύλογες ηθικές παρεμβάσεις, όπως και να αποφασίζουν μέχρι 
ποιου σημείου είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη δική τους ευημερία χάριν της εκπλήρωσης των 
ηθικών ευθυνών τους απέναντι σε άλλους». 

Οι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε η ευεργεσία δεν διαφέρουν καθόλου από τις 
σύγχρονες στην ελληνική πραγματικότητα. Υπήρχε ξένη κυριαρχία, δεν υπήρχε κοινωνικό 
κράτος να απλώσει δίχτυ ασφαλείας των αδυνάτων (εξάλλου στην Ήπειρο δεν υπήρχε 
ελληνικό κράτος μέχρι το 1912 -13), υπήρχε επιβολή βαριάς φορολογίας (που δεν επέστρεφε 
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ως κοινή ωφέλεια) και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, πραγματικής φτώχειας. 
Στην Ελλάδα των μνημονίων, της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, των επιταγών του 
ΔΝΤ και του ανταγωνιστικού πλαισίου επιβίωσης της οικονομίας της αγοράς μοιάζει σαν 
τίποτα να μην έχει αλλάξει. Κι ενώ, στο παρελθόν, το έργο των ευεργετών ανέλαβε το ρόλο 
του κοινωνικού κράτους και, παράλληλα, έσπρωξε στην επανάσταση, σήμερα, οι αντίστοιχοι 
κατέχοντες περιουσιών επιδίδονται στην αύξηση των κερδών τους και στην ασφαλή 
μεταφορά των χρημάτων τους, εκτός πεδίου βολής. 

Μήπως και στο παρελθόν οι πόροι δεν ήταν περιορισμένοι; Και αφού η απόκτησή τους 
ήταν αποτέλεσμα σκληρού κόπου και στερήσεων (της πατρίδας, των αγαπημένων 
προσώπων) γιατί η μεταφορά τους στο δημόσιο, κοινό καλό, δεν αποκτούσε την ίδια 
θυσιαστική διάσταση; Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια την έννοια –και την 
αξία- του χρήματος στην παραδοσιακή κοινωνία. Τότε, ήταν ένα μέσο ανταλλαγής, ικανό να 
εξασφαλίσει συνθήκες ευημερίας, αλλά υποταγμένο, σε κάθε περίπτωση, σε άλλες 
κοινωνικές αξίες. Ήταν σχετικά χαμηλά ιεραρχημένο στην κοινωνική κλίμακα αξιών –και 
οπωσδήποτε υπήρχαν τα υψηλά αντίβαρα της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της 
συλλογικότητας ακόμη και της υστεροφημίας. Ήταν σημαντικό, στο βαθμό που υπηρετούσε 
τις αξίες αυτές και την προσωπική ευημερία παράλληλα. Η πλήρης ανατροπή των 
αναλογιών είναι ένα ακόμη από τα «επιτεύγματα» της σύγχρονης κοινωνίας, της ηγεμονίας 
της αγοράς. 

Έχει πολύ ενδιαφέρον να αναφερθεί εδώ η κινητοποίηση των διαδικασιών άμυνας, της 
παραδοσιακής κοινωνίας, στο μεταβατικό εκείνο στάδιο που ξεκινά το πέρασμα σε 
οικονομίες εμπορευματικού χαρακτήρα. Ο Νιτσιάκος (2004) περιγράφει πολύ εύστοχα: 
«Στη νεοελληνική παράδοση και μυθολογία υπάρχει ένα μοτίβο που το συναντά κανείς πολύ 
συχνά. Είναι το μοτίβο όπου ο πλουτισμός συνδέεται με το Διάβολο και πολύ συχνά αυτός 
που πλουτίζει πουλά την ψυχή του σ’ αυτόν για να το πετύχει (…) Η σύνδεση του πλουτισμού 
και συχνά της ίδιας της εμπορικής λειτουργίας με το Διάβολο δηλώνει όχι απλά μια αρνητική 
στάση απέναντι στην εμπορευματοποίηση αλλά και μιαν αντιμετώπισή της ως κάτι πολύ 
επικίνδυνο  (…) Η διαβρωτική ως προς τις ανθρώπινες σχέσεις επίδραση του χρήματος 
υπάρχει αποκρυσταλλωμένη σε αρκετές νεοελληνικές παροιμίες όπου η έννοια του 
χρήματος συνδέεται συχνά με την απάτη, την προδοσία και τον ηθικό ξεπεσμό». Η 
μετάλλαξη της έννοιας της ευεργεσίας είναι, στη βάση της, κομμάτι της συνολικής 
πολιτισμικής μετάλλαξης. Είναι ο πολιτισμός της σύγχρονης κοινωνίας τέτοιος που ευνοεί 
την ύπαρξη της έννοιας της χορηγίας, με όρους ανταπόδοσης και συμβολαίου. Η χορηγία 
είναι κομμάτι και ίδιον του σύγχρονου πολιτισμού4

Η έννοια της προστασίας του πολιτισμού, γενικά, και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
συγκεκριμένα άρχισε να γίνεται κοινή συνείδηση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

.  
 
 

5. Η χορηγία και η προστασία του πολιτισμού  
 

4 Αξίζει να αναφερθεί εδώ, σε αντιδιαστολή, ότι στην αρχαιότητα, οι χορηγοί ήταν ιερά πρόσωπα. Σύμφωνα με τη 

γνωστή ρήση του Δημοσθένη «Δη γαρ τους ευπόρους, χρησίμους ποιείν εαυτούς τοις πολίταις», οι εύποροι πρέπει 

να είναι και χρήσιμοι στην πολιτεία. Ο θεσμός της χορηγίας ήταν υποχρεωτικός για τους πιο εύπορους πολίτες της 

Αθήνας. Σημειολογικά αποτελούσε μια πράξη εξευμενισμού ώστε οι πλούσιοι να μοιράζονται ένα μέρος των 

εισοδημάτων τους με τους λιγότερο προνομιούχους. 
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κυρίως, και μετά. Η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιείται εξαιτίας της συνειδητοποίησης 
των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων αλλοίωσης, υποβάθμισης και καταστροφής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της διαφαινόμενης ανάπτυξης ενός είδους 
τουρισμού συνδεδεμένου με τον πολιτισμό. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τουριστών να 
έρχονται σε επαφή με νέους πολιτισμούς και τόπους με αξιόλογο πολιτισμικό παρελθόν 
έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του «πολιτιστικού τουρισμού», μέρους της μεγαλύτερης 
παγκόσμιας βιομηχανίας σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, εξαγωγών και 
θέσεων εργασίας –του τουρισμού (McGuigan, 2005).  

Η κατανόηση ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αποφέρει 
οικονομικό όφελος στρέφει τη δραστηριοποίηση φορέων, οργανισμών, εταιριών κλπ προς 
αυτή ενώ η αναπόφευκτη αναγωγή της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 
ζητήματα διαχείρισης οικονομικών πόρων επαναφέρει και ανάγει τη χορηγία σε μείζονος 
σημασίας ζήτημα. Η προστασία του πολιτισμού, αναμφίβολα, κοστίζει. Αν αναλογισθεί 
κανείς το σύνολο των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των διατηρητέων κτιρίων, των 
παραδοσιακών οικισμών, των νεότερων μνημείων, των μεμονωμένων πολιτισμικών 
στοιχείων της υπαίθρου αλλά και το σύνολο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (τοπικές 
διάλεκτοι, λαϊκή τέχνη, μουσική παράδοση, λαϊκή παράδοση κλπ), της Ελλάδας μόνο, 
μπορεί να κατανοήσει το ύψος των πόρων που απαιτούνται για την προστασία όλων. 
Επομένως, η προστασία και, γενικά, η διαχείριση των στοιχείων του πολιτισμού ανάγεται, 
τελικά, σε ζητήματα διαχείρισης οικονομικών πόρων. Το πεπερασμένο των πόρων καθιστά 
αναγκαία τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή τους, και μάλιστα με δεδομένο ένα 
σύνολο κοινωνικών αναγκών (παιδεία, υγεία, υποδομές κλπ) για τις οποίες επίσης πρέπει να 
βρεθούν χρήματα. Στην πράξη, η έλλειψη πόρων είναι η κύρια, αν όχι η μοναδική συχνά, 
ακυρωτική παράμετρος της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε εθνικό αλλά και 
παγκόσμιο επίπεδο. Ελλείψει επαρκών πόρων για τον πολιτισμό, και δη στο πλαίσιο ενός 
ολοένα συρρικνούμενου κοινωνικού κράτους, η χορηγία, ανταποδοτική έστω, παραμένει 
αναγκαία. Μέσα σε μια κοινωνία που έχει γυρίσει την πλάτη στο κοινό καλό, με τη συνεχή 
ιδιωτικοποίηση κάθε εναπομείναντος δημοσίου αγαθού που μεθοδικά καταφέρνει η 
οικονομία της αγοράς, η χορηγία έρχεται σαν μάννα.  

Η σημασία της χορηγίας στον εγχώριο πολιτισμό υπογραμμίζεται και από το γεγονός 
της ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας γι’ αυτή. Στο νόμο 3525/07 για την πολιτιστική χορηγία 
αναφέρεται ότι: «ως Πολιτιστική χορηγία νοείται η χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική 
παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του 
αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της 
ευποιίας του χορηγού». Όπως ορίζεται νομικά, η πολιτιστική χορηγία είναι μια συμφωνία, 
βάσει της οποίας ο χορηγός παίρνει, ως αντάλλαγμα, την προβολή του, ως φυσικού 
προσώπου, και της πράξης του. Αν και, φαινομενικά, ο χορηγός δεν μοιάζει να εισπράττει 
άλλο αντάλλαγμα πέραν της κοινωνικής επιβράβευσης, στην πράξη είναι τέτοια η ισχύς της 
προβολής (και η διαφορά της από το παρελθόν) ώστε η χορηγία να αποτελεί πολύ καλή 
διαφήμιση, με έμμεσα οικονομικά οφέλη. Στο sponsoring η ανταποδοτική προβολή και 
διαφήμιση είναι ευθέως δηλωμένη, αφού σύμφωνα με τον Sleight (1989) «η ανταποδοτική 
χορηγία (sponsoring) είναι μια επιχειρηματική σχέση μεταξύ αυτού που παρέχει τα 
χρήματα, τους πόρους, ή τις υπηρεσίες και ενός φυσικού προσώπου, δρώμενου ή 
οργανισμού που προσφέρει, σε αντάλλαγμα, δικαιώματα και σχέσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για εμπορικό όφελος».  
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5.1 Πώς η έννοια της ανταπόδοσης διαβρώνει την έννοια της χορηγίας 
Η συνεχής συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών καθιστά την εύρεση χορηγίας 

προϋπόθεση επιβίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον ανταγωνισμό για διεκδίκηση 
πολιτιστικής χορηγίας, το ανταποδοτικό κίνητρο πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Ο 
χορηγός θα επιλέξει με βάση το μέγιστο επιστρεφόμενο όφελος και ο πολιτισμός πρέπει να 
αποδείξει την αξία του για να χρηματοδοτηθεί και να υπάρξει. Όπως, εξάλλου, αναφέρεται 
και στην ιστοσελίδα γνωστής πολυεθνικής εταιρίας, σχετικά με το πώς επιλέγεται το που θα 
δοθούν οι χορηγίες «Εξετάζουμε προσεκτικά κάθε μία από τις αιτήσεις για χορηγία που 
λαμβάνουμε και επιλέγουμε να χρηματοδοτήσουμε εκείνους τους εθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς των οποίων τα προγράμματα ή τα έργα ταιριάζουν καλύτερα στη δική μας 
συνολική δέσμευση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή στις δικές μας στρατηγικές marketing 
και στα δικά μας σχέδια»5

Είναι κοινό μυστικό ότι πίσω από το καλό πρόσωπο των πολυεθνικών εταιριών που 
στήνεται με φιλανθρωπικές δωρεές, με τη χορήγηση υποτροφιών, με τη στήριξη 
πολιτιστικών δράσεων κλπ κρύβεται το πραγματικό πρόσωπο ενός παιχνιδιού αμύθητων 
οικονομικών κερδών με τίμημα την καταστροφή του περιβάλλοντος και την λεηλασία 
ανθρώπινων ζωών. Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Shell χορηγεί ποικίλες δραστηριότητες 
ετησίως

. Σε ένα καθεστώς κοινωνικής απορρύθμισης και ιδιωτικοποίησης 
θα βρεθεί «πλήθος εμπορικών φορέων που σπεύδουν να αναλάβουν τα καθήκοντα, τα 
οποία εγκατέλειψε η «ευρεία κοινωνία» και να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους σε 
τεθλιμμένους, αδαείς και μπερδεμένους καταναλωτές» (Bauman, 2008).  

Μια κοινωνία απορροφημένη στα γρανάζια της κατανάλωσης, από-προσανατολισμένη, 
ατομοκεντρική και με εξουθενωμένες συλλογικές άμυνες αδυνατεί να ελέγξει την ηθική 
διάσταση της χορηγίας. Καθόλου σπάνια (πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις επιβεβαίωσης του 
κανόνα), η χορηγία αποτελεί το κοινωνικό άλλοθι της πρόκλησης τεράστιων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών λεηλασιών και, σχεδόν πάντα, τη συγκαλυμμένη αλίευση 
καταναλωτών.  

6, την ίδια στιγμή που είναι υπεύθυνος για ένα από τα μεγαλύτερα, παγκοσμίως, 
περιβαλλοντικά εγκλήματα στο Δέλτα του Νίγηρα. Οι διαρροές πετρελαίου στον ποταμό 
καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα, δηλητηριάζουν την τροφική αλυσίδα και 
εξωθούν σε μετανάστευση 27.000.000 αυτόχθονες της περιοχής7

5 Πηγή: www.coca-colacompany.com 
6 Στην ελληνική ιστοσελίδα της εταιρίας αναφέρονται σχετικές χορηγίες, μεταξύ άλλων, για: πάρκα κυκλοφοριακής 

αγωγής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καμπάνιες ενημέρωσης για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, δωρεές σε ΜΚΟ 

ανάληψη του κόστους δημοτικών αθλητικών εκδηλώσεων κλπ. 

. Η ExxonMobil 
υποστηρίζει προγράμματα αντιμετώπισης ασθενειών παγκοσμίως, χορηγεί ποικίλα 
κοινωνικά προγράμματα και ΜΚΟ. Η ExxonMobil, επίσης, ήταν υπεύθυνη για μια από τις 
σημαντικότερες περιβαλλοντικές καταστροφές του πλανήτη –την πετρελαιοκηλίδα του 
Exxon Valdez στην Αλάσκα, το 1989. Είναι κοινό μυστικό, επίσης, ότι πολλές από τις 
μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων, ρούχων, επίπλων κλπ, παγκοσμίως, 
χρησιμοποιούν τα φθηνά εργατικά χέρια των εκατομμυρίων εξαθλιωμένων παιδιών που 
ωθούνται στην καταναγκαστική παιδική εργασία, εξαιτίας της φτώχειας και της πείνας. Η 
Nestle, η Coca-Cola, η MacDonald’s, η IKEA, η ZARA, η Victoria’s Secret είναι μερικές μόνο 
από τις εταιρίες που έχουν συνδεθεί με καταναγκαστική παιδική εργασία σε αγροκτήματα 

7 Πηγές: Shell Ελλάς Α.Ε.: www.csrhellas.org, Ντοκιμαντέρ του ΕΞΑΝΤΑ (2006-2007): Δέλτα – Οι βρώμικες 

δουλειές του πετρελαίου, Άρθρο στο: tvxs.gr/news : «Δέλτα του Νίγηρα. Ένας αγρότης εναντιώθηκε στη Shell και 

νίκησε», Άρθρο στο: www.reuters.com : “Amnesty urges Shell Nigeria to start huge oil clean up”.   
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παραγωγής κακάο, σε φυτείες ζαχαροκάλαμου, σε κάτεργα παραγωγής παιχνιδιών, σε 
φυτείες βαμβακιού κλπ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι ίδιες εταιρίες χορηγούν αθλητικές 
δραστηριότητες, εκστρατείες ενημέρωσης για την υγιεινή διατροφή, δωρεές σε ΜΚΟ, 
φιλανθρωπικές δράσεις κ.ο.κ.8

«Στην κοινωνία των καταναλωτών, κανείς δε μπορεί να γίνει υποκείμενο χωρίς να 
μετατραπεί πρώτα σε εμπόρευμα (…) στον ωκεανό των εμπορευμάτων, τα ίδια τα πράγματα 
εμφανίζονται σε έναν ομοιόμορφα επίπεδο και γκρίζο τόνο –όλα τα πράγματα πλέουν με το 
ίδιο ειδικό βάρος στην αεικίνητη ροή του χρήματος (…) Η συνεχής, ασταμάτητη 

 Μέσα σε όλη την ποικιλία των υποδοχέων των χορηγιών, ο 
πολιτισμός καταλαμβάνει σημαντική θέση. 

Η χορηγία είναι ο καλύτερος τρόπος επένδυσης για το χτίσιμο μιας αξιόπιστης και 
κοινωνικά δημοφιλούς αναγνωρίσιμης επωνυμίας (brand name). Η χορηγία γίνεται το 
αόρατο νήμα σύνδεσης μεταξύ της εταιρίας (ή του φυσικού προσώπου) και της πολιτιστικής 
(ή άλλης) δραστηριότητας που χορηγείται. Η προβολή του χορηγού, σημαίνει την καλή 
διαφήμιση και προώθησή του. Η χορηγία αποτελεί επικοινωνιακό εργαλείο που πιστοποιεί 
στον χορηγό την ηθική επιβράβευση μιας αγαθής για το κοινωνικό σύνολο πράξης. Μέσω 
αυτής, ο χορηγός αποκαθιστά ή βελτιώνει την εικόνα του και γίνεται σφετεριστής όλων 
εκείνων των θετικών συμβολισμών, τις οποίες οι προγενέστερες, μη εκφυλισμένες, έννοιες 
της ευεργεσίας και της αρχαίας χορηγίας έχουν κληροδοτήσει. Η χορηγία δεν είναι παρά 
άλλο ένα εργαλείο του marketing που οικοδομεί το «κοινωνικό προφίλ» μιας εταιρίας, 
συχνά με πολύ μικρό οικονομικό κόστος, δεδομένων τόσο των οικονομικών ρυθμίσεων 
(φοροαπαλλαγές κλπ) όσο και των ανταποδοτικών κερδών που το μεγάλωμα της αγοράς  
φέρνει. Η θετική χορηγική διαφήμιση ισχυροποιεί τα ήδη αναγνωρίσιμα brand name 
περιθωριοποιώντας μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες που αδυνατούν να γίνουν 
χορηγοί σημαντικών πολιτιστικών event. Η χορηγία αποτελεί έναν από τους πολλούς 
τρόπους με τους οποίους τα διάφορα brand αποκτούν τέτοια σημασιολογική αξία η οποία 
υπερβαίνει, προφανώς, τα ίδια τα προϊόντα τους και είναι αυτή την οποία σπεύδουν να 
αγοράσουν οι καταναλωτές. Ο συμβολισμός, η κοινωνική αξία που αντιπροσωπεύουν, το 
συγκεκριμένο lifestyle που δηλώνουν είναι τα εμπορεύματα των γνωστότερων brands της 
αγοράς –τα ίδια τα προϊόντα τους είναι απλά φορείς των παραπάνω. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Oswald (1996) «… τα παιδιά αγοράζουν Nike, όχι παπούτσια. Και μαζί 
αγοράζουν την εικόνα της Nike και τη φιλοσοφία της Nike, το Just do it!». Μέσω της 
χορηγίας, οι εταιρίες καθιερώνονται, εντυπώνονται στην κοινή συνείδηση ως προσφέρουσες 
στο σύνολο. Συνδέουν την επωνυμία τους με αξίες και αρχές, ενισχύουν το κύρος τους στην 
κοινωνία και στήνουν αόρατους δεσμούς μαζί της κερδίζοντας την εύνοια και την 
εμπιστοσύνη της –που μεταφράζεται, τελικά, σε διατήρηση και αύξηση των καταναλωτών-
πελατών τους.  

 
 

6. Ο πολιτισμός στην κοινωνία του homo consumericus 
 

8 Πηγές: Ιστοσελίδα για την παιδική εργασία: http://paidikh-ergasia.weebly.com, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, P6_TA(2005) 0272: Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, Ιστοσελίδα της Nestle: www.nestle.com, Ιστοσελίδα της coca-cola: www.coca-colahellenic.gr, Άρθρο στο 

Ποντίκι (14/12/2011): Τα παιδιά της πικρής σοκολάτας, Info-war.gr (2013): ΙΚΕΑ: Το σουηδικό μοντέλο 

εκμετάλλευσης, Άρθρο στην Καθημερινή (11/06/2008): Παιδική εργασία. Ο καθρέφτης μιας αδιάφορης κοινωνίας, 

Άρθρο στο Βήμα (18/10/1998): Παγκοσμιοποίηση των παιδιών. 
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επανεμπορευματοποίηση είναι για το εμπόρευμα, και άρα για τον καταναλωτή, ό,τι ο 
μεταβολισμός για τους ζωντανούς οργανισμούς» (Bauman, 2008). 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος από την υιοθέτηση του sponsoring στον πολιτισμό είναι η 
πλήρης μετατροπή του πολιτισμού σε εμπόρευμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ήδη 
συμβαίνει. Πολλά στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημεία, 
αρχαιολογικοί τόποι, ιστορικοί οικισμοί και φυσικά τοπία μετατρέπονται σε εμπορεύματα 
και καταναλώνονται ως προϊόντα στα ράφια του παγκόσμιου τουριστικού 
πολυκαταστήματος. Όσο αλλόκοτο κι αν ηχεί, η Βενετία διαφημίζεται και καταναλώνεται με 
την ίδια ακριβώς τεχνική που χρησιμοποιείται, αντίστοιχα, για μια τσάντα Louis Vuitton. Οι 
τεχνικές του marketing, στον τουρισμό, μετατρέπουν κάτι μοναδικό σε κοινό, 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό αγαθό. Μοιάζει «σαν η διαδικασία ανακάλυψης και 
ανασκαφής ενός αρχαιολογικού τόπου, για παράδειγμα, να έχει μικρότερη σημασία από τις 
καρτποστάλ, τα αναμνηστικά μαγνητάκια και το εισιτήριο εισόδου-επίσκεψης στο χώρο» 
(Baram et al., 2004). 

Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την αλματώδη ανάπτυξη της 
πολιτιστικής βιομηχανίας (cultural industry), η οποία μετατρέπει την πολιτιστική 
κληρονομιά σε προϊόν χρήσης και κατανάλωσης (Forero, 2012). Ο τουρισμός, αναφέρει ο 
Throsby (2009) μπορεί να είναι ταυτόχρονα ζωτικός και καταστροφικός για τον πολιτισμό. 
Στο πλαίσιο του νέο-φιλελευθερισμού προωθείται η γλώσσα του branding, της κυριαρχίας 
του καταναλωτισμού, της λογικής της αγοράς και του management. Οι έννοιες αυτές δεν 
περιορίζονται σε ζητήματα εργασίας μόνο αλλά διεισδύουν σε κάθε τομέα της κοινωνικής 
εξέλιξης, ακόμη και στις πιο μύχιες ανθρώπινες εκφράσεις. Έχουν ήδη διεισδύσει και στον 
τομέα του πολιτισμού, όπου όχι μόνο τα πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες αλλά και η ίδια 
η εμπειρία της επίσκεψης έχουν μετατραπεί σε εμπορεύσιμα προϊόντα (McGuigan, 2005). 
Ακριβώς εξαιτίας του τρόπου δομής των σύγχρονων κοινωνιών, στο πλαίσιο εφαρμογής της 
νέο-φιλελεύθερης πολιτικής, τα άτομα αναζητούν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής από την 
καθημερινότητα σε χώρους που συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν 
εξοστρακιστεί από τους χώρους της καθημερινής ζωής  –τα στοιχεία που δίνουν σ’ ένα χώρο 
ταυτότητα, ιστορική συνέχεια, κοινή κουλτούρα, κοινή γλώσσα, μοναδικότητα, 
διαφορετικότητα. Στοιχεία που, πραγματικά ή επίπλαστα, συγκεντρώνουν οι διάφοροι 
τουριστικοί προορισμοί. Μοιάζει σαν οι άνθρωποι να μετακινούνται από τους χώρους ζωής 
τους στους χώρους διακοπών τους, αγοράζοντας στους δεύτερους όλα αυτά που έδιωξαν 
από τους πρώτους. Όπως σημειώνει ο Meethan (2006) «… είναι αυτές οι αξίες που 
χαρακτηρίζουν κάποιους χώρους ή κάποιες δραστηριότητες που συμβαίνουν σ’ αυτούς τους 
χώρους … που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν που πωλείται στην αγορά».      

 
 

7. Ζαγόρι: από την ευεργεσία στο sponsoring; 
 
Το Ζαγόρι απέχει πολύ ακόμη από το στάδιο της πλήρους εμπορευματοποίησης κάθε 

σπιθαμής γης και πολιτισμού του. Εντούτοις, στο δεδομένο κοινωνικό και οικονομικό 
πλαίσιο θα οδηγηθεί, αργά ή γρήγορα, στο να μετατραπεί στο απόλυτο brand – Ζαγόρι, που 
θα πακετάρει και θα πουλάει πολιτισμό, ιστορία και φύση. Μέχρι να καταναλωθεί και οι 
τουρίστες να το εγκαταλείψουν αναζητώντας τον επόμενο υποσχόμενο παράδεισο. Αυτό 
συνιστά τον σημαντικότερο πολιτιστικό κίνδυνο για την περιοχή. 

Η βασική διαφορά του σύγχρονου Ζαγορίου από εκείνο της παράδοσης είναι το 
πέρασμα από μια κοινωνία που παρήγαγε πολιτισμό, σε μια κοινωνία που όχι μόνο δεν 
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παράγει πολιτισμό αλλά μοιάζει να στηρίζει την ανάπτυξή της στην κατανάλωση του 
πολιτισμού του παρελθόντος. Ο τουρισμός, όμως, στις περιπτώσεις που έχει αποδειχθεί 
ωφέλιμος για μια ορεινή περιοχή έχει στηριχθεί σε έναν υγιή κοινωνικό ιστό και σε έναν 
μακρόχρονο σχεδιασμό, ταυτόχρονα. Η απουσία και των δύο αυτών στοιχείων θα οδηγήσει 
με ακρίβεια σε μια φθηνή κατανάλωση του πολιτισμού του Ζαγορίου και την εφαρμογή του 
μότο της οικονομίας της αγοράς «αγόρασέ το – απόλαυσέ το – πέτα το», στο τέλος του. 

Η στροφή στις αξίες που η ευεργεσία αντιπροσωπεύει είναι το ζητούμενο. Μπορούμε να 
βρούμε την ευεργεσία στη σύγχρονη κοινωνία; Υπάρχουν άραγε σύγχρονοι ευεργέτες; Ο 
Νούτσος (2009) δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική σ’ αυτό. Θεωρεί ευεργέτες τους 
εκφραστές των μορφών εθελοντικής εργασίας που ενσαρκώνουν τον μαχόμενο 
«ανθρωπισμό»  (…) τους πρωταγωνιστές των συλλόγων της γειτονιάς που λειτουργούν ως 
χορηγοί ακόμη και του υπό διάθεση χρόνου τους (…) τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και τις 
εντελώς δραστικές μορφές του «ψηφιακού ευεργετισμού». Όλες αυτές οι μορφές του 
σημερινού «ευεργετισμού» αναπτύσσονται μέσα σε μια ολοένα και πιο παθητική κοινωνία 
που διαθέτει λιγότερες αντιστάσεις στον συλλογικό πόνο. Αλλά και εκτυλίσσονται απέναντι 
σε μια κρατική εξουσία που ευνοεί «φιέστες φιλανθρωπίας», προκρίνει την αγοραπωλησία 
των κοινών αγαθών και θεσμοθετεί τις offshore ή υπεράκτιες εταιρείες, εντάσσοντας τα 
ακίνητα σε σχήματα «real estate».  

Χρειάζεται ανατροπή του τρόπου σκέψης για να ξαναγυρίσουμε στις ρίζες της 
κοινωνίας που γέννησε την ευεργεσία. Αλλά είναι εφικτό. Η αφύπνιση των συλλογικοτήτων, 
η καλλιέργεια του εθελοντισμού ως σύγχρονη μορφή ευεργεσίας, η επαναφορά των αξιών 
της λιτότητας, της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, με σύμμαχο μια τεχνολογία που 
απομακρύνει βάρη και εμπνέει καινοτόμα εφαλτήρια ανάπτυξης πρέπει να καθοδηγήσουν 
τον νέο τρόπο σκέψης. Το Ζαγόρι έχει έναν υπέροχο πολιτισμό, στον οποίο μπορεί να 
στραφεί για να αντλήσει πρότυπα.  

 
 

8. Επίλογος 
 
Μέσα στον τελευταίο αιώνα ανατράπηκαν κοινωνικές δομές που διήρκεσαν για 

περισσότερους από τέσσερις αιώνες, στο παρελθόν. Η αλλαγή είναι βαθιά πολιτισμική και 
γι’ αυτό συνυφασμένη με κάθε πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Διανύουμε, καιρό τώρα, 
την περίοδο της παγκοσμιοποίησης του πολιτισμού. Στη θεωρία, ζούμε στην εποχή της 
άρσης των συνόρων-εμποδίων στην ελεύθερη ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμών, ιδεών, τρόπων ζωής. Στην πράξη, ζούμε μάλλον στην εποχή της 
κατάργησης των συνόρων για τις πολυεθνικές, της ελεύθερης επιβολής ενός παγκόσμιου 
μονο-πολιτισμού και της εξυπηρέτησης των δυνάμεων της αγοράς. Ο τυφώνας της 
παγκοσμιοποίησης δεν αφήνει ανέγγιχτη καμία προγενέστερη κοινωνική, οικονομική ή 
άλλη δομή. Όλα αναμορφώνονται –διαλύονται και ανασυντίθενται- στη βάση των επιταγών 
της οικονομίας της αγοράς. Μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα βρεθήκαμε να αναζητούμε 
σπόνσορες για να σώσουμε τον πολιτισμό του παρελθόντος. Εγκαταλείψαμε την έννοια της 
ευεργεσίας γιατί καταργήσαμε τις κοινωνικές δομές που τη στήριζαν. Υιοθετήσαμε την 
έννοια του sponsoring γιατί αυτή καθρεφτίζει την σύγχρονη ατομοκεντρική κοινωνία που 
έχει γυρίσει την πλάτη στο συλλογικό καλό και γαντζωμένη στη μοναξιά της επιβιώνει με το 
μότο ο καθένας για τον εαυτό του. Ξεχάσαμε τους ευεργέτες που ανέλαβαν το βάρος του 
ανύπαρκτου κοινωνικού κράτους και σ’ ένα κοινωνικό κράτος υπό διωγμό στεκόμαστε στην 
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ουρά για το συσσίτιο των χορηγών, με τον οβολό στο στόμα. Μέσα σε λιγότερο από έναν 
αιώνα βρεθήκαμε σ’ έναν αγώνα δρόμου να αναζητούμε σπόνσορες της επιβίωσής μας. 

Ο πολιτισμός των ορεινών περιοχών έχει εγγενή χαρίσματα που μετατρέπονται σε 
δομικές αναπηρίες, όταν τις κοιτάξει κανείς με τα γυαλιά της οικονομίας της αγοράς. Είναι 
ζήτημα χρόνου να αναλωθεί και να αφανισθεί. Το ξανακοίταγμα των αρχών της ευεργεσίας 
και των αξιών της κοινωνίας που τη γέννησε μπορεί να βρει εύφορη γη στον εθελοντισμό, 
στη μόνη γνήσια σύγχρονη μορφή ευεργεσίας και να ξεκινήσει μια συλλογική αντίσταση 
στην πολιτισμοκτόνα λογική των αγορών και του sponsoring. 
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Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται η δημιουργία ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας 

εμφάνισης κατολισθητικών φαινομένων, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών, για την περιοχή του Δήμου Ζαγορίου. Ο χάρτης αποτελείται από πέντε ζώνες 
επικινδυνότητας και δημιουργήθηκε μετά από γραμμικό συνδυασμό, με βάρη, επτά 
καθοριστικών παραγόντων εμφάνισης κατολίσθησης και κατάλληλη βαθμονόμηση αυτών 
από ειδικούς γεωεπιστήμονες. Βάσει αυτού, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των άμεσα 
απειλούμενων οικισμών και η έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών κατολισθητικών φαινομένων. Στη 
συνέχεια, δεδομένου πως στο Ζαγόρι παρατηρείται έντονη κατολισθητική δραστηριότητα, 
επιλέχθηκε να δοθεί ένα υπόδειγμα τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αντιμετώπιση της 
κατολίσθησης που συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας – Δεματίου. Συγκεκριμένα, γίνεται 
εκτενής περιγραφή του φαινομένου, ερμηνεύονται τα αίτιά του, διατυπώνεται πρόταση 
αποκατάστασης των καταστροφών και πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κόστους 
όλων των απαιτούμενων εργασιών και υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. 

 
 

Abstract 
 
In this paper, the creation of a susceptibility zonation map for landslide occurrence, 

using GIS, for the municipality of Zagori, is described. The map consists of five risk zones 
and was created by seven factors, linearly combined and properly calibrated, according to 
expert geoscientists as these factors are concerned to contribute to landslide occurrence. 
Based on this map, it is possible to determine the settlements, which aredirectly threatened 
by landslides. Moreover, the anticipation ofpotential landslide phenomena is possible. Given 
that the municipality of Zagori is characterized by intense landslide activity, a techno-
economic study is conducted, in order to deal with the landslide that took place in the 
Provincial Road Petra – Demati. More specifically, an extensive description of the 
phenomenon is carried out, its causes are interpreted, suggestions for the damage recovery 
are expressed and an estimation of the total cost of all necessary labor and materials is 
made, for completing the project. 
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1. Εισαγωγή 
 
Με τη γενική έννοια του όρου, κατολίσθηση είναι κάθε αλλαγή, μεγάλη ή μικρή, της 

επιφάνειας μιας κλιτύος, συνοδευόμενη από μετακίνηση υλικού, με ρήξη ή όχι της συνέχειάς 
της, αργή ή ξαφνική που προέρχεται από δυνάμεις βαρύτητας και οφείλεται σε φυσικά ή 
τεχνητά αίτια. Η κατολίσθηση εκφράζει το αποτέλεσμα αναζήτησης μιας νέας κατάστασης 
ισορροπίας του εδάφους και είναι δυνατή η ανθρώπινη επέμβαση για την πλήρη παύση ή 
την επιβράδυνση του φαινομένου (Αντωνίου, 2005). 

 
1.1 Συνθήκες και διεργασίες που προκαλούν κατολίσθηση 

Το φαινόμενο των κατολισθήσεων προκαλείται από την συνδυασμένη δράση πολλών 
και διαφορετικών μεταξύ τους παραγόντων. Μερικοί από τους παράγοντες επιδρούν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι επιδρούν περιοδικά και αποτελούν το έναυσμα για την 
εκδήλωση του φαινομένου. Σύμφωνα με την UNESCO / Working Party on World Landslide 
Inventory (1990), είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος «συνθήκες και 
διεργασίες»,οι οποίες οδηγούν στην αλλαγή του καθεστώτος ισορροπίας του πρανούς, αντί 
του όρου «αίτια» κατολισθήσεων.Συνθήκες και διεργασίες που οδηγούν σε κατολισθήσεις 
είναι: οι συνθήκες εδάφους, οι γεωμορφολογικές διαδικασίες, οι φυσικές διεργασίες, οι 
ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή η ανθρώπινη επέμβαση μέσω επιβολής φόρτισης στην 
κορυφή του πρανούς (επιχώματα, κτίρια) (Popescu, 1996, Λυκούδη, 2005). Αναλυτικότερα 
οι παράγοντες που ελέγχουν το φαινόμενο της κατολίσθησηςείναι (Αντωνίου, 2005, 
Λυκούδη, 2005): 

• Η δομή του γεωλογικού υποβάθρου και η τεκτονική της περιοχής. Ένα έδαφος που 
αποτελείται από εναλλαγές πολλών ετερογενών στρωμάτων είναι πιθανότερο να 
παρουσιάσει κατολισθητικά φαινόμενα, λόγω των πολλών πιθανών επιφανειών 
ολίσθησης, σε σχέση με ένα άλλο έδαφος, το οποίο αποτελείται από ένα µόνο 
στρώμα. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η κλίση και εσωτερική γεωμετρία 
των στρωμάτων. 

• Το είδος των πετρωμάτων και εδαφών της περιοχής. Υπάρχουν πετρώματα, τα 
οποία είναι πιο επιρρεπή σε κατολισθήσεις, όπως ο φλύσχης και τα αργιλικά εδάφη. 

• Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Το ύψος του νερού που 
πέφτει στην περιοχή, µε τη μορφή βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης, μπορεί να 
οδηγήσει σε κατολίσθηση. Ακόμα, καθοριστική σημασία έχει η υψηλή στάθμη 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή και επιφανειακού νερού. Η μόνιμη στάθμη του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που βρίσκεται μέσα στο πρανές ασκεί υδροστατικές 
πιέσεις που μειώνουν την ευστάθειά του, ενώ στα βραχώδη όρη η εναλλαγή των 
φάσεων του νερού (νερό, πάγος κλπ), αυξάνει το εύρος των ασυνεχειών και ασκεί 
πιέσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνει και την κυκλοφορία νερού σε βαθύτερα 
σημεία. Επιπλέον, όταν το νερό κινείται μεταξύ περατού και λιγότερο περατού 
στρώματος, λειτουργεί ως «λιπαντικό» μέσο που βοηθά στην αστοχία. 

• Η σεισμικότητα, η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθώς και η κινητικότητα του 
υπόβαθρου. Οι σεισμικές δονήσεις μπορούν πολλές φορές να αποτελέσουν την 
αφορμή για την εκδήλωση μιας κατολίσθησης, προσθέτοντας στις ήδη ασταθείς 
μάζες την επιπλέον δυναμική φόρτιση, που τις ωθεί στην ολίσθηση. 
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1.2 Ταξινόμηση κατολισθήσεων 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το είδος της μετακίνησης του πρανούς μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα με το είδος του υλικού που κατολισθαίνει, το ρυθμό της 
μετατόπισης, τη γεωμετρία της περιοχής θραύσης, τα αίτια της μετακίνησης κ.α. Ο Varnes 
(1978) προτείνει την παρακάτω ταξινόμηση, η οποία έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή και 
χρησιμοποιείται ευρύτατα για την περιγραφή όλων των εδαφικών μετακινήσεων, εκτός των 
καθιζήσεων (Varnes, 1978, Κούκης, 2002): 

• Πτώσεις (Rockfalls): Πρόκειται για την αποκόλληση τμήματος εδάφους ή βράχου 
από απότομο πρανές κατά μήκος μιας επιφάνειας με μικρή ή σχεδόν μηδενική 
διατμητική αντοχή (Εικόνα 1α). Η κίνηση του υλικού γίνεται μέσω κύλισης και 
αναπήδησης (Βολιώτη, 2009). 

• Ανατροπές (Topples): Η κίνηση οφείλεται σε τάσεις, οι οποίες προκαλούν 
περιστροφή προς τα εμπρός, γύρω από ένα σημείο ή άξονα που εντοπίζεται κάτω 
από το κέντρο βάρους της βραχώδους ή εδαφικής μάζας που επηρεάζεται (Εικόνα 
1β). Στη συνέχεια, τμήματα αποχωρίζονται από την υπόλοιπη μάζα, αναπηδώντας 
και πέφτοντας προς τα κατάντη του πρανούς (Βολιώτη, 2009). 

• Εκτάσεις (Spreads): Είναι κινήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πλευρικές 
εκτάσεις συνεκτικών υλικών, τα οποία υπέρκεινται μαλακών υλικών (Εικόνα 1γ). 
Διακρίνονται σε εκτάσεις βράχων και σε εκτάσεις ρευστοποίησης (Καλαντζή, 2008, 
Βολιώτη, 2009). 

• Ολισθήσεις (Slides): Πρόκειται για την προς τα κάτω κίνηση εδαφικής ή 
βραχώδους μάζας και κυρίως λαμβάνει χώρα κατά μήκος επιφανειών θραύσης ή 
σχετικά λεπτών ζωνών διάτμησης. Η κίνηση αρχικά, δεν εκδηλώνεται ταυτόχρονα 
σε όλη την επιφάνεια αστοχίας. Ο όγκος της μετακινούμενης μάζας μεγεθύνεται από 
την αρχική περιοχή τοπικής αστοχίας. Ο Varnes (1978) διαχώρισε τις ολισθήσεις σε 
περιστροφικές (rotational) και μεταθετικές (translational) (Εικόνες 1δ, 1ε) 
(Βολιώτη, 2009). 

• Ροές (Flows): Η ροή είναι ένας μηχανισμός παραμόρφωσης στον οποίο συντελείται 
μια συνεχής, μη αναστρέψιμη παραμόρφωση ενός υλικού που συμβαίνει ως 
αντίδραση στην ασκούμενη πίεση (Εικόνα 1στ). Διακρίνεται σε ροή υποβάθρου 
(rock flow) και ροή αποσαθρωμάτων και γαιών (earthflow). Στη ροή υποβάθρου 
ανήκει και ο ερπυσμός (creep), ο οποίος είναι ο πιο αργός τύπος βαρυτικών 
μετακινήσεων, της τάξεως των μερικών mm/yr (Καλαντζή, 2008, Βολιώτη, 2009). 

• Σύνθετες (Complex): Ο Varnes πρότεινε αυτή την κατηγορία για να κατατάξει τις 
κινήσεις εκείνες οι οποίες είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο ή 
περισσότερων από τις παραπάνω πέντε κατηγορίες είτε στα διάφορα τμήματα της 
μετακινούμενης μάζας είτε στα διάφορα στάδια της εξέλιξης της μετακίνησης 
(Καλαντζή, 2008, Βολιώτη, 2009). 
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Εικόνα 1: Είδη κατολισθήσεων. (α) Πτώση, (β) Ανατροπή, (γ) Πλευρική έκταση, (δ) Περιστροφική 
ολίσθηση, (ε) Μεταθετική ολίσθηση, (στ) Ροή (Πηγή: http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-

3072.html) 
 

1.3 Μέθοδοι αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων 
Για την αντιμετώπιση ενός κατολισθητικού φαινομένου απαιτείται, αρχικά, η πλήρης 

διερεύνηση των παραγόντων, εξωτερικών και εσωτερικών, μόνιμων και περιστασιακών, οι 
οποίοι προκάλεσαν την κατολίσθηση, με σκοπό να ληφθούν τα μέτρα εκείνα που θα τους 
εξουδετερώσουν, σύμφωνα πάντα με τα υδρολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής και τις διαστάσεις της ασταθούς μάζας. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων αποσκοπούν 
γενικά στην αλλαγή της γεωμετρίας του πρανούς, στην αποστράγγιση των υπόγειων νερών, 
στην ενίσχυση της διατμητικής αντοχής και  στην επιφανειακή προστασία του πρανούς 
(Κουμαντάκης, 1984, Μαρίνος, 1993). Διαχωρίζονται σε αυτά που λαμβάνονται πριν 
εκδηλωθεί μία κατολίσθηση, γνωστά ως μέτρα πρόληψης, και σε αυτά που λαμβάνονται για 
την αποκατάσταση και την εμπόδιση εκδήλωσης νέας κατολίσθησης, τα μέτρα αναχαίτησης. 

Τα συνήθη, σύγχρονα μέτρα παρεμβάσεων, προληπτικά ή αναχαιτιστικά, που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν σε κατολισθήσεις 
είναι τα ακόλουθα (Μπίσα, 2011): 

 
• Διευκόλυνση της επιφανειακής απορροής του νερού και εμπόδιση της 

κατείσδυσής του: Με το κλείσιμο κοιλοτήτων, οπών και ανοιχτών εφελκυστικών 
ρωγμών και τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης επιφανειακών νερών 
απομακρύνονται τα νερά από την επιφάνεια της κατολίσθησης, δε λιμνάζουν σε 
αυτή και έτσι τα νερά δεν κατεισδύουν στο υπέδαφος(Καροτσιέρης, 1993).  

• Υπόγεια αποστράγγιση: Κατασκευάζονται ανοιχτά στραγγιστήρια, τάφροι που 
ανοίγονται κατά κλίση και φθάνουν μέχρι το σταθερό υπόβαθρο της κατολίσθησης 
καθώς και σήραγγες αποστράγγισης, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή 
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στραγγιστηρίων εξαιτίας του μεγάλου πάχους της ασταθούς μάζας. Απαιτείται η 
επένδυσή τους για την αποφυγή διεισδύσεων και διαβρώσεων από το νερό. 

• Ελάττωση της κλίσης: Πραγματοποιείται διαμόρφωση βαθμίδων σε τεχνητά και 
φυσικά πρανή, αναλογίας βάσης προς ύψος 1:1 ή 3:2. Το πλάτος των βαθμίδων είναι 
συνήθως 2-3 m και εσωτερικά των βαθμίδων κατασκευάζεται συλλεκτήρια τάφρος, 
μικρής κλίσης, όπου κατευθύνονται τα όμβρια νερά σε κεντρική συλλεκτήρια τάφρο 
και απομακρύνονται. 

• Ενίσχυση στον πόδα του πρανούς: Επιτυγχάνεται με επιφανειακή φόρτιση στη 
βάση του πρανούς, ώστε να αυξηθεί το βάρος του τμήματος που αντιστέκεται στην 
κατολίσθηση.  

• Στηθαίο ανακοπής και συγκράτησης μαζών: Για την κατασκευή του στηθαίου 
χρησιμοποιούνται μεταλλικοί πάσσαλοι μεγάλης αντοχής, που μπήγονται στο 
έδαφος και συνδέονται εγκάρσια με μεταλλικές δοκούς, ώστε να πραγματοποιείται 
η συγκράτηση των ασταθών μαζών. 

• Δίκτυα προστασίας (συρματοπλέγματα): Πρόκειται για χαλύβδινα σύρματα (3 
mm), με ρομβοειδή πλέξη των 3-5 cm, που καλύπτουν τις κλιτείς και στερεώνονται 
με χαλύβδινα καρφιά. Χρησιμοποιούνται σε υψηλά πρανή δρόμων (φυσικά ή 
τεχνητά) για τον περιορισμό της ορμής των βράχων. 

• Εμπόδια από λιθόρριπτο υλικό (συρματοκιβώτια): Είναι εύκαμπτες 
κατασκευές, αποτελούμενες από ογκολίθους, που προστατεύουν τις κλιτείς από 
έντονες διαβρώσεις, ελαττώνοντας την κινητική ενέργεια του νερού. 

• Τοίχοι αντιστήριξης: Κατασκευάζονται στη βάση των πρανών και θεμελιώνονται 
σε βάθος ανάλογα με την επιφάνεια ολίσθησης. Σε περίπτωση που η επιφάνεια 
αυτή βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, θεμελιώνονται σε οπλισμένους πασσάλους που 
φθάνουν κάτω από την επιφάνεια ολίσθησης. Οι πάσσαλοι, εξαιτίας του ότι είναι 
ανθεκτικοί σε διάτμηση και κάμψη, αποτρέπουν τις κατολισθητικές κινήσεις. 

• Αγκυρώσεις: Πρόκειται για μεταλλικές βέργες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες 
συγκρατούν στη θέση τους ασταθή τμήματα βράχων, διατρυπούν την ασταθή μάζα, 
εισέρχονται στο σταθερό τμήμα του πετρώματος και σταθεροποιούνται σε αυτό. 

• Φυτοκάλυψη: Εφαρμόζεται για προστασία από διάβρωση και στερεοποίηση των 
κινητών γαιών στο υγιές πέτρωμα και εφαρμόζεται ως συμπληρωματικό μέτρο για 
τον περιορισμό των κατολισθητικών φαινομένων, αν και μπορεί πολλές φορές να 
οδηγήσει στην αύξηση της κατείσδυσης. 

 
 

2. Περιοχή μελέτης 
 
Η περιοχή, η οποία μελετάται ως προς την πιθανότητα εμφάνισης κατολισθητικών 

φαινομένων είναι ο Δήμος Ζαγορίου, ο οποίος περιλαμβάνει τους καποδιστριακούςΔήμους 
Ανατολικού Ζαγορίου, Κεντρικού Ζαγορίου και Τύμφης καθώς και τις κοινότητες Βωβούσας 
και Πάπιγκου. Λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών και κλιματικών συνθηκών, σε όλη 
την ενότητα του Δήμου, έχουν εκδηλωθεί, κατά καιρούς, κατολισθητικά φαινόμενα. Οι 
κυριότερες επιπτώσεις των φαινομένων εντοπίζονται στις καταστροφές του οδικού δικτύου 
και στις ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες. Οι γεωλογικές συνθήκες, η κλίση των πρανών, τα 
ανθρώπινα τεχνικά έργα και τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα αποτελούν κάποιους από 
τους πολλούς και σύνθετους παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο των 
κατολισθήσεων στην περιοχή. 
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2.1 Γεωλογικές συνθήκες 
Οι γεωλογικές τεκτονικές δομές του δήμου Ζαγορίου, όπως και γενικότερα στον 

ελληνικό χώρο, με πρωτεύοντα ρόλο στην εκδήλωση του φαινομένου είναι οι λιθολογικοί 
σχηματισμοί και τα χαμηλά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Τα πετρώματα που εμφανίζονται 
συχνά  στο Δήμο Ζαγορίου είναι τα εξής: 

• Ο φλύσχης ανήκει στα πετρώματα με μέτρια έως ισχυρή πτύχωση και τοπικά 
μονοκλινικές δομές και αποτελείται από ακολουθίες ιζηματογενών πετρωμάτων. 
Καλύπτεται συχνά από παχύ μανδύα αποσάθρωσης (1-5m), ενώ η αργιλοιλυώδης 
φάση, λόγω της έντονης επίδρασης των αποσαθρωτικών – διαβρωτικών 
παραγόντων, διευκολύνει τη δημιουργία επιφανειών “αδυναμίας” στα πρανή. Μαζί 
με τα νεογενή ιζήματα χαρακτηρίζεται ως ο πλέον επιρρεπής σχηματισμός για 
αστοχίες πρανών (Ρόζος, 2007).  

• Οι κώνοι κορημάτων και τα σύγχρονα κορήματα έχουν υψηλό πορώδες και 
υδατοπερατότητα, χαμηλή συνοχή και μεγάλη γωνία τριβής. Παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα αστάθειας, στις περιπτώσεις που η ανάπτυξή τους γίνεται σε πρανή με 
κλίση και ειδικά στις θέσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πάχος και επικάθονται σε 
αδιαπέρατο υπόβαθρο (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και 
Θεμελιώσεων, 1997). 

• Τα ασβεστολιθικά πετρώματα διακρίνονται σε  λεπτοστρωματώδη και 
παχυστρωματώδη. Χαρακτηρίζονται από αδρή πτύχωση και την παρουσία μεγάλων 
ρηγμάτων. Στις περισσότερες θέσεις, οι ανώτεροι ορίζοντες από εναλλαγές 
ασβεστολίθων, ασβεστομαργών και κροκαλοπαγών, αποτελούν τη ζώνη μετάβασης 
προς το φλύσχη και παρουσιάζουν αυξημένη αστάθεια. Από γεωτεχνικής πλευράς 
έχουν ικανοποιητικούς γεωμηχανικούς δείκτες, όπως υψηλή αναμενόμενη φέρουσα 
ικανότητα. Συχνά χαρακτηρίζονται από αυξημένη (δευτερογενή) υδροπερατότητα. 

 
2.2 Κλιματικές συνθήκες 

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μελέτης και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των πετρωμάτων και, κατ’ επέκταση, στην εκδήλωση 
κατολισθητικών φαινομένων, μπορούν να προσεγγιστούν με κάποιαακρίβεια από τα 
δεδομένα του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στο Μέτσοβο. Οι 
πιο αντιπροσωπευτικές παράμετροι για το κλίμα της περιοχής είναι το ύψος βροχής 
(ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις) και η μέση μηνιαία θερμοκρασία. 
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Εικόνα 2:Διαγράμματα μέσου μηνιαίου ύψους βροχής κατά τα έτη 1915-2000 και μέσης μηνιαίας 

θερμοκρασίας κατά τα έτη 1961-2009 
 

Η ελάχιστη μέση μηνιαία θερμοκρασία που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 
1961-2009 σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 και άγγιξε τους -5.9˚C, ενώ η μέγιστη 
παρατηρήθηκε τον Ιούλιο του 1965 φθάνοντας τους 25.9˚C. Γενικώς, παρατηρείται μεγάλη 
διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του έτους, με τη μεγαλύτερη διαφορά 
μεταξύ θέρους και χειμώνανα φτάνει περίπου τους 25˚C, σε επίπεδο μέσης μηνιαίας 
θερμοκρασίας. 

Οι πλούσιες βροχοπτώσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της περιοχής, κάτι το οποίο 
αποδεικνύεται από το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, το οποίο φτάνει τα 1480.6 mm για τα έτη 
1915-2000. Η μικρότερη τιμή του ετήσιου ύψους βροχής, που έχει καταγραφεί, είναι 881.4 
mm, η οποία, όμως, αντιστοιχεί και πάλι σε πλούσια βροχόπτωση. 

 
 

3. Κατασκευή χάρτη επικινδυνότητας για κατολισθήσεις 
 

3.1 Συστήματα χαρτογράφησης 
Λόγω των δυσμενών συνεπειών μιας κατολίσθησης σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά και 

πιο συγκεκριμένα στον ελλαδικό χώρο, εντείνεται η ανάγκη διαχείρισης της 
επικινδυνότητας αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγησή της και στη χαρτογράφηση 
των στοιχείων που διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην εκδήλωση του φαινομένου (Van 
Westen, 2002). 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση και 
παρακολούθηση των μετακινήσεων των μαζών μπορούν να καταστούν περισσότερο 
αποτελεσματικές με την εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(Γ.Σ.Π.)(Farina, Moretti, Colombo, Fumagalli, &Manunta, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια, τα Γ.Σ.Π έχουν αναπτυχθεί σε υψηλό βαθμό με αποτέλεσμα να 
αξιοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών και σε πολλά προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασµού 
που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το γεωγραφικό χώρο (Lumb, 1975, Bommer, et al., 2002, 
Petley, et al., 2006, Σακελλαρίουetal., 2007,Rozos et al., 2011). 

Μία από τις πλέον σημαντικές εφαρμογές των Γ.Σ.Π. στην προσέγγιση και ερμηνεία του 
φαινομένου των κατολισθήσεων είναι η κατασκευή χαρτών επικινδυνότητας. Η 
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επικινδυνότητα προσδιορίζεται μέσω της ζωνοποίησης, δηλαδή του διαχωρισμού της 
επιφάνειας της γης σε επιμέρους περιοχές και την ταξινόμηση των περιοχών αυτών 
ανάλογα με το βαθμό του πραγματικού ή δυνητικού κινδύνου λόγω κατολισθήσεων ή άλλων 
μετακινήσεων μαζών κατά μήκος των κλίσεων, δίχως η ταξινόμηση αυτή να υπόκειται σε 
αυστηρούς περιορισμούς (Varnes, 1984).  Για τη ζωνοποίηση μιας περιοχής μέσω Γ.Σ.Π. 
έχουν αναπτυχθεί διαφόρου τύπου μέθοδοι, όπως πιθανολογικές, άμεσες (με άμεση 
γεωμορφολογική χαρτογράφηση), έμμεσες (με συνδυασμό ποιοτικών χαρτών), στατιστικές 
(διμεταβλητές ή πολυμεταβλητές) και ντετερμινιστικές (Soeters & Van Westen C.J., 1996). 

 
3.2 Συλλογή δεδομένων 

Στην παρούσα εργασία κατασκευάζεται ο χάρτης επικινδυνότητας για κατολισθήσεις 
στην περιοχή του Ζαγορίου. Ο τελικός χάρτης επικινδυνότητας αποτελεί τη σύνθεση επτά 
επιμέρους χαρτών, ο καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε έναν επιμέρους παράγοντα που 
επιδρά στο φαινόμενο. Οι παράγοντες είναι οι εξής: 

• Υψόμετρο 
• Κλίσεις πρανών 
• Προσανατολισμός πρανών 
• Χρήσεις γης 
• Απόσταση από τους κλάδους του οδικού δικτύου 
• Απόσταση από τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου 
• Γεωλογία 

Για τους παράγοντες του υψομέτρου, της κλίσης και του προσανατολισμού των πρανών 
χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής (GDEM), από το οποίο 
προέκυψαν οι αντίστοιχοι χάρτες επικινδυνότητας με χρήση λογισμικού πακέτου GIS, μετά 
από κατάλληλη επεξεργασία. 

Ως προς τον προσδιορισμό των χρήσεων γης έγινε χρήση του Corine 
(CoordinationofInformationontheEnvironment)LandCover και επεξεργασία στο GIS. Για 
την περιοχή μελέτης προέκυψαν οι εξής κατηγορίες χρήσεων γης:  

• Δάση 
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις 
• Χέρσα γη 
• Γεωργική γη 
• Υδάτινοι όγκοι 

Σχετικά με το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, χρησιμοποιήθηκε διανυσματική 
ψηφιακή μορφή του κυρίως υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει 
κλάδους 1ης

Ομοίως, για το οδικό δίκτυο της περιοχής χρησιμοποιήθηκε διανυσματική ψηφιακή 
μορφή που περιλαμβάνει το πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο, όπως επίσης και τους 
χωματόδρομους της περιοχής. Οι χωματόδρομοι της περιοχής λαμβάνονται υπόψη με τον 
ίδιο βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, καθώς το έδαφος 
επιβαρύνεται εξίσου από τη διάνοιξη χωματοδρόμων και από τα φορτία των διερχόμενων 
οχημάτων σε αυτούς. 

 τάξης. 

Τέλος, για την παραγωγή των χαρτών επικινδυνότητας λόγω γεωλογικών συνθηκών, 
χρησιμοποιήθηκαν γεωλογικοί χάρτες από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Μεταλλευτικών 
Ερευνών, κλίμακας 1:50.000, των επιμέρους περιοχών: Ιωάννινα, Μέτσοβο, Δολιανά και 
Τσεπέλοβο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν τα πετρώματα του 
ασβεστόλιθου και του φλύσχη αλλά εμφανίζονται και τα πετρώματα του σχιστόλιθου, του 
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οφιόλιθου καθώς και κώνοι κορημάτων, σύγχρονες προσχώσεις και λιθώνες παγετώνων 
Τύμφης. 

Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση κατολισθήσεων διαδραματίζει ακόμα η ποσότητα της 
βροχόπτωσης μίας περιοχής, καθώς  το νερό επιδρά στο έδαφος με διάφορους τρόπους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της πίεσης του εδάφους λόγω της συγκέντρωσης νερού 
στο υπέδαφος , οδηγώντας σε αστοχία των πρανών κατά μήκος των κλίσεων (Guzzettietal., 
2008), o κορεσμός του σώματος της κατολίσθησης όταν ξεκινά η διείσδυση του νερού στο 
έδαφος (Lumb, 1975) κλπ. Ωστόσο, ο βαθμός της επιρροής των ατμοσφαιρικών 
κατακρημνίσεων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.  

    Λόγω δυσκολίας εύρεσης επαρκών δεδομένων σχετικά με το επίπεδο των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων στο Ζαγόρι, ο παράγοντας δεν συγκαταλέγεται σε 
εκείνους που συνθέτουν τον τελικό χάρτη επικινδυνότητας της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, 
σημειώνεται πως η συνεισφορά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και θεωρείται απαραίτητος 
ο ακριβής προσδιορισμός της. 

    Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος καθορίζει την εκδήλωση των κατολισθήσεων, είναι 
η σεισμική διέγερση. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση του Equador, όπου «οι πιο 
καταστροφικές συνέπειες του σεισμού ήταν οι εκατοντάδες κατολισθήσεις..» (Bommer et 
al., 2002), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις το 30% των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7.6 
ρίχτερ στα βουνά του Κασμίρ το 2005, αποτέλεσαν θύματα των προκληθέντων από το 
σεισμό κατολισθήσεων (Petley et al., 2006). Το Ζαγόρι, σύμφωνα με τον ισχύοντα χάρτη 
σεισμικής επικινδυνότητας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003, ανήκει στη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας Ι, με εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού 0.16 g. Συνεπώς, η 
περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα και λόγω του ότι, σε όλη 
την έκταση του Δήμου, δε διαφοροποιείται η σεισμική επικινδυνότητα, ο παράγοντας του 
σεισμού δε λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 
3.3 Μεθοδολογία 

Για κάθε έναν από τους επτά παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω, ορίστηκαν 
τάξεις, οι οποίες βαθμονομήθηκανβάσει γνωμοδοτήσεωντων γεωεπιστημόνων-
εμπειρογνωμόνωνΕ.Γαλανού, Γ.Κουμαντάκη και Π.Κολοκούση, ως προς την επικινδυνότητά 
τους για εμφάνιση κατολισθητικού φαινομένου. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι ενδιάμεσοι 
ψηφιακοί θεματικοί χάρτες για κάθε παράγοντα. Η βαθμολόγηση των τάξεων έγινε σε 
κλίμακα από 0 έως 3, όπου στο βαθμό 0 αντιστοιχεί πολύ μικρός έως μηδενικός κίνδυνος 
εκδήλωσης κατολισθητικού φαινομένου, ενώ στο βαθμό 3 πολύ μεγάλος κίνδυνος 
εκδήλωσης κατολίσθησης. 

Συγκεκριμένα, από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους δημιουργήθηκαν οι τάξεις 
υψομέτρων, κλίσεων και προσανατολισμού πρανών με τους αντίστοιχους βαθμούς 
επικινδυνότητας (Πίνακες 1,2,3). 
 

Πίνακας 1:Βαθμονόμηση παράγοντα υψομέτρου 

Υψόμετρο 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
0-250  m 0 

250-500m 1 
500- 1000 m 2 

>1000 m 3 
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Πίνακας 2: Βαθμονόμηση παράγοντα κλίσης 

Κλίσεις (μοίρες) 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
0 – 7  0 
8 – 15 1 

16 – 22 2 
23-50 3 
>50 2 

 
Πίνακας 3: Βαθμονόμηση παράγοντα προσανατολισμού πρανών 

Προσανατολισμός 
πρανών (μοίρες) 

Βαθμός 
επικινδυνότητας 

0 – 45 2 
45-90 1 

90 – 180 0 
180 – 225 1 
225 - 270 2 

>270 3 
 

 
Εικόνα 3:Σχηματική απεικόνιση βαθμονόμησης τάξεων προσανατολισμού πρανών (Πηγή: 

Παναγιωτόπουλος Γ.,2013) 
 
Ο χάρτης χρήσεων γης προέκυψε μέσω της βάσης δεδομένων του CorineLandCover για 

την περιοχή του Ζαγορίου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση και 
δημιουργήθηκαν πέντεκατηγορίες κάλυψης γης, των οποίων ο βαθμός επικινδυνότητας 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4: Βαθμονόμηση παράγοντα χρήσεων γης 

Χρήσεις γης 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
Δάση 1 

Χορτολιβαδικές εκτάσεις 2 
Χέρσα γη 2 

Γεωργική γη  3 
Υδάτινοι όγκοι 0 

 
Για τους χάρτες επικινδυνότητας λόγω του οδικού και υδρογραφικού δικτύου ορίστηκαν 

ζώνες αποστάσεων (σε μέτρα) και βαθμολογήθηκαν ως προς την επικινδυνότητά τους για 
κατολίσθηση (Πίνακες 5, 6). 

 
Πίνακας 5: Βαθμονόμηση παράγοντα οδικού δικτύου 

Απόσταση από 
οδικό δίκτυο 

Βαθμός 
επικινδυνότητας 

0-20 m 3 
20 – 40 m 2 
40 – 60 m 1 

>60 m 0 
 

Πίνακας 6: Βαθμονόμηση παράγοντα υδρογραφικού δικτύου 
Απόσταση από 

υδρογραφικό δίκτυο 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
0-20 m 3 

20 – 40 m 2 
40 – 60 m 1 

>60 m 0 
 
Για τη δημιουργία του χάρτη επικινδυνότητας για τον παράγοντα της γεωλογίας της 

περιοχής, προσδιορίστηκαν τα πετρώματα της περιοχής μέσω ψηφιοποίησης των 
γεωλογικών χαρτών που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίστηκε η αντίστοιχη βαθμονόμηση 
για την επικινδυνότητα των πετρωμάτων για κατολίσθηση από τους ειδικούς 
γεωεπιστήμονες (Πίνακας 7).  

 
Πίνακας 7:Βαθμονόμηση παράγοντα γεωλογίας 

Γεωλογία 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
Ασβεστόλιθος 0 

Οφειόλιθος 1 
Σχιστόλιθος 1 

Φλύσχης 3 
Κώνοι κορημάτων 3 

Σύγχρονες 
προσχώσεις 

3 

Λιθώνες Τύμφης 2 
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Τέλος, ο τελικός χάρτης ζωνών επικινδυνότητας για κατολισθήσεις προέκυψε από το 
συνδυασμό των επτά ενδιάμεσων χαρτών, με χρήση της γραμμικής συνάρτησης: 

 

𝑅𝑅𝑎𝑎 = �𝑊𝑊𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖  

 
Rα

Wi = το βάρος του παράγοντα i 

 = επικινδυνότητα για κατολισθήσεις στο εικονοστοιχείο α του αθροιστικού χάρτη 
επικινδυνότητας για κατολισθήσεις 

Xi = η τιμή της τάξης επικινδυνότητας του παράγοντα i στο εικονοστοιχείο α. 
 
Για κάθε παράγοντα ορίστηκαν συντελεστές (βάρη), οι οποίοι ορίζουν πόσο επηρεάζει ο 

παράγοντας την εκδήλωση κατολισθητικού φαινομένου. Ο προσδιορισμός των βαρών έγινε 
από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες. Η κλίση των πρανών λαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος 
για εκδήλωση κατολίσθησης, ακολουθεί η λιθολογία της περιοχής και οι χρήσεις γης, 
αμέσως μετά η ύπαρξη και απόσταση από το οδικό και υδρογραφικό δίκτυο και τέλος το 
μικρότερο βάρος λαμβάνουν το υψόμετρο και ο προσανατολισμός πρανών.ΣτονΠίνακα 
8αναφέρονται οι επτά παράγοντες και τα αντίστοιχα βάρη για εκδήλωση κατολισθήσεων: 

 
Πίνακας 8: Βάρη Παραγόντων 
Παράγοντας Βάρος 
Κλίση πρανών 0.3 

Λιθολογία 0.2 
Χρήσεις γης 0.2 

Απόσταση από το 
οδικό δίκτυο 

0.1 

Απόσταση από το 
υδρογραφικό δίκτυο 

0.1 

Υψόμετρο 0.05 
Προσανατολισμός 

πρανών 
0.05 

 
Τα διαγράμματα ροής στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών απεικονίζουν την 

αλληλουχία των βημάτων, από τα αρχικά δεδομένα έως το τελικό στάδιο του 
αποτελέσματος. Στο ακόλουθο διάγραμμα ροής (Εικόνα 4),  παρουσιάζονται αρχικά τα 
δεδομένα εισαγωγής και οι διαδικασίες επεξεργασίας αυτών, ακολουθούν οι επιμέρους 
προκύπτοντες  χάρτες και ο συνδυασμός τους με βάρη και, τέλος, με τη μέθοδο της 
μεταταξινόμησης, προκύπτει ο τελικός χάρτης επικινδυνότητας για εμφάνιση 
κατολισθητικών φαινομένων στη περιοχή του Δήμου Ζαγορίου. 
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Εικόνα 4:Διάγραμμα ροής για τη δημιουργία χάρτη επικινδυνότητας για κατολισθήσεις 

 
3.4 Αποτελέσματα 

Από τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω και με χρήση της τεχνικής της 
μεταταξινόμησης (reclassify) που εφαρμόστηκε στο πρόγραμμα GIS, προέκυψε ο τελικός 
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χάρτης ζωνών επικινδυνότητας για κατολισθήσεις, ο οποίος περιέχει 5 ζώνες 
επικινδυνότητας: 

• Πολύ Μικρή 
• Μικρή 
• Μεσαία 
• Μεγάλη 
• Πολύ Μεγάλη 
Οι παραπάνω κατηγορίες απεικονίζονται χρωματικά στον Χάρτη 1 με αποχρώσεις της 

κλίμακας του γκρι, με το άσπρο χρώμα να αντιστοιχεί στις περιοχές με πολύ μικρή 
επικινδυνότητα και το πολύ σκούρο γκρι στις περιοχές με πολύ μεγάλη επικινδυνότητα 
εκδήλωσης κατολισθητικού φαινομένου. 

 

 
Χάρτης 1: Τελικός χάρτης επικινδυνότητας για κατολισθήσεις στο Δήμο Ζαγορίου 

 
Βάσει του παραπάνω χάρτη, προκύπτει ότι οι πιο ευαίσθητες περιοχές για εμφάνιση 

κατολισθητικών φαινομένων είναι το Ανατολικό Ζαγόρι και συγκεκριμένα πλησίον των 
δημοτικών διαμερισμάτων Πέτρας, Ιτέας, Δεματίου, Τρίστενου, Γρεβενιτίου, Λεπτοκαρυάς, 
Φλαμπουραρίου, Μακρίνου, ενώ από το κεντροδυτικό Ζαγόρι περιοχές πολύ μεγάλης 
επικινδυνότητας προκύπτουν κοντά στους οικισμούς Πάπιγκο, Αρίστη και Άγιος Μηνάς. 
Επαλήθευση της ακρίβειας του χάρτη αποτελούν ήδη καταγραφείσες κατολισθήσεις των 
τελευταίων ετών, οι οποίες χαρτογραφήθηκαν μέσω επιτόπιας παρατήρησης, με χρήση του 
εργαλείου GPS (GlobalPositioningSystem) και απεικονίζονται στον παραπάνω χάρτη με 
τριγωνικό σχήμα. 

Το ποσοστό της επιφάνειας του Δήμου Ζαγορίου που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9: Ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης των ζωνών επικινδυνότητας 
για κατολισθήσεις 

Ζώνη 
Επικινδυνότητας 

Ποσοστό επί της 
συνολικής επιφάνειας 

Πολύ Μικρή 5.35% 
Μικρή 18.28% 

Μεσαία 33.24% 
Μεγάλη 30.52% 

Πολύ Μεγάλη 12.61% 
 
Η ιδιαίτερη ευαισθησία της περιοχής σε κατολισθητικά φαινόμενα επαληθεύεται μέσω 

των ποσοστών του παραπάνω πίνακα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται πως το 43% της έκτασης 
του Δήμου Ζαγορίου βρίσκεται στη Ζώνη αυξημένης επικινδυνότητας για εμφάνιση 
κατολισθήσεων, ενώ μόλις το 23% ανήκει στις κατηγορίες μειωμένου κινδύνου. 

 
 

4. Η κατολίσθηση επί της Επαρχιακής Οδού  Πέτρας – Δεματίου (Χ.Θ. 1+500) 
 
Βάσει του χάρτη επικινδυνότητας που προέκυψε, έγινε σαφές πως τα κατολισθητικά 

φαινόμενα στο Ζαγόρι είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων διεργασιών, στις οποίες 
υπεισέρχονται διαφορετικοί παράγοντες με σύνθετο τρόπο. Ο υψηλότερος βαθμός 
επικινδυνότητας παρουσιάζεται στο Ανατολικό Ζαγόρι, για το οποίο απόδειξη αποτελεί ο 
μεγάλος αριθμός κατολισθητικών φαινομένων που έχει καταγραφεί στην περιοχή και για τα 
οποία έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΙΓΜΕ), με στόχο την ερμηνεία αλλά και την αντιμετώπισή τους.  

Μία από τις μεγαλύτερες καταγραφείσες κατολισθήσεις πραγματοποιήθηκε το χειμώνα 
του 2003 πλησίον της κοινότητας Πέτρας του Ανατολικού Ζαγορίου και συγκεκριμένα στη 
θέση 1+500 της Επαρχιακής Οδού Πέτρας – Δεματίου σε υψόμετρο 1000 μ.Η 
αποκατάσταση της κατολίσθησης αυτής δεν έχει ολοκληρωθεί παρά το μεγάλο χρονικό 
διάστημα που έχει παρέλθει. 

 
4.1 Περιγραφή φαινομένου 

Η κατολίσθηση της περιοχής μελέτης ανήκει στην κατηγορία των περιστροφικών 
ολισθήσεων. Εκτείνεται κατά μήκος του οδικού άξονα και αγγίζει τα 60 μέτρα. Σε όλη την 
επιφάνεια του ανάντη πρανούς παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών και 
κατολισθέντων πετρωμάτων όπως και εκρίζωση της υπάρχουσας βλάστησης. Επίσης, 
παρατηρήθηκε αυξημένη ποσότητα επιφανειακών υδάτων, τα οποία κατέληγαν απευθείας 
στο οδόστρωμα λόγω έλλειψης αποστραγγιστικών διατάξεων. Ο οδικός άξονας της 
Επαρχιακής Οδού, ο οποίος ήταν επιστρωμένος με άσφαλτο, έχει υποστεί οριζόντια 
μετατόπιση της τάξεως των 3 μέτρων και καθίζηση που φτάνει τα 2 μέτρα (Εικόνα 8). Ως 
μέτρο αντιστήριξης στο παρελθόν, τόσο του οδοστρώματος όσο και του πρανούς, 
κατασκευάστηκε τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος όμως αστόχησε δύο φορές. 
Είχε μήκος 20 μέτρα και το ύψος του άγγιζε τα 3 μέτρα, πέραν του βάθους θεμελίωσής του. 
Σε απόσταση 1,50 μέτρου από το κάθε άκρο του τοίχου είχαν κατασκευαστεί 
τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 40 εκατοστών για την απορροή των συλλεχθέντων υδάτων από 
το ανάντη πρανές. Το κατάντη πρανές παρουσιάζει έντονη αποσάθρωση και –όπως και το 
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ανάντη- πολλές φερτές ύλες. Έχει έντονη βλάστηση, ενώ σε όλη την επιφάνειά του 
εκτίθενται τμήματα του τοίχου αντιστήριξης που έχει αστοχήσει και του τεχνικού έργου 
συλλογής υδάτων. Προκειμένου να πραγματοποιείται η διέλευση από τον οδικό άξονα 
γίνεται κατά καιρούς διάστρωση με χαλίκι στο τμήμα του δρόμου που έχει υποστεί 
καθίζηση, δηλαδή σε ένα μήκος 40 μέτρων. Αποτέλεσμα της παραπάνω παρέμβασης, την 
παρούσα χρονική στιγμή, είναι η ύπαρξη πολλαπλών στρώσεων χαλικιού, οι οποίες όμως 
δεν έχουν εξασφαλίσει την εξάλειψη της υψομετρικής διαφοράς λόγω καθίζησης επί του 
οδικού άξονα. 

 
4.2 Παράγοντες αστοχίας 

Η ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου κυριαρχείται από το γεγονός της 
επώθησης των φάσεων των φλυσχικών σχηματισμών της Πίνδου στους σχηματισμούς της 
Ζώνης Ιονίου. Αποτέλεσμα της ιδιαίτερης γεωτεκτονικής διαμόρφωσης της περιοχής που 
περιγράφηκε παραπάνω ήταν η «άναρχη» διάταξη των πετρωμάτων. Τα γεωλογικά 
πετρώματα που αντιπροσωπεύουν την παραπάνω συνύπαρξη των δύο τεκτονικών Ζωνών 
(Ιόνιας και Πίνδου) είναι τα εξής (Εικόνα 5): 

α) Φλύσχης Ιονίου, υπό τη μορφή παχυστρωματώδων ψαμμιτών  
β) Φλύσχης Πίνδου, αποτελούμενος από τις μεσοστρωματώδεις ψαμμιτικές μάζες, τις   

μάργες, τους  ερυθρούς αργιλικούς σχιστόλιθους και τις ψαμμιτικές τράπεζες.Ο φλύσχης 
Πίνδου εμφανίζεται ισχυρά καταπονημένος, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο της Ιονίου, ο 
οποίος δεν παρουσιάζει ενδείξεις έντονης καταπόνησης και εμφανίζεται ήπια κεκλιμένος 
και ελαφρά πτυχωμένος. 

 

Εικόνα 5: Γεωλογικός Χάρτης της περιοχής. Fi: Φλύσχης Ιονίου Ζώνης, Fo: Φλύσχης Πίνδου, 
πηγή: ΙΓΜΕ 
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Η συμπεριφορά των παραπάνω σχηματισμών διαφέρει σημαντικά και συνίσταται 
κυρίως στα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά τους. Πιο συγκεκριμένα, ο φλύσχης Ιονίου 
αποτελείται κυρίως από ψαμμίτες, οι οποίοι επιτρέπουν τη διείσδυση στη μάζα τους 
ποσοτήτων υδάτων, τόσο πρωτογενώς (μέσω του πορώδους χαρακτήρα τους), όσο και 
δευτερογενώς (μέσω συστημάτων διάρρηξης).Αντίθετα, ο φλύσχης της Πίνδου υπό την 
κυριαρχία των μαργών και των αργιλικών σχιστόλιθων, οι οποίοι είναι πρακτικά 
αδιαπέρατοι και υδατοστεγείς σχηματισμοί, μόνο δευτερογενώς (μέσω ασυνεχειών) είναι 
δυνατή η ανάπτυξη ασθενούς συστήματος υδροφορίας (Νικολάου, 2005, Ρόζος, 2007). 
Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο βαθμός επικινδυνότητας των δύο ανωτέρω 
μορφών του φλύσχη λαμβάνεται ίδιος. 

Η ύπαρξη δύο τόσο διαφορετικών σχηματισμών από υδρολογικής άποψης, σε 
συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις της περιοχής συμβάλλει στην ανάπτυξη πυκνού 
υδρογραφικού δικτύου με την ύπαρξη πολλών πηγών εποχικού χαρακτήρα, σημαντικών 
εκροών, χειμάρρων, ποταμών και ρεμάτων με κυρίαρχες διευθύνσεις των κλάδων ΒΒΑ-ΝΝΔ 
προσανατολισμού, κυρίως κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, δημιουργείται έντονη επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπογείων νερών. 

Στο σημείο εμφάνισης της κατολίσθησης η ψαμμιτική φάση (ψαμμιτικές μάζες) του 
φλύσχη Πίνδου υπέρκειται των μαργαϊκών – σχιστολιθικών μαζών, όπως και σε όλη την 
ευρύτερη περιοχή καθώς ακόμη και στα μεγαλύτερα υψόμετρα της. Η μαργαϊκή – 
σχιστολιθική φάση εμφανίζεται σε μεγαλύτερα βάθη, όπου οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν 
διαβρώσει σε βάθος το έδαφος, αποκαλύπτοντας την ύπαρξή τους εκεί. 

Όπως περιγράφηκε, οι υπερκείμενοι σχηματισμοί των ψαμμιτικών μαζών, λόγω της 
υψηλής υδατοδιαπερατότητάς τους και σε θέσεις που η μορφολογία το επιτρέπει, δύνανται 
να εμποτιστούν και να απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού μέχρι βαθμού πλήρους 
κορεσμού, υποβαθμίζοντας δραστικά τη γεωμηχανική συμπεριφορά τους, εμφανίζοντας 
φαινόμενα χαλάρωσης και αποσάθρωσης και φορτίζοντας το υποκείμενο στρώμα των 
αργιλικών μαργών με σημαντικές ποσότητες υδάτων. Στη συνέχεια, η αδυναμία του νερού 
να εισέλθει στο υποκείμενο στρώμα των στεγανών αργιλικών μαργών δημιουργεί μία 
διεπιφάνεια ασυνέχειας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μίας ζώνης αποκόλλησης και 
ολίσθησης μεταξύ των δύο σχηματισμών. 

Οι χαμηλές επικρατούσες θερμοκρασίες που παρουσιάζονται κατά τους χειμερινούς 
μήνες και η μεγάλη διαφορά μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών επιδρούν ποικιλοτρόπως 
στη συμπεριφορά του εδάφους αλλά επηρεάζουν κυρίως τη συμπεριφορά των υπογείων 
υδάτων. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο τμήμα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα παγώνει, με 
αποτέλεσμα να διογκώνεται και να προκαλεί αρχικά χαλάρωση της συνοχής του εδάφους 
και στη συνέχεια το θρυμματισμό των διαρρεόντων πετρωμάτων. Επιπλέον, οι ισχυρές 
βροχοπτώσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, έχουν ως 
άμεση συνέπεια την αύξηση της επιφανειακής απορροής των υδάτων, συντελώντας στην 
επιφανειακή διάβρωση του πρανούς. Φυσικό επακόλουθο των μεγάλων διαφοροποιήσεων 
της θερμοκρασίας και του ύψους βροχής μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών είναι η 
συρρίκνωση των σχηματισμών του φλύσχη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω 
απώλειας της υγρασίας τους και αντίστοιχα η διόγκωσή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλείται μείωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του 
πετρώματος και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκδήλωση 
κατολίσθησης. 

Ενισχυτικός παράγοντας είναι η έλλειψη αποστραγγιστικών διατάξεων στο ανάντη 
πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα η μεγάλη και ανεξέλεγκτη ροή των εκροών να μη 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

171



διοχετεύεται κατάλληλα στην κατάντη μεριά του δρόμου αλλά αντίθετα να επιτελεί το 
διαβρωτικό και επιβαρυντικό της ρόλο. Συνεπώς, το τεχνικό συλλογής υδάτων που υπήρχε, 
δεν επιτελούσε το ρόλο για τον οποίο είχε κατασκευαστεί. 

Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του φαινομένου, οι οποίες προέκυψαν από επιτόπια 
παρατήρηση, παρουσιάζονται στη συνέχεια (Εικόνες 6-8). 

 
 

Εικόνα 6:Άποψη περιοχής του τμήματος του δρόμου που έχει αποκοπεί και έχει διαστρωθεί με 
αμμοχάλικο και στο βάθος ο τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αστοχήσει και 

μετακινηθεί 
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ε 
Εικόνα 7: Άποψη αστοχίας τοιχείου σκυροδέματος, το οποίο κατασκευάστηκε για τη δταθεροποίηση 

του δρόμου 
 
 

 
Εικόνα 8: Πλαϊνή άποψη του κατολισθέντος τμήματος (σημειώνεται το ασφαλτοστρωμένο 

τμήμα, το οποίο έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση με οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση 3 
και 2 μ. αντίστοιχα)  

 
4.3 Προτεινόμενες επεμβάσεις 

Όπως περιγράφηκε, η ανομοιογένεια των πετρωμάτων που συνθέτουν τα φυσικά πρανή 
του ανάντη πρανούς του υπό μελέτη σημείου και η επίδραση των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών συνετέλεσαν στην εκδήλωση μιας κατολίσθησης περιστροφικού τύπου (Naemura, 
1996, Polster, 1997). Δεδομένου πως κάθε τύπος κατολίσθησης χρήζει και διαφορετικό τύπο 
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επεμβάσεων, προτείνονται κάποιες δράσεις αποκατάστασης της Επαρχιακής Οδού, οι 
οποίες στοχεύουν, παράλληλα, και στην πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών φαινομένων. 

Οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπιση του 
κατολισθητικού φαινομένου στην Πέτρα θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε έργα 
σταθεροποίησης πρανών και αποστραγγιστικά έργα. Παρότι οι τοίχοι Ο/Σ αποτελούν πολύ 
διαδεδομένη μέθοδο αντιστήριξης, δεν ενδείκνυται η ανακατασκευή του ήδη υπάρχοντος, 
ακόμη και με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, όταν η περιοχή μελέτης παρουσιάζει 
«χαλαρή» και ανομοιογενή στρωματογραφία καθώς δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
στέρεα εδραίωση των θεμελίων του. Επιπλέον, πολλά από τα υλικά της κατολίσθησης έχουν 
εναποτεθεί κατάντη του δρόμου δημιουργώντας ακατάλληλη βάση έδρασης για τα θεμέλιά 
του. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εξεύρεση μίας κατασκευής αντιστήριξης, η οποία θα 
είναι πιο ελαφριά και εύκαμπτη, θα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων 
στο έδαφος, θα ανταποκρίνεται αισθητικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της περιοχής και δεν 
θα απαιτεί υπερβολικά υψηλό κόστος κατασκευής προκειμένου να είναι πραγματοποιήσιμη. 
Το έργο που συγκεντρώνει στο μεγαλύτερο βαθμό τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το 
οπλισμένο επίχωμα με γεωσυνθετικά υλικά. 

Το οπλισμένο επίχωμα συντίθεται από εδαφικές στρώσεις με διάταξη στοιχείων 
οπλισμού κατά στρώσεις, τα οποία αλληλεπιδρούν μέσω δυνάμεων τριβής με το εδαφικό 
υλικό. Οι δύο συνιστώσες της κατασκευής είναι: 

• τα υλικά επίχωσης που συνθέτουν τον πυρήνα του επιχώματος 
• το γεωύφασμα, το οποίο έχει πολλαπλό ρόλο καθώς αυξάνει την αντοχή του 

επιχώματος στα φορτία σχεδιασμού και σταθεροποιεί το μέτωπο του επιχώματος 
που βρίσκεται εκτεθειμένο στον αέρα τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και 
κατά τη διάρκεια ζωής του έργου 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν, στο μεγαλύτερο βαθμό, την επιτυχία της επέμβασης με 
οπλισμένο επίχωμα είναι οι εξής: 

• ο τύπος του υλικού επίχωσης  
• τα μηχανικά χαρακτηριστικά του επιλεγόμενου γεωσυνθετικού υλικού 
• η κατακόρυφη απόσταση τοποθέτησης του γεωπλέγματος στο εσωτερικό του 

επιχώματος 
• το «βάθος» του γεωπλέγματος, δηλαδή το πόσο βαθιά μέσα στο επίχωμα φθάνει 

(εγκάρσια της οδού) 
• η εσωτερική ευστάθεια (έλεγχοι ολίσθησης – αποκόλλησης οπλισμού, κ.λ.π) και η 

εξωτερική ευστάθεια (καθορισμός δυσμενέστερου κύκλου ολίσθησης) του 
σχεδιαζόμενου οπλισμένου επιχώματος σε στατικές και σεισμικές συνθήκες 

Τα επίχωμα που θα κατασκευαστεί στην εξεταζόμενη περίπτωση θα πρέπει να έχει 
μήκος βάσης ίσο με το μήκος της κατολίσθησης, το οποίο αγγίζει τα 60 μέτρα συνολικά. Το 
ύψος του επιχώματος εκτιμάται πως θα είναι 8 μέτρα και η κλίση του 2:3, η οποία είναι 
επαρκής για την αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών. Η Επαρχιακή Οδός Πέτρας – 
Δεματίου επιβαρύνεται κυρίως από τα φορτία των διερχόμενων επιβατικών αυτοκινήτων 
καθώς η διέλευση ανατρεπόμενων και αυτοκινήτων εργοταξίου είναι σπάνια λόγω της 
έλλειψης κάποιας εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στις κοινότητες αυτές. 

Τα γεωσυνθετικά υλικά διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους και με διαφορετική αντοχή 
σχεδιασμού εξαρτώμενη κάθε φορά από τη χρήση του οδοστρώματος και τις ανάγκες που 
εξυπηρετεί. Ως τύπος γεωσυνθετικού υλικού επιλέγεται το γεωύφασμα τύπου πλέγματος 
(geogrid), με αντοχή σχεδιασμού 400kN/m. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή κατά την 
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τοποθέτησή του και ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίας και συνάφειας με τα περισσότερα 
εδαφικά υλικά, ενώ η χρήση του ενδείκνυται για μακροχρόνιες επεμβάσεις. Η ελάχιστη 
κατακόρυφη απόσταση των στρώσεων του γεωπλέγματος είναι 0.3 μέτρα και δύναται να 
διαφοροποιηθεί καθ’ ύψος του έργου, ανάλογα με τις κλίσεις του πρανούς (ΕΛΟΤ, 2009). 
Ωστόσο, η απόσταση που προτείνεται να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση είναι 
αυτή των 0,6 μέτρων, δεδομένης της αδυναμίας γνώσης της μορφής του πρανούς 
(απαραίτητη η διενέργεια γεωτρήσεων), του μικρού ύψους του επιχώματος και της έντονης 
ανομοιομορφίας του φλύσχη που κυριαρχεί. Πέραν του κύριου οπλισμού του γεωπλέγματος, 
απαραίτητη θεωρείται και η τοποθέτηση ενός δευτερεύοντος οπλισμού μικρότερου βάθους, 
του οποίου ρόλος είναι η προστασία της όψης του επιχώματος από διάβρωση αλλά και η 
αύξηση της αντοχής της όψης έναντι καιρικών συνθηκών. 

Το είδος του υλικού επίχωσης (κοκκομετρία, βαθμός κορεσμού, κ.α) ποικίλλει, ανάλογα 
με τον τύπο του εδάφους που καλείται να συγκρατήσει και επιλέγεται βάσει της γωνίας 
τριβής, της συνοχής και του φαινόμενου βάρους του. Η προμήθεια του υλικού πλήρωσης του 
επιχώματος μεταξύ των στρώσεων του γεωπλέγματος θα γίνεται από το γειτονικό λατομείο 
του Δεματίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το σημείο μελέτης. Αυτό 
πρέπει να είναι αμμοχαλικώδες με την εξής διαβάθμιση: 

 
Πίνακας 10: Διαβάθμιση Υλικού Επιχώματος Πλήρωσης (πηγή: ΕΛΟΤ, 2009) 

Άνοιγμα βροχίδας % Διερχόμενο 
250 mm 100 
75 mm >=75 
10 mm >=10 
75 μm 0-15 

 
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί ώστε από το υλικό επίχωσης να αποκλειστούν 

υλικά, τα οποία χάνουν τα χαρακτηριστικά τριβής τους με την πάροδο του χρόνου καθώς 
και υλικά ευαίσθητα στο νερό. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται, αφενός εποικοδομητική 
και ασφαλής συνεργασία μεταξύ των δύο συνιστωσών υλικών του επιχώματος και, 
αφετέρου, δεν χρειάζεται μεταφορά υλικού από άλλη περιοχή. Είναι απαραίτητη, ωστόσο, η 
διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για την διασφάλιση της καλής ποιότητας του υλικού και 
τον προσδιορισμό των ακριβών ιδιοτήτων του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής είναι η 
απομάκρυνση του σαθρού εδάφους και των υλικών της κατολίσθησης από το κατάντη 
πρανές σε βάθος που να μη ξεπερνά το 1 μέτρο, η μη επέκταση του επιχώματος κάτω από τη 
στάθμη τυχόν υπόγειων υδάτων και η εξυγίανση του εδάφους, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η έδραση του επιχώματος σε στερεό και ισχυρό υπέδαφος. Λόγω της χαμηλής 
ποιότητας των πετρωμάτων του πρανούς, θεωρείται συνετή η αποφυγή έδρασης του 
επιχώματος απευθείας πάνω στο έδαφος.Χρειάζεται να γίνει σταθεροποίηση του πυθμένα 
εκσκαφής με χρήση κροκάλας ή σκύρων, μεγέθους κόκκων 5-8 εκατοστών και πάχους 
στρώσης όχι μεγαλύτερου των 15 εκατοστών, το οποίο θα διαστρώνεται τμηματικά και με τη 
διέλευση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων θα διεισδύει πλήρως στο μαλακό έδαφος. Με την 
αποπεράτωση της διάστρωσης κάθε στρώσης θα πραγματοποιείται συμπύκνωση με ελαφρά 
δονητικά μέσα (ΕΛΟΤ, 2009). 

Στη συνέχεια, λόγω της υψηλής στάθμης του υπόγειου υδροφορέα αλλά και της ύπαρξης 
ψαμμιτών που συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού, έχει ζωτική σημασία η εξασφάλιση 
επαρκούς αποστράγγισης της κατασκευής. Συνεπώς, επί της παραπάνω στρώσης σκύρων 
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τοποθετείται μία στρώση γεωυφάσματος (γεωσύνθετο αποστράγγισης) καθ’ όλο το ύψος 
του πρανούς από πολυεστέρα, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εισόδου του υπόγειου 
νερού στο εσωτερικό του επιχώματος. Επιπλέον, μεταξύ επιχώματος και πρανούς 
προτείνεται η κατασκευή στραγγιστικής στρώσης (φίλτρο), στην οποία θα συλλέγεται το 
νερό από το κατάντη πρανές και θα διοχετεύεται στο διάτρητο σωλήνα αποστράγγισης στη 
βάση του επιχώματος προστατεύοντας τον πυρήνα του.  

Ο οπλισμός της επίχωσης θα τοποθετηθεί σε οριζόντιες στρώσεις κατά τη διεύθυνση της 
μέγιστης εφελκυστικής αντοχής τους, ενώ το επίχωμα θα ανυψώνεται κατά στρώσεις. Κατά 
την κλίση της παρειάς θα τοποθετηθεί λωρίδα υφαντού γεωϋφάσματος. Η εξωτερική 
επιφάνεια του πρανούς θα καλυφθεί με γεωκυψέλες (θύλακες πληρωμένοι με χώμα) 
διαστάσεων 20x10 εκατοστών, οι οποίες θα μορφώνονται από λωρίδες πολυαιθυλενίου 
πάχους 1,2 χιλιοστών, ώστε να εξασφαλίζεται η διάρκεια ζωής τους και θα αγκυρώνονται με 
σιδηροπασσάλους μορφής J για να αποφευχθούν τυχούσες μετακινήσεις. Οι γεωκυψέλες 
επιτελούν διπλό σκοπό καθώς αφενός σταθεροποιούν την επικλινή όψη του επιχώματος και 
αφετέρου προστατεύουν την όψη από επιφανειακή διάβρωση κατά την ανάπτυξη 
βλάστησης σε αυτή (ΕΛΟΤ, 2009). Στη βάση του επιχώματος τοποθετείται μία σειρά 
συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2x1x1 μέτρων πληρωμένων με κατάλληλα αδρανή υλικά για 
την ενίσχυση και σταθεροποίησή του. 

Εκτός, όμως, από το κατάντη πρανές, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει και για το 
ανάντη πρανές, το οποίο συντίθεται από ίδιου τύπου πετρώματα. Σε πρώτο στάδιο,  θα 
πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά που έχουν κατολισθήσει από τα μεγαλύτερα 
υψόμετρα και να πραγματοποιηθεί η σταθεροποίηση του πρανούς. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την τοποθέτηση δύο στρώσεων συρματοκιβωτίων με διαστάσεις διατομής 
1x2x1 μέτρα, πληρωμένα με κατάλληλα αδρανή υλικά, σε αναβαθμούς. Συμπληρωματικά, θα 
μπορούσε να εφαρμοσθεί το μέτρο της φυτοπροστασίας, το οποίο αποτελεί μία οικονομική 
παρέμβαση. Το είδος των φυτών που θα πρέπει να αναπτυχθεί είναι τα δενδρώδη φυτά, των 
οποίων οι ρίζες δύνανται να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά στο πρανές και να 
συγκρατήσουν τις μεγάλες ποσότητες επιφανειακών υδάτων πριν φτάσουν στο οδόστρωμα 
(Polster, 1997). 

Το κύριο έργο αποστράγγισης που δεν μπορεί να παραλειφθεί, είναι η επενδεδυμένη 
τάφρος συλλογής των υδάτων που προτείνεται να κατασκευαστεί σε όλο το μήκος της οδού 
και θα συλλέγει το νερό που φθάνει από το ανάντη πρανές. Η τάφρος θα είναι από 
σκυρόδεμα και θα έχει επικάλυψη από γεωύφασμα. 

 
4.4 Οικονομική εκτίμηση επεμβάσεων 

Το σύνολο των εργασιών για την αποκατάσταση του κατολισθητικού φαινομένου είναι: 
• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
• Η εκσκαφή του εδάφους έδρασης του επιχώματος 
• Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γεωπλεγμάτων και γεωυϋφάσματος και 

όλων των απαραίτητων υλικών αντιστήριξης 
• Η προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση των απαραίτητων αδρανών σε στρώσεις 
• Η συμπύκνωση με τα κατάλληλα συμπυκνωτικά μέσα ανάλογα της απόστασης από 

το «φρύδι» της κατασκευής 
• Η τοποθέτηση γεωκυψελών ή φυτικού γεωϋφάσματος στην εξωτερική παρειά του 

πρανούς 

176



• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων 
για την εκτέλεση των εργασιών 

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από την 
εκτέλεση των εργασιών 

 Η εκτιμώμενη κοστολόγηση του προτεινόμενου έργου αποκατάστασης εκτιμάται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 11: Κοστολόγηση έργου, Πηγή: ΑΤΕΟ, 2013 

Είδος εργασίας 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

Συνολική 
ποσότητα 

Συνολικό 
κόστος 

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (m3 0.38 ) 1920 729.6 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών (m3

1.6 

) 

36 57.6 

Κατασκευή τραπεζοειδών τάφρων(m3 94.2 ) 12.6 1186.92 

Καθαίρεση τοίχου οπλισμένου 
σκυροδέματος (m3 26.5 ) 24 636 

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm (m3 8.2 ) 1920 15744 

Επένδυση κατάντη πρανούς με γεωκυψέλες 
και φυτική γη (m2 11.5 ) 864 9936 

Γεωπλέγμα αντοχής Τult=400 KN/m (m2 20 ) 3360 67200 

Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε 
μαλακά εδάφη (m2 2.3 ) 1016.4 2337.72 

Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς 
την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των 

απαιτουμένων δανείων (m3
1.40 

) 
1920 2688 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου 
πάχους 0,10 m 1.10 180 198 

Βάση πάχους 0,10 m (m2 1.2 ) 180 216 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0.05 m (εργατικά 

και αδρανή) (m2
7.7 

) 
180 1386 

Ασφαλτικό Υλικό(m2 8 ) 180 1440 

Είδος εργασίας 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

Συνολική 
ποσότητα 

Συνολικό 
κόστος 

(€) 
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Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα 

ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 
5%Al) (kg) 

3.10 1980 6138 

Κατασκευή φατνών(m2 2.50 ) 990 2475 

Πλήρωση φατνών(m3 17.30 ) 180 3114 

Μεταφορά υλικού πλήρωσης επιχώματος  
διά μέσω οδών καλής βατότητας (tnkm) 0.35 16320 5712 

Κόστος Έργου: 121194.84 € 

Όφελος Αναδόχου (18%) 21815.07 
 

Απρόβλεπτα (15%) 18179.23 
 

Φ.Π.Α (23%) 27874.81 
 

Αναθεώρηση 63.95 

Συνολικό Κόστος Έργου: 189.000 € 

 
 
5. Συμπεράσματα 

 
Τα κατολισθητικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Δήμου Ζαγορίου 

είναι, ίσως, η σημαντικότερη απειλή από πλευράς φυσικών καταστροφών που πλήττουν την 
περιοχή. Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά των περισσότερων 
ορεινών περιοχών και συνεπώς και του Ζαγορίου, το καθιστούν ευάλωτο στις 
κατολισθήσεις. Ως εκ τούτου, η επιστημονικά εμπεριστατωμένη γνώση, σε συνδυασμό με τη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων (Γ.Σ.Π.) για την ανίχνευση των περιοχών υψηλού 
κινδύνου εμφάνισης κατολισθήσεων, αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής που στοχεύειστην κοινωνική ευημερία. Η κατασκευή του χάρτη επικινδυνότητας 
για κατολισθήσεις έχει ως στόχο να δώσει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χωροθέτηση 
πιθανών μελλοντικών έργων υποδομής στην περιοχή και την έγκαιρη πρόληψη 
κατολισθητικών φαινομένων. Οι περιοχές που προέκυψαν ως οι πλέον επιρρεπείς, όπως το 
Ανατολικό Ζαγόρι, χρήζουν άμεσης παρέμβασης υπό μορφή εξειδικευμένων μελετών και 
στοχευμένων γεωτρήσεων για τον περαιτέρω έλεγχο των χαρακτηριστικών του εδάφους, 
πριν από οποιαδήποτε ανθρωπογενή παρέμβαση. 

Πέραν των εργαλείων πρόληψης, η αποτελεσματική και άρτια σχεδιασμένη 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων κατολισθήσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ο επαναληπτικός 
και απρόβλεπτος χαρακτήρας του φαινομένου επιβάλλει παρεμβάσεις που θα οχυρώσουν με 
το βέλτιστο τρόπο κάθε περιοχή και θα ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης 
αστοχίας στο μέλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, προτάθηκε στην παρούσα εργασία μία μέθοδος 
αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας – Δεματίου, η οποία 
αξιολογήθηκε ως βέλτιστη, βάσει των γεωλογικών, κλιματικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής. Τέλος, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως σκοπό να 
αποτελέσει το έναυσμα για την εκπόνηση παρόμοιων μελετών για όλα τα καταγεγραφθέντα 
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κατολισθητικά φαινόμενα της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ολοκληρωμένη 
διαχείρισή τους και η αποφυγή των μη αναστρέψιμων συνεπειών τους στο περιβάλλον και 
την κοινωνία του Δήμου Ζαγορίου. 
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Περίληψη 
 

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν θύλακες βιοποικιλότητας που απειλούνται από 
τις κλιματικές μεταβολές. Τα ορεινά δασικά συγκροτήματα έχουν ιδιαίτερα 
σημαντική οικολογική αξία και χρησιμότητα για την κοινωνία. Η κλιματική αλλαγή 
απειλεί την εύρυθμη λειτουργία τους και επιφέρει πολλούς κινδύνους. Ο 
μεγαλύτερος από αυτούς είναι οι δασικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, τις τελευταίες 
δεκαετίες, οι δασικές πυρκαγιές παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση. Μελλοντικά, 
αναμένεται αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους ακόμα και σε πιο ψηλά 
από τα συνηθισμένα υψόμετρα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της επικινδυνότητας 
εκδήλωσης πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα του Δήμου Ζαγορίου. Με χρήση 
της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
κατασκευάστηκε ένας χάρτης επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών στην περιοχή. 
Προέκυψε ότι, παρά την αντίθετη αίσθηση, η πιθανότητα εκδήλωσης δασικών 
πυρκαγιών κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα 
σενάρια αλλαγής του κλίματος, κρίνεται ως σημαντική απειλή για το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. 

 
 

Abstract 
 

The biodiversity of mountainous areas is rich and it is threatened by climate 
changes. Mountain forests are particularly important ecosystems and are useful for 
the society. Climate change threatens their proper function and carries on many 
risks. Forest fires are the greatest. During the last decades, in Greece, they have 
become particularly intense. In the future, an increase in the frequency and intensity 
of forest fires is expected, even in higher altitudes. 

The purpose of this work is the analysis of the forest fire start possibilities in the 
mountainous municipality of Zagori. By using Remote Sensing Techniques, as well 
as Geographical Information Systems, a forest fire risk map was created. Despite the 
fact that the forests of Zagori are not considered vulnerable to fires, it is proved that 
the outburst of a forest fire in the region is a quite likely possibility. This finding, 
combined with the climate change scenarios, is imposing that forest fires are a 
serious threat for the natural environment in the area and so, special care and 
actions should be taken. 
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1. Εισαγωγή 
 

Με τη λέξη «κλίμα» ορίζουμε τη μέση κατάσταση των καιρικών συνθηκών μίας 
συγκεκριμένης περιοχής σε μία εκτεταμένη χρονική περίοδο. Η μέση κατάσταση 
των καιρικών συνθηκών αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από το μέσο όρο των 
καιρικών συνθηκών, αφού ενσωματώνει ακραίες τιμές, τάσεις μεταβολής και 
εξαιρετικά γεγονότα  (Καλιαμπάκος, et al., 2009). 

Η μεταβολή του γήινου κλίματος είναι αργή και σταθερή και οφείλεται κατά 
κύριο λόγο σε φυσικά αίτια (ηφαιστειακές εκρήξεις, μεταβολές της ηλιακής 
ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους κ.ά.) αλλά και σε 
ανθρωπογενή αίτια.  Η αυξημένη έκλυση CO2, 

Εξαιρετικά ευαίσθητες και ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή θεωρούνται οι 
ορεινές περιοχές κι αυτό γιατί σε μικρή έκταση συγκεντρώνουν διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή 
(Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC), συγκαταλέγει τις ορεινές 
περιοχές ανάμεσα σ’ αυτές που διατρέχουν μείζονα κλιματικό κίνδυνο, τις γνώστες 
ως θερμές κηλίδες (hot spots). Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν, πλέον, 
σοβαρότατους κινδύνους από φυσικές καταστροφές, όπως δασικές πυρκαγιές, 
πλημμύρες και κατολισθήσεις. Μεγάλες περίοδοι ξηρασίας που ακολουθούνται από 
μικρές περιόδους έντονων βροχοπτώσεων αποσυντονίζουν το οικοσύστημα, με 
αποτέλεσμα να γίνονται εμφανείς, ολοένα και περισσότερο, οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στα ορεινά οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η 
μείωση των υδατικών αποθεμάτων των ορεινών όγκων με καταστρεπτικές συνέπειες 
για τους εξαρτώμενους πληθυσμούς, οι αλλαγές στις ζώνες εξάπλωσης της 
βλάστησης και στο ρυθμό ανάπτυξης των δασών, η μείωση της περιεχόμενης 
υγρασίας των φυτών με τελικό αντίκτυπο την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης και 
εξάπλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς. 

εξαιτίας της υπέρμετρης καύσης 
ορυκτών καυσίμων με βασικό σκοπό  την παραγωγή ενέργειας και βιομηχανικών 
προϊόντων οδήγησε,  στην υπερθέρμανση του πλανήτη, το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και τελικά στην αλλαγή του κλίματος. Οι κλιματικές μεταβολές, 
δηλαδή οι αποκλίσεις των κλιματικών παραμέτρων ενός τόπου, παρουσιάζουν και 
θα παρουσιάζουν μελλοντικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των επιπτώσεων τους 
σε πλανητικό επίπεδο.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη συνειδητοποίηση του επιταχυνόμενου 
ρυθμού της κλιματικής αλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των δασικών 
εκτάσεων σε κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και λοιπών καταστροφών. Επιχειρείται 
μια προσπάθεια εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δήμο 
Ζαγορίου, με τη χρήση ενός μακροπρόθεσμα μεταβαλλόμενου δείκτη καθώς και η 
πρόταση στοχευμένων μέτρων για περαιτέρω προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων του Ζαγορίου. 
   
1.1. Περιοχή μελέτης : ο Δήμος Ζαγορίου 

Ο Δήμος Ζαγορίου αποτελείται από ένα δίκτυο 46 χωριών, με έκταση περίπου 
τα 1000 τετρ.χλμ και χωρίζεται σε τρία γεωγραφικά τμήματα: το Δυτικό, το 
Ανατολικό και το Κεντρικό. 
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Τα Ζαγοροχώρια είναι μια από τις χαρακτηριστικές περιοχές της Ηπείρου που 
έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ανέπαφο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και 
τον άφθονο φυσικό τους πλούτο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια 
βιοποικιλότητα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τις θεσμοθετημένες δράσεις για 
την προστασία της (περιοχές Natura 2000, Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου, Εθνικό 
Πάρκο Βόρειας Πίνδου). Το Ζαγόρι εκτείνεται σε μια ορεινή περιοχή, με υψόμετρο 
που κυμαίνεται ανάμεσα στα 500μ. και τα 2.000μ.  Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
καλύπτουν την περιοχή σε ποσοστό περίπου 50 %. Η διαστρωμάτωση  που 
παρατηρείται εντός του εθνικού πάρκου αποδεικνύει  την οικολογική αξία  και την 
ανάγκη ουσιαστικής προστασίας και διατήρησης του ευρύτερου αυτού 
οικοσυστήματος και των βιοκοινοτήτων που το απαρτίζουν. Ανάλογα με το 
υψόμετρο δημιουργούνται και διαφορετικοί τύποι βλάστησης, οι οποίοι μπορούν να 
ταξινομηθούν ως εξής :  

• Χαμηλά, σε υψόμετρο 400-750 μέτρα., επικρατούν οι μεσογειακοί 
θαμνώνες, με κυρίαρχο είδος το πουρνάρι (Quercus coccifera) και την 
αριά (Quercus ilex).  

• Σε μεγαλύτερο υψόμετρο έως τα 1000 μ. αρχίζει η ζώνη των 
φυλλοβόλων δρυών με δρυοδάση με Πλατύφυλλη δρυ (Quercus 
frainetto), Χνουδωτή δρυ (Quercus pubescens) και Πετραία δρυ 
(Quercus petraea).  

• Από τα 1000 έως τα 1800 μ., περίπου, επικρατούν τα δάση των ορεινών 
κωνοφόρων, που σχηματίζονται κυρίως από  μαυρόπευκα (Pinus nigra), 
ενώ κατά τόπους συναντώνται οξιές (Fagus sylvatica) αλλά και μεικτά 
δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων.  

• Πάνω από τα 1800μ. και ως τα 2000μ. επικρατεί η υποαλπική ζώνη με 
αραιά δάση από ρόμπολα (Pinus heldreichii), χαρακτηριστικά 
κωνοφόρα των βουνών της Πίνδου (Σφήκας, 2002).  

Στο κέντρο της περιοχής του Ζαγορίου δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Τύμφης, με 
τις αλπικού χαρακτήρα κορυφές της, ενώ στη βόρεια πλευρά αυτού του ορεινού 
όγκου κυλά ο ποταμός Αώος. 

Το κλίμα το οποίο επικρατεί στην περιοχή επηρεάζεται από τα βουνά και το 
έντονο ανάγλυφο με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφορετικά μικροκλίματα. Στα 
μεγάλα υψόμετρα οι χειμώνες χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες, 
νεφώσεις, άφθονες βροχές, παγετούς, χιονοπτώσεις και παρατεταμένη 
χιονοκάλυψη, που διαρκεί από τον Οκτώβριο έως το Μάιο.

 

 Στα χαμηλότερα 
υψόμετρα το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεσο μεταξύ μεσογειακού και 
ηπειρωτικού-μεσογειακού, μικρότερης διάρκειας χιονοκάλυψη, λιγότερες 
βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυξημένες, σχετικά, 
θερμοκρασίες. 

 
2. Δασικές πυρκαγιές 
 

Ως δασική πυρκαγιά νοείται κάθε φωτιά που λαμβάνει χώρα στο ύπαιθρο και 
έχει βλαπτικές επιδράσεις τόσο στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όσο και στα 
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λιβάδια, τους βοσκότοπους και τις καλλιέργειες. Είναι ένα φαινόμενο που, κατά 
κύριο λόγο, εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Οι δασικές 
πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του φυσικού 
περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις τους είναι πλέον παγκόσμιας κλίμακας, αφού κατά 
το  Δημητρακόπουλο (2009) αποτελούν κύριες συνιστώσες των τριών μεγαλύτερων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, του φαινομένου του θερμοκηπίου, της κλιματικής 
αλλαγής και της ερημοποίησης. 

 Η καταστροφή ενός δάσους από πυρκαγιά έχει ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό 
της ατμόσφαιρας με υψηλές ποσότητες θερμοκηπικών αερίων (CO2, CH4 - ως 
προϊόντα καύσης της δασικής βιομάζας). Αυξημένη συγκέντρωση  CO2  

Σε ένα κατ’ εξοχήν πυριγενές περιβάλλον, όπως αυτό της Ελλάδας και 
γενικότερα της Μεσογείου, οι δασικές πυρκαγιές επηρεάζουν δυσμενώς  τις 
επιμέρους οικολογικές λειτουργίες και πολλαπλές χρήσεις του δάσους και ασκούν 
καθοριστικές επιδράσεις στο φυσικό κύκλο διαδοχής της βλάστησης, στη λειτουργία 
και δομή των φυσικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, η εκτεταμένη καταστροφή 
δασικών εκτάσεων έχει έµµεσες επιπτώσεις στην εκδήλωση κατολισθητικών και 
πληµµυρικών φαινομένων (Iliadis et al. 2005, Papanikolaou et al. inpress). 

στην 
ατμόσφαιρα, συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας και της ξηρασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με αποτέλεσμα το γήινο κλίμα να αλλάζει συνεχώς και  να γίνεται ολοένα 
πιο θερμό και ξηρό. 

Σύμφωνα με τη WWF (2013), oι κυριότερες επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών 
αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

• Καταστροφή της βλάστησης:

• 

 Τα δασικά είδη των χαμηλότερων 
υψομέτρων της Ελλάδας είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και 
έχουν τη δυνατότητα άμεσης φυσικής αναγέννησης, με δεδομένο, όμως  
ότι δεν έχουν καεί επανειλημμένα παλαιότερα. Αντίθετα, τα είδη που 
απαντώνται σε υψηλότερα υψόμετρα, δεν μπορούν να ανακάμψουν με 
φυσικό τρόπο μετά από μία πυρκαγιά. 
Διάβρωση του εδάφους:

• 

 Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε 
μία πυρκαγιά, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή 
του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης αφήνει το 
έδαφος απόλυτα εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα και μειώνει τη 
δυνατότητα απορρόφησης του νερού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη 
γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να απομακρύνονται από τον άνεμο ή να 
παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό. Ανάλογα με την κλίση του 
εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σταδιακή απώλεια 
της εδαφικής κάλυψης - με έντονες συνέπειες στις δυνατότητες 
αναγέννησης της βλάστησης - ενώ η μειωμένη δυνατότητα 
απορρόφησης νερού μπορεί να συμβάλει σε φαινόμενα πλημμυρών. 
Επιπτώσεις στην πανίδα:

• 

 Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές 
επηρεάζουν την πανίδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να 
αποτιμηθεί σε γενικό επίπεδο.  
Αλλαγή του κλίματος και ατμοσφαιρική ρύπανση: Τα αέρια που 
εκλύονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ρυπαίνουν τον 
ατμοσφαιρικό αέρα και ταυτόχρονα με την καταστροφή της βλάστησης 
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συμβάλλουν στην αλλαγή του μικροκλίματος των περιοχών λόγω της 
αύξησης της ηλιακής αντανάκλασης του εδάφους. 

• Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή:

Η έναρξη μιας πυρκαγιάς οφείλεται, κυρίως, σε τρία θεμελιώδη στοιχεία : Το 
οξυγόνο, τη θερμότητα και την καύσιμη ύλη. Αυτά αποτελούν το λεγόμενο «τρίγωνο 
της φωτιάς» (Εικόνα 1), κατά το οποίο αν ένα στοιχείο εκλείψει δεν δημιουργείται 
πυρκαγιά. Ωστόσο, υπάρχει και το τρίγωνο συμπεριφοράς της δασικής πυρκαγιάς 
που αποτελείται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις τοπογραφικές παραμέτρους 
και την καύσιμη ύλη. Παρ’ όλα αυτά, η εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς οφείλεται 
σε αρκετούς παράγοντες που σχετίζονται με μετεωρολογικά δεδομένα, τοπογραφικά 
στοιχεία, τη βλάστηση και την ανθρώπινη δραστηριότητα (Πίνακας 1).  

  Οι επιπτώσεις μιας 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την 
υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς.  

 

 
Εικόνα 1: Τρίγωνο της φωτιάς 

  
Οι Westerling et al (2003) και οι McKenzie et al (2004) υποστηρίζουν ότι η 

μεταβλητότητα του κλίματος θα πρέπει να θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας 
επίδρασης στις μεγάλες πυρκαγιές, εξαιρουμένων φυσικά εκείνων των συμβάντων 
που οφείλονται σε εμπρησμούς (Markalas, 1990).  

Μια σειρά από ιδιαίτερα κλιµατικά χαρακτηριστικά, όπως η ξηρασία, οι υψηλές 
θερµοκρασίες κατά τους θερινούς µήνες, η χαµηλή υγρασία αέρα και οι τοπικοί 
θερινοί άνεµοι ενισχύουν την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών στο Μεσογειακό 
χώρο (LeHouérou, 1987, Tsitsoni, 1997). Παράλληλα, το είδος και η φύση της 
βλάστησης (σκληροφυλλική και δάση κωνοφόρων) αλλά και το έντονο ανάγλυφο 
οδηγούν και αυτά στην ενίσχυση του κινδύνου πυρκαγιάς. 
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Πίνακας 1: Σημαντικότεροι παράγοντες εκδήλωσης πυρκαγιάς (Xanthopoulos, 2003) 

 
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά ευνοούν το ξέσπασμα 

δασικών πυρκαγιών:  
• Θερμά καλοκαίρια, τα οποία επηρεάζουν την υγρασία και την υψηλή  

θερμοκρασία του αέρα και της καύσιµης ύλης 
• Ξηρά καλοκαίρια, κατά τα οποία λόγω απουσίας κατακρημνισμάτων, 

επηρεάζεται η σχετική υγρασία του αέρα και της καύσιµης ύλης 
• Ισχυροί καλοκαιρινοί άνεµοι που επηρεάζουν τη σχετική υγρασία και τη 

διάδοση της πυρκαγιάς  
• Έντονη τοπογραφία (Οροσειρά Πίνδου), η οποία βοηθάει την εξάπλωση 

της πυρκαγιάς και δυσκολεύει αρκετά την κατάσβεση της 
• Εύφλεκτη βλάστηση και ιδιαίτερες φυτοκοινωνίες 

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές επιδράσεις των δασικών πυρκαγιών στο 
οικοσύστημα. Μια ελεγχόμενη πυρκαγιά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη 
λειτουργία και την εξέλιξη των οικοσυστημάτων, των οποίων αποτελούν βασικό 
στοιχείο. Τα περισσότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας είναι προσαρμοσμένα στη 
φωτιά και έχουν τη δυνατότητα φυσικής αναγέννησης μετά από αυτή. Κάτι το οποίο 
είναι άμεσο και, ταυτόχρονα, αρκετά αποτελεσματικό. 
 
 
3. Κλιματική αλλαγή 

 
Το Διακυβερνητικό Πάνελ για την κλιματική αλλαγή (Intergovermental Panel 

for Climate Change, IPCC), ορίζει ως κλιματική αλλαγή οποιαδήποτε μεταβολή 
παρατηρείται στο κλίμα με το πέρασμα του χρόνου είτε αυτή οφείλεται σε φυσικές 
επιδράσεις είτε προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Παράλληλα, η 

1. Συμπεριφορά πυρκαγιάς  
2.  Καύσιμα  

• Υγρασία καυσίμων  
3.  Κλίμα – Καιρικές συνθήκες  

• Θερμοκρασία  
• Υγρασία αέρα  
• Άνεμος (χαρακτηριστικά, διεύθυνση)  

4.  Τοπογραφία  
• Κλίση πρανών  
• Προσανατολισμός πρανών  
• Υψόμετρο  

5.  Πληθυσμιακή πυκνότητα  
6.  Τρωτότητα των κατασκευών  

• Θέση, σχεδίαση  
• Υλικά κατασκευής (εύφλεκτα υλικά εντός και εκτός   

κατασκευής)  
• Δυνατότητα κατάσβεσης της πυρκαγιάς  
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Διεθνής Συνθήκη – Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) δίνει ένα διαφορετικό ορισμό 
στην έννοια της, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγές του κλίματος που αποδίδονται 
άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες που μεταβάλλουν τη σύνθεση της 
παγκόσμιας ατμόσφαιρας και παρατηρούνται, όπως και οι φυσικές διακυμάνσεις, σε 
συγκρίσιμα χρονικά διαστήματα. 

Από τη Βιομηχανική Επανάσταση ως σήμερα έχουν αυξηθεί σημαντικά οι 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2

Η χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, οι αλλαγές στις χρήσεις 
γης (αποψίλωση των δασών) και η εντατικοποίηση της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας οδήγησαν στην αύξηση των θερμοκηπικών αερίων, με αποτέλεσμα 
την αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά 1,8

) στην ατμόσφαιρα (379ppm) και 
πιστεύεται πως βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 650.000 ετών( 
180-300 (ppm)  (IPCC, 2007). 

ο

Υπολογίζεται ότι, αν συνεχιστεί η αύξηση της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία θα οδηγηθεί σε ακόμη υψηλότερα 
επίπεδα με καταστροφικές και απρόβλεπτες συνέπειες. Η Τέταρτη Έκθεση 
Αξιολόγησης της IPCC προβλέπει θέρμανση κατά περίπου 0,2°C ανά δεκαετία για 
τις επόμενες δύο δεκαετίες, ενώ τα περισσότερα σενάρια δείχνουν αυξήσεις 
μεγαλύτερες των 2°C στη μέση ετήσια θερμοκρασία μέχρι το 2080, σε σχέση με τη 
μέση θερμοκρασία της περιόδου 1960-1990 (Lindner, 2006). 

 C.  

Η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα είναι, πλέον, μια πραγματικότητα. Από τις 
αρχές τις δεκαετίας του 1990 υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για αύξηση της 
θερμοκρασίας στη χώρα (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2001), οι οποίες σταδιακά 
ενισχύονται, ενώ τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας το καλοκαίρι είναι ολοένα και 
συχνότερα. Επιπλέον, συνολικά, η τάση των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα είναι 
αρνητική, τόσο σε ετήσια όσο και σε εποχική βάση (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 
2005). 

Οι επιστήμονες κάνουν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές αλλαγές του κλίματος 
αναπτύσσοντας μια σειρά από μελλοντικά σενάρια και μοντέλα κλιματικών 
αλλαγών. Τα ευρέως αποδεκτά σενάρια που τέθηκαν από την IPCC είναι τα Α1, Β1 
και Α2, Β2. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται τα Α2, Β2 που αναφέρονται σε 
περιφερειακή ανομοιογενή ανάπτυξη, σε αντίθεση με τα Α1, Β1 που αναφέρονται σε 
παγκοσμιοποιημένη ομοιογενή ανάπτυξη. 
 
3.1. Κλιματική μεταβολή και ορεινά δάση 

Τα ορεινά δασικά οικοσυστήματα έχουν ιδιαίτερη και πολύπλευρη σημασία για 
την επιβίωση του ανθρώπου, καθώς είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος που 
συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
ορεινά δάση δεν είναι, πλέον, άτρωτα και υφίστανται σε μεγάλο βαθμό υποβάθμιση. 
Μεγάλο ποσοστό δασικών ειδών έχουν αντικατασταθεί από πυρόφιλους θαμνώνες 
και εκτεταμένα βοσκοτόπια. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στις πρακτικές 
διαχείρισης που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς είτε στις κλιματικές διακυμάνσεις 
των τελευταίων ετών. 
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Η καταγεγραμμένη πορεία των κλιματικών μεταβολών κατά τη διάρκεια του 
20ου αιώνα και οι πιθανές τάσεις αλλαγής των κλιματικών προτύπων κατά τον 21ο

 Οι ορεινές περιοχές συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες  εξαιτίας της 
αναμενόμενης αύξησης των θερμοκρασιών και μείωσης των βροχοπτώσεων. Αυτό 
διαφαίνεται από αλλαγές στα πρότυπα εμφάνισης πυρκαγιών, τόσο μέσω της 
συχνότερης εμφάνισης τους στο Μεσογειακό χώρο όσο και μέσω της εμφάνισης 
περιστατικών σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη και μεγαλύτερα υψόμετρα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές μεγάλης 
κλίμακας που συνέβησαν τα καλοκαίρια του 2007 και 2009. Μόνο το 2007 κάηκαν 
περίπου από 2,5 εκ. στρέμματα φυσικών εκτάσεων. Μέσα στις καμένες εκτάσεις 
συγκαταλέγεται μεγάλο ποσοστό δασών ελάτης. Οι πυρκαγιές αυτές αποτελούν 
ορόσημο στη μεταβολή των δασών και τη διαδοχή των οριακών οικοσυστημάτων. Ως 
αποτέλεσμα, αυτών παρατηρείται μεταβολή της μίξης των συστάδων, της 
φυσιολογίας των δασικών ειδών κ.α. 

 
αιώνα, έχουν θέση σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία και  δυναμική των 
οικοσυστημάτων.  

 Μελλοντικά, αναμένεται να παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία 
των ορεινών δασών. Οι κλιματικές διακυμάνσεις  θα επηρεάσουν καθοριστικά τη 
φαινολογία και τη φυσιολογία των φυτικών ειδών, τη σύνθεση των δασών, την 
αλλαγή των δασο-ορίων τους σε βορειότερα ή μεγαλύτερα υψόμετρα. Ταυτόχρονα, 
προβλέπεται να αυξηθεί η μετανάστευση πολλών ειδών, με αποτέλεσμα η δασική 
πεύκη να εκλείψει από τις νοτιότερες περιοχές εξάπλωσής της στη χώρα μας και η 
οξιά και άλλα πλατύφυλλα είδη να μετακινηθούν βορειότερα. Τα ορεινά δασικά 
συγκροτήματα θα ανταποκριθούν στην κλιματική αλλαγή με μείωση της δέσμευσης 
άνθρακα από την ατμόσφαιρα με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής βιομάζας. Θα 
περιορισθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών επηρεάζοντας έτσι τα μεικτά δάση 
και, κατά συνέπεια, τα μεσογειακά οικοσυστήματα (Ι.Μ.Δ.Ο.Τ.Δ.Π., 2012). 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη WWF σε συνεργασία με το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με έμφαση στα Ελληνικά Δάση και συγκεκριμένα 
στους 10 εθνικούς δρυμούς της χώρας, προκύπτουν για τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – 
Αώου οι παρακάτω αλλαγές σε σχετικούς κλιματικούς δείκτες για τη μελλοντική 
30ετία 2021-2050, χρησιμοποιώντας ως περίοδο αναφοράς την 30ετία 1961-1990: 

• Αύξηση της μέσης χειμερινής ελάχιστης θερμοκρασίας κατά 1,3ο

• Αύξηση της μέσης θερινής μέγιστης θερμοκρασίας κατά 2
C 

ο

• Μείωση των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων κατά 10 % 
C 

• Καμία μεταβολή όσον αφορά στις χειμερινές βροχοπτώσεις 
• Αύξηση περίπου κατά 7 ημέρες των περιόδων ανομβρίας 
• Αύξηση κατά 10 ημέρες της περιόδου που χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. 
 
 
 
 
 
 

190



4. Μοντέλα πρόγνωσης κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών 
 
Ο βαθμός επικινδυνότητας μιας δασικής πυρκαγιάς (Fire Danger) συνίσταται 

από τον κίνδυνο έναρξης μιας πυρκαγιάς (Fire Risk) και τον κίνδυνο διάδοσης ( Fire 
Hazard) (Κούτσιας & Καρτέρης, 1999). 

Ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς εκφράζεται, συνήθως, ως αθροιστικό 
αποτέλεσμα των σταθερών και μεταβλητών παραγόντων που επηρεάζουν με κάποιο 
τρόπο (ενισχύουν ή αποδυναμώνουν) τον κίνδυνο ανάφλεξης και εκδήλωσης μιας 
πυρκαγιάς (Keane, 2012). Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου των δασικών 
πυρκαγιών και τη συμμετοχή πολλών παραγόντων σ’ αυτό, αναπτύχθηκαν αρκετά 
συστήματα πρόγνωσης του κινδύνου έναρξης μιας πυρκαγιάς, με επικρατέστερα το 
Αμερικάνικο και το Καναδικό που θεωρούνται τα πληρέστερα και πλέον αξιόπιστα 
παγκοσμίως.  Τα μοντέλα αυτά εκτιμούν την πρόγνωση καθώς και τη δυσκολία 
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών με βάση τις ημερήσιες μετρήσεις των 
πυρικών τους χαρακτηριστικών (μετεωρολογικές παράμετροι - θερμοκρασία, 
υγρασία -, ένταση βροχής και ανέμου, τοπογραφία κ.α). Αυτά τα συστήματα 
βασίζονται στον υπολογισμό περισσότερων του ενός δεικτών και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα τους σε θεματικούς χάρτες.  

Η σημερινή έκδοση του Εθνικού Συστήματος Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών 
των ΗΠΑ (NFDRS) λειτουργεί από το 1978 (Deeming et al., 1977, Bradshaw et al., 
1983), με συνεχείς ανανεώσεις (Burgan, 1988). Ο κίνδυνος πυρκαγιάς εκφράζεται 
μέσω τριών επιμέρους δεικτών: 

• Δείκτης Εμφάνισης (Occurrence Index - OI).  
• Δείκτης Καύσης (Burning Index - BI).  
• Δείκτης Φορτίου Πυρκαγιών (Fire Load Index – FLI).  

Οι παραπάνω δείκτες λαμβάνουν υπόψη τρία επιμέρους συστατικά για την 
συμπεριφορά της φωτιάς:  

• Διάδοση (Spread Component – SC).  
• Εκλυόμενη Ενέργεια (Energy Release Component – ERC).  
• Ανάφλεξη (Ignition Component – IC).  

Η Διάδοση υπολογίζεται από το μαθηματικό μοντέλο του Rothermel (1972), το 
οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν την επίδραση του ανέμου, την κλίση του εδάφους και την 
καύσιμη ύλη. Το μοντέλο του Rothermel υπολογίζει το ρυθμό διάδοσης του μετώπου 
της πυρκαγιάς προς τα εμπρός η οποία εκφράζεται σε μονάδες μήκους ανά λεπτό. 

Το Καναδικό Σύστημα Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών (CFFDRS), 
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 από την Καναδική Δασική Υπηρεσία και 
αποτελείται από 2 κύρια υποσυστήματα: τον Μετεωρολογικό Δείκτη Πυρκαγιών 
(Fire Weather Index - FWI) (Van Wagner 1987) και το Σύστημα Πρόγνωσης 
Συμπεριφοράς Πυρκαγιάς (Fire Behavior Prediction System – FBP) (Taylor et al., 
1997).  

Το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρώντας τη σοβαρότητα του προβλήματος 
των δασικών πυρκαγιών, κατά κύριο λόγο, στη Νότια Ευρώπη καθώς και τη 
δυσκολία αντιμετώπισής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιούργησε το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η 
εκτίμηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς  και η εφαρμογή  διαφόρων μεθόδων σε 
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Ευρωπαϊκό Επίπεδο έγινε από κοινού από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint 
Research Centre, JRC) και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η ομάδα αυτή ανέπτυξε δείκτες, στους οποίους περιλαμβάνονται, ως 
προς τη χρονική κλίμακα, στατικές και δυναμικές παράμετροι (San-Miguel-Ayanz et 
al, 2003a). Οι μακροπρόθεσμοι δείκτες κινδύνου του JRC περιλαμβάνουν στατικές 
παραμέτρους (τοπογραφία) ή παραμέτρους που μεταβάλλονται με μικρό ρυθμό, 
τέτοιο ώστε να θεωρούνται σταθερές. Η χρήση των μακροπρόθεσμων δεικτών 
βοηθά στον καθορισμό των περιοχών με υψηλό κίνδυνο, οι οποίες θα πρέπει να 
ενισχυθούν με σταθερές υποδομές και περιλαμβάνουν: το  Δείκτη Πιθανότητας 
Πυρκαγιάς και το Δείκτη Ενδεχόμενης Ζημίας (Τρωτότητας). Αντίθετα, οι δυναμικοί 
δείκτες που χρησιμοποιεί το JRC εκτιμούν την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς 
και τη δυνατότητα διάδοσής της. Κυρίως, βασίζονται στην κατάσταση της 
βλάστησης που περιγράφεται άμεσα μέσω μετεωρολογικών παραμέτρων ή έμμεσα 
μέσω της ανάλυσης δεικτών βλάστησης που υπολογίζονται από τηλεπισκοπικά 
δεδομένα (Illera et al. 1996a). 

Στην Ελλάδα, τη σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχει 
αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν 
τις προβλέψεις των σχετικών με τις πυρκαγιές κλιματικών παραμέτρων για τις 
επόμενες 24 ώρες, την κατάσταση της βλάστησης καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη 
πληροφορία που συμβάλει στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας μιας περιοχής σε 
δεδομένη χρονική στιγμή. Η ακρίβεια του χάρτη που προκύπτει εξαρτάται, σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, από την ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων. 

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση της βλάστησης, ως στοιχείο, συμβάλει στη 
συνολικότερη εκτίμηση όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και χαρακτηρίζεται από 
μη συνεχή μεταβολή, αντίθετα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που μεταβάλλονται 
συνεχώς σε ημερήσια βάση (Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας : http://www.gscp.gr). 

 
 
5. Χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Ζαγόρι 

 
Πολλοί επιστήμονες ανά τον κόσμο έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη 

δημιουργία αξιόπιστων δεικτών κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αρκετοί 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, κατά κύριο λόγο, τις μετεωρολογικές παραμέτρους 
(θερμοκρασία, ένταση και διάρκεια βροχής, ένταση πνέοντος ανέμου). Ωστόσο, 
αξίζει να σημειωθεί ότι μια βασική παράμετρος που επηρεάζει τη συχνότητα και τη 
σφοδρότητα των δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα, 
αποτελεί η ξηρασία (ξηρότητα). Γι αυτό χρησιμοποιούνται παγκοσμίως δείκτες 
ξηρασίας που εκτιμούν την πυροεπικινδύνοτητα στα δάση.  

Οι δείκτες κινδύνου υπολογίζονται βάσει μαθηματικών μοντέλων θέτοντας ως 
δεδομένα εισόδου τις παράμετρους που επηρεάζουν τις πυρκαγιές και τα 
διαφορετικά βάρη (Garcia-Montero et al, 2003, Jaiswal et al, 2001). 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός χάρτη 
επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης. 
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Μέσω αυτών των εργαλείων παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας 
μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν: 
• η υγρασία της βλάστησης 
• η κλίση και ο προσανατολισμός της πλαγιάς 
• η απόσταση από δρόμους και οικισμούς. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε απεικονίζεται στην Eικόνα 3: 

Εικόνα 2: Μεθοδολογία 
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Η επικινδυνότητα της βλάστησης στο συγκεκριμένο μοντέλο κατατάσσεται 
βάσει της περιεχόμενης  υγρασίας των φυτών και με ποιον τρόπο αυτή θα μπορέσει 
να επηρεάσει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Προκειμένου να εκτιμηθεί η υγρασία 
της βλάστησης, χρησιμοποιήθηκε ο κανονικοποιημένος δείκτης υγρασίας (NDMI) 
(Wilson et al., 2002, Hemmleb et al., 2006, Sader et al., 2003, Jin et al., 2005).  

Ο δείκτης NDMI αναδεικνύει τις περιοχές με υγιή βλάστηση και υψηλή 
περιεκτικότητα σε υγρασία και υπολογίζεται από την παρακάτω συνάρτηση: 

 
NDMI = (NIR-SWIR)/ (NIR+SWIR) 

 
Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής αποτελούν έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες τόσο για την εκδήλωση όσο για την εξάπλωση μιας 
φωτιάς. Η κλίση είναι ένα κρίσιμο συστατικό στο εξάπλωσης της πυρκαγιάς (Weise, 
1993, Viegas, 2005, Butler et al., 2007). Η ταχύτητα διάδοσης της φωτιάς είναι 
μεγαλύτερη προς τα ανάντη, μικρότερη προς τα κατάντη και ακόμα πιο μικρή στο 
επίπεδο έδαφος. Επισημαίνεται ότι αυξανομένης της κλίσης αυξάνει και ο ρυθμός 
εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Εκτός από την κλίση, ο προσανατολισμός είναι ένας 
εξίσου σημαντικός παράγοντας για τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης μιας 
δασικής πυρκαγιάς. Με την έννοια «προσανατολισμός», αναφερόμαστε στη θέση 
της πλαγιάς ως προς τον ορίζοντα. Ο προσανατολισμός επιδρά σημαντικά στην 
περιεκτικότητα της  υγρασίας της καύσιμης ύλης. Έτσι, οι νότιοι προσανατολισμοί 
είναι ξηρότεροι από τους βόρειους, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης τους στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Συνεπώς, τα δασικά είδη ξηραίνονται γρηγορότερα στις νότιες, 
νοτιοδυτικές και δυτικές πλαγιές, παρά στις πλαγιές των υπόλοιπων 
προσανατολισμών, με αποτέλεσμα να είναι πιο δεκτικές στην ανάφλεξη.  

Όσον αφορά στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την 
έναρξη μιας πυρκαγιάς, στο συγκεκριμένο μοντέλο λαμβάνεται υπ’ όψιν η απόσταση 
της περιοχής μελέτης από το οδικό δίκτυο και τους οικισμούς. 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλότερος σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές με συχνή κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους. Η 
επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην έναρξη μιας πυρκαγιάς μπορεί να 
εκφράζεται μαθηματικά με τη μορφή της εγγύτητας των δρόμων και των οικισμών 
σε ένα δάσος (Rogan και Miller, 2006). 
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Πίνακας 2: Βαθμολόγηση των τάξεων των 5 παραγόντων 

Παράγοντας Τάξη 
Βαθμός 

επικινδυνότητας 
για πυρκαγιά 

Μέγεθος 
κινδύνου 

Υγρασία της 
Βλάστησης 

<0 
0-0,16 

0,16-0,26 
0,26-0,36 

>0,36 

5 
4 
3 
2 
1 

Πολύ υψηλός 
Υψηλός 
Μέτριος 
Χαμηλός 

Πολύ Χαμηλός 

Κλίση των πρανών 

>35% 
35-25% 
25-10% 
10-5% 
<5% 

5 
4 
3 
2 
1 

Πολύ υψηλός 
Υψηλός 
Μέτριος 
Χαμηλός 

Πολύ Χαμηλός 

Προσανατολισμός 

Νότιος 
Δυτικός 

Ανατολικός 
Βόρειος 

5 
4 
3 
2 
 

Πολύ υψηλός 
Υψηλός 
Μέτριος 
Χαμηλός 

 

Οδικό δίκτυο 

<100m 
100-200m 
200-300m 
300-400m 

>400m 

5 
4 
3 
2 
1 

Πολύ υψηλός 
Υψηλός 
Μέτριος 
Χαμηλός 

Πολύ Χαμηλός 

Οικισμοί 

<500m 
500-1000m 
1000-1500m 
1500-2000m 

>2000m 

5 
4 
3 
2 
1 

Πολύ υψηλός 
Υψηλός 
Μέτριος 
Χαμηλός 

Πολύ Χαμηλός 

 
 

Προκειμένου, να υπολογιστεί το μοντέλο κινδύνου πυρκαγιάς οι παράμετροι που 
χρησιμοποιήθηκαν,  ποσοτικοποιήθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα βάρη (Πίνακας 
2) και την ακόλουθη εξίσωση  (Σιάχαλου, et al., 2009):  

 
Fire Risk Index=7*v + 5*(s + a) + 3*(d roads +dsettlements

 
) 

Όπου: 
v= υγρασία βλάστησης 
s= κλίση πρανών 
a= προσανατολισμός 
d roads  

d
= απόσταση από οδικό δίκτυο 

settlements

 
= απόσταση από οικισμούς 

Έτσι προέκυψαν χάρτες επικινδυνότητας για τον κάθε παράγοντα: 
• Χάρτης επικινδυνότητας λόγω υγρασίας βλάστησης  
• Χάρτης επικινδυνότητας λόγω κλίσης πρανών  
• Χάρτης επικινδυνότητας λόγω προσανατολισμού  
• Χάρτης επικινδυνότητας λόγω εγγύτητας σε οδικό δίκτυο  
• Χάρτης επικινδυνότητας λόγω εγγύτητας σε οικισμούς  
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Στη συνέχεια, συνδυάστηκαν όλοι οι παραπάνω χάρτες και  πρόεκυψε ο τελικός 
χάρτης επικινδυνότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις ζώνες επικινδυνότητας για 
έναρξη δασικής πυρκαγιάς: υψηλού κινδύνου (λευκό χρώμα), μέτριου κινδύνου 
(γκρι χρώμα) και χαμηλού κινδύνου (μαύρο χρώμα). 

Από την επεξεργασία προέκυψε ότι το 8,45% της έκτασης του Δήμου Ζαγορίου 
εμφανίζει υψηλή επικινδυνότητα για έναρξη πυρκαγιάς, το 77,87% εμφανίζει μέτρια 
επικινδυνότητα και μόλις το 13,68 % χαμηλή. 
 

Εικόνα 3: Χάρτης ζωνών επικινδυνότητας δασικής πυρκαγιάς 
 
 
6. Συμπεράσματα 

 
Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό τις 

τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, με αυξημένο αριθμό περιστατικών, καμένων 
εκτάσεων και θανάτων συνανθρώπων μας. Οι αιτίες αυτού του καταστροφικού 
φαινομένου είναι πολλές. Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται η αστικοποίηση του 
πληθυσμού και η μείωση της παρουσίας του στην ύπαιθρο, η αύξηση της 
συσσωρευμένης δασικής καύσιμης ύλης (βιομάζα), η ελλιπής πρόληψη, η 
λανθασμένη διαχείριση και  η κλιματική αλλαγή. Η αύξηση των θερμών και ξηρών 
ημερών κατά τη διάρκεια του έτους σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων 
και την εμφάνιση ισχυρών ανέμων εντείνουν σημαντικά το φαινόμενο των δασικών 
πυρκαγιών. 

Εξαιτίας όλων αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για έλεγχο και 
αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών, ώστε να περιορισθούν ή και να 
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εξαλειφθούν οι καταστροφικές τους συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και την 
κοινωνία. Ως διαχείριση των δασικών πυρκαγιών νοείται η πρόληψη, η 
προκαταστολή και η καταστολή των δασικών πυρκαγιών αλλά και η αποκατάσταση 
των καμένων δασικών εκτάσεων. Βασική προϋπόθεση για σωστή πυροπροστασία 
είναι η κατανόηση των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, του τρόπου επίδρασής 
τους στην ένταση και τη σφοδρότητα των δασικών πυρκαγιών και η προσαρμογή 
των διαχειριστικών σχεδίων στην κλιματική αλλαγή. 

Σχεδόν ολόκληρο το Ζαγόρι χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή. Το 
50% του Δήμου καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις. Μέχρι σήμερα, το 
φυσικό περιβάλλον του Ζαγορίου δεν έχει πληγεί σημαντικά από φυσικές 
καταστροφές. Πλέον, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν και όλα είναι πιθανά. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα του μοντέλου πρόγνωσης που χρησιμοποιήθηκε στη 
συγκεκριμένη εργασία για τη δημιουργία χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών και σε 
συνδυασμό με τις προβλέψεις για αλλαγές στους κλιματικούς δείκτες στο μέλλον, οι 
περιοχές με αυξημένο κίνδυνο είναι αρκετές. Προκειμένου, λοιπόν, να προστατευτεί 
ο φυσικός πλούτος της περιοχής (χλωρίδα και πανίδα) από τις επιδράσεις της 
κλιματικής αλλαγής και να μην πληγούν οι φυσικοί πόροι και άρα, οι αναπτυξιακές 
δυνατότητες της περιοχές, η προστασία των δασών θα πρέπει να αποτελέσει βασική 
προτεραιότητα. 

Συνεπώς, επιβάλλεται η ανάπτυξη διαχειριστικών στρατηγικών για την 
προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή, με στοχευμένα  
μέτρα και δράσεις για τη μείωση των δασικών πυρκαγιών. Ορισμένες βασικές αρχές 
συνοψίζονται στη συνέχεια:  

• Καλύτερος χωροταξικός σχεδιασμός και καθορισμός των χρήσεων γης για 
εξάλειψη καταπάτησης των δασικών εκτάσεων. Άμεση διευθέτηση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασωμένων περιοχών (ιδιωτικό, δημόσιο. 
κοινοτικό κ.α.) 

• Σοβαρότερη προσπάθεια στην πρόληψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 
επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε σύγχρονα μέσα (Χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), μεθόδους φωτοερμηνείας 
και ψηφιακής τηλεπισκόπησης με τη χρήση δορυφορικών εικόνων 
κατάλληλων για κατάσταση βλάστησης, μοντέλων προσομοίωσης κλπ). 
Πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η καθημερινή τροποποίηση 
των μετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες συνιστούν μία από τις κατηγορίες 
παραγόντων που ελέγχουν τη συμπεριφορά μιας φωτιάς.  

• Ενημέρωση - ενεργοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς στο 
Ζαγόρι, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους για την προστασία του 
φυσικού πλούτου της περιοχής τους. 

• Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων 
(Δήμος, Περιφέρεια, Δασαρχείο, Πυροσβεστικό Σώμα, Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας), αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αντιπυρικών 
μέσων  με στόχο μια πιο βελτιωμένη καταστολή μιας δασικής πυρκαγιάς. 

• Χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες συνυπάρχει  δασική βλάστηση με 
οικισμούς (Περιοχές μίξης δασών – οικισμών (Wildland Urban Interfasces-
WUIs)) 
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Οι διαχειριστικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν λόγω και της 
επίδρασης της κλιματικής αλλαγής είναι: 

• Απομάκρυνση των ξηρών υπολειμμάτων δασικής καύσιμης ύλης και 
αραιώσεις για τη μη συσσώρευση βιομάζας στο μέλλον. Τα αποθέματα 
πρέπει να διατηρούνται σε επιθυμητά επίπεδα (χρήσιμα ως αποθήκες 
άνθρακα ή για χρήσεις ξυλείας- καυσίμου) αλλά όχι επικίνδυνα για έναρξη 
πυρκαγιάς. 

• Διατήρηση και αύξηση των μικτών δασικών συστάδων και της ποικιλότητας 
των ειδών, συνδυάζοντας διάφορες δομές δασών, δίνοντας προτεραιότητας 
σε ξηρανθεκτικά είδη, ώστε να δημιουργηθούν πιο ώριμα δασικά 
οικοσύστημα που θα είναι προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή. 

• Ενέργειες για την αύξηση της συγκράτησης του εδαφικού/υπόγειου νερού. 
• Αραιώσεις για τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους. 
Τέλος, για την επίτευξη όλων των παραπάνω, είναι αναγκαία η διεπιστημονική 

προσέγγιση, η ανάπτυξη της δασικής έρευνας και η εφαρμογή της στην πράξη. 
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Περίληψη 
 
 H επέμβαση, εκ των υστέρων, σε τοπία μεταβιομηχανικά και περιοχές υποβαθμισμένες 
από παρελθοντικές ανθρώπινες παραγωγικές δραστηριότητες (όπως οι λατομικές), με 
σκοπό αρχικά τη σταδιακή περιβαλλοντική τους αποκατάσταση και, σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, τη νοηματοδότηση της επανένταξης τους με σύγχρονα μέσα και όρους στο σήμερα 
αποτελεί συνήθη πρακτική. Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο καταλληλότερος, 
σχεδιαστικά, τρόπος αποκατάστασης ενός εγκαταλειμμένου λατομικού πεδίου στο Κεντρικό 
Ζαγόρι, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού δημόσιου χώρου αναφοράς για 
κατοίκους και επισκέπτες, ενός τοπόσημου που θα αναδείξει τις χαρακτηριστικές 
γεωλογικές δομές της περιοχής και θα διηγείται τη διαδικασία παραγωγής του βασικού 
τοπικού οικοδομικού υλικού που διαμόρφωσε τη χαρακτηριστική οικιστική και αισθητική 
φυσιογνωμία του Ζαγορίου. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί ότι ο μινιμαλιστικός 
επανασχεδιασμός του χώρου με τις προτεινόμενες κατασκευές χαμηλού κόστους μπορεί να 
μετατρέψει ένα πρόβλημα σε συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. 
 
 
Abstract 
 
 It has been a common practice intervening, a posteriori, in post-industrial landscapes 
and degraded sites due to past human productive activities (like mining), aiming initially at 
their gradual environmental restoration and, at a second level, projecting their reintegration 
under modern means and terms into contemporaneity. The present project investigates the 
most suitable design approach for the rehabilitation of an abandoned quarry field in Central 
Zagori, in order to create a referential and multifunctional public space for residents and 
visitors, a landmark that will highlight the characteristic geological structures of the region 
and will narrate the process of producing the basic local building material that formed the 
typical architectural and aesthetic physiognomy of Zagori. This project’s goal is to appoint 
that the minimalistic redesign of the site and the proposal of low budget constructions is 
able to convert an existing problem into an advantage of the area. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η εντατική οικοδομική δραστηριότητα και οι ανάγκες της βιομηχανίας σε πρώτες ύλες 
και ενέργεια, οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες στη διάνοιξη μεγάλων λατομικών και 
μεταλλευτικών πεδίων, με αποτέλεσμα την αποψίλωση και υποβάθμιση πολλών περιοχών, 
τη δημιουργία διάφορων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εμφάνιση νέων, καθαρά 
ανθρωπογενών, τόπων. Τα ελληνικά τοπία υφίστανται σημαντικές τοπογραφικές και 
αισθητικές αλλοιώσεις από την επιφανειακή κυρίως εξόρυξη, καθότι διαταράσσονται τα 
φυσικά στοιχεία, η αρμονία και η ενότητα τους. Η καθοριστική επίδραση της 
εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου πάνω στις υπόλοιπες αξίες που προσφέρει η γη, 
προκαλεί αναπόφευκτα μια σύγκρουση ανάμεσα στην τάση για τη διατήρηση του τοπίου και 
την προστασία του περιβάλλοντος αφενός, και στην ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναπτυξιακών αναγκών αφετέρου. Επιπλέον, οι εργασίες λατόμευσης και εκμετάλλευσης 
συνιστούν απειλή για την υποβάθμιση ευάλωτων και δυσαναπλήρωτων βιότοπων, 
προκαλώντας αλυσιδωτές δυσμενείς επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και τους 
υδατικούς πόρους μιας περιοχής. 

Αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική παγκοσμίως η επέμβαση εκ των υστέρων σε 
περιοχές και τοπία υποβαθμισμένα από ανθρώπινες παραγωγικές δραστηριότητες, με 
σκοπό τη σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση των εξορυκτικών 
πεδίων η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση προτάσσει την υλοποίηση της 
αποκατάστασης παράλληλα με την εκμετάλλευση. Εντούτοις, στα εγκαταλειμμένα λατομεία 
η εξόρυξη έχει ορατό αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα στην περίπτωση των 
υπαίθριων εκμεταλλεύσεων (open pit). Ωστόσο, οι αναμενόμενες επιπτώσεις μπορεί, υπό 
προϋποθέσεις, να είναι περιορισμένες, προσωρινές κι αναστρέψιμες. 
 Από τεχνικής άποψης, η αποκατάσταση περιλαμβάνει την αντιδιαβρωτική θωράκιση 
και την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου (με μερική ή ολική επιχωμάτωση του 
λατομικού χώρου), ή την πλήρωση των βαθμίδων με ικανού πάχους εδαφικό υλικό, με 
σκοπό την προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση της βλάστησης με φύτευση ή 
σπορά των κατάλληλων ειδών (ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη).  

Όμως, παράλληλα με τη φυσική αποκατάσταση, τα τελευταία χρόνια εξετάζεται με 
ιδιαίτερη βαρύτητα η δυνατότητα της εναλλακτικής αξιοποίησης των ανενεργών και 
εγκαταλειμμένων λατομείων με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωφελών αναγκών. Έτσι, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός λατομικού χώρου (περιβάλλον τοπίο, 
έκταση, χωρητικότητα, προσβασιμότητα, ορατότητα κλπ) και τις ελλείψεις των γειτονικών 
οικισμών σε βασικές υποδομές, μπορεί να προταθεί η εισαγωγή χρήσεων πολιτισμού, 
αθλητισμού ή αναψυχής και ο υποβαθμισμένος τόπος να αποκτήσει νέα δυναμική. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποκατάσταση και αξιοποίηση του 
υπάρχοντος ανενεργού λατομείου πλησίον του χωριού Ασπράγγελοι στο Κεντρικό Ζαγόρι, 
με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου γεωτόπου – τοπόσημο που μπορεί να ανανεώσει το 
τουριστικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής. Σχεδιάζοντας μια λιτή αρχιτεκτονικά επέμβαση 
στο σώμα του εγκαταλειμμένου εξορυκτικού πεδίου, το Ζαγόρι αποκτά ένα νέο δημόσιο 
υπαίθριο χώρο σύγχρονων προδιαγραφών, ένα βασικό υποδοχέα χρήσεων αναψυχής και 
πολιτισμού, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το 
φυσικό τοπίο και τις διηγήσεις της μεταλλευτικής ιστορίας της περιοχής, που τόσο 
συνυφασμένη είναι με τον ίδιο τον οικιστικό της χαρακτήρα. 
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2. Αποκατάσταση λατομείων: το παράδειγμα της Αττικής 
 

Αντίστοιχα παραδείγματα επεμβάσεων έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Ελλάδα, κυρίως σε 
εγκαταλειμμένα εξορυκτικά πεδία στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων. 
Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ικανός αριθμός ανενεργών λατομείων 
έχει αποκατασταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργώντας νέα τοπόσημα και σημεία 
αναφοράς για τη μητροπολιτική Αθήνα. Έχοντας νέα υπόσταση, οι χώροι αυτοί διεκδικούν 
ένα διαφορετικό ρόλο στη ζωή της πόλης, φιλοξενώντας νέες χρήσεις και δίνοντας 
διεξόδους και διευρυμένες επιλογές για τον ελεύθερο χρόνο των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης. 

Στη διαδικασία αστικοποίησης της πρωτεύουσας ήδη από το 19ο

 

 αιώνα συμμετείχε και 
το ίδιο το σώμα του βραχώδους αττικού τοπίου, προσφέροντας μέσω της εξόρυξης τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή των οικοδομικών υλικών. Με την πάροδο όμως 
του χρόνου και την παύση των λατομικών δραστηριοτήτων στις πυκνοκατοικημένες πια 
περιοχές του λεκανοπεδίου, στις παρυφές της πόλης απέμειναν τα σημάδια αυτής της 
διαδικασίας, οι πληγές στο αττικό ανάγλυφο που τόσα έχουν να διηγηθούν για την ίδια την 
ιστορία της Αθήνας.  

 
Εικόνα 1. Προσχέδιο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου για το Υπαίθριο Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα 

1964 
 
Η λατόμευση της μιας από τις δύο κορυφές του λόφου του Λυκαβηττού για την 

οικοδόμηση της περιοχής της Νεάπολης και των Εξαρχείων είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη 
εξαφάνισή της και τη δημιουργία ενός ενιαίου επίπεδου χώρου. Στο εσωτερικό του 
κοιλώματος που προέκυψε κατά τη λειτουργία του λατομείου δημιουργήθηκε κατά τη 
δεκαετία του 1960 ένας ιδιαίτερα δημοφιλής και εμβληματικός πλέον υπαίθριος χώρος 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το Θέατρο Λυκαβηττού. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού, οι οποίες προέκυψαν από την επανάχρηση 
ανενεργών εξορυκτικών πεδίων, αποτελούν επίσης το Θέατρο Πέτρας και το Θέατρο 
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Βράχων, στις δυτικές και ανατολικές παρυφές της πόλης αντίστοιχα. Λειτουργούν ως 
σημαντικοί χώροι φιλοξενίας μουσικών ή θεατρικών δρώμενων μεσαίας και μεγάλης 
κλίμακας, δίνοντας ιδιαίτερο χρώμα στην πολιτιστική ζωή της καλοκαιρινής Αθήνας. 

Λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό επεμβάσεις αντίστοιχης λογικής προσέγγισης 
αποτελούν η υπαίθρια έκθεση γλυπτικής στο λόφο του Φιλοπάππου και το ανοιχτό Μουσείο 
παλαιάς λατομικής τέχνης στο Διόνυσο στις υπώρειες του Πεντελικού Όρους. Πρόκειται για 
χώρους υψηλής αισθητικής που αποπειρώνται να αναγνώσουν το αττικό τοπίο με τρόπο 
διαφορετικό και με όρους γλυπτικούς, έχοντας ως στόχο να κληροδοτήσουν στην πόλη 
χώρους - ανοιχτά μουσεία και κυρίως να προσφέρουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα μιας 
εναλλακτικής επαφής με τα σπλάχνα των πετρωδών απολήξεων της αττικής γης.  

 

 
Εικόνα 2. Υπαίθρια Έκθεση Γλυπτικής στο λόφο του Φιλοπάππου, Αντώνης Νουκάκης και 

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες, Αθήνα 2001 – 2003 
 
Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συνεισφορά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

πόλης της κατηγορίας των λατομείων τα οποία επιλέχθηκαν από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για να στεγάσουν τα δημοτικά αθλητικά κέντρα της εκάστοτε περιοχής 
(Χολαργός, Καισαριανή, Βύρωνας, Νίκαια, Γαλάτσι). Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται 
σημαντικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας λύση στο πρόβλημα χωροθέτησης αυτών 
των εγκαταστάσεων στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές.  

Η αποτυχία εφαρμογής ενός διαχρονικά ολοκληρωμένου μητροπολιτικού πολεοδομικού 
σχεδιασμού οδήγησε σε σημαντική έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων στο ασφυκτικά 
δομημένο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Οι επεμβάσεις σε ανενεργά λατομεία κρίνονται 
ιδιαίτερα πετυχημένες σε πολλά επίπεδα, καθότι ήρθαν να καλύψουν εν μέρει αυτό το κενό. 
Αποτελούν χώρους πλήρως ενταγμένους στον αστικό ιστό και με μεγάλη αναγνωρισιμότητα 
πλέον μεταξύ των κατοίκων, δεδομένου ότι λειτουργούν ως υποδοχείς σημαντικών και 
μαζικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Μέσω της πρόσδοσης νέου 
χαρακτήρα και της υιοθέτησης νέων χρήσεων, ο κάτοικος ή επισκέπτης επαναπροσδιορίζει 
τη σχέση του με το βραχώδες και άνυδρο αττικό τοπίο, οι πληγές του οποίου εντάσσονται με 
τον ιδανικότερο τρόπο στην ζωή της σύγχρονης πόλης. 

Η κάλυψη της ανάγκης υπαίθριας εκτόνωσης των κατοίκων μιας μητρόπολης με αυτό 
τον ενδιαφέροντα σημειολογικά τρόπο, αξιοποιώντας δηλαδή τις πληγές που η έντονη 
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αστικοποίηση δημιούργησε, αποτελεί μια ιδιότυπη αστική συνθήκη, που σήμερα προσδίδει 
στην Αθήνα και στο αττικό τοπίο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. 
 
 
3. Αποκατάσταση του λατομείου Ασπραγγέλων: περιγραφή της περιοχής μελέτης 
 

Η περιοχή μελέτης αφορά τον εγκαταλειμμένο λατομικό χώρο που βρίσκεται σε 
απόσταση ενός περίπου χιλιόμετρου από το χωριό Ασπράγγελοι και δίπλα στη βασική οδική 
αρτηρία που ενώνει το Κεντρικό Ζαγόρι με την εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης. Το 
λατομείο βρίσκεται σε νευραλγική τοποθεσία, στην πύλη ουσιαστικά της περιοχής, σε άμεση 
γειτνίαση με το διοικητικό της κέντρο και μεταξύ σημαντικών τοπικών διασταυρώσεων της 
επαρχιακής οδού.  
 

 
Εικόνα 3. Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής 
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Εικόνα 4. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής 

 
Πρόκειται για υπαίθρια εξορυκτική εκμετάλλευση (open pit) σε μια κατάφυτη πλαγιά 

στη βόρεια απόληξη του όρους Μιτσικελίου, από την εξορυκτική δραστηριότητα της οποίας 
εξαγόνταν το χαρακτηριστικό οικοδομικό υλικό της περιοχής, η τοπική πέτρα που τόσο 
συνδεδεμένη είναι σήμερα με τη διατηρητέα ζαγορίσια αρχιτεκτονική και γενικά το 
ζαγορίσιο τοπίο. Η παύση της λειτουργίας του δεν ακολουθήθηκε από την προβλεπόμενη 
από τη νομοθεσία περιβαλλοντική αποκατάσταση και το αποτύπωμα του εξορυκτικού έργου 
στο ανάγλυφο του τόπου είναι ακόμα εμφανές, αποκαλύπτοντας στον περαστικό τις 
χαρακτηριστικές γεωλογικές δομές της περιοχής. Η ανάπτυξη του λατομείου έγινε σε 
περιοχή πυκνής βλάστησης, όπου το δρυόδασος βρίσκεται σε εναλλαγή με τα ορεινά 
κωνοφόρα, γεγονός το οποίο καθιστά την οπτική όχληση του γυμνού βράχου ακόμα πιο 
έντονη. Τα όρια του στην πλαγιά είναι σαφή, ενώ εμφανείς είναι και οι χωματόδρομοι που 
διανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξόρυξης για την πρόσβαση στα υψηλότερα σημεία.  
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Εικόνα 5. Πανοραμική άποψη του λατομείου, στο βάθος το όρος Τύμφη 

 
Η γενική διάταξη των χώρων στην υφιστάμενη μορφή τους είναι απλή, καθότι 

διακρίνονται δύο κυρίως επίπεδα, το δάπεδο του λατομείου που απλώνεται συνεπίπεδα με 
το δρόμο και η άνω βαθμίδα, στην οποία οδηγεί ο υπάρχων χωματόδρομος στη βόρεια 
παρειά. Το βασικό επίπεδο αποτελείται από έναν ενιαίο βατό χώρο με σταθερή κλίση και 
ξεκάθαρα όρια λόγω της εμφάνισης του απότομου πρανούς και της μικρής σχετικά 
υπάρχουσας ποσότητας αποθέσεων και στείρων.  Το δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζει 
γραμμική ανάπτυξη, ακανόνιστη διάταξη και αντίθετης κατεύθυνσης κλίση, ενώ φέρει 
σημαντικούς όγκους υλών που το καθιστούν περισσότερο δύσβατο. Η υψομετρική διαφορά 
από τη βάση μέχρι το ανώτερο σημείο εξόρυξης αγγίζει τα 45 μέτρα, ενώ τα δύο βασικά 
επίπεδα έχουν κατά μέσο όρο 20 μέτρα διαφορά. Το δάπεδο του λατομείου καλύπτει μια 
έκταση 11,5 περίπου στρεμμάτων, έχει μέγιστο μήκος 370 μέτρα και μέγιστο πλάτος περίπου 
στο μέσο του τα 60 μέτρα. Η βασική άνω βαθμίδα εκτείνεται σε μήκος 280 μέτρων και έχει 
μέγιστο πλάτος 17 μέτρα. 
 
 
4. Ερμηνεύοντας τον τόπο 

 
4.1 Η αρχιτεκτονική της πέτρας 

Το Ζαγόρι αποτελεί μια ιδιαίτερη ορεινή γεωγραφική και πολιτισμική οντότητα. Οι 
μεγάλοι ρυθμοί εγκατάλειψης που σημειώθηκαν κυρίως τις δεκαετίες 1940 – 1950 
κράτησαν τα Ζαγοροχώρια μακριά από τους έντονους ρυθμούς ανοικοδόμησης που 
σάρωσαν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας μεταπολεμικά. Επιπλέον, με την κήρυξη στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 αρκετών οικισμών της περιοχής ως παραδοσιακών 
προστατεύτηκε και επίσημα η φυσιογνωμία τους, με αποτέλεσμα να μας παραδοθούν 
σήμερα πολύ καλά διατηρημένα ενιαία οικιστικά σύνολα. Παρόλες τις διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων και περιοχών, το κύριο χαρακτηριστικό της τοπικής 
αρχιτεκτονικής αποτελεί η κυριαρχία του ίδιου υλικού και του ίδιου τρόπου επεξεργασίας 
της πέτρας που ο ίδιος ο τόπος παράγει. Οι τοιχοποιίες και η στέγαση των σπιτιών, οι 
περιφράξεις τους, οι αναβαθμίδες στα χωράφια, ακόμα και τα γεφύρια, τα καλντερίμια και 
οι πλατείες, είναι καμωμένα από το ίδιο υλικό και φέρουν την ίδια λογική κατασκευής. Η 
επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου δόμησης στην ανέγερση δημόσιων και ιδιωτικών 
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κτισμάτων και στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου διαμόρφωσε συνολικά το χαρακτήρα 
και την τόσο αναγνωρίσιμη σήμερα αισθητική των οικισμών της περιοχής.  

Όλοι οι οικισμοί του Ζαγορίου χαρακτηρίζονται από την ομοιογένεια των κτιρίων, την 
καθαρότητα και την σαφήνειά τους, καθότι πρόκειται για μορφές απλές, με σχήματα 
παρόμοια μεταξύ τους, απόλυτα ενταγμένα στις σκληρές πετρώδεις επιφάνειες του τοπίου 
που τους περιβάλλει. Η οργάνωση τους παραπέμπει σε «αστικό οικισμό» λόγω του μεγέθους 
και του πλούτου που απαντάται στα κτίσματα. Οι συμπαγείς γεωμετρικοί όγκοι και οι χωρίς 
διακόσμηση ανεπίχριστες εξωτερικές επιφάνειες με τις απλές και αδρές γραμμές προκαλούν 
αυστηρή και απόλυτα κυβική εντύπωση, ενώ πίσω από τα αυστηρά όρια της ιδιωτικής ζωής 
η αυστηρότητα και η λιτότητα αντικαθίστανται από την επικράτηση χρωμάτων, σχεδίων και 
ιδιαίτερων διακοσμητικών στοιχείων που εκφράζουν το γούστο και την ευμάρεια του κάθε 
ιδιοκτήτη. 

 

 
Εικόνα 6. Η χαρακτηριστική οικιστική φυσιογνωμία του Ζαγορίου 

 
Αυτό που θαυμάζουμε σήμερα στην περιοχή δεν είναι αποτέλεσμα εξεζητημένων 

σχεδιαστικών ή μορφολογικών αναζητήσεων, αλλά η αισθητική της πραγματικής ζωής μιας 
συγκεκριμένης εποχής, προϊόν της ανάγκης πλήρους προσαρμογής στις επικρατούσες 
συνθήκες στο δεδομένο τόπο. Η μορφολογική διαμόρφωση της ζαγορίσιας αρχιτεκτονικής 
είναι ως ένα μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ευφυούς αξιοποίησης των υπαρχόντων φυσικών 
πόρων και διηγείται σήμερα με τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτισμικές τάσεις και συνθήκες που επικρατούσαν τους τελευταίους αιώνες στην περιοχή.   
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4.2 Η γεωλογική ιστορία της πέτρας 
Η γεωλογική ιστορία της περιοχής είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αποτυπώνεται 

στο γεωλογικό της υπόβαθρο, που χαρακτηριστικό τμήμα του εμφανίζεται στο γυμνό τμήμα 
του λατομικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Ροντογιάννη (2013), η περιοχή 
του Ζαγορίου βρίσκεται πάνω σε γεωλογικούς σχηματισμούς που ανήκουν, από 
γεωτεκτονική άποψη, σε δύο διαφορετικές ζώνες, στην Ιόνιο και στη ζώνη της Πίνδου.  

Η  ζώνη της Πίνδου αποτελούσε πριν εκατομμύρια χρόνια την βαθύτερη θαλάσσια 
αύλακα του ελληνικού χώρου. Έναν επιμήκη «ωκεανό» μέσα στον οποίο γινόταν η απόθεση 
πελαγικών ιζημάτων και δημιουργήθηκαν ο Λάκμων, τα Αθαμανικά όρη και τα Άγραφα. 
Αποτελούνται στη βάση τους από ψαμμίτες, πυριτιόλιθους και μάργες (που αποτέθηκαν 
πριν 240 έως 200 εκ. χρόνια), ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται  ιζήματα βαθιάς θάλασσας, 
ηλικίας 200 έως 145 εκ. ετών, που είναι κυρίως ασβεστόλιθοι, σχιστοκερατόλιθοι, 
ραδιολαρίτες και ψαμμίτες. Στα ανώτερα τμήματα επικρατούν αποκλειστικά ασβεστόλιθοι, 
με πάχος που φθάνει τα 500 μέτρα και ηλικία από 100 έως 65 εκ. χρόνια. Η σειρά κλείνει με 
το Φλύσχη, που αποτελείται από ψαμμίτες και ιλυόλιθους.  

Τα στρώματα της ζώνης της Πίνδου, αναδύθηκαν με την τελική  ορογένεση που έγινε 
πριν 40 έως 30 εκ. χρόνια, κατά την οποία τα στρώματα συμπιέστηκαν, πτυχώθηκαν, 
ανορθώθηκαν ή και αναστράφηκαν. Αίτιο των ισχυρών αυτών παραμορφώσεων και των 
τάσεων που τις προκάλεσαν ήταν η ηπειρωτική σύγκρουση της ευρασιατικής λιθοσφαιρικής  
πλάκας με τμήμα της αφρικανικής.  

Η Ιόνιος ζώνη, στα δυτικά της Πίνδου, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου 
και δομεί την Τύμφη, το Μιτσικέλι και τα βουνά της Παραμυθιάς. Αποτελούσε μια 
ηπειρωτική θάλασσα, με βάθος εναλλασσόμενο, και χαρακτηριστικό την παρουσία στη 
βάση της εβαποριτών (γύψων και ορυκτού άλατος) ηλικίας έως 230 εκ. ετών. Ακολούθησε, 
σχεδόν αδιάκοπα από το Τριαδικό έως και το Κρητιδικό (έως και πριν 65 εκ. χρόνια) 
αποκλειστικά ιζηματογένεση ασβεστολίθων, είτε πελαγικών είτε ρηχής θάλασσας, που είναι 
από παχυστρωματώδεις έως και λεπτοπλακώδεις και έχουν πάχος που φθάνει τα 2500 
μέτρα. Στα ανώτερα μέλη της σειράς βρίσκονται ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι (που αποτέθηκαν 
πριν από 60 έως 35 εκ. χρόνια) και ακολουθεί ο Φλύσχης, που αποτελείται από ψαμμίτες, 
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους, μάργες και ιλυόλιθους και έχει  συνολικό πάχος που ξεπερνά τα 
1000 μέτρα.  

Τα στρώματα της Ιονίου ζώνης, λόγω των συμπιεστικών τάσεων πριν από 20 περίπου 
εκ. χρόνια, έχουν επίσης υποστεί έντονη παραμόρφωση. Χαρακτηριστικό τους είναι οι 
μεγαπτυχώσεις καθώς και τα μεγάλα ρήγματα που, κυρίως με οριζόντια κίνηση, έχουν 
προκαλέσει ισχυρές μετατοπίσεις στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Σε αυτό συντελεί και η 
πλαστικότητα των εβαποριτών, που διευκολύνει τις τεκτονικές κινήσεις.  

Σε ό,τι αφορά τα πετρώματα που χρησιμοποιούνται ως δομικοί λίθοι στα Ζαγοροχώρια, 
για τις στέγες κυρίως είναι οι ψαμμίτες του φλύσχη της Ιονίου ζώνης (τοπικά λέγεται 
«μαυρόπλακα»). Η φάση αυτή του φλύσχη έχει καλή αντοχή, ενώ λόγω περιοδικών 
διακοπών ή μικρών αλλαγών στην ιζηματογένεση, σχηματίζει κατά θέσεις στρώματα με 
πάχος μερικών εκατοστών που διευκολύνουν το διαχωρισμό και τη χρήση τους. Για τους 
τοίχους ή τις καμάρες χρησιμοποιούνται οι ανώτεροι ασβεστόλιθοι της Ιονίου ζώνης 
(κρητιδικοί ή ηωκαινικοί) από τις θέσεις που αυτοί εμφανίζονται λεπτοπλακώδεις, οπότε και 
είναι έτοιμοι για χρήση. 
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4.3 Η «πληγή» στο τοπίο 
Το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας παρέδωσε ένα τοπίο πληγωμένο, νεκρό και 

στατικό, καθότι ο χρόνος σταμάτησε στη συγκεκριμένη φάση της λατόμευσης. Η αφαίρεση 
από το εσωτερικό της πλαγιάς των πολύτιμων στρωμάτων στερεί πλέον τη συμμετοχή του 
λατομικού χώρου στις φυσικές διεργασίες και έτσι αποτελεί για το συγκεκριμένο 
περιβάλλον ένα ξένο σώμα. 

Όμως, με μια δεύτερη και πιο προσεκτική ανάγνωση, η υφιστάμενη μορφή του 
λατομείου περιγράφει με έμμεσο τρόπο τη διαδικασία παραγωγής της  χαρακτηριστικής 
οικιστικής φυσιογνωμίας του Ζαγορίου, διηγείται τη διαδρομή του βασικού οικοδομικού 
υλικού της περιοχής από τον τόπο προέλευσής του στη διαμόρφωση του κτιστού της 
περιβάλλοντος. Η υπάρχουσα κατάσταση, οι εμφανείς δηλαδή χαρακτηριστικές γεωλογικές 
δομές και το τροποποιημένο από την εξόρυξη αδρό ανάγλυφο μπορούν να αποτελέσουν την 
κεντρική ιδέα, την αφορμή, για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη τους ως αξία 
συνδεδεμένη με το τοπίο της περιοχής και όχι στην εξάλειψη μέσω της επιχωμάτωσης τους. 
Η απόφαση μη επαναπλήρωσης του όγκου που αφαιρέθηκε ουσιαστικά σημαίνει την 
αποδοχή της υφιστάμενης φάσης ως τελική και μη μεταβαλλόμενη. Το λατομείο διαβάζεται 
ως μια πληγή που δύναται να μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, από χώρο υποβαθμισμένο σε χώρο 
δυνατοτήτων.  

 

Εικόνα 7. Άποψη του εγκαταλειμμένου λατομικού χώρου από την επαρχιακή οδό 
 
Το ενδιαφέρον ανάγλυφο που άφησε η εξόρυξη διακόπτει μεν τη συνέχεια του τοπίου, 

αλλά αποκαλύπτει το άγνωστο της εσωτερικότητάς του και προσφέρει σε κοινή θέα την ίδια 
τη δομή του ορεινού όγκου. Διαφοροποιώντας τον τρόπο θέασης και αντίληψης του 
πληγωμένου τοπίου και πηγαίνοντας σε μια προσέγγιση ανάδειξής του, αυτό που θέλαμε να 
κρύψουμε μπορεί να γίνει πυρήνας νέων δραστηριοτήτων, αξιοθέατο και μαγνήτης της 
περιοχής. Η εποχικότητα, οι εναλλαγές στη βλάστηση, στα χρώματα, στις υφές, στις 
συνθήκες φωτισμού μεταξύ μέρας και νύχτας δημιουργούν ένα πεδίο που συνεχώς 
μεταβάλλεται και αποκαλύπτει με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά τις πτυχές του λατομείου 
και τη σχέση τους με τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος τοπίου. Αυτός ο παλλόμενος 
χώρος μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό υποδοχέα νέων χρήσεων και σημείο αναφοράς για 
το Ζαγόρι. 
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5. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής πρότασης 
 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επέμβαση στο λατομείο αποσκοπεί στο να λειτουργήσει 
σε συμβολικό επίπεδο σαν ένα νέο τοπόσημο για την περιοχή ανανεώνοντας την εικόνα και 
το προφίλ της. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη στρατηγική τοποθεσία του στην είσοδο 
ουσιαστικά του Κεντρικού Ζαγορίου, το λατομείο μπορεί να αποτελέσει σημείο 
πληροφόρησης και βασικό υπαίθριο χώρο υποδοχής των επισκεπτών της περιοχής καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους.  

 

 
(α)           (β) 

Εικόνα 8. Υφιστάμενη κατάσταση εγκαταλειμμένου λατομείου 
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    (α)            (β) 

Εικόνα 9. Προτεινόμενη χωρική οργάνωση και αξιοποίηση των επιπέδων του λατομείου 
 

Η ιδέα της διαμόρφωσης στηρίζεται στη σχέση των εννοιών χώρος – χρόνος. Ο χώρος, 
δάπεδο του λατομείου, χαρακτηρίζεται από “κλειστότητα” και ορίζεται κυρίως από την 
κατακόρυφη επιβλητική παρειά του λατομημένου βράχου και από χαμηλότερες εδαφικές 
εξάρσεις που τον πλαισιώνουν. Ο τόπος είναι απόλυτα ορισμένος, εσωστρεφής, 
περίκλειστος, ένα ανοιχτό δωμάτιο, περιβαλλόμενο από πυκνή δασική βλάστηση.  

Η προτεινόμενη σύνθεση διακρίνεται σε δύο μέρη που ορίζονται από τα δύο βασικά και 
ήδη διαμορφωμένα από την εξορυκτική δραστηριότητα επίπεδα και τις αντίστοιχες 
κατασκευές. Η επέμβαση «ακουμπά» στο υπάρχον τοπίο και τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη 
χωροθετούνται με τη λογική της διάκρισης από το κυρίως σώμα του λατομείου. 
Αποφεύγεται έτσι η χρήση χυτών υλικών τόσο στους κτιριακούς χώρους όσο και στα 
δάπεδα, ενώ δε γίνεται καμία παρέμβαση στα πρανή. Το σύνολο της επέμβασης ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να αφαιρεθεί κι ο χώρος συνολικά να επιστρέψει στην αρχική του μορφή.  

Στη συνεπίπεδη με την επαρχιακή οδό επιφάνεια δημιουργείται ο πυρήνας της 
πρότασης και η στέγαση των νέων χρήσεων. Ένα ενιαίο ξύλινο κατάστρωμα υψηλής 
αντοχής γίνεται το πεδίο πάνω στο οποίο διαδραματίζεται η ζωή του νέου χώρου. Γύρω από 
τον κεντρικό υπαίθριο χώρο τοποθετούνται οι δύο μοναδικοί κτιριακοί όγκοι, δύο περίπτερα 
με διακριτές χρήσεις, αλλά σε άμεση επαφή. 
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Εικόνα 10. Γενική κάτοψη περιοχής μελέτης 

  0     10    30   70m 
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Στη βορεινή πλευρά χωροθετείται το σημείο ενημέρωσης, ένας κατά βάση μικρός 
εκθεσιακός χώρος όπου με τη χρήση νέων τεχνολογιών ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με 
την εξορυκτική δραστηριότητα στο Ζαγόρι, τη διαδρομή της πέτρας, του βασικού 
οικοδομικού υλικού της περιοχής, και τη σύνδεση της με την αναγνωρίσιμη σήμερα 
παραδοσιακή ζαγορίσια αρχιτεκτονική. Το συγκεκριμένο περίπτερο λειτουργεί ουσιαστικά 
σαν χώρος πολλαπλών χρήσεων που συνδυάζει τη διεξαγωγή περιοδικών εκθέσεων και 
δράσεων πολιτισμού με βασικό άξονα τη μελέτη και ανάδειξη της σύγχρονης φυσιογνωμίας 
και του τοπίου της περιοχής. Το νότιο περίπτερο στεγάζει το αναψυκτήριο, το οποίο σε 
συνδυασμό με το υπερκείμενο στέγαστρο μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.  
 

 
Εικόνα 11. Άποψη του βασικού επιπέδου του λατομείου από την βορεινή πλευρά (περίπτερο 

ενημέρωσης και εκδηλώσεων, ξύλινο ενιαίο κατάστρωμα, στοιχείο νερού σε άμεση επαφή με το 
πρανές) 

 
Η κεντρική αυλή, ο ζωτικός χώρος μεταξύ των δύο ελαφρών κτιρίων είναι ενιαίος και 

λιτού σχεδιασμού με σκοπό να φιλοξενήσει εκδηλώσεις, ανοιχτά εργαστήρια, μουσικά 
δρώμενα και προβολές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα δυο περίπτερα πλαισιώνουν 
περιμετρικά την πλατεία δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα προσαρμόζεται 
κατάλληλα στις απαιτήσεις της εκάστοτε δράσης με την τοποθέτηση καθισμάτων, ειδικών 
εξέδρων, οθονών προβολής, ηχητικών εγκαταστάσεων κλπ. Δεδομένης και της εποχικότητας 
των υπαίθριων δραστηριοτήτων η απουσία σταθερών κατασκευών στην αυλή τονίζει τη 
μεταβλητότητα του χώρου ως προς τον επιλεγόμενο χαρακτήρα των εκδηλώσεων και δεν 
προκαθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης τους.  

Στον κεντρικό υπαίθριο χώρο και δίπλα από το αναψυκτήριο τοποθετείται η μοναδική 
καθ’ ύψος αναπτυσσόμενη κατασκευή, το μεταλλικό κλιμακοστάσιο ανόδου στο δεύτερο 
επίπεδο εξόρυξης. Στο σημείο κατάληξης της ανοδικής κίνησης δημιουργείται με τον 
κατάλληλο προσανατολισμό το πλάτωμα θέασης της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα 
των ορεινών όγκων της Τύμφης και του Μιτσικελίου. Η κατασκευή ενός ελαφρά 
υπερυψωμένου μεταλλικού διαδρόμου  
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Εικόνα 12. Εγκάρσια τομή στα δύο επίπεδα εξόρυξης (κατά μήκος του μεταλλικού κλιμακοστασίου) 
 
παράλληλα με το πρανές ενώνει το σημείο θέασης με τον υπάρχοντα χωματόδρομο στη 
βορεινή πλευρά του λατομείου, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η εξόρυξη στα ψηλά 
σημεία. Με τον τρόπο αυτό η διαδρομή γίνεται κυκλικά με κατάληξη στο βασικό επίπεδο 
του λατομείου. Η χάραξη της πορείας αυτής παράλληλα με την κατακόρυφη επιβλητική 
παρειά του λατομημένου βράχου αποτελεί μια διαδικασία περιπλάνησης στο χείλος του 
πάνω επιπέδου. Η συγκεκριμένη γραμμική διαδρομή επιμηκύνει το χρόνο και δίνει άλλη 
διάσταση στη βιωματική εμπειρία του αδρού λατομικού πεδίου, βοηθώντας τον περιπατητή 
να κατανόησει τον τρόπο με τον οποίο μεταβλήθηκε η ογκομετρία της πλαγιάς κατά την 
εξόρυξη, έχοντας παράλληλα πλήρη εποπτεία του περιβάλλοντος τοπίου.  

Στο σημείο επαφής του πρανούς με τη βάση του δαπέδου του λατομείου δημιουργείται 
μια γραμμική επιφάνεια συλλογής των βρόχινων υδάτων. Το γραμμικό στοιχείο νερού 
μεταβλητού εύρους διατρέχει το σύνολο του μήκους του λατομικού χώρου δημιουργώντας 
μια νέα σχέση με τις απότομες παρειές και μια συγκεκριμένη κάθε φορά ελάχιστη απόσταση 
θέασης τους από τον επισκέπτη. Επιπλέον, η απουσία οποιασδήποτε επέμβασης ή 
σταθεροποίησης στα πρανή δημιουργεί την ανάγκη προσδιορισμού των ζωνών κίνησης του 
χώρου και για λειτουργικούς λόγους, την ανάγκη δηλαδή προστασίας των επισκεπτών από  
πτώσεις υλών. Η ύπαρξη νερού σε άμεση γειτνίαση με το κατακόρυφο σώμα του ανενεργού 
λατομείου δημιουργεί μια νέα συνθήκη οπτικής σύλληψης του και μια ποικιλία εντυπώσεων 
ανάλογα με τις διαφορετικές αντανακλάσεις που προκαλούν οι εναλλαγές του φυσικού 
φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις νυχτερινές ώρες, η επιλογή τοποθέτησης 
αδιάβροχων γραμμικών φωτιστικών ταινιών στη βάση του πρανούς αναδεικνύει τον 
επιβλητικό όγκο του λατομημένου βράχου. 

Δεδομένης της θέσης του λατομείου στο βασικό οδικό άξονα του Κεντρικού Ζαγορίου 
και των συχνών (για τα τοπικά δεδομένα) διελεύσεων οχημάτων δημιουργείται μια πολύ 
συγκεκριμένη συνθήκη αντίληψης και ανάγνωσης του λόγω της ταχύτητας διέλευσης. Κατά 
τη διάρκεια της ημέρας το στοιχείο του νερού δημιουργεί σημαντικές εναλλαγές στη θέαση 
του χώρου λόγω των διαφορετικών αντανακλάσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα 
κατάλληλα φωτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, δηλαδή τα περίπτερα, το κλιμακοστάσιο και οι 
υπερυψωμένες διαδρομές ενισχύουν το χαρακτήρα του χώρου ως νέου τοπόσημου της 
περιοχής. Σημαντικές διαφοροποιήσεις δημιουργεί και η εποχικότητα φαινομένων όπως η 
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χιονοκάλυψη, η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, η ύπαρξη φυλλοβόλων 
δέντρων κλπ.  

 

 
Εικόνα 13. Άποψη του ελαφρά υπερυψωμένου μεταλλικού διαδρόμου στο δεύτερο επίπεδο εξόρυξης 

του λατομείου 
 

Για τη στέγαση των προτεινόμενων χρήσεων προτείνονται ελαφρές κατασκευές λιτού 
σχεδιασμού, οικονομικές και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης. Βασικό υλικό 
επιλογής το μέταλλο, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση του φέροντα οργανισμού 
των κτιριακών όγκων και των υπαίθριων διαμορφώσεων, δηλαδή των επιφανειών του 
κεντρικού πλατώματος στο βασικό επίπεδο, του στεγάστρου, του κλιμακοστασίου και των 
ελαφρά υπερυψωμένων διαδρομών στο πάνω επίπεδο κίνησης. Τα γραμμικά φέροντα 
στοιχεία των περίπτερων αποτελούν μεταλλικές διατομές διαφόρων διαστάσεων που 
δημιουργούν πλαίσια, τα οποία στο περίγραμμα του κτιρίου πληρώνονται με συρόμενα 
υαλοστάσια για την απαραίτητη οπτική και λειτουργική ενοποίηση με τον εξωτερικό χώρο. 
Οι τέσσερις όψεις των ελαφρών κτιρίων αντιμετωπίζονται ενιαία και διατρέχονται συνολικά 
από κατακόρυφες ξύλινες περσίδες τοποθετημένες στην εξωτερική παρειά ανοιγόμενων 
μεταλλικών πλαισίων. Το μεταβλητό κέλυφος που προκύπτει προσαρμόζεται στις 
επικρατούσες συνθήκες ηλιακού φωτός, ενώ δημιουργεί χαρακτηριστικό φωτισμό τις 
νυχτερινές ώρες.  
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Εικόνα 14. Προοπτικό σκίτσο 

 
Η πέμπτη όψη των περιπτέρων διαμορφώνεται ως φυτεμένο δώμα με σκοπό την 

καλύτερη θερμομόνωση των κτιρίων αλλά και της ελαχιστοποίησης της όχλησης του όγκου 
τους από το δεύτερο επίπεδο εξόρυξης. Τα επιλεγμένα είδη προς φύτευση αποτελούν 
φρύγανα και αρωματικά φυτά της περιοχής που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις 
περιποίησης και ποτίσματος με σκοπό την αποφυγή απαιτητικών στεγανώσεων στο δώμα. 
Η κατασκευή των φορέων των εξωτερικών δαπέδων και διαδρόμων γίνεται με τη χρήση 
κοιλοδοκών, η θεμελίωση τους με μεμονωμένα πέδιλα ενώ για τη δαπεδόστρωση 
χρησιμοποιούνται ξύλινες σανίδες κατάλληλα επεξεργασμένες για αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες. 

 

 
Εικόνα 15. Νυχτερινή άποψη του βασικού επιπέδου του λατομείου 
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Εικόνα 16. Άποψη του ελαφρά υπερυψωμένου μεταλλικού διαδρόμου στο δεύτερο επίπεδο εξόρυξης 

του λατομείου 
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6. Εκτίμηση συνολικού κόστους κατασκευής 
 
Είδος           Ποσότητα  Τιμή  Σύνολο 
 
Ξύλινα Δάπεδα Εξωτερικού χώρου (τ.μ)    3373    60   202380 
Συμπιεσμένο χώμα (τ.μ)        3559      8     28472 
Υπόστρωμα Δαπεδοστρώσεων (κυβ.μ)      350    45      15750 
Φυλλοβόλα Μεσαία (τεμ.)             35     37        1295 
Αειθαλείς Καλλωπιστικοί Θάμνοι (τεμ.)        33    8.5     280.5 
Κηπευτικό Χώμα (κυβ.μ)        92.5    25     2312.5 
Στοιχείο νερού (τ.μ)         3971    13      51623 
Περίπτερα μεταλλικού ΦΟ & εξοπλισμός               240000 
Μεταλλική πέργκολα                         4500 
Μεταλλικό κλιμακοστάσιο                     42000 
Μεταλλικοί διάδρομοι κίνησης                     34500 
Εγκατάσταση ‘Αρδευσης-‘Υδρευσης-Ομβίων            12000 
Απομάκρυνση μπαζών                     1750 
Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων              21000 
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση                  7250 
 
Συνολικό κόστος                     665113€ 
 
 
7. Επίλογος 
 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου 
σημαντικού δημόσιου χώρου αναφοράς που σήμερα λείπει από την περιοχή, υλοποιημένου 
με σύγχρονους όρους και προδιαγραφές σχεδιασμού. Η προτεινόμενη λογική επέμβασης 
προκαλεί μια νέα ανάγνωση του ζαγορίσιου τοπίου, και αποπειράται να δημιουργήσει ένα 
νέο τοπόσημο απαλλαγμένο από μορφολογικές εμμονές, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα 
αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονική κληρονομιά.   

Η σχεδιασμένη στον πυρήνα του λατομείου αυλή αποτελεί ένα δημόσιο χώρο που 
απευθύνεται σε επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής και διαφοροποιείται σε σχέση με το 
υπάρχον χαρακτηριστικό τρίπτυχο –πλακόστρωτη πλατεία, πλάτανος, εκκλησία – του 
υπαίθριου βίου της περιοχής. Εξυπηρετεί την ανάγκη δημιουργίας ενός ορισμένου τόπου 
και ενός εξειδικευμένου περιβάλλοντος. Η έκταση, η μορφή και η υλικότητα θα καθορίζεται 
κάθε φορά από το περιεχόμενο και τις οργανωτικές ιδέες της δράσης. Ο χώρος δεν είναι 
μονοσήμαντος ως προς τη δυνατότητα, αλλά μπορεί να αναλάβει μια ποικιλία από 
διαφορετικές εκδηλώσεις και δρώμενα. 

Λόγω και της ευνοϊκής τοποθεσίας του, το νέο γεωπάρκο της περιοχής αποτελεί ιδανικό 
σημείο στάσης κατά την έναρξη της επίσκεψης με σκοπό την εισαγωγή στο πνεύμα και στο 
χαρακτήρα του τόπου. Ο επισκέπτης της περιοχής στο περίπτερο ενημέρωσης παίρνει μια 
εμπεριστατωμένη πρώτη γνώση για την εξέλιξη του τοπικού φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος, ενώ ιδίως κατά τους θερινούς μήνες οι υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
αποτελούν σημαντική αφορμή για την πραγματοποίηση στάσης στο χώρο και τη συμμετοχή 
στα δρώμενα.  

Η μεταβλητότητα που προσφέρει το ύφος της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής πρότασης 
ευνοεί τη φιλοξενία καινοτόμων συλλογικών δράσεων, με βασικό στόχο όχι την 
αναπαραγωγή με όρους μουσειακούς ή φολκλόρ της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αλλά με άξονα την επαναπροσέγγιση και ανάδειξη της με όρους καλλιτεχνικά σύγχρονους. 
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Βάση αυτής της ιδότυπης επαναχρησιμοποίησης του εγκαταλειμμένου σήμερα λατομικού 
χώρου αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και δυναμικής μέσω της παρότρυνσης 
της συμμετοχής των λιγοστών εναπομεινάντων κατοίκων μιας ορεινής περιοχής, όπου οι 
γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες ενισχύουν την αίσθηση απομόνωσης και δυσχεραίνουν 
την κοινωνική και πολιτισμική ώσμωση. Η προσέλκυση επισκεπτών και η ενίσχυση ή 
ανανέωση του τουριστικού προφίλ αποτελούν επιθυμητό αποτέλεσμα και όχι αυτοσκοπό, 
ειδάλλως η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αποτελούσε άλλη μια αμφιβόλου αισθητικής 
προσθήκη στην «αγροτουριστική Ντίσνεϋλαντ», στην οποία κινδυνεύει να μετατραπεί 
σήμερα το Ζαγόρι δεδομένης της κυριαρχίας του υπάρχοντος αναπτυξιακού δίπτυχου 
παραδοσιακός ξενώνας – εστίαση.  
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Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία γίνεται, αρχικά, μια σύντομη ιστορική αναδρομή της γεωργικής 

δραστηριότητας στο Δήμο Ζαγορίου και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζονται προτάσεις για νέες καλλιέργειες. Οι 
καλλιέργειες που προτείνονται (αμπέλια, κηπευτικά, αρωματικά φυτά, κράνα, φρούτα του 
δάσους, κτηνοτροφικά φυτά, κάστανα, καρύδια) αφορούν σε είδη που υπήρχαν και 
υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και φαίνεται ότι, με τα σημερινά δεδομένα, μπορούν να 
αποτελέσουν ελκυστικές επενδύσεις. Έμφαση, επίσης, δίνεται στη σύνδεση της  αγροτικής 
παραγωγής και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στην ενίσχυση του δευτερογενούς 
τομέα και στην προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, καθώς μπορεί να αποφέρει 
πολλαπλάσια οφέλη στην τοπική οικονομία. Τέλος, γίνεται πρόταση για ολοκληρωμένο 
αναδασμό για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργεί ο 
μικρός κλήρος, το ορεινό ανάγλυφο, η εγκατάλειψη και ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός 
με δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στους νεωτερισμούς.   

 
 

Abstract 
 
In this paper, firstly, a brief historical overview of the agricultural activities in the 

Municipality of Zagori is presented, secondly, the current situation is analyzed, and, finally, 
cultivation of new crops is proposed. The crops proposed (vines, vegetables, herbs, 
cranberries, berries, forage plants, chestnuts, walnuts) refer to species that existed and still 
exist in the region under consideration and considering current market data, they would 
constitute attractive investments. Emphasis is, further, given to the link between 
agricultural production and tourism activity, the strengthening of the secondary sector and 
the promotion of local quality products, which can yield multiple benefits to the local 
economy. In the end, a proposal for a comprehensive land reform is made to address the 
difficulties and problems created by a number of factors, i.e. small lot, mountainous terrain, 
abandonment of the area and the aged population who presents certain difficulties in 
adapting to new conditions and novelties. 
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1. Εισαγωγή  
 
Τα Ζαγοροχώρια αποτελούν μια ξεχωριστή οικιστική, ιστορική και πολιτιστική ενότητα 

46 χωριών, βόρεια από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, στο βορειοδυτικό άκρο της Πίνδου. 
Καταλαμβάνουν μια έκταση 1053 τετ.χλμ. Τα φυσικά όρια τους καθορίζονται νότια από το 
βουνό Μιτσικέλι, βόρεια από το ποταμό Αώο, ανατολικά από τα βουνά του Λύγκου και 
δυτικά από τον ορεινό όγκο της Τύμφης.  

Το Ζαγόρι χωρίζεται γεωγραφικά σε τρείς ενότητες: το Κεντρικό, το Δυτικό και το 
Ανατολικό Ζαγόρι με είκοσι, δέκα και δεκαέξι χωριά, αντίστοιχα. Το τοπωνύμιο Ζαγόρι 
προέρχεται από τη σλαβική πρόθεση Za που σημαίνει πίσω και την αιτιατική του 
ουσιαστικού gora που σημαίνει βουνό, δηλαδή «περιοχή πίσω από το βουνό». Είναι 
μετάφραση του αρχαίου ονόματος της περιοχής, «Παρωραία», που σημαίνει «παρά το 
όρος», από σλαβικά φύλα που κατήλθαν στην περιοχή τον 6ο μ.Χ αιώνα. Η ευρύτερη 
περιοχή του Ζαγορίου λόγω της μορφολογίας και της μεγάλης απόστασης από τη θάλασσα 
έχει κλίμα εύκρατο, ηπειρωτικό με κρύο χειμώνα, με πολλές χιονοπτώσεις, και παγετούς, 
δροσερά καλοκαίρια και πολλές βροχοπτώσεις. Στις περιοχές με υψηλό υψόμετρο 
σχηματίζεται η ζώνη του ορεινού κλίματος, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα επικρατεί ο 
ηπειρωτικός κλιματικός τύπος που χαρακτηρίζεται από ζεστά καλοκαίρια και βροχερούς 
χειμώνες (Δήμος Ζαγορίου, 2011). 

Τα κυριότερα πετρώματα στην περιοχή του Ζαγορίου είναι ο ασβεστολιθικός 
σχιστόλιθος πολύ ανοιχτού γκρι σχεδόν άσπρου χρώματος, ο φλύσχης και ο ψαμμιτικός 
σχιστόλιθος πολύ σκούρου γκρι χρώματος. Παρατηρούνται πολλές δολίνες, σπηλιές, 
βραχοσκεπές, βάραθρα και υπόγειες στοές. Τα βουνά της περιοχής διακρίνονται για τις 
μεγάλες εκτεθειμένες κάθετες βραχώδεις επιφάνειες, τις μεγάλες κλίσεις και τους έντονους 
και εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς, με χαρακτηριστικές τις αλπικές περιοχές 
της Γκαμίλας, οι οποίες φέρουν έκδηλα τα σημάδια της επίδρασης των παγετώνων (ΙΓΜΕ, 
2008). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα για την αναγέννηση της γεωργικής 
δραστηριότητας στην περιοχή του Ζαγορίου, χρησιμοποιώντας ως «εργαλεία έρευνας» την 
ιστορική αναδρομή,  την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις εξελίξεις στον τομέα 
των αγροτικών προϊόντων. Στη βάση των παραπάνω διατυπώνονται μια σειρά προτάσεων 
για νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, με γνώμονα μεταξύ άλλων τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνέργεια μεταξύ τουρισμού και γεωργικής παραγωγής, ώστε να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας και να δοθεί πολλαπλή ώθηση τοπική οικονομία. 

 
 
2. Το παρελθόν και το παρόν της γεωργικής δραστηριότητας στο Ζαγόρι 
 
2.1 Ιστορική αναδρομή 

Ανασκαφές που είχαν γίνει στην περιοχή μελέτης από την Ιουλία Βοκοτοπούλου, το 
1965 και ύστερα, είχαν φέρει στο φως έναν μικρό κτηνοτροφικό οικισμό (8ος Αιώνας π.χ). 
Νεώτερες αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν υπό τον G. Bailey, το 1987, επιβεβαίωσαν την 
ύπαρξη ζωής και την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή από την προϊστορική 
περίοδο (14.000-8.000 π.Χ). Αν και τα ευρήματα είναι σποραδικά ώστε να επιτρέψουν 
λεπτομερή διερεύνηση, προκύπτει ότι η κτηνοτροφία και η γεωργία στην περιοχή 
ασκούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων. 
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Η γεωργία και η κτηνοτροφία της περιοχής αναπτύχθηκαν συστηματικά στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας, που το Ζαγόρι άκμασε και μεγαλούργησε με το καθεστώς αυτονομίας και 
αυτοδιοίκησης που είχε εξασφαλίσει, παράλληλα με άλλες δραστηριότητες. Στην περιοχή 
καλλιεργούνταν κυρίως δημητριακά (σιτάρι, καλαμπόκι), όσπρια (φασόλια, φακές, ρεβίθια), 
πατάτες και αμπέλια. Παρόλα αυτά η συνολική παραγωγή των δημητριακών, που 
προορίζονταν απ0κλειστικά για αυτοκατανάλωση δεν επαρκούσε ούτε για το 1/10 του 
πληθυσμού με αποτέλεσμα να έρχονται τα «γεννήματα» από τα Γρεβενά και τα Tρίκαλα», 
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Αθανάσιος Ψαλίδας. Αντίθετα, σε πολύ ικαν0ποιητικά 
επίπεδα απόδοσης έφθανε η αμπελουργία, η οποία εκπροσωπούσε και τον κύριο όγκο των 
καλλιεργητών. Η παραγωγή σταφυλιών ανερχόταν τον 19ο αιώνα στις 88.000 οκάδες. Από 
τα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρούνται σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
σηροτροφίας στην περιοχή, οι οποίες τελικά ευδοκίμησαν. Παρατηρούνταν τρεις ζώνες 
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή: η χαμηλή γεωργική ζώνη (καλαμπόκια, αμπέλια, 
καστανιές, καρυδιές κλπ.), η μεσαία ζώνη (δέντρα – βελανιδιές - για βοσκή των γιδιών) και 
η υψηλότερη ζώνη (λιβάδια για βοσκή προβάτων)(Παπαγεωργίου, 1994). 

Η γεωργία μαζί με την κτηνοτροφία αποτελούσαν μια σημαντική πηγή εισοδήματος και 
σε περιόδους ανέχειας πηγή διατροφής για τα παιδιά, τους αρρώστους και τους 
ηλικιωμένους. Η καλλιέργεια της γης, την εποχή εκείνη, ήταν κυρίως έργο των γυναικών. 

Από το 1900 και μετά και σύμφωνα με τους Ζωμενή κ.ά. (2008) η περιοχή του Ζαγορίου 
υπέστη τρεις αλλαγές όσο αναφορά στη χρήση γης για παραγωγή. Η πρώτη (από την 
απελευθέρωση το 1913 έως το 1940) είχε ως κύριο χαρακτηριστικό μια συντηρητική 
οικονομία, βασισμένη σε ένα αυστηρά οργανωμένο σύστημα χρήσης γης και εκμετάλλευσης 
των φυσικών πόρων και τον κατακερματισμό της γης σε μικρές ιδιόκτητες αγροτικές 
εκτάσεις. Με την αλλαγή των συνόρων παρεμποδίζονται οι εμπορικές συναλλαγές και οι 
απομονωμένες, πλέον, κοινότητες αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές με βάση την 
οικονομία αυτάρκειας για να μπορέσουν να επιβιώσουν.  

Τη δεύτερη περίοδο (1950 έως 1980) σημειώνεται ραγδαία εγκατάλειψη των ορεινών 
περιοχών εξαιτίας της καταστροφής της τοπικής οικονομίας που προκαλεί ο Β΄ Παγκόσμιος 
πόλεμος και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε. Ο πρωτογενής τομέας εγκαταλείπεται 
παρά το γεγονός ότι εκείνη την εποχή άρχισε και η εντατικοποίηση της γεωργίας στην 
Ευρώπη, και το Ελληνικό κράτος, προσπαθώντας να ακολουθήσει την τάση αυτή, πήρε 
μέτρα εκσυγχρονισμού της γεωργίας. Βασική αιτία του προβλήματος ήταν ότι, εξαιτίας των 
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις δεν 
μπόρεσαν να εφαρμοστούν, με αποτέλεσμα την περαιτέρω περιθωριοποίηση του τόπου. 

Τέλος κατά την τρίτη περίοδο (1980 έως σήμερα) παρουσιάζεται ραγδαία ανάπτυξη του 
τουρισμού, ενώ ο πρωτογενής τομέας, έχοντας εγκαταλειφτεί από καιρό, δεν μπορεί να 
συμβαδίσει με τις απαιτήσεις της εποχής. 

 
2.2 Υφιστάμενη κατάσταση  

Η άσκηση της γεωργίας στην περιοχή δεν είναι εύκολη υπόθεση, εξαιτίας των δυσμενών 
καιρικών και μορφολογικών συνθηκών, απόρροια του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής. Ο 
κλήρος είναι μικρός και καταρκεματισμένος, ο πληθυσμός γερασμένος, ο εξοπλισμός 
παρωχημένος και οι υποδομές ανεπαρκείς. Επιπλέον, επειδή η περιοχή είναι κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό καλυμμένη από δάση και βοσκότοπους, η έκταση των γεωργικών εκτάσεων 
είναι αρκετά περιορισμένη. Η απουσία ισχυρού δευτερογενή τομέα αποτελεί έναν ακόμη 
λόγο που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας της περιοχής. Παρά τις 
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δυσκολίες, υπάρχουν κάτοικοι που ασκούν το γεωργικό επάγγελμα στην περιοχή, αλλά με 
συνεχή μειωτική τάση (Δήμος Ζαγορίου, 2011). 

Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 1, η χρήση της γεωργικής γης έχει μειωθεί 
σημαντικά τα τελευταία 40 έτη. Σε αυτό συνέβαλε η δραματική μείωση του πληθυσμού αλλά 
και η στροφή των κατοίκων προς την άσκηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως 
του τουρισμού. Κάτι που παραμένει αναλλοίωτο, από το 1961 ως σήμερα, είναι η κατανομή 
της γης στις διάφορες καλλιέργειες, με τις ετήσιες, κυρίως κτηνοτροφικά φυτά και σιτηρά, 
να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της γεωργικής γης (56% το 1961 και 73% το 
2001). Είναι λογικό να προτιμώνται οι ετήσιες καλλιέργειες, λόγω του βαρύ χειμώνα, καθώς 
μπορούν να φυτευτούν την άνοιξη και να συγκομιστούν το φθινόπωρο και, συνεπώς, 
προσφέρονται για τέτοιου είδους κλίματα. Επιπλέον, δεν έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 
καλλιέργεια και τα προϊόντα μπορούν εύκολα να διατεθούν καθώς η κτηνοτροφία της 
περιοχής είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. 

 

 
Διάγραμμα 1. Χρήση γεωργικής γης: 1961 - 2001 (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001, μετά από ίδια επεξεργασία) 

 
 
3. Προτάσεις 

 
3.1 Υφιστάμενες καλλιέργειες  

Όπως αναφέρθηκε, τα κτηνοτροφικά φυτά αποτελούν, σήμερα, την κύρια καλλιέργεια 
στην περιοχή του Ζαγορίου (73%, το 2001). Κύριες επιλογές είναι η μηδική, το τριφύλλι, η 
σίκαλη κ.ά. Τα  πλεονεκτήματα που έχουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι σημαντικά. 
Με δεδομένο ότι οι ζωοτροφές ακριβαίνουν (οι βιολογικές  ζωοτροφές ειδικά είναι  πολύ  
ακριβές), η καλλιέργεια  κτηνοτροφικών φυτών και  δημητριακών μπορεί να αναπτυχθεί, να 
μειώσει το κόστος της κτηνοτροφίας αλλά και να συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων 
ζωικής προέλευσης. Οι καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών έχουν χαμηλό κόστος 
παραγωγής,  δεν απαιτούν ψεκασμούς με φυτοφάρμακα, μπορούν να γίνουν βιολογικές, και 
η καλλιέργεια και συγκομιδή τους είναι εύκολη.  
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Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται «στροφή» στη βιολογική καλλιέργεια του 
τριφυλλιού, που καταγράφει καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Επίσης, ελκυστική θεωρείται 
και η καλλιέργεια μηδικής, η οποία μπορεί να προσφέρει εισόδημα για μία πενταετία με μία 
σπορά. Ιδιαίτερα θετικό θεωρείται το γεγονός ότι, οι τιμές παραγωγού εμφανίζουν 
αξιοσημείωτη σταθερότητα, με τα καθαρά κέρδη στη βιολογική καλλιέργεια μηδικής - η 
οποία μάλιστα επιδοτείται- να υπολογίζονται σε 430 Ευρώ ανά στρέμμα, ενώ το μέσο 
κόστος καλλιέργειας είναι 206,5 Ευρώ ανά στρέμμα, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Γάτσιος, 2012). 
 
Πίνακας 1: Καλλιέργεια Βιολογικής Μηδικής (Έσοδα/Έξοδα – Τιμές/Αποδόσεις ανά έτος, Πηγή: 
Γάτσιος, 2012) 

ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ                ΤΙΜΕΣ/ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Κόστος σπόρου σποράς   5-7 Ευρώ/κιλό 
Κόστος παραγωγής (ανά κοπή ) 20 Ευρώ/στρέμμα 
Μέση τιμή τετράγωνης μπάλας   0,20-0,22 Ευρώ/κιλό 
Απόδοση Καλλιέργειας 1,2-1,5  τον./στρέμμα 

 
3.2. Νέες καλλιέργειες  

 
3.2.1 Γενικά 

Με βάση τα εδαφολογικά και κλιματικά στοιχεία της περιοχής και τις εξελίξεις στον 
τομέα της γεωργίας γίνονται, ακολούθως, ορισμένες προτάσεις για εναλλακτικές 
καλλιέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν την γεωργική δραστηριότητα 
του Ζαγορίου και να βελτιώσουν το εισόδημα των παραγωγών, χωρίς να λειτουργούν 
ανταγωνιστικά προς τις υπάρχουσες. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και ο νέος 
Κανονισμός 1151/21-12-12 για τα Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής. Ο νέος Κανονισμός 
καταργεί όλους τους προηγούμενους και τους αντικαθιστά με ένα ενιαίο νομικό κείμενο, 
που αφορά στα προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και 
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα 
Προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενώ εισάγει τον ορισμό για τα «Προϊόντα Ορεινής Παραγωγής». Ο όρος 
«Προϊόν Ορεινής Παραγωγής» καθιερώνεται ως προαιρετική ένδειξη ποιότητας. Ο όρος 
αυτός χρησιμοποιείται μόνο προς την περιγραφή προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία: α) τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι ζωοτροφές για τα 
ζώα εκτροφής προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές, β) στην περίπτωση 
μεταποιημένων προϊόντων, η μεταποίηση λαμβάνει, επίσης, χώρα σε ορεινές περιοχές. Ο 
νέος κανονισμός προβλέπεται, επίσης, να βοηθήσει τους παραγωγούς να εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο στηρίζοντας την ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία. 

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες που προτείνονται είναι: αμπέλια, κηπευτικά, αρωματικά 
φυτά, δενδρώδεις καλλιέργειες (κράνα, κάστανα, καρύδια) και φρούτα του δάσους. Τα είδη 
αυτά καλλιεργούνταν παραδοσιακά στην περιοχή του Ζαγορίου και με τις σημερινές 
οικονομικές συνθήκες υπόσχονται ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους καλλιεργητές. 
Επιπλέον, με τις καλλιέργειες αυτές (ιδιαίτερα τις δενδρώδεις) μπορεί να αξιοποιηθούν 
ορεινές εκτάσεις που είχαν εγκαταλειφτεί, με αποτέλεσμα να δασωθούν.  

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα των 
προτεινόμενων καλλιεργειών και πραγματοποιείται μια προκαταρκτική εκτίμηση των 
οικονομικών αποδόσεών τους. 
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3.2.2 Αμπέλια 
Το Ζαγόρι είχε μεγάλη παράδοση στην αμπελουργία και διέθετε πολύ καλούς 

αμπελώνες που διατηρήθηκαν μέχρι την δεκαετία  του 1960 (όπως φαίνεται από το Σχήμα 1, 
οι αμπελώνες καταλάμβαναν έκταση  1702 στρ., το 1961). 

Κύρια ποικιλία ήταν η Ντεμπίνα, η οποία δεν  είναι γνωστό πότε ακριβώς εισήχθη αν 
και το 18ο αιώνα το Ζαγόρι είχε ήδη εδραιώσει τη φήμη του ως οινοπαραγωγός περιοχή. 
Σήμερα, η αμπελουργία έχει εγκαταλειφθεί από επιδημίες φυλλοξήρας που έπλητταν τα 
αμπέλια έως τις αρχές της δεκαετίας του '70.  Οι προοπτικές, ωστόσο, για την αναβίωση της 
αμπελουργίας στην περιοχή είναι ευνοϊκές δεδομένου ότι (Ένωση Οινοπαραγωγών Β. 
Ελλάδος, 2004):  

α) Tα ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια είναι τα πλέον διαδεδομένα στην Ελλάδα. 
Σχεδόν το σύνολο των ελληνικών περιοχών παραγωγής οίνων με ονομασία προέλευσης 
(οίνοι ΠΟΠ) βρίσκεται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, άλλοτε σε ομαλό ανάγλυφο 
(οροπέδια) και άλλοτε σε επικλινή εδάφη.  

β) Στα ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια το υψηλό υψόμετρο εξασφαλίζει μείωση της 
μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας, περίπου κατά 0,5 έως 0,9°C ανά 100 μ., τροποποιώντας το 
γενικό κλίμα. Δημιουργούνται έτσι τοπικές κλιματικές συνθήκες (μεσοκλίματα), ευνοϊκές 
για την προσαρμογή και την ευδοκίμηση μεγαλύτερης γκάμας ποικιλιών αμπέλου.  

γ) Τα ορεινά και ημιορεινά αμπελοτόπια, ιδιαίτερα σε θερμά κλίματα, έχουν το 
σημαντικό, επίσης, πλεονέκτημα του ευνοϊκότερου υδατικού καθεστώτος, εξαιτίας της 
μικρότερης απώλειας (λόγω εξάτμισης και διαπνοής) της υγρασίας του εδάφους και της 
υψηλότερης νέφωσης και βροχόπτωσης.  

δ) Με το ψήφισμα του Πιεμόντε (COM/21/12/2010/0799 τελικό), το οποίο έχει ως 
προτεραιότητα τη διατήρηση και ενίσχυση της «ηρωικής» ορεινής αμπελουργίας, από την 
κοιλάδα της Αόστα στις ιταλικές Άλπεις μέχρι τις απότομες πλαγιές της Αιγιαλείας στη 
βόρεια Πελοπόννησο, οι ορεινοί αμπελώνες σε υψόμετρο πάνω από 500 μ. και κλίση πάνω 
από 30% θα ενισχυθούν με επιπλέον ποσοστά στρεμματικής ενίσχυσης μιας και στις 
συγκεκριμένες ορεινές ζώνες, εκτός της αμπελοκαλλιέργειας, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
παραγωγής.  

ε) Τα αποθέματα κρασιού από πέρυσι στην Ευρώπη είναι χαμηλά και η παραγωγή 
μειώθηκε. Επιπλέον, λόγω της κρίσης και του υψηλού μεταφορικού κόστους, το χιλιανό 
κρασί διοχετεύτηκε βασικά στην αγορά των Η.Π.Α.  

στ) Η Πολιτεία, τέλος, αναμένεται να μοιράσει πλήρη δικαιώματα για νέες φυτεύσεις 
αμπελώνων σε 300.000 στρέμματα, σε εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων για λήξη της 
απαγόρευσης φύτευσης (Αρθ.85 Καν 1234/07) που αφήνει το χειρισμό του θέματος στα 
Κράτη – Μέλη. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αναδιανομή η οποία έχει προκύψει από 
εκριζώσεις και εγκατάλειψη αμπελώνων. Η έκταση αυτή θεωρείται πολύ μεγάλη, καθώς 
αντιστοιχεί στο 1/3 των σημερινών εκτάσεων και διευκολύνει την προσπάθεια  αναβίωσης 
της ορεινής αμπελουργίας  

Λαμβάνοντας υπόψη τα εδαφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
συνιστώμενες ποικιλίες, εκτός απ’ την Ντεμπίνα είναι οι: Γαλλικές Cabernet Franc N, 
Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs(1), Merlot N, Riesling B. Ακόμ α 
οι επιτρεπόμενες από το ΥΠΑΑΤ είναι οι: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόµαυρο Ν 
(Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Sauvignon Blanc B, Syrah N. Pinot Noir N (2007). 

Στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν παρατίθενται, ενδεικτικά, το κόστος 
εγκατάστασης (επένδυσης) και εργασίας για έναν ορεινό αμπελώνα 10 στρεμμάτων. 
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Πίνακας 2: Κόστος εγκατάστασης αμπελώνα 10 στρεμμάτων (Πηγή: Ένωση Οινοπαραγωγών Β. 

Ελλάδος, 2004) 
Περιγραφή Ευρώ ανά στρέμμα Σύνολο (Ευρώ) 

Αγορά φυτών 564,93 (350 φυτά) 5.649,30 
Πάσσαλοι 196,31 (2,93 αξία πασσάλου) 1.963,10 
Εργατικά 146,74 1.467,35 

Διαμόρφωση εδάφους 161,41 1.614,09 
Άρδευση 161,41 1.614,09 

Σύρματα, αντηρίδες κ.λπ. - αποκοπή 132,06 1.320,62 
Συνολική δαπάνη για εγκατάσταση αμπελώνα 10 στρεμμάτων 13.622,89 

 
Πίνακας 3: Κόστος εργασιών αμπελώνα 10 στρεμμάτων για 1 έτος (Πηγή: Ένωση Οινοπαραγωγών Β. 

Ελλάδος, 2004) 

Περιγραφή 
εργασίας 

Εργατοώρες 
Ώρες 

λειτουργίας 
τρακτέρ 

Αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά σε 

Ευρώ 

Συνολικό 
κόστος 

παραγωγής 
Κλαδέματα 
χειμερινά 

80 - 20 244 

Κλαδέματα 
θερινά 

320 - - 896 

Καλλιεργητικές 
φροντίδες 

250 25 290 990 

Ψεκασμοί 30 30 440 524 
Άρδευση 10 20 13 41 
Τρυγητός 280 20 40 824 

Σύνολο 970 ώρες 95 ώρες 803 ευρώ 3519 ευρώ 
 
3.2.3 Κηπευτικά 

Κηπευτικά προϊόντα καλλιεργούνταν πάντα στη γη του Ζαγορίου στο πλαίσιο της 
«οικονομίας αυτάρκειας». Μάλιστα, οι γίγαντες του Ζαγορίου ήταν ονομαστοί, όπως επίσης 
τα ρεβίθια και οι φακές του Μονοδενδρίου. Κηπευτικά μπορούν να καλλιεργηθούν, κυρίως 
φασόλια γίγαντες κλπ. και να συνδεθούν με τους ξενώνες και τους χώρους εστίασης της 
περιοχής.   

Η καλλιέργεια των κηπευτικών στο Ζαγόρι και ιδιαίτερα στο Ανατ. Ζαγόρι, που 
υπάρχουν σημαντικοί υδατικοί πόροι, μπορεί να αποφέρει ικανοποιητικό εισόδημα στους 
παραγωγούς δεδομένου ότι:  

α) Δεν απαιτεί μεγάλες εκτάσεις όπως άλλες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, βαμβάκι, 
ενεργειακά κλπ.)  

β) Δεν απαιτεί ιδιαίτερο μηχανικό εξοπλισμό κατά την αρχική φάση.  
γ) Δεν απαιτεί σημαντικό αρχικό κεφάλαιο επένδυσης.  
δ) Τα προϊόντα  μπορούν να διατεθούν απευθείας από τους παραγωγούς σε ταβέρνες, 

χώρους εστίασης ή σε λαϊκές αγορές.  
ε) Τα προϊόντα που παράγονται θεωρούνται επώνυμα, και ποιοτικά και προτιμούνται 

από τους καταναλωτές. Έτσι η απώλεια απόδοσης λόγω του μικρού κλήρου στις ορεινές 
περιοχές αντισταθμίζεται από την ποιότητα. 
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Το βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης καλλιέργειας είναι το υψηλό κόστος 
παραγωγής, καθώς πέρα οργώματα, φρεζαρίσματα κλπ. απαιτείται χειρονακτική εργασία 
πολλών ατόμων σε διάφορα στάδια μέχρι την συγκομιδή (π.χ. τοποθέτηση καλαμιών, 
ποτίσματα, κλωστές, συγκομιδή, απομάκρυνση καλαμιών, καθάρισμα φασολιών) και το 
εργατικό  κόστος είναι υψηλό.  

Επίσης, το ρεβίθι που καλλιεργούνταν στο Ζαγόρι μπορεί να καλλιεργηθεί και ως 
ζωοτροφή σε ξερικά χωράφια, καθώς είναι φυτό που αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες 
κατά το φύτρωμά του τον χειμώνα, ενώ είναι ποικιλία κατάλληλη για φθινοπωρινή σπορά 
στις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδος. Ο καρπός του μπορεί να υποκαταστήσει τη σόγια 
στα σιτηρέσια των ζώων. Επιπλέον, είναι μια εύκολη καλλιέργεια με λίγες απαιτήσεις, η 
οποία μπορεί να γίνει και βιολογική. 

 
3.2.4 Αρωματικά φυτά 

Τα  αρωματικά   φυτά (ρίγανη, δενδρολίβανο, τσάι  του  βουνού, κ.ά.) που  ευδοκιμούν  
στην  περιοχή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν  μια  καλή  επιλογή, καθώς  είναι  
προϊόντα  εξαιρετικής  ποιότητας. Η περιοχή του Ζαγορίου, και γενικότερα της Ηπείρου, 
χαρακτηρίζεται από  μεγάλη ποικιλία αρωματικών φυτών, που υπολογίζονται σε πάνω από 
500 είδη, με εξακριβωμένες ή πιθανές φαρμακευτικές ιδιότητες (ΜΕΚΔΕ, 2012). 

Αυτό που καθιστά  ελκυστικές τις συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι η  μεγάλη ζήτηση 
στο εξωτερικό για ελληνικά αρωματικά φυτά, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τις 
σημαντικά υψηλότερες τιμές που προσφέρουν οι ξένες μεταποιητικές μονάδες σε σχέση με 
τις ελληνικές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι προσφορές που δέχονται οι ελληνικές 
ομάδες παραγωγών είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από τις τιμές που προσφέρουν οι 
εγχώριες εταιρείες. Πρόκειται για καλλιέργειες που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, 
προσαρμόζονται πολύ καλά στο μεσογειακό κλίμα, μπορούν να αξιοποιήσουν φτωχά και 
υποβαθμισμένα εδάφη και αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς. Η 
αγορά αρωματικών φυτών, μάλιστα, ξεπερνά τα 20 δις ευρώ παγκοσμίως (Capitalinvest, 
2013). 

Η αγορά ριζωμάτων αρωματικών φυτών σε φυτώρια στην Ελλάδα ξεκινά από 0,15- 0,25 
Ευρώ ανά φυτό και από 0,05 – 0,18 Ευρώ ανά φυτό σε εξειδικευμένα φυτώρια της Ε.Ε. Με 
μια τυπική φύτευση 4.000 αρωματικών φυτών ανά στρέμμα, η δαπάνη για το φυτικό υλικό 
εγκατάστασης ανέρχεται σε 600 – 1.000 Ευρώ ανά στρέμμα. Σε ετήσια βάση, τα έσοδα από 
την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων μπορούν να ανέλθουν σε 8.000 Ευρώ 
για έκταση 10 στρεμμάτων, αν οι καλλιέργειες αφορούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 
που θα παράξουν αιθέρια έλαια.  Κάτω από προϋποθέσεις, τα έσοδα μπορεί να φθάσουν και 
τα 2.000 Ευρώ το στρέμμα, ήτοι 20.000 Ευρώ για έκταση 10 στρεμμάτων. Σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι, η καλλιέργεια των συγκεκριμένων φυτών επιδοτείται με στρεμματική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του ενεργού χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βιολογική γεωργία. Η πενταετής επιδότηση για νέους 
καλλιεργητές, που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών, 
ανέρχεται έως 247 Ευρώ το στρέμμα. 

Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών πρέπει να γίνει ωστόσο με 
σωστό σχεδιασμό (δημιουργία ομάδας παραγωγών) και να συνδυαστεί με τη δημιουργία 
μικρών μεταποιητικών μονάδων σε χωριά, οι οποίες θα ασχολούνται με την πρωτογενή 
μεταποίηση και στην συνέχεια θα συνεργάζονται με μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες. 
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας που θα συμβάλουν στη 
συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αγροτικές, ορεινές, και μειονεκτικές περιοχές. 
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Καλό θα είναι, επίσης, οι καλλιεργητές αρωματικών φυτών να ξεκινήσουν την καλλιέργεια 
με περισσότερα από ένα είδη, ετήσια και πολυετή, για απόκτηση εμπειρίας και για 
μικρότερη έκθεση στους κινδύνους της αγοράς (π.χ. χαμηλή τιμή σε ένα είδος  μια 
συγκεκριμένη χρονιά). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτική ανάγκη η 
δημιουργία τράπεζας σπόρων  για να διατηρηθούν τα περισσότερα από 500 είδη 
αρωματικών φυτών της περιοχής του Ζαγορίου και για να υπάρξουν ανταλλαγές με άλλες 
περιοχές της Ελλάδος. 

 
3.2.5 Δενδρώδεις καλλιέργειες 

 
Κρανιά 

Μια νέα προσοδοφόρα καλλιέργεια για την αξιοποίηση ορεινών και ημιορεινών 
εκτάσεων αποτελεί η κρανιά, η οποία ευδοκιμεί στην περιοχή του Ζαγορίου. Η κρανιά, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί ιδανική λύση για την υψομετρική ζώνη των 300-800 μ. 
Μάλιστα, υποστηρίζεται πως αν η καλλιέργεια της κρανιάς οργανωθεί σωστά θα ξεπεράσει 
σε ζήτηση τη μαστίχα Χίου και τον κρόκο Κοζάνης,  λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων της.  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της  κρανιάς, πρόκειται  για  ένα αυτόχθονο, 
μακρόβιο φυλλοβόλο δένδρο, καλά προσαρμοσμένο στις κλιματεδαφικές συνθήκες της 
χώρα μας, που ευδοκιμεί σχεδόν σε όλα τα είδη των εδαφών από γόνιμα έως μέτρια γόνιμα, 
υγρά ή ξηρά αμμοπηλώδη έως βαριά αργιλώδη με pH 3,7-7,0. Αντέχει σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (-30° C). Η κρανιά πολλαπλασιάζεται εύκολα με σπόρους, μοσχεύματα και 
παραφυάδες. Νέα φυτά μπορεί να προέλθουν και από μοσχεύματα μαλακού ξύλου βλαστών 
στο τέλος της άνοιξης ή αρχές του καλοκαιριού. Η κρανιά σπάνια κλαδεύεται. Το κλάδεμα 
δεν πρέπει να γίνεται μέχρι το κλάδεμα των ανθέων, καθόσον αυτά σχηματίζονται στους 
βλαστούς του προηγουμένου έτους και όχι στη νέα βλάστηση. 

Η καλλιέργεια κρανιάς δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με φυτοφάρμακα και λιπάσματα, 
καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Το πλεονέκτημα αυτό 
καθιστά την καλλιέργεια της βιολογική και, επακολούθως, τα προϊόντα της μπορούν να 
πιστοποιηθούν ως βιολογικά. Σε ότι αφορά στη μεταποίηση  της κρανιάς, αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 12 διαφορετικά προϊόντα. Κάποια απ’ αυτά είναι το 
συμπυκνωμένο εκχύλισμα κράνων, το λικέρ κράνων, η μαρμελάδα και το κρανοποτό. Όλα 
τα προϊόντα είναι φυσικά λειτουργικά τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Στις ορεινές 
περιοχές της χώρα μας τα κράνα χρησιμοποιούνται κατά καρδιακών παθήσεων, 
κοιλιόπονου, κατά πόνων περιόδου, για στομαχικές και εντερικές διαταραχές, καθώς και ως 
χωνευτικό και τονωτικό κατά τη διάρκεια εργασίας. 
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Εικόνα 1: Κλαδί κρανιάς με τους καρπούς σε πλήρη ωρίμανση (Πηγή:  ΥπΑΑΤ, 2013) 

 
Τα δενδρύλλια φυτεύονται στα τέλη Οκτωβρίου, σε χαμηλά υψόμετρα, ή στις αρχές 

Μαρτίου, σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες (60-85 
δενδρύλλια/στρέμμα). Ανθίζει τον χειμώνα (Ιανουάριο - Φεβρουάριο), ενώ οι καρποί 
ωριμάζουν στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
καρποφορία αρχίζει από 4ο-5ο έτος, ενώ η απόδοση, σε πλήρη ανάπτυξη των δέντρων, 
φτάνει σε 1-1,5 τον. ανά στρέμμα. Μια παραγωγή που σε βάθος κάποιων χρόνων 
μεταφράζεται σε 1.500 Ευρώ απόδοση ανά στρέμμα.  

 Πρόσφατα, η καλλιέργεια κρανιάς εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τα 
σχέδια βελτίωσης και προβλέπονται ενισχύσεις για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας 
από 40% έως και 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας ή έδρας. Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη στην 
αγορά εταιριών που μέσω συμβολαιακής γεωργίας προσφέρουν στους παραγωγούς που θα 
εγκαταστήσουν φυτείες με κράνα την εξασφαλισμένη απορρόφηση της παραγωγής 
τους (Νάνος, 2013). 

 
Κάστανα- Καρύδια 

Δύο απαξιωμένες καλλιέργειες, όπως αυτές της καστανιάς και της καρυδιάς που 
καλλιεργούνται στην γη του Ζαγορίου εδώ και αιώνες  αξίζουν  μεγαλύτερη προσοχή. Είναι 
καλλιέργειες χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρούς 
αγρούς οριακής απόδοσης. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ του ΕΛΓΟ-
Δήμητρα), τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης συνοδεύονται από Κανονισμούς δάσωσης που 
επιδοτούν την φύτευση δασικών δένδρων. Η διάρκεια των κανονισμών και η δέσμευση των 
επενδυτών είναι εικοσαετής. Οι επενδυτές επιδοτούνται εφάπαξ με ένα ποσό που καλύπτει 
τη δαπάνη εγκατάστασης της φυτείας και ετησίως με μικρότερο ποσό για τη συντήρησής 
της. 

Όπως σημειώνει ο Διαμαντής (2012), ειδικότερα για την καστανιά, η οποία 
χρησιμοποιείται για παραγωγή καρπών και ξυλείας, επισημαίνεται πως η ετήσια παραγωγή 
κάστανου, από 18.000 τον. τη δεκαετία του '60, έχει μειωθεί στους 12.000 τον., με 
αποτέλεσμα, να εισάγονται κάθε χρόνο 6 - 7.000 τον.νωπού προϊόντος από την Τουρκία, 
την Πορτογαλία και την Κίνα και σημαντική ποσότητα μεταποιημένου προϊόντος από τη 
Γαλλία και την Ιταλία. Η καστανοκαλλιέργεια έχει εγκαταλειφθεί, αλλά πιστεύεται πως 
μπορεί να ανακάμψει.  
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Η μέση τιμή εμβολιασμένων δενδρυλλίων καστανιάς είναι 3-4 Ευρώ. Συνεπώς, το 
κόστος εγκατάστασης ανά στρέμμα αναλύεται ως ακολούθως σε: 

• Φυτευτικό υλικό 8Χ8 (15 δενδρύλλια ανά στρέμμα) περίπου 60 Ευρώ. 
• Περίφραξη (πάσσαλοι, σύρμα κ.ά.) περίπου 400 Ευρώ. 
• Αρδευτικό σύστημα (πλαστική δεξαμενή, λάστιχα κ.ά.) περίπου 350 Ευρώ. 
Συνολικά, δηλαδή, το κόστος της επένδυσης ανά στρέμμα φθάνει περίπου τα 800 Ευρώ. 
Η απόδοση της καλλιέργειας καστανιάς δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Με 

σημερινές τιμές, μια σύγχρονη, φροντισμένη φυτεία αποδίδει περίπου 350-400 Ευρώ ανά 
στρέμμα τον χρόνο, ενώ τα νεαρά δένδρα αρχίζουν να καρποφορούν από το τρίτο έτος.  

Αντίστοιχα δεδομένα ισχύουν και για την καρυδιά που καλλιεργείται επίσης για τους 
καρπούς της και για την πολύτιμη ξυλεία της. Η έκταση που καταλαμβάνουν σήμερα οι 
καλλιέργειες καρυδιάς ανέρχεται σε 700.000 στρ. περίπου, ενώ η ετήσια παραγωγή 
καρυδιών ανέρχεται σε 25.000 τόν. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι εξαγωγική χώρα, όμως 
εισάγει σημαντικές ποσότητες καρυδιών από Τουρκία, Ουκρανία και Γαλλία. Είναι δε 
χαρακτηριστικό ότι το ξύλο της ελληνικής καρυδιάς έχει μεγάλη ζήτηση από Ιταλικές 
ξυλοβιομηχανίες και το σύνολο των δένδρων, ιδιαίτερα στη Δ. Ελλάδα, είναι ήδη 
προπωλημένο. 

Το κόστος εγκατάστασης εκτιμάται ως ακολούθως: 
• Φυτευτικό υλικό 8Χ8 (15 δενδρύλλια ανά στρέμμα) 15*13= 195 Ευρώ. 
• Περίφραξη (πάσσαλοι, σύρμα κ.ά.) περίπου 400 Ευρώ. 
• Αρδευτικό σύστημα (πλαστική δεξαμενή, λάστιχα κ.ά.) περίπου 350 Ευρώ. 
Από τον 5ο χρόνο, με μια παραγωγή 150 Kg ανά στρ. και τιμή πώλησης 3 Ευρώ/kg, τα 

έσοδα θα ανέλθουν σε 450 Ευρώ  και το κέρδος σε 150-200 Ευρώ ανά στρ. Μετά το 10ο 
έτος, οι αποδόσεις ανέρχονται σε 250 Kg ανά στρ., αποδίδοντας καθαρό ετήσιο εισόδημα 
300 - 400 Ευρώ  ανά στρ., με δυνατότητα αύξησης των μεγεθών, αν εφαρμοστούν 
σύγχρονες καλλιεργητικές μέθοδοι και «ανοίξει» ο κλάδος της μεταποίησης (Διαμαντής 
2012). 
 
Φρούτα του Δάσους 

Τα φρούτα του Δάσους που υπάρχουν στα Δάση του Ζαγορίου (βατόμουρο, μύρτιλλο, 
φραγκοστάφυλο) μπορούν να καλλιεργηθούν και να δώσουν ώθηση  στο δευτερογενή τομέα 
και τριτογενή τομέα, δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά φαγητά και 
τρόφιμα όπως: επιδόρπια δημητριακών, μαρμελάδες, γιαούρτι, ψωμί, κέικ, μπισκότα και 
παγωτά, ακόμη και κρασί, και έτσι να συνδεθούν με τα ξενοδοχεία και τους χώρους 
εστίασης της περιοχής. Πιο αναλυτικά: 

 
α. Μύρτιλο (Vaccinium Myrtilus) 

Γίνεται θάμνος ύψους 1,5-2 μ. με πυκνές διακλαδώσεις και ημιδερματώδες φύλλωμα, 
που το φθινόπωρο, πριν γυμνωθεί παίρνει ωραίες και έντονες πορφυρές αποχρώσεις. 
Ανθοφορεί Απρίλιο-Μάιο με άσπρα-ροζ καμπανοειδή άνθη. Παράγει πολλούς καρπούς 
Ιούλιο-Αύγουστο, με ελαφριά υπόξινη γεύση, κατάλληλους για μαρμελάδες, γλυκά και 
παγωτά. Ευδοκιμεί σε δροσερές θέσεις και όχι αλκαλικά εδάφη. Αποτελεί μια καλή 
εναλλακτική καλλιέργεια λόγω της μεγάλης προσαρμοστικότητας και της υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης. Οι καρποί και τα φύλλα του Μύρτιλλου χρησιμοποιούνται στην 
φαρμακοβιομηχανία, στην βιομηχανία καλλυντικών, βιομηχανία τροφίμων (Γάτσιος 2010). 
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Εικόνα 2: Μύρτιλλο (Πηγή:  ΥπΑΑΤ) 

 
β. Βατόμουρο (Rubus fruticosus)   

Αναρριχώμενο εύρωστο φυτό, που έχει πολύ ελαφριά κλαδιά χωρίς αγκάθια, που μπορεί 
σε μικρό χρονικό διάστημα να καλύψει μεγάλες επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό φυτό και 
αντέχει στις παγωνιές. Ανθίζει με αφθονία την άνοιξη και δίνει πολυάριθμους καρπούς με 
γλυκιά υπόξινη γεύση από Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Οι καρποί του καταναλώνονται φρέσκοι ή 
χρησιμοποιούνται σε γλυκά, μαρμελάδες, ποτά κ.ά. Τα φρούτα, τα φύλλα και ο φλοιός έχουν 
θεραπευτικές ιδιότητες (βοηθούν σε περιπτώσεις δυσεντερίας, διάρροιας, κ.ά.). Τα 
βατόμουρα φυτρώνουν άγρια και στην Ελλάδα και βρίσκονται στα δάση, στις άκρες των 
δρόμων, ιδίως των αγροτικών, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, ακόμη και μέσα σε πόλεις γιατί 
πολλαπλασιάζονται εύκολα με τη βοήθεια των πουλιών που μεταφέρουν τους σπόρους τους. 
Τα άγρια βατόμουρα έχουν αγκάθια στους βλαστούς τους. Η καλλιέργεια της βατομουριάς 
αποτελεί μια αξιόλογη εναλλακτική πρόταση για τις ορεινές περιοχές. Έχει χαμηλό κόστος 
εγκατάστασης  δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες και έχει υψηλή τιμή, καθώς 
μια συσκευασία 125 gr πωλείται λιανικώς 5 Ευρώ, ενώ ο χυμός πωλείται 3,3 Ευρώ το 
μπουκάλι των 500 ml. Τα βατόμουρα δίνουν παραγωγή 100-200 Kg/στρέμμα από το 2ο 
χρόνο, ενώ από τον 6-7ο χρόνο φθάνουν τα 500-1000 Kg/στρέμμα (Σαρχόσογλου 2013). 
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Εικόνα 3: Βατόμουρο (Πηγή:  ΥπΑΑΤ) 

 
γ. Φραγκοστάφυλο (Ribes spp) 

Το φραγκοστάφυλο είναι ένας μικρός θάμνος ύψους  1-2 μ. ανθεκτικός στο κρύο, που 
ευδοκιμεί σε υγρά και δροσερά κλίματα και σε όλα τα εδάφη εκτός των πολύ υγρών. Οι 
καρποί του είναι ενωμένοι σε μικρά τσαμπιά, είναι πολύ πλούσιοι σε βιταμίνες και 
ωριμάζουν τον Ιούλιο. Καταναλώνονται φρέσκοι ή χρησιμοποιούνται σε σιρόπια, ποτά, 
μαρμελάδες κ.ά.  Τα φραγκοστάφυλα αναγνωρίζονται εύκολα από το βαρύ άρωμα που 
βγαίνει απ τους βλαστούς και τα φύλλα τους. Ένα ώριμο φυτό μπορεί να παράγει 3-5 Kg 
καρπούς το έτος. ανάλογα με το είδος και την ποικιλία. Υπάρχουν τρία βασικά είδη 
φραγκοστάφυλου: το μαύρο (Ribes nigrum), το κόκκινο (Ribes rubrum) και το λευκό (Ribes 
sativum). Τα περισσότερα από τα καλλιεργούμενα προέρχονται από άγρια είδη. Έχουν 
δημιουργηθεί πολλές ποικιλίες που διαφέρουν κυρίως στο χρώμα αλλά και στο μέγεθος των 
καρπών (Πολίτης, 2013). 
 

 
Εικόνα 4: Φραγκοστάφυλλο (πηγή:  ΥπΑΑΤ, 2012) 
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4. Συμπεράσματα 
 
Σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, φαίνεται ότι οι 

εναλλακτικές καλλιέργειες που προτείνονται ή ορισμένες αλλαγές στις ήδη υφιστάμενες, 
αποτελούν συμφέρουσες επενδύσεις για την περιοχή του Ζαγορίου. Οι προτεινόμενες 
καλλιέργειες μπορούν να τονώσουν τη γεωργική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία 
σήμερα στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καλλιέργειες που εξυπηρετούν τον τομέα της 
κτηνοτροφίας, να αυξήσουν το εισόδημα των παραγωγών και να αξιοποιήσουν εκτάσεις 
εγκαταλειμμένες, χέρσες ή εκτάσεις  που έχουν δασωθεί (με δασικά είδη). Για κάποιες απ’ 
αυτές (π.χ. κράνα) είναι εξασφαλισμένη η απορρόφηση της παραγωγής τους, σε κάποιες 
άλλες όπως αρωματικά φυτά, κηπευτικά, κ.ά., η εξασφάλιση αγοράς είναι πιο δύσκολη 
διαδικασία και προϋποθέτει την παραγωγή προϊόντων ποιότητας από τους παραγωγούς, τη 
δημιουργία ομάδων παραγωγών, την ύπαρξη τοπικής βιομηχανίας (μεταποιητικής και 
τυποποιητικής) και τη σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. 

Είναι προφανές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Πολιτεία και οποιοσδήποτε άλλος 
εμπλεκόμενος κρατικός φορέας πρέπει να είναι αρωγοί στην όλη προσπάθεια ενισχύοντας 
οικονομικά τις νέες επενδύσεις, δημιουργώντας Κέντρο Αγροτικής Ενημέρωσης και Ανάπτυ-
ξης στο Δήμο σε συνεργασία με συνεταιρισμούς και  συλλόγους και τοπικό κατάστημα για 
την προώθηση των προϊόντων της περιοχής. 

 Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
γεωργία του Ζαγορίου, όπως και πολλών άλλων ορεινών περιοχών, είναι ο κατακερματισμός 
και η μεγάλη διασπορά των αγροτεμαχίων. Ο αναδασμός είναι από τα σημαντικότερα μέτρα 
πολιτικής γης για τη συγκέντρωση του πολυτεμαχισμένου, μικρού και διεσπαρμένου 
γεωργικού κλήρου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Στις ορεινές περιοχές όμως εξαιτίας των κλίσεων και του 
ανάγλυφου δεν ευνοούνται οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μια λύση θα μπορούσε 
να είναι η εφαρμογή των «Ολοκληρωμένων Αναδασμών» (Ρόκος 1981 & 1999), δηλαδή η 
διάθεση με συμβολικό ενοίκιο των εγκαταλειμμένων, εκχερσωμένων ή δασωμένων 
κτημάτων στις ορεινές περιοχές, χωρίς απώλεια του ιδιοκτησιακού τους δικαιώματος, για 
ομαδικές καλλιέργειες στις οποίες θα μπορούν να απασχολούνται αγρότες ή όσοι 
αποφασίσουν να επιστρέψουν στον τόπο τους.  
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Περίληψη 
 

Η εγκατάλειψη των κτιρίων αποτελεί χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών, απόρροια 
της πληθυσμιακής εγκατάλειψης και, κατ’ επέκταση, της αποδυνάμωσης του κοινωνικού 
ιστού. Οι αλλαγές που στράγγιξαν τη ζωή από τις ορεινές περιοχές άφησαν άδεια κτίρια ή 
και ολόκληρους οικισμούς έρημους. Τα Ζαγοροχώρια αποτελούν ένα σύνολο οικισμών 
ιδιαίτερης και εξαιρετικά διατηρημένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, διάσπαρτα 
σε όλο το Ζαγόρι υπάρχουν πολλά κτίρια που δεν στεγάζουν καμία χρήση, έχουν 
εγκαταλειφθεί και ήδη, σε μεγάλο βαθμό, φθαρεί. Ορισμένα από αυτά αποτελούν σπάνια 
δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής με σημαντική πολιτιστική αξία, σε εθνικό επίπεδο. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται, αρχικά, μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών 
της γης και του ακινήτου και της σημασίας αξιοποίησης των δημοσίων κτιρίων. Αντικείμενο 
της εργασίας είναι η τεκμηρίωση προτάσεων για την αξιοποίηση ορισμένων από το σύνολο 
των εγκαταλειμμένων κτιρίων της περιοχής του Ζαγορίου. Οι προτεινόμενες χρήσεις 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της περιοχής και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 
αξίας της. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της επανάχρησης των παλιών 
κτιρίων και οι προτεινόμενες χρήσεις να λειτουργήσουν πιλοτικά σε μια συνολική πρόταση 
ανάπτυξης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.    
 
 
Abstract 

 
The abandonment of buildings is typical of mountain areas, as a result of population 

decline, thus weakening the social structure. The changes that drained human life from the 
mountainous regions left vacant buildings or whole villages abandoned. The villages of 
Zagori region represent a net of settlements characterised by remarkable and well-preserved 
vernacular architecture. However, scattered throughout the region there are many buildings 
not housing any use that have been abandoned and already damaged at an important level. 
Some of these are rare examples of local architecture with significant cultural value at 
national level. In this study, the basic meanings of land, property and the importance of 
rehabilitation of public buildings are initially, compendiously, presented. The object of this 
study is the documentation of proposals for the re-use of some of the abandoned buildings 
in the region of Zagori. The proposed new uses are aiming at the area’s enhancement and 
the further development of the area’s attractiveness and value. The study is aiming at 
revealing the importance of re-using old buildings as well as at the utilization of proposed 
building uses as pilot case studies in the frame of a general development plan for the 
rehabilitation of all existing abandoned buildings. 
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1. Εισαγωγή 
 
Η ιδιαίτερη ταυτότητα των ορεινών περιοχών, στη διαχρονική τους εξέλιξη, από την 

αρχή της ανάπτυξής τους μέχρι και τη σταδιακή παρακμή που βιώνουν από τα μέσα του 
20ου αι. και μετά, αποτυπώνεται έντονα στον δομημένο χώρο και στην πολιτισμική τους 
φυσιογνωμία. Τα διάφορα ιστορικά γεγονότα, η μετακίνηση των ανθρώπων στα αστικά 
κέντρα, η απουσία ολοκληρωμένης κεντρικής πολιτικής για τις ορεινές περιοχές και τα 
αναπτυξιακά μοντέλα που ακολουθήθηκαν, από τα μέσα του 20ου

Ένα από τα αποτελέσματα του τρόπου ανάπτυξης του Ζαγορίου, τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι η εγκατάλειψη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, η οποία 
αδιαμφισβήτητα έχει μεγάλη αξία. Καταρχάς, θεωρείται ένα σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο, που αποτελεί συνδυασμό μετρήσιμων και δύσκολων να μετρηθούν ανταποδόσεων 
(συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών παροχών), το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 
έσοδα στις τοπικές κοινωνίες. Τα δημόσια κτίρια, επίσης, δίνουν μία σαφή εικόνα για τον 
πλούτο μιας περιοχής ενώ παράλληλα καθορίζουν και την ταυτότητά της.  

 αι. και μετά, οδήγησαν τις 
ορεινές περιοχές στο περιθώριο της ανάπτυξης και στο σταδιακό μαρασμό. Το Ζαγόρι 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ορεινού οικισμού που ακολούθησε την εξέλιξη αυτή.  

Η επανάχρηση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος αποτελεί ζήτημα μείζονος 
σημασίας για κάθε περιοχή. Οι θετικές επιπτώσεις από τη σωστή του διαχείριση είναι 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές αλλά και περιβαλλοντικές. Η αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας δεν είναι απαραίτητο να έχει έσοδα ή και να καλύπτει τα κόστη που δημιουργεί. 
Σημαντικότερη είναι η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχεται και η σύγκρισή 
της με το κοινωνικό κόστος, στη μείωση του οποίου βοηθά. Βέβαια, δεν πρόκειται για μία 
απλή υπόθεση (Γκέκα και Μήτσου, 2008). Χρειάζεται μέθοδο, τεχνογνωσία και ισχυρή 
πολιτική βούληση. Για αυτό το λόγο, η εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης και αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας αποτελεί τακτική χρόνων σε πολλές χώρες ειδικά αυτές που διαθέτουν 
πλούσια πολιτισμική κληρονομιά. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
του συνόλου των εγκαταλελειμμένων δημοσίων κτιρίων του Ζαγορίου και η πρόταση 
αξιοποίησης ορισμένων κτιρίων, που επιλέχτηκαν με βάση την αξία του κάθε ακινήτου και 
τις ανάγκες της περιοχής. Στόχος της πρότασης είναι ο ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου 
και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του τόπου, ώστε να επιτευχθεί η προστασία 
του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων.   
 
1.1 Βασικές έννοιες: γη, ακίνητο, διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

Η γη αποτελεί βασική οικονομική σταθερά, γιατί παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα 
της εγκατάστασης σε αυτή, της διάθεσης πρώτων υλών και της δημιουργίας υποδομών στις 
οποίες λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες διαδικασίες και των τριών τομέων παραγωγής. Η 
γη έχει ή αποκτά οικονομική αξία και η ανθρώπινη ύπαρξη είναι στενά συνδεδεμένη με την 
πολλαπλή χρησιμότητά της και αγωνίζεται για την εξασφάλισή της. Ταυτόχρονα η γη, μέσα 
από τη δυνατότητα που προσφέρει για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, παρότι δεν 
έχει κόστος παραγωγής, αποκτά αξία η οποία είναι ανάλογη με τα υπάρχοντα ή 
διαμορφούμενα πρότυπα ή τις καθοριζόμενες προτεραιότητες (Γιαννάκης, 2010). 

Η γη αποτελεί πεπερασμένο αγαθό αλλά η συνολική αξία της είναι αυξανόμενη,  κυρίως 
λόγω των βελτιώσεων που μπορούν να επέλθουν σε αυτή τόσο μέσα από τις ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, όσο και λόγω της αυξανόμενης διαχρονικά στενότητάς της. Η 
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δημιουργούμενη κάθε φορά υπεραξία αποτελεί προωθητική δύναμη και η προσπάθεια 
δημιουργίας της αποτελεί βασικό κίνητρο στη διαδικασία ανάπτυξης. Η γη είναι ένας από 
τους τρεις βασικούς συντελεστές παραγωγής, δηλαδή ένας από τους παράγοντες πάνω 
στους οποίους μπορεί να βασισθεί η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Συμπληρώνει ή 
συμπληρώνεται από τους δύο άλλους συντελεστές παραγωγής, που είναι η εργασία και το 
κεφάλαιο. Προϊόν του συνδυασμού όλων των συντελεστών παραγωγής δηλαδή γης, 
εργασίας, κεφαλαίου και αρκετές φορές επιχειρηματικότητας, είναι το ακίνητο (Γιαννάκης, 
2010).  

Ως ακίνητο ορίζεται ένα αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο το οποίο απεικονίζει το 
συμβατικό δικαίωμα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Το ακίνητο είναι μικρότερη έννοια του 
γεωτεμαχίου και μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός νομικά αυτοτελή ακίνητα μέσα 
σε ένα γεωτεμάχιο (Καλογιάννη, 2012). Από νομικής πλευράς, το ακίνητο δεν είναι μόνο η 
γη, αλλά όλα τα ακίνητα χαρακτηριστικά αυτής, τόσο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 
όσο και επάνω από αυτήν. Συνεπώς, η έννοια του ακινήτου περιλαμβάνει το φυσικό 
διαθέσιμο γη και το αναλώσιμο τμήμα των βελτιώσεων (Ζεντέλης, 2001). Επίσης, το ακίνητο 
αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής και στοιχείο εισοδήματος για αυτούς που το κατέχουν. 
Συνεπώς, η ακίνητη ιδιοκτησία αποκτά οικονομικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα νέο 
βελτιωμένο έδαφος από το οποίο παράγεται αξία με απορροή αντίστοιχης προσόδου 
(Τσιγώνια, 2009). 

Η σωστή διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. 
Ο όρος διαχείριση δεν περιορίζεται μόνο στην εκμετάλλευσή της αλλά πρόκειται για μία 
πολύπλευρη και σύνθετη διαδικασία, που αφορά στον σχεδιασμό και καθορισμό 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την εύρεση της βέλτιστης χρήσης 
καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για την επίτευξη αυτών. Όσον αφορά στην 
αξιοποίησή της, βασικό μέλημα αποτελεί η διατήρηση και αύξηση της αξίας του κάθε 
ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την σχεδίαση των στρατηγικών στόχων που θα 
υπηρετεί η διαχείριση των ακινήτων αλλά και σε όλα τα στάδια της διαχείρισης, απαιτείται 
γνώση, συνεχής πληροφόρηση και παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης, του ισχύοντος νομικού πλαισίου καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της 
χρήσης και της αξίας του κάθε ακινήτου  (Τσιγώνια, 2009). Δεν πρέπει να υποτιμούνται και 
τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη αξιοποίηση των δημόσιων κτιρίων. 
Προβλήματα, που αφορούν τόσο στο ίδιο το ακίνητο (φθορά, καταστροφή), όσο και στο 
άμεσο περιβάλλον (υποβάθμιση της ποιότητας του γύρω χώρου, εστία, συχνά, κοινωνικών 
προβλημάτων κλπ).  

Τέλος, το πλήθος των νόμων, διαταγμάτων κλπ1

Η αποκατάσταση και επανάχρηση παλιών, και δη ιστορικών, κτιρίων αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της πολιτισμικής συνέχειας ενός τόπου. Η προστασία και αξιοποίηση 

 που έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί ή/και 
δημοσιευθεί σχετικά με τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη διάθεση, την εκποίηση και την 
προστασία των διαφόρων δημοσίων κτιρίων υπογραμμίζει τη σημασία τους και την 
κρισιμότητα του ζητήματος διαχείρισής τους.  

 
1.2  Η σημασία της προστασίας και επανάχρησης των κτιρίων 

1 50 Νόμοι και διατάγματα, 140 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 260 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 

160 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 90 αποφάσεις Εφετείων, 100 αποφάσεις 

Πρωτοδικείων, 50 αποφάσεις Στρατοδικείων, Πλημμελειοδικείων και Ειρηνοδικείων και 40 γνωμοδοτήσεις 

εισαγγελιών (Πηγή:  http://el.wikipedia.org - πρόσβαση Απρίλιος 2013) 
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αξιόλογων κτιρίων του παρελθόντος, ως κελυφών της σύγχρονης ζωής και όχι ως 
μουσειακών αντικειμένων, λειτουργεί ως όχημα ιστορικής και συμβολικής σύνδεσης του 
παρελθόντος με το παρόν. Η συμβολική διάσταση των κτιρίων εμφανίζεται, ενίοτε, 
ισχυρότερη από την λειτουργική τους. Κυρίως, όταν πρόκειται για κτίρια αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας. Τα κτίρια φέρουν μνήμες, ατομικές και 
συλλογικές, του άμεσου ή μακρινού παρελθόντος και μεταφέρουν τον πολιτισμό από τη μία 
γενιά στην επόμενη. Έχουν την ικανότητα να λειτουργούν συνεκτικά για την κοινωνία, στην 
οποία εντάσσονται, να ενώνουν τα μέλη μιας κοινότητας και να δημιουργούν ορισμένη 
κοινωνική ταυτότητα, δημιουργώντας και ενισχύοντας την ζωτική αίσθηση του ανήκειν σε 
έναν τόπο, σε μια ομάδα. Εμφανίζουν ιδιαίτερη πνευματική αξία, ενίοτε, όταν αποτελούν 
τον συνδετικό κρίκο μιας ομάδας ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, π.χ. θρησκεία, φυλή, 
ιδεολογία κλπ. Λειτουργούν εκπαιδευτικά, ως απτή αντανάκλαση συγκεκριμένου 
κοινωνικού, οικονομικού και τεχνολογικού επιπέδου ανάπτυξης – το κτισμένο περιβάλλον 
αποτελεί ιστορικό τεκμήριο, συχνά μοναδικό, ελλείψει άλλων σωζόντων στοιχείων (Rizzo et 
al. 2012, Steiner et al. 2011, Peacock et al. 2008, Butterworth 2000). Σημαντική είναι, 
επίσης, η περιβαλλοντική διάσταση της επανάχρησης παλιών κτιρίων. Η ανακύκλωση, και 
μέσω αυτής, η οικονομία υλικών και χώρου, η μη σπατάλη ενέργειας (η οποία απαιτείται για 
την κατασκευή ενός νέου κτιρίου αλλά και την κατεδάφιση του παλιού), η δεδομένη 
ενσωμάτωση του υφιστάμενου κτιρίου στο τοπικό φυσικό περιβάλλον (όταν πρόκειται για 
κτίριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής) είναι οι σημαντικότερες παράμετροι, μέσω των 
οποίων, η επανάχρηση κτιρίων συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, γενικά, και του Ζαγορίου, ειδικά, ως κομμάτι αυτής, 
αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όλοι οι 
οικισμοί του Ζαγορίου είναι χαρακτηρισμένοι ως «Παραδοσιακοί Οικισμοί» και 
προστατεύονται με ειδικά Διατάγματα2

2 Πηγή: ΥΠΕΚΑ – Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων 

. Τα χαρακτηριστικά της δομής των παραδοσιακών 
οικισμών είναι τέτοια, που καθιστούν ιδιαίτερη τη σημασία κάθε κτιρίου, κυρίως, ως 
κομμάτι και συνέχεια ενός αδιάσπαστου οικιστικού ιστού και, επιπλέον, ως αυτόνομης 
μονάδας –όταν αυτό φέρει αξιόλογα στοιχεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά κλπ). Προστασία, 
αποκατάσταση και επανάχρηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων του Ζαγορίου σημαίνει 
προστασία της ιστορικής συνέχειας του τόπου, διατήρηση της πολιτισμικής μνήμης και 
προστασία του Ζαγορίου ως οικιστικής ενότητας στο σύνολό της. Ήδη, η δημιουργία νέων 
κτιρίων, εμβόλιμων στα υφιστάμενα παραδοσιακά, έχει αρχίσει, σε αρκετούς οικισμούς, να 
επιφέρει μερική αλλοίωση. Περαιτέρω εγκατάλειψη παλιών κτιρίων και, τελικά, αφανισμού 
τους με ταυτόχρονη συνέχιση της σύγχρονης οικοδομικής δραστηριότητας, θα οδηγήσει, 
σταδιακά, στην φυσιογνωμική μετάλλαξη του τόπου. 
 
 
2. Τα σε α-χρησία δημόσια κτίρια του Δήμου Ζαγορίου 
 

Ο Δήμος Ζαγορίου διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η οποία περιλαμβάνει 
οικόπεδα και κτίρια. Σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ζαγορίου  2012 – 2014 και με στοιχεία του Δήμου, ο 
αριθμός του οικιστικού αποθέματος της περιοχής ανέρχεται στα 170 κτίρια, ενώ παρόμοιος 
είναι και ο αριθμός των οικοπέδων.  
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Πιο αναλυτικά, στη δημοτική ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου υπάρχουν 57 δημόσια 
κτίρια, στη δημοτική ενότητα Κεντρικού Ζαγορίου 47, στη δημοτική ενότητα Τύμφης 48, 
στην πρώην κοινότητα Βωβούσης 6 και στην πρώην κοινότητα Πάπιγκου 12. Η πλειοψηφία 
των κτισμάτων συναντάται στο Ανατολικό Ζαγόρι, στο Κεντρικό Ζαγόρι και στην Τύμφη, 
περιοχές που καταλαμβάνουν και τη μεγαλύτερη έκταση του Δήμου. Το 28% των κτιρίων 
στέγαζαν εκπαιδευτικούς χώρους και το 22% δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους 
(Διάγραμμα 1). 

 

 
Διάγραμμα 1: Επικρατέστερες χρήσεις δημόσιων κτιρίων Δήμου Ζαγορίου 

 
Στα κτίρια διαφόρων χρήσεων περιλαμβάνονται, κυρίως, αποθήκες, ξενώνες, εστίες, 

βιβλιοθήκες και καφενεία. Η πληθυσμιακή εγκατάλειψη της περιοχής του Ζαγορίου εξηγεί 
το ότι τα κτίρια που ερήμωσαν είναι, κατά κύριο λόγο, σχολεία και χώροι που 
εξυπηρετούσαν συλλογικές τοπικές ανάγκες, όπως δημαρχεία, ιατρεία, πνευματικά κέντρα 
κλπ. Από το σύνολο των δημοσίων κτιρίων του Ζαγορίου, ένα πολύ μικρό ποσοστό 
χρησιμοποιείται σήμερα, είτε μόνιμα είτε εποχιακά. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 5 σχολεία 
(το 12% του συνόλου) και 6 δημοτικοί – κοινοτικοί χώροι (το 19% του συνόλου) (Διάγραμμα 
2).  

 

 
Διάγραμμα 2: Εκπαιδευτικοί/Δημοτικοί-Κοινοτικοί χώροι, σε λειτουργία 
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Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα κτίρια που αξιοποιούνται3

 Κτίριο παλαιού Δημαρχείου στους Ασπραγγέλους, που έχει την ίδια χρήση. 
: 

 Κτίριο νέου Δημαρχείου στους Ασπραγγέλους, που λειτουργεί ως ΚΕΠ. 
 Κτίριο Λαμπριάδειου Σχολής στα Άνω Πεδινά, που αξιοποιείται εποχιακά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 Κτίριο κοινοτικού καταστήματος στο Δίκορφο, που υπολειτουργεί. 
 Κτίριο Δημοτικού Σχολείου «Παρθεναγωγείο» στα Κάτω Πεδινά, που φιλοξενεί τους 

καλοκαιρινούς μήνες θεατρικές παραστάσεις και ταινίες μικρού μήκους με ντόπιους 
ηθοποιούς. 

 Αρχοντικό Βελογιάννη στη Βίτσα, που λειτουργεί ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά 
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ακόμα. 

 Κτίριο Δημαρχείου στους Μηλιωτάδες, που χρησιμοποιείται ως ΚΕΠ 
 Κτίριο Δημοτικού Σχολείο και Γυμνασίου στους Μηλιωτάδες, που έχουν την ίδια χρήση. 
 Κτίριο Δημοτικού Σχολείου «Βριζοπούλειος Σχολής» Βίτσας, που έχει παραχωρηθεί για 

τη χρησιμοποίησή του ως χώρος διεξαγωγής πολιτιστικών δρώμενων και ως 
αποθηκευτικός χώρος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Βίτσας «Αλέξιος και Αγγ. 
Παπάζογλου». Το ίδιο ισχύει και για τα κτίρια των Δημοτικών Σχολείων Καβαλλαρίου 
και Πέτρας, που έχουν παραχωρηθεί στον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Καβαλλαριτών Ζαγορίου «Η Αγία Τριάς» και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτρας «Ο 
Άγιος Νικόλαος» αντίστοιχα. 

 Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Βραδέτου, που χρησιμοποιείται μία αίθουσά του ως χώρος 
της έκθεσης ζωγραφικής το «Βραδέτο» και το «Ζαγόρι». 

 Κτίριο Ειρηνοδικείου – Αστυνομικού Τμήματος στους Κήπους, που έχει την ίδια χρήση. 
 Κτίρια Κοινοτικών Καφενείων στο Τρίστενο, στις Καρυές και στην Ιτέα. 

 
Όλα τα υπόλοιπα κτίρια μένουν ανεκμετάλλευτα και φθείρονται με το πέρασμα του 

χρόνου. Ειδικά στο Ανατολικό Ζαγόρι τα περισσότερα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από τους Γερμανούς. Ελάχιστα είναι τα κτίρια που 
έχουν συντηρηθεί. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι το κτίριο του Δημοτικού 
Σχολείου Βίτσας, στο οποίο έχουν ανακατασκευαστεί η στέγη και οι τοίχοι και το κτίριο του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου «Παρθεναγωγείο» στα Κάτω Πεδινά, που στα πλαίσια του 
προγράμματος Interreg 2004 και σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αιγάλεω, απέκτησε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να φιλοξενήσει τη «Σχολή Συντήρησης Ξύλου και Χάρτου», 
αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η συγκεκριμένη δράση.  
 
 
3. Περιορισμοί και ανάγκες του Δήμου Ζαγορίου 

 
Η οικονομική και κοινωνική παρακμή του Ζαγορίου (αποκοπή από την περιοχή των 

Βαλκανίων που αποτελούσε τον βασικό χώρο εμπορικής δραστηριοποίησης των κατοίκων 
του) λόγω της μετανάστευσης του τοπικού πληθυσμού ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 20ου

3 Πηγή: ιστοσελίδα: http://static.diavgeia.gov.gr 

 
αι. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο Δήμος Ζαγορίου έχει πραγματικό πληθυσμό 
6032 κατοίκους, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός είναι 4348 κάτοικοι. Συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα αυτής της απογραφής με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των προηγούμενων 
ετών παρατηρείται μία συνεχής πληθυσμιακή μείωση, που αποτελεί το σημαντικότερο 
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πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος. Η έλλειψη κατοίκων δεν γεννά και την 
ανάγκη ουσιαστικών δράσεων σε κανέναν τομέα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται όλο και 
περισσότερο ο τόπος. Η ύπαρξη, κυρίως, γηρασμένου πληθυσμού στην περιοχή καθιστά την 
κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό, μη παραγωγική και ασφυκτική για τους νέους. Η πληθυσμιακή 
μείωση συμβάλει στην αποδυνάμωση του παραγωγικού ιστού και στην απώλεια της πιο 
μορφωμένης μερίδας του πληθυσμού της περιοχής. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με 
τον σχεδόν ανύπαρκτο δευτερογενή τομέα και τους ελλιπώς ανεπτυγμένους πρωτογενή και 
τριτογενή τομείς, δε βοηθούν στη δημιουργία ευκαιριών για εργασία και στη συγκράτηση 
του νέου και οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην περιοχή. Το γεγονός ότι οι νέοι προτιμούν 
να φύγουν από τον τόπο καταγωγής τους έχει ως αποτέλεσμα το Ζαγόρι να στερείται τις 
φρέσκιες ιδέες και τη δημιουργικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση οποιασδήποτε περιοχής.  

Λόγω του μικρού πληθυσμού, επιπλέον, δεν παρέχονται οικονομικοί πόροι για τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων αλλά και για την προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το οδικό δίκτυο 
βρίσκεται σε κακή κατάσταση και η σύνδεση μεταξύ των οικισμών χαρακτηρίζεται ως 
ανεπαρκής. Επίσης, ο τοπικός πληθυσμός έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα, το παλιό δίκτυο ύδρευσης και 
από την έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Οι υφιστάμενες υποδομές 
υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και παιδείας είναι ελλιπείς, με την πλειοψηφία των 
αντίστοιχων κτιρίων να έχει εγκαταλειφθεί. 

Η διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού και η προσέλκυση νέων κατοίκων 
αναδεικνύεται ότι πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των επιδιώξεων και στόχων του Δήμου. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης δημόσιας ακίνητης περιουσίας 
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά. Η αποκατάσταση των παλιών κτιρίων μπορεί να δώσει 
λύση σε διάφορα ζητήματα και να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη βελτίωση, συνολικά 
της κατάστασης. Σε περιοχές, όπως το Ζαγόρι, η ανάπτυξη απαιτεί χρόνο και μικρά και 
σταθερά βήματα, ώστε να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας και ουσιαστικά οφέλη για 
τους κατοίκους.      

 
 

4. Προτάσεις αξιοποίησης των δημόσιων κτιρίων 
 

Βασικός στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι, μεσοπρόθεσμα, η βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και η επίτευξη της λειτουργικής και 
αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής ενώ,  μακροπρόθεσμα, η προσέλκυση νέων κατοίκων 
που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε κάποιο από τα χωριά. Απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση της υφιστάμενης πρότασης κρίνεται η συνεργασία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με τους διάφορους φορείς και ιδιώτες αλλά και η εφαρμογή κάποιων 
συμπληρωματικών δράσεων έτσι ώστε να υπάρξουν οφέλη για την τοπική κοινωνία. 

Ο προτεινόμενος τρόπος χρησιμοποίησης των δημόσιων κτιρίων απαιτεί σημαντικούς 
οικονομικούς πόρους, διότι η πλειοψηφία των κτιρίων βρίσκεται σε κακή κατάσταση και 
χρειάζεται εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης. Επίσης, σε κάποιες 
περιπτώσεις προτείνεται ριζική αλλαγή της χρήσης των κτιρίων, που σημαίνει καινούργιο 
εξοπλισμό παράλληλα με τα τεχνικά έργα, επομένως και μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την 
επαναλειτουργία των κτιρίων. Οι προτεινόμενες χρήσεις κρίνονται απαραίτητες και 
χρήσιμες για την περιοχή ενώ ταυτόχρονα δεν έρχονται σε σύγκρουση με το φυσικό, 
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πολιτισμικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της. Συνεπώς, εκτιμάται ότι δεν θα 
υπάρξουν αντιδράσεις από τους κατοίκους και οι απαραίτητες αλλαγές θα γίνουν εύκολα 
κοινωνικά αποδεκτές. 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση, αρχικά, των κτιρίων για τα οποία 
ήδη προβλέπεται συγκεκριμένη επέμβαση από τους τοπικούς φορείς. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται προτάσεις αξιοποίησης, για ορισμένα από τα κτίρια που παραμένουν σε α-
χρησία. Η επιλογή των κτιρίων έγινε ύστερα από συζητήσεις με τοπικούς φορείς, κατοίκους 
και άτομα που γνωρίζουν την περιοχή και από παράλληλη επιτόπια έρευνα. Κριτήρια 
επιλογής αποτέλεσαν η αξία του κάθε ακίνητου και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Το 
τελευταίο αφορά στον πληθυσμό (μόνιμο και εποχιακό), στις δυνατότητες που παρέχονται 
και στην προσβασιμότητα στον οικισμό στον οποίο είναι κτισμένο το εκάστοτε ακίνητο. Οι 
χρήσεις που προτείνονται απορρέουν από  τις υφιστάμενες ελλείψεις. 
 
4.1 Κτίρια που προβλέπεται να αξιοποιηθούν  

• Κτίριο νέου Δημαρχείου Τσεπελόβου 
Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με έκταση 798 τ.μ., με περιβάλλοντα χώρο περίπου 4 

στρεμμάτων, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Λόγω της υπάρχουσας υποδομής διαθέτει χώρους που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαστήρια, ξενώνες, αίθουσα για συνέδρια και είναι εφικτή η 
χρηματοδότησή του εγχειρήματος από την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η συγκεκριμένη δράση θεωρείται αρκετά σημαντική και με πολλά οφέλη για το Ζαγόρι. 
Μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέου πληθυσμού και, κυρίως, να δώσει ζωτικό χώρο 
στα άτομα που έχουν κλίση/ταλέντο και επιθυμούν να ασχοληθούν με τις καλές τέχνες, να 
εκφραστούν και να δημιουργήσουν, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους 
για να ασχοληθούν με το αντικείμενο που αγαπάνε. 

• Κτίριο δημοτικού σχολείου Άνω Πεδινών 
Το δημοτικό σχολείο του οικισμού πλέον δεν χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των 

παιδιών αλλά συντηρήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη του Νεόφυτου Δούκα. 
Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο κτίριο που η έκταση του φτάνει τα 400 τ.μ. (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1: Δημοτικό Σχολείο Άνω Πεδινών 
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• Κτίριο Κοινοτικού Γραφείου – Αγροτικού Ιατρείου Βωβούσας 
Η επιφάνεια που καταλαμβάνει είναι 125 τ.μ. και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Θεωρείται σημαντική 
βοήθεια για την περιοχή του Ζαγορίου, καθώς οι υποδομές υγείας είναι ελλιπείς και σε 
καμία περίπτωση δεν προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στους ντόπιους 
κατοίκους. 

• Κτίριο Ξενώνα Γρεβενιτίου 
Το συγκεκριμένο κτίριο έχει έκταση 325,62 τ.μ. και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται 

ώστε να γίνει ξενοδοχείο. 
 

4.2 Κτίρια που προτείνεται να αξιοποιηθούν 
Συνεδριακό Κέντρο 

Μετά από συζητήσεις με τους δημόσιους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής αλλά 
και μετά από προσωπική διαπίστωση, κρίνεται ουσιαστικής σημασίας η δημιουργία ενός 
συνεδριακού κέντρου. Για αυτή τη χρήση καταλληλότερο ακίνητο θεωρείται το κτίριο των 
Μαθητικών Εστιών, που βρίσκεται στο Τσεπέλοβο, με έκταση περίπου 1000 τ.μ. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται σε κακή κατάσταση (σπασμένα παράθυρα κλπ) και χρειάζεται γενική 
ανακαίνιση αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί για 
αυτόν τον σκοπό (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 2: Μαθητικές Εστιές Τσεπελόβου 

 
Μουσεία 

Στο Δήμο Ζαγορίου υπάρχει πολύ μικρός αριθμός μουσείων, όπως για παράδειγμα το 
μουσείο με τα αρωματικά φυτά στο Κουκούλι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια 
περιοχή με πλούσια πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Επιπλέον, υπάρχουν κτίρια 
τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν μουσεία και να προβάλουν την ιστορία του 
τόπου. Για αυτό τον σκοπό, προτείνονται:  
• Η επαναλειτουργία και η συντήρηση του κτιρίου του Νερόμυλου στο Τρίστενο (150 τ.μ. 

Το κτίριο θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε έναν νέο κάτοικο του Τρίστενου, με 
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αντάλλαγμα την, από μέρους του υποχρέωση, να το συντηρεί και να το λειτουργεί 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες4

• Η επισκευή και η συντήρηση του κτιρίου της Πασχάλειου Σχολής στο Καπέσοβο (100 
τ.μ.), που προοριζόταν να στεγάσει το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Εικόνα 3). Το 
συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Για να 
λειτουργήσει ως μουσείο χρειάζεται την παρουσία ανθρώπων που γνωρίζουν καλά την 
τοπική ιστορία και είναι ικανοί να ταξιδέψουν τον επισκέπτη, μέσα από την περιήγηση 
στο κτίριο, στο παρελθόν του Ζαγορίου. Απαιτείται, επίσης, κατάλληλη προβολή του 
κτιρίου-μουσείου (δημιουργία ιστοσελίδας, ενημέρωση σε σχολεία κλπ) και θέσπιση 
συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας, όλο το χρόνο. Η επίσκεψη προτείνεται να έχει 
ορισμένο αντίτιμο εισιτηρίου, τα έσοδα των οποίων θα αποτελούν εισόδημα για τους 
διαχειριστές του και θα αξιοποιούνται για τη συντήρηση του κτιρίου. 

. 

 

 
Εικόνα 3: Πασχάλειος Σχολή Καπέσοβου 

 
• Η αποκατάσταση του αρχοντικού του Πλακίδα στο Κουκούλι, που πρόκειται για ένα 

κτίριο ιδιαίτερης αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση 
150.000 ευρώ για επισκευές αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει εργασίες στο κτίριο. 

• Η ολοκλήρωση του μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που φιλοξενείται στο κτίριο Βελογιάννη 
στον οικισμό Βίτσας (περίπου 300 τ.μ.), ώστε να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. 

 
Βιβλιοθήκη   

Στο Ζαγόρι δεν υπάρχει καμία βιβλιοθήκη, μία χρήση σημαντική για την παιδεία των 
κατοίκων και κυρίως των νέων. Βέβαια, ήδη κατασκευάζεται η βιβλιοθήκη του Νεόφυτου 
Δούκα στα Άνω Πεδινά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αλλά η ύπαρξη και ενός 
δεύτερου αντίστοιχου χώρου είναι απαραίτητη, καθώς η πλειοψηφία των οικισμών απέχουν 

4 Στο χωριό Παλαιοσέλι της Κόνιτσας, κάτοικος ανέλαβε την αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου, τον οποίο 

μετέτρεψε σε τοπικό αξιοθέατο ενώ, παράλληλα, χρησιμοποιεί και ο ίδιος ως προσωπικό χώρο. Το κτίσμα σώθηκε 

από τη φθορά, ο κάτοικος απέκτησε έναν πολύ ιδιαίτερο, εναλλακτικό χώρο / studio, και το χωριό ένα ενδιαφέρον 

τουριστικό αξιοθέατο. 

250



αρκετά μεταξύ τους. Συνεπώς, για να καλυφθούν ικανοποιητικά οι ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού σκόπιμο θα ήταν να δημιουργηθεί και μια δεύτερη βιβλιοθήκη στο κτίριο του 
Πνευματικού Κέντρου στους Μηλιωτάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επισκευή του έγινε στα 
πλαίσια του προγράμματος Θησέας με προϋπολογισμό 135.000 ευρώ, αλλά ακόμα δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση του έργου και η χρήση του ως βιβλιοθήκης θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη στην περιοχή, διότι πέρα από τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των 
κατοίκων, θα αποτελέσει και έναν ευχάριστο τρόπο αναψυχής, ιδιαίτερα για τους νέους. Με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό το συγκεκριμένο μέρος θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν 
τόπος συνάθροισης, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων. 

 
Πολιτιστικά Κέντρα 

Στο Ζαγόρι δραστηριοποιούνται 52 σύλλογοι πολιτιστικού χαρακτήρα. Η πολιτιστική 
αναβάθμιση καθώς και η διατήρηση της παράδοσης (τραγούδια, δρώμενα, χοροί κλπ) είναι, 
ως επί το πλείστον, κύριοι σκοποί των συλλόγων. Επίσης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
διοργανώνουν τα παραδοσιακά πανηγύρια, τα οποία δίνουν ζωντάνια σε κάθε χωριό αλλά 
και την ευκαιρία σε όσους παραβρεθούν να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα της περιοχής. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραδέτου στη δημοτική 
ενότητα Τύμφης, ο οποίος διοργανώνει εκδηλώσεις με θέμα την αναβίωση εθίμων.  

Θεωρείται σκόπιμο να αξιοποιηθούν κάποια εγκαταλελειμμένα ακίνητα του δημοσίου 
ως πολιτιστικά κέντρα, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους να 
έχουν χώρους συγκέντρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων.  

Κατάλληλα κτίρια για τη συγκεκριμένη χρήση θεωρούνται το κτίριο του δημοτικού 
σχολείου στις Καρυές (98 τ.μ.) (Εικόνα 4), το κτίριο του δημοτικού σχολείου στην Πέτρα 
(115 τ.μ.), το κτίριο του δημοτικού σχολείου στο Βραδέτο (108 τ.μ.) και το κτίριο του 
δημοτικού σχολείου στο Μεσοβούνι (130 τ.μ.). Και τα τέσσερα ακίνητα βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση και χρειάζονται συντήρηση και αρκετές επισκευές. Σε αυτή την περίπτωση η 
εθελοντική δράση των συλλόγων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια.  

 

 
Εικόνα 4: Δημοτικό Σχολείο Καρυών 

 
Χώρος φιλοξενίας επιστημόνων και καλλιτεχνών 

Οι εκτάσεις του Ζαγορίου χαρακτηρίζονται από πλούσια οικοσυστήματα με ιδιαίτερη 
βιοποικιλότητα και η πλειοψηφία τους ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές, όπως στο 
δίκτυο Natura, στον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου, στον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου κλπ. 
Πρόκειται για έναν τόπο που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική 
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κοινότητα. Ομάδες επιστημόνων και ερευνητών αλλά και φοιτητές που ασχολούνται με το 
περιβάλλον θα μπορούσαν με τις κατάλληλες μελέτες να συμβάλουν θετικά στη διατήρηση 
και στην προστασία της φύσης. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου 
Φυσικού Περιβάλλοντος Ζαγορίου» για τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη 
της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής θα είχε σημαντικά οφέλη και θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χωρίς πολλά έξοδα από το δήμο. Οι επιστήμονες μπορεί να φιλοξενούνται 
δωρεάν στις εγκαταστάσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα το χρόνο  με αντάλλαγμα, τα 
αποτελέσματα των ερευνών να παραμένουν, προς αξιοποίηση, στο Δήμο Ζαγορίου. 

Για αυτό το σκοπό, προτείνεται η χρήση της Λαμπριάδειου Οικοκυρικής Σχολής στα 
Άνω Πεδινά (357 τ.μ.), η οποία είναι μια δωρεά του Ιωάννη Λαμπριάδη. Σκοπός της σχολής 
ήταν η πρακτική κατάρτιση στους τομείς της ταπητουργίας, της υφαντικής, της ραπτικής 
και της κεντητικής, πλέον όμως δεν λειτουργεί παρά μόνο εποχιακά. Συνεπώς, θα μπορούσε 
μετά από κάποιες ενέργειες συντήρησης να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία αυτών των 
ομάδων. Η δωρεάν διαμονή αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο, ιδιαίτερα για τους νέους 
επιστήμονες και τους φοιτητές, που θέλουν να γνωρίσουν και να προσφέρουν στο τόπο. 
Επίσης, ο χώρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για επισκέψεις μαθητικών ομάδων, στα 
πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Αντίστοιχα, το Ζαγόρι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών καλλιτεχνών – 
ζωγράφων, γλυπτών, φωτογράφων κλπ. Νέοι, ανερχόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να 
γίνονται δεκτοί, μετά από σχετική διαδικασία, και θα φιλοξενούνται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, κάθε χρόνο, σε κτίρια του Ζαγορίου. Εκεί, θα δουλεύουν τα έργα τους, με την 
υποχρέωση κάποια από αυτά να παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Η δράση θα έχει 
ως αποτέλεσμα την στήριξη νέων καλλιτεχνών και την δημιουργία, σταδιακά, μιας 
ιδιαίτερης συλλογής έργων τέχνης την οποία ο Δήμος θα εκθέτει, στη συνέχεια, μόνιμα ή 
περιοδικά. Μάλιστα, η κίνηση μπορεί να απευθύνεται σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και 
να προσελκύσει ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων5

Ένα από τα βασικά προβλήματα της περιοχής είναι οι ελλιπείς υποδομές υγείας. Η 
ελλιπής, προβληματική ή και απούσα υγειονομική περίθαλψη, το δύσκολο ανάγλυφο της 
περιοχής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες τους χειμερινούς μήνες δυσχεραίνουν τις 

. Κατάλληλα για το σκοπό αυτό 
κρίνονται τα κτίρια των σχολείων αλλά και κάποιων νερόμυλων που θα μετασχηματίζονταν 
σε ιδανικά καταφύγια τέχνης και δημιουργίας. Μάλιστα, η φιλοξενία των καλλιτεχνών 
προτείνεται να γίνει σε περισσότερα του ενός χωριά, ώστε και η μεταξύ τους επαφή και 
κινητικότητα να αποτελέσει «μοχλό κίνησης» των κατοίκων. Επιπλέον, θα μπορούσε να 
γίνει διαχωρισμός καλλιτεχνών ανά ειδικότητα, ανά περιοχή. Η δράση προτείνεται να 
φιλοξενηθεί σε χώρους των λιγότερο δημοφιλών τουριστικά οικισμών. Κτίρια που μπορούν 
να αξιοποιηθούν είναι: τα δημοτικά σχολεία της Λάιστας και του Βρυσοχωρίου και το κτίριο 
της πλατείας στο Ηλιοχώρι. Η ενότητα των τριών οικισμών μπορεί να αποτελέσει π.χ. την 
ενότητα των γλυπτών, ξυλογλυπτών, χαρακτών κλπ καλλιτεχνών. Μπορούν να αξιοποιηθούν 
το δημοτικό σχολείο και το χάνι στη Λεπτοκαρυά, το δημοτικό σχολείο και ο ξενώνας στο 
Ελατοχώρι, το δημοτικό σχολείο και ο ξενώνας στο Φλαμπουράρι, το δημοτικό σχολείο και 
το κοινοτικό καφενείο στο Τρίστενο και ο νερόμυλος στο Γρεβενίτι.  
 
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

5 Ανάλογη δράση υλοποιείται ήδη από την ελβετική βιομηχανία Swatch, στη Σανγκάη, όπου στο ξενοδοχείο Swatch 

Art Peace Hotel φιλοξενούνται, κάθε χρόνο, 40 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Πληροφορίες για τη δράση και το 

πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος καλλιτέχνης στην ιστοσελίδα: http://www.swatch-art-peace-hotel.com 
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συνθήκες διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων, που ανήκουν κατά κύριο λόγο σε μεγάλες 
ηλικιακά ομάδες. Σημαντική προσφορά παρέχεται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», 
το οποίο δυστυχώς εφαρμόζεται μόνο στη δημοτική ενότητα Τύμφης προς το παρόν. 

Για τη διευκόλυνση της ζωής του τοπικού πληθυσμού θεωρείται απαραίτητη η 
λειτουργία ενός ΚΑΠΗ, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα διαμονής. Για τη συγκεκριμένη 
χρήση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το κτίριο του δημοτικού σχολείου «Βριζοπούλειος 
Σχολή» Βίτσας (400 τ.μ.), στο οποίο έχουν επισκευαστεί οι τοίχοι και η στέγη (Εικόνα 5). Η 
Βίτσα είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Ζαγορίου και με εύκολη πρόσβαση από τους 
περισσότερους οικισμούς. Βέβαια, για την καλή λειτουργία του ΚΑΠΗ θα χρειαστεί να 
υπάρξει και ένα λεωφορείο για τη μετακίνηση των ηλικιωμένων ατόμων. 

 

 
Εικόνα 5: Δημοτικό σχολείο Βίτσας 

 
Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την διαμόρφωση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης από την προσχολική κιόλας ηλικία. Με την εφαρμογή 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην περιοχή του Ζαγορίου, σε συνδυασμό με την 
κατασκευή ενός κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μπορούν να τεθούν οι βάσεις για 
μια εναλλακτικής φύσης μεταβίβαση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση ανθρώπου – 
περιβάλλοντος με στόχο την αφύπνιση, την ενεργοποίηση και τον προβληματισμό των 
εκπαιδευομένων, οι οποίοι από ακροατές και υποδοχείς στείρας γνώσης δύνανται να 
μετατραπούν σε κοινωνούς και δέκτες «ζωντανής» γνώσης. Ως κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης προτείνεται να λειτουργήσει το κτίριο του δημοτικού σχολείου «Αρρεναγωγείο 
Ζωνδήλης» στο Δίκορφο (150 τ.μ.). Με τη συγκεκριμένη δράση, πέρα των παραπάνω, θα 
επιτευχθεί επιπλέον το ξαναζωντάνεμα του οικισμού, που σήμερα παρουσιάζει μία εικόνα 
πλήρους εγκατάλειψης.  
Τουριστικά κέντρα ενημέρωσης 

Η ομορφιά του τοπίου και ο φυσικός πλούτος του Ζαγορίου αποτελούν ιδανικό 
περιβάλλον για την προώθηση του περιηγητικού – φυσιολατρικού τουρισμού, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια αποκτά όλο και περισσότερους λάτρεις. Το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την εμπλοκή επιστημόνων και κατοίκων ώστε 
να σχεδιαστεί η χάραξη ποδηλατοδρόμων, σημείων θέασης και περιπτέρων ενημέρωσης 
περιηγητών. Πολύ χρήσιμο θα ήταν η παραπάνω δυνατότητα να συμπεριλάβει και τη 
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στελέχωση τουριστικών κέντρων ενημέρωσης  που θα παρέχουν στους επισκέπτες 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πληροφορίες, ψηφιακή βοήθεια στην 
περιήγηση και ξενάγηση στα χωριά του Ζαγορίου.  

Τα κτίρια δημοτικών σχολείων Αρίστης και Κήπων (270 τ.μ και 200 τ.μ. αντίστοιχα) 
πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς οι οικισμοί Αρίστης και Κήπων είναι τουριστικοί προορισμοί και εμφανίζουν 
μεγάλη επισκεψιμότητα. 
 
Βιοτεχνίες επεξεργασίας τοπικών προϊόντων και ξυλείας 

Το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που ασχολείται με τον  δευτερογενή  τομέα  είναι  
χαμηλό, μόλις το 13%, γεγονός που επιβεβαιώνει μία από τις βασικές ανεπάρκειες της 
περιοχής προς την ορθή οικονομική ανάπτυξη. Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δύο άλλους τομείς και μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς να 
υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους είναι σίγουρα επισφαλής, ακόμη και αν υπάρξει. Στην 
περιοχή του Ζαγορίου υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για δημιουργία βιοτεχνιών 
επεξεργασίας τοπικών  προϊόντων, όπως είναι τα αρωματικά φυτά και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αλλά και κατεργασίας ξύλου και οικοδομικής ξυλείας, καθώς η έκταση των δασών 
καταλαμβάνει τη μισή από την συνολική έκταση του Ζαγορίου.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ένα κτίριο που θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί για 
την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα είναι το παλαιό δημοτικό σχολείο στο Κουκούλι (200 
τ.μ.), π.χ. για μεταποίηση αρωματικών φυτών. 
 
Χώροι φιλοξενίας νέων κατοίκων 

Για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της προσέλκυσης νέων κατοίκων, 
σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει, πέρα από τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, η 
παραχώρηση κάποιων κτιρίων με ευνοϊκούς όρους σε νέους που επιθυμούν να επιστρέψουν 
στο Ζαγόρι. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχεται δωρεάν διαμονή στους κατοίκους με 
αντάλλαγμα την ανάληψη, από μέρους τους, του κόστους αποκατάστασης και συντήρησης 
των κτιρίων. Αυτή η δράση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του υψηλού 
ποσοστού ανεργίας και στην επανακατοίκηση της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποια κτίρια που κρίνονται κατάλληλα για αυτή τη χρήση, όπως το κτίριο του δημοτικού 
σχολείου στους Ασπραγγέλους, το κτίριο του δημοτικού σχολείου στον Καλουτά και το 
κτίριο του δημοτικού σχολείου «Τσολάκειο» στους Νεγάδες. Όλα τα παραπάνω χρειάζονται 
επισκευές, διότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

 
4.3 Πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων αποκατάστασης – επανάχρησης των 

κτιρίων 
Η σύλληψη ενός σχεδίου αξιοποίησης των εγκαταλειμμένων κτιρίων πρέπει να 

ακολουθείται από το σχέδιο υλοποίησής του. Στην κατεύθυνση αυτή δύο παράμετροι 
κρίνονται αναγκαίες: η εύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων και η προβολή των 
δράσεων. Για την ικανοποίησή τους προτείνονται: 
 Δημιουργία ιστοσελίδας, όπου θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλων των κτιρίων με 

στοιχεία που θα αφορούν στο είδος τους, την τοποθεσία και τον τρόπο πρόσβασης, τα 
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά τους χαρακτηριστικά, τις εργασίες 
αποκατάστασης που απαιτούνται, τις δυνατότητες χρήσης τους κλπ. Η ιστοσελίδα θα 
έχει στόχο την προβολή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού προς τα έξω, την 
ενημέρωση του κοινού, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την προσέλκυση ιδιωτικών 
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επενδύσεων και δωρεών, την παροχή πληροφοριών σε όσους επιθυμούν να 
εγκατασταθούν μόνιμα στο Ζαγόρι κλπ. Η ιστοσελίδα θα απευθύνεται τόσο στο 
ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό. 

 Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου για την 
ένταξη των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων. 

 Δημιουργία «Κοινού εθελοντών για το Ζαγόρι». Σύλλογοι, σχολεία, ιδρύματα κλπ 
μπορούν, αφού ενημερωθούν, να δηλώσουν ενδιαφέρον εθελοντικής συμμετοχής σε 
δράσεις επισκευής-αποκατάστασης των κτιρίων, με αντάλλαγμα τη δωρεάν διαμονή 
τους στους αντίστοιχους χώρους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η εμπειρία πολλών 
ανάλογων εθελοντικών προγραμμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 
 

5. Συμπεράσματα 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχής πληθυσμιακή μείωση στην περιοχή του Ζαγορίου 
έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση και εγκατάλειψη πολλών δημοσίων κτιρίων, τα οποία στο 
παρελθόν στέγαζαν αναγκαίες για τις τοπικές κοινότητες  χρήσεις. Το ιδιαίτερα αξιόλογο 
και σημαντικό κτιριακό απόθεμα παραμένει εγκαταλελειμμένο και αφημένο στη φθορά του 
χρόνου. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, προτείνονται επεμβάσεις αξιοποίησης της 
υφιστάμενης δημόσιας ακίνητης περιουσίας με στόχο την αναβάθμιση του τόπου, την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του και την προσέλκυση νέων κατοίκων στην 
περιοχή. 

Η μελέτη ανέδειξε ότι υπάρχει ένα ισχυρό δυναμικό δημόσιων κτιρίων, τα οποία με 
συγκεκριμένες επεμβάσεις μπορούν να υποδεχτούν νέες χρήσεις. Επιλέχτηκε ένα μέρος του 
κτιριακού αποθέματος με βασικά κριτήρια την αξία του κάθε ακίνητου, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (προσβασιμότητα, πληθυσμός 
κλπ). Αξίζει να αναφερθεί η διαπίστωση ότι, ακόμα και ενέργειες μικρής κλίμακας μπορούν 
να αναβαθμίσουν ποιοτικά σε σημαντικό βαθμό την περιοχή και συνεπώς να την 
μετατρέψουν σε έναν τόπο πολύ πιο ελκυστικό από τη σημερινή πραγματικότητα.  

Η διερεύνηση των αναγκών και των ελλείψεων της τοπικής κοινωνίας οδήγησε στον 
προβληματισμό για το κατά πόσο η συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων 
κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα για την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Το Ζαγόρι έχει 
να αντιμετωπίσει κρίσιμα θέματα. Ωστόσο η σημασία της αξιοποίησης των δημόσιων 
κτιρίων δεν πρέπει να παραγκωνίζεται, αφού μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης 
πολλών από τα προβλήματα της περιοχής. Τα δημόσια κτίρια μπορούν να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, στη συγκράτηση των ανθρώπων στον τόπο τους, στην προσέλκυση νέων 
κατοίκων και στην αναβίωση του πολιτισμού και της παράδοσης της περιοχής.  

Κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι οποιαδήποτε δράση πραγματοποιηθεί θα 
πρέπει να γίνει στα πλαίσια ενός ευρύτερου και πιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την 
περιοχή του Ζαγορίου. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων δεν πρέπει να 
αντιμετωπιστεί μεμονωμένα και αποσπασματικά. Σε κάθε περίπτωση, ένα όραμα για το 
ξαναζωντάνεμα του Ζαγορίου με στόχο την προστασία του τοπικού φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην αξιοποίηση του 
εγκαταλελειμμένου κτιριακού αποθέματος της περιοχής.  
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Περίληψη 

 
Το Ζαγόρι είναι ένας τόπος με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λαϊκή ιατρική παράδοση της περιοχής με τους 
περίφημους Βικογιατρούς, η οποία στηρίχτηκε στον πλούτο της τοπικής χλωρίδας. Σήμερα, 
η ξεχασμένη αυτή παράδοση μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να συγκρατήσουν τους νέους ανθρώπους της περιοχής. 

Στη βάση των παραπάνω, η παρούσα εργασία διερευνά την οικονομική βιωσιμότητα 
μιας επιχειρηματικής ιδέας με αντικείμενο την εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου. Για τους σκοπούς της εργασίας εξετάζονται 
δύο εναλλακτικά σενάρια, μιας ατομικής και μιας πολύ μικρής επιχείρησης, τα οποία 
διαφοροποιούνται ως προς την απαιτούμενη επένδυση, το μέγεθος της επιχείρησης και τα 
χαρακτηριστικά των πωλήσεων.  
 
 
Abstract 

 
Zagori is a place with a rich natural and cultural heritage. A typical example is the folk 

medicine tradition of the region with the famous “Vicoyiatroi”, which was based on the 
richness of the local flora. Nowadays, this forgotten tradition can be a trigger for developing 
new entrepreneurial activities, which could create job opportunities and keep young people 
in the area.  

On this basis, this paper investigates the economic viability of a business idea regarding 
the trade of aromatic and medicinal plants in the region of Zagori. For the purposes of the 
survey, two alternative scenarios were considered namely, a self-employed business and a 
very small business, which differ in terms of the investment required, the size of the 
operation and the characteristics of sales. 
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1.Εισαγωγή 
 
 Η ελληνική χλωρίδα είναι από τις πλουσιότερες στον κόσμο, λόγω των ευνοϊκών  
εδαφοκλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν. Πολλά  φυτά ενδημούν αποκλειστικά 
στην χώρα μας, ιδιαίτερα στα ελληνικά βουνά που αποτελούν σημαντικές πηγές 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (Γιαχακοπούλου, 2007).  

Οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου συνδέονται παραδοσιακά με την ύπαρξη αυτοφυών 
αρωματικών φυτών και την αξιοποίησή τους στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των Βικογιατρών του Ζαγορίου (Μιχαηλίδου, 2007). 
Κατά τη διάρκεια του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, το Ζαγόρι απέκτησε τη φήμη του 
διασημότερου κέντρου λαϊκής ιατρικής της Βαλκανικής Χερσονήσου (Vokou et al., 1993). Οι 
Βικογιατροί πήραν το όνομά τους επειδή χρησιμοποιούσαν βότανα από τη χαράδρα του 
Βίκου, στο Ζαγόρι. Ταξίδευαν έφιπποι λόγω των μακρινών αποστάσεων που διένυαν και το 
καλοκαίρι, για δύο περίπου μήνες, έμεναν στο Ζαγόρι για συλλογή βοτάνων, κάνοντας 
διάφορα παρασκευάσματα. Ασκούσαν την ιατρική στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Ρωσία 
και στη Μικρά Ασία. Όλοι κατάγονταν από τα χωριά της περιοχής του Ζαγορίου και 
αποτελούσαν ένα είδος αδελφότητας. Οι γνώσεις τους μεταδίδονταν από πατέρα σε γιο, είτε 
προφορικά είτε γραπτά (Μάλαμας, 1982). Οι πρακτικοί γιατροί του Ζαγορίου 
αμφισβητήθηκαν από πολλούς μελετητές της εποχής και έγιναν ακόμη και αντικείμενο 
σάτιρας και χλευασμού. Ωστόσο, υπήρξαν πολλοί που τους θαύμασαν για τις πρακτικές τους 
θεραπευτικές ικανότητες, ανάμεσά τους και ξένοι περιηγητές (Γούλα, 2008). 
  Η χρήση των φυτών και των βοτάνων στην περιοχή του Ζαγορίου, για θεραπεία και 
ανακούφιση από τα συμπτώματα διαφόρων ασθενειών, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, 
κυρίως από τους γηραιότερους κατοίκους (Malamas & Marselos, 1992). Αυτή η 
συσσωρευμένη γνώση θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους απασχόλησης, ειδικά για 
νέους ανθρώπους, οι οποίοι με τα κατάλληλα κίνητρα, θα μπορούσαν να παραμείνουν ή και 
να επιστρέψουν στα χωριά τους, ώστε να δραστηριοποιηθούν και να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τον υπάρχοντα φυσικό πλούτο.  
 Η παρούσα εργασία, στη βάση των παραπάνω, διερευνά, ως ιδέα, τη δημιουργία μιας 
ατομικής ή πολύ μικρής επιχείρησης με αντικείμενο τη συλλογή και εμπορία αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών που ενδημούν στην περιοχή του Ζαγορίου. Για τις ανάγκες της 
εργασίας υλοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε ανθρώπους 
που δραστηριοποιούνται είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά στον εν λόγω τομέα και, 
ακολούθως, στη βάση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε η 
οικονομική αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας χρησιμοποιώντας κοινά αποδεκτά 
οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.  
 
 
2. Βότανα 
 
2.1. Γενικά στοιχεία 
 Τα βότανα ανέκαθεν κατείχαν θεμελιώδη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ο ρόλος τους 
ήταν τόσο σημαντικός στην καθημερινότητα των ανθρώπινων κοινωνιών που πολλές φορές 
απέδιδαν σε αυτά μαγικές ιδιότητες, λόγω και της θεραπευτικής τους δράσης (Τσιώγκα, 
2012). Σήμερα, αποτελεί τάση «η επιστροφή στη φύση» για τις  παγκόσμιες βιομηχανίες, 
δεδομένου ότι η ζήτηση των φυσικών προϊόντων ολοένα και αυξάνεται. Έτσι, οι βιομηχανίες 
των τροφίμων, των καλλυντικών, των φαρμάκων καθώς και των ποτών, κάνουν ευρεία 
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χρήση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, λόγω των πολλαπλών χρήσεών τους, για τη 
δημιουργία των προϊόντων τους.  
 Ως βότανο ορίζεται κάθε φυτικός οργανισμός με θεραπευτικές ιδιότητες (Τσαντήλας 
κ.ά., 2005). Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον ορισμό που δίνει το αγγλικό λεξικό της 
Οξφόρδης: «Βότανα είναι όλα τα χρήσιμα φυτά, των οποίων τα φύλλα, οι ρίζες, οι μίσχοι, τα 
άνθη χρησιμεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωμα τους ή με κάποιο άλλο τρόπο…», 
προκύπτει μια μεγάλη ποικιλία φυτών με πολλαπλές χρήσεις, είτε αυτές αφορούν τροφή ή 
ροφήματα, είτε θεραπευτικά σκευάσματα, αρώματα και καλλυντικά. Η έννοια «βότανο» 
περιορίστηκε στενά σε κάποια συγκεκριμένα φυτά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είτε ως 
θεραπευτικά ροφήματα, είτε ως καταπλάσματα, είτε ως πρώτη ύλη για τη δημώδη ιατρική 
και την σύγχρονη φαρμακολογία (Γιαχακοπούλου, 2007). 
 Με βάση τα παραπάνω, τα βότανα μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:  

• Αρωματικά φυτά λέγονται τα φυτά εκείνα που αναδίδουν άρωμα. Η οσμή των 
αρωματικών φυτών οφείλεται σε πτητικές (χημικές) ενώσεις. Με την επίδραση 
εξωτερικών φυσικών ερεθισμάτων (π.χ. άνεμος, επαφή ή τριβή του φυτού) 
αυξάνεται η ποσότητα των πτητικών (αρωματικών) ενώσεων που 
απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Οι πτητικές ενώσεις συσσωρεύονται σε 
φυτικούς αδένες που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του φυτού, όπως τα άνθη, τα 
φύλλα, οι βλαστοί, οι καρποί ακόμα και οι ρίζες. Τα αρωματικά φυτά είναι και αυτά 
φαρμακευτικά φυτά, η θεραπευτική δράση των οποίων οφείλεται στο άρωμα 
δηλαδή στα αιθέρια έλαια που περιέχουν (π.χ. ευκάλυπτος, θυμάρι, κανέλα, 
λεβάντα κ.ά.). Τα ίδια όμως φυτά περιέχουν συχνά και άλλες θεραπευτικές ουσίες. 
Αν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το φυτό μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση για το 
σύνολο των θεραπευτικών ουσιών του, αν όμως, γίνει παραλαβή μόνο του αιθέριου 
ελαίου του, τότε γίνεται λόγος για αρωματικό φυτό (Τσιώγκα, 2012). 

• Φαρμακευτικό φυτό λέγεται κάθε φυτό που περιέχει δραστικά στοιχεία ικανά να 
προλάβουν, να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες (Σάμιος, 2008). Το 
τμήμα του φαρμακευτικού φυτού που εμπεριέχει τις δραστικές ουσίες ικανές να 
επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση του ανθρώπου ονομάζεται δρόγη (Μαργιάννη, 
2011).    

• Αρτύματα και καρυκεύματα είναι μια κατηγορία φυτών που χρησιμοποιούνται πολύ 
στην κουζίνα, είτε σε νωπή είτε σε ξηρή μορφή, για να προσθέσουν άρωμα και να 
βελτιώσουν τη γεύση των τροφών (π.χ. βασιλικός, δάφνη, ρίγανη, δεντρολίβανο 
κ.ά.). Επιπλέον, καθιστούν τις τροφές πιο υγιεινές αφού περιέχουν ουσίες που 
επηρεάζουν ευνοϊκά τον μεταβολισμό του ανθρώπινου οργανισμού 
(Γιαχακοπούλου, 2007). 

 
2.2 Συλλογή βοτάνων 

Η συλλογή των βοτάνων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και επηρεάζει άμεσα τη 
χημική σύστασή τους, άρα και τις θεραπευτικές ιδιότητές τους. Πάντοτε ο τρόπος συλλογής 
των βοτάνων εξαρτάται από το μέρος του φυτού που χρειάζεται να συλλεχθεί. Τα φύλλα 
συλλέγονται πριν το φυτό ανθίσει, γιατί διαφορετικά χάνουν μέρος από το άρωμά τους. Οι 
σπόροι και οι βλαστοί συλλέγονται αφού ανθίσει το φυτό. Η συλλογή δεν πρέπει ποτέ να 
γίνεται βροχερές ημέρες, καθώς τα άνθη και τα φύλλα δεν πρέπει να έχουν πάνω τους 
υγρασία. Τα άνθη και τα φύλλα κόβονται με κοφτερό εργαλείο φροντίζοντας να μην 
τραυματιστεί το φυτό, ώστε να ξαναβλαστήσει. Οι ρίζες συλλέγονται το φθινόπωρο, όταν το 
φυτό έχει σταματήσει τη μεγάλη παραγωγή φύλλων και ανθών (Γιαχακοπούλου, 2007).  
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2.3. Συντήρηση βοτάνων 
Μετά την συλλογή ακολουθεί η διαδικασία της συντήρησης. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος 

συντήρησης των βοτάνων είναι η αποξήρανση. Μια απλή μέθοδος είναι να φτιαχτούν μικρά 
και χαλαρά ματσάκια με τα βότανα και να κρεμαστούν ανάποδα. Για τα βότανα που 
χρειάζονται άπλωμα, πρέπει να γυρίζονται συχνά τα άνθη και τα φύλλα για να 
αποξηρανθούν ολόπλευρα. Η αποξήρανση γίνεται σε καλά αεριζόμενο και ζεστό χώρο με 
σταθερή θερμοκρασία και ξηρή ατμόσφαιρα, κάτω από σκιά, χωρίς υγρασία. Η σωστή 
αποξήρανση βοηθάει ώστε τα φυτά να μην χάσουν τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Είναι 
σημαντικό να αποφεύγεται η αποξήρανση στον ήλιο γιατί χάνεται σημαντικό μέρος του 
αρώματος και του χρώματος του φυτού (Γιαχακοπούλου, 2007). 
 
2.4. Αποθήκευση βοτάνων 

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τη διατήρηση. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποξήρανση, 
η αποθήκευση των βοτάνων γίνεται σε αεροστεγή, γυάλινα δοχεία, τα οποία φυλάσσονται 
σε χώρο χωρίς φως και υγρασία. Διατηρούνται συνήθως για ένα χρόνο, γιατί τα 
περισσότερα φυτά χάνουν ένα μεγάλο μέρος του αρώματός τους  (Γιαχακοπούλου, 2007). 
 
 
3. Περιοχή μελέτης 

 
Το Ζαγόρι είναι ορεινή περιοχή της Ηπείρου και βρίσκεται στα βόρεια-ανατολικά της 

πόλης των Ιωαννίνων. Περιβάλλεται από τις κορυφές των ορέων Τύμφη, Μαυροβούνι και 
Μιτσικέλι. Απαρτίζεται από 46 χωριά, τα αποκαλούμενα Ζαγοροχώρια με συνολική έκταση 
πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η χλωρίδα της περιοχής είναι από τις 
πλουσιότερες στην Ελλάδα, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
πλειάδας φυτών (Συκάς, 2003). Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας είναι να 
δημιουργηθούν στην περιοχή δύο από τους παλιότερους και σημαντικότερους Δρυμούς της 
χώρας: του Βίκου – Αώου (1973) στα δυτικά και της Πίνδου – Βάλια Κάλντα (1966) στα 
ανατολικά, οι οποίοι ενώθηκαν δημιουργώντας το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (2005).  

 Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, στο οποίο απαντώνται πάνω από 1800 είδη 
φυτών, περιλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρη η έκταση του Δήμου Ζαγορίου. Ο Εθνικός Δρυμός 
του Βίκου – Αώου αποτελεί καταφύγιο για μεγάλο αριθμό φυτών και βοτάνων. Ο 
ερασιτέχνης βοτανολόγος Κώστας Λαζαρίδης (1904-1987) από το Κουκούλι, συνέλεξε από 
την ευρύτερη περιοχή του Δρυμού 1240 διαφορετικά είδη φυτών, τα οποία ανήκουν στις 96 
από τις 149 οικογένειες φυτών παγκοσμίως (Συκάς, 2003). Ο συνολικός αριθμός των 
βοτάνων της περιοχής Ζαγορίου και γενικότερα της Ηπείρου με εξακριβωμένες ή πιθανές 
φαρμακευτικές ιδιότητες υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 500. Παρά το γεγονός ότι τα 
περισσότερα από τα φαρμακευτικά φυτά που απαντώνται στην περιοχή φύονται και σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας, η κοιλάδα του Βίκου είναι πλούσια σε σπάνια φαρμακευτικά 
φυτά (Μιχαηλίδου, 2007). 

 
3.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Ζαγορίου ανέρχεται 
στους 3.724 κατοίκους και ο νόμιμος πληθυσμός στους 7.647. Ενώ με βάση τα δεδομένα της 
απογραφής του 2001 οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν 4.348 και οι νόμιμοι 8.915. Η πληθυσμιακή 
εξέλιξη του Δήμου Ζαγορίου απεικονίζεται στο Σχήμα 1, με βάση τα στοιχεία των 
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απογραφών από το 1940 έως το 2001, ενώ, στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η ηλιακή κατανομή 
του πραγματικού πληθυσμού το έτος 2001. 

Από τα δημογραφικά στοιχεία καταγράφεται μια συνεχόμενη μείωση του πληθυσμού 
της περιοχής, αλλά και υψηλά ποσοστά γήρανσης, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού να ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 65-79. Τα παραπάνω αποτελέσματα 
καταδεικνύουν ένα ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο για την περιοχή του Ζαγορίου αλλά 
όχι μόνο, καθώς αντίστοιχες έρευνες δείχνουν ότι αποτελεί πρόβλημα για την ευρύτερη 
ορεινή ζώνη. 

 

 
Σχήμα 1: Πληθυσμιακή εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού από το 1940-2001 (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001) 

 
 

 
Σχήμα 2: Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού το έτος 2001 (Πηγή: Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Δήμου Ζαγορίου 2012-2014) 
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3.2 Βότανα Ζαγορίου 
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, αναφέρονται 

παρακάτω μερικά από τα σημαντικότερα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, που 
ευδοκιμούν στη περιοχή του Ζαγορίου. 
• Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) 
Πολυετής θάμνος, ύψους 1-3 μέτρα, με ισχυρές διακλαδώσεις, όρθιες, έντονα ακανθώδης. 
Απαντάται σε πλαγιές και ξέφωτα. Οι καρποί και τα άνθη της περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
βιταμίνης και ανθίζει το Μάιο με Ιούνιο (Καρράς & Φίλης, 2000)   
• Αγριοφράουλα (Fragaria vesca) 
Η αγριοφράουλα παράγει καρπούς μικρούς κόκκινους πολύ αρωματικούς, οι οποίοι 
θεωρούνται ως φάρμακο για την αδυναμία γιατί περιέχουν βιταμίνη C, σίδηρο, ασβέστιο και 
φώσφορο. Φυτό ποώδες με μακρούς, λεπτούς βλαστούς, ύψους μέχρι 30 εκατοστά, ελαφρά 
τριχωτό. Αναπτύσσεται σε ορεινές δασώδεις περιοχές, με προτίμηση τα υγρά εδάφη. Ανθίζει 
από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο (Καρράς & Φίλης, 2000).  
• Αψιθιά (Artemisia absinthium) 
Χαρακτηριστικό του φυτού είναι η ιδιαίτερα βαριά μυρωδιά και γεύση. Από τα παλιότερα 
φαρμακευτικά φυτά, καθώς χρησιμοποιείται ως αντιπυρετικό, αντισηπτικό, χωνευτικό, 
παυσίπονο, για τις διάρροιες, τους κωλικούς και τους στομαχόπονους. Από το φυτό 
παράγεται το αιθέριο έλαιο, το αψινθέλαιο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν 
στη φαρμακολογία. Είναι φυτό ποώδες και πολυετές, και είναι πολύ διαδεδομένο στην 
περιοχή του Ζαγορίου. Ευδοκιμεί σε ξηρά εδάφη, σε άγονους και βραχώδεις τόπους. Ανθίζει 
από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο (Καρράς & Φίλης, 2000, Μιχαηλίδου, 2007). 
• Βάλσαμο (Hypericum perforatum) 
Είναι γνωστό και ως «υπερικό» ή «σπαθόχορτο». Είναι αρωματικό φυτό με πολλές 
θεραπευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό και αντιδιαρροϊκό. Το λάδι του 
επουλώνει πληγές, όπως σε περιπτώσεις εγκαυμάτων. Είναι ιδανικό για αϋπνίες, 
πονοκεφάλους και νεύρα. Επιπλέον, έχει αντικαταθλιπτική δράση. Φυτρώνει σε χωράφια, 
λιβάδια και σε πλαγιές βουνών. Είναι πολυετής πόα, ύψους 30-60 εκ. Ανθίζει τον Ιούνιο με 
Σεπτέμβριο (Καρράς & Φίλης, 2000, Μιχαηλίδου, 2007, Αναγνωστόπουλος, 2008). 
• Μέντα (Mentha piperita) 
Το αιθέριο έλαιό της έχει τονωτική, χωνευτική, αποχρεμπτική δράση. Επιπλέον, 
χρησιμοποιείται κατά της βρογχίτιδας, για τις ημικρανίες και την ατονία του πεπτικού 
συστήματος. Είναι πολυετές φυτό και πολύ κοινό στην περιοχή του Ζαγορίου (Malamas & 
Marselos, 1992, Μιχαηλίδου, 2007).  
• Μελισσόχορτο (Melissa officinalis) 
Είναι φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Παλιότερα δεν υπήρχε μελισσοκόμος που να μην 
είχε φυτεμένο μελισσόχορτο κοντά στα μελίσσια του. Είναι χωνευτικό, καταπραϋντικό και 
σπασμολυτικό. Είναι πολυετής πόα και ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο (Καρράς 
& Φίλης, 2000, Μιχαηλίδου, 2007).    
• Ρίγανη (Origanum vulgare) 
Είναι φυτό ιδανικό για τη διάρροια και έξοχο φάρμακο για το βήχα. Χρησιμοποιείται επίσης 
σε παθήσεις του αναπνευστικού. Είναι πολυετές ποώδες φυτό και βρίσκεται σε ξηρές και 
βραχώδεις περιοχές. Ανθίζει από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο (Vokou et al., 1993, Καρράς 
& Φίλης, 2000, Μιχαηλίδου, 2007).    
• Τίλιο (Tilia parvifolia) 
Έχει διουρητικές, αντισπασμωδικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. Ανθίζει από τον Ιούνιο 
μέχρι τον Ιούλιο (Μιχαηλίδου, 2007 ). 
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• Τσάι του βουνού (Sideritis syriaca) 
Είναι γνωστό και ως «σιδερίτης». Το αφέψημά του έχει ευεργετική επίδραση σε 
κρυολογήματα και φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αυτοφύεται 
σχεδόν σε όλο το Ζαγόρι και συλλέγεται από τις αρχές Ιουλίου (Μιχαηλίδου, 2007). 
• Τσουκνίδα (Urtica dioica) 
Η τσουκνίδα είναι πλούσια σε μέταλλα και βιταμίνες, που βοηθούν στην απορρόφηση του 
σιδήρου. Έχει ιδιότητες αντιδιαβητικές και διουρητικές. Βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του 
αίματος και καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες (Malamas & Marselos, 1992). 
• Φασκόμηλο (Salvia officinalis) 
Είναι φυτό που χρησιμοποιείται κατά της δυσπεψίας και της δυσεντερίας, σε λοιμώξεις του 
φάρυγγα, για διαταραχές του συκωτιού και σε πληγές. Έχει ιδιότητες αντιδιαβητικές και 
διουρητικές. Προσφέρει ανακούφιση σε τσιμπήματα εντόμων και σε πληγές. Φυτό πολυετές 
και βρίσκεται σε άγριες και ακαλλιέργητες περιοχές (Vokou et al., 1993, Αναγνωστόπουλος, 
2008). 
• Φροξυλιά ή σαμπούκος (Sambucus nigra) 
Παλιότερα ο καρπός του χρησιμοποιούταν για τη βαφή των βαμβακερών υφασμάτων αλλά 
και των μαλλιών του κεφαλιού. Σήμερα, χρησιμοποιείται κατά της γρίπης και του 
κρυολογήματος, είναι αποχρεμπτικό και μαλακτικό. Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο 
και απαντάται σε αραιά δάση και χαράδρες (Vokou et al., 1993, Καρράς & Φίλης, 2000, 
Μιχαηλίδου, 2007).    
• Χαμομήλι (Chamomilla recutita) 
Εξαιρετικό καταπραϋντικό για το στομάχι και θαυμάσιο μαλακτικό, βοηθά στην αϋπνία, 
στις νευραλγίες και στις ημικρανίες. Έχει ηρεμιστικές, στυπτικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες και δρα ως παυσίπονο.  Τα άνθη του γίνονται έγχυμα. Είναι μονοετές φυτό και 
ανθίζει από τον Ιούνιο έως Ιούλιο (Vokou et al., 1993, Καρράς & Φίλης, 2000).  
 
 
4. Οικονομική αξιολόγηση  
 
4.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο και βασικές παραδοχές 

Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
διαμορφώθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την 
απαιτούμενη επένδυση, το μέγεθος της επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά των πωλήσεων. 
Πιο αναλυτικά: 

 
Σενάριο 1 – Ατομική επιχείρηση

 

: Στο σενάριο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας 
ατομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με τις βασικές παραδοχές, θα υπάρξει ενοικίαση χώρου για 
τη δημιουργία ενός σημείου λιανικής πώλησης σε τουρίστες καθώς και ένας εργαστηριακός 
χώρος για την αποξήρανση των βοτάνων και τη συσκευασία τους. Ως κόστος επένδυσης έχει 
ληφθεί υπόψη μόνο η αγορά ενός μεταχειρισμένου επαγγελματικού αυτοκινήτου. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιμέρους οικονομικά μεγέθη δίνονται στην 
Ενότητα 4.2. 

Σενάριο 2 – Μικρή επιχείρηση: Στο σενάριο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας μικρής 
επιχείρησης, η οποία θα απασχολεί 2-3 εργαζόμενους, πέραν του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τις 
βασικές παραδοχές, θα υπάρξει ενοικίαση χώρου για τη δημιουργία σημείου λιανικής 
πώλησης σε τουρίστες. Επιπρόσθετα, όμως, η επιχείρηση θα διαθέτει προϊόν σε τιμές 
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χονδρικής σε εμπόρους. Πέραν του καταστήματος λιανικής πώλησης, η εταιρεία θα διαθέτει 
ξηραντήριο, συσκευαστήριο και αποθηκευτικό χώρο. Ως κόστος επένδυσης έχει ληφθεί 
υπόψη η αγορά ενός μεταχειρισμένου επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου, η κατασκευή 
του ξηραντηρίου, καθώς και έξοδα που σχετίζονται με την πιστοποίηση του προϊόντος. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιμέρους οικονομικά μεγέθη δίνονται στην 
Ενότητα 4.3. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα οικονομοτεχνικά μεγέθη των σεναρίων 
διαμορφώθηκαν κατόπιν πρωτογενούς έρευνας, που στηρίχθηκε σε ημιδομημένες 
συνεντεύξεις με ειδικούς στη συλλογή και εμπορία βοτάνων. Επίσης, ελήφθη υπόψη το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
23069/ΦΕΚ 639 Δ/14-6-05  για το χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής των ορεινών 
όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, το καθορισμό ζωνών προστασίας και το 
καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 18, ότι επιτρέπεται η συλλογή αυτοφυών βοτάνων και αρωματικών φυτών, για 
εμπορικούς σκοπούς μετά την κατάρτιση και έγκριση του σχετικού καταλόγου της 
παραγράφου 19 του ίδιου άρθρου της παρούσας ΚΥΑ. Μέτρα και όροι εφόσον απαιτούνται 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του άρθρου 4 παρ. Ε 
της παρούσας, ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης, της Δασικής Υπηρεσίας και 
των ΟΤΑ.   

Η αξιολόγηση των δύο σεναρίων πραγματοποιείται με βάση τον πίνακα των ταμειακών 
ροών τους, χρησιμοποιώντας τρία οικονομικά κριτήρια, ήτοι την Καθαρή Παρούσα Αξία 
(ΚΠΑ ή NPV), τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (ΕΒΑ ή IRR) και το Χρόνο Επανείσπραξης 
του Κεφαλαίου (ΧΕΚ ή Payback Period).  

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ορίζεται ως η διαφορά της παρούσας αξίας των 
ετήσιων εισοδημάτων μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων. Στην πράξη κι εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταμειακών ροών, η 
ΚΠΑ υπολογίζεται ως η διαφορά των χρηματικών εισροών (καθαρών ταμειακών ροών μετά 
φόρων) μείον το κόστος των επενδύσεων, όπως, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
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όπου:  ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου 
             ΚΤΡτ

             Ε
 = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ 

0

             ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 
 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 

             ε = το επιτόκιο προεξόφλησης 
 

Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) του κεφαλαίου μπορεί να οριστεί ως το επιτόκιο 
προεξόφλησης που μηδενίζει τη χρηματοροή, δηλ. εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την 
αρχική επένδυση με την αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών. Η διαφορά μεταξύ 
του επιτοκίου που δίνεται από τον ΕΒΑ και του επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο 
γεγονός ότι το πρώτο προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταμειακών 
ροών (για το λόγο αυτό καλείται και εσωτερική απόδοση) ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης 
καθορίζεται εξωγενώς από τον επενδυτικό φορέα. Ο τύπος που δίνει τον ΕΒΑ είναι ο 
ακόλουθος: 
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• Συλλογή βοτάνων (χλωρά): 30 kg/μέρα με 4 ώρες ατομική εργασία, τα οποία 
αντιστοιχούν σε περίπου 7,5 kg αποξηραμένων βοτάνων. 

 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 
      ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 
      ΕΒΑ = το επιτόκιο προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ = 0 
 

Για να θεωρηθεί μια επένδυση βιώσιμη πρέπει η ΚΠΑ να είναι θετική και ο ΕΒΑ 
μεγαλύτερος του επιτοκίου προεξόφλησης.  

Το κριτήριο του χρόνου επανείσπραξης του κεφαλαίου (Payback period) ανήκει στα 
καλούμενα ατελή κριτήρια (Τσώλας, 2002) και ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής επένδυσης από τις ετήσιες ταμειακές ροές 
μετά φόρων. 

Η διάρκεια αξιολόγησης της επένδυσης ορίστηκε στα 5 χρόνια για την ατομική 
επιχείρηση (Σενάριο 1) και στα 10 χρόνια για τη μικρή επιχείρηση (Σενάριο 2). Επιπλέον, το 
επιτόκιο προεξόφλησης ελήφθη 6% για την ατομική επιχείρηση και 8% για τη μικρή 
επιχείρηση, επειδή απαιτείται υψηλότερο κεφάλαιο, απευθύνεται σε μεγαλύτερη αγορά και, 
συνεπώς, υπάρχει αβεβαιότητα και μεγαλύτερο ρίσκο.  

Για την κατάρτιση του πίνακα ταμειακών ροών, πέραν των άλλων μεγεθών είναι 
απαραίτητος ο υπολογισμός των αποσβέσεων και των φόρων που καταβάλλονται σε ετήσια 
βάση. Όσον αφορά στις αποσβέσεις, χρησιμοποιήθηκε γραμμική απόσβεση για χρονικό 
διάστημα ίσο με τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, ενώ για τη φορολόγηση των κερδών 
ελήφθη φορολογικός συντελεστής 25%. 
 
4.2. Οικονομική αξιολόγηση Σεναρίου 1 

Το επενδυτικό σχέδιο για το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει την αγορά ενός 
μεταχειρισμένου αγροτικού επαγγελματικού αυτοκινήτου αξίας 6.000 ευρώ και την 
ενοικίαση χώρου για τη δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης σε τουρίστες και 
εργαστηρίου για την αποξήρανση των βοτάνων και τη συσκευασία τους, με κόστος 2.000 
ευρώ ετησίως. Επίσης, έχουν προϋπολογιστεί 3.000 ευρώ ετησίως για άλλα έξοδα 
(ασφάλιση, κλπ.). Όσον αφορά στο κόστος, έγιναν οι ακόλουθες επιπρόσθετες παραδοχές: 

• Συσκευασία: περίπου 190 σακουλάκια των 40 gr ανά ημέρα, ήτοι 41.800 ανά 
έτος (λαμβάνοντας υπόψη 11 μήνες εργασίας). 

• Κόστος παραγωγής: 1,5 € ανά kg χλωρών βοτάνων 
Οι προβλεπόμενες πωλήσεις υπολογίστηκαν βάσει του εκτιμώμενου αριθμού 

επισκεπτών στην περιοχή και της ζήτησης του προϊόντος. Λόγω της οικονομικής κρίσης, 
όπως αναδείχτηκε από συναφή έρευνα1

1 Συγκούνας Σ. 2013. Ανάλυση, διαμόρφωση και αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού προφίλ του 
Ζαγορίου (Μέθοδος Delphi) 

, ο συνολικός αριθμός των τουριστών ανέρχεται σε 
40.000 με 50.000 περίπου, σε ετήσια βάση. Επίσης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 70-80% των 
επισκεπτών δείχνει ενδιαφέρον για την αγορά βοτάνων (περίπου 2-3 σακουλάκια ανά 
άτομο, τα οποία πωλούνται 1,1 – 1,2 € ανά σακουλάκι). Για λόγους συντηρητικής εκτίμησης 
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ελήφθη υπόψη αριθμός 40.000 επισκεπτών, θεωρώντας ότι το κατάστημα θα βρίσκεται σε 
μέρος με μεγάλη τουριστική κίνηση, με ενδιαφέρον για αγορά 2 τεμαχίων από το 70% εξ 
αυτών, στην τιμή του 1 € ανά σακουλάκι. Σε αυτή τη βάση, η ζήτηση ανέρχεται σε 56.000 
σακουλάκια ετησίως, η οποία όμως δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με ατομική εργασία. Για 
το λόγο αυτό, οι ετήσιες πωλήσεις περιορίζονται με βάση την παραγωγή (41.800 
σακουλάκια). 

Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές του επενδυτικού σχεδίου παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1. 

    
Πίνακας 1: Ταμειακές Ροές Σεναρίου 1 

 0 1 2 3 4 5 
Επενδύσεις 6.000           
Έσοδα   41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 
Έξοδα   14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 
-  Κόστος παραγωγής   9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 
- Άλλες δαπάνες   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Ακαθάριστα κέρδη    26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 
Αποσβέσεις    1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Φορολογητέο εισόδημα     25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 
Φόροι    6.475 6.475 6.475 6.475 6.475 
Καθαρά κέρδη    19.425 19.425 19.425 19.425 19.425 
ΚΤΡμφ  -6.000 20.425 20.425 20.425 20.425 20.425 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1, το προτεινόμενο σχέδιο εξασφαλίζει ένα ετήσιο 

καθαρό κέρδος της τάξης των 20.000 ευρώ. Η ΚΠΑ (ε=6%) της επένδυσης ανέρχεται σε 
77.000 ευρώ περίπου και ο ΕΒΑ σε 329% (ο πολύ υψηλός ΕΒΑ οφείλεται στο μικρό 
κεφάλαιο της επένδυσης). Ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου, όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα 3, είναι περίπου 0,5 χρόνια.  
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Σχήμα 3: Χρόνος επανείσπραξης κεφαλαίου για το Σενάριο 1 

 
4.3. Οικονομική αξιολόγηση Σεναρίου 2 

Το επενδυτικό σχέδιο για το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει την αγορά ενός 
μεταχειρισμένου φορτηγού επαγγελματικού αυτοκινήτου αξίας 10.000 ευρώ και την 
κατασκευή συσκευαστηρίου με κόστος 25.000 ευρώ. Επίσης, υπολογίζεται κόστος 
τυποποίησης και σήμανσης 3.500 ευρώ. Προβλέπεται, επιπλέον, ενοικίαση χώρου για τη 
δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης σε τουρίστες και εργαστηρίου για την 
αποξήρανση των βοτάνων και τη συσκευασία τους, με κόστος 2.000 ευρώ ετησίως. Τέλος, 
έχουν προϋπολογιστεί 5.000 ευρώ ετησίως για άλλα έξοδα (ασφάλιση, κλπ.). Όσον αφορά 
στο κόστος συλλογής και ξήρανσης των βοτάνων, έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

 
• Συλλογή βοτάνων (χλωρά): 100 kg/μέρα με 4 ώρες εργασία ατομική και τρεις 

επιπλέον εργαζόμενους, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 25 kg αποξηραμένων 
βοτάνων. 

• Συσκευασία: περίπου 600 σακουλάκια των 40 gr ανά ημέρα, ήτοι 135.000 περίπου 
ανά έτος (λαμβάνοντας υπόψη 11 μήνες εργασίας). 

• Κόστος παραγωγής: 2,5 € ανά kg χλωρών βοτάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργατικών. 

 
Οι προβλεπόμενες πωλήσεις υπολογίστηκαν βάσει του εκτιμώμενου αριθμού 

επισκεπτών στην περιοχή και της ζήτησης του προϊόντος. Και σε αυτή την περίπτωση ο 
ετήσιος αριθμός επισκεπτών ελήφθη ίσος με 40.000. Ωστόσο, λόγω της πιστοποίησης του 
προϊόντος, της σήμανσης, κ.λπ., θεωρήθηκε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από το 80% των 
επισκεπτών για αγορά 2 τεμαχίων, στην τιμή του 1,1 € ανά σακουλάκι. Σε αυτή τη βάση, 
μπορούν να πουληθούν λιανικώς 64.000 σακουλάκια. Η υπολειπόμενη ποσότητα, η οποία 
ανέρχεται σε περίπου 3.000 kg, διατίθεται σε μεγάλους πελάτες, σε τιμή χονδρικής περίπου 
5,5 € ανά kg. Λόγω της ζήτησης του προϊόντος θεωρείται ότι μπορεί να απορροφηθεί στο 
σύνολό της. 

Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές του επενδυτικού σχεδίου παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Ταμειακές Ροές Σεναρίου 2 

 0 1 2 3 4 5…10 
Επενδύσεις  38.500           
Έσοδα    86.812 86.812 86.812 86.812 86.812 
Έξοδα    62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 
  -  Κόστος παραγωγής   55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
   - Άλλες δαπάνες   7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Ακαθάριστα κέρδη    24.812 24.812 24.812 24.812 24.812 
Αποσβέσεις    3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 
Φορολογητέο εισόδημα     20.962 20.962 20.962 20.962 20.962 
Φόροι    5.241 5.241 5.241 5.241 5.241 
Καθαρά κέρδη    15.722 15.722 15.722 15.722 15.722 
ΚΤΡμφ  -38.500 19.572 19.572 19.572 19.572 19.572 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, το προτεινόμενο σχέδιο εξασφαλίζει ένα ετήσιο 

καθαρό κέρδος της τάξης των 20.000 ευρώ. Η ΚΠΑ (ε=8%) της επένδυσης ανέρχεται σε 
93.000 ευρώ περίπου και ο ΕΒΑ σε 50%. Ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου, όπως 
φαίνεται και στο Σχήμα 4, είναι περίπου 3 χρόνια.  

 

 
Σχήμα 4: Χρόνος επανείσπραξης κεφαλαίου για το Σενάριο 2 

 
4.4. Ανάλυση ευαισθησίας και ρίσκου 
 
4.4.1. Σενάριο 1 

Δεδομένου ότι στο Σενάριο 1, η προς πώληση ποσότητα περιορίζεται από τη δυνατότητα 
συλλογής, ξήρανσης και συσκευασίας των βοτάνων λόγω της απασχόλησης ενός μόνο 
ατόμου στην επιχείρηση, η μόνη παράμετρος που εξετάστηκε ως προς τη διαφοροποίηση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων ήταν το κόστος παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, 
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θεωρώντας μια μεταβολή του κόστους ±30%, χρησιμοποιώντας μια τριγωνική κατανομή με 
ελάχιστη τιμή 1,1 €/kg, πιθανότερη τιμή 1,5 €/kg και μέγιστη 2,0 €/kg, πραγματοποιήθηκε 
προσομοίωση με τη μέθοδο Monte Carlo και εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες τιμές και η 
κατανομή αυτών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, ακολούθως, υπό μορφή πινάκων και 
διαγραμμάτων. 
 

Πίνακας 3: Στατιστικά μεγέθη της εκτίμησης της ΚΠΑ και του ΕΒΑ του Σεναρίου 1 
Στατιστικό μέγεθος ΚΠΑ ΕΒΑ 
Μέση τιμή €79.192,63  337% 
Διάμεσος €79.403,42  338% 
Τυπική απόκλιση €3.733,60 15% 
Ελάχιστη αξία €69.910,66  300% 
Μέγιστη αξία €87.572,74  370% 
Τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής €118,07 0% 

 
Πίνακας 4: Πιθανότητα ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ και ΕΒΑ του Σεναρίου 1, σε σχέση με την 

αναγραφόμενη τιμή 
Ποσοστό ΚΠΑ ΕΒΑ 

100% €69.910,66  300% 
90% €74.127,33  317% 
80% €75.759,18  323% 
70% €77.091,23  329% 
60% €78.387,09  334% 
50% €79.401,91  338% 
40% €80.261,94  341% 
30% €81.267,36  345% 
20% €82.511,25  350% 
10% €84.046,35  356% 
0% €87.572,74  370% 

 

 
Σχήμα 5: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των τιμών της προσομοίωσης για την ΚΠΑ του Σεναρίου 1 
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Σχήμα 6: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των τιμών της προσομοίωσης για τον ΕΒΑ του Σεναρίου 1 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, η ΚΠΑ και ο ΕΒΑ του εξεταζόμενου 

Σεναρίου 1 παραμένουν καθόλο το φάσμα των πιθανών εκβάσεων σε αποδεκτά επίπεδα. 
Πιο συγκεκριμένα, η ΚΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 70.000 – 88.000 ευρώ και ο ΕΒΑ μεταξύ 300 
- 370%. Οι αναμενόμενες μέσες τιμές για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ εκτιμώνται σε 79.000 ευρώ 
και 319%, αντίστοιχα. 

 
4.4.2. Σενάριο 2 

Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα στην περίπτωση του Σεναρίου 2 εξαρτάται από ένα 
πλήθος παραμέτρων, δεδομένου ότι η προσφορά υπερκαλύπτει τη λιανική ζήτηση και η 
υπολειπόμενη ποσότητα διατίθεται σε πελάτες χονδρικής. Για να διερευνηθεί η επίδραση 
των κρίσιμων παραμέτρων πραγματοποιήθηκε προσομοίωση με τη μέθοδο Monte Carlo, 
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες παραδοχές: 

 
• Αριθμός επισκεπτών: τριγωνική κατανομή με ελάχιστη τιμή 35.000, πιθανότερη τιμή 

40.000 και μέγιστη 50.000 
• Ποσοστό επισκεπτών με ενδιαφέρον αγοράς: τριγωνική κατανομή με ελάχιστη τιμή 

60%, πιθανότερη τιμή 80% και μέγιστη 85% 
• Κόστος παραγωγής: τριγωνική κατανομή με ελάχιστη τιμή 2,0 €/kg, πιθανότερη τιμή 

2,5 €/kg και μέγιστη 3,3 €/kg 
• Τιμή χονδρικής πώλησης: τριγωνική κατανομή με ελάχιστη τιμή 4,5 €/kg, πιθανότερη 

τιμή 5,5 €/kg και μέγιστη 6,5 €/kg 
 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, ακολούθως, υπό μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. 

 
 

Πίνακας 5: Στατιστικά μεγέθη της εκτίμησης της ΚΠΑ και του ΕΒΑ του Σεναρίου 2 
Στατιστικό μέγεθος ΚΠΑ ΕΒΑ 
Μέση τιμή €76.720,39  43% 
Διάμεσος €78.933,85  44% 
Τυπική απόκλιση €40.514,60 17% 
Ελάχιστη αξία -€50.196,54 n/a 
Μέγιστη αξία €216.571,26  99% 
Τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής €1.281,18 1% 
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Πίνακας 6: Πιθανότητα ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ και ΕΒΑ του Σεναρίου 2, σε σχέση με την 
αναγραφόμενη τιμή 

Ποσοστό ΚΠΑ ΕΒΑ 
100% -€50.196,54 n/a 
90% €23.354,50  20% 
80% €40.718,20  28% 
70% €53.929,47  34% 
60% €65.844,58  39% 
50% €78.888,17  44% 
40% €89.950,71  49% 
30% €99.447,85  53% 
20% €111.527,39  57% 
10% €128.273,46  64% 
0% €216.571,26  99% 

 

 
Σχήμα 7: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των τιμών της προσομοίωσης για την ΚΠΑ του Σεναρίου 2 

 

 
Σχήμα 8: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των τιμών της προσομοίωσης για τον ΕΒΑ του Σεναρίου 2 
 
Όπως παρατηρείται από τα παραπάνω αποτελέσματα, στην περίπτωση του Σεναρίου 2 

υπάρχει πιθανότητα χαμηλότερη από 10% να παρατηρηθεί αρνητική ΚΠΑ (στην περίπτωση 
αυτή δεν εκτιμάται ο ΕΒΑ) και, συνεπώς, η επένδυση δεν χαρακτηρίζεται βιώσιμη. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, η οικονομική απόδοση της επένδυσης είναι αποδεκτή. Οι 
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αναμενόμενες μέσες τιμές για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ εκτιμώνται σε 77.000 ευρώ και 43%, 
αντίστοιχα. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η βαρύτητα κάθε παραμέτρου στη διαμόρφωση του 
τελικού αποτελέσματος διαμορφώθηκαν κατάλληλα διαγράμματα ευαισθησίας (Σχήμα 9), 
σύμφωνα με τα οποία  πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το κόστος παραγωγής, ακολουθούμενο 
από τη ζήτηση λιανικής (αριθμός επισκεπτών και ποσοστό αυτών που επιθυμούν να 
αγοράσουν το προϊόν). Η τιμή πώλησης χονδρικής έχει ελάχιστη επίδραση. 

Σχήμα 9:Διάγραμμα ανάλυσης ευαισθησίας των παραμέτρων προσομοίωσης του Σεναρίου 2 
 
 
5. Συμπεράσματα  
 

Η περιοχή του Ζαγορίου, όπως και η πλειοψηφία των ελληνικών ορεινών περιοχών, 
χαρακτηρίζεται από συνεχή μείωση και γήρανση του μόνιμου πληθυσμού. Τα τελευταία, 
όμως, χρόνια η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα προκάλεσε ένα «κύμα φυγής» προς 
την ελληνική ύπαιθρο. Εντούτοις, παραμένει ανοιχτό το θέμα της επαγγελματικής 
αποκατάστασης των νέων στην πλειοψηφία τους  ανθρώπων που επιστρέφουν στον τόπο 
καταγωγής των.  

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται, σε αρκετές περιπτώσεις, «κρυμμένη» στη 
φυσική και πολιτιστική παράδοση του κάθε τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία 
διερεύνησε την οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
αντικείμενο τη συλλογή και εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μιας 
δραστηριότητας με ιστορία εκατοντάδων ετών στην περιοχή του Ζαγορίου. Από τα 
αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική 
ενασχόληση, ακόμη και με τη μορφή μιας ατομικής επιχείρησης, είναι μια αποδοτική 
επένδυση και μπορεί να προσφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ωστόσο, όπως όλα τα 
επενδυτικά σχέδια, έτσι και το συγκεκριμένο ενέχει ορισμένα ρίσκα. Στην κατεύθυνση αυτή, 
λοιπόν, είναι απαραίτητη και η συνδρομή της Πολιτείας, η οποία με στοχευμένες 
παρεμβάσεις θεσμικού ή οικονομικού χαρακτήρα θα πρέπει να προσφέρει τα κατάλληλα 
κίνητρα και να διευκολύνει όσους θελήσουν να παραμείνουν ή και να επιστρέψουν στις 
ορεινές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στο ξαναζωντάνεμά τους. 
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Περίληψη 
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η εκτίμηση των θερμικών καταναλώσεων και 

του συνεπαγόμενου κόστους για τις κατοικίες στο Ζαγόρι καθώς και για τα τουριστικά 
καταλύματα. Στόχος είναι η ανάδειξη του μεγέθους τους προβλήματος της ενεργειακής 
επάρκειας στην περιοχή, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης με αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο 
θέρμανσης. Μελετώνται οι ενεργειακές ανάγκες σε επτά οικισμούς του Ζαγορίου σε 
συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων. Παράλληλα, 
διαμορφώνεται ένα μοντέλο για το κτίριο ενός τυπικού ξενώνα και υπολογίζονται οι 
θερμικές του ανάγκες. Γίνεται σύγκριση των ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών με 
άλλες χαμηλότερου υψομέτρου περιοχές, ώστε να αναδειχθεί η ένταση του προβλήματος 
στα ορεινά. Επίσης, υπολογίζεται η ελάφρυνση που προκύπτει για τα νοικοκυριά μέσω της 
επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και της 
μεγάλης ενεργειακής ζήτησης στις ορεινές περιοχές, προκύπτει ότι στο Ζαγόρι το ζήτημα 
της ενεργειακής φτώχειας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και η υφιστάμενη πολιτική είναι 
ανεπαρκής για την αντιμετώπισή του. Τέλος, προτείνονται ορισμένα μέτρα που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν μια αποτελεσματική πολιτική για τις ορεινές περιοχές, προκειμένου να 
υπάρξει απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών φορτίων στις κατοικίες και τις τουριστικές 
επιχειρήσεις.    

 
 

Abstract 
The estimation of thermal energy consumption and the relevant costs in the residential 

and tourist sector in the area of Zagori is the main objective of the present paper. Moreover, 
the paper aims at highlighting the significance of the problem of energy sufficiency in the 
area, especially during a period of economic crisis characterized by increased diesel oil 
prices. The energy needs in seven settlements in the municipality of Zagori are calculated 
with respect to the climatic conditions and the characteristics of the buildings. A model of a 
typical hostel is also created, in order to assess its energy demand. In order to realize the 
intensity of energy costs in mountainous areas, a comparison of the energy and economic 
data between the area of Zagori and other areas with lower altitudes is accomplished. 
Furthermore, the benefits of the subsidy policy, as far as diesel oil is concerned, for the 
households are calculated. Due to the high fuel prices and the great energy demand in 
mountainous areas, it is assumed that in the region of Zagori the problem of energy poverty 
is extensive and cannot be issued by the existing policies. So, a set of measures is proposed – 
that should be a part of an efficient mountain policy – in the direction of supporting the 
seamless coverage of energy loads in houses and hotels. 
  

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

279



1. Εισαγωγή 
 

Για να εξασφαλιστούν αποδεκτές για το σύγχρονο κόσμο συνθήκες διαβίωσης είναι 
απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών αναγκών και, 
μάλιστα, με υψηλής ποιότητας καύσιμα (UNDP, 2000). Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι 
ερευνητές συνδέουν την ανάπτυξη του πολιτισμού με την αύξηση της χρήσης ενέργειας για 
την παραγωγή τροφής και άλλων αγαθών (Pimentel & Pimentel, 2008). Παρ’ όλα αυτά, 
διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, υπολογίζεται ότι, περίπου, 1,5 
δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδεις ενεργειακές υπηρεσίες, 
κυρίως στις ορεινές και άλλες απομονωμένες περιοχές του πλανήτη. Χωρίς πρόσβαση σε 
ενέργεια, οι περιοχές αυτές είναι πρακτικά αδύνατον να εξέλθουν από τις συνθήκες 
φτώχειας που τις πλήττουν και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές (Ferguson 
et al., 2000). 

Η μη πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες συνθέτει το κοινωνικό πρόβλημα της 
ενεργειακής φτώχειας. Ακόμη και στον ανεπτυγμένο κόσμο, όπου πρακτικά το σύνολο του 
πληθυσμού μπορεί να έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας καύσιμα, το πρόβλημα τις 
ενεργειακής φτώχειας εμφανίζεται με άλλη μορφή. Αναλυτικότερα, τμήματα του 
πληθυσμού δεν δύνανται να προμηθευτούν μέρος ή και το σύνολο των απαραίτητων 
ποσοτήτων ενέργειας, για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee - EESC), το πρόβλημα 
της ενεργειακής φτώχειας εμφανίζεται όταν: «ένα νοικοκυριό δυσκολεύεται / αδυνατεί να 
εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση του χώρου κατοικίας, σε προσιτό κόστος (…) και να έχει 
πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, σχετιζόμενες με την ενέργεια, όπως φωτισμό, μετακινήσεις 
και ηλεκτρισμό για άλλες χρήσεις, σε λογικό κόστος». Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μείωση των 
εισοδημάτων και την αύξηση της τιμής των καυσίμων λόγω των μέτρων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας γίνεται ολοένα 
και εντονότερο. Οι ορεινές περιοχές, που επιπλέον χαρακτηρίζονται από αυξημένα θερμικά 
φορτία λόγω των ψυχρών χειμώνων, είναι ακόμη πιο εκτεθειμένες στις αρνητικές συνέπειες 
της αδυναμίας απρόσκοπτης κάλυψης των ενεργειακών αναγκών. 

Εκτός από τα νοικοκυριά, το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό 
παράγοντα και για τις παραγωγικές / επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αύξηση στο 
κόστος καυσίμων (λόγω αύξησης των φόρων στα καύσιμα) στην Ελλάδα της κρίσης έχει 
οδηγήσει την τελευταία πενταετία στην άνοδο κατά 60% του ενεργειακού κόστους στο 
μεταποιητικό κλάδο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται 
με 40% χαμηλότερο κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, σε σχέση με 
την Ελλάδα (Τσατσάκης, 2013). 

Η περιοχή του Ζαγορίου χαρακτηρίζεται από ψυχρές κλιματικές συνθήκες, για τα 
ελληνικά δεδομένα, λόγω της ορεινής της φυσιογνωμίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, στην έδρα του Δήμου, στους Ασπραγγέλους, η μέση ετήσια θερμοκρασία 
κυμαίνεται στους 11,6οC, όταν στα Ιωάννινα το αντίστοιχο μέγεθος είναι 14,1οC. Συνεπώς, οι 
θερμικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες στην περιοχή και η επιβάρυνση για τους 
κατοίκους είναι σημαντική. Επίσης, αυξημένο είναι και το κόστος θέρμανσης για τα 
τουριστικά καταλύματα που αποτελούν τη βασική παραγωγική δραστηριότητα στην 
περιοχή. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ποσοτικοποίηση των ενεργειακών αναγκών και 
του συνεπαγόμενου κόστους για τα νοικοκυριά και τους ξενώνες στην περιοχή του 
Ζαγορίου, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του αυξημένου κόστους των καυσίμων στην 
τοπική κοινωνία. Παράλληλα, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
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πολιτικών επιδότησης του κόστους θέρμανσης, οι οποίες έχουν θεσπιστεί ως μέσο 
ελάφρυνσης των νοικοκυριών, κατόπιν της εξομοίωσης των φόρων κατανάλωσης 
πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης. 

 
 

2. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι ενεργειακές ανάγκες στην περιοχή του Ζαγορίου 
επελέγη να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ενεργειακής ανάλυσης με βάση τις βαθμοημέρες. Ως 
βαθμοημέρα ορίζεται το μέγεθος που εκφράζει την αθροιστική θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, δηλαδή το μέτρο της ποσότητας και της διάρκειας που η εξωτερική 
θερμοκρασία γίνεται μικρότερη ή μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο όριο (Matzarakis & 
Balafoutis, 2004). Το καθορισμένο θερμοκρασιακό όριο είναι γνωστό ως θερμοκρασία 
βάσης. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία 
βάσης υπάρχει ανάγκη θέρμανσης του κτιρίου και έτσι οι βαθμοημέρες χαρακτηρίζονται ως 
βαθμοημέρες θέρμανσης. Αντίστοιχα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 
τη θερμοκρασία βάσης, χρειάζεται να υπάρξει ψύξη του κτιρίου και οι βαθμοημέρες 
κατατάσσονται ως βαθμοημέρες ψύξης. Η μέθοδος ενεργειακής ανάλυσης που στηρίζεται 
στις βαθμοημέρες είναι από τις πλέον αξιόπιστες, επαρκώς τεκμηριωμένες και απλές στο 
χειρισμό τους μεθοδολογίες (Ματζαράκης et al., 2002, Büyükalaca et al., 2001). 

Η ζήτηση θερμικής ενέργειας, σε ένα κτίριο, με βάση τη μεθοδολογία των βαθμοημερών 
δίνεται από τη σχέση (1). 

𝑸𝑸𝒉𝒉 = 𝑯𝑯𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 ∙ 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 ∙
𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

          [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]                                                                                                            (1) 

Ηtot: Ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του κτιριακού κελύφους (W/oC) 
HDD: Οι βαθμοημέρες θέρμανσης στην περιοχή μελέτης (oC*days) 

 
Ο υπολογισμός των βαθμοημερών πραγματοποιείται με βάση τα θερμοκρασιακά 

δεδομένα της περιοχής μελέτης. Στην παρούσα εργασία για τον υπολογισμό των 
βαθμοημερών θέρμανσης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στη 
διδακτορική διατριβή με θέμα «Βέλτιστη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ορεινές 
περιοχές. Η περίπτωση του Μετσόβου» (Κατσουλάκος, 2013). Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
αυτή  μια επαρκής προσέγγιση  για τον υπολογισμό των βαθμοημερών μπορεί να γίνει στη 
βάση των  γεωγραφικών δεδομένων  της περιοχής μελέτης, και μόνο. Λόγω του κυρίαρχου 
ρόλου που διαδραματίζει το υψόμετρο στη διαμόρφωση των βαθμοημερών, όταν το 
γεωγραφικό πλάτος κινείται σε περιορισμένα όρια, όπως π.χ. στα όρια του ελλαδικού 
χώρου, ένα απλό γραμμικό μοντέλο υπολογισμού των βαθμοημερών με μοναδική 
ανεξάρτητη μεταβλητή το υψόμετρο παρουσιάζει ακρίβεια της τάξης του 86%. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 
ανεξάρτητες μεταβλητές το υψόμετρο, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος, η 
ακρίβεια αυξάνεται κοντά στο 93%. Η σχέση (2) δίνει τις βαθμοημέρες θέρμανσης με 
θερμοκρασία βάσης τους 16οC στο μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στην υπό μελέτη 
περίπτωση. 

 
𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 ∙ 𝑯𝑯 + 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 ∙ 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒕𝒕 + 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 ∙ 𝒍𝒍𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍 − 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒                                                  (2) 
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H: το υψόμετρο 
lat: το γεωγραφικό πλάτος 
long: το γεωγραφικό μήκος 
 

Ο υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών απαιτεί, επίσης, την εκτίμηση του συντελεστή 
μεταφοράς θερμότητας του κτιριακού κελύφους (σχέση 1). Για την περίπτωση των 
κατοικιών επελέγησαν επτά οικισμοί σε όλη την έκταση του Δήμου Ζαγορίου (Ασπράγγελοι, 
Βοβούσα, Γρεβενίτι, Μηλιωτάδες, Μονοδένδρι, Πάπιγκο, Τσεπέλοβο), οι οποίοι διατηρούν 
μόνιμο πληθυσμό και δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με βάση την 
ηλικιακή κατανομή των κατοικιών κάθε οικισμού και τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει στη 
διδακτορική διατριβή του Κατσουλάκου (2013) (Πίνακας 1) για το συντελεστή μεταφοράς 
θερμότητας των κατοικιών στην Ελλάδα, αναλόγως της περιόδου κατασκευής τους, 
υπολογίστηκαν οι μέσες θερμικές ανάγκες ανά κατοικία στους οικισμούς. Όσον αφορά στα 
κτίρια που στεγάζουν ξενώνες δημιουργήθηκε ένα μοντέλο κτιρίου ξενώνα, με εμβαδόν 
250m2 και θερμικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 
Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ).  

 
Πίνακας 1. Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας κτιριακού κελύφους για διάφορες ηλιακιακές 

κατηγορίες κατοικιών σε W/οC 
προ 1960 1961-1970 1971-1980 1981-1995 μετά 1996 

430 440 430 260 235 

 
Έγινε η παραδοχή ότι τα κτίρια θερμαίνονται με κεντρικό σύστημα θέρμανσης που 

χρησιμοποιεί λέβητα πετρελαίου με βαθμό απόδοσης 0,9%. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η 
θερμογόνος ικανότητα του πετρελαίου είναι 10,06kWh/lit, εάν οι θερμικές ανάγκες είναι 
Qh, τότε από τη σχέση (3) δίνεται η ποσότητα πετρελαίου που χρειάζεται να καταναλωθεί 
για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. 

 

𝑽𝑽 =
𝑸𝑸𝒉𝒉

𝟏𝟏,𝟗𝟗 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟔𝟔
                                                                                                                                                  (3) 

 
Αναλόγως της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, στη συνέχεια, μπορεί να υπολογιστεί η 

οικονομική επιβάρυνση για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης. Με τα ίδια 
χαρακτηριστικά κτιριακού κελύφους, αλλάζοντας την παράμετρο των βαθμοημερών, 
πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ενεργειακών καταναλώσεων και κόστους με περιοχές 
χαμηλότερου υψομέτρου, συγκεκριμένα τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα, ώστε να τονιστούν οι 
διαφοροποιήσεις που λόγω της επίδρασης του υψομέτρου υφίστανται στις ορεινές περιοχές. 

 
 

3. Αποτελέσματα 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο βασικός κορμός των αποτελεσμάτων που προέκυψε μετά 

την εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν στην Ενότητα 2, δηλαδή οι ενεργειακές καταναλώσεις 
και τα συνεαπαγόμενα κόστη στον οικιακό και τον τουριστικό τομέα. 
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3.1 Ενεργειακές καταναλώσεις και κόστη στον οικιακό τομέα 
Οι βαθμοημέρες θέρμανσης, λόγω του μεγάλου υψομέτρου κυμαίνονται σε υψηλά 

επίπεδα στους υπό μελέτη οικισμούς. Εξαίρεση αποτελούν οι Μηλιωτάδες, στους οποίους οι 
βαθμοημέρες είναι σημαντικά μικρότερες απ’ ό,τι στους υπόλοιπους οικισμούς λόγω του 
χαμηλότερου υψομέτρου. Κατά μέσο όρο οι βαθμοημέρες θέρμανσης κινούνται στην 
περιοχή των 2.200 – 2.300 oC*days. Το μέγεθος αυτό διαφέρει κατά περίπου 12% από τα 
γειτονικά Ιωάννινα. Έτσι, μόνο λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και ειδικότερα του 
υψομέτρου, τα Ζαγοροχώρια έχουν σημαντικά αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των 
μεγάλων θερμικών φορτίων. Οι βαθμοημέρες θέρμανσης για τους επτά οικισμούς που 
μελετήθηκαν δίνονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Βαθμοημέρες θέρμανσης σε επτά οικισμούς του Ζαγορίου 

Οικισμός Βαθμοημέρες 
θέρμανσης 

Ασπράγγελοι 2295 

Βοβούσα 2338 

Γρεβενίτι 2318 

Μηλιωτάδες 1631 

Μονοδένδρι 2401 

Πάπιγκο 2208 

Τσεπέλοβο 2403 

 
Το κτιριακό απόθεμα σε όλους τους οικισμούς είναι γερασμένο, όπως προκύπτει από τα 

δεδομένα του Πίνακα 3. Αυτό έχει δυσμενή επίπτωση στην ενεργειακή απόδοση των 
κατοικιών και οδηγεί στην αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και κατανάλωσης. Κατά μέσο 
όρο, μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 15% των κατοικιών είναι κτισμένο μετά την εφαρμογή 
του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων. Η μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων είναι 
κατασκευασμένη πριν το 1960. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στους Ασπραγγέλους, 
σχεδόν εννιά στα δέκα κτίρια έχουν κτιστεί πριν το 1960. Συνεπώς, οι επεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας έχουν δυνητικά μεγάλη προστιθέμενη αξία στην περιοχή των 
Ζαγοροχωρίων. 
 
Πίνακας 3. Ποσοστιαία κατανομή κατοικιών αναλόγως της περιόδου κατασκευής (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Οικισμός προ 1960 1961-1970 1971-1980 1981-1995 μετά 1996 

Ασπράγγελοι 86% 4% 1% 7% 2% 

Βοβούσα 51% 5% 21% 21% 2% 

Γρεβενίτι 67% 12% 10% 11% 0% 

Μηλιωτάδες 42% 44% 9% 5% 0% 

Μονοδένδρι 40% 25% 16% 17% 2% 

Πάπιγκο 71% 4% 4% 11% 9% 

Τσεπέλοβο 78% 4% 4% 9% 5% 

 
Για να καλυφθεί η ενεργειακή ζήτηση των κατοικιών απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 

πετρελαίου. Το συνεπαγόμενο κόστος είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Στους οικισμούς υπό 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου

283



εξέταση (που αντικατοπτρίζουν τη συνολική κατάσταση στο Ζαγόρι) η μέση κατανάλωση 
πετρελαίου ανά κατοικία ανέρχεται σε 2.360 lit/έτος. Με τις τιμές του πετρελαίου 
θέρμανσης στα 1,4€/lit, ως αποτέλεσμα της εξομοίωσης του φόρου κατανάλωσης του 
συγκεκριμένου τύπου πετρελαίου με το πετρέλαιο κίνησης, αυτό συνεπάγεται δαπάνες της 
τάξης των 3.300 € σε ετήσια βάση για κάθε νοικοκυριό. Είναι προφανές ότι το κόστος αυτό 
είναι δυσβάσταχτο για τα περισσότερα νοικοκυριά, ειδικά σε συνθήκες συνεχιζόμενης 
ύφεσης και μείωσης των εισοδημάτων. Το 2008, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 
κινούνταν στα 0,6 €/lit. Η μέση ετήσια δαπάνη ανά νοικοκυριό με αυτήν την τιμή στο 
πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1.415 €, δηλαδή εντός της τελευταίας πενταετίας το κόστος 
θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 133%, γεγονός με ριζικές επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς 
των νοικοκυριών. 

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι η ενεργειακή φτώχεια έχει, πλέον, ριζώσει στο 
κοινωνικό τοπίο του Ζαγορίου και αποτελεί μείζον πρόβλημα για την περιοχή. 
Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στοιχεία των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ για την 
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, το 2011 το μέσο εισόδημα ανά νοικοκυριό στην 
Ελλάδα ήταν 21.590,07 €. Αν δεχθούμε ότι η μέση τιμή είναι μια προσέγγιση της μέσης 
κατάστασης και στο Ζαγόρι (πράγμα που μάλλον είναι αισιόδοξη εκτίμηση), αυτό σημαίνει 
ότι, κατά μέσο όρο, στο Ζαγόρι τα νοικοκυριά (μόνο για θέρμανση) δαπανούν το 15% του 
εισοδήματός τους, εφ' όσον χρησιμοποιούν σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. Ένα 
νοικοκυριό θεωρείται ενεργειακά φτωχό εάν δαπανά πάνω από 10% του εισοδήματός τους 
για την κάλυψη, συνολικά, των ενεργειακών του αναγκών (Walker, 2008). Συνεπώς, τα 
Ζαγοροχώρια είναι μια ενεργειακά φτωχή περιοχή. Το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί απλώς 
έναν αρνητικό χαρακτηρισμό, συνιστά μείζονα τροχοπέδη για την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη στην περιοχή. Η αντιμετώπισή του απαιτεί σημαντική μείωση του κόστους 
θέρμανσης, η οποία όταν δεν μπορεί να προωθηθεί συντονισμένα και με τους κατάλληλους 
τρόπους οδηγεί σε δευτερογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η λαθροϋλοτομία, εφ' 
όσον οι κάτοικοι εξαναγκάζονται να αναζητήσουν φθηνούς τρόπους για τη θέρμανση των 
σπιτιών τους (Κεραμιτζόγλου 2012). 
 
3.2 Ενεργειακές καταναλώσεις σε τουριστικά καταλύματα 

Ένα κτίριο ξενώνα, επιφάνειας 250m2, θερμομονωμένο, με επενδεδυμένους με πέτρα 
τοίχους και φέροντα στοιχεία υπολογίζεται ότι έχει συνολικό συντελεστή μεταφοράς 
θερμότητας 480 W/οC. Για να αποφευχθούν υποθέσεις και παραδοχές αναφορικά με την 
περίοδο λειτουργίας, την πληρότητα κλπ., έγινε μια αναγωγή των ενεργειακών 
καταναλώσεων και του σχετικού κόστους σε ημερήσια βάση για την περίοδο που απαιτείται 
θέρμανση (Οκτώβριος – Απρίλιος, κατά κανόνα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων / ΚΕΝΑΚ). Η μοναδική υπόθεση που γίνεται 
στην περίπτωση αυτή είναι ότι το σύστημα θέρμανσης για κάθε ημέρα λειτουργίας του 
ξενώνα, κατά την περίοδο θέρμανσης, λειτουργεί για 12 ώρες. Κατά μέσο όρο στο Ζαγόρι, 
ένας τυπικός ξενώνας πρέπει να καταναλώνει για θέρμανση χώρων από τον Οκτώβριο ως 
τον Απρίλιο 86 kWh θερμικής ενέργειας, που αντιστοιχούν σε 12 €, εάν χρησιμοποιείται 
πετρέλαιο. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στο ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης. Η 
σημασία των συγκεκριμένων μεγεθών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν συγκριθούν με 
την περίπτωση υποθετικών ξενώνων ίδιων χαρακτηριστικών κτιριακού κελύφους που 
βρίσκονται στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα, δηλαδή στο ίδιο περίπου γεωγραφικό πλάτος 
με το Ζαγόρι αλλά σε υψόμετρα 480m και 2m, αντίστοιχα. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων 
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η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 71 kWh και το κόστος 10 €, ενώ στην Κέρκυρα τα 
αντίστοιχα μεγέθη είναι 46 kWh και 7€. 

Συνεπώς, ουσιαστικά λόγω της επίδρασης του υψομέτρου στις κλιματικές συνθήκες, ένα 
τουριστικό κατάλυμα στην περιοχή του Ζαγορίου έχει λειτουργικά έξοδα θέρμανσης χώρων 
20% μεγαλύτερα συγκριτικά με τα Ιωάννινα και 70% μεγαλύτερα συγκριτικά με την 
Κέρκυρα. Γίνεται κατανοητό, πως όταν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως αυτά της περιόδου 2012-2013, αυτές οι διαφοροποιήσεις 
επηρεάζουν καίρια την ανταγωνιστικότητα και, εν τέλει, τη βιωσιμότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων στα Ζαγοροχώρια. Σημειώνεται ότι, λόγω της απόστασης από τα αστικά και 
εμπορικά κέντρα, συνολικά το κόστος λειτουργίας μιας τουριστικής μονάδας στην περιοχή 
είναι υψηλό. Αυξανομένου και του κόστους καυσίμων είναι δύσκολο να συγκρατηθούν οι 
τιμές σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να προσελκυθούν επισκέπτες και δημιουργούνται έτσι η των 
επιχειρήσεων στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης γίνεται αντικειμενικά πολύ δύσκολη. 

Στα Διαγράμματα 1 και 2 αποτυπώνονται οι ελάχιστες ενεργειακές καταναλώσεις και τα 
συνεπαγόμενα κόστη για θέρμανση ανά ημέρα λειτουργίας ενός τυπικού μικρού ξενώνα στο 
Ζαγόρι, τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 1. Ενεργειακή κατανάλωση τυπικού ξενώνα στο Ζαγόρι, τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα 
ανά ημέρα λειτουργίας, κατά τους μήνες της περιόδου θέρμανσης 
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Διάγραμμα 2. Μέσο κόστος θέρμανσης ανά ημέρα λειτουργίας τυπικού ξενώνα, την περίοδο 
θέρμανσης, στο Ζαγόρι, στα Ιωάννινα και στην Κέρκυρα. 

 
 

4. Αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής για το πετρέλαιο θέρμανσης 
στο Ζαγόρι 

 
Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά τη μεγάλη αύξηση στη φορολογία του πετρελαίου 

θέρμανσης, θέσπισε το 2012 πολιτική επιδότησης του κόστους θέρμανσης για τα νοικοκυριά 
στη βάση τεχνικών και εισοδηματικών κριτηρίων. Ο νομός Ιωαννίνων και, συνεπώς, ο Δήμος 
Ζαγορίου έχουν καταταγεί στην κλιματική ζώνη Β, δηλαδή τη δεύτερη δυσμενέστερη 
ανάμεσα σε συνολικά τέσσερις κλιματικές ζώνες. Επισημαίνεται, κατ’ αρχήν, ότι γενικώς ο 
διαχωρισμός της Ελλάδας σε κλιματικές ζώνες παρουσιάζει αρκετές στρεβλώσεις. Η ορεινή 
περιοχή του Ζαγορίου, για παράδειγμα, κατατάσσεται στην ίδια κλιματική ζώνη με τις 
πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλίας. 

Στην κλιματική ζώνη Β, η μέγιστη επιδοτούμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης 
ανέρχεται σε 15 lit/m2. Η μέγιστη επιφάνεια κατοικίας που μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς 
επιδότησης είναι 120 m2, δηλαδή η μέγιστη συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που 
μπορεί να επιδοτηθεί είναι 1.800 lit. Στην παρούσα εργασία έχει θεωρηθεί ότι μια τυπική 
κατοικία έχει εμβαδόν 80m2. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να 
επιδοτηθεί ανέρχεται σε 1.200 lit. Αυτή η ποσότητα, όμως, αντιστοιχεί μόλις στο 51% της 
μέσης κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, όπως υπολογίστηκε για επτά οικισμούς της 
περιοχής. 

Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί στα 0,28 €/lit. Άρα, κατά μέσο όρο η δαπάνη για 
πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη λήψη της επιδότησης από τα 3.300 € μειώνεται στα 2.968 € 
(εφ’ όσον θεωρηθεί ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,4 €/lit). Αυτό αποτελεί μια 
μείωση της τάξης του 10% στο συνολικό κόστος θέρμανσης. Όταν την τελευταία πενταετία 
το κόστος θέρμανσης στο Ζαγόρι έχει αυξηθεί πάνω από 130%, η επίδραση της 
επιδοματικής πολιτικής στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών είναι, μάλλον, μηδαμινή. Από 
αυτό συνεπάγεται και ότι η επίδραση της συγκεκριμένης πολιτικής στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας, ειδικά στις ορεινές περιοχές, είναι επίσης αναποτελεσματική. 
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Κατόπιν της λήψης της επιδότησης, κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά του Ζαγορίου χρειάζεται 
να διαθέτουν για θέρμανση το 13,7% του εισοδήματός τους αντί του 15% χωρίς τη λήψη της 
επιδότησης. Άρα, δεν αρκεί αυτού του είδους η οικονομική στήριξη προκειμένου ο 
πληθυσμός τόσο του Ζαγορίου όσο και γενικά των ψυχρών, ορεινών περιοχών να αποφύγει 
το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. 

 
 

5. Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν τα εξής: 
• Στην περιοχή του Ζαγορίου επικρατούν ιδιαίτερα ψυχρές, για τα ελληνικά 

δεδομένα, κλιματικές συνθήκες λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής. Οι 
βαθμοημέρες θέρμανσης κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα (2.200 – 2.300 
οC*days), γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες θέρμανσης για τα κτίρια. 

• Ταυτόχρονα, το κτιριακό απόθεμα της περιοχής είναι γερασμένο, με περίπου το 
80% των κτιρίων να είναι κτισμένο πριν την εφαρμογή του Κανονισμού 
Θερμομόνωσης Κτιρίων. Η χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα που συνεπάγεται 
η μεγάλη ηλικία των κτιρίων αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για 
την αύξηση των θερμικών αναγκών στην περιοχή. 

• Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής επιβαρύνονται με μεγάλα έξοδα θέρμανσης. 
Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά του Ζαγορίου χρειάζεται να καταναλώνουν πάνω 
από 2.300 lit πετρέλαιο ανά έτος. Με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στα 
1,4 €/lit, η συνεπαγόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 3.300 €. 

• Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί, πλέον, τμήμα της κοινωνικής 
πραγματικότητας της περιοχής, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς, αφού ένα μέσο νοικοκυριό του Ζαγορίου πρέπει να δαπανά 
τουλάχιστον το 15% του ετήσιου εισοδήματός τους μόνο για έξοδα θέρμανσης, 
εφ’ όσον χρησιμοποιεί λέβητα πετρελαίου. Η κατάσταση δε βελτιώνεται από το 
υπάρχον πλαίσιο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο όντας εξ’ 
αρχής λανθασμένα σχεδιασμένο, δεν συμβάλλει παρά ελάχιστα  στην 
οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών. 

• Τα έξοδα θέρμανσης επιβαρύνουν ιδιαίτερα και τις τουριστικές μονάδες της 
περιοχής. Μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα με επαρκές, από θερμοτεχνικής 
άποψης, κτιριακό κέλυφος στο Ζαγόρι επιβαρύνεται με κατά 20% περισσότερα 
έξοδα θέρμανσης σε σχέση με τα Ιωάννινα και με κατά 70% περισσότερα έξοδα 
θέρμανσης σε σχέση με την Κέρκυρα. Συνεπώς, επηρεάζεται έντονα η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στα Ζαγοροχώρια που, έτσι κι αλλιώς, 
λόγω της απόστασης της περιοχής από τα αστικά και εμπορικά κέντρα έχουν 
αυξημένα λειτουργικά έξοδα. 

Για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος των αυξημένων θερμικών αναγκών 
στο Ζαγόρι αλλά και γενικότερα στις ορεινές περιοχές είναι απαραίτητο να 
αναπροσαρμοστεί η ενεργειακή πολιτική, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Η ενεργειακή επάρκεια είναι στοιχειώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 
δεν μπορεί να αγνοείται στο πλαίσιο μιας πολιτικής σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, 
καθώς, εν τέλει, η αδυναμία πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες 
επανατροφοδοτεί τα υφεσιακά φαινόμενα στην οικονομία. Ειδικά για τις ορεινές περιοχές, 
η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα και 
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αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία και την ανάπτυξη 
των περιοχών αυτών, η οποία, όμως, επίσης δεν έχει αναπτυχθεί έως τώρα στη χώρα μας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, πέρα από την 
«εξαφάνιση» των ορεινών Δήμων (από 65% των Δήμων της χώρας μειώθηκαν στο 10%) 
ενώ, σωστά, προβλέπεται η δημιουργία δομών για τη χάραξη νησιωτικής πολιτικής δεν 
προβλέπεται κάτι τέτοιο για τις ορεινές περιοχές, παρά τις σχετικές συνταγματικές 
ρυθμίσεις (άρθρο 101 του Συντάγματος). Ορισμένοι βασικοί άξονες, σχετικοί με τα 
ενεργειακά ζητήματα που θα πρέπει να αποτελούν κομμάτι μιας ολοκληρωμένης και 
αποτελεσματικής πολιτικής για τις ορεινές περιοχές είναι οι ακόλουθοι: 

• Άμεσα, μείωση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης τις τους ορεινούς Δήμους. 
Το ποσοστό του ορεινού πληθυσμού (10%), ακόμη και στο πλαίσιο αυστηρής 
λιτότητας, δε θα προκαλέσει σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση, αν 
επωφεληθεί με φθηνές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εξ’ άλλου, η εξίσωση 
στη φορολογία του πετρελαίο θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης, 
συνολικά, δεν είχε τα επιδιωκόμενα οικονομικά αποτελέσματα (Αυγή, 2013). 
Χωρίς μείωση στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν τα κρούσματα λαθροϋλοτομίας, ειδικά σε μια χώρα σε 
καθεστώς οικονομικής εξαθλίωσης. 

• Προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας ως βασικής προτεραιότητας για τις 
ορεινές περιοχές. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων μπορεί να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματικά μέσα από την αναβάθμιση των κτιριακών 
κελυφών. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ενημερωθούν για τα υφιστάμενα, 
ιδιαίτερα ελκυστικά, κίνητρα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κατοικίες («Εξοικονομώ κατ’ οίκον»), τα οποία θα συνεχίσουν να παρέχονται 
και την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), κατά πάσα πιθανότητα. 

• Οργανωμένη αξιοποίηση των πλούσιων ανανεώσιμων φυσικών πόρων των 
ορεινών περιοχών και ειδικά της βιομάζας, η οποία αποτελεί πηγή παραγωγής 
θερμικής ενέργειας. Η υλοτόμηση στη βάση σχεδίων αειφορικής διαχείρισης 
των δασών μπορεί να παρέχει σημαντικές ποσότητες καύσιμης ύλης χωρίς να 
επηρεάζονται τα οικοσυστήματα. Στις τοπικές κοινωνίες, με εισοδηματικά 
κριτήρια, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν ή αντί ελαχίστου τιμήματος 
ποσότητες ξυλείας για καύση. Στο πλαίσιο των επεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας, τα υφιστάμενα μη – αποδοτικά συστήματα (ανοικτές εστίες καύσης / 
τζάκια) θα πρέπει να αντικατασταθούν από σύγχρονους λέβητες βιομάζας 
υψηλής απόδοσης, ώστε να αξιοποιείται πλήρως το θερμικό περιεχόμενο των 
καυσοξύλων. 

• Εφ’ όσον, όχι μόνο στο Ζαγόρι αλλά συνολικά στα ορεινά, ο τουρισμός αποτελεί 
βασικό μοχλό ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρξει ειδικό καθεστώς για τη μείωση 
των εξόδων θέρμανσης στους ξενώνες. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο μέσω της 
διάθεσης κονδυλίων από προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ειδικά στους 
ορεινούς ξενώνες για αντίστοιχες επεμβάσεις όσο και μέσω ειδικών τιμολογίων 
πετρελαίου θέρμανσης για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 

Οι ανωτέρω βασικές προτάσεις χρειάζεται να ενταχθούν στις πολιτικές προτεραιότητες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης των ορεινών Δήμων. Το Ζαγόρι, οι φορείς του και οι κάτοικοί του 
πρέπει να διεκδικήσουν το στοιχειώδες δικαίωμα της πρόσβασης στην ενέργεια με προσιτό 
κόστος. Παράλληλα, η στόχευση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ζαγορίου, ειδικά εν 
όψει της επερχόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, είναι απαραίτητο να υπερβεί 
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τις συνήθως επαναλαμβανόμενες προτάσεις και να συμπεριλάβει το ενεργειακό ζήτημα, 
κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, ως βασικό στόχο, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για 
την ομαλή συνέχιση της ζωής και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 
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