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Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Καθηγητή Ιωάννη Κ. Γκόλια 

 

Άλλη μια ακαδημαϊκή χρονιά - η έβδομη συνεχόμενη - λειτουργίας της β’ 

κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με θέμα 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», ολοκληρώνεται με τη σημερινή 

εκδήλωση. Παρά τα σημαντικά εμπόδια που εξακολουθούν να τίθενται στη 

λειτουργία των Πανεπιστημίων, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι σπουδαστές μας και 

οι συντελεστές του μεταπτυχιακού προγράμματος κατάφεραν και φέτος να 

οργανώσουν μια επιστημονική ημερίδα με πλούσιο περιεχόμενο. Μια ημερίδα που 

στοχεύει, όπως κάθε χρόνο, στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης αλλά και στην 

τόνωση του διαλόγου μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και του Ε.Μ.Π.  

Βαθιά στη φιλοσοφία των σπουδών στο Ε.Μ.Π. είναι εδραιωμένη η πεποίθηση ότι 

οι σπουδαστές πρέπει να «αναμετρώνται» με τα πραγματικά προβλήματα και να μην 

περιορίζονται σε ασκήσεις επί χάρτου. Αυτό το χαρακτηριστικό, ίσως, προέρχεται 

από τις ρίζες του Ε.Μ.Π., το οποίο πρωτοξεκίνησε ως σχολείο μαστόρων. Είναι, 

λοιπόν, από τότε προσανατολισμένο στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα.  Η 

σημερινή εκδήλωση αποτελεί προϊόν αυτής της αναμέτρησης των μεταπτυχιακών μας 

σπουδαστών με την πραγματικότητα του Δήμου Σουλίου, ο οποίος και απετέλεσε την 

περιοχή μελέτης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.  

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να τονίσω μία σημαντική πρωτοβουλία που έχει 

αναλάβει το Πολυτεχνείο στην Ήπειρο που, επίσης, αντικατοπτρίζει την ενεργό 

ανάμιξη και δράση του στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Η πρωτοβουλία 

αυτή δεν είναι άλλη την τεχνική βοήθεια για την αναστήλωση του Γεφυριού της 

Πλάκας, η κατάρρευση του οποίου τον περασμένο χειμώνα πλήγωσε όχι μόνο τους 

Ηπειρώτες αλλά και συνολικά την ελληνική κοινωνία. Αμέσως μετά την πτώση της 

ιστορικής γέφυρας, το Ε.Μ.Π. βρέθηκε δίπλα στην τοπική κοινωνία που αγωνιούσε, 

συνέστησε διεπιστημονική ομάδα από καθηγητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 

για την τεχνική υποστήριξη της αναστήλωσης του γεφυριού. Έως τώρα έχει 

επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Θεωρούμε ότι οι προσπάθειες θα τελεσφορήσουν και 

ένα εμβληματικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της ορεινής Ελλάδας θα 

ξανασταθεί σύντομα στη θέση του. 

Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» και το Μετσόβιο 

Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. αποτελούν έμπρακτο 

δείγμα της σημασίας που αποδίδει η Πολυτεχνειακή κοινότητα στη συστηματική 

έρευνα των σχετικών με τις ορεινές περιοχές ζητημάτων. Αν και πολύτιμες για την 

πλανητική ισορροπία οι ορεινές περιοχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, 

βρίσκονται στο περιθώριο των πολιτικών αποφάσεων και οι πληθυσμοί τους 

μαστίζονται από σημαντικά προβλήματα: περιθωριοποίηση, φτώχεια, περιορισμένες 

ευκαιρίες απασχόλησης, ανισότητες. Η έμφαση που αποδίδει το Πολυτεχνείο στην 

εκπαίδευση και την έρευνα γύρω από τον ορεινό χώρο είναι ένα σημαντικό βήμα για 

την ανάδειξη του δυναμικού και τη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών των 

ορεινών κοινωνιών. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, από το 2009, το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον 
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και Ανάπτυξη» και η δεύτερη κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 

Περιοχών» παρουσιάζει τεκμηριωμένες αναπτυξιακές προτάσεις για συγκεκριμένες 

περιοχές τις οποίες «υιοθετεί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το Ε.Μ.Π. δια της 

πρυτανείας του συνεχίζει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τη δραστηριότητα του 

Ιδρύματος στις ορεινές περιοχές. Επιθυμούμε να διατηρηθεί ακμαία η εκπαιδευτική 

και ερευνητική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου για τα βουνά, τα οποία απετέλεσαν 

τον πυρήνα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και συνεχίζουν να τροφοδοτούν το 

σύνολο της χώρας με πολύτιμους φυσικούς πόρους. Το Ε.Μ.Π. στοχεύει να στέκεται 

κοντά στα προβλήματα των ορεινών κοινωνιών και να προάγει καινοτόμες λύσεις για 

τους ανθρώπους των βουνών. Εξάλλου, το επίθετο «Μετσόβιο» δεν είναι κάτι που 

παρέμεινε από το παρελθόν στον τίτλο του ΕΜΠ, είναι ζώσα μνήμη που γεννά ένα 

χρέος τιμής για όλους μας. 

Ο Δήμος Σουλίου, στον οποίο εστιάζουμε την τρέχουσα χρονιά, εκτός από το 

ιστορικά φορτισμένο όνομά του διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βρίσκεται σε ένα 

κομβικό σημείο της Περιφέρειας Ηπείρου, με υπερτοπική σημασία. Είναι 

συνδεδεμένος όχι μόνο με τη νεώτερη ελληνική ιστορία αλλά με τις πιο βαθιές 

παραδόσεις της αρχαιότητας, αφού μέσα από αυτόν περνά ο Αχέροντας, ο ποταμός 

του Κάτω Κόσμου. Ο Δήμος διαθέτει και έναν παραγωγικό κάμπο αλλά και ένα 

ενδιαφέρον ορεινό σύμπλεγμα με τοπία ιδιαίτερου κάλλους. Ακόμη, διάσπαρτα 

σημεία ενδιαφέροντος, με κυρίαρχο τις πηγές του Αχέροντα, αποτελούν πόλους έλξης 

επισκεπτών. Όλα αυτά τα στοιχεία στοιχειοθετούν ένα πλούσιο αναπτυξιακό 

δυναμικό. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά αυτό το δυναμικό σε μια δύσκολη για τη χώρα συγκυρία. Στην 

κατεύθυνση αυτή απαιτούνται καλά οργανωμένες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς 

παραγωγής, με στοιχεία καινοτομίας που θα δώσουν στην περιοχή την ώθηση που 

απαιτείται για να ανταποκριθεί στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

εποχής. Κάποια βασικά βήματα είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας του 

πρωτογενούς τομέα με εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων αλλά και ανάπτυξη νέων 

καλλιεργειών, η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή αξιοποιώντας το φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής και αναπτύσσοντας νέες ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες. 

Αφού ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές οργάνωσης της σημερινής ημερίδας, 

θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της. Ελπίζω να αποτελέσει την απαρχή 

ενός γόνιμου διαλόγου με τους φορείς και τους κατοίκους του Δήμου Σουλίου, με 

στόχο να ανοίξουν δρόμοι για ένα καλύτερο μέλλον για αυτήν την περιοχή. 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
 

Αλέξανδρου Καχριμάνη 

 
 

Μετά το Μέτσοβο, την Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Πωγώνι και τα Τζουμέρκα το 

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), «αγκάλιασε» και το Δήμο 

Σουλίου. Η επέκταση των επιστημονικών του δραστηριοτήτων μας γεμίζει χαρά και 

ικανοποίηση.  Δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό - θα λέγαμε - το όραμα που είχαμε όσοι 

πριν από  δύο και πλέον δεκαετίες, προχωρούσαμε στην υλοποίηση της απόφασης για 

την ίδρυση του Κέντρου στο Μέτσοβο. Προπάντων δε, τις Πρυτανικές Αρχές του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που οργάνωσαν αρχικά το Κέντρο και στα επόμενα 

χρόνια στήριξαν με κάθε τρόπο τη λειτουργία του. Δικαιώνει, όμως, και τις 

προσδοκίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διαχρονικά στηρίζει το ΜΕΚΔΕ, 

ηθικά, αλλά και οικονομικά όπως γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 

Ορεινών Περιοχών» έδωσε τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών να 

ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, προσφέροντας παράλληλα ένα 

πολυσήμαντο επιστημονικό έργο για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων της Ηπείρου. 

Έδωσε και συνεχίζει να δίνει ερεθίσματα στις τοπικές κοινωνίες και στους 

εκλεγμένους εκπροσώπους τους να ιεραρχήσουν καταστάσεις, προτεραιότητες, να 

εξετάσουν λύσεις, ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη ανάπτυξη, μέσα από την προστασία 

και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού μας περιβάλλοντος. 

       Ο Δήμος Σουλίου, όπως όλοι οι ορεινοί Δήμοι της Ηπείρου, φθίνουν πληθυσμιακά 

και αναπτυξιακά. Υπάρχουν, όμως, οι δυνατότητες να αντιστραφεί η τάση, αρκεί να 

υπάρξει ο σωστός αναπτυξιακός προσανατολισμός. Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει 

το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. με τις εντυπωσιακές σε θεματολογία μεταπτυχιακές εργασίες που 

εκτιμούμε ότι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με βάση πάντα τις 

περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Αποκτούν δε ιδιαίτερη αξία ενόψει της 

υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της 

καινοτομίας, μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Αποτελούν έναν «οδηγό» για δράσεις 

και παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προς όφελος της κοινωνίας του Δήμου 

Σουλίου και της Ηπείρου γενικότερα. Η Περιφέρεια Ηπείρου, είναι έτοιμη να 

συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Η επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης δεν μπορεί 

να γίνει, όμως, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών που είναι οι κατ' εξοχήν 

αποδέκτες των προτάσεων και των επισημάνσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., το οποίο είμαι 

βέβαιος ότι θα αποτελεί στο μέλλον και τον επιστημονικό σύμβουλο όσων 

επιχειρήσουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις του. 

Θέλω να επαναλάβω και στην παρούσα έκδοση ότι με την ίδρυση και λειτουργία 

του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. στην Ήπειρο, εκπληρώνεται κατά ένα μέρος η προσφορά των Ιδρυτών 

και Ευεργετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς την ιδιαίτερη πατρίδα 

τους. Θέλω να ευχαριστήσω τις Πρυτανικές Αρχές για την εποικοδομητική 

συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τον ομότιμο καθηγητή και 

πρωτεργάτη του Κέντρου Δημήτρη Ρόκο. Το έργο τους ήδη αποδίδει καρπούς και, 

πλέον, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια το ΜΕΚΔΕ θα καλύψει το 

σύνολο των ορεινών περιοχών της Ηπείρου.  

   . . .      
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Χαιρετισμός Δημάρχου Σουλίου, 
 

Σταυρούλας Μπραϊμη - Μπότση 
 
 

Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο μας που το πιο παλιό και φημισμένο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας επέλεξε για το 2015, ένα 

μεταπτυχιακό του πρόγραμμα να έχει θέμα την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου 

Σουλίου. 

Ο Δήμος Σουλίου είναι δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 

2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και της 

Κοινότητας Σουλίου. Είναι ένας ορεινός Δήμος στην ενδοχώρα του νομού 

Θεσπρωτίας, ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Παραμυθιάς και του Σουλίου. 

Πρωτεύουσά και έδρα του είναι η μαρτυρική Παραμυθιά που είναι χτισμένη 

αμφιθεατρικά και τα τελευταία της σπίτια βρίσκονται στην πλαγιά κάτω από το 

Κάστρο του Αϊ - Δονάτου. Στα πόδια της πόλης ρέει ο μικρός και γνωστός από τη 

μυθολογία ποταμός Κωκυτός, ο οποίος σχηματίστηκε - κατά τη μυθολογία - από τα 

δάκρυα των συγγενών των νεκρών που έπαιρνε ο Χάροντας και οδηγούσε με τη 

βάρκα του, μέσω της Αχερουσίας λίμνης στον κάτω κόσμο. Επίσης η Σαμονίδα (ή 

Σαμονίβα), κεφαλοχώρι της Σουλιώτικης Συμπολιτείας κατά τους πρώτους αιώνες της 

σύγχρονης εποχής, έχει οριστεί ως «ιστορική έδρα» του Δήμου. Αποτελείται από 

όμορα γεωγραφικά διαμερίσματα με κοινή ιστορία και κοινές επιμέρους πολιτισμικές 

συνήθειες και πρακτικές, με σαφή κοινωνική συνοχή μεταξύ των συνεννούμενων 

δομών.  Είναι ένας Δήμος ανάμεσα στον Καλαμά και στο μυθικό Αχέροντα, την 

Αρχαία Ελέα, τη βυζαντινή Φωτική, Παραμυθιά και Οσδίνα και το Σούλι ορόσημο της 

νεώτερης ιστορίας. 

Τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τη φυσιογνωμία του Δήμου είναι: ο γεωργικός 

χαρακτήρας της πεδινής ζώνης του κάμπου της Παραμυθιάς, η έντονη κτηνοτροφική 

δραστηριότητα και η ιδιαίτερη ομορφιά του φυσικού τοπίου, η παράδοση και ο 

πολιτισμός. Η περιοχή μας είναι από τις φτωχότερες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εμείς, 

όμως, που βρισκόμαστε εδώ είμαστε από άποψη και θέση, επιλέξαμε τον τόπο που 

αγαπάμε για να ζήσουμε γιατί είναι ο τόπος της λιτότητας και του μέτρου, των ήπιων 

ρυθμών ζωής του απαράμιλλου φυσικού πλούτου και της βαριάς ιστορικής 

παρακαταθήκης.  

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να καταστήσουμε το Δήμο μας  ισχυρό, 

βιώσιμο και αξιόπιστο. Να εξασφαλίσουμε προοπτική ανάπτυξης, αξιοποιώντας όλα 

τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ένα Δήμο που προάγει την καινοτομία για την 

οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη με ευαισθησία για το περιβάλλον. 

Ευχαριστούμε πολύ τις Πρυτανικές Αρχές του Ε.Μ.Π., τους καθηγητές και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επιλογή τους και την όλη προσπάθεια και 

υποσχόμαστε τα διάφορα θεματικά πεδία που θα αναπτύξετε να αποτελέσουν 

πολύτιμο οδηγό στις επιλογές μας. Θα είμαστε πάντα αρωγοί και συμπαραστάτες σε 

τέτοιες συνεργασίες.  
 

 

   . . .      
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 Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικής Μέριμνας & 

Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντή του 

ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»,     

Καθηγητή  Άγγελου Σιόλα  

 

Με τις σημερινές μας παρουσιάσεις ολοκληρώνεται η έβδομη χρονιά λειτουργίας  

της δεύτερης κατεύθυνσης  του ΔΠΜΣ  «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».  Η δεύτερη 

κατεύθυνση που έχει ως επωνυμία «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 

Περιοχών», ασχολείται φέτος με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής του 

Σουλίου. 

Σε μια δύσκολη οικονομική - κοινωνική - πολιτική και θεσμική κατάσταση που 

βιώνει η χώρα, η απόπειρα να προσεγγίσει κανείς την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας 

περιοχής συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα. Η αλήθεια είναι πως η Ήπειρος είναι, 

όντως, η πιο περιφερειακή περιοχή της χώρας και βρίσκεται στην πιο χαμηλή θέση, 

με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Όπως αναφέρεται και στο χωροταξικό 

σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου μία σειρά έργων ολοκληρώθηκαν ή πρόκειται να 

ολοκληρωθούν, όπως η Εγνατία οδός, ο Δυτικός άξονας της Ιονίας οδού, το λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας, η αναβάθμιση του Ακτίου και άλλα μικρότερης εμβέλειας έργα που θα 

αλλάξουν συνολικά την εικόνα της Περιφέρειας. 

Ο Δήμος Σουλίου γνωστός από την ιστορία, την παράδοση και την ομορφιά του, 

στο σταυροδρόμι των οδικών αξόνων, θα πρέπει να βρει την ταυτότητα του, να 

αναπτύξει τις δικές του παραγωγικές, πολιτιστικές και φυσικές πηγές. Στην πορεία 

αυτή οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές σε δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να δουν 

μέσα από τους αριθμούς και τους δείκτες την πραγματικότητα, με μια διάθεση 

αυτογνωσίας και αναζήτησης των πραγματικών δεδομένων και προοπτικών της 

περιοχής. 

Αυτό που λέμε ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας περιοχής, μήπως προϋποθέτει μια 

μεγάλη προσπάθεια αυτογνωσίας, μια ανατρεπτική προσπάθεια να εσωτερικεύσουμε 

την ανάγκη του μέτρου και να επωμισθούμε το βάρος των προσωπικών μας ευθυνών, 

όπως θα έλεγε και ένας σύγχρονος φιλόσοφος; 

Με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας θέλω να συγχαρώ τους μεταπτυχιακούς 

σπουδαστές μας και ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα, το Δήμο Σουλίου και την 

Περιφέρεια Ηπείρου. Ιδιαίτερα θα σταθώ στη βοήθεια του ΕΜΠ που από το 

υστέρημά του, αναπτύσσει τέτοιας μορφής πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας την αξία 

και την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ως 

ενεργού συστατικού στην προσπάθεια αναγέννησης της χώρας.       

   . . .      
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Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Σουλίου 

 

Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 

Ορεινών Περιοχών», για ακόμη μια ακαδημαϊκή χρονιά, συνεχίζει τη δράση του 

μελετώντας τα βουνά και τις κοινωνίες τους. Οι σπουδαστές μας, υπό την 

καθοδήγηση των διδασκόντων και των συνεργατών του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., προσέγγισαν 

συστηματικά την περιοχή του Δήμου Σουλίου και μετά από σκληρή προσπάθεια, 

σήμερα, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους εργασιών στους 

φορείς και τους πολίτες του Δήμου.  

Ο Δήμος Σουλίου έχει αρκετά κοινά στοιχεία με πολλές περιοχές της Ελλάδας 

αντίστοιχου πληθυσμού και συναφούς παραγωγικής διάρθρωσης. Μια μικρή 

επαρχιακή πόλη με χωριά – δορυφόρους, με υπαρκτή αν και αδύναμη παραγωγική 

βάση, με πλούσια ιστορία, στους πρόποδες ορεινών όγκων που βρίσκονται τόσο 

κοντά όσο και μακριά από την καθημερινότητα των κέντρων κατοίκησης. Αυτά, αν 

δει κανείς την περιοχή επιφανειακά. Κάτω, όμως, από τον μεγεθυντικό φακό της 

ανάλυσης και της έρευνας, αργά αργά ξετυλίγεται μια διαφορετική πραγματικότητα. 

Πρώτα απ’ όλα, για την αρχαία ελληνική μυθολογία και παράδοση, η οποία 

διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό τον δυτικό πολιτισμό, εδώ, στις πηγές του Αχέροντα 

είναι το σύνορο του Πάνω και του Κάτω Κόσμου. Από την πρώτη στιγμή 

αναρωτηθήκαμε: τι σήμαινε αυτό για τον τρόπο αντιμετώπισης του θανάτου τότε; Κι 

άραγε, ένα τόσο ιδιαίτερο στοιχείο έχει αφήσει κάτι πίσω του στη συνείδηση, στη 

συμπεριφορά, στον πολιτισμό των κατοίκων της περιοχής;  

Ο τρόπος ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζεται από γρήγορους 

ρυθμούς, στα πάντα. Αυτό συχνά οδηγεί σε μια επιφανειακή, βιαστική προσέγγιση 

της πραγματικότητας, σε συνδυασμό και με ένα κυρίαρχο lifestyle που προβάλλει 

μάλλον ασήμαντα πράγματα ως πηγές ευχαρίστησης ή σπουδαίους στόχους. Έτσι, 

μπροστά στα μεγάλα υπαρξιακά ζητήματα, όπως το νόημα της ζωής και η αγωνία του 

θανάτου, η σύγχρονη κουλτούρα στέκεται επιπόλαια, ξορκίζοντας «το κακό» με 

τόνους μιας επιτηδευμένης «χαράς». Υπερτονίζοντας το παρόν και αγνοώντας μέλλον 

και παρελθόν, ο σύγχρονος άνθρωπος, εν τέλει, αναμετρείται ανερμάτιστος με τις 

υπαρξιακές του αγωνίες, βαθιά πλεγμένες στον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, 

ενώ δείχνει να μη φοβάται το θάνατο, ενώ προσπαθεί να τον εξορίσει «εκτός ζωής», 

όταν καλείται να τον αντιμετωπίσει τις πιο πολλές φορές συντρίβεται. Αντίθετα, οι 

αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων έδιναν θέση στο θάνατο εντός της ζωής. Είχε 

ακόμη και υπαρκτά σύνορα, εδώ στην περιοχή. Ο Κάτω Κόσμος ήταν κι αυτός ένας 

ανθρώπινος Κόσμος. Ακόμη και οι θεοί και οι δαίμονες που τον διαφέντευαν 

μοιράζονταν πολλά κοινά με τους θνητούς. Έτσι κατόρθωναν να έχουν μια πιο 

ισορροπημένη σχέση με το θάνατο, που αντί να καταθλίβει και να παραλύει τη 

διάθεση για ζωή έδινε σε αυτήν ακόμη πιο πυκνό περιεχόμενο.  Άλλωστε, όταν 

μπορείς να κοιτάξεις το θάνατο κατάματα, τότε είναι που χαίρεσαι περισσότερο τη 

   . . .      
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ζωή. Η Ηπειρώτικη λαϊκή παράδοση κουβαλάει, ακόμη και σήμερα, πολύτιμα τέτοια 

στοιχεία. 

Στη συνέχεια, ήταν το βαρύ ιστορικά όνομα του Σουλίου. Νέα ερωτήματα και 

σημαντικά ερεθίσματα για σκέψη. Το «απόρθητο» Σούλι, στεκόταν λίγες εκατοντάδες 

μέτρα πάνω από τον κάμπο. Πως ήταν δυνατόν να είναι τόσο απροσπέλαστο; Και τι 

«παραμύθι» μπορεί να γεννήσει η ιστορία μιας σκληροτράχηλης φυλής πολεμιστών, 

των ανυπότακτων Σουλιωτών, στα νέα παιδιά που τόσο διψούν για «άρχοντες των 

δαχτυλιδιών»;   

Αλλά τα δεδομένα που κάνουν ιδιαίτερη την περιοχή του Δήμου Σουλίου δεν 

σταματούν στην ιστορία του. Τι σημαίνει για μια περιοχή να ανήκει στην πρώτη 

οροσειρά φράγμα στους υδρατμούς του Ιονίου; «Εδώ όταν βρέχει δε βρέχει 

καρέκλες. Βρέχει καρέκλες,  τραπέζια, σκρίνια..» κατά το σουρεαλιστικό χιούμορ των 

ντόπιων. Κι όμως, είναι δυνατόν αυτή η περιοχή να χρυσοπληρώνει το αρδευτικό 

νερό;  

Και τι σημαίνει για την περιοχή να φιλοξενεί ένα από τα πιο σπάνια όρνεα, τον 

γύπα που επί ποινή θανάτου προστάτευαν οι Φαραώ, το «κουκάλογο» στην 

ντοπιολαλιά, που κουβαλάει στις πλάτες του τον κούκο, το πουλί που φέρνει την 

άνοιξη; Και τα άγρια άλογα; Και μήπως άραγε πρέπει να εστιάσουμε στη 

σαλαμάνδρα που συναντήσαμε στην Ελαταριά (όταν εν μέσω κατακλυσμού, σ’ ένα 

πρόχειρο υπόστεγο οι κάτοικοι μας κέρναγαν ψωμί, τυρί και τσίπουρα για το 

καλωσόρισμα), τόσο παράταιρη και τόσο εξωτική σε ένα τοπίο με όλες τις 

αποχρώσεις του πράσινου;  

Και έτσι αρχίσαμε να δουλεύουμε στην περιοχή. Μεθοδικά, βήμα το βήμα, όπως 

το μεταπτυχιακό έχει μάθει να κάνει τόσα χρόνια στις ορεινές περιοχές. Ξεκινήσαμε 

από την ίδια την «ταυτότητα χώρου». Αναλύσαμε αυτήν που έχει ή που προσπαθεί να 

καλλιεργήσει η περιοχή. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο σήμερα και αξιοποιώντας 

σύγχρονες τεχνικές marketing, διαμορφώσαμε μια μεθοδολογία για την δημιουργία 

μιας νέας, πιο ελκυστικής ταυτότητας χώρου για το Δήμο Σουλίου, που θα 

διευκολύνει την προβολή και την αναγνωρισιμότητά του. 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τον τουρισμό. Πως μπορεί μια περιοχή στην 

γειτονιά ισχυρών τουριστικών πόλων να προσελκύσει επισκέπτες; Πλουτίζοντας την 

εμπειρία του επισκέπτη, δίνοντας σε αυτή πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Έτσι το 

ιστορικό Σούλι γίνεται μια μεγάλη «πίστα» για ένα παιχνίδι ρόλων, εμπνευσμένο από 

την ιστορία των Σουλιωτών. Αλλά και η Παραμυθιά, προβάλλεται με εναλλακτικό 

τρόπο, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη χρήση e-ξεναγού.  Σε μια 

εποχή με πολύ περιορισμένους πόρους, δεν πρέπει οι υφιστάμενες υποδομές να 

μένουν αναξιοποίητες. Γι' αυτό και προχωρήσαμε σε μια πρόταση ανάπλασης των 

κατασκηνώσεων της Παραμυθιάς. Φρεσκάραμε, λοιπόν, την ίδια την ιδέα της 

κατασκήνωσης, όσο και τις εγκαταστάσεις της και το περιεχόμενό της, σε μια ιδανική 

θέση που το ερώτημα «βουνό ή θάλασσα» εύκολα γίνεται «και βουνό και θάλασσα». 

Ακόμη, μελετήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μιας πίστας κατάβασης πλαγιάς 

(downhill - mountain bike), που μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική στα «άγρια 

παιδιά» που ψάχνουν την αδρεναλίνη και μπορούν να τη βρουν σε μια εξαιρετική 

άθληση και σε επαφή με τη φύση. 
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Το άλλο μέτωπο ήταν η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή σε 

συνδυασμό με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ξεκινήσαμε με τη διαπίστωση ότι 

παρά το σχετικά ήπιο κλίμα της περιοχής, το κτηριακό δυναμικό της πόλης είναι στην 

πράξη ενεργειακά ανοχύρωτο. Έτσι, και οι κάτοικοι δεν έχουν άνετες συνθήκες στα 

σπίτια τους και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης είναι δυσανάλογα μεγάλο.  

Για το σκοπό αυτό, εκτιμήθηκαν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον 

οικιακό τομέα στην πόλη της Παραμυθιάς και υπολογίστηκαν τα περιβαλλοντικά και 

οικονομικά οφέλη. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πιέσεις που υφίσταται το οικοσύστημα 

των πηγών του Αχέροντα από την πληθώρα επισκεπτών και δραστηριοτήτων, 

διερευνήθηκε η φέρουσα τουριστική του ικανότητα και διαμορφώθηκαν προτάσεις 

για μια ασφαλή περιβαλλοντικά στρατηγική τουριστικής αξιοποίησής τους. Τα 

απόβλητα, για κάθε περιοχή, δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα αλλά και ευκαιρία. Έτσι, 

δύο εργασίες αφιερώθηκαν στη μελέτη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και 

αξιοποίησής τους. Η πρώτη σχετίζεται με τα αστικά απορρίμματα και προτείνει ένα 

σύγχρονο σύστημα ανακύκλωσης που θα αυξήσει τις ποσότητες ανάκτησης υλικών 

και θα περιορίσει τις ποσότητες υλικών που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Η δεύτερη 

εργασία πραγματεύεται το μείζον θέμα των αγροτοκτηνοτροφικών οργανικών 

αποβλήτων, με έμφαση στον «κατσίγαρο», και εκτιμά τις δυνατότητες ενεργειακής 

αξιοποίησής τους. Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα μια πληγή στο τοπίο - 

συγκεκριμένα το λατομείο "Βιέρο" στο Γαρδίκι - να μετατραπεί σε έναν ιδιαίτερης 

αισθητικής πολυδύναμο χώρο. 

Για να ενισχυθούν περαιτέρω οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, 

μελετήθηκε η γενικότερη εικόνα και τα προβλήματα του παραγωγικού ιστού του 

Δήμου Σουλίου. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, αποτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των 

ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Δήμο Σουλίου αλλά και ευρύτερα στη 

Θεσπρωτία. Ήταν τελικά αναπτυξιακά; Και τι μπορούμε να διδαχθούμε από τη μέχρι 

σήμερα εμπειρία, σε μια εποχή που κάθε ενίσχυση πρέπει να πιάνει πραγματικά 

τόπο;  Επίσης, διερευνήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή του Δήμου 

Σουλίου και προέκυψαν εξαιρετικής σημασίας συμπεράσματα. Όσον αφορά στη 

γεωργική παραγωγή:  όπως αναφέρθηκε, διερευνήθηκαν τα αίτια για το υψηλό 

κόστος άρδευσης στην περιοχή και προτάθηκαν βελτιωτικές κινήσεις για την 

καλύτερη εκμετάλλευση των πλούσιων υδατικών πόρων. Στη συνέχεια, εξετάστηκε 

πώς, μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, μπορεί να βελτιωθεί η 

παραγωγικότητα των υφιστάμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, 

υπολογίστηκε η τεχνοοικονομική απόδοση μιας νέας επιχειρηματικής προσπάθειας 

στον τομέα των αρωματικών φυτών. 

Η επιτυχία της σημερινής ημερίδας ελπίζουμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης των προοπτικών του Δήμου Σουλίου. Ένα βήμα στέρεο, 

μελετημένο, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι 

να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, μέσα από την παρουσίαση 

ρεαλιστικών και καινοτόμων προτάσεων. Θέλουμε να μπολιάσουμε τις συζητήσεις και 

τους προβληματισμούς των κατοίκων με φρέσκιες ιδέες. Το Ε.Μ.Π. θα συνεχίσει να 

στέκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, αλλά η τελική έκβαση εξαρτάται, όπως 

πάντα, από τη συνειδητή δράση των πολιτών της περιοχής. 

   . . .      
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Περίληψη 

Ο θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Η 

Παραμυθιά αποτελεί τον τόπο, που στην αρχαία μυθολογία ο θάνατος είχε ιδιαίτερη 

παρουσία. Ο «άλλος κόσμος» τέμνεται με τον υπαρκτό σε ένα σημείο. Την 

Παραμυθιά. Μια μικρή επαρχιακή πόλη στην Ήπειρο αποτελεί το σημείο αναφοράς 

του μεταφυσικού ή του μη υπαρκτού κόσμου για την αρχαία ελληνική μυθολογία και 

φιλοσοφία, αλλά και για το σύνολο του Δυτικού πολιτισμού που γεννήθηκε από 

αυτήν. Τι σημαίνει αυτό για το σήμερα; Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσέγγισης 

του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία που επιβιώνει μέχρι σήμερα στη 

λαϊκή παράδοση, ειδικά της Ηπείρου; Στην εργασία υποστηρίζεται ότι σε αντίθεση 

με τη σύγχρονη προσέγγιση της απώθησης της πραγματικότητας του θανάτου, η 

προσέγγιση της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, που φτάνει μέχρι το σύγχρονο λαϊκό 

πολιτισμό, προτείνει μια θαρραλέα, κατά μέτωπο αντιμετώπιση, που όχι μόνο δεν 

παραλύει τη ζωή αλλά την τιμά, την φωτίζει και της δίνει πιο ουσιαστικό 

περιεχόμενο. 

Abstract 

Death is an integral part of people's lives. Paramythia is the place, where 

according to ancient mythology, death had a special presence. The "other world" 

intersects with the real one at one point. A small provincial town in Epirus is the 

benchmark of metaphysical or non-physical world to ancient Greek mythology and 

philosophy, but also for the whole of Western civilization born from it. What does 

this mean today? What is the content of the approach to death in ancient Greek 

mythology, which survives until today in the folk tradition, especially in the region of 

Epirus? The work argues that unlike the modern approach of repelling the reality of 

death, the approach of ancient Greek mythology that reaches up to modern popular 

culture, which suggests a courageous, head-on confrontation, which not only 

paralyses life but also honors, illuminates and gives more substantial content. 

   . . .      
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1. Eισαγωγή 

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να καταδείξει, μέσα από την ανάλυση ιστορικών 

αλλά και λαογραφικών δεδομένων, την ώριμη και σοφή αντιμετώπιση του θανάτου 

στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την αντανάκλασή της στο σημερινό λαϊκό 

πολιτισμό. Η περιοχή μελέτης είναι η Παραμυθιά, η οποία όπως φαίνεται μέσα από 

τις παρακάτω σελίδες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δυνάμεις του μεταφυσικού, 

του υπαρκτού και ανύπαρκτου κόσμου. Ο ποταμός Αχέροντας είναι η έμπνευση 

υπαρξιακών ερωτημάτων, που γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν όπως αυτά 

προβάλλονται μέσα από την αρχαία ιστορία και φτάνουν σωζόμενα μέχρι και 

σήμερα.  

Αυτό που σε όλους είναι καταγεγραμμένο ως ο «Άλλος Κόσμος» στην αρχαία 

ελληνική μυθολογία είχε διεύθυνση. Και είναι η Παραμυθιά. Είναι το σημείο 

συνάντησης των νεκρών και των ζώντων. Η χαρμολύπη που υπονοεί ο Αχέρων, ο 

Άδης, ο Χάρων – πρόσωπα που θα απασχολήσουν – ξεδιπλώνονται έτσι ώστε να 

γίνει προσιτή η ιδέα της απώλειας και το υπαρξιστικό δράμα του ανθρώπου. Μέσα 

από τον θάνατο φωτίζεται η ίδια η ζωή.  

«Τους ανθρώπους ταράζουν όχι οι καταστάσεις που περνούν, αλλά οι ιδέες που 

έχουν γι' αυτές. Ο θάνατος δεν είναι κάτι φοβερό, γιατί τότε θα ήταν και για το 

Σωκράτη. Το θάνατο τον κάνει φοβερό η ιδέα ότι είναι φοβερός». Πλάτωνας 

(Γοργίας, 522 Ε) 

Η υπόθεση εργασίας ορίζεται από αυτά τα στοιχεία, τα μη ορατά που κάνουν 

ιδιαίτερη την περιοχή. Η κατανόηση του θανάτου και η κατά μέτωπον αντιμετώπισή 

του, χρειάζεται λεβεντιά, αυτοσυνείδηση και ουσιώδη αγάπη για τη ζωή.  

 

1.1 Η Παραμυθιά 

Η Παραμυθιά οφείλει το όνομά της στην Παναγία Παρηγορήτρια (Παραμυθία 

στην αρχαία ελληνική). Ιδρύθηκε γύρω στο έτος 1000 ανάμεσα στους αρχαίους 

οικισμούς Φωτική και Ελέα, στις πηγές του ποταμού Κωκυτού, παραπόταμου του 

Αχέροντα, που ιδρύθηκε από τα δάκρυα των συγγενών των νεκρών στο δρόμο που 

οδηγεί στον Άδη, σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση. Η Παραμυθιά ανοίγει λοιπόν τα 

Ηλύσια Πεδία μπροστά στον μακρύ δρόμο των μοιρολογιών προς τις αμετάκλητες 

πύλες του Άδη. Η περιοχή είναι συνυφασμένη με τη θλίψη των ζωντανών και τη 

νοσταλγία των νεκρών. Ο ποταμός Αχέροντας και η περιοχή του περικλείει τόσους 

ανθρώπους, θρησκείες, κειμήλια, αγίους, κάστρα, πηγές, ποταμούς, μάχες, 

πολέμους, ξενιτεμένους, τόσους θανάτους και τόσους θρήνους. Γι’ αυτό η Παναγία η 

Παραμυθία, για να παρακολουθεί την ιστορία, διέταξε τους βυζαντινούς υπηρέτες 

της να την τοποθετήσουν πιο χαμηλά από το κάστρο, στα Ηλύσια Πεδία στις 

εκβολές του Κωκυτού, κατά μήκος του δρόμου του θρήνου, αιώνια παρηγορήτρια σ’ 

αυτό το μονοπάτι των αναχωρήσεων.  

Ο Σ. Μουσελίμης, κάνει πιο συγκεκριμένη την έννοια της παραμυθίας: 

(Μουσελίμης, 2009)«…Τέλος άλλοι που, φαίνεται να είναι το σωστότερο [λένε] πως 

πήρε τ’ όνομα από τη Μεγαλεκκλησιά, την Παναγία Παραμυθίας (παρηγορίας). Από 

τους ξεθαμμένους από τις πλημμύρες και νεροσυρμές, την άνοιξη του 1953 

συγκεντρωμένους σε μεγάλη έκταση παιδικούς τάφους στην τοποθεσία «Πέσιμο» 
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δυτικά της Παραμυθιάς και νότια της Φωτικής νοείται πως στα παλιά χρόνια 

έπεφταν συχνά επιδημίες και λοιμοί που ξεπάστρευαν μαζικά το λαό και ιδιαίτερα 

τις τρυφερές υπάρξεις, τα βρέφη και τα παιδόπουλα από χνούδαλα ως που 

μεγάλωναν. Έτσι, ο λαός μη έχοντας που αλλού να καταφύγει, έριχνε όλες τις 

ελπίδες στην Παναγία, στο ναό της οποίας έτρεχε να παρηγορηθεί και πολύ δικαίως 

οι χαροκαμένοι έδωσαν τον τίτλο της παραμυθίας (παρηγορίας) στην Παναγία…» 

 

2. Ο Αχέροντας στη Μυθολογία 

 

Ο Αχέρων ποταμός, ο δρόμος για τον κάτω κόσμο, πήρε το όνομά του από τη 

λέξη άχος-λύπη, Αχέρων-χωρίς χαρά, ποταμός της λύπης. Λέγεται και 

Μαυροπόταμος, γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, κατά την Τιτανομαχία, οι Τιτάνες 

για να ξεδιψάσουν ήπιαν νερό από τον ποταμό και ο Δίας πάνω στο θυμό του 

μαύρισε και πίκρανε τα νερά του.  

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέροντας αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον 

διάπλου του οποίου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο 

ψυχοπομπός Ερμής παραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα, για να 

καταλήξουν στον Άδη (Decharme, 2014). Στο δρόμο του ο ποταμός διασταυρωνόταν 

με τους Πυριφλεγέθοντα και Κωκυτό, στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, στο 

σημείο όπου βρίσκεται το αρχαίο Νεκρομαντείο του Αχέροντα, το οποίο προωθούσε 

την επικοινωνία με τις ψυχές. Αχέρων, Κωκυτός και Πυριφλεγέθων συναποτελούσαν 

τους τρεις ποταμούς του Άδη, και οι τρεις με θλιβερά ονόματα1, συμβολίζοντας την 

θλίψη και τους θρήνους του θανάτου.  

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, τα νερά του ποταμού ήταν πικρά καθώς ένα 

«στοιχειό» που ζούσε στις πηγές του, δηλητηρίαζε τα νερά. Ο Άγιος Δονάτος, 

πολιούχος της Μητρόπολης Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, σκότωσε το στοιχειό και τα 

νερά έγιναν γλυκά. Έτσι πήρε και το όνομά του το χωριό Γλυκή.  

 

2.1 Ο χθόνιος Άδης 

Ο Άδης ή Αΐδης ή Αϊδωνεύς ή Αις ή Αΐδας (δωρική διάλεκτος), γιος του Κρόνου 

και της Ρέας, αδελφός του Δία, του Ποσειδώνα και της Ήρας, δεν ήταν παλιός θεός 

της προ-ελληνικής λατρείας, αλλά «γνήσιο επικό κατασκεύασμα της αριστοκρατικής 

κοινωνίας των πρωτογεωμετρικών χρόνων, με σκοπό να απορροφήσει πλήθος 

τοπικών χθόνιων θεοτήτων ή δαιμόνων του Κάτω Κόσμου και φυσικά να 

υποκαταστήσει στο υποχθόνιο βασίλειο τον γαιάοχο Ποσειδώνα και τον καταχθόνιο 

Δία, τους οποίους οι ίδιοι οι μυθοπλάστες ύψωσαν σε ουράνιες θεότητες» 

(Παπαδόπουλος, 2007) . Πάντως, στα ομηρικά έπη εμφανίζεται μια θεότητα, ο Άδης 

ο τρομερός, τον οποίο φοβούνται και απεχθάνονται θεοί και άνθρωποι και επίσης 

ένα βασίλειο για τη διαμονή των νεκρών ψυχών καθορισμένο τοπογραφικά και 

μορφολογικά, στο οποίο βασιλεύει αυτός και η επίσης φοβερή σύζυγός του 

Περσεφόνη. 

Παρ' όλα αυτά, ο Άδης, αντίθετα με τους άλλους ολύμπιους θεούς, δεν 

μνημονεύεται πολύ συχνά από τη μυθολογία. Ελάχιστες φορές παρουσιάζεται να 

                                                            

1
 Αχέρων= χωρίς χαρά, Πυριφλεγέθων= πύρινος, Κωκυτός= θρήνος.  

   . . .      
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βγαίνει από το σκοτεινό βασίλειό του, είτε για να απαγάγει την Περσεφόνη, μετά 

από εντολή του Δία, είτε για να θεραπευθεί από τον Παιώνα στον Όλυμπο, μετά τον 

τραυματισμό του από τον Ηρακλή. Κατά τη θεομαχία επίσης εμφανίζεται να 

αναπηδά από το θρόνο του φωνάζοντας, επειδή φοβάται μήπως ανοίξει η γη και 

έρθει στο φως το βασίλειό του, φρικτό, μουχλιασμένο, βδέλυγμα των θεών 

(Μουσελίμης, 2009).  

Τα ομηρικά επίθετα για τον Άδη εκφράζουν την αγριότητα, τη φρίκη και τον 

τρόμο που εμπνέει ο υποχθόνιος θεός: «Ίφθιμος», «Κρατερός», «Στυγερός», 

«Αμείλιχτος», και «Αδάμαστος» (Παπαδόπουλος, 2007). Με την ομηρική αυτή 

ιδιότητα του φοβερού βασιλιά των νεκρών, ο υποχθόνιος θεός Άδης, θα διατηρηθεί 

και από τους μεταγενέστερους ποιητές, όπως φαίνεται από τα κοινά επίθετα που 

χρησιμοποιούν. 

Ο Δίας φοβέριζε τους θεούς πως αν κανένας τους θελήσει στο εξής να βοηθήσει 

τους Τρωαδίτες ή τους Δαναούς θα τον στείλει στα Τάρταρα που απέχουν από τον 

Άδη όσο ο ουρανός από τη γη: «…τόσσον ένερθ’ Αϊδέω όσον ουρανός εστ’ από 

γαίης…» (Όμηρος, «Ιλιάδα», Θ, 16).  

Τρομερός ο Κέρβερος «Άιδου τρίκανον σκύλακ’…» (Σοφ., «Τραχινίαι», 1098). 

Γαύγιζε και σείονταν ο τόπος. Φοβερό το έρεβος. Ο Οδυσσέας γέρνει το πρόσωπό 

του προς τις ροές του ποταμού να μην το δει. «…αυτός δ’ απονόσφι τραπέσθαι 

ιέμενος ποταμοίο ροάων…» (Όμηρος, «Οδύσσεια». κ., 528-529). 

Ανεπιθύμητο το βάραθρο της Στύγας. Δύσκολα ξανάβγαινε ο εισερχόμενος από 

αυτό. Μέσα θα είχε απομείνει και ο Ηρακλής αν δεν βοηθούσε η Αθηνά. «Ήκω 

νεκρών κευθμώνα και σκότου πύλας λιπών, ίν’ Άιδης χωρίς ώκισται θεών,…» 

(Ευρυπίδου, «Εκάβη», 1-2). 

Με παράπονο και θλίψη μεγάλη οι νεκροί εγκαταλείπουν τον Επάνω Κόσμο. Ο 

Πάτροκλος με δάκρυα εισέρχεται στον Άδη, «…ψυχή δ’ εκ ρεθέων πταμένη Αϊδόσδε 

βεβήκει, ον πότμον γοόωσα, λιπούσ’ αδροτήτα και ήβην…» (Όμηρος, «Ιλιάδα», Π., 

856-857), και παρακαλεί τον Αχιλλέα να θάψει γρήγορα το κουφάρι του, γιατί όσο 

μένει άθαφτο την ψυχή του την αποδιώχνουν οι σκιές των πεθαμένων και δεν τον 

αφήνουν να σμίξει με αυτές, να διαβεί το ποτάμι και να μπει στον Άδη. «…θάπτε με 

όττι τάχιστα, πύλας Αϊδαο περήσω. Τήλε με έργουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων, ουδέ 

με πω μίσγεσθαι υπέρ ποταμοίο εώσιν, αλλ’ αύτως αλάλημαι αν’ ευρυπυλές Αϊδος 

δω…» (Όμηρος, «Ιλιάδα», Ψ., 71-74).  

Η Ανδρομάχη θρηνεί τον Έκτορα που πηγαίνει να κλειστεί στο σκοτεινό δώμα 

του Άδη.  

«Άνδρα μου, στύλε του σπιτιού και στήριγμα δικό μου, πας να χωθείς βαθιά στης 

γης μέσα στον μαύρον Άδη, και μένα αφήνεις τον καημό και την πικρή τη λύπη». 

«…νυν δε σύ μέν Αϊδαο δόμους υπό κεύθεσι γαίης έρχεαι, αυτάρ εμέ στυγερώ ενί 

πένθεϊ λείπεις…» (Όμηρος, «Ιλιάδα», Χ., 482-483). 

Θρηνεί η Ηλέκτρα και ο χορός της απαντάει πως άδικα κλαίει και αναστενάζει. 

Με θρήνους και ευχές δε βγαίνει ο πατέρας της από τη λίμνη του Άδη. «…αλλ’ ούτοι 

τον γ’ εξ Αϊδα παγκοίνου λίμνας πατέρ’ ανστάσεις ούτε γόοισιν ούτ’ άνταις…» 

(Σοφοκλέους, «Ηλέκτρα», 137-139).  

Ο πρωταρχικός αυτός τύπος του φοβερού Άδη δεν έμεινε βέβαια αμετάβλητος 

σε όλη της αρχαιότητα, αφού μεταγενέστερα θα μεταμορφωθεί και από αμείλικτος 
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και στυγερός θα μετατραπεί σε θεό ευεργετικό, τον οποίο επικαλούνται οι άνθρωποι 

να τους χαρίζει άφθονα τα αγαθά της γης2, αλλά να τους δώσει ακόμη και καλές 

συμβουλές3. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε και την άλλη όψη, τη θετική 

και ευεργετική των χθονίων θεών, διότι, όπως αναφέρει και ο W. Burkert, ο φόβος 

του κακού είναι η μία μόνο πλευρά των χθονίων (Burkert, 1993). Το γεγονός ότι ο 

σχετικός μύθος ταυτίζει την Κόρη με την «πάρεδρο» του Άδη και την παρουσιάζει 

να μοιράζει τη φροντίδα της τόσο στον κόσμο των νεκρών όσο και στη βλάστηση 

των καρπών της γης, είναι αρκετό για να καταλάβουμε ότι οι χθόνιες θεότητες είχαν 

εξελιχθεί σε θεότητες της ευφορίας. Το γεγονός αυτό είναι απόδειξη ότι ο θάνατος 

είναι κομμάτι της ζωής. Αφ’ ότου υπάρχει γεωργία, είναι φυσικό η τροφή και 

επομένως η ζωή να αναπτύσσεται από τα βάθη της γης. Έτσι, η βασική πηγή των 

σιτηρών θα οδηγήσει στη βεβαιότητα ότι τα δημητριακά έρχονται από τους νεκρούς. 

Μάλιστα ακόμη και ο Άδης δεν είναι θεός που προκαλεί μόνο απόγνωση, τρόμο και 

φρίκη (Παπαδόπουλος, 2007). Έχοντας το βασίλειό του μέσα στη γη, η οποία 

παράγει τους δημητριακούς καρπούς, θεωρείται συγχρόνως και θεός της γεωργικής 

αφθονίας και γι’ αυτό μετονομάζεται και Πλούτων, δηλαδή ένα παράγωγο της λέξης 

πλούτος. Με αυτή τη δεύτερη ιδιότητά του, ο Άδης ως Πλούτωνας, είναι θεός 

ευεργετικός, καθώς είναι κάτοχος και χορηγός όλου του πλούτου της γης, ακόμη και 

των μετάλλων, προπάντων όμως είναι ο φύλακας και δωρητής του πλούτου των 

δημητριακών, γι’ αυτό και συνδέεται με τη θεά Δήμητρα, με την ευνοϊκή διάθεση και 

τη βοήθεια της οποίας, παράγεται η καλή σοδιά.  

 

2.2 Ο Χάρων 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Χάρων ήταν γνωστός στις περισσότερες 

ελληνικές πόλεις ως δαιμονική ύπαρξη του υποχθόνιου κόσμου, επιφορτισμένη με τη 

διαπόρθμευση των ψυχών από τον κόσμο των ζώντων στον κόσμο των νεκρών. Το 

όνομα Χάρων πιθανότατα προέρχεται από το επίθετο «χάρων», που αποτελεί 

ποιητικό τύπο του αρχαίου χαροπός/-ωπός > χαίρω. Δεδομένου ότι ο Χάρων ήταν 

χθόνια θεότητα, η απευθείας συσχέτιση με το ρήμα χαίρω οφείλεται σε ευφημισμό. 

Ο ευφημισμός καθώς και το χιούμορ, αποτελούν γνήσια ανθρώπινη αντίδραση για 

να ελαφρύνει το κακό. Δύο γνήσιες μορφές του Άδη, η Στυξ και το Έρεβος, υπήρξαν 

οι γονείς του. Το έργο του Χάρωνα προϋποθέτει την πίστη πως οι δυο κόσμοι, των 

ζώντων και των νεκρών, χωρίζονται με ποτάμι ή λίμνη και πως η φυλασσόμενη από 

τον «κύνα του Άδου» πύλη του υποχθόνιου βασιλείου βρισκόταν στην αντίπερα 

όχθη του υδάτινου χωρίσματος και ήταν προσιτή μόνο με το ακάτιον του Χάρωνα. 

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ούτε η Ιλιάδα ούτε η Οδύσσεια αναφέρουν τον Χάρωνα. Η 

Οδύσσεια μάλιστα περιγράφοντας την κάθοδο των ψυχών των μνηστήρων στον 

Άδη, αποκλείει τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου προσώπου πλην του 

Ψυχοπομπού Ερμή.  

                                                            

2
 Ο Άδης ως Πλούτων. 

3
 Κατ’ ευφημισμό Εύβουλος ή Ευβουλεύς, δηλαδή αυτός που δίνει καλές συμβουλές ή 

Κλύμενος, δηλαδή ο ένδοξος, ο ξακουστός ή Αγησίλαος, δηλαδή αυτός που συγκεντρώνει 

τους ανθρώπους στο βασίλειό του.  

   . . .      
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Οι περισσότερες παραδόσεις συνδέουν τον Χάρωνα με τον Αχέροντα, έναν από 

τους ποταμούς του Κάτω Κόσμου. Άλλος υποχθόνιος ποταμός ήταν η Στυξ. Και τα 

δύο αυτά ονόματα, καθώς και της Αχερουσίας λίμνης, στις πόλεις όπου υπήρχαν 

«στόμια» καθόδου στον Άδη ή άλλη ιερά του Κάτω Κόσμου, συνηθιζόταν να τα 

δίνουν σε παρακείμενα ρυάκια ή λιμνούλες, συνήθως βάλτους.  

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφερόμενος στην κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη 

για να πληροφορηθεί από το μάντη Τειρεσία για την επιστροφή του στην Ιθάκη 

περιγράφει λεπτομερώς το σημείο συνάντησης του Αχέροντα με τον 

Περιφλεγέθοντα και τον Κωκυτό: «… ἄραξ’ ἐκεῖ τὸ πλοῖο σου στοῦ Ὠκεανοῦ τὴν 

ἄκρη, καὶ στοῦ Ἅδη κίνησε νὰ πᾶς τ’ ἀραχνιασμένο σπίτι. Ἐκεῖ ὁ Πυριφλεγέθοντας 

στοῦ Ἀχέροντα τὸ ρέμα κυλιέται μὲ τὸν Κωκυτὸ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὴ Στύγα, κι ὁ 

βράχος ποὺ βαρύβροντα τὰ δυὸ ποτάμια σμίγουν…» (κ’ ραψωδία). Αλλά και ο 

Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» χρησιμοποιεί το όνομα Αχέρων ως μετωνυμία του 

Χάρου τη στιγμή που η Αντιγόνη οδεύει προς την τιμωρία του ηθικού της χρέους: 

«…ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει τὰν Ἀχέροντος ἀκτάν,οὔθ᾽ὑμεναίων 

ἔγκληρον,οὔτ᾽ἐπινύμφειός πώ μέ τις ὕμνος ὕμνησεν,ἀλλ᾽ Ἀχέροντι νυμφεύσω…» (4ο 

επεισόδιο, Α σύστημα, στροφή α). 

Το όνομα του Χάρωνα, που είναι ελληνικό και σημαίνει τον πρόξενο χαράς, 

μπορούσε να δίνεται και σε ανθρώπους (γνωστός ο λογογράφος Χάρων από τη 

Λάμψακο που είχε γράψει και «Χρονικά» της πατρίδας του). Για ακόμη μία φορά ο 

θάνατος αντιμετωπίζεται μέσα από τη ζωή, με αυτούς τους ανθρώπους που έφεραν 

ένα τέτοιο όνομα. Σε θεότητα του Κάτω Κόσμου ευνόητο είναι πως το όνομα δόθηκε 

ευφημιστικά, όπως και το συγγενικό όνομα «Χάροψ» (χαρωπός) ενός βοιωτικού 

θεού του Κάτω Κόσμου που επίσης το έπαιρναν και άνθρωποι. Ο Διόδωρος, 

περιγράφοντας διεξοδικά τα «περί των νομίμων των περί τους τετελευτηκότας παρ’ 

Αιγυπτίοις γενομένων» και θέλοντας να δείξει πως υπάρχουν ομοιότητες με τα 

«παρ' Έλλησι καθ' Άδου μυθολογούμενα», αναφέρει και στην Αίγυπτο έναν 

πορθμέα, ο οποίος μετέφερε με ειδικό σκάφος στην αντίπερα όχθη μικρής λίμνης το 

πτώμα κάθε ανθρώπου προτού ενταφιαστεί, και προσθέτει πως οι Αιγύπτιοι «τον 

πορθμέα, κατά την ιδίαν διάλεκτον, ονομάζουσι χάρωνα» (Παπαδόπουλος, 2007). 

Μ' αυτό, δεν θέλει να πει πως το όνομα χάρων είναι αιγυπτιακό, αλλά μόνο πως οι 

Αιγύπτιοι ονόμαζαν τον δικό τους πορθμέα (ο οποίος ήταν ζωντανός άνθρωπος) με 

ένα όνομα που αντιστοιχούσε στο ελληνικό του θεού Χάρωνα. 

Ο ελληνικός Χάρων, αρχικά ήταν ένας από τους τοπικούς δαίμονες του Κάτω 

Κόσμου. Εξελίχθηκε σε πορθμέα των ψυχών, ίσως από ξενική επίδραση (αιγυπτιακή 

ή μινωική). Ωστόσο, ως θεϊκός πορθμέας ο Χάρων ήταν εξαρτημένος από το βασιλιά 

του Κάτω Κόσμου, ο οποίος ενέκρινε να δέχεται ως αμοιβή τον οβολό, με τον οποίο 

οι συγγενείς των νεκρών τους εφοδίαζαν κατά την ταφή, απαγόρευε όμως τη 

διαπόρθμευση ζωντανών ανθρώπων, ανεξάρτητα από αμοιβή. Στο έργο του 

Λουκιανού, Νεκρικοί Διάλογοι, ο κυνικός φιλόσοφος Μένιππος αναφέρεται ως ο 

μόνος που διέσχισε ποτέ τον Αχέροντα χωρίς να πληρώσει τον οβολό αφού δεν είχε. 

Στον διάλογο αυτόν εμφανίζεται για πρώτη φορά και η ρήση «ουκ αν λάβοις παρά 

του μη έχοντος» (Μουλλάς, 2001). Με την τελευταία απαγόρευση συνδέεται ένας 

από τους ελάχιστους μύθους που δημιουργήθηκαν για τον Χάρωνα: ως πορθμέας 

είχε τολμήσει να αρνηθεί τη διαπόρθμευση του Ηρακλή, όταν ο ήρωας κατέβηκε 
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στον Άδη για να απαγάγει τον Κέρβερο. Ο Ηρακλής όμως μπόρεσε να γίνει κύριος 

του ακάτιου και να συλλάβει τον Χάρωνα, τον οποίο ξυλοκόπησε άγρια και τον 

ανάγκασε να συμμορφωθεί με την επιθυμία του. Ο βασιλιάς του Άδη τιμώρησε κι 

αυτός με τη σειρά του τον Χάρωνα ως παραβάτη ρητών εντολών.  

Φαίνεται επομένως ότι ο Χάρων των αρχαίων Ελλήνων έχει καθαρά λαϊκή βάση. 

Συγκεκριμένα, μνημονεύεται για πρώτη φορά τον 6ο π.Χ. αιώνα στο χαμένο έπος 

«Μινυάς», το οποίο αποδίδεται στον ποιητή Πρόδικο τον Φωκαέα. Είναι γνωστό ότι 

από μία σκηνή, σχετικά με τον Άδη, που υπήρχε στο έπος αυτό, εμπνεύστηκε, ο 

ζωγράφος Πολύγνωτος και ζωγράφισε σε τοίχο της Λέσχης των Κνιδίων στους 

Δελφούς τον Χάρωνα, σαν γέροντα πορθμέα, να μεταφέρει από τη μια όχθη του 

Αχέροντα ποταμού στην άλλη, τις ψυχές του έφηβου Τέλιδα και της κόρης 

Κλεοβοίας (Παπαδόπουλος, 2007). Από την τοιχογραφία αυτή στη Λέσχη των 

Δελφών προέκυψαν μεταγενέστερες παραδόσεις και εμπνεύσεις των αρχαίων 

Ελλήνων καλλιτεχνών για τον Χάρωνα, ο οποίος από τότε μνημονεύεται από τον 

Αισχύλο, κυρίως τον Αριστοφάνη, τον Ευριπίδη, τον Λουκιανό και τον Βιργίλιο, 

άλλοτε ταυτιζόμενος ή εναλλασσόμενος με τον Θάνατο και άλλοτε πάλι συγχεόμενος 

στη λαϊκή φαντασία με τον Θάνατο και τον Άδη. Μάλιστα ο Λουκιανός, ο οποίος, 

στα έργα του αντιμετωπίζει τις νεκρικές αντιλήψεις και συνήθειες της εποχής του με 

ορθολογική κριτική και με ειρωνική και σκωπτική διάθεση, στο έργο του Κατάπλους 

ή Τύραννος παρουσιάζει τον Χάροντα να παραπονιέται στην Κλωθώ σαν 

επιχειρηματίας για διαφυγόντα κέρδη, αντιμετωπίζοντας εντελώς κερδοσκοπικά τον 

ρόλο του πορθμέα (Μουλλάς, 2001). Ο Ευριπίδης, Άλκηστις (441), χρησιμοποιεί για 

τον Χάροντα το επίθετο νεκροπομπός, το οποίο ο Λουκιανός και οι άλλοι 

συγγραφείς συνηθίζουν να χρησιμοποιούν για τον θεό Ερμή. Ο Χάρων 

παριστανόταν συνήθως σαν ρωμαλέος αυστηρός γέροντας με ξανθά μαλλιά, με 

σπινθηροβόλα μάτια, μαυροφορεμένος, με βρώμικο χιτώνα από τις λάσπες του 

Αχέροντα ποταμού. Η μορφή του Χάροντα είναι πιο ήπια στα ανάγλυφα και τις 

νεκρικές ληκύθους της αττικής τέχνης, στα έργα της οποίας απεικονίζεται «με πολύ 

γλυκιά και γενικά υπομονετική και μελαγχολική φυσιογνωμία, σαν συμπονετικός 

φίλος των νεκρών». Από τις διάφορες παραστάσεις του Χάροντα καλύτερη είναι 

αυτή της αττικής ληκύθου (Εθνικό Μουσείο), κατά την οποία απεικονίζεται «ως 

γέρων ναύτης του αρχαίου ναυτικού στόλου του Πειραιά, προς το πλοιάριο του 

οποίου ο Έρμης οδηγεί μια νεκρή, ενώ γύρω από αυτόν πετούν στον αέρα πολλές 

μικρές φτερωτές μορφές, δηλαδή οι ψυχές των νεκρών, τα είδωλά τους». Στις 

νεότερες λαϊκές παραδόσεις, ο ελληνικός λαός φαντάζεται το Χάροντα 

μαυροφορεμένο, καβαλάρη πάνω σε μαύρο άλογο, που στο πέρασμά του μαυρίζουν 

τα πάντα, να μεταφέρει τις ψυχές στο σκοτεινό βασίλειο. Με την πάροδο του χρόνου 

ο νεοελληνικός Χάρος έγινε τόσο δημοφιλής, ώστε αντικατέστησε πρώτα τον Άδη 

και ύστερα τον επίσης δημοφιλή Θάνατο των αρχαίων Ελλήνων (Σακκέτος, 2014). 

Ο Χάρος, για την νεοελληνική πραγματικότητα ταυτίστηκε µε το Θάνατο και 

όπως ο αρχαίος Ερµής ψυχοποµπός παίρνει την ψυχή των ανθρώπων και πάει τους 

νεκρούς στον Άδη. Έτσι σχετικά µε αυτή την πεποίθηση ο Χάρος έγινε 

προσωποποίηση της λήξης της ζωής, το γεγονός το οποίο παρατηρείται και στη 

γλώσσα, π.χ. οι όροι «χαροπαλεύω» και «χαροπάλεµα» που χρησιμοποιούνται για 

να περιγραφτεί ο μελλοθάνατος. Το λογοτεχνικό πρότυπο της επιθανάτιας αγωνίας 

   . . .      
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ως πάλης µε το Χάρο θα µπορούσαµε να ιχνεύσουµε ως τις τραγωδίες του Ευριπίδη 

στο έργο του οποίου βρίσκουµε πρώτη φορά το µυθολογικό υπόδειγµα. Στο έργο 

«Άλκηστις» (256-6, 361, 439-41) ο Ηρακλής παλεύει µε το Θάνατο για την ψυχή της 

πρωταγωνίστριας. Σε µεταγενέστερη εκδοχή αυτού του µοτίβου στα ακριτικά 

τραγούδια, ιδιαίτερα στο τραγούδι «Ο ∆ιγενής και ο Χάρος» τα καταφέρνει μάλιστα 

να νικήσει τον αντίπαλό του. Μεταφορικά ο Χάρος σημαίνει το καθετί που επιφέρει 

θάνατο, καταστροφή ή όλεθρο και συμφορά (Αναγνωστόπουλος, 1984). Λέμε, για 

παράδειγμα: α) «Παλεύει με τον χάρο», β) «Πήγε στην πόρτα τού χάρου», δηλαδή 

παραλίγο να πεθάνει ένας άνθρωπος. γ) «Ξέφυγε από τα νύχια (ή από το το στόμα) 

του χάρου», δηλαδή διέφυγε ένας άνθρωπος του θανάτου ή, τουλάχιστον, διέτρεξε 

σοβαρό κίνδυνο. δ) «Τον βλέπω σαν τον χάρο», δηλαδή ένας άνθρωπος μου είναι 

πάρα πολύ μισητός. ε) «Όποιον πάρει ο χάρος», που λέγεται σε περιπτώσεις που 

κάποιος θέλει να σκοτώσει ορισμένους πυροβολώντας όπου να’ ναι, στ) «Τον ξέχασε 

ο χάρος», που λέγεται για κάποιον που είναι υπέργηρος. Υπάρχουν, βεβαίως, και 

πολλές παροιμίες όπως για παράδειγμα: α) «Ο χάρος τον παρακαλεί, κι εκείνος 

καμαρώνει», που λέγεται για κάποιον που, ενώ απειλείται από καταστροφή, δείχνει 

να μην ανησυχεί. β) «Χάρε, χαρά που μου 'φερες και λύπη που μου πήρες», που 

λέγεται για κάποιον που χαίρεται με τον θάνατο άλλων. 

 

3. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις για το Θάνατο σε άλλους πολιτισμούς 

 

Το αγωνιώδες ερώτημα: από πού έρχεται ο άνθρωπος και πού τελικά πηγαίνει, 

εντείνει στην προσπάθεια κατανόησης και συνειδητοποίησης των υπαρξιακών 

ζητημάτων: τι είναι ζωή; Ανακαλύπτει κανείς ότι τα δυο ερωτήματα περισσότερο 

από αντιθετικά μοιάζουν να είναι συζυγή. Το ένα να γεννά και να αναπαράγει το 

άλλο.  

Ο θάνατος του ανθρώπου και του όποιου άλλου όντος στο πρόσωπο της γης, 

είναι αναπόφευκτο φαινόμενο, είναι θέμα χρόνου και είναι τόσο φυσικός όσο και η 

γέννησή τους. Παρά ταύτα, ο άνθρωπος οφείλει να ζει, να ενεργεί, να δημιουργεί 

και να συμπεριφέρεται ως να είναι αθάνατος. Έτσι μόνο μπορεί να 

δραστηριοποιείται εντός της κοινωνίας του καθημερινά και να απολαμβάνει το θείο 

δώρο της ζωής. Ο φόβος του ανθρώπου για τον άγνωστο κόσμο που του ανοίγει τις 

θύρες του μόνο με το θάνατό του και που ωστόσο συνορεύει άμεσα με τη ζωή και 

αποτελεί τη φυσική εξέλιξή της και συνέπειά της, παρακινεί τον άνθρωπο και 

ευρύτερα τον λαό να πλάθει έναν κόσμο που πλησιάζει αυτόν που γνωρίζει μόνο 

καλά: τον εν ζωή, που είναι συχνά παρήγορα φανταστικός, ελπιδοφόρος ή 

απαισιόδοξος, ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμά του, ανάλογα με τα πιστεύω του και 

τις φαντασιώσεις του, ανάλογα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του και τις 

παραδόσεις του. 

Οι απόψεις των Αμπορίτζινις της Αυστραλίας για το θάνατο, σχετίζονται με τον 

τρόπο ζωής και με τις αντιλήψεις τους. Όπως στη ζωή είναι στενά δεμένοι με τη 

φύση, έτσι και στο θάνατο, πιστεύουν ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο. Σύμφωνα με τις 

δοξασίες τους, μετά θάνατον οι ψυχές των ανθρώπων εισδύουν στον κόσμο των 

ονείρων, που τον ονομάζουν Dreaming (Ιωσηφίδου, 1999). Αν και η ζωή κατά τη 

γενική αντίληψη είναι αντίθετη με την μετά θάνατον ζωή, κατά την ίδια αντίληψη ο 
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θάνατος γίνεται εξ αρχής αποδεκτός ως η φυσική συνέχεια της ζωής. O Μπερξόν στη 

θεωρία του Elan Vital παρομοιάζει την πορεία της ανθρώπινης ζωής από τη στιγμή 

της σύλληψής της ως και το θάνατο ως μία μετάβαση μέσα από τρία στάδια: 

σκοτάδι-φως-σκοτάδι. Η αισιοδοξία των Αμπορίτζινις πηγάζει από το δέσιμό τους με 

τη φύση. Πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι το open endedcontinuum και η είσοδος στον 

κόσμο των ονείρων, ότι είναι ο ιστός της ζωής ακόμη και στο φυσικό θάνατο. Σε 

τελική ανάλυση πιστεύουν, ότι ο άνθρωπος και η φύση είναι ένα ενιαίο σύνολο ή 

ένας αριθμός από σύμβολα, τα totem, όπως άλλωστε υπαγορεύεται από τη 

θρησκευτική τους κατεύθυνση, τον Τοτεμισμό (Ιωσηφίδου, 1999). 

Με το παράδειγμα των Αυστραλών ιθαγενών οριοθετείται μία λογική της 

αναλογίας μεταξύ των δοξασιών: αυτών δηλαδή για τη ζωή, που τον κόσμο της με τις 

χαρούμενες ή τις λυπητερές όψεις του ο άνθρωπος γνωρίζει καλά –εντός του δικού 

του κοινωνικού περιβάλλοντος- και εκείνων των δοξασιών για την μετά τον θάνατο 

ζωή. 

Σε όλους τους λαούς και τις θρησκείες συναντούμε την ιδέα της μετά θάνατον 

ζωής, την πεποίθηση ότι υπάρχει ένας σημαντικότερος προορισμός, ένας τόπος στο 

ασύγκριτο, στον οποίο θα φτάσουν οι ψυχές μετά από το πέρασμά τους από αυτήν 

την διάσταση.  

Στο Μεξικό ο θάνατος γιορτάζεται με τη μορφή «πανηγυριού». Η Γιορτή των 

Νεκρών δεν έχει ομοιογενή χαρακτήρα, αλλά διαφέρει ανά κοινωνική ομάδα. 

Κάποιες κοινότητες ξεκινούν τις προετοιμασίες τους από τις 15 Μαΐου, στην σπορά 

του Σεμπασούτσιλ4, ενώ κάποιες άλλες στις 29 Σεπτεμβρίου, στη γιορτή του Αγίου 

Μιχαήλ5. Οι τελετουργικές παραλλαγές είναι αρκετές, παρά ταύτα, όλες 

επικεντρώνονται σε κάποιες κοινές εστίες: το καλωσόρισμα και τον αποχαιρετισμό 

των πνευμάτων, τις προσφορές προς τους νεκρούς, τον καλλωπισμό των τάφων, τις 

αγρυπνίες στα νεκροταφεία, τις θρησκευτικές λειτουργίες (Gomezbeck, 2013). 

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών στολίζουν γειτονιές, πλατείες, σπίτια, σχολεία 

και δημόσιες υπηρεσίες, με τον ίδιοι ζήλο που δείχνουν και κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων. Ο Βωμός των Νεκρών είναι το βασικότερο στοιχείο του στολισμού 

και του ίδιου του εορτασμού. Μια ή δυο μέρες πριν από τις γιορτές, οι συγγενείς των 

νεκρών πηγαίνουν στα νεκροταφεία για να τα καθαρίσουν και να διακοσμήσουν 

τους τάφους με λουλούδια και κεριά. Σε πολλές περιπτώσεις ο κόσμος στρώνει 

τραπέζι στις ταφόπλακες και βάζει μουσική στη διαπασών. Στα σπίτια οι προσφορές 

τοποθετούνται στο βωμό, για την κάλυψη του οποίου χρησιμοποιούνται τα 

καλύτερα τεχνητά τραπεζομάντιλα. Ο βωμός διακοσμείται με πολύχρωμα χαρτιά, 

λουλούδια, κεριά, θυμιατά, φαγητά, ποτά, φρούτα και νερά. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

4
 Λουλούδι με πολύ έντονο άρωμα. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως «νεκρολούλουδο». 

5
 Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όπως και στην Ελλάδα είναι ο προστάτης των ψυχών.  

   . . .      
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Εικόνα 1,2: Γιορτή Νεκρών στο Μεξικό 

 

Στη λήξη της γιορτής οι ζωντανοί αποχαιρετούν τους νεκρούς με πυροτεχνήματα 

και με καμπάνες που χτυπούν χαρμόσυνα. Μουσικά συγκροτήματα και μπάντες, που 

παίζουν πένθιμα εμβατήρια ή άλλες μελωδίες, συνοδεύουν τους νεκρούς ως τα 

νεκροταφεία, για να επιστρέψει ο καθένας στον τάφο του (Gomezbeck, 2013). 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, θα συναντήσει κανείς κάτι ανάλογο. Σε διάφορες 

περιοχές της Θεσπρωτίας, την Δευτέρα του Πάσχα, οι συγγενείς με τη συνοδεία 

μπάντας παραδοσιακής μουσικής, επισκέπτονται τους δικούς τους νεκρούς στα 

νεκροταφεία. Αυτό συμβαίνει για να γιορτάσουν όλοι μαζί και πάλι την Ανάσταση 

που έχει προηγηθεί και η οικογένεια κατά κάποιον τρόπο να συνενωθεί.  

 

 

Εικόνα 3 :Μουσικό συγκρότημα στη          

Θεσπρωτία 

 

Εικόνα 4: Μουσικό συγκρότημα στο 

Μεξικό 

 

Η γιορτή των νεκρών αναθερμαίνει την περηφάνια του κόσμου για τον 

πολιτισμό και την παράδοσή του, βοηθά τις οικογένειες να έρθουν πιο κοντά, τους 

φίλους, τους γείτονες μα και στους αγνώστους να σμίξουν. Οι άνθρωποι 
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προσεύχονται, γλεντούν, χορεύουν, πίνουν, τρώνε, τραγουδούν, την ίδια ώρα που οι 

ψυχές ευφραίνονται, επειδή δεν λησμονήθηκαν.  

Για τους Μεξικανούς, ο θάνατος είναι η μόνη βεβαιότητα στη ζωή. Ίσως γι’ αυτό 

να συμφέρει τον θνητό να τον έχει φίλο καλό. Να τον ακούει. Να του μιλά. Να 

τρώνε, να πίνουν και να γλεντούν μαζί. Ο Μεξικάνος φαίνεται να έχει αντιληφθεί 

αυτή την αναγκαιότητα εδώ και αιώνες. Γιορτάζει τον θάνατο κάθε χρόνο, με 

μουσική και χορό. Για τρεις ή τέσσερις μέρες ή και για μια ολόκληρη εβδομάδα. 

Ακριβώς όπως ο Έλληνας, χρόνια πριν, γιόρταζε τον γάμο.  

 

4. Επίλογος 

 

Ο άνθρωπος προσπάθησε από τα πρώτα του βήματα πάνω στη γη να ερμηνεύσει 

τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούσε. Αργότερα πιο ώριμος διανοητικά, επιχείρησε 

μέσα από τη φιλοσοφία να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής και να 

προσδιορίσει με τον τρόπο αυτόν και τη δική του θέση (Προύσαλης, 2007). Το 

δυσκολότερο ζήτημα που είχε να αντιμετωπίσει πάντα ήταν ο θάνατος σαν μια 

αναπόδραστη συνθήκη που άλλαζε ολοκληρωτικά τη ζωή του και την καθόριζε 

πολλές φορές καταλυτικά, καθιστώντας τον τη μοναδική απόλυτη σταθερή αλλά και 

το μεγαλύτερο μυστήριο της ζωής.  

Από τις απαρχές της μυθικής σκέψης σε όλες τις μυθολογίες των λαών της 

αρχαιότητας ο άνθρωπος στάθηκε μπροστά στο ζήτημα του θανάτου με μια διάθεση 

ερμηνείας, κατανόησης, αποδοχής αλλά και αμφισβήτησης. Οι ιστορίες που 

επινόησε προσπάθησαν να κάνουν τον πολύπλοκο και χαοτικό κόσμο κατανοητό 

άρα και αποδεκτό. Απάντησαν στο «γιατί και το πώς» δίνοντας νόημα στη ζωή του. 

Παράλληλα μέσα από τις ιστορίες αυτές εκφράστηκε κι ο πόθος του ανθρώπου να 

νικήσει την πραγματικότητα αλλά και να συμφιλιωθεί με το αναπότρεπτο του 

θανάτου. 

Στο σημείο αυτό διακρίνεται μια ουσιώδης αντίθεση του σύγχρονου τρόπου 

ζωής και των παραδοσιακών προσεγγίσεων. Ο σύγχρονος άνθρωπος διακατέχεται 

από μια αίσθηση ότι είναι πανίσχυρος, ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα, ότι 

καθυποτάξει τα πάντα. Σε αυτό ίσως να συμβάλλουν και τα αλματώδη επιτεύγματα 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Και όμως, το πεπρωμένο του θανάτου, δεν μπορεί να το 

αποφύγει. Αντιδρά, λοιπόν, σε αυτό, με την απώθηση. Προσποιείται ότι το ξεχνά. 

Προσποιείται ότι το ξορκίζει μέσα από τη χαρά, πολλές φορές μια χαρά επιφανειακή 

και επιτηδευμένη.  Όμως αυτό δεν είναι αποτελεσματικό γιατί ακριβώς είναι 

ψεύτικο. Απεναντίας, η αρχαιοελληνική μυθολογία «εξανθρωπίζοντας» με δεκάδες 

τρόπους το Θάνατο έκανε τους ανθρώπους να συμβιβάζονται πιο εύκολα με αυτόν, 

να τον χειρίζονται καλύτερα. Το ίδιο και η Ηπειρώτικη παράδοση, ζωντανή μέχρι 

σήμερα. Τον κοιτά κατάματα ως κομμάτι της ζωής, πενθεί για την απώλεια αλλά και 

το υπαρξιακό δράμα, όχι, όμως, ως μορφή «απόδρασης» από τη ζωή αλλά ως τη 

βασική επιβεβαίωση της.  

Το να μιλάει κανείς για το θάνατο και την απώλεια γενικότερα, δεν είναι εύκολο. 

Είναι όμως αναγκαίο, καθώς ο θάνατος αποτελεί κομμάτι του κύκλου της ζωής. 

Μιλώντας γι’ αυτόν, ο άνθρωπος ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με τη 

ζωή, αλλά και με όλους αυτούς που έφυγαν και τους κουβαλάει μέσα του. 

   . . .      
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Τοποθετείται απέναντι στις μεγάλες και μικρές απώλειες στη ζωή του, δίνει νόημα 

στην καθημερινότητά του, ζώντας την κάθε μέρα σαν ξεχωριστή, αφού ο θάνατος 

καταστρέφει την ψευδαίσθηση μιας ατέρμονης συνέχειας. Με άλλα λόγια 

συμφιλιώνει τον άνθρωπο με ένα φυσικό φαινόμενο και αναδεικνύει την ουσία της 

ζωής, τον μαθαίνει να ζει.  

Αναζητώντας να βρει κανείς την ταυτότητα της Παραμυθιάς, θα καταλήξει σε 

μονόδρομο. Ένας μονόδρομος που οδηγεί στον Αχέροντα. Ξεπερνώντας την υλική 

υπόσταση του ποταμού και διερευνώντας αυτά που για αιώνες συμβολίζει. Το 

μεταίχμιο της ζωής και του θανάτου. Του υπαρκτού και του μεταφυσικού κόσμου. Το 

σημείο που προκαλεί δέος μέχρι και σήμερα και περικλείει τα αόρατα και 

μεταφυσικά στοιχεία που κάνουν ιδιαίτερη την Παραμυθιά. Ο θάνατος, η θλίψη και 

το πένθος, ο χωρισμός, η ξενιτιά, η απώλεια των οικείων ανθρώπων είναι μέσα στο 

παιχνίδι της καθημερινότητας. Γιατί όλο αυτό το κεφάλαιο να πάρει αρνητική χροιά; 

Πόσα ποιήματα, πόσοι στίχοι, πόσα τραγούδια έχουν χιλιο-ειπωθεί από άκρη σε 

άκρη; Τόσες πολλές ιστορίες, που έχουν εμπνεύσει απλούς ανθρώπους να γράψουν, 

να τραγουδήσουν και να χορέψουν τον πόνο. 

Οι λατρευτικές συνήθειες και οι τελετουργίες που σχετίζονται με το θάνατο, 

είναι συνυφασμένες με το χορό και το τραγούδι, σε διάφορους λαούς. Οι χοροί, οι 

μουσικές και τα τραγούδια μπορεί να έχουν διαφορετική προέλευση και ιστορία, 

παραδόσεις και αντιλήψεις, έχουν όμως ένα κοινό. Οι άνθρωποι συνδέονται με την 

αναζήτηση της ζωής και την θλίψη της απώλειας.  Ο ανθρώπινος πόνος, ο θρήνος 

συνδέεται με τη μουσική και το χορό, αγγίζοντας οριακά συναισθήματα. Οι 

«πρωταγωνιστές» ταυτίζονται, υποδύονται, επικοινωνούν με το μεταφυσικό, το 

Θείο ή το θάνατο. Μπορεί λοιπόν να αντιληφθεί κανείς, ότι το να τραγουδήσεις ή να 

χορέψεις την απώλεια, προαπαιτεί συμφιλίωση και αποδοχή με την ιδέα του 

θανάτου. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, όπου ακόμη 

και τα πανηγύρια ή οι εκδηλώσεις χαράς, ξεκινούν με ένα τραγούδι του χάρου, 

αφιερωμένο σ’ αυτούς που «απουσιάζουν». Στην Ήπειρο ακόμη και ο γάμος 

ξεκινάει με μοιρολόι. Ο θάνατος καταφέρνει με τον τρόπο αυτό να γίνει 

αναπόσπαστο μέρος της χαράς. Καταφέρνει να ενώσει τους ανθρώπους, την ίδια 

στιγμή που τους χωρίζει. Καταφέρνει να αλλάξει πρόσωπο, και να είναι 

καλοδεχούμενος ακόμη και στο γλέντι. Οι Ηπειρώτες γνωρίζουν ότι η μουσική 

«γιατρεύει». 

Η συμφιλίωση με το θάνατο, η συγκατοίκηση με τον Χάρο, περικλείουν ανά τους 

αιώνες το θάρρος της αντιμετώπισης του βέβαιου τέλους, του άλλου κόσμου με τον 

υπαρκτό. Συναισθήματα ορατά, κρυμμένα ή λησμονημένα, πλανώνται στον αέρα της 

περιοχής και αναζητούν αποδοχή. Ο Αχέρων είναι πάντα εκεί, για να διευκολύνει 

την κάθαρση της ψυχής και την επικοινωνία με κάτι ανώτερο και λατρευτό. Βοηθά 

στην μεταμόρφωση σε κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητα και την υπέρβαση 

από τις συνθήκες της κανονικής ζωής.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωστοποιήσει και να αναδείξει  την 

έννοια της ταυτότητας χώρου - διεθνώς place brand - και τη μεθοδολογία της 

προβολής, προώθησης και υποστήριξης της ταυτότητας χώρου (place branding). 

Επίσης να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας ταυτότητας χώρου για κάθε 

περιοχή στο πλαίσιο της σύγχρονης ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης 

πραγματικότητας και του glocal, καθώς οι περιοχές (πόλεις, δήμοι, κοινότητες) 

ανταγωνίζονται τόσο για ανθρώπινους όσο και χρηματικούς πόρους και, 

ταυτόχρονα, παράγοντας τοπικά προϊόντα μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη, 

χωρίς σύνορα αγορά. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία μελετά το ισχύον place brand 

του Δήμου Σουλίου και στοχεύει στο να λειτουργήσει βοηθητικά αναδεικνύοντας και 

κωδικοποιώντας μεθόδους και λύσεις για ένα ισχυρότερο place brand και ένα πιο 

αποτελεσματικό place branding/ destination marketing για τον υπό μελέτη χώρο.  

 

Abstract 

The purpose of this essay is to introduce every potential reader to the idea of 

place brand and the tools of place branding.  It also aims at citing the necessity for 

every region to create and promote its own place brand in the international but also 

glocalized market, where regions even of the same country compete for human 

resources and investments. In addition, this essay focuses on the existing brand of 

the Municipality of Souli (Epirus, Greece) suggesting ways and methods for a 

successful place brand and branding, as well as destination marketing for this 

region.  

 

 

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

Γενικά, ο όρος place brand αναφέρεται στην αντίληψη  των ζώντων και δρώντων 

ενός χώρου τόσο για τον υλικό όσο και για τον άυλο, ανθρωπογενή και μη 

χαρακτήρα του χώρου. Πρόκειται για έναν αυτοχαρακτηρισμό (“who we are”).  

Η ταυτότητα ενός χώρου μπορεί να είναι οργανική αλλά και αποτέλεσμα 

στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν αποκλείεται να είναι μίξη στοιχείων τόσο οργανικών 

όσο και στρατηγικών, φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά. Η οργανική ταυτότητα 

χώρου (organic place brand) προκύπτει από το ιστορικό υπόβαθρο ενός χώρου και 

συχνά σχετίζεται με θρησκείες, έθιμα, μύθους ή πραγματικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στην περιοχή κατά το παρελθόν. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που στιγματίζουν ένα χώρο (θετικά, αρνητικά), προέρχονται από 

το παρελθόν και κληρονομούνται αναγκαστικά στο παρόν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα οργανικού place brand αποτελούν οι αρχαίοι πολιτισμοί που συνεχίζουν 

να συνδέονται και να χαρακτηρίζουν το χώρο στον οποίο εξελίχθηκαν, όσο και αν 

έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε μέχρι σήμερα. Το φαινόμενο αυτό, της  χωρικής 

κληρονομιάς, αφορά τον ελλαδικό χώρο στο σύνολό του καθώς οι αρχαιοελληνικοί 

πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν εδώ, ακόμα και τόσους αιώνες μετά συνεχίζουν και 

θα συνεχίζουν να δίνουν συγκεκριμένη ταυτότητα στην εκάστοτε σύγχρονη Ελλάδα. 

Το οργανικό place brand που αποκτά ένας χώρος αποτελεί τυχαία εξέλιξη σε 

αντίθεση με το στρατηγικό place brand που πρόκειται για μεθοδευμένη και 

οργανωμένη διαδικασία μέσω της οποίας ένας χώρος αποκτά ή επιθυμεί να 

αποκτήσει ταυτότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, στη σύγχρονη πραγματικότητα η δημιουργία ταυτότητας 

χώρου είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού με επικεφαλής την εκάστοτε 

διοικητική αρχή. Η δημιουργία ταυτότητας χώρου μπορεί να αφορά μια ολόκληρη 

χώρα/έθνος μέχρι και μια μικρή δημοτική Περιφέρεια ή χωριό. Στη σημερινή 

παγκοσμοιοποιημένη αγορά των μεταφορών υλικών, ανθρώπινου και χρηματικού 

δυναμικού, ακόμα και ιδεών όπως αναφέρει ο Fair  (2013) και οι Hanna και Rowley 

(2008) που υπερπηδά τα γεωγραφικά σύνορα, οι διάφορες περιοχές, ακόμα και 

εντός του ίδιου κράτους, ανταγωνίζονται για προσέλκυση χρηματικών και μη πόρων. 

Ο ανταγωνισμός αυτός καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ταυτότητας χώρου καθώς και 

τη διαχείριση αυτής, στο διηνεκές και όχι βραχυπρόθεσμα,  με στόχο την επίτευξη 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Η δημιουργία ταυτότητας χώρου, ως αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, 

αποτελεί μια δύσκολη και μακροπρόθεσμη διαδικασία που μπορεί τυπικά να 

απασχολεί τη διοικητική αρχή  - οφείλει να έχει τον πρώτο λόγο -   όμως αφορά σε 

ένα σύνολο διαφορετικών ομάδων διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

συμφερόντων. Η ύπαρξη πολλών μετόχων (stakeholders)  στο χώρο, συχνά με 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, απαιτεί σωστό σχεδιασμό και σωστές 

αποφάσεις, δράσεις και αναδράσεις στο πλαίσιο της δημιουργίας ταυτότητας,  

ικανής να προάγει το κοινό καλό όλων των εμπλεκόμενων ομάδων. 

Οι βασικοί μέτοχοι που χαρακτηρίζουν ένα χώρο μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρείς μεγάλες ομάδες, όπως αναφέρεται από όλους σχεδόν 

τους place marketeers που συμπυκνώνονται σε ένα τρίγωνο - πυραμίδα, το οποίο 
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αποτελείται από τη δημοτική αρχή, τους κατοίκους του χώρου και τους 

επιχειρηματίες (Διάγραμμα 1). Στην κεφαλή της πυραμίδας βρίσκεται η διοικητική 

αρχή η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία της δημιουργίας αλλά 

και μετέπειτα υποστήριξης της ταυτότητας χώρου. Πρόκειται για το μέντορα της 

διαδικασίας που σκοπό έχει να δημιουργήσει εκείνο το place brand που θα μπορεί 

να υποστηριχθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με στόχο το κοινό όφελος όλων των 

μετόχων. Τα τρία, λοιπόν, βασικά μέρη θα πρέπει να θέτουν κοινούς στόχους και να 

χαρακτηρίζονται από σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης.  

Το place brand μπορεί και πρέπει να εξειδικεύεται, ώστε να εκπέμπει τα 

κατάλληλα μηνύματα στον εκάστοτε αποδέκτη. Για παράδειγμα, κάτω από την 

κεντρική ομπρέλα του brand μιας περιοχής  μπορεί να υπάρχει business 2 business 

place brand, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων για υπενοικίαση δημόσιας 

περιουσίας, για επενδύσεις real estate καθώς και tourist place brand με απώτερο 

σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Ακόμα κάποιας μορφής policy place 

brand, πολιτικό δημιούργημα της διοικητικής αρχής που στόχο έχει έμμεσα τη 

δημιουργία κουλτούρας στους μετόχους του χώρου με άμεσο, όμως, στόχο τη 

δημιουργία συγκεκριμένου place brand. Το place brand αφορά τα μοναδικά 

ανταγωνιστικά ή εν δυνάμει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το 

χώρο αλλά και τα μέρη που το αποτελούν. Μπορεί να προκύπτει ως αποτέλεσμα των 

καιρικών συνθηκών, του φυσικού τοπίου,  των εθίμων και παραδόσεων, της 

γεωπολιτικής θέσης του χώρου, των φυσικών αποθεμάτων, του νομικού-

φορολογικού καθεστώτος, του ανθρώπινου δυναμικού και των 

χαρακτηριστικών/αξιών του κ.ά.  

Η δημοτική αρχή, ως κεφαλή της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού 

ταυτότητας για την περιοχή, με τα κατάλληλα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίσει 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα δώσουν το brand στο χώρο, να ακολουθήσει 

διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέρη του τριγώνου και, εν συνεχεία, μεθοδικά να 

μεταβιβάσει αυτές τις αξίες σε όλους τους μετόχους. Εκείνοι, με τη σειρά τους, αφού 

τα υιοθετήσουν και όχι απλά τα αποδεχτούν,  πρέπει να τα προβάλλουν συνεχώς με 

πατριωτικές και όχι σοβινιστικές - εθνικιστικές μεθόδους.  

Έχει παρατηρηθεί πως το στάδιο δημιουργίας place brand από τη διοικητική 

αρχή ενός χώρου απέχει αρκετά από την εφαρμογή αυτού. Ως αποτέλεσμα, είναι 

αναγκαία η εκπαίδευση, κυρίως, των κάτοικων για την υποστήριξη και υιοθέτηση 

του brand που προτείνεται. Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται έντονα σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα, στα οποία παρατηρείται αποτυχία των διοικητικών αρχών να 

εφαρμόσουν περιβαλλοντικές πολιτικές λόγω κακής εκπαίδευσης των κατοίκων. 

Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο αυτό στην Περιφέρεια Ηπείρoυ (Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019) και σύμφωνα με το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο και στο Δήμο Σουλίου. Αντίστοιχα προβλήματα δύναται να αντιμετωπίζει η 

διοικητική αρχή και με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής. 

Συχνή επιδίωξη των διοικητικών αρχών είναι η δημιουργία κουλτούρας 

εμπιστοσύνης, οικονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας, φιλοπεριβαλλοντικών 

μεθόδων παραγωγής, εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς  κ.α. 

Επιδιώξεις που απαιτούν χρόνο και εκπαιδευτικά εργαλεία. Η υιοθέτηση, συνεπώς, 

ενός place brand από τις διοικητικές αρχές όσο αισιόδοξο, φιλοπεριβαλλοντικό, 

   . . .      
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σύγχρονο, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα του glocal και εάν είναι, δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση επιτυχία, εάν δεν υιοθετηθεί και από τα άλλα δύο 

μέρη του τριγώνου-πυραμίδας (κάτοικοι/ επιχειρηματίες). Ίσως αυτό και να 

αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι της διαδικασίας του place brand. Εκείνο που 

απαιτεί οργάνωση και φέρει ρίσκο. 

Το place brand με άλλα λόγια: «Ο θεόγυμνος, είναι θεόγυμνος για όλα τα μάτια 

του κόσμου. Αν όμως βάλει τα αγαπημένα του ρούχα, και όχι απαραίτητα τα καλά 

του, εν μέρει, καθοδηγεί το πώς οι άλλοι θα τον βλέπουν»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Το τρίγωνο του place brand 

 

 

2. Στόχοι και μορφή του place brand. Το παράδειγμα της Στοκχόλμης 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται συμπληρωματικά πως μετά τη δημιουργία του 

brand για έναν χώρο ακολουθεί η διαδικασία της υποστήριξης, προβολής και 

προώθησης αυτού.  

Place brand και place branding αποτελούν αναπόσπαστη ενότητα και δεν 

μπορούν αλλά ούτε και υπάρχει ουσία να υφίστανται αυτοτελώς. Διεθνώς ο στόχος 

του δίπτυχου place brand/ing συνοψίζεται στο ακόλουθο motto: “from location to 

destination”.  

Το place brand, μορφολογικά, μπορεί να παρομοιαστεί με το brand ενός 

επιχειρηματικού ομίλου (corporate brand), όπως αναφέρουν οι Ashworth και  

Kavaratzis (2009)  και όχι με το brand ενός προϊόντος. Αυτό γιατί, όπως ένας όμιλος 

αποτελεί μια ομπρέλα άλλων επιχειρήσεων, πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών 

και αγαθών, έτσι και ένας χώρος δύναται φυσικά, υλικά και δομικά να  

διαφοροποιείται καθώς και να αποτελείται από διάφορες και διαφορετικές ομάδες, 

συχνά συγκρουόμενων συμφερόντων, διαφορετικών αξιών, χαρακτηριστικών και 

επιδιωκόμενων στόχων.  

Δομικά, το brand ενός χώρου θα πρέπει να είναι κατανοητό, να έχει ισχυρά 

σύμβολα (ευανάγνωστα και εύκολα αποτυπώσιμα), να «εμφανίζεται» συχνά σε 

πραγματικό και διαδικτυακό χώρο, να έχει μακροπρόθεσμους στόχους, να 

μεταφέρεται - διαφημίζεται εύκολα από στόμα σε στόμα (word of mouth /internet 

Δημοτική/διοικητική αρχή

Επιχειρήσεις

Place brand

Πολίτες/κάτοικοι/

εργαζόμενοι και 

μη
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w.o.m.), να εμφανίζεται και να τονίζεται όπως πρέπει κάθε φορά, ανάλογα με τον 

εκάστοτε δυνητικό αποδέκτη και να χαρακτηρίζει το πνεύμα και την κουλτούρα των 

διαφόρων μετόχων του χώρου.  

Τα βασικότερα στοιχεία συνοπτικής και φωτογραφικής εκπροσώπησης του 

place brand συνηθίζεται να είναι το logo και το motto. Δύο μινιμαλιστικά στοιχεία, 

γραφιστικής και λεκτικής μορφής που πρέπει να αναδεικνύουν, όμως, 

πλουραλιστικά την κουλτούρα, τις αξίες, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του 

γεωγραφικού χώρου, των κατοίκων αυτού, των επιχειρηματιών. Το αποτέλεσμα, 

συνεπώς, θα πρέπει να είναι λιτό, μεστό, ξεκάθαρο, φωτογραφικό, συμβατό στη 

σύγχρονη πραγματικότητα του “tweeting” και ξεχωριστό στον κόσμο της αχανούς 

πληροφορίας.  Logo και motto θα πρέπει να εμφανίζονται στο πλαίσιο του σταδίου 

του branding ως επικοινωνιακά στοιχεία, τόσο εντός της περιοχής όσο και εκτός 

αυτής, τόσο στον πραγματικό όσο και στον διαδικτυακό χρόνο και χώρο. Για τον 

εντοπισμό των χαρακτηριστικών που θα προσδιορίσουν το brand ενός χώρου 

απαιτείται η συμβολή των κατάλληλων προσώπων. Τέτοια πρόσωπα είναι: ιστορικοί, 

κοινωνικοοικονομολόγοι, αναλυτές αγοράς, γραφίστες, επικοινωνιολόγοι, 

marketeers κ.ά. Ως ομάδα είναι εκείνοι που θα αναζητήσουν ισχυρά στοιχεία 

οργανικού brand, θα αναλύσουν την κατάσταση της αγοράς και θα προσδιορίζουν 

τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της περιοχής, θα εντοπίσουν τους περιορισμούς και 

τις πιθανές ευκαιρίες. Θα δημιουργήσουν το logo-motto που θα αντιπροσωπεύει και 

τις τρεις ομάδες (stakeholders)  και θα δημιουργεί, από τη μία μίας μορφής τριπλό 

win-win παράγοντας προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τους επιχειρηματίες όσο 

και τη δημοτική αρχή, ενώ από την άλλη θα λειτουργεί ως «σημαία» (logo) και 

«ύμνος» (motto), στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης εξωστρέφειας. 

Στο σημείο αυτό της εργασίας για λόγους κατανόησης γίνεται αναφορά στο 

παράδειγμα της Στοκχόλμης και του place brand που υιοθετήθηκε και προβλήθηκε 

παγκοσμίως. Κύριος δημιουργός αυτού ο ειδικός σε θέματα place brand και 

branding Julian Stubbs. O Stubbs (2011) διαπίστωσε τη μέχρι τότε προσπάθεια 

τοποθέτησης και προβολής της πόλης ως τη Βενετία του Βορρά λόγω των νησιών 

πάνω στα οποία είναι χτισμένη. Αντίστοιχη προσπάθεια έκανε και η πόλη της Αγ. 

Πετρούπολης  στη Ρωσία. Ο Stubbs αντιλήφθηκε πως κάτι τέτοιο δεν αποτελούσε 

πρωτοτυπία αλλά, αντίθετα, μια κακή αντιγραφή που, μάλιστα, αναφέρει το όνομα 

μιας άλλης πόλης, καθιστώντας τη Στοκχόλμη δεύτερη, πιθανώς και τρίτη Βενετία. 

Έτσι, λειτουργώντας δημιουργικά αλλά και με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών 

μοναδικών πλεονεκτημάτων της πόλης, το logo - motto που πρότεινε και 

υιοθετήθηκε από το 2006 εμφανίζεται στην Εικόνα 1. 

 

   

Εικόνα 1. Το logo και motto της Στοκχόλμης (Πηγή : http://international.stockholm.se/) 

 

   . . .      
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Στόχος είναι η τοποθέτηση της πόλης της Στοκχόλμης ως πρωτεύουσας της 

Σκανδιναβίας που γεωγραφικά περιλαμβάνει τόσο τα κράτη της Νορβηγίας και της 

Φινλανδίας όσο και, ιστορικά, το κράτος της Ισλανδίας. Η υιοθέτηση της φράσης 

«the capital of Scandinavia» από μέρους του Julian Stubbs και της ομάδας του 

βασίστηκε στις εξής βασικές παραδοχές: Τη γεωγραφική θέση της πόλης στο κέντρο 

του Σκανδιναβικού συμπλέγματος, τις υποδομές μεταφορών συνδεδεμένες στον 

παγκόσμιο ιστό, το γεγονός ότι η Σουηδία αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα της 

Σκανδιναβίας σε έκταση, την έντονη παρουσία πολυεθνικών εταιριών στην πόλη 

καθώς και το πώς δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες, σε σχέση με τα άλλα 

Σκανδιναβικά κράτη. Η κορώνα που επιλέχθηκε να στολίζει το logo - motto στοχεύει 

στο να δημιουργήσει την εικόνα της βασίλισσας - πρωτεύουσας Στοκχόλμης στην 

αντίληψη κάθε δυνητικού αποδέκτη. Μάλιστα, η Σουηδία αποτελεί χώρα με 

μοναρχική παράδοση, στοιχείο που διατηρεί ακόμα και σήμερα. 

Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, ακολούθησαν αντιδράσεις, κυρίως, 

δημοσιογραφικές αλλά και από άλλους marketeers που μηδένιζαν την άποψη που 

θέλει τη Στοκχόλμη ως πρωτεύουσα της Σουηδίας. Οι περισσότερες αντιδράσεις 

φυσικά και προήλθαν από τις άλλες Σκανδιναβικές χώρες που, ξαφνικά, στο πλαίσιο 

της απρόσμενης σύγκρισης βρέθηκαν να παρουσιάζονται ως απλές πόλεις σε σχέση 

με την «πρωτεύουσα» Στοκχόλμη, όπως θέλει το motto του Stubbs. Οι αντιδράσεις 

αυτές βασίστηκαν άλλοτε σε λογικά επιχειρήματα και άλλοτε σε σοβινιστικά, 

εθνικιστικά. Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται μια γραφιστική παρέμβαση ως αντίδραση 

στο logo που θέλησε να προωθήσει ο Stubbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Παρεμβαίνοντας στο logo-motto του J. Stubbs (Πηγή : www.lvblcity.com) 

 

      Το logo - motto του Stubbs στόχο έχει να δώσει συγκεκριμένο nickname  στη 

Στοκχόλμη, φυσικά όχι μόνο ως γεωγραφική πρωτεύουσα της Σκανδιναβίας, αλλά 

να προσδώσει στην πόλη τις αξίες που ακολουθούν τη λέξη πρωτεύουσα και 

χαρακτηρίζουν τις πραγματικές πρωτεύουσες των κρατών. Συνήθως, η πρωτεύουσα 

αποτελεί το εμπορικό/ πολιτιστικό/ πολιτικό/ διοικητικό κέντρο μιας χώρας, 

δύναται να έχει θέση γεωπολιτικής σημασίας, να είναι προσβάσιμη εύκολα από 

σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς, να είναι πολυπολιτισμική κ.ο.κ. Στην περίπτωση 

της Στοκχόλμης, όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο λεκτικό δημιούργημα του 

Stubbs. Στo πλαίσιο της προβολής του νέου nickname, το νέο logo-motto 

εμφανίζεται σε διαδικτυακές πλατφόρμες της δημοτικής αρχής αλλά και σε 

ιδιωτικές, σε διαδικτυακές πύλες επενδύσεων, σε banners στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και κυρίως στα αεροδρόμια, σε εκθέσεις τέχνης και σε τουριστικά 

προϊόντα – souvenir, ακόμα και σε πινακίδες σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους.  
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3. Το ισχύον place brand του Δήμου Σουλίου 

Ο Δήμος Σουλίου είναι Δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος συστάθηκε το 

2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και της 

Κοινότητας Σουλίου. Πρωτεύουσά του είναι η κωμόπολη Παραμυθιά. H 

ονοματοθεσία του νέου Καλλικρατικού Δήμου, ως Δήμος Σουλίου, αποτελεί κίνηση 

place brand καθώς σκοπίμως επιλέχθηκε η αναπαραγωγή του ονόματος Σούλι, λόγω 

της ιστορικής, ευρέως διαδομένης βαρύτητας που ο τίτλος φέρει. Ουσιαστικά, 

αποτελεί αξιοποίηση ενός οργανικού στοιχείου place brand που χαρακτηρίζει το 

ιστορικό παρελθόν του χώρου.  

Με βάση πρωτογενή στοιχεία αλλά και δευτερογενές υλικό, καθώς και 

«παρατήρηση» του word of mouth που σχετίζεται με τη περιοχή του Δήμου Σουλίου 

εντοπίσθηκαν τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν σήμερα το ισχύον brand του 

Δήμου. Πέραν, λοιπόν, της ιστορικότητας που χαρακτηρίζει τα ορεινά του Δήμου και 

την πρώην κοινότητα Σουλίου, ο Δήμος Σουλίου και, κυρίως, η πρωτεύουσα αυτού 

αποτέλεσε πρόσφατα πολυσύχναστο οδικό πέρασμα, σχεδόν αναγκαστικά κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής της Εγνατίας Οδού. Επίσης, η περιοχή των πηγών του 

Αχέροντα στην θέση Γλυκή αποτελεί εξωστρεφές και διαφημισμένο στοιχείο της 

περιοχής, έντονα τουριστικά επισκέψιμο καθότι εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλο 

για «ελεύθερη» κατασκήνωση. Ίσως ένας από τους πλέον γνωστούς παραποτάμιους 

προορισμούς για τα ελληνικά δεδομένα. 

 
3.1 Ενισχύονας το place brand του Δήμου Σουλίου 
 

Μετά από παρατήρηση πρωτογενών δεδομένων αλλά και αξιοποίηση 

δευτερογενών, αναδυθήκαν, αρχικά,  κάποιοι περιορισμοί για την ανάδειξη ενός 

ισχυρού brand για το σύνολο της περιοχής καθώς, όμως, και άλλα στοιχεία με 

δυναμική,  η ένταξη των οποίων στο brand του Δήμου χαρακτηρίζεται τουλάχιστον 

χρήσιμη και ταυτόχρονα υλοποιήσιμη. Ο Economides (2011) θίγει την ανάγκη 

ενίσχυσης και επανατοποθέτησης του brand για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου. 

Βασικότεροι περιορισμοί για τη δημιουργία ενός συνολικού place brand για το Δήμο 

αποτελούν:  

§ H Καλλικρατική ένωση που έχει ομαδοποιήσει διαφορετικούς και 

διαφοροποιημένους Δήμους. 

§ Το ισχυρό Σούλι που κατέχει οργανικό brand λόγω ιστορικών γεγονότων και 

προσώπων.  

§ Η έλλειψή των κατάλληλων προσώπων, ικανών να οργανώσουν και εν 

συνεχεία να αναδείξουν ένα ισχυρό brand για το Δήμο. 

§ Το οργανικό brand που φέρει ο ποταμός Αχέροντα ως «πύλη του Άδη» 

 

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Δήμο και έχουν παραμείνει σχεδόν στην 

αφάνεια,  μη έχοντας  εξωστρεφή χαρακτήρα είναι:  

§ Η γεωπολιτική, κομβική και εμπορική θέση που χαρακτηρίζει το χώρο, 

καθώς ο Δήμος Σουλίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της 

   . . .      
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Ηγουμενίτσας, σε μικρή απόσταση από τα ήδη ανεπτυγμένα παραθαλλάσια 

τουριστικά κέντρα της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας και διατρέχεται από 

την Εγνατία Οδό. Επίσης, μετά το πέρας της κατασκευής της Ιόνιας Οδού, 

θα βρίσκεται επίσης κοντά στη βόρεια είσοδο (είσοδος Ιωαννίνων) της νέας 

οδικής αρτηρίας.  

§ Η ύπαρξη του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, ενός συνόλου κτηριακών 

εγκαταστάσεων που προς το παρόν υπολειτουργούν.  

§ Οι χαμηλότερες και περισσότερο ανεκτές θερμοκρασίες κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, σε σχέση με τους εγγύς αμιγώς παραθαλάσσιους 

τουριστικούς Δήμους. Τα στοιχεία τριών μετεωρολογικών σταθμών, στην 

Παραμυθιά, στην Πάργα και στην Ηγουμενίτσα ανέδειξαν πως οι μέσες 

θερμοκρασίες στην περιοχή της Παραμυθιάς τους θερινούς μήνες είναι 

μικρότερες κατά έναν έως τρεις βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις 

αντίστοιχες μέσες θερμοκρασίες για την περιοχή της Πάργας και της 

Ηγουμενίτσας, αντίστοιχα.   

§ Η  έντονη γεωμορφολογία του χώρου με μεγάλους προσβάσιμους ορεινούς 

όγκους και δασώδεις εκτάσεις. 

§ Ο πλούτος των αγροτικών προϊόντων του κάμπου, όπως η επιτραπέζια ελιά 

Π.Ο.Π., ποικιλία Μπολιάνα.  

§ Η υψηλή ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων από μικρές μονάδες στο 

ορεινό τμήμα του Δήμου.   

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ισχύοντος brand, η δημοτική αρχή δύναται να 

αποτιμήσει τις δυνάμεις και τις προοπτικές του χώρου που δρα. Να θέσει στόχους 

τόσο επενδυτικούς, εξωστρεφείς, όσο και εσωστρεφείς με στόχο τη δημιουργία ενός 

αξιοβίωτου περιβάλλοντος για κατοίκηση. Στόχοι που δύναται να προσεγγιστούν 

μέσω της ενίσχυσης του ισχύοντος brand και της διαδικασίας της προβολής του 

(branding). Στην περίπτωση που η διοικητική αρχή του Δήμου επιθυμεί να 

αξιοποιήσει τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για την ενίσχυση του brand πρέπει 

να θέσει ξεκάθαρους στόχους, να αξιοποιήσει τα κατάλληλα πρόσωπα καθώς και 

κάθε επιστημονικό στοιχείο, να μελετήσει εις βάθος παραδείγματα πετυχημένου 

place brand άλλων περιοχών, να λάβει υπ’οψιν της το σημερινό κόστος αλλά και τα 

αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση και να αναπτύξει τις κατάλληλες πολιτικές 

προώθησης και προβολής τόσο σε εσωτερικό όσο και σε κάθε μορφής εξωτερικό 

περιβάλλον. 

 
4. Το στάδιο του branding 
 

Το στάδιο του branding αφορά στη διαδικασία και στα εργαλεία προώθησης του 

brand, δηλαδή στη δημιουργία αντίληψης για το Δήμο Σουλίου για τους ήδη 

εμπλεκομένους με τον χώρο και δυνητικούς επισκέπτες, κατοίκους, επενδυτές, 

επιχειρηματίες κ.α. Τα εργαλεία marketing που αξιοποιούνται πρέπει να 

προσαρμόζονται όταν προβάλλεται το brand ανάλογα με τον εκάστοτε δέκτη. Άλλα 

εργαλεία branding χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του tourist marketing και άλλα 

στο πλαίσιο ενός b2b marketing. Επίσης, λόγω της πιθανής αστάθειας αλλά και του 

ανταγωνιστικού πλαισίου μεταξύ των περιοχών απαιτείται συνεχής 
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ανατροφοδότηση του brand που θα πρέπει, γενικά, να χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες γραμμές αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να προσαρμόζεται, εφόσον 

απαιτείται, σε νέες συνθήκες, νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Η διαδικασία του 

branding πρέπει να περιλαμβάνει έτοιμα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων που θα 

μπορούσαν να προσβάλουν αλλά και να καταστρέψουν το place brand ενός χώρου. 

Λόγω των πολλών μετόχων του προϊόντος-χώρου συχνά παρατηρείται το φαινόμενο 

της πολυγνωμίας και της συχνής κριτικής κατά του place brand που επιλέγει και 

καλείται να υποστηρίξει η εκάστοτε διοικητική αρχή. Επίσης, τόσο το  place brand 

όσο έπειτα το place branding απαιτούν τη μελέτη των νομικών κανόνων και οδηγιών 

και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργούν εκτός θεσμικού και νομικού 

πλαισίου. 

 

4.1 Place branding για το Δήμο Σουλίου 

 

       Αν αποφασιστεί η ενίσχυση του brand για τη Δημοτική Περιφέρεια του Σουλίου 

και επιτευχθεί το στάδιο της αποδοχής των νέων ιδεών - αξιών από τους διάφορους 

μετόχους του χώρου, τότε πρέπει να κινηθεί η διαδικασία του branding που αφορά 

στις μεθόδους προβολής και προώθησης των συγκριμένων ιδεών και 

χαρακτηριστικών. Σε αρχικό στάδιο προτείνεται η αλλαγή του logo (Εικόνα 3) που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Σουλίου. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                       

                                  Εικόνα 3. (Πηγή: http://www.dimossouliou.gov.gr/) 

 

       Το ισχύον logo χαρακτηρίζεται εικαστικά κοινότοπο, μεγάλο, σχετικά 

δυσανάγνωστο και απόλυτα μονοδιάστατο. Οι σιλουέτες των πέντε «πολιτιστικών» 

κτηρίων τοποθετούν τα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου ως το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της περιοχής. Κάτι τέτοιο κρίνεται αβάσιμο αφού αποκρύπτει άλλα 

σημαντικά στοιχεία του Δήμου που θα έπρεπε να τονίζονται. Προτείνεται, έτσι, η 

δημιουργία νέου logo που θα προβάλλει την εμπορική κομβικότητα του Δήμου, την 

ορεινότητα αυτού και τις ευχάριστες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες. Προτείνεται η δημιουργία ενός logo σύγχρονου, 

ευανάγνωστου και εύκολα μνημονεύσιμου. 

Επίσης, προτείνεται η επιλογή ενός ή περισσοτέρων motto που θα  συνοδεύουν 

το logo και θα συμπτύσσουν την πληροφορία προσαρμοσμένη στον εκάστοτε 

αποδέκτη του δίπτυχου logo - motto. Άλλο motto θα πρέπει να συνοδεύει το logo, 

   . . .      
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όταν αυτό προβάλλεται σε δυνητικούς επισκέπτες - τουρίστες και άλλο motto, όταν 

στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών για το χώρου του Βιοτεχνικού Πάρκου.  

Σε δεύτερο στάδιο προτείνεται η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Δήμου 

(http://www.dimossouliou.gov.gr/) προς μια σύγχρονη κατεύθυνση και 

περισσότερο προσαρμοσμένη στο διαδικτυακό επισκέπτη. Μιας ιστοσελίδας εύκολα 

προσπελάσιμης, καθαρά δομημένης που δεν θα βομβαρδίζει τον επισκέπτη με 

περιττές πληροφορίες αλλά θα προσαρμόζεται στην ταυτότητα και στα 

ενδιαφέροντα του. Έτσι, η νέα πλατφόρμα δύναται να εξειδικεύεται σε κατηγορίες. 

Άλλη για τους κατοίκους, άλλη για τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές, άλλη για 

τους επισκέπτες - τουρίστες. Κάθε κατηγορία πρέπει να πληροφορεί συνοπτικά 

αλλά συγκεκριμένα τον εκάστοτε επισκέπτη και να προωθεί εκείνα τα στοιχεία του 

place brand που τον αφορούν. 

Σε επόμενο στάδιο προτείνεται η δημιουργία έντυπης μπροσούρας – τεύχους, με 

στόχο να λειτουργήσει ως μέσο προβολής και προώθησης των στοιχείων του place 

brand τόσο προς τους υφιστάμενους μετόχους του χώρου όσο και προς τους 

εκάστοτε τυχαίους αποδέκτες αλλά και συνειδητά ενδιαφερόμενους για το Δήμο 

Σουλίου.  

Επίσης, προτείνεται η εφαρμογή μεθόδων guerilla marketing για την προβολή 

του brand  σε διάφορα σημεία του Δήμου τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού. 

Ως guerilla marketing (αντάρτικο μάρκετινγκ) ορίζονται οι μέθοδοι προώθησης μιας 

ιδέας/ προϊόντος/ υπηρεσίας μέσω σημειακών παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο. Οι 

μέθοδοι guerrilla marketing είναι συνήθως χαμηλές σε κόστος, είναι πάντα 

πρωτότυπες, μεταδίδονται από στόμα σε στόμα και στοχεύουν στην προβολή 

συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Δεν απαιτούν χρόνο 

και ιδιαίτερη ανάλυση αλλά την συμβολή δημιουργικών ατόμων. Τα αποτελέσματα 

του guerilla marketing μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα. Η πρόταση για 

εφαρμογή τέτοιων μεθόδων marketing ενισχύεται χάρη στην επικείμενη συνεργασία 

του Δήμου Σουλίου με την Ανώτατη Σχολή Καλλών Τεχνών. Σημειακές καλλιτεχνικές 

παρεμβάσεις στο χώρο του Σουλίου μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την 

ανάδειξη με ευφάνταστους και μοναδικούς τρόπους του brand του χώρου, κυρίως 

στην κατεύθυνση προβολής του φυσικού περιβάλλοντος, των αξιών και της 

κουλτούρας των κατοίκων του Δήμου, των ντόπιων προϊόντων κ.α. Οι 

εγκαταστάσεις guerilla marketing έχουν ιδιαίτερη φωτογραφική αξία, είναι σύνηθες 

να προβάλλονται από τους επισκέπτες του χώρου και μπορούν να λειτουργήσουν εν 

δυνάμει και ως τοπόσημα (landmarks), καθώς προσδίδουν μοναδικότητα και 

ιδιαίτερη πρωτοτυπία στο χώρο.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και οι ανεπίσημες μορφές guerilla 

marketing. Τέτοιας μορφής είναι τα graffiti, τα πολιτικά συνθήματα, ακόμα και οι 

διάφορες πινακίδες που είναι τοποθετημένες στο χώρο. Στοιχεία που λόγω μορφής 

και περιεχομένου μπορούν να επηρεάσουν το place brand ενός χώρου. Στις Εικόνες 

4,5,6,7 προβάλλονται παραδείγματα guerilla marketing ή ambient advertising, όπως 

συχνά αναφέρεται ο όρος. Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι δημιουργήματα 

τόσο εταιριών όσο και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που στοχεύουν στο να 

ευαισθητοποιήσουν, να ξαφνιάσουν και να επηρεάσουν τον εκάστοτε αποδέκτη.  
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Εικόνα 4. Guerilla marketing.-BIC company   (Πηγή: www.creativeguerrillamarketing.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Guerilla marketing- Don’t drink and drive (Πηγή: www.pintest.com) 
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Εικόνες 6, 7. Florentijn Hofman's Rubber Duck στην πόλη του  Sydney 

(Πηγή : http://de.phaidon.com/ ), Τεράστια ξύλινη καρέκλα στο νοτιότερο σημείο της 

Ευρώπης - νήσος Γαύδος (Πηγή : www.sfakia-kreta.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Σύνθημα σε τοίχο-Εξάρχεια: η άτυπη αναρχική πρωτεύουσα της Ευρώπης (Πηγή: 

http://roarmag.org) 

 

Τέλος, στο πλαίσιο του branding και δεδομένης της μετοχής που έχει ο Δήμος 

Σουλίου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας προτείνεται η εφαρμογή κινήσεων b2b 

marketing τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Σε πρώτο στάδιο προτείνεται η 

αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΒΙΟΠΑΘΕ (http://www.biopathe.gr/profil.htm). 

Η αναμόρφωση που προτείνεται αφορά το περιεχόμενο του site. Η υφιστάμενη 

μορφή της πλατφόρμας παρέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που θα 

ενδιέφεραν τον εν δυνάμει επενδυτή. Παρ’ όλα αυτά, λείπουν εκείνα τα στοιχεία που 

θα μπορούσαν να μεταδώσουν άμεσα και συνοπτικά  τους λόγους, για τους οποίους 

ο επισκέπτης της πλατφόρμας έχει λόγο, τουλάχιστον να σκεφτεί τις προοπτικές από 

μια εγκατάσταση της επιχείρησης του ή τμήματος αυτής στο ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Όπως 

προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του b2b marketing προτείνεται η προβολή του νέου 

logo συνοδευόμενου από ένα ισχυρό motto προσαρμοσμένο στους ενδιαφερόμενους 

για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μπροσούρας τόσο 

ηλεκτρονικής όσο και υλικής που θα καταγράφει με παρακινητικό τρόπο τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ για εγκατάσταση επιχείρησης. Η 

μπροσούρα αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως δελτίο τύπου και να 

αποσταλεί διαδικτυακώς σε πιθανούς ενδιαφερόμενους (push marketing).  
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Ένας άλλος τρόπος προσέλκυσης επιχειρηματιών για την αξιοποίηση του 

BIO.ΠΑ.ΘΕ θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή μοντέλων “all about them”, εν 

αντίθεση με το κοινό μοντέλο “who we are”. Το μοντέλο all about them απαιτεί την 

προσεκτική μελέτη και χαρτογράφηση της αγοράς , τον εντοπισμό των αναγκών των 

επιχειρήσεων και την πλήρη προσαρμογή σε αυτές. Η εφαρμογή τέτοιων μοντέλων 

χαρακτηρίζεται σχετικά υψηλού κόστους αλλά χαμηλού ρίσκου. Απαιτεί χρόνο και 

πλέον καταρτισμένους οικονομικούς αναλυτές, έμπειρους στις δημόσιες σχέσεις.  

 

 
5. Place branding Vs. Product place branding 
 

        Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντική η αποσαφήνιση της διαφοράς μεταξύ των 

όρων place brand/ ing και product place brand/ ing. Ως προϊόν χώρου (place 

product) ορίζονται εκείνα τα προϊόντα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με 

συγκεκριμένες χωρικές περιφέρειες. Τέτοια προϊόντα είναι τα προϊόντα 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) καθώς και τα προϊόντα 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). Πρέπει να τονιστεί πώς η 

ύπαρξη τέτοιων προϊόντων είναι ανεξάρτητη του place brand του εκάστοτε χώρου 

καθώς σπάνια μεταδίδει μηνύματα για τον χώρο και, όπως αναφέρει Kavaratzis 

(2008) πρόκειται μάλλον για μια απλή συνωνυμία. Για παράδειγμα η ελιά Μπολιάνα 

που αποτελεί επιτραπέζια ελιά Π.Ο.Π. Θεσπρωτίας και καλλιεργείται εντός του 

Σουλίου δεν προσδίδει καμία έννοια και προστιθέμενη αξία στο χώρο καθώς και 

τους μετόχους που τον απαρτίζουν. Ως αντίστοιχο παράδειγμα αναφέρεται το 

Π.Ο.Π Κατίκι Δομοκού. Ως προϊόν μπορεί ονοματοδοτείται από το συγκεκριμένο 

χώρο, το Δομοκό, όμως δεν προσδίδει κανένα συμπέρασμα - συναίσθημα για την 

περιοχή του Δομοκού. Αυτό σημαίνει πώς  δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση τέτοιας 

μορφής προϊόντων με το brand του χώρου προέλευσης αλλά μια σύμπτωση 

ονόματος. Αντίθετα, υλικά στοιχεία ενός χώρου, όπως παραδοσιακοί οικισμοί, 

πολιτιστικά μνημεία, φυσικό τοπίο κ.α. επηρεάζουν σχεδόν αναγκαστικά το χώρο 

και εν συνεπεία το brand αυτού. Συνεχίζοντας το παράδειγμα του Δομοκού οι 

φυλακές που είναι εγκατεστημένες στο χώρο και δημοσιογραφικά αναφέρονται ως 

το «Αλκατράζ του Δομοκού» χαρακτηρίζουν το χώρο και επηρεάζουν άμεσα το 

υφιστάμενο brand name της περιοχής.  

          Ο Δήμος Σουλίου θα πρέπει, συνεπώς, να λάβει υπ’ όψιν του τη σημαντική 

διαφορά των δύο εννοιών. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα πρέπει 

να επιδιώξει την καθιέρωση προϊόντων Π.Ο.Π. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζει ότι 

τέτοιου είδος προϊόντα δεν αποτελούν στοιχεία εξωστρέφειας και ξεκάθαρης 

προβολής του χώρου του Δήμου και της κουλτούρας των μετόχων του. Βέβαια, ο 

τρόπος marketing των Π.Ο.Π προϊόντων μπορεί εν δυνάμει να ακολουθήσει 

μεθοδολογικά εργαλεία για την ταυτόχρονη προβολή τόσο του Π.Ο.Π προϊόντος όσο 

και της κουλτούρας του χώρου αναδεικνύοντας γενικά το place brand. 

 
 
 
 

   . . .      
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6. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 

        H παρούσα εργασία ανέδειξε τις προοπτικές και την ικανότητα του Δήμου 

Σουλίου να ενισχύσει το place brand του χώρου στον οποίο εντάσσεται γεωγραφικά, 

με στόχο την ανάπτυξη που αφορά σε μια καλύτερη κατάσταση ισορροπίας 

(οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής). 

Στο σημείο αυτό καταγράφονται συνοπτικά οι προτάσεις για την ενίσχυση του 

brand του Δήμου Σουλίου καθώς και οι προτεινόμενες μεθοδολογίες προώθησης 

αυτού (branding). 

§ Μελέτη και κατανόηση των όρων place brand και place branding 

§ Μελέτη περιπτώσεων place brand/ing που φέρουν κοινά χαρακτηριστικά με 

το Δήμο Σουλίου 

§ Μελέτη του χωροταξικού σχεδιασμού για την Ήπειρο και αξιοποίηση των 

ευκαιριών που αναδεικνύονται 

§ Παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων στον τομέα των αγορών 

προϊόντων του πρωτογενούς τομέα  

§ Παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων στο τρόπο διανομής (logistics) 

των προϊόντων και την ανάγκη των εταιριών για καλύτερη αλυσιδά διανομής.  

§ Αξιοποίηση των κατάλληλων προσώπων για την έρευνα του επιθυμητού και 

αποτελεσματικού place brand 

§ Ενίσχυση του brand με τη δημιουργία logo και mottos που θα αναδεικνύουν 

τα συγκριτικά πλεονέκτημα του Δήμου. 

§ Μακροπρόθεσμοι στόχοι που ξεπερνούν τον πολιτικό χρόνο της τετραετίας. 

§ Αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Δήμου και μετάβαση από μοντέλο passive 

ιστοσελίδων, σε μοντέλο active.  

§ Προσεκτική εφαρμογή branding communication προς τους stakeholders 

εντός Δήμου 

§ Εφαρμογή place branding προς τα έξω, προσαρμοσμένο κάθε φορά στον εν’ 

δυνάμει ενδιαφερόμενο (b2b, tourist κ.α)  

§ Παρακολούθηση και ανατροφοδότηση. Δημιουργία στρατηγικών για 

αντιμετώπιση κρίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να 

στοχοθετήσουν αρνητικά το place brand. 

§ Συνεχής προβολή του place brand σε πραγματικό και διαδικτυακό χώρο 

§ Αξιοποίηση αργούντος δυναμικού με στόχο τη «δημιουργική φιλοξενεία» της 

Σχολής Καλλών Τεχνών. 

§ Εφαρμογή guerilla marketing σε συνεργασία με την Α.Σ.Κ.Τ. 
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Περίληψη 

 

Το παιχνίδι μπαίνει ξανά στη ζωή μας με πολλαπλές προεκτάσεις και πέραν 

αυτής της διασκέδασης. Έρχεται να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές μεθόδους, να 

τονώσει τη δημιουργικότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Απευθύνεται σε όλο 

το εύρος ηλικιών και μπορεί να αποτελέσει σύγχρονη, εναλλακτική αναπτυξιακή 

δυνατότητα για τον ορεινό χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί, ιδιαίτερα το βιωματικό 

παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσο και εργαλείο προσέγγισης της φύσης, του πολιτισμού 

και της ιστορίας της περιοχής. 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα ομαδικό παιχνίδι στο χωριό του 

Σουλίου που εξοικειώνει και «δένει» τους συμμετέχοντες με το χώρο και τις ιστορίες 

του. Εμπνευσμένο από τις ιδιαιτερότητες και τους  θρύλους της περιοχής, καλεί τους 

παίχτες να περιπλανηθούν με τη βοήθεια χαρτών και άλλων εργαλείων στο 

αινιγματικό αυτό σκηνικό. Ανάμεσα στα πηγάδια και στα πυργόσπιτα των 

καπεταναίων δημιουργείται μια καινούργια ιστορία, στα ίχνη αυτής που επιβλητικά 

εξιστορούν τα ερείπια του παρελθόντος. Ο κάθε παίχτης εντάσσεται σε μία φάρα, 

αποκτά ατομικό ρόλο και χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κομμάτι της 

ιστορίας και πρωταγωνιστής της εξέλιξης της. Με εργαλεία τη συνεργασία και τη 

φαντασία αποκτά τη δική του μοναδική εμπειρία στο Σούλι. 

 

 

 

Abstract 

 

Play returns in our lives, with multiple extensions beyond entertainment. In 

educational methods, to boost creativity and brain function. It is essential for all 

range of ages and can be contemporary, alternative development option for the 

mountainous area. It can became a means and tool to approach nature, culture and 

history of the area.  

In this paper, it is presented a team game in the village of Souli that familiarizes 

the participants with the space and its stories. Inspired by the peculiarities and 

legends of the region, invites players to wander with the aid of maps and other tools 

in this enigmatic scene. Among the wells and war captains’ castle-houses a whole 

new story is created, in the traces of ruins of the past. Each player that belongs to a 

family, having individual role and character, becomes part of the story and a 

protagonist of its evolution. With tools collaboration and imagination, acquires its 

own unique experience in Souli.  
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1. Εισαγωγή

“Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό” 

(Huizinga, 1944) 

 

Έτσι ξεκινά ο Γιόχαν Χουϊζίνγκα, Ολλανδός ιστορικός του πολιτισμού, στο 

βιβλίο του “Homo Ludens1”. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι ακόμη μέχρι 

σήμερα γίνονται αναφορές για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τον 

άνθρωπο. «Ένα κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι είναι ελεύθερο. Δεν 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι 

το παιχνίδι είναι ένα πέρασμα από την πραγματική ζωή σε μια προσωρινή σφαίρα 

δραστηριότητας, με εντελώς δική της διάταξη, έξω από τη σφαίρα του καλού και του 

κακού, με απόλυτη επίγνωση ότι αυτό γίνεται “στα ψέματα” ή “στ' αστεία”. Αυτό δεν 

το εμποδίζει να εξελίσσεται με πλήρη σοβαρότητα. Το τρίτο χαρακτηριστικό του 

είναι η απομόνωσή του, ο περιορισμένος χαρακτήρας του. Παίζεται μέσα σε 

ορισμένα χρονικά και τοπικά όρια. Παίζεται μέχρι να φτάσει στο τέλος και υπάρχει 

περιορισμός ως προς το χώρο. Play is connected with no material interest, and no 

profit can be gained from it. » (Huizinga, 1944). Με την παρούσα εργασία, θα 

αναλυθεί μόνο ένα μέρος των πτυχών και επιρροών που μπορεί να έχουν τα 

παιχνίδια, αυτά που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία του παρόντος παιχνιδιού. 
 
 
2. Εκπαιδευτικά βιωματικά παιχνίδια στο χώρο 

Ένα παιχνίδι δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά. Στόχος ενός παιχνιδιού δεν είναι 

απλά η διασκέδαση, αλλά και η ανάπτυξη της συνεργασίας βελτιώνοντας τις σχέσεις 

των ανθρώπων, η τόνωση της δημιουργίας, η εξάσκηση του εγκεφάλου, η διατήρηση 

της ενεργητικότητας. Οι ενήλικες που δραστηριοποιούνται σε ένα εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον κατά τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνικής-

οικονομικής ζωής, μαθαίνουν, μέσα στο παιχνίδι, να κάνουν συμβιβασμούς 

ικανοποιώντας παράλληλα τις δικές τους ανάγκες αλλά και των συμπαιχτών. Κατά 

τον Peter Gray2, αυτό αποδεικνύεται ήδη από τους πρωτόγονους ανθρώπους, ακόμη 

και αν δεν γνώριζαν τους βαθύτερους μηχανισμούς συνεργασίας που το παιχνίδι 

ενεργοποιούσε. «Δε σταματάμε να παίζουμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή 

σταματάμε να παίζουμε», όπως έχει πει ο George Bernard Shaw. 

Το παιχνίδι, προφανώς, είναι πολύ σημαντικό ειδικά στα παιδιά. «Ως 

διαδικασία, ενεργοποιεί σφαιρικά την προσωπικότητά του, την οργανώνει και την 

πλαισιώνει στην πορεία του προς την ωριμότητα» (Γερμανός 2004). Ακόμη μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και ως ένα εργαλείο μάθησης καθώς εντέλει αποτελεί ένα 

«φυσικό παιδαγωγικό μέσο» (Unesco 1979). Έχει μεγάλη απήχηση στα παιδιά και 

παράλληλα είναι πολύ αποτελεσματικό μέσω του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα, 

καθώς γίνεται με βιωματικό τρόπο. «Να μη χρησιμοποιείς εξαναγκασμό στα παιδιά 

όταν διδάσκεις, αλλά να τα μορφώνεις παίζοντας» «Μη τοίνυν βία τους παίδας εν 

τοις μαθήμασιν, αλλά παίζοντας τρέφε» (Πλάτωνας).  

                                                          
1 Ο Άνθρωπος που παίζει 
2 Καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.  
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Έχοντας, λοιπόν, το παιχνίδι αυτά τα χαρακτηριστικά, γίνεται ιδανικό μέσο για 

να μπορέσει κάποιος να γνωρίσει βιωματικά μια περιοχή, εφόσον αυτή τεθεί ως ο 

χώρος δράσης του. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης της φύσης, του 

πολιτισμού και της ιστορίας της κάθε περιοχής. Ένα από τα χαρακτηριστικά 

παιχνίδια που έχουν τέτοια προσέγγιση είναι τα παιχνίδια ρόλων. Εδώ, κάθε 

παίχτης υποδύεται κάποιον φανταστικό χαρακτήρα, που με την βοήθεια ενός 

διαμεσολαβητή, συνήθως, εντάσσεται σε ένα σενάριο – ιστορία που στη συνέχεια θα 

εξελίξουν. Δεν συνηθίζεται να υπάρχουν νικητές και χαμένοι και καθώς η εμπειρία 

είναι πολύ έντονη, όντας βιωματική, μπορούν να αξιοποιηθούν και χρησιμοποιηθούν 

για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. αύξηση περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης). Μια άλλη κατηγορία παιχνιδιών είναι το «κυνήγι θησαυρού» ή 

"treasure hunt". Σε αυτά, οι παίχτες λύνοντας διάφορα αινίγματα και κάνοντας τις 

κατάλληλες δράσεις, οδηγούνται από μέρος σε μέρος μέχρι να εντοπίσουν τον 

θησαυρό-στόχο. Η πορεία αυτή μπορεί να είναι γραμμική ή μη, ανάλογα με τον 

σχεδιασμό. Φυσικά, πολλά παιχνίδια μπορεί να είναι και ανάμιξη των 

προαναφερθέντων και άλλων ειδών παιχνιδιών, παίρνοντας χαρακτηριστικά από 

περισσότερα του ενός είδη. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται, 

ενδεικτικά, ορισμένα παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών: 

· Κυνήγι  κρυμμένου θησαυρού στο Ηράκλειο Κρήτης. Από το 2003 κάθε 

χρόνο διοργανώνεται στην πόλη, ανοιχτό κυνήγι θησαυρού με πολύ μεγάλη 

συμμετοχή και πεδίο παιχνιδιού όλη την πόλη του Ηρακλείου. Διαρκεί ολόκληρη την 

ημέρα και συμμετέχουν ομάδες παιχτών για να καταφέρουν να επιλύσουν τους 

γρίφους. Οι νικητές είναι και η ομάδα που θα οργανώνει την επόμενη χρονιά το 

κυνήγι. 

· Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές, με παιχνίδια - εργαστήρια 

ανθρωπολογίας, χειροτεχνίας, κ.α., για γνωριμία με την ιστορία και το φυσικό 

περιβάλλον της κοιλάδας Valle de Tena, στο χωριό Búbal των Πυρηναίων της 

Αραγονίας. (Programa de recuperación y utilización educativa de Pueblos 

Abandonados, Ministerios de Educación y Cultura, Fomento y Medio Ambiente) 

(Ισπανία). 

· Ξενάγηση στην πόλη με παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. 

· Παιχνίδι οικειοποίησης της πόλης στην Πράγα (Τσεχία).  

· Παιχνίδι (υπό κατασκευή) αναζήτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality), στο Ενετικό Ηράκλειο Κρήτης. 

· Παιχνίδι ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα (Ιταλία). 

· Εκπαιδευτικό παιχνίδι σε μουσείο (Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, 

Ηρακλειδών Αθήνας κ.α.). 

· Escape rooms. 

 

 
3.  Η σημασία των βιωματικών παιχνιδιών στις ορεινές περιοχές 

 

Το παιχνίδι, στις ορεινές περιοχές ειδικότερα, δίνει την δυνατότητα 

προσέγγισής τους από διαφορετική οπτική ματιά. Μια απλή επίσκεψη σε ένα ορεινό 

χωριό μπορεί να γίνει μοναδική, βιωματική εμπειρία για κάθε επισκέπτη 

   . . .      
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ανεξαρτήτως ηλικίας. Υπάρχει πλούσιο υπόβαθρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για να 

δημιουργηθεί ένα παιχνίδι. Tα δύο βασικά χαρακτηριστικά του ορεινού χώρου, η 

ορεινή φύση και ο πολιτισμός μετατρέπονται σε δομικά στοιχεία και εργαλεία του. Ο 

χώρος ζωντανεύει: τα βράχια, τα δέντρα, τα παλιά σπίτια, ο γκρεμός γίνονται το 

σκηνικό σε μια ιστορία που ξετυλίγεται και αποκαλύπτεται, καθώς το παιχνίδι 

προχωρά. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση των ορεινών περιοχών, μια 

δραστηριότητα ικανή να φέρει άλλων «χαρακτηριστικών» άτομα στα βουνά. Μέσω 

του παιχνιδιού, οι επισκέπτες θα μάθουν για την ιστορία, τον πολιτισμό και το 

φυσικό περιβάλλον της ορεινής περιοχής, στην οποία βρίσκονται, ως συμμέτοχοι και 

δρώντες. Ακόμη, συμβάλλει θετικά και στον τοπικό πληθυσμό, αφενός λόγω της 

προσέλκυσης επισκεπτών, αφετέρου και, κυρίως, λόγω και της δικής τους 

συμμετοχής σε αυτό και της διαδικασίας της διερευνητικής μάθησης, στην οποία 

μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

 

 
4. Σκέψη, Ιδέα, Μέθοδος για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού στο Σούλι 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, για να σχεδιαστεί ένα παιχνίδι υπάρχουν μια 

σειρά από παράμετροι που αλληλεπιδρούν μεταξύ σχεδιαστή, παιχνιδιού και παίχτη. 

Εν συντομία, στη φάση του σχεδιασμού, χρειάζεται να καταγραφούν όλες οι ιδέες 

και αφού επιλεγούν οι κατάλληλες, να περάσουν από ορισμένα φίλτρα (όπως αν θα 

είναι τεχνικά υλοποιήσιμο, αν θα έχει απήχηση, αισθητικά κριτήρια, κοινωνικές 

παράμετροι, playtesting κ.λπ.) και σταδιακά να παίρνει μορφή το ίδιο το παιχνίδι.  

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα παιχνίδι είναι: οι μηχανισμοί, η ιστορία που 

θα ακολουθεί, η αισθητική που θα έχει και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί. 

Ακόμη πρέπει να έχει ισορροπία και να “ντυθεί” με το κατάλληλο θέμα το κάθε 

κομμάτι του. Ο παίχτης από τη μεριά του, θέλει να βιώσει μια γεμάτη και έντονη 

εμπειρία, που σχετίζεται με τον «κόσμο» που θα του δημιουργήσει ο σχεδιαστής 

(χαρακτήρες, χώροι, ιστορία, αισθητική), την αλληλεπίδραση με άλλους παίχτες κ.α. 

Στα τελικά στάδια, για να δουλεύει σωστά το παιχνίδι, χρειάζεται να δοκιμαστεί στο 

πεδίο. Αυτό είναι και το τελευταίο τεστ που θα αναδείξει κρυφές αδυναμίες και 

παραλήψεις και θα ανατροφοδοτήσει τον σχεδιασμό του. 
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Εικόνα 1. Ανάλυση δημιουργίας παιχνιδιού (πηγή: Schell, 2008) 

 

Σε ότι αφορά στο παιχνίδι που προτείνεται για το Σούλι, έγινε μια προσπάθεια 

να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν τα βασικά στοιχεία και ο χαρακτήρας του 

χώρου, με κίνηση σε αυτόν και αλληλεπίδραση των παιχτών μαζί του. Βρέθηκαν, 

λοιπόν, ποιοι είναι οι χώροι ενδιαφέροντος και με βάση αυτούς, σχεδιάστηκαν 

διαδρομές που τους περιλαμβάνουν, οι οποίες και θα ακολουθηθούν κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Στην επιλογή των διαδρομών σημαντικό κριτήριο 

αποτέλεσαν οι αποστάσεις, καθώς έπρεπε να είναι κοντινές και βατές.  

Στόχος είναι ο κάθε παίχτης να αισθανθεί και να γίνει κομμάτι  του τόπου, μέσα 

από την κίνηση στο χώρο που θα του θυμίζει και θα ξαναζωντανεύει το Σούλι του 

παρελθόντος. Η ιδέα του παιχνιδιού βασίζεται στη λαογραφία και σε θρύλους της 

περιοχής και όχι τόσο σε ιστορικά γεγονότα. Όπως αναφέρει και η Πολίτη (1992), 

«Το κύριο ενδιαφέρον των μελετών στράφηκε όπως είναι φυσικό, στα ηρωικά 

κατορθώματα και ελάχιστα τους απασχόλησε πέρα από αυτά η καθημερινή ζωή των 

Σουλιωτών. Όσοι πάλι ξένοι επισκέφθηκαν το Σούλι και θα μπορούσαν να μας 

αφήσουν σχετικές πληροφορίες, είναι σε περιόδους που οι Σουλιώτες δεν 

   . . .      
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βρίσκονταν στο Σούλι. Έτσι οι γνώσεις μας για την καθημερινή ζωή των Σουλιωτών 

σε ειρηνικές περιόδους προέρχονται από διηγήσεις Σουλιωτών ή από άλλους που 

τους γνώρισαν, οπωσδήποτε όμως χωρίς ποτέ οι συγγραφείς να επισκεφθούν το 

Σούλι και να γνωρίσουν τους Σουλιώτες στο ίδιο τους τον τόπο». 

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 

εξυπηρετούν τον απώτερο στόχο του και είναι τα εξής:  

· Χάρτης: προσανατολισμός και χρήση στη διάρκεια του παιχνιδιού 

παράλληλα όμως αναμνηστικό και εργαλείο για να γνωρίσουν το Σούλι. 

· Χαρακτήρες και ατομικοί στόχοι: για να δοθεί θεματικό υπόβαθρο, κίνητρο, 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με ατομική προσφορά στην ομάδα. 

· Συνεργατική νίκη-ήττα: για να υπάρξει συνεργασία και ομαδικότητα αντί 

για ανταγωνισμό. Θα υπάρχει, ωστόσο, διάκριση  στο τέλος του παιχνιδιού, 

ανάλογα με την εκάστοτε συνεισφορά κάθε ομάδας. 

· Βοηθοί: ενίσχυση του θέματος, καθώς θα υποδύονται κάποιο ρόλο, 

διαχειριστές του παιχνιδιού, επίβλεψη ομάδων και βοήθεια αυτών για να 

“κυλάει” το παιχνίδι. Σημαντικό είναι να αντιμετωπίζουν και προσαρμόζουν 

τους ρόλους τους ανάλογα με την ηλικία των παιχτών. 

· Σενάρια: ποικιλία, ώστε να υπάρχει επιλογή ανάλογα με την ηλικία, τον 

αριθμό παιχτών και την κρίση των βοηθών. 

· Γρίφοι – Δράσεις: με έντονο θεματικό υπόβαθρο για να ενισχύουν την 

ιστορία του παιχνιδιού, δίνουν χαρακτήρα σε κάθε τοποθεσία και παράλληλα 

“ξεναγούν” με τον τρόπο τους. Ακόμη, αρκετοί από αυτούς (χάρτες, γκραβούρες 

κ.α.) θα εξοικειώνουν τους συμμετέχοντες με τον χώρο.   

· Μεταφορά ενός θρύλου: χρησιμοποιώντας ένα ενδιαφέρον και αστείο 

κείμενο εποχής, αναδεικνύεται πώς μια ιστορία μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, 

όταν μεταφέρεται προφορικά. Τέτοιου τύπου δράσεις χρησιμοποιούνται ως 

άσκηση επικοινωνίας για ενήλικες. 

 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ένα από τα διαφορετικά σενάρια που θα έχει το 

παιχνίδι. Το κάθε σενάριο επιλέγεται από τους βοηθούς, κυρίως με βάση την ηλικία 

και τον αριθμό των παιχτών και η επιλογή του θα είναι στην δική τους κρίση. 

 
4.1 Προαπαιτήσεις  
Τα προαπαιτούμενα του παιχνιδιού είναι: 

· Ο χάρτης που θα έχει τα σημαντικά τοπόσημα της περιοχής (Πηγάδια, 

Ξενώνας, Αγ. Κωνσταντίνος, Κοινότητα, Βουλευτήριο, Μποτσαραίικα, Οικία 

Μπούση, Τζαβέλα, κ.α.) αλλά θα περιέχει και περιοχές στις οποίες δεν θα παίζεται 

το παιχνίδι, προκειμένου οι παίχτες να έχουν συνολική εικόνα της περιοχής και την 

αίσθηση ότι το παιχνίδι μπορεί να διαδραματίζεται παντού. 

· Ο σχεδιασμός μιας κάτοψης των πηγαδιών για τον τελικό γρίφο. 

· Δύο άτομα (βοηθοί) για να «τρέχουν» το παιχνίδι, οι οποίοι θα έχουν 

θεματικούς ρόλους. 
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4.2 Παράρτημα / Λέξεις - κλειδιά 

Παρακάτω συνοψίζονται οι βασικότεροι παράγοντες του παιχνιδιού με λέξεις- 

κλειδιά, που παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια (μέσα στην 

παρένθεση αναγράφονται τα σχετικά κεφάλαια στα οποία ο αναγνώστης μπορεί να 

ανατρέξει). Οι λέξεις αυτές αναφέρονται στο εξής με έντονα γράμματα. 

 

§ Σενάριο (4.3) : διαφορετικές εκδοχές του παιχνιδιού  

§ Χάρτης – Φύλλο παίχτη (4.5) : το φύλλο που έχει ο κάθε παίχτης 

§ Οικογένεια – φάρα - ομάδα (4.5.α) : η φάρα που ανήκει ο κάθε παίχτης 

§ Βοηθός (4.5.ε) : διαμεσολαβητής και χειριστής του παιχνιδιού  

§ Διαδρομή (4.6) : διαγεγραμμένη πορεία της εκάστοτε ομάδας 

§ Γρίφος – Δράση (4.5) : μηχανισμοί του παιχνιδιού 

§ Κλασσικός γρίφος (4.5) : γρίφος 

§ Σουλιώτικα αινίγματα (4.5): παλιά αινίγματα  

§ Μεταφορά ενός θρύλου (4.5): δράση με κείμενο 

§ Γκραβούρα (4.5) : δράση με χρήση γκραβούρας 

§ Τελικός γρίφος (4.5) : δράση με χρήση χάρτη και διαφανειών 

§ Χαρακτήρας – ατομικός στόχος (4.6) : ιδιότητα παίχτη 

§ Αδελφοποίηση (4.7) : φάση παιχνιδιού 

§ Χώρος (4.8) : τοποθεσία παιχνιδιού 

§ Πόντοι (4.9) : πόντοι νίκης για το τέλος του παιχνιδιού 

 

 
4.3 Σενάρια 

Οι βοηθοί με βάση τον αριθμό και την ηλικία των παιχτών επιλέγουν το 

κατάλληλο σενάριο που θα ακολουθηθεί στο παιχνίδι. Το κάθε σενάριο μπορεί να 

έχει διαφορετική διαδρομή, γρίφους, χαρακτήρες, διάρκεια και αριθμό 

ομάδων.  

· Σενάριο 1 : «Τα Σουλιώτικα Φλουριά»:  

  Παίχτες 20 – 30 / Ηλικία 10 – 18 / Διάρκεια 90’-120’ 

· Σενάριο 2 : Παίχτες 10 – 20 / Ηλικία 10 – 18 / Διάρκεια 60’-90’ 

· Σενάριο 3 : Παίχτες 20 – 30 / Ηλικία 19+ / Διάρκεια 90’-120’ 

· Σενάριο 4 : Παίχτες 10 - 20 / Ηλικία 19+ / Διάρκεια 60’-90’ 

   . . .      
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Εικόνα 2 Χάρτης παιχνιδιού 
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4.5 Χάρτης – Φύλλο παίχτη 

Ο κάθε παίχτης παίρνει ένα αντίγραφο του παραπάνω χάρτη (Εικόνα 2). Ο 

χάρτης απεικονίζει σημαντικά τοπόσημα της περιοχής και περιλαμβάνει τις 

περιοχές στις οποίες θα παίζεται το παιχνίδι. Έτσι, δημιουργείται η αίσθηση ότι το 

παιχνίδι διαδραματίζεται σε οποιοδήποτε μέρος και, παράλληλα,  αποτελεί ένα 

χρήσιμο οδηγό για το Σούλι. Είναι βασικό εργαλείο του παιχνιδιού και οι παίχτες θα 

χρειαστεί να τον συμβουλεύονται συχνά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην πίσω 

όψη του χάρτη υπάρχουν τα παρακάτω επεξηγηματικά κείμενα: 

 

α. Οικογένεια - Φάρα:  

Στο πάνω μέρος θα αναφέρεται η φάρα3 στην οποία ανήκει ο παίχτης 

(Μποτσαραίοι - Τζαβελλαίοι). Με τον τρόπο αυτό χωρίζονται οι συμμετέχοντες 

σε δυο ομάδες. 

 

β. Εισαγωγή 

 Το κείμενο της εισαγωγής είναι κοινό για όλους τους παίχτες. Είναι απόγονοι 

μεγάλων ιστορικών οικογενειών του Σουλίου και έχουν έρθει με σκοπό να μάθουν 

για την οικογένειά τους  και να βρουν τα φλουριά που φημολογείται ότι είχαν 

κρύψει στο χωριό πριν εγκαταλείψουν το Σούλι. Υπογράφει ο ντόπιος ερευνητής 

Δημήτριος Τζαβέλλας (ο ένας από τους βοηθούς) που θα τους υποδεχθεί στο 

παιχνίδι. 

 

Αγαπητέ κύριε / αγαπητή κυρία, ένδοξε απόγονε με καταγωγή από το Σούλι 

 

Ονομάζομαι Δημήτριος Τζαβέλλας, και απευθύνομαι σε εσάς καθώς έλκετε την 

καταγωγή σας από την περιοχή του ένδοξου Σουλίου. Θεωρώ ότι πρόκειται για 

ζήτημα που σας ενδιαφέρει. Είμαι στο επάγγελμα ιστορικός, γέννημα θρέμμα του 

Σουλίου, και έχοντας μεγαλώσει στα γύρω βουνά, η αγάπη μου για τα χωριά μας με 

έσπρωξε στην εξερεύνηση της ιστορίας τους, τόσο ενδιαφέρουσας και εν πολλοίς 

άγνωστης. Μέσα από την ενασχόλησή μου ειδικότερα με τους θρύλους και τις 

παραδόσεις του χωριού, ερχόμουν όλο αντιμέτωπος με τους θρύλους για τα χαμένα 

φλουριά των Σουλιωτών. 

Όλη η Ελλάδα βρίθει από θρύλους για κρυμμένους θησαυρούς και κιούπια με 

φλουριά, κάτι που στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένει απλά στο χώρο της 

φαντασίας, αλλά ως προς το χωριό μας, έπειτα από ενδελεχή έρευνα έχω καταλήξει 

στο ότι είναι πραγματικότητα. Θυμάμαι, όπως κι εσείς είμαι σίγουρος, για ιστορίες 

σχετικά με τα φλουριά που άκουγα από τους παππούδες μου, για φλουριά που 

θάφτηκαν γιατί φεύγοντας οι δικοί τους παππούδες δε μπορούσαν να τα πάρουν 

μαζί τους. Καθώς οι πρόγονοί μας φεύγοντας από τα Σουλιοτοχώρια 

διασκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα και έφτιαξαν καινούριες ζωές αλλού, με το 

πέρασμα των χρόνων τα φλουριά ξεχάστηκαν, τα ίχνη σχετικά με την τοποθεσία που 

                                                          
3 Βάση της Σουλιώτικης κοινωνίας, αποτελούταν από επιμέρους οικογένειες. 
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βρίσκονταν ξεθώριασαν, και πέρασαν στη σφαίρα που βρίσκεται μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας. 

Ο λόγος που σας γράφω, θα το μαντέψατε αγαπητέ συμπατριώτη, είναι ότι 

βρίσκομαι στη συγκινητική θέση να σας πληροφορήσω ότι μέσα από την έρευνά μου 

έχω πλέον τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στο να βρεθούν αυτά τα φλουριά. 

Η εύρεση μάλιστα των φλουριών έχει μια ιδιαιτερότητα. Οι Σουλιώτες, γνωστοί ως 

γενναίοι πολεμιστές και με μεγάλη πίστη στις φατρίες τους, τις φάρες όπως 

ονομάζονται, δρούσαν ως σύνολο, για το καλό της φάρας τους, και κατ' επέκταση 

για το κοινό καλό όλων των Σουλιωτών. Έτσι και για τα φλουριά, τα ίχνη που 

άφησαν για την εύρεσή τους προκύπτουν από αυτή την αντίληψη: χρειάζονται 

εκπρόσωποι από όλες τις φάρες, που κατέχουν γνώσεις και έχουν χαρακτηριστικά 

μοναδικά της κάθε φάρας για να ξεκλειδώσουν το μυστήριο των χαμένων φλουριών. 

Έτσι η εύρεσή τους είναι δυνατή μόνο από τη συλλογική προσπάθεια όλων μας, και 

αυτός είναι και ο λόγος που σας προσκαλώ στην αναζήτηση αυτή. 

Θα χαρώ πολύ να συναντηθούμε από κοντά, στα βουνά του Σουλίου. Στην 

εξερεύνηση αυτή θα βρίσκεται κοντά μας και ο Αναστάσιος Κουτσονίκας, φίλος 

καρδιακός και καφετζής του χωριού, σημαντικός βοηθός στην έρευνα. Μαζί θα σας 

υποδεχτούμε για να ξεκινήσουμε την αναζήτηση. Σας περιμένουμε με χαρά. 

       

                 Μετά τιμής, 

  Δημήτριος Τζαβέλλας 

 
γ. Χαρακτήρας 
O κάθε παίχτης θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικό όνομα έχοντας ένα 
δικό του ατομικό στόχο (π.χ. να βρει ένα αντικείμενο σε μια περιοχή, να πείσει την 
ομάδα του να πάρουν ένα συγκεκριμένο άτομο της άλλης ομάδας στη φάση 
αδελφοποίηση κ.α.). 

 
δ. Εικόνα 

H εικόνα του εκάστοτε χαρακτήρα. 

 
ε. Βοηθοί 

· Ερευνητής, Δημήτριος Τζαβέλλας: βοηθός των Μποτσαραίων. 

Είναι ντόπιος που έχει μεγαλώσει στα βουνά του Σουλίου. Σπούδασε ιστορικός 

για να μπορέσει να εξακριβώσει αν αληθεύουν οι θρύλοι που είχε ακούσει από τους 

παππούδες του για τα χαμένα φλουριά των Σουλιωτών. Από τότε έχει φάει τα νιάτα 

του σε βιβλία αλλά και καφενεία μαζεύοντας πληροφορίες για να μπορέσει να τα 

βρει. Μετά από τόσα χρόνια κατάλαβε πως για να εκπληρώσει το στόχο του, οι 

φάρες πρέπει να συνεργαστούν από κοινού και αυτός είναι ο λόγος που προσκάλεσε 

όσους περισσότερους Σουλιώτες μπόρεσε. 

· Καφετζής, Αναστάσιος Κουτσονίκας: βοηθός των Τζαβελλαίων. 

Γέννημα θρέμμα του Σουλίου και κολλητός φίλος του Ερευνητή Δημήτρη 

Τζαβέλλα. Γνωρίζει όλους τους παλιούς και νέους θρύλους λόγω επαγγέλματος και 

ιδιοσυγκρασίας. Βοήθησε πολύ στην έρευνα του φίλου του σβήνοντας τη δίψα του 

για γνώση(.. και τσίπουρο). Με τα χρήματα που πιστεύει ότι θα βγάλει, θέλει να 

αγοράσει μια παγομηχανή και πιο αναπαυτικές καρέκλες για το μαγαζί του. 
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4.5 Εισαγωγή παιχτών 

Οι παίχτες θα συγκεντρωθούν στον Ξενώνα όπου θα τους υποδεχθεί ο 

«καφετζής» (που αρχικά θα είναι πίσω από τον πάγκο καθαρίζοντας ποτήρια) και 

ο «ερευνητής». Εκεί θα γίνει από αυτούς μια εισαγωγή στο θέμα για το ποιος είναι 

ο καθένας και θα εξηγηθούν οι κανόνες του παιχνιδιού μέσα από το ρόλο που 

υποδύονται. 

Οι παίχτες στη συνέχεια θα χωριστούν σε δυο ομάδες με βάση την φάρα, που 

αναφέρει το  φύλλο παίχτη. Από εκείνη τη στιγμή η κάθε ομάδα θα έχει τον δικό 

της βοηθό που θα την ακολουθεί και θα της δώσει τον πρώτο τους γρίφο. 

 
4.6 Διαδρομή παιχνιδιού (Σενάριο 1) 

Το παιχνίδι παίζεται σε συγκεκριμένους προκαθορισμένους χώρους. Αυτό δεν 

το γνωρίζουν οι παίχτες από την αρχή, αλλά το ανακαλύπτουν κατά τη διάρκεια του, 

λύνοντας γρίφους ή εκπληρώνοντας τις σωστές δράσεις που τους οδηγούν στον 

επόμενο. Η κάθε ομάδα ακολουθεί διαφορετική διαδρομή και σε ορισμένα σημεία 

θα συναντιούνται.  

Διαδρομή που ακολουθεί η κάθε ομάδα: 

· Ομάδα α «Μποτσαραίοι» : Ξενώνας -> Κοινότητα -> Οικ. Μπούση-> 

Βουλευτήριο -> Αγ. Κωνσταντίνος  -> Πηγάδια ->  Καφενείο 

 

· Ομάδα β «Τζαβελλαίοι» : Ξενώνας -> Αγ. Κωνσταντίνος -> Κοινότητα-> 

Βουλευτήριο -> Οικ. Μπούση -> Πηγάδια -> Καφενείο 

 

Εικόνα 3 Αριστερά :διάγραμμα διαδρομών Μποτσαραίων. Δεξιά: διάγραμμα 

διαδρομής Τζαβελλαίων 

 

Ο πρώτος γρίφος που πήρε η κάθε ομάδα από το βοηθό της, την οδηγεί με τη 

λύση του στον  επόμενο αντίστοιχο χώρο. Κάθε φορά που θα μεταβαίνουν σε νέο 

χώρο, ο βοηθός θα αναφέρει κάποια ιστορικά – λαογραφικά στοιχεία σχετικά με 

αυτόν. Μέσα στις πληροφορίες αυτές περιέχονται και μερικές ενδείξεις για τον 

επόμενο γρίφο. 
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4.5 Γρίφοι – Δράσεις 

Ο κάθε χώρος έχει κάποιους γρίφους - δράσεις που διαδραματίζονται σε αυτόν 

και άλλους, που οδηγούν τους παίχτες στον επόμενο χώρο. Η λύση κάθε γρίφου 

δίνει πόντους στην κάθε ομάδα, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας της και τη 

δυσκολία του. Με την λύση κάποιων γρίφων – δράσεων, οι παίχτες παίρνουν και 

στοιχεία για επόμενους γρίφους (όπως γκραβούρα, τελικό γρίφο). 

Είδη γρίφων : 

· Κλασικός γρίφος: περιέχει και βασίζεται σε λαογραφικά στοιχεία κυρίως του 

συγκεκριμένου χώρου. Για να λυθεί μπορεί να απαιτείται κάποια δράση4 από τους 

παίχτες ή να μεταβούν σε άλλο σημείο ή και χώρο. Ενδεικτικά, μπορούν να 

βασιστούν σε αντικείμενα του χώρου (προτομές, βιβλία, εικόνες κ.α.), σε 

τραγούδια, σε κείμενα ή και στο συνδυασμό όλων αυτών. 

· Σουλιώτικα Αινίγματα: παλιά αινίγματα του Σουλίου αναγράφονται σε ένα 

πίνακα ή ξεχωριστά το κάθε ένα σε μια κάρτα. Αυτά πρέπει να αντιστοιχηθούν με 

τις αντίστοιχες κάρτες - λύσεις τους, που θα είναι περισσότερες των αινιγμάτων και 

θα αναπαρίστανται ως εικόνες. 

· Η μεταφορά ενός θρύλου: στο χώρο κοινότητα, διαδραματίζεται μια δράση 

που σχετίζεται με τη μεταφορά μιας ιστορίας από στόμα σε στόμα και την κατάληξη 

της σε θρύλο. Το 1/3 περίπου της ομάδας, μεταφέρεται στον πάνω όροφο του 

κτιρίου και παραλαμβάνουν ένα κείμενο που περιγράφει μια παλιά ιστορία από το 

Σούλι, την οποία θα μελετήσουν. Ένας από αυτούς ορίζεται  ως αφηγητής. Αυτός θα 

διαβάσει την ιστορία στον πρώτο παίχτη που θα καλέσει ο βοηθός από το κάτω 

δωμάτιο. Στην συνέχεια, ο παίχτης αυτός με την σειρά του, πρέπει να αφηγηθεί στον 

επόμενο την ιστορία όσο πιο πιστά μπορεί, χωρίς να έχει πλέον το κείμενο. Αυτό 

γίνεται από τον κάθε νέο παίχτη στον επόμενο μέχρι να ακούσουν όλοι την ιστορία. 

Οι πρώτοι παίχτες που γνωρίζουν την αρχική ιστορία θα βλέπουν πως αλλάζει 

σταδιακά από την προφορική της μεταφορά. Στο κείμενο υπάρχουν κάποιες λέξεις - 

κλειδιά που τις ξέρει μόνο ο βοηθός. Για κάθε μια από αυτές τις λέξεις, που έχουν 

παραμείνει στην τελική ιστορία, η ομάδα θα παίρνει 1 πόντο νίκης. Ακολουθεί και 

μια σύντομη κουβέντα σχετικά με τη μετάδοση και τη δημιουργία θρύλων με βάση 

την προηγούμενη ιστορία.  Ακολουθεί το κείμενο: 

 

«Όταν εγένηκα δεκαεννιά χρονών ο πατέρας μου είπε να πάρω γυναίκα. Τον 

άκουσα για να τον ευχαριστήσω. Με συμβούλεψε να πάρω γυναίκα από καλή 

φάρα, από καλό σπίτι, να μη κοιτάξω ομορφιά και μου επρότεινε τη Λάμπρω. Πριν 

όμως στείλει προξενιά, μ’ έστειλε να την ιδώ στη Δραγούμη, στο χωριό της. Η 

Λάμπρω εγνώριζε ότι θα πάω εκείνη τη μέρα να την δω και ότι έπρεπε να με δη. 

Εντράπηκε, φαίνεται και όταν με είδε από μακριά που επήγαινα, εκρύφτηκε. 

Εγω δεν κατάλαβα τίποτε, επήγα τάχα να πιώ νερό και από τα σημάδια που μου 

είχε δώσει ο πατέρας μου, μου εικάστηκε ότι εγνώρισα τη Λάμπρω. Ήτανε εκείνη 

που είδα, μια όμορφη νέα και μου άρεσε πολύ. Εγύρισα χαρούμενος στο σπίτι μου 

είπα στον πατέρα μου πως είδα τη νύφη και ότι θα την έπαιρνα. Οι γονείς της 

Λάμπρως τάξανε λοιπόν προικιό σε σκουτιά, κάτι γίδια και λίγα πρόβατα. 

                                                          
4 Κάτι να πουν ή να ανιχνεύσουν βρουν στο κτίριο – χώρο. 
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Ήρθε η ώρα που έπρεπε να στεφανωθούμε. Οι νυφάδες τότε πήγαιναν στην 

εκκλησία με το πρόσωπο σκεπασμένο σαν τις χανούμισες, έτσι που αυτές 

βλέπαν και οι άλλοι δεν τις βλέπαν. Έγινε ο γάμος και στο γλέντι στο σπίτι οι άντρες 

καθίσαν με τον γαμπρό και οι γυναίκες με την νύφη. Είχαμε ωραία σφαχτά 

και κρασί που του βάλαμε μέσα μέλι. Έπειτα πήγαμε στο σπίτι της νύφης. Όταν 

έμεινα μόνος μαζί της και είδα την αληθινή νύφη τη Λάμπρω και όχι την όμορφη 

νέα πήγα να τρελαθώ.  Έφυγα από το σπίτι. Τελικά με βρήκε ο πατέρας μου και 

μου είπε πως η Λάμπρω δεν είναι όμορφη αλλά είναι καλή κοπέλα, νοικοκυρά και 

από καλή φάρα. Εγώ αγαπούσα πολύ τον πατέρα μου, ποτέ δεν του χάλασα χατίρι. 

Τι να γίνει; Είπα. Το πρώτο μου παιδί γεννήθηκε στο κάστρο της Κιάφας.» 

(Παπακωστας, 1979) 

 

· Γκραβούρα: οι γκραβούρες ήταν το κύριο μέσο της εποχής για την 

απεικόνιση του Σουλίου. Δεν ήταν απλά μια αναπαράσταση, αλλά έδειχνε όλη την 

ιδέα και το συναίσθημα που είχε ο τόπος. Θα υπάρχουν τοποθεσίες που θα 

αναπαρίστανται με τη μορφή γκραβούρας και θα περιέχουν κάποιο στοιχείο-

υπόδειξη. Οι παίχτες θα πρέπει να αναγνωρίσουν την τοποθεσία και, εν συνεχεία, να 

κινηθούν στο συγκεκριμένο μέρος που τους υποδεικνύει το στοιχείο. 

Η γκραβούρα δεν θα δοθεί ολόκληρη αλλά σε κομμάτια (σαν tangram) που θα 

παίρνουν οι παίχτες μετά από κάποιους «γρίφους» και θα πρέπει να τη 

συναρμολογήσουν. Πίσω από το τελευταίο κομμάτι που θα συλλέξουν θα υπάρχει 

και το στοιχείο-υπόδειξη που θα τους οδηγεί στην ακριβή τοποθεσία. 

 

 

 

Εικόνα 4 Κατακερματισμένη γκραβούρα 
 

   . . .      
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· Τελικός Γρίφος: ο τελικός γρίφος διαδραματίζεται στο χώρο των πηγαδιών 

και θα πρέπει να τον λύσουν από κοινού οι δύο ομάδες συνεργατικά, με βάση 

στοιχεία που έχουν συλλέξει από προηγούμενους γρίφους. Σκοπός είναι να βρουν το 

σημείο που υπάρχει το σεντούκι με τα φλουριά. Κάποια από τα στοιχεία που θα 

έχουν ήδη βρεθεί είναι η «κάτοψη» της περιοχής των πηγαδιών και οι διαφάνειες 

με χαράξεις πάνω τους. Αν τοποθετηθούν σωστά στην κάτοψη, σε συνδυασμό με ένα 

γρίφο-ένδειξη που θα έχει δοθεί, θα οδηγηθούν στο ζητούμενο σημείο.  

 

Εικόνα 5 Ενδεικτικό σχέδιο "κάτοψης" πηγαδιών 

4.6 Χαρακτήρες - Ατομικοί Στόχοι 

Ο κάθε παίχτης έχει ένα χαρακτήρα με ένα ατομικό στόχο που αναγράφεται στο 

φύλλο του και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κρυφός. Αν καταφέρει να τον 

εκπληρώσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, θα δώσει τους αντίστοιχους πόντους 

νίκης στην ομάδα του. Στους χαρακτήρες που πρέπει να βρουν κάποιο αντικείμενο 

θα δίνεται και κάποιο στοιχείο για να τους βοηθήσει. Στον κατάλογο με τους 

χαρακτήρες που ακολουθεί, τα νούμερα μέσα στις αγκύλες αναφέρονται στους 

πόντους που παίρνει ο παίχτης  

Οι παρακάτω χαρακτήρες είναι μοναδικοί και χωρίζονται ανάλογα με τον τύπο 

τους στις ομάδες ώστε να υπάρχει ισορροπία. 

  

· Κίτσος ο Τσαγκάρης: πρέπει να βρει το τσαρούχι του προγόνου του (χώρος 

Οικία Μπούση) «Πρέπει οπωσδήποτε να βρω το τσαρούχι! Με τη μοναδική του 

τεχνοτροπία στη φούντα, θα προωθήσει το δικό μου τσαγκαράδικο» {+1} 

· Σπύρος ο Ερωτευμένος: πρέπει να βρει το δαχτυλίδι για να μπορέσει να 

ζητήσει τη Χάιδω σε γάμο (χώρος Αγ. Κωνσταντίνος) «Αν δεν πάρω τη Χάιδω θα 

σκάσω!» {+1} 

· Χάιδω η Ερωτοχτυπημένη: πρέπει να πείσει την φάρα της στη φάση 

αδελφοποίηση να δεχτούν τον «καλό» της Σπύρο, ως έναν από αυτούς (Σπύρος 

Πανταζάτης - Χάιδω) «Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω!»{+3} 

· Μάρκος ο Δεισιδαίμονας: πρέπει να βρει το πηγάδι που έριχναν νομίσματα 

για καλή τύχη. «Πτου!! Μια μαύρη γάτα!» {+2} 
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· Μάκος ο Περιθωριοποιημένος: πρέπει να βρει το πηγάδι που είχε μαγαρίσει 

ο πρόγονός του ώστε να αποκαταστήσει το όνομα του. «καλά εγώ στο πηγάδι 

κατούρησα;» {+2} 

· Σαμουήλ ο Πυρομανής: πρέπει να βρει σε διάφορους χώρους υλικά για 

ανατίναξη (πυρίτιδα, φυτίλι, κ.α.), (χώρος Αγ. Κωνσταντίνος, οικία Μπούση) {+1 

κάθε υλικό} 

· Γιάννης ο Μουγγός: δεν θα πρέπει να μιλήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού και να συνεννοείται με νοήματα (ο βοηθός θα επιβλέπει και στο τέλος θα 

δώσει τους αντίστοιχους πόντους αν κατάφερε να τηρήσει σιγή ιχθύος). 

 «……» {+ 0 έως 5} 

· Μόσχω η Γλωσσού: θα είναι στην ομάδα της Χάιδως και θα προσπαθήσει να 

την αποτρέψει από το να φέρει τον Σπύρο στην φάρα τους. «Μπουρ μπούρ…» {+1} 

· Ρασούλης ο Τοπογράφος: θα προσπαθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού 

να πείσει την ομάδα του πως έχουν έρθει σε λάθος μέρος «ρε δεν είναι δω το Σούλι, 

εδώ είναι του Ρασούλη!»{+20 αν τα καταφέρει και κρατάει το θησαυρό μόνος του} 

 

-Οι παρακάτω χαρακτήρες θα υπάρχουν και στις δύο ομάδες και θα έχουν κάποια 

παραπάνω στοιχεία για να βοηθήσουν στην επίλυση των αντίστοιχων γρίφων.- 

 

· Κίτσος ο Χαρτογράφος: πρέπει να βοηθήσει στον τελικό γρίφο για την 

ανακάλυψη του σεντουκιού με τον χάρτη και τις διαφάνειες. Θα ξέρει ένα στοιχείο 

σχετικά με τη μία διαφάνεια (σχετικά με τον προσανατολισμό) «Εδώ πρέπει να 

είναι!» {+1/+2} 

· Ζαφείρης ο Λόγιος: πρέπει να βοηθήσει στο γρίφο με τα Σουλιώτικα 

αινίγματα. {+1/+2}  

· Μαλάμω η Ζωγράφος: πρέπει να βοηθήσει στη συναρμολόγηση της 

γκραβούρας και στην κατάδειξη του τόπου. Της έχει δοθεί ένα κομμάτι της 

γκραβούρας. «κάπου εδώ ίσως ζει ένα δεντράκι..» {+1/+2} 

 
4.7 Αδελφοποίηση -  Βλάμηδες 

«Αρκετά διαδεδομένο ήταν παλαιότερα να γίνονται αδελφοποιτοί ή βλάμηδες οι 

Σουλιώτες, να δένονται  δηλαδή με μια ορισμένη διαδικασία με δεσμό αδελφικό. 

Σκοπός η αλληλοβοήθεια, ο στενότερος σύνδεσμος και η κοινή προσπάθεια για το 

γενικότερο συμφέρον. Το γεγονός πανηγυρίζονταν με γλέντι τρικούβερτο». 

(Σταμέλος 1988) 

Στον χώρο βουλευτήριο θα υπάρχει η φάση της «αδελφοποίησης». Η κάθε 

ομάδα θα κάνει συμβούλιο με την βοήθεια του βοηθού τους για το ποιόν θέλουν 

να κάνουν βλάμη στη φάρα τους. Έτσι γίνεται μια συνεδρίαση, όπου ο κάθε ένας 

παραθέτει επιχειρήματα υπέρ η κατά κάποιου παίχτη (πιθανό με βάση τους 

ατομικούς στόχους, προσωπικό δέσιμο, άλλο) και τέλος θα ψηφίζουν για το ποιος θα 

είναι ο βλάμης τους για να δεχθούν στη φάρα. Ο παίκτης αυτός θα αλλάξει πλέον 

ομάδα, και ο ατομικός του στόχος, αν έχει εκπληρωθεί, θα δώσει πόντους και 

στις δυο ομάδες.5  

                                                          
5Θα μετρά διπλά για τους συνολικούς πόντους της των ομάδων. 

   . . .      
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4.8 Χώροι 

 

 

Ξενώνας 

 

 

o Εισαγωγή παιχτών –χώρος υποδοχής 

o Γρίφοι – Ξεκινάει το παιχνίδι με τον πρώτο γρίφο που θα μεταφέρει την κάθε 

ομάδα στον επόμενο χώρο. 

 

 

Καφενείο  

 

 

Ο τελικός χώρος του παιχνιδιού. 

 Πόντοι και νίκη. 

 

 

Κοινότητα 

  

 

o Κείμενο που ενδεικτικά θα λέει ο βοηθός σχετικά με τον χώρο 

o Γρίφοι 

Εδώ διαδραματίζεται η δράση μεταφορά ενός θρύλου. 

 

  

Οικία Μπούση 

 

  

o Κείμενο που ενδεικτικά θα λέει ο βοηθός σχετικά με τον χώρο 

o Γρίφοι – Σουλιώτικα αινίγματα. 

 

 

Βουλευτήριο 

 

o Κείμενο που ενδεικτικά λέει ο βοηθός σχετικά με τον χώρο 

Θα αναφέρει ότι γινόταν συνελεύσεις από τους δημογέροντες σε αυτό το σημείο. 

Σε αυτό το σημείο με την καθοδήγηση της γκραβούρας θα βρεθεί ένα σημείωμα 

που θα εξηγεί και το έθιμο της αδελφοποίησης και τους βλάμηδες, και θα τους 

παραπέμπει να το  ξαναζωντανέψουν. Φάση αδελφοποίησης. 

 

Αγ. Κωνσταντίνος 
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o Κείμενο που ενδεικτικά θα λέει ο βοηθός σχετικά με τον χώρο 

o Γρίφοι 

Γρίφος - δράση που σχετικά με τις ιδιαίτερες εικόνες που έχει  

η εκκλησία. 

 

Πηγάδια 

 

 

o Κείμενο που ενδεικτικά θα λένε οι βοηθοί σχετικά με τον χώρο.  

Οι βοηθοί μαζεύουν όλους τους παίχτες στο τραπέζι κάτω από τη σκιά του 

πλάτανου στα πηγάδια. Αναφέρουν το ρόλο που έπαιζαν στη Σουλιώτικη κοινωνία 

τα πηγάδια, πως η κάθε οικογένεια είχε το δικό της και δεν πήγαιναν ποτέ σε άλλο. 

Αναφέρουν πως αφού έχουν πάρει τα στοιχεία και τις γνώσεις από τη διαδρομή τους 

πρέπει να τα μοιραστούν και σαν μια ομάδα πλέον να αναζητήσουν το στόχο. 

o Τελικός γρίφος 

Ο γρίφος για να λυθεί θα πρέπει να συνδυαστούν στοιχεία που έχουν μαζέψει οι 

δυο ομάδες στην πορεία τους. Αυτά είναι δυο κομμάτια χάρτη κάτοψης πηγαδιών 

που θα ενωθούν, δυο  διαφάνειες με χαράξεις πάνω τους που θα έχει από ένα η κάθε 

ομάδα. Με τον κατάλληλο συνδυασμό, μετά από δοκιμές πάνω στο τραπέζι θα 

αποκαλύπτουν την τοποθεσία που πρέπει να πάνε. Εκεί βρίσκουν ένα σεντούκι και 

εν συνεχεία θα μεταφέρονται στο τελικό χώρο όπου και θα ανοιχτεί περνώντας στη 

φάση πόντοι και νίκη. 

 

 

Εικόνα 6. Λύνοντας τον τελικό γρίφο (σκίτσο: Αλέξανδρος Ταγαρίδης) 

 

 

   . . .      
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4.9 Πόντοι και νίκη 

Μόλις βρεθεί το σεντούκι, μεταβαίνουν όλοι στον τελικό χώρο μεταφέροντάς το 

εκεί. Τότε ο ερευνητής παίρνει το κουτί στο μέσα χώρο με τη δικαιολογία πως έχει 

κάποια ειδικά εργαλεία για να το ανοίξει. Παράλληλα ο καφετζής θα μετρήσει τους 

πόντους νίκης που συγκέντρωσαν οι ομάδες. 

· + 10    Για την εκπλήρωση του τελικού γρίφου 

· + x  Για κάθε ατομικό στόχο που επετεύχθη  

(όπου x οι αντίστοιχοι πόντοι που αναγράφονται στο φύλλο παίχτη) 

· +2x Για κάθε ατομικό στόχο που επετεύχθη από βλάμη 

Ανάλογα με τους πόντους θα υπάρχει και μια κλίμακα σχετικά με το τι περιέχει 

το σεντούκι (Θα το επιστρέφει ο ερευνητής με το αντίστοιχο, κάθε φορά, 

περιεχόμενο).  

Αξιολόγηση με βάση την τελική συνολική βαθμολογία ομάδων: 

· 40 και άνω  : Χρυσός! Χρυσός!! Τρομερή επιτυχία της αποστολής. Βρήκαν 

πολύ παραπάνω φλουριά από όσα έλεγε ο θρύλος. 

· 30 και άνω  : Χρυσός! Επιτυχία της αποστολής. Βρήκαν τα φλουριά που έλεγε 

ο θρύλος. 

· 29 και κάτω : Άνθρακες ο θησαυρός! Το κουτί είχε μέσα σαρακοφαγωμένα 

ντουφέκια και μπαρούτι που οι πρόγονοι τους θεωρούσαν χρυσάφι. 

· 20 και κάτω : Στη στενή! Ο βοηθός βάζει ήχο  από αστυνομικές σειρήνες και 

θα τους “μπαγλαρώνει” η αρχαιολογική υπηρεσία με την καταγγελία της 

αρχαιοκαπηλίας. 

Στη συνέχεια, καταμετρούνται οι πόντοι που μάζεψε η κάθε ομάδα ξεχωριστά, 

για να φανεί ποια τελικά κέρδισε και τι ποσοστό από τα «λάφυρα» δικαιούται. 

Στο τέλος του παιχνιδιού, οι παίχτες παίρνουν ως αναμνηστικό ένα αντίγραφο 

παλαιού νομίσματος που υπάρχει στον πάτο του σεντουκιού. Σε περίπτωση που η 

ομάδα έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 πόντους, ο κάθε παίχτης θα παίρνει από 

δυο νομίσματα.  

 

 
5. Συμπεράσματα  

Η άγρια ομορφιά της περιοχής των βουνών του Σουλίου, η έντονη ιστορική της 

ταυτότητα αλλά και η εμφανής εγκατάλειψή της αποτέλεσαν την αφορμή για το 

σχεδιασμό του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε. Η χρήση παιχνιδιών, προκειμένου ο 

επισκέπτης να γνωρίσει καλύτερα και να «γευτεί» τις ομορφιές και την ιστορία του 

τόπου στον οποίο βρίσκεται, έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το κρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Ισπανίας για νέους που πραγματοποιείται σε τρία εγκαταλελειμμένα ορεινά χωριά 

της χώρας. Σε αυτό, οι συμμετέχοντες με παιχνίδια και διάφορα εργαστήρια, 

γνωρίζουν την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών και παράλληλα 

βοηθούν στην ανακατασκευή των χωριών. Το πρόγραμμα διαρκεί δυο εβδομάδες 

και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα διαφορετικών Υπουργείων και τοπικών αρχών 

εδώ και τρείς δεκαετίες. Στο παραπάνω παράδειγμα όπως και στη περίπτωση του 

Σουλίου, με όχημα το παιχνίδι και εργαλεία την ιστορία και το πλούσιο φυσικό τοπίο 
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των ορεινών περιοχών μπορούν να δημιουργηθούν προοπτικές που θα ωφελήσουν 

τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τον επισκέπτη. 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, με χώρο δράσης το χωριό του Σουλίου και μέσα από 

την κατάλληλη προώθηση, θα μπορούσε να αποτελέσει μια καινοτόμο προσέγγιση 

για την ανάπτυξη της περιοχής. Μπορεί να γίνει μέσο προέλκυσης επισκεπτών 

διαφορετικών χαρακτηριστικών, μέσο διάδοσης της ιστορίας και παραδόσεων, 

καθώς και μέσο γνωστοποίησης των προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της 

περιοχής. Από την άλλη πλευρά, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει όχι 

μόνο το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής (μνημεία, κτίρια, πηγάδια κ.α) 

αλλά και τις φυσικές ομορφιές του τόπου. Με αυτό τον τρόπο, είναι σε θέση, έστω 

και για λίγο, να νιώσει κομμάτι της ιστορίας της περιοχής αποκομίζοντας μια 

ιδιαίτερη και έντονη εμπειρία. Τέλος, το παιχνίδι αυτό δύναται να ενταχθεί σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο εναλλακτικών δραστηριοτήτων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 

πεζοπορικές διαδρομές, παρατήρηση πτηνών, διάσχιση του Αχέροντα κ.α. Μάλιστα, 

στην περίπτωση λειτουργίας του ξενώνα, θα μπορούσε να διευρυνθεί χρονικά (με 

ολοήμερη ή πολυήμερη διάρκεια) και να τροποποιηθεί ποιοτικά αποτελώντας μια 

σημαντική πιά πηγή προσέλκυσης επισκεπτών. 
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Περίληψη 

 

Η χρήση εφαρμογών ως τουριστικών οδηγών έχει προκαλέσει επανάσταση στο 

χώρο της ξενάγησης. Ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στη 

χρήση τους, ώστε να εμπλουτίσουν την τουριστική τους εμπειρία. Στην παρούσα 

εργασία, έγινε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας τουριστικής εφαρμογής που 

θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός οδηγός για την πόλη της Παραμυθιάς, 

αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά και φυσικά διαθέσιμά της, μέσω μιας εναλλακτικής 

προσέγγισης. Αρχικά, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στον 

ηλεκτρονικό τουρισμό και τις διεθνείς εφαρμογές. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η 

σημαντικότητα της ορθής ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού 

καθώς και η δομή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για την Πόλη της 

Παραμυθιάς. Τέλος, αναλύεται μια προτεινόμενη διαδρομή και το περιεχόμενό της, 

βάσει της εναλλακτικής προσέγγισης που έγινε. 

 

Abstract 

 

The use of apps as e-guides has caused a revolution in the tourism industry. The 

number of tourists that make good use of these technologies in order to enrich their 

experiences increases fast. In this paper, a new approach to the development of a 

tour guide application for the city of Paramythia is proposed. The application is 

meant to promote the cultural and natural features of the area in an alternative way. 

Firstly, the current situation in Paramythia concerning e-tourism and popular 

applications is analyzed. Based on the analysis, the importance of a proper 

classification and utilization of state-of-the-art technologies is highlighted, while the 

design and architecture of a tourism app for the city of Paramythia is presented. 

Finally, a proposed route and its content are described on the basis of the alternative 

approach that has been developed.  

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

 

Η Παραμυθιά είχε ανέκαθεν πλούσια εμπορική δραστηριότητα λόγω της θέσης 

στο χώρο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η αίγλη της αυτή έχει χαθεί. Η θέση όμως 

αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο. Με την ανάδειξη των ισχυρών της 

σημείων, της ιστορίας, της παράδοσης και της φυσικής ομορφιάς.  

Η περιοχή διαθέτει πολιτιστικά σημεία, ιστορία, κρυφές γωνιές και 

λεπτομέρειες, ευγενικούς ανθρώπους και πλούσια παράδοση. Τα παραπάνω, σε 

συνδυασμό με τη θέληση των κατοίκων να συναναστραφούν με επισκέπτες, δίνουν 

το καλύτερο υπόβαθρο ώστε να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ένας 

διαδραστικός τουριστικός οδηγός με εναλλακτική προσέγγιση για την πόλη της 

Παραμυθιάς. 

Εξετάζοντας την προβολή της πόλης - και γενικότερα της περιοχής - στον τομέα 

του ηλεκτρονικού τουρισμού, παρουσιάστηκαν αρκετές ελλείψεις για τις 

δυνατότητες που προσφέρονται. Και αυτό γιατί πρόκειται για  μια περιοχή με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς όμως αυτό να προβάλλεται προς τα έξω. 

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του τόπου, εντοπίστηκε ότι η ταξινόμηση που 

χρησιμοποιείται από τις υφιστάμενες εφαρμογές δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τα 

διαθέσιμα (πολιτιστικά και φυσικά) της πόλης. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα 

ταξινόμηση ώστε να αποφευχθούν οι πολύ γενικευμένες κατηγορίες που 

ομαδοποιούν τα σημεία χωρίς να αναδεικνύουν τη μοναδικότητα τους. Αυτό σε 

συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, θα 

αναδείξουν τον χαρακτήρα της πόλης και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της, με 

τέτοιον τρόπο που ο χρήστης θα ζει μια πρωτότυπη εμπειρία σε έναν νέο και μέχρι 

τώρα άγνωστο τουριστικό προορισμό, ενώ παράλληλα θα μαθαίνει λεπτομέρειες και 

πληροφορίες που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στον χρόνο, με διαφορετική 

προσέγγιση. 

 

2. Εναλλακτικός Διαδραστικός Τουρισμός 

 

Με τη λέξη εναλλακτικός, το μυαλό μας πάει στο διαφορετικό. Βάσει ορισμού, 

«εναλλακτικός» ορίζεται ως «ο μη παραδοσιακός». Στον τουρισμό, με τον όρο 

εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο 

κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ 

αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη μίας περιοχής. Αλλά ο όρος 

«εναλλακτικός» δεν ορίζεται όταν αφορά έναν τουριστικό οδηγό.  Θα λέγαμε, 

γενικά, ότι ένας εναλλακτικός τουριστικός οδηγός είναι ένα «εγχειρίδιο», ένας 

οδηγός που δίνει τις  «παραδοσιακές» πληροφορίες για ένα μέρος με μια 

εναλλακτική και πρωτότυπη προσέγγιση.  

Σήμερα, οι τουρίστες αναζητούν την εμπειρία και τη διάδραση με τον τόπο που 

επισκέπτονται και όχι απλά την παροχή υπηρεσιών των τουριστικών προγραμμάτων 

(Siow-KianTanetal., 2013). Ο τουρισμός σχετίζεται με δραστηριότητες που 

επιτρέπουν στον επισκέπτη να μάθει περισσότερα για τις παραδοσιακές δεξιότητες, 
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τις εμπειρίες, τις παραδόσεις και τις μοναδικές ιδιότητες του τόπου που 

επισκέπτεται (Richardset. al., 2006).  

Το μοντέλο του διαδραστικού τουρισμού προτρέπει τους επισκέπτες να 

συναναστραφούν και να αλληλεπιδράσουν με τον τόπο που επισκέπτονται και με 

τους κατοίκους (Ivcevicetal., 2009). 

 

2.1 Ηλεκτρονικές εφαρμογές εναλλακτικού τουρισμού 

Η βιβλιογραφία δεν απαντά στην ερώτηση τι είναι και πως δημιουργείται ένας 

εναλλακτικός τουριστικός οδηγός. Ωστόσο, τα παραδείγματα είναι πολλά. Τα 

περισσότερα από αυτά προτείνουν στους επισκέπτες περιπάτους ώστε να 

ανακαλύψουν τις κρυμμένες ομορφιές των πόλεων, παραδοσιακά εστιατόρια και 

διαφορετικά είδη διασκέδασης. Για παράδειγμα, στον εναλλακτικό τουριστικό 

οδηγό για την πόλη της Αθήνας, (http://atathens.org), οι επισκέπτες έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν θεματικές βόλτες στην πόλη, επιλέγοντας συγκεκριμένα 

κριτήρια όπως αρχιτεκτονική, streetart, φωτογραφία, κλπ. 

Στη παρούσα προσέγγιση, ωστόσο, απομακρυνόμαστε από την έννοια του 

εναλλακτικού που παρουσιάστηκε παραπάνω. Στόχος μας δεν είναι να προτείνουμε 

θεματικούς περίπατους, αλλά να αναδείξουμε τα δυνατά σημεία της πόλης με μια 

εναλλακτική ματιά. Μια δημιουργική προσέγγιση που θα δώσει στο χρήστη της 

εφαρμογής την πραγματική διάσταση της πόλης, με ιστορία και χιούμορ. 

 

3. Περιοχή Μελέτης: Παραμυθιά Δήμου Σουλίου 

 

Η περιοχή της Παραμυθιάς χαρακτηρίζεται από μεγάλη ιστορία. Προϊστορική, 

Αρχαία, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Νεώτερη, φτάνοντας μέχρι το 1950 που ξεκινά να 

χάνει τη δύναμη της.  Υπήρξε για αιώνες κέντρο οικονομικής και εμπορικής 

δραστηριότητας με αποκορύφωμα τα μέσα του 19ου αιώνα, όπου και η δύναμη της 

άρχισε να φθίνει.  

Η πόλη της Παραμυθιάς προσδιορίζεται, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως 

κόμβος. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, απέχει σχεδόν 53 

χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα και, σχεδόν, 30 χιλιόμετρα από την Ηγουμενίτσα. 

Βρίσκεται σε θέση που εξυπηρετείται από την Εγνατία οδό, κάτι που μειώνει τους 

χρόνους προσέγγισης της περιοχής κατά πολύ. 

Ο Δήμος Σουλίου ακροβατεί ανάμεσα σε ορεινές και πεδινές περιοχές. Στο νότιο 

μέρος του βρίσκεται ο Αχέροντας που αποτελεί το πιο επισκέψιμο σημείο του 

Δήμου, ενώ στα Ορεινά του Σουλίου, που είναι γνωστά από την ελληνική ιστορία, η 

επισκεψιμότητα είναι πολύ μικρότερη. Σε ακτίνα  25 χλμ. βρίσκονται 

αναπτυσσόμενες παραθαλάσσιες περιοχές, που τον οδηγούν τόσο στο να χάνει όσο 

και στο να κερδίζει επισκέπτες. Η πόλη διαθέτει πλούσια ιστορία και σημαντικό 

αριθμό  ιστορικών σημείων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλα τα 

σύγχρονα μέσα τεχνολογίας για την ανάδειξη της τουριστικής ομορφιάς της, ώστε 

να ανταπεξέλθει στον τουριστικό ανταγωνισμό της ευρύτερης περιοχής. 

 

 

 

   . . .      
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3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση της Παραμυθιάς στον ηλεκτρονικό τουρισμό 

Ο τουρισμός στο διαδίκτυο και η online αγορά του ολοένα και αυξάνεται. Για 

παράδειγμα, στην Ευρώπη το 2007 αποτελούσε το 19.4 % της συνολικής αγοράς (J. 

Miguénsetal., 2008). 

Στην αναζήτηση των λημμάτων «Παραμυθιά Σουλίου» και «Παραμυθιά 

Θεσπρωτίας» στη μηχανή αναζήτησης της Google, τα πρώτα αποτελέσματα που 

εμφανίζονται έχουν να κάνουν με ενημερωτικές ιστοσελίδες της περιοχής, 

πληροφορίες τις Wikipedia και ιστοσελίδες της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας. Σε αυτό το σημείο, εντοπίζεται ένα κενό που αφορά τη σύνδεση 

ιστοσελίδων που αναφέρονται σε τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι το ποτάμι 

του Αχέροντα, τα Σύβοτα και η Πάργα, καθώς και η μη άμεση προβολή της 

ιστοσελίδας του Δήμου. 

Η ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.dimossouliou.gov.gr) είναι ενημερωμένη 

με στοιχεία που αφορούν κατοίκους και επισκέπτες. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 

«Αξιοθέατα Μνημεία» υπάρχει μια σωστή κατηγοριοποίησή τους βάσει χώρου 

(Περιήγηση στη Δημοτική Ενότητα Σουλίου, Περιήγηση στη Δημοτική Ενότητα 

Παραμυθιάς, Περιήγηση στη Δημοτική Ενότητα Αχέροντα, Έξω από τα σύνορα του 

Δήμου), ωστόσο εντοπίζεται η έλλειψη παροχής των πληροφοριών σε άλλες γλώσσες 

(λ.χ. Αγγλικής).  

Ιδιωτικές ιστοσελίδες, όπως το «Παραμυθιά Online» (http://www.paramythia-

online.gr), προσφέρουν πολλές πληροφορίες στον επισκέπτη της περιοχής δίνοντας 

του μια ευρύτερη εικόνα και κάποιες επιλογές. Για παράδειγμα, περιέχουν 

αναλυτικές πληροφορίες για τα αξιοθέατα, για εκδηλώσεις, φωτογραφίες του δήμου 

αλλά και πληροφορίες για τη δημοτική μουσική και θέματα επικαιρότητας. 

Επιπλέον, οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι το λιγότερο δίγλωσσες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος 

με τους χάρτες. Επίσης, το Wikitravel (http://wikitravel.org) περιλαμβάνει την 

Παραμυθιά ως πόλη, αλλά δεν έχει καθόλου πληροφορίες. Τέλος, δεν εντοπίστηκε 

καμία διαθέσιμη εφαρμογή για iOS και/ ή Androidπου να αφορούν την περιοχή. 

 

3.2 Προβολή Παραμυθιάς σε Διεθνείς Εφαρμογές. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν και αυτά με τη σειρά τους τον τρόπο 

που οι τουρίστες προγραμματίζουν τα ταξίδια τους.  Κοινωνικά δίκτυα, όπως το 

TripAdvisor® (http://www.tripadvisor.com.gr) και το Foursquare 

(https://foursquare.com) που μετρούν πάνω από 1 εκατ. χρήστες, επιτρέπουν στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν και να παρέχουν αξιολογήσεις και πληροφορίες για 

τοπικά καταστήματα και αξιοθέατα (J. Miguénsetal., 2008). Για αυτό το λόγο, 

μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι αναφορές που έχει η περιοχή σε αυτές τις δύο 

εφαρμογές. 

 

3.2.1 TripAdvisor®και Δήμος Σουλίου 

Για την πόλη της Παραμυθιάς, η εφαρμογή εμφανίζει κυρίως καταλύματα και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο ένα χώρο εστίασης. Είναι τελείως κενή η 

κατηγορία με τα σημεία ενδιαφέροντος καθώς και αυτή των δραστηριοτήτων. Για το 

Σούλι, δεν υπάρχει καμία καταχώρηση που να αφορά τόσο την περιοχή, όσο και τα 
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σημεία ενδιαφέροντος. Για τη Γλυκή, εμφανίζονται φωτογραφίες και κριτικές που 

αφορούν τη διαδρομή προς τις Πηγές του Αχέροντα. Ο αρχαιολογικός χώρος Ελέας 

υπάρχει ως αναφορά με φωτογραφίες και κριτικές, ωστόσο δεν αναφέρεται ως 

αξιοθέατο ή σημείο ενδιαφέροντος που ανήκει στο Δήμο Σουλίου. Τέλος, για την 

περιοχή της Θεσπρωτίας εμφανίζονται συνολικά μόνο εννέα δραστηριότητες, από 

τις οποίες μόνο δύο αφορούν τον Δήμο Σουλίου (Πηγές Αχέροντα και αρχ. χώρος 

Ελέας). 

 

3.2.2 Foursquare και Δήμος Σουλίου 

Σε αυτή την εφαρμογή, ανοίγοντας τον χάρτη φαίνεται ότι για την πόλη της 

Παραμυθιάς οι χρήστες έχουν κάνει περίπου δέκα αναφορές που περιλαμβάνουν 

σχόλια και φωτογραφίες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλες περιοχές του 

Δήμου όπως είναι το Γαρδίκι και η Γλυκή. 

 

Εικόνα 1. Αριστερά: TripAdvisor® με μόνη αναφορά οι Πηγές του Αχέροντα. Δεξιά: 

Foursquare, αρκετές αναφορές χωρίς ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος. 

 

4.3 Συμπεράσματα και αναγκαιότητα δημιουργίας του οδηγού 

Συνοψίζοντας τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι για την Παραμυθιά ταιριάζει περισσότερο το μοντέλο του διαδραστικού 

τουρισμού που θα προσελκύσει επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την διάθεση να 

μάθουν για τις παραδόσεις, την κουλτούρα και την ιστορικότητά της και να 

αλληλεπιδράσουν με τον τόπο και τους κατοίκους. 

Επιπλέον, η πόλη της Παραμυθιάς έχει συγκριτικό πλεονέκτημα γεωγραφικής 

θέσης εξαιτίας της μικρής απόστασης που απέχει από την Γλυκή και τις Πηγές του 

Αχέροντα, που αποτελούν το πιο επισκέψιμο σημείο ολόκληρου του δήμου. Έτσι, με 

την κατάλληλη προβολή της, οι επισκέπτες των Πηγών μπορεί να θελήσουν να 

γνωρίσουν την Παραμυθιά, που απέχει μόλις 19 χιλιόμετρα. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση. Η περιοχή τώρα 

αρχίζει να στήνει σιγά-σιγά την τουριστική της ταυτότητα και η επισκεψιμότητα της 

είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Άρα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι μικρό, 

έτσι η μη χρέωση των υπηρεσιών του οδηγού θα βοηθήσει στην προβολή και στη 

διάδοση των πληροφοριών.  

Τέλος, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας «φρέσκιας» τουριστικής εφαρμογής, 

με μια νέα προσέγγιση, αφήνοντας πίσω τους κλασικούς τουριστικούς οδηγούς, 
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δημιουργώντας εκ του μηδενός μια εξ ολοκλήρου νέα βάση πληροφοριών με 

πληροφορίες που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της περιοχής. 

 

4. Περιγραφή Προτεινόμενης Εφαρμογής 

 

Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του τουριστικού 

χαρακτήρα της Παραμυθιάς και τις υφιστάμενες τεχνολογίες στο χώρο των 

ηλεκτρονικών τουριστικών οδηγών, παρουσιάζεται η δομή και η αρχιτεκτονική μιας 

τουριστικής εφαρμογής ειδικά για την πόλη της Παραμυθιάς.  

Μερικά γενικότερα στοιχεία για τουριστικές εφαρμογές σε επαρχιακές περιοχές 

αναλύονται από τους Παναγιωτόπουλος (2013) και Panagiotopoulos et al. (2015). 

Συγκεκριμένα για την πόλη της Παραμυθιάς, θεωρείται σκόπιμο να δοθεί βαρύτητα 

στην ορθή κατηγοριοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος και να γίνει χρήση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας ως εργαλείο ανάδειξης της ιστορίας της. 

 

4.1 Κατηγοριοποίηση σημείων ενδιαφέροντος 

Η πόλη της Παραμυθιάς, σε όλη την έκταση της έχει σημεία που αξίζει να 

προβληθούν και να ακουστεί η ιστορία τους. Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκαν τα 

εξής ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος ως αναφορά για τη δημιουργία της 

ταξινόμησης: 

· το «Ρολόι» 

· η «Κούλια» 

· η  «Σχολή Βούλγαρη» 

· τα «Λουτρά» 

· ο «I. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου» 

· σημείο θέασης της πόλης και του κάμπου 

· όρος Γκορίλα 

· σημείο στάσης μέσα στην παλιά αγορά 

· η «βρύση» του Κατή 

· το κτίριο όπου στεγάζεται το «Ιστορικό Αρχείο Παραμυθιάς» 

· το σπίτι του Βούλγαρη 

· τα στενά «σοκάκια» της πόλης 

 

Σημαντικό σημείο στη δημιουργία μιας εφαρμογής είναι ο τρόπος 

κατηγοριοποίησης. Στις περισσότερες εφαρμογές τουριστικών οδηγών, οι 

κατηγορίες είναι: εστιατόρια, ξενοδοχεία και σημεία ενδιαφέροντος. Σε μικρές 

πόλεις και με περιορισμένη τουριστική κίνηση , όπως αυτή της Παραμυθιάς, κάτι 

τέτοιο δεν εξυπηρετεί την ανάδειξή της και αυτό γιατί χάνονται πολλές πληροφορίες 

σε μεγάλες και χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατηγορίες. Με βάση αυτά, έγινε 

μια νέα προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος, ώστε να 

αναδειχτεί η σημαντικότητά τους για την περιοχή. 
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Πίνακας 1. Προτεινόμενες κατηγορίες ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος 

Ονομασία Περιγραφή Λειτουργικότητα 

1.Θέαση 
Σημεία που 

προσφέρουν οπτική 
επαφή με τον χώρο 

Για να μπορεί ο χρήστης να δει τον 
χώρο, να αξιοποιήσει την 

αμφιθεατρικότητα της πόλης και να 
απολαύσει τη φυσική ομορφιά. 

2.Φυσικό 
Περιβάλλον 

Σημεία που δείχνουν 
τα φυσικά διαθέσιμα 

της πόλης 

Ο χρήστης παίρνει πληροφορίες για 
το περιβάλλον που περιστοιχίζει την 

πόλη 

 
3.Χωροχρονικά 

 
Σημεία βάση ώρας 

επίσκεψης 

Η εφαρμογή προτείνει στον χρήστη 
κατάλληλες ώρες επίσκεψης του 

σημείου 

 
4.Ιστορικά σημεία 

Σημεία με τα ιστορικά 
διαθέσιμα της 

περιοχής 

Ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες 
γενικές αλλά και για τη 

σημαντικότητά τους. 

 4α Διατηρητέα 
Απεικόνιση τους με AR (Επαυξημένη 

Πραγματικότητα) 

 4β Μη Διατηρητέα 

Απεικόνιση τους με AR (Επαυξημένη 

Πραγματικότητα) 

5. Διαδραστικά 

Σημεία στα οποία ο 
χρήστης αλληλεπιδρά 
με την εφαρμογή ώστε 

να λάβει ή να δώσει 
πληροφορία 

Για έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης 
της πόλης με τον χρήστη,καλώντας 

τον να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά 
δίκτυα. Διττός στόχος: διάδραση & 

εισαγωγή της πόλης στα κοιν. δίκτυα 

6.Εκδηλώσεις 
Σημαντικές 

εκδηλώσεις της Πόλης 

Ο χρήστης αποκτά τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί εκδηλώσεις και άλλα 

κοινωνικά γεγονότα 

 

Επιπλέον, ως κατηγορία μπορεί να υπάρξει και αυτή που θα περιλαμβάνει τα 

εμπορικά σημεία της πόλης. Η οποία ως υποκατηγορίες θα είχε «Γαστρονομία» (π.χ. 

υπηρεσίες εστίασης και εμπορικά καταστήματα τοπικών προϊόντων) και «Άλλα» 

(π.χ. αντίκες).  

 

4.2 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής 

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής (Εικόνα 2) παρουσιάζει τα αντικείμενα που θα 

χρησιμοποιηθούν και τη σύνδεση μεταξύ τους, κατά τη διαδικασία του 

προγραμματισμού. Καθώς οι εφαρμογές για φορητές συσκευές δημιουργούνται 

κατά κύριο λόγο με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Object-Oriented 

Programming Languages), η παρουσίαση των διαφόρων χαρακτηριστικών ως 

διακριτά αντικείμενα είναι επιθυμητή. 
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Πυρήνα της εφαρμογής αποτελούν τα Σημεία Ενδιαφέροντος, τα οποία 

περιέχουν υπο-αντικείμενα με τα κατάλληλα δεδομένα για τη παραγωγή των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι η Ταξινόμηση 

των σημείων, ο διαδραστικός χάρτης, η παραγωγή Διαδρομών και η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα. Η επαφή των υπηρεσιών με το χρήστη πραγματοποιείται μέσω 

ενός Γραφικού Περιβάλλοντος, το οποίο επιτρέπει τη περιήγηση στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, ενώ οι ειδικές τεχνολογίες των φορητών συσκευών (Κάμερα και GPS) 

αναλαμβάνουν τη διάδραση της συσκευής (και του χρήστη) με το περιβάλλον. 

 

 
 

Εικόνα 2. Απεικόνιση της αρχιτεκτονικής. 

 

4.3 Προτεινόμενες διαδρομές 

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στις διαδρομές που δημιουργήθηκαν μέσα 

στην πόλη της Παραμυθιάς που έχουν ως κύριο στόχο να αναδείξουν κάποια από τα 

ιστορικά σημεία της πόλης καθώς και να οδηγήσουν τον επισκέπτη να την 

περπατήσει και να την ανακαλύψει. 

 

 
Πίνακας 2. Περιγραφή προτεινόμενων διαδρομών εντός της Παραμυθιάς. 

Ονομασία Σήμα Σύντομη Περιγραφή 
 
Γραμμή 
 

 
─ 

Ευθεία Πεζόδρομου 
Έναρξη: Πλατεία Τέλος: Τέλος 
Πεζόδρομου 

Κύκλος ◦ Έναρξη: Πλατεία Τέλος: Πλατεία 
(μέσω Ιστορικού Αρχείου) 

Άπειρο ∞ Έναρξη: ΚΤΕΛ Τέλος: ΚΤΕΛ (μέσω 
πλατείας) 
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Εικόνα 3. Απεικόνιση της διαδρομής 

 

4.4 Παρουσίαση Διαδρομής 

Για ανάλυση, επιλέχθηκε η Τρίτη Διαδρομή γιατί περιλαμβάνει τα περισσότερα 

σημεία ενδιαφέροντος, έχει την μεγαλύτερη διάρκεια και τις περισσότερες στάσεις, 

σε σχέση με τις Διαδρομές 1 (Γραμμή) και 2 (κύκλος).Η διαδρομή με την ονομασία 

άπειρο πήρε το όνομα της από το γεγονός ότι η πορεία που θα χαράξει ο επισκέπτης 

κάνοντας αυτή τη διαδρομή μοιάζει με το σήμα του «άπειρου»(∞). 

Η διαδρομή έχει ως αφετηρία την είσοδο της πόλης, στο σημείο όπου βρίσκεται 

ο σταθμός των λεωφορείων (ΚΤΕΛ).  Αυτό έχει διπλό στόχο: να οδηγήσει τον 

επισκέπτη από τα περίχωρα προς το κέντρο της πόλης και να αποσυμφωρηθεί το 

κέντρο. 

Στη συνέχεια, στα 300 μέτρα από την έναρξη, ο επισκέπτης καλείται να κάνει 

την πρώτη στάση και να παρακολουθήσει την αμφιθεατρικότητα της πόλης καθώς 

και την έκταση που καλύπτει ο κάμπος. Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή κάνει χρήση 

Επαυξημένης Πραγματικότητας όπου εμφανίζονται στην οθόνη προβολής 

πληροφορίες σχετικά με τα ορατά σημεία που πρόκειται να επισκεφτεί στη 

συνέχεια. Το σημείο ανήκει στην κατηγορία «Θέαση» (εικόνα 4α). 

Η επόμενη στάση καλεί τον επισκέπτη να δει και να μάθει πληροφορίες για το 

όρος Γκορίλα (ονομασία, υψόμετρο) και παράλληλα ο χρήστης βρίσκει μια πινακίδα 

που θα τοποθετηθεί στο σημείο, θα την σκανάρει και θα  ενεργοποιείται ο σχετικός 

σύνδεσμος όπου θα ακούει το “Me and my Monkey”- RobbieWilliams. Αυτή η 

σύνδεση θα γίνεται μέσω imagerecognition και η κατηγορία στην οποία εντάσσεται 

είναι το «Φυσικό Περιβάλλον». 

Η επόμενη ολιγόλεπτη στάση αφορά την παρατήρηση από  μακριά της 

«Κούλια» και του Ρολογιού. Δίνοντας πληροφορίες μόνο για το πρώτο σημείο 

(Κούλια) καθώς θα ακολουθήσει στάση και ακριβώς μπροστά από το ρολόι. Αυτή η 

στάση εντάσσεται στην κατηγορία «Χώρο-χρονικά» γιατί συνιστάται για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό εύρος εξαιτίας του ηλιοβασιλέματος που μπορεί να 

απολαύσει από το σημείο (Για παράδειγμα, τους θερινούς μήνες 7-9μ.μ.) (εικόνα 

4β). Στη συνέχεια, ξεκινά η κάθοδος προς το κέντρο της πόλης.  
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Εικόνα 4. Στιγμιότυπα από τις στάσεις με την χρήση της εφαρμογής: α) Χρήση AR για από 

σημείο θέασης με προβολή σημείων ενδιαφέροντος, β)Χρήση AR για χώρο-χρονικό σημείο, γ) 

χρήση AR για ανάδειξη συγκεκριμένου σημείου, δ) χρήση κοινωνικών δικτύων ως μέσω 

αλληλεπίδρασης. 

 

Ακολουθεί στάση μπροστά από το ρολόι, όπου σε αυτό το σημείο ο επισκέπτης 

λαμβάνει τις πληροφορίες για την ιστορικότητα του σημείου καθώς και για τον 

τρόπο λειτουργίας του.  Προτείνεται ολιγόλεπτη στάση, όπου ο επισκέπτης καλείται 

να συγκρίνει το μέγεθος του ρολογιού με το μέγεθος που έχει η πόρτα της εισόδου 

του και να λύσει το αντίστοιχο κουίζ: «το ύψος της πόρτας πόσες φορές είναι αυτό 

του ρολογιού;»Το επόμενο που καλείται να παρατηρήσει ο επισκέπτης είναι οι 

στέγες από ρωμαϊκό τούβλο και να απαντήσει στο κουίζ:«Πόσους χρωματισμούς 

εντοπίζεται στις ρωμαϊκές στέγες;» Αυτό το σημείο ανήκει στην κατηγορία «θέαση», 

όπου γίνεται χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας, ώστε, πρώτον, να 

απαντηθεί το αποτέλεσμα του quiz για το ρολόι και, δεύτερον, να καταλάβει ο 

χρήστης ποιες είναι οι ρωμαϊκές στέγες (εικόνα 4γ). 

Η επόμενη στάση γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται σήμερα το ιστορικό αρχείο 

Παραμυθιάς. Ο «πολυχώρος» της πόλης, όπου ο επισκέπτης λαμβάνει τις 

πληροφορίες ότι το κτίριο αυτό έχει λειτουργήσει ως γραφείο ιμάμη, εφορία, 

ειρηνοδικείο, δασονομία, γραφείο αγροτικής ανάπτυξης, σταθμός χωροφυλακής 

κλπ., ενώ με την ενεργοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας εμφανίζεται 

στην οθόνη το αέτωμα του κτιρίου, το οποίο πλέον έχει καταστραφεί. To σημείο 

αυτό ανήκει στην κατηγορία «Διατηρητέα ιστορικά σημεία». 

α β 
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δ 
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Στη συνέχεια, η διαδρομή που καλείται να ακολουθήσει ο επισκέπτης είναι μέσα 

από τα στενά της παλιάς πόλης όπου πληροφορείται: «οι δρόμοι αυτοί και τα σπίτια 

σώζονται γιατί δεν έχει περάσει ο δρόμος και δε χωράνε τα αυτοκίνητα». 

Στη συνέχεια βρίσκεται στην «Εθνική τράπεζα», όπου καλείται να βρει το «μπλε 

κατάστημα» ή την «μπλε πόρτα» να βγάλει φωτογραφία και να την κοινοποιήσει 

στα socialmedia (fb, facebook, twitter), με hashtag #bluedoorparamythia. Αυτό το 

σημείο ανήκει στην κατηγορία των «διαδραστικών σημείων» και αποτελεί μέρος της 

διάδρασης της εφαρμογής, της πόλης και του χρήστη (εικόνα 4δ). 

Ακολουθεί η διαδρομή κάτω από την λαϊκή αγορά, και η επόμενη στάση είναι 

στο σπίτι του Βούλγαρη όπου ο επισκέπτης πληροφορείται για την ιστορία της 

κατοικίας. Το σημείο αυτό ανήκει στην κατηγορία «Διατηρητέα ιστορικά σημεία». 

Στη συνέχεια καθοδηγείται προς το πάνω μέρος της πλατείας όπου βρίσκεται 

ένα παγκάκι, με σκοπό να κάνει μια στάση και να απολαύσει την παλιά αγορά, ενώ 

παράλληλα λαμβάνει πληροφορίες ότι αυτό το σημείο αποτελούσε την αγορά που 

βρισκόταν κάτω και δίπλα από το παλιό τζαμί που είχε η πόλη. Μετά, ακολουθεί τον 

πεζόδρομο, πληροφορείται για το «Σχολείο Βούλγαρη» και καταλήγει στην πλατεία 

όπου καλείται να κάνει μια στάση μεγάλης διάρκειας, να ξεκουραστεί και να μιλήσει 

με τους ντόπιους. 

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης πληροφορείται για τις γαστρονομικές 

ιδιαιτερότητες της περιοχής και ιδιαίτερα την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

τυροκομικών προϊόντων. 

 

Επιστροφή 

Η διαδρομή της επιστροφής οδηγεί τον επισκέπτη στο κάτω τμήμα της πόλης. Η  

πρώτη στάση είναι στη μονή της Θεοτόκου. Αυτή η στάση ανήκει στην κατηγορία 

των «Διατηρητέων ιστορικών σημείων». 

Στη συνέχεια, οδηγείται προς τα αρχαία λουτρά και εκεί ενημερώνεται για τη 

χρονολογία κατασκευής καθώς και άλλες ιστορικές πληροφορίες.  Μετά, πλαγίως – 

κάτω από τη σχολή του Βούλγαρη- βγαίνει στη γειτονιά «γύφτικα» και φτάνει στο 

σημείο όπου βρισκόταν η «βρύση του Κατή». Στο σημείο αυτό, δίνεται η δυνατότητα 

να εμφανιστεί η βρύση σε 3D μοντέλο στην πραγματική της θέση, κάνοντας χρήση 

Επαυξημένης Πραγματικότητας. Αυτή η στάση ανήκει στην κατηγορία «Μη-

διατηρητέων ιστορικών σημείων». Ακολουθεί εκ νέου επίσκεψη στη «λαϊκή αγορά» 

και από εκεί οδηγείται πάλι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η διαδρομή. 

 

 

5. Επίλογος 

 

Η Παραμυθιά είναι μια πόλη που βρίσκεται κοντά σε πολύ γνωστούς 

τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πάργα και τα Σύβοτα. Το δίκτυο μεταφορών 

εκμηδενίζει το χρόνο που απέχει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, αυτό 

της Ηγουμενίτσας. Επιπλέον, σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκονται οι Πηγές του 

Αχέροντα, που αποτελούν το πιο σημείο του Δήμου Σουλίου με τη μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα. Στον τουριστικό τομέα, όμως, υστερεί και, ιδιαίτερα, στο κομμάτι 
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της ενημέρωσης και ανάδειξης των σημαντικών της σημείων ενδιαφέροντος. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε στην παρούσα εργασία. 

Η πόλη της Παραμυθιάς χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στον τομέα του 

τουρισμού. Πρόκειται για μια μικρή πόλη, αλλά με ιδιαίτερη πολιτιστική και φυσική 

ομορφιά. Σε αυτά τα σημεία πρέπει να θεμελιωθεί ο τουριστικός της σχεδιασμός και 

να προσεγγίσει το μοντέλο του δημιουργικού εναλλακτικού τουρισμού. 

Ο ηλεκτρονικός τουρισμός δεν είναι κάτι καινούργιο, ωστόσο οι υφιστάμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πόλη της Παραμυθιάς δεν προβάλλουν τον 

πραγματικό της χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος 

επισκέπτης είναι «τυπικές», χωρίς να δημιουργούν την απαραίτητη ελκυστικότητα 

που απαιτείται.  Το ίδιο αναξιοποίητα είναι και τα κοινωνικά δίκτυα, των οποίων η 

διαφημιστική δύναμη είναι ιδιαίτερα σημαντική, σήμερα. 

Μελετώντας τα παραπάνω, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας 

εφαρμογής πλούσιας σε πληροφορίες, με εναλλακτικές προτάσεις και σύγχρονα 

μέσα προβολής. Η «εναλλακτικότητα» μπορεί να στηριχτεί στη δημιουργικότητα και 

τη φαντασία. Επιπλέον, η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα μπορούν να τονώσουν την τουριστική εμπειρία των επισκεπτών. 

Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στο σχεδιασμό της εφαρμογής είναι ο τρόπος 

ταξινόμησης των σημείων, δημιουργώντας εύστοχες κατηγορίες με πληροφορίες 

χρήσιμες και ουσιαστικές για τον επισκέπτη. Σημαντικό σημείο είναι και ο τρόπος 

που θα προωθηθεί και θα διαφημιστεί η εφαρμογή, ώστε να μπορεί να είναι γνωστή 

σε αυτούς που επισκέπτονται τη γύρω περιοχή. 

Τέλος, μελλοντικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί επέκτασή της ή μια δεύτερη 

συμπληρωματική εφαρμογή που θα αφορά στα ορεινά του Δήμου. Αυτή η εφαρμογή 

θα συνδέει την πόλη της Παραμυθιάς με τα ορεινά μονοπάτια, δημιουργώντας μια 

συνέχεια και ένα δίκτυο μεταξύ του πεδινού και του ορεινού Δήμου Σουλίου, 

αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο φυσικό κάλος της περιοχής και τις εναλλαγές του 

τοπίου. 
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Περίληψη 

 

Τα βουνά αποτέλεσαν τόπους προορισμού για τις πιο πρώιμες μορφές 

τουρισμού. Το φυσικό τους περιβάλλον και οι τοπικοί πολιτισμοί έλκουν πολύ 

σημαντικό ποσοστό επισκεπτών, παγκοσμίως, σε ετήσια βάση. O Δήμος Σουλίου, και 

κυρίως οι ορεινές περιοχές του, διαθέτει ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά, που μένουν αναξιοποίητα, την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη και η 

διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας, στην ευρύτερη περιοχή, είναι μάλλον 

περιορισμένη. Με στόχο την ενίσχυσή της, η εργασία τεκμηριώνει τέσσερις 

επεμβάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την προσέλκυση επισκεπτών με 

ενδιαφέρον στην παρατήρηση της άγριας ζωής, στην περιήγηση σε βυζαντινά 

μνημεία, σε ορεινούς απομονωμένους οικισμούς, σε κάστρα, σε παραδοσιακά κτίρια 

και σε ποτάμια. Ο γύπας Ασπροπάρης, τα άγρια άλογα, οι εκκλησιές της Οσδίνας, ο 

Καλαμάς και τα πέτρινα χωριά του Σουλίου αναδεικνύονται, μέσα από σύγχρονες 

επεμβάσεις, σε πολύτιμες εστίες ανάπτυξης.  

 

 

Abstract 

 

Mountains have been tourist destinations even for the most primitive forms of 

tourism. Their natural environment and their local cultures attract a very important 

percent of visitors, worldwide, every year. The region of Souli, and mainly the 

mountainous region, holds unique natural and cultural characteristics, remaining 

undeveloped, while, at the same time, the development and dispersion of the 

touristic activity in the surrounding area are restricted. Aiming at enforcing it, this 

paper argues on four proposals for the attraction of visitors interested in wild life 

watching, in byzantine monuments’ sightseeing, in remote mountainous 

settlements, in castles, in traditional buildings and in rivers. Asproparis vulture, wild 

horses, Osdina’s churches, Kalamas river and the stone villages of Souli are proved 

to be, through modern constructions, valuable sources of development.  
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1. Εισαγωγή 

 

Οι ορεινές περιοχές, σε όλο τον κόσμο, βρίσκονται μεταξύ των σημαντικότερων 

τουριστικών προορισμών και τις αναλογεί σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας 

τουριστικής δραστηριότητας. Συχνά, ο τουρισμός φτάνει να αποτελεί μοναδική πηγή 

εισοδήματος ιδιαίτερα στις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες από αυτές. Το 

φυσικό περιβάλλον και οι τοπικοί πολιτισμοί συνθέτουν τους δύο πυλώνες έλξης 

επισκεπτών στα βουνά (Mountain Forum, 1997, Mountain Partnership, 2002). 

Οι τουριστικές δραστηριότητες στον ορεινό χώρο είναι ποικίλες και 

μεταβαλλόμενες. Νέες δραστηριότητες αντικαθιστούν παλιές και άλλες 

επανέρχονται και εξελίσσονται. Μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων στο βουνό, 

η περιήγηση στη φύση, η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς τόπους και η παρατήρηση 

της άγριας ζωής κερδίζουν το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών και 

δη των ατόμων με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα και επιθυμία 

γνωριμίας του πολιτισμού και της φύσης ενός τόπου. Παράλληλα, η εκπαίδευση του 

επισκέπτη μέσα από την ψυχαγώγησή του συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την 

κινητοποίησή του σε ότι αφορά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, του 

τόπου που επισκέπτεται (Debarbieux et al., 2014, UNEP 2007). 

Η ορεινή περιοχή του Σουλίου, ιδιαίτερα ευνοημένη σε φύση και πολιτισμό, 

μοιάζει να μένει στο περιθώριο της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής. Με 

στόχο την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού και με γνώμονα την προσέλκυση 

επισκεπτών και όχι τουριστών στον τόπο, η εργασία διερευνά τις δυνατότητες 

ανάπτυξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η τοπική άγρια ζωή, τα βυζαντινά 

απομεινάρια, ο ποταμός Καλαμάς, οι απομονωμένοι οικισμοί, τα μνημεία και η 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτέλεσαν την πρώτη ύλη τεσσάρων προτάσεων 

δημιουργίας νέων τουριστικών δραστηριοτήτων, στην περιοχή του Δήμου Σουλίου. 

Τα χωριά του ορεινού Σουλίου, ο οικισμός Πέντε Εκκλησιές και η πόλη της 

Παραμυθιάς είναι οι τόποι υποδοχής των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. 

Σύγχρονης αρχιτεκτονικής παρατηρητήρια, ένα δίκτυο μονοπατιών, μια 

παραδοσιακή διαδρομή και συγκεκριμένα κυκλικά δρομολόγια-ξεναγοί είναι οι 

προτεινόμενες επεμβάσεις που παρουσιάζονται στην εργασία.  

 

 

2. Ο τουρισμός στις ορεινές περιοχές 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τουρισμός αποτελεί την πιο σταθερά αναπτυσσόμενη 

οικονομική δραστηριότητα. Το 2012, για πρώτη φορά, ο αριθμός των διεθνών 

τουριστών ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο (WTO, 2013). Τα βουνά κατέχουν 

ιδιαίτερη θέση στον τομέα του τουρισμού. Οι ορεινές περιοχές αποτέλεσαν τόπο 

μερικών από τις πιο πρώιμες μορφές τουρισμού. Τον 18ο αι., οι Άλπεις έγιναν 

βασικός τόπος προορισμού για τους Άγγλους αριστοκράτες, όταν έγινε μόδα το 

«Μεγάλο Ταξίδι» (The Grant Tour). Σταδιακά, τα χαρακτηριστικά των βουνών –η 

ποικιλία των πολιτισμών, τα μοναδικά τοπία, το χιόνι, οι θερμές πηγές, οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί, η ιερή τους διάσταση, η άγρια ζωή κ.α.- αποτέλεσαν (και 
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αποτελούν) πόλους έλξης και ανάπτυξης διαφορετικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων (Debarbieux et al., 2014, UNEP 2007).  

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία (UNEP, 2007), το ποσοστό των τουριστών που 

επισκέπτονται τις ορεινές περιοχές φτάνει το 15% - 20% του συνόλου της 

τουριστικής δραστηριότητας, παγκοσμίως. Ωστόσο, η κατανομή της 

επισκεψιμότητας μεταξύ των διαφόρων περιοχών είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι 

Άλπεις, τα Βραχώδη Όρη και τα βουνά της Ιαπωνίας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό επισκεπτών ενώ σημαντικά λιγότεροι είναι οι επισκέπτες στα βουνά της 

Ινδονησίας ή του Μεξικού. Στις Άλπεις κατοικούν, περίπου, 13 εκατομμύρια 

άνθρωποι. Τις επισκέπτονται, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τουρίστες κάθε 

χρόνο (UNEP, 2007). Ο τουρισμός αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα και 

πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Ταυτόχρονα, είναι 

σημαντική αιτία περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του 

ορεινού φυσικού και πολιτισμικού πλούτου (Throsby, 2009). 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες 

τουρισμού, στον ορεινό χώρο (Mountain Tours). Αυτές θα μπορούσαν, σχηματικά, 

να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α. Περίπατοι στη φύση (nature walks) – 

περιπατητικές διαδρομές επαφής με το φυσικό περιβάλλον και γνωριμίας με την 

ζωή του βουνού (θηλαστικά, πουλιά, έντομα, ερπετά κ.λπ), β. Χερσαίες 

δραστηριότητες περιπέτειας (land-based adventure activities) – ποδήλατο, ιππασία, 

αναρρίχηση, ορειβασία, αναρρίχηση πάγου κ.λπ., γ. Δραστηριότητες αναψυχής στο 

νερό (freshwater-based recreational activities) – κολύμπι σε ποτάμια/λίμνες, 

βαρκάδα, rafting, kite surfing, καγιάκ κ.λπ., δ. Δραστηριότητες αναψυχής στο χιόνι 

(snow-dependent recreation activities) – σκι, snowboarding, downhill κ.λπ. Σε κάθε 

περίπτωση, παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών να μάθουν 

περισσότερα σχετικά με τους τόπους που επισκέπτονται – για το φυσικό 

περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα, τους τοπικούς πολιτισμούς κ.λπ. Είναι 

γεγονός, ότι η εκπαίδευση του επισκέπτη μπορεί να αυξήσει την κατανόηση και την 

ευαισθητοποίησή του για τον τόπο που επισκέπτεται και τα προβλήματά του. Μέσω 

αυτής, ο επισκέπτης γίνεται περισσότερο συμμέτοχος και λιγότερο περαστικός ή 

καταναλωτής ενός τόπου. Η εκπαίδευση του επισκέπτη πρέπει να αποτελεί στόχο 

της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, αν απώτερος στόχος είναι η επικοινωνία 

των προβλημάτων και η κινητοποίηση για τη λύση τους (UNEP, 2007). 

Σχετικές έρευνες (Vecvagars, 2006, Apostolakis and Jaffry, 2005, 2012, Cuccia 

and Rizzo, 2012, Frey and Steiner, 2011, Γιαννακοπούλου, 2012) αναδεικνύουν την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των χαρακτηριστικών των επισκεπτών και αυτών του τόπου 

προορισμού. Φαίνεται πως τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου 

(αντιλήψεις, πεποιθήσεις, νοοτροπία, τρόπος ζωής κ.λπ) επιδρούν στις επιλογές του 

σε ότι αφορά τους τόπους προορισμού και το είδος των τουριστικών 

δραστηριοτήτων που επιλέγει. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται ο τρόπος σχεδιασμού 

της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο την προσέλκυση των επιθυμητών 

επισκεπτών, σε ένα τόπο. Σε ότι αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό, για παράδειγμα, 

έρευνες αναδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά του μέσου «πολιτιστικού τουρίστα» 

είναι το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, το υψηλότερο εισόδημα και η μεγαλύτερη 

διάρκεια παραμονής σε έναν τόπο. Σχετική έρευνα στην Αυστραλία (Green and 
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Jones, 2010) αναδεικνύει ότι οι τουρίστες που επιλέγουν ως δραστηριότητα την 

παρατήρηση πουλιών (bird watching tourists) είναι, κατά μέσο όρο, μέσης ή 

μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι κάτοχοι κατοικίδιων 

ζώων, ενδιαφέρονται για την παρατήρηση της άγριας ζωής γενικά (όχι μόνο 

πουλιών), είναι εναντίον του κυνηγιού ως σπορ αλλά και αντίθετοι με την ενόχληση 

των φωλιών των πουλιών κατά την παρατήρησή τους και γνώστες πολλών ειδών 

πουλιών. Παρόμοια αποτελέσματα (υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μέση ηλικία, 

επιθυμία να γνωρίσουν πολλά είδη, ενδιαφέρον για την άγρια ζωή συνολικά) 

αναδεικνύονται και από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ανάλογους τουρίστες 

στις ΗΠΑ (Caribbean Tourism Organization). 

 

 

3. Η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Σουλίου 

 

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση. Προβλήματα και προοπτικές 

Η ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και ο Δήμος Σουλίου, συνολικά, 

χαρακτηρίζονται από τουριστική δραστηριότητα, η οποία εμφανίζεται ισχυρότερη 

γύρω από ορισμένα σημεία-πόλους. Η περιοχή του Αχέροντα, οι αρχαιολογικοί 

χώροι στην ευρύτερη περιοχή και ορισμένα μνημεία μέσα στην πόλη της 

Παραμυθιάς αποτελούν τους κυριότερους από αυτούς. Ωστόσο, η περιοχή συνολικά 

δεν μοιάζει να εμφανίζει τη δυναμική του τουρισμού που ενδεχομένως θα μπορούσε 

να προσελκύσει, ιδιαίτερα δεδομένου ότι γειτνιάζει με περιοχές που λόγω φυσικών 

και πολιτιστικών χαρακτηριστικών προσελκύουν εντονότερα το τουριστικό 

ενδιαφέρον. 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι ορεινοί όγκοι και ο ποταμός Αχέροντας 

κυρίως, αξιοποιούνται μέσα από διάφορες δραστηριότητες εναλλακτικού (όπως 

συχνά καλείται) τουρισμού –rafting, κανό, ορειβατικά και περιηγητικά μονοπάτια, 

ποδήλατο βουνού και αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι οι κύριες δραστηριότητες στην 

περιοχή 1 . Ωστόσο, η επισκεψιμότητα παραμένει περιορισμένη και αυτό, 

ενδεχομένως, να οφείλεται στην έλλειψη μιας συνολικής οργάνωσης των επιμέρους 

δραστηριοτήτων και μιας κατάλληλης προώθησης και προβολής τους.  

Οι ορεινές περιοχές του Δήμου διαθέτουν χαρακτηριστικά, φυσικά και 

πολιτιστικά, ικανά να στηρίξουν και νέες δραστηριότητες, συμπληρωματικές αλλά 

και διαφορετικές σε σχέση με τις υφιστάμενες. Αυτό αποτελεί και το αντικείμενο της 

εργασίας αυτής. Κεντρικό ερώτημα, το οποίο η εργασία διαπραγματεύεται, είναι αν 

μπορεί και με ποιο τρόπο να αξιοποιηθεί ένα λανθάνον δυναμικό της ορεινής 

περιοχής, το οποίο να προσφέρει κάτι καινούριο στον τομέα του τουρισμού, να 

ανανεώσει το υφιστάμενο δυναμικό και να προσελκύσει περισσότερους –και ίσως 

διαφορετικών χαρακτηριστικών- επισκέπτες. Η επιτόπια έρευνα ανέδειξε, μεταξύ 

άλλων, τέσσερις βασικούς πυρήνες γύρω από τους οποίους θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν τουριστικές δραστηριότητες: την ύπαρξη άγριας ζωής στο ορεινό 

Σούλι (Ασπροπάρης και Άγρια άλογα), την ύπαρξη των ερειπίων της Οσδίνας σε 

                                                            
1  Πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου Σουλίου (http://www.paramythia-online.gr/paramythia/) και 
επιτόπια έρευνα. 
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πολύ κοντινή απόσταση από τον Καλαμά και τα απομεινάρια των κτιρίων 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο κέντρο της Παραμυθιάς. Παράλληλα, 

αναδείχθηκε η έλλειψη οργανωμένων τουριστικών διαδρομών σε όλη την περιοχή. 

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία αποτέλεσαν τους άξονες της μελέτης αυτής.   

 

3.2 Σημειακές επεμβάσεις στο χώρο για την ενίσχυση της τουριστικής 

δραστηριότητας 

Η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές 

του Δήμου Σουλίου, επιλέγεται να γίνει με τέσσερις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες 

τοποθεσίες. Εκτιμάται ότι οι προτάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ενέσεις 

ανανέωσης του τουριστικού ρεύματος, ως εστίες διάχυσης των επισκεπτών από τους 

καθιερωμένους προορισμούς και ως πόλοι προσέλκυσης και στροφής του 

ενδιαφέροντος σε περιοχές που έχουν μείνει στο περιθώριο.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων πόλων-εστιών 

τουριστικής δραστηριότητας: 1. Παρατηρητήρια άγριων πουλιών και αλόγων στο 

Κούγκι, 2. Μονοπάτι στον Καλαμά και ανάδειξη των βυζαντινών εκκλησιών στον 

οικισμό Πέντε Εκκλησιές,  3. Διαδρομή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην πόλη 

της Παραμυθιάς, 4. Δημιουργία διαδρομών με λεωφορεία-ξεναγούς. Στην ενότητα 

που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικά κάθε μια πρόταση. 

 

3.2.1 Παρατηρητήρια άγριων πουλιών και αλόγων στη θέση Κούγκι 

Η παρατήρηση άγριων πουλιών αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη τουριστική 

δραστηριότητα. Ο όρος αναφέρεται στο είδος εκείνο του τουρισμού, στο πλαίσιο του 

οποίου, κάποιος ταξιδεύει σε έναν τόπο με σκοπό να παρατηρήσει άγρια πουλιά 

(bird watching, avitourism, birding). Η παρατήρηση της άγριας ζωής, γενικά, 

απευθύνεται στους επισκέπτες, και όχι μόνο, μιας περιοχής. Είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα, λόγω της σπανιότητας της εμπειρίας της παρατήρησης των 

συνηθειών ενός άγριου ζώου και μπορεί να προσελκύσει, εξίσου, το ενδιαφέρον των 

ατόμων όλων των ηλικιακών ομάδων. Έχει ψυχαγωγικό και, ταυτόχρονα, 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο με το φυσικό 

περιβάλλον και, κυρίως, με τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα είδη που ζουν σ’ αυτό. Μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης, η 

αναψυχή μετατρέπεται σε διαδικασία μάθησης και ευαισθητοποίησης και, συχνά, 

κινητοποίησης για την προστασία της άγριας ζωής. Οι ορεινοί όγκοι είναι, 

κατεξοχήν, ευνοημένοι ως προς την ποικιλία των ειδών των προς παρατήρηση 

άγριων ζώων. 

Εκτιμάται ότι πραγματοποιούνται, περίπου, τρία εκατομμύρια διεθνή ταξίδια, 

κάθε χρόνο, με στόχο την παρατήρηση πουλιών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι πολύ 

πιο αυξημένο σε εγχώριο επίπεδο. Περίπου 20 εκατομμύρια τουρίστες στις ΗΠΑ 

πραγματοποίησαν ταξίδι παρατήρησης πουλιών το 2007. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ταξιδιών αυτών ήταν μέσα στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρατήρηση 

πουλιών αποτελεί, συνήθως, επιμέρους επιλογή του ταξιδιού, ανάμεσα σε άλλες. Σε 

οικονομικά μεγέθη, στις ΗΠΑ οι τουρίστες παρατήρησης πουλιών εκτιμάται ότι 

δαπανούν πάνω από $2.5 δισεκατομμύρια, κάθε χρόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσό 

φτάνει τα $500 εκατομμύρια στο Ην. Βασίλειο. Γενικά, τα επόμενα χρόνια η 

   . . .      
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παρατήρηση πουλιών ως τουριστική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί 

σημαντικά (Caribbean Tourism Organization). 

Η ευρύτερη περιοχή, Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα 

αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR2120008) για τον Ασπροπάρη. Παράλληλα, 

στην ευρύτερη ορεινή περιοχή της Παραμυθιάς και του Σουλίου ζουν τα Άγρια 

Άλογα του Σουλίου. Η ύπαρξη των δύο αυτών, σπάνιων και ιδιαίτερων, ειδών 

γέννησε την ιδέα της δημιουργίας παρατηρητηρίων πουλιών και αλόγων, σε 

κατάλληλη τοποθεσία κοντά στο Κούγκι. Η θέση της περιοχής επιλέχθηκε γιατί  

προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την παρατήρηση της γύρω περιοχής 

(ύψωμα και καλή θέαση του χώρου).  

 

Ο Ασπροπάρης2 

Είναι το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα, που συναντώνται στην Ελλάδα. 

Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο αινιγματικά πουλιά του πλανήτη, δεμένο με 

μύθους, θρύλους και παραδόσεις στις ορεινές περιοχές. Είναι ταξιδιώτης και ο μόνος 

γύπας που μεταναστεύει. Γεννιέται στα Βαλκάνια, μεταναστεύει στην Αφρική για να 

ξεχειμωνιάσει και μετά από κάποιο διάστημα παραμονής εκεί επιστρέφει στον τόπο 

αναπαραγωγής του. Η Ελλάδα αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού του και 

τόπο αναπαραγωγής του. Γεννάει ένα ως τρία αυγά και η φροντίδα των μικρών 

αναλαμβάνεται εξίσου από τους δύο γονείς. Τρέφεται με οτιδήποτε νεκρό αλλά 

επιλέγει, επίσης, χελώνες, σκαντζόχοιρους, σαύρες και έντομα. Ξυπνάει χαράματα, 

νωρίτερα από όλους τους άλλους γύπες. Επιδίδεται σε θεαματικές γαμήλιες πτήσεις 

–βουτιές από μεγάλο ύψος- την περίοδο της αναπαραγωγής. Τα δύο πουλιά είναι 

συνεχώς μαζί καθώς ζευγαρώνουν καθημερινά και πολύ συχνότερα από άλλους 

γύπες. Ο Ασπροπάρης χαρακτηρίζεται για την εξυπνάδα του και είναι το πρώτο, 

ιστορικά, πουλί που προστατεύτηκε με νόμο από τους Φαραώ, με ποινή θανάτου. 

Για τους ορεινούς θεωρείται καλότυχος αφού, κατά την παράδοση, κουβαλά στην 

πλάτη του τον κούκο και φέρνει την άνοιξη, την υγεία και την προκοπή για τους 

κτηνοτρόφους – φέρνει καλή τύχη στο πήξιμο του γιαουρτιού και στην παραγωγή 

του τυριού. Συμμετέχει σε γάμους, φέρνει τσουράπια στα παιδιά, φωλιάζει κοντά σε 

οικισμούς και συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το να δει κανείς 

Ασπροπάρη, ειδικά στην αρχή της άνοιξης, είναι σημάδι καλής τύχης. Ανά περιοχή, 

οι κάτοικοι του δίνουν διάφορα ονόματα –στην Ήπειρο τον λένε κουκάλογο (γιατί 

κουβαλά στην πλάτη του τον κούκο). Ο Ασπροπάρης απειλείται με εξαφάνιση και 

σύμφωνα με έρευνες που γίνονται απομένουν μόνο 50 ζευγάρια, σε Ελλάδα και 

Βουλγαρία, συνολικά. Η δηλητηρίαση από δολώματα, η ηλεκτροπληξία και η 

ενόχληση των φωλιών του αποτελούν τις κύριες αιτίες απειλής και εξαφάνισής του.  

 

 

 

                                                            
2  Πηγές: Τσιακίρης και Σιδηρόπουλος, ‘Άρθρο: Ο Ασπροπάρης, στην ιστοσελίδα της 
Ορνιθολογικής Εταιρίας: www.ornithologiki.gr, Άρθρο: Χάνεται ο Ασπροπάρης, το σύμβολο 
των Μετεώρων, εφημ. Real news, 2015: www.real.gr, και ιστοσελίδα του WWF: 
http://www.wwf.gr/endangered-species/vultures  
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Τα άγρια άλογα του Σουλίου3 

Τα άγρια άλογα του Σουλίου ανήκουν στη φυλή της Πίνδου. Πρόκειται για 

άλογα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους στο παρελθόν, 

εγκαταλείφθηκαν και, σταδιακά, πέρασαν από την εξημέρωση σε ημιάγρια και 

άγρια, τελικά, κατάσταση. Πλέον, δεν μπορούν να ζήσουν σε περιορισμένο χώρο. 

Ζουν στα όρια των Νομών Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας, στην οροσειρά του Σουλίου. Το 

2004, πολλά ζώα βρέθηκαν νεκρά, εξαιτίας του χειμώνα που είχε προηγηθεί 

(αδυναμία επιβίωσης). Ωστόσο, σύμφωνα με καταγραφές που έχουν γίνει, τα 

τελευταία χρόνια ο πληθυσμός των αλόγων έχει αυξηθεί.  

 

Παρατηρητήρια: κεντρική ιδέα σχεδιασμού και προτεινόμενες 

κατασκευές 

Το ελληνικό ορεινό τοπίο χαρακτηρίζεται, στο σύνολό του σχεδόν, από 

κατασκευές που εντάσσονται στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική ή από 

σύγχρονες, συμβατικές, αστικού τύπου κατασκευές. Οι δυνατότητες της σύγχρονης 

τεχνολογίας, ωστόσο, επιτρέπουν την κατασκευή ιδιαίτερων χώρων ενώ τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των υψηλότερων ορεινών τοπίων (γυμνό έδαφος, βράχια, απότομες 

κλίσεις, χαράδρες κ.λπ) προσφέρονται για την υποδοχή ανάλογων κατασκευών. 

Παραδείγματα τέτοιων κτιρίων βρίσκονται σε πολλές ορεινές περιοχές στον κόσμο. 

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, στην εργασία προτείνεται η δημιουργία κτιρίων 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής για τα παρατηρητήρια των πουλιών και των αλόγων.  

Κεντρική ιδέα είναι η χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών (μέταλλο, γυαλί, ξύλο 

κ.α.) για την κατασκευή χώρων που θα προβάλλουν στο κενό, θα ενσωματώνονται 

στο βραχώδες έδαφος ή θα βρίσκονται στην επιφάνειά του. Στόχος είναι, τα 

παρατηρητήρια να είναι μικρές, διάσπαρτες στο χώρο κατασκευές (όχι ένα κτίριο). 

Στόχος είναι, το παρατηρητήριο, ως κατασκευή, να αποτελεί πόλο έλξης, παράλληλα 

με τη λειτουργία του (την παρατήρηση). Η διαδικασία της παρατήρησης της άγριας 

ζωής είναι μια διαδικασία αναμονής και ο χώρος πρέπει να ελκύει τους επισκέπτες, 

να παρατείνει την αναμονή και όχι να τους απωθεί. Κάποιο από τα κτίρια, θα 

λειτουργεί ως χώρος έκθεσης αλλά και ως χώρος καφέ-φαγητού. Εκεί, ο επισκέπτης 

θα μπορεί να ξεναγείται στις λεπτομέρειες της ζωής του πουλιού, στις συνήθειές του, 

στους τόπους αναπαραγωγής και μετανάστευσης, στους μύθους και τις παραδόσεις 

που τον ακολουθούν.  

Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται ορισμένες προτεινόμενες κατασκευές 

παρατηρητηρίων4. 

 

 

 

 

                                                            
3  Πηγές: http://www.econews.gr/2011/09/23/agria-aloga-souli/ και Ριτζαλέου, Άρθρο: Τα 
άγρια άλογα επιστρέφουν στο Σούλι, στην εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63397487 
4  Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις αποτελούν ενσωμάτωση υφιστάμενων/υλοποιημένων 
κατασκευών (με άλλες χρήσεις). Στο πλαίσιο της εργασίας, διερευνάται η δυνατότητα 
μεταφοράς παρόμοιων μορφολογικών χαρακτηριστικών, στο ελληνικό ορεινό τοπίο. 
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Εικόνα 1. Παρατηρώντας πουλιά και άλογα 

(Πηγές έργων: αριστερά: gmp Architekten, Γερμανία, δεξιά: 70ºN Arkitektur, Νορβηγία) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2. 
Παρατηρητήριο  
 
(πηγή έργου: 
Biotope firm, 
Νορβηγία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Παρατήρηση, 

παιχνίδι, καφές-φαγητό. 

 
(πηγή έργου: Atelier 
8000, architects – 
mountain hut in 
Slovakia) 
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Εικόνα 4.  

Παρατηρητήριο 

 
(πηγή έργου: Joel 
Allen, an egg-shape 
treehouse in Canada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. 

Παρατηρητήριο σε 

σχήμα αυγού 

 
(πηγή έργου: Joel Allen, 
an egg-shape treehouse 
in Canada) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6. 
Απολαμβάνοντας 
τη νύχτα στο 
βουνό 
 
(πηγή έργου: 
Biotope firm, 
Νορβηγία) 
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3.2.2 Μονοπάτι στον Καλαμά και ανάδειξη των βυζαντινών εκκλησιών 

στον οικισμό Πέντε Εκκλησιές 

Ο οικισμός Πέντε Εκκλησιές, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Σουλίου, 

σε πλαγιά με έντονη κλίση, πάνω από τον ποταμό Καλαμά. Κοντά στον οικισμό 

βρίσκονται τα ερείπια μεσαιωνικού οικισμού, ο οποίος είναι χτισμένος στη θέση της 

αρχαίας ακρόπολης της Οσδίνας (ή Ουζντίνα) –Ουζντίνα είναι το παλιό όνομα του 

οικισμού Πέντε Εκκλησιές. Ο οικισμός απλώνεται νότια των Πέντε Εκκλησιών, μέχρι 

τις όχθες του Καλαμά. Το πότε κατοικήθηκε ο αρχαίος οικισμός δεν είναι γνωστό. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι ο οικισμός καταστράφηκε από τους Ρωμαίους (το 167 π.Χ.), 

επισκευάστηκε τμήμα του κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο ενώ κατά την 

υστεροβυζαντινή περίοδο και τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο οικισμός 

ακμάζει, οικοδομούνται ναοί και επισκευάζονται γεφύρια. Ο οικισμός βρίσκεται σε 

θέση τέτοια, ώστε να ελέγχει την κοιλάδα του Καλαμά. Ο οικισμός εγκαταλείπεται 

στα μέσα του 18ου αι. Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί εννιά ναοί και μια σκήτη στην 

περιοχή (Κωνστάντιος, 1991). 

Η ύπαρξη των ερειπίων του αρχαίου οικισμού, σε συνδυασμό με τον ποταμό 

Καλαμά σε πολύ κοντινή απόσταση, αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα 

οποία μπορούν να συνθέσουν έναν πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή. Στην 

κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών μέσα στα 

ερείπια του παλιού οικισμού και η δημιουργία ενός μονοπατιού κατά μήκος της 

όχθης του ποταμού Καλαμά. Προτείνεται, λόγω και της εγγύτητας, η σύνδεση των 

μονοπατιών έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί για 

αρκετή ώρα στο χώρο, κινούμενος σε ένα ασφαλές και προστατευμένο δίκτυο 

μονοπατιών. Σε κατάλληλα σημεία, κατά μήκος της διαδρομής, θα δημιουργηθούν 

θέσεις στάσης, θέας και ενημέρωσης σχετικά με την ιστορία και τα ευρήματα της 

περιοχής. Κατάλληλη σήμανση θα κατευθύνει την κίνηση στον χώρο και θα 

ενημερώνει για τις αποστάσεις και τον απαιτούμενο χρόνο πρόσβασης σε διάφορα 

σημεία. Η σήμανση κρίνεται απαραίτητη γιατί δημιουργεί την αναγκαία αίσθηση 

της ασφάλειας και του προσανατολισμού που ο επισκέπτης ενός τέτοιου χώρου 

χρειάζεται.  

Η κατασκευή του μονοπατιού δίπλα στον Καλαμά προτείνεται όπως φαίνεται 

στα σχέδια (Εικόνες 7-9). Η χάραξή της αποτελείται από καμπύλα τμήματα 

(αναφορά στην ροή του ποταμού), τα οποία βρίσκονται είτε στην όχθη είτε ως 

πρόβολοι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ως υλικά κατασκευής επιλέγονται το 

μέταλλο και το ξύλο, σε εναλλαγές χρωμάτων και μεταξύ τους συνδυασμών. Τμήμα 

του μονοπατιού καταλήγει στο ποτάμι, με τη μορφή βαθμίδων. Δημιουργείται έτσι 

χώρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να καθίσει δίπλα στο νερό. Σε τμήμα του 

μονοπατιού όπου δημιουργείται πλάτωμα, τοποθετούνται καθιστικοί πάγκοι 

(καμπύλες επιφάνειες), όπως φαίνεται στα σχέδια. Η κατασκευή του υπόλοιπου 

μονοπατιού θα ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους και θα διέρχεται μέσα από τα 

ερείπια και τα υφιστάμενα κτίσματα. Αυτό επιλέγεται να κατασκευαστεί με πέτρα 

και ξύλο (εναλλαγή υλικών ανάλογα και με την κατάσταση του εδάφους). Ένας 

μικρός χώρος, ο οποίος θα λειτουργεί ως καφέ προτείνεται να δημιουργηθεί, επίσης, 

σε κατάλληλο σημείο του χώρου, κοντά στα κτίσματα.  
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Εικόνα 7. Μονοπάτι δίπλα στον Καλαμά και ανάμεσα στις βυζαντινές εκκλησίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.  

Λεπτομέρεια 

μονοπατιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. 

Λεπτομέρεια 

μονοπατιού 
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3.2.3 Περίπατος παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην πόλη της 

Παραμυθιάς  

Η πόλη της Παραμυθιάς διαθέτει ορισμένα κτίρια παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, διάσπαρτα μέσα στο κέντρο της. Αρκετά από αυτά δεν βρίσκονται 

σε καλή κατάσταση ενώ είναι δύσκολο να εντοπιστούν ανάμεσα στα σύγχρονα 

κτίρια που τα περιβάλλουν. Αποτελούν, ωστόσο, δείγματα του πρόσφατου 

παρελθόντος της πόλης και απτή συνέχεια της ιστορίας της. Παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, λόγω των μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους, 

και θα μπορούσαν να συνθέσουν έναν, επιπλέον, πόλο έλξης επισκεπτών μέσα στην 

πόλη. 

Στη σημερινή τους κατάσταση, τα κτίρια είναι αμφίβολο αν μπορούν να 

επικοινωνήσουν την ιστορία. Ωστόσο, μια βόλτα ανάμεσά τους, κατά την οποία ο 

επισκέπτης θα μπορεί να διαβάσει την ιστορία των κτιρίων, και της πόλης μέσα από 

αυτά, αποτελεί έναν τρόπο ανάδειξής τους και έναν πόλο έλξης επισκεπτών. 

Προτείνεται η δημιουργία μιας διαδρομής, η οποία θα διέρχεται από τα σημαντικά 

παραδοσιακά κτίρια. Η διαδρομή θα ορίζεται, στο χώρο, μέσω της διαφοροποίησης 

του υλικού κατασκευής της (π.χ. πέτρινο καλντερίμι ή κυβόλιθοι σε εμφανές 

χρώμα). Τα κτίρια θα αναδειχθούν (αποξήλωση πρόσθετων στοιχείων και 

αποκατάσταση των κτιρίων σταδιακά) και θα σημανθούν –τοποθέτηση πινακίδας σε 

κατάλληλο σημείο της όψης, στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία κατασκευής 

του κτιρίου, χρήσεις κατά το παρελθόν, ιδιοκτήτες και σύντομο ιστορικό του κτιρίου. 

Κατάλληλη σήμανση θα ενημερώνει για τη διαδρομή, στην αρχή και το τέλος της, 

ενώ η τοποθέτηση φωτισμού στα κτίρια θα επιτρέπει την βόλτα και κατά τις 

βραδινές ώρες. Καθοριστικό ρόλο παίζει η επιλογή των υλικών (του μονοπατιού, των 

πινακίδων, της σήμανσης και του φωτισμού). Επιπλέον, η αναγραφή των 

πληροφοριών πρέπει να είναι στα ελληνικά και τα αγγλικά, δεδομένου ότι δεν 

απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό.  Στόχος της πρότασης είναι, απουσία 

ξεναγού, ο επισκέπτης να μπορεί να περπατήσει μέσα στο κέντρο, να περάσει από 

τα παλιά κτίρια, να διαβάσει την ιστορία τους και να κατανοήσει, μέσα από αυτά, 

την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Παραμυθιάς.  

 

3.2.4 Διαδρομές με λεωφορεία-ξεναγούς 

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας επισκέπτης σε μια 

περιοχή είναι η δυσκολία πρόσβασης σε αξιοθέατα, οικισμούς, απομακρυσμένα 

μνημεία κ.λπ. Αυτή, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο που, συνήθως, 

διαθέτει ο επισκέπτης αποθαρρύνουν την περιήγηση σε ένα τόπο και την 

περιορίζουν σε άμεσα προσβάσιμες ή στις περισσότερο γνωστές τοποθεσίες. 

Αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη δραστηριότητα σε πολλές πόλεις (τα τελευταία 

χρόνια και σε ελληνικές πόλεις) η αξιοποίηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων που 

πραγματοποιούν συγκεκριμένες, κυκλικές διαδρομές, διέρχονται από αξιοθέατα τα 

οποία ο επισκέπτης μπορεί να επισκέπτεται κατά βούληση και προσφέρουν 

ξενάγηση μέσω αυτόματων ξεναγών. Πρόκειται για τα γνώριμα hop on-hop off 

λεωφορεία. Το κύριο πλεονέκτημα των λεωφορείων αυτών είναι ότι προσφέρουν τη 

δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, παράλληλα με πολύγλωσση ξενάγηση, σε 

επισκέπτες που είτε δεν διαθέτουν δικό τους μέσο, είτε δεν διαθέτουν πολύ χρόνο, 
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είτε δεν γνωρίζουν (ή δεν επιθυμούν) πώς να οργανώσουν μια επίσκεψη σε έναν 

τόπο. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην ορεινή περιοχή του 

Σουλίου, η οποία λόγω των χαρακτηριστικών της (απομόνωση, διάσπαρτοι οικισμοί, 

διάσπαρτα μνημεία κ.α.) είναι δύσκολα προσιτή. Μικρά λεωφορεία, με ξενάγηση, τα 

οποία θα πραγματοποιούν συγκεκριμένες διαδρομές στην περιοχή, μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων και στην προσέλκυση 

επισκεπτών σ’ αυτά. Οι προτεινόμενες διαδρομές είναι:  

1. Γλυκή – Αγ. Δονάτος και Κούγκι – Σούλι (πηγάδια) - Σαμονίδα – Κάστρο 

Κιάφας. Επιστροφή από τα ίδια μέρη (κυκλική διαδρομή)  (Εικόνα 10).   

2. Παραμυθιά – Αβαρίτσα – Πλακωτή – Πέντε Εκκλησιές – Πολύδροσο. 

Επιστροφή από τα ίδια μέρη (κυκλική διαδρομή). 

 

Η υλοποίηση της πρότασης απαιτεί, τη δημιουργία αφηγηματικών περιγραφών-

ξεναγήσεων, για κάθε έναν από τους προτεινόμενους τόπους. Χαρακτηριστικές 

πικάντικες ιστορίες και γεγονότα από την τοπική ζωή μαζί με συνοπτική περιγραφή 

του παρελθόντος αλλά και των σύγχρονων συνθηκών ζωής (οικισμοί) προτείνεται να 

συνθέτουν το υλικό μιας κεφάτης και ζωηρής αφήγησης. Χάρτες όλης της διαδρομής 

αλλά και επιμέρους των επισκέψιμων τόπων θα πρέπει να παρέχονται στους 

επισκέπτες. Στάσεις των λεωφορείων και χαρακτηριστική σήμανσή τους, στην 

αφετηρία-τέρμα και σε όλους τους ενδιάμεσους προορισμούς θα πρέπει να 

δημιουργηθούν. Ο επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνεται για τον 

συνολικό χρόνο της διαδρομής και για τη μέση διάρκεια σε κάθε ενδιάμεση στάση. 

Τα λεωφορεία μπορεί να είναι κλειστά και ανοιχτά, ώστε να λειτουργούν σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Διαδρομή λεωφορείου: 1. Γλυκή – 2. Σούλι – 3. Εκκλησάκι Αγ. Δονάτου και 

Κούγκι – 4. Σαμονίδα – 5. Κάστρο Κιάφας. 

(πηγή χάρτη: www.google.gr/maps) 
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Εικόνα 11. Τουριστικό λεωφορείο-ξεναγός, σε μια στάση στα Πηγάδια του Σουλίου 

 

 

4. Επίλογος 

 

Ο τουρισμός αποτελεί βασική, και επιθυμητή, οικονομική δραστηριότητα στις 

ορεινές περιοχές. Μπορεί να είναι καταστρεπτικός ή ωφέλιμος για τον τόπο 

υποδοχής και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον κατάλληλο σχεδιασμό του και από 

την ανάπτυξη εκείνων των δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται στο επιθυμητό 

κοινό επισκεπτών.  

Η ευρύτερη περιοχή του Σουλίου χαρακτηρίζεται από σχετικά αναπτυγμένη 

τουριστική δραστηριότητα, η οποία εντούτοις μοιάζει να συγκεντρώνεται χωρικά. 

Με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης τουριστικής ανάπτυξης και την στροφή του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών στις πιο ορεινές και λιγότερο αναπτυγμένες 

περιοχές του Σουλίου, διερευνήθηκε το τοπικό, λανθάνον δυναμικό. Τα σπάνια είδη 

άγριας ζωής της περιοχής, ο ποταμός Καλαμάς και τα ευρήματα των βυζαντινών 

εκκλησιών, τα παραδοσιακά κτίρια της Παραμυθιάς και τα διάσπαρτα 

απομονωμένα πολιτιστικά στοιχεία των ορεινών χωριών αποτελούν δυνατότητες της 

περιοχής για την δημιουργία νέων, διαφορετικών εστιών τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Με αυτό ως στόχο, στην εργασία παρουσιάζονται και 

τεκμηριώνονται τέσσερις προτάσεις ενίσχυσης του τωρινού τουριστικού προφίλ του 

Σουλίου. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική και η τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν 

χώρους ελκυστικούς, ικανούς να προσαρμόζονται και να αναδεικνύουν τη φύση και 

τον πολιτισμό του τόπου. 
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Περίληψη 

Οι κατασκηνωτικοί χώροι αποτέλεσαν, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, 

πεδία δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών κατά την διάρκεια των διακοπών 

τους και ταυτόχρονης ωρίμανσης της ομαδικότητας και αλληλεγγύης, τα οποία 

πρέπει να είναι βασικά στοιχεία της κοινωνίας στην οποία είναι μέλη. Οι ορεινές 

κατασκηνώσεις προσφέρουν την δυνατότητα στο παιδί να ζήσει την φύση και να 

παίξει μέσα στα τοπία της, μαθαίνοντας βιωματικά τα χαρακτηριστικά της. Έχοντας 

μελετήσει το κτιριακό δυναμικό του κατασκηνωτικού χώρου της Παραμυθιάς, 

αναγνωρίστηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σε μια λογική ήπιας ανάπτυξης 

μπορούν να αξιοποιηθούν. Πώς όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με ποια 

κριτήρια; Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρόταση ανάδειξης και 

αξιοποίησης του κατασκηνωτικού χώρου Παραμυθιάς ως χώρου παιδικών 

κατασκηνώσεων.  

  

Abstract 

 

Camping sites have been, both in Greece and abroad, fields of creative 

engagement of children during their holidays and simultaneous maturation of the 

idea of teamwork and solidarity, which should be key elements of the society to 

which they belong. Mountain camps offer children the possibility to live in nature 

and play in its scenery, experientially learning its characteristics. Having studied the 

building stock of the camps of Paramythia, the elements which, in a sense of mild 

growth can be utilized, are recognized. How can it be achieved and by what criteria? 

The aim of this paper is to propose a promotion idea and a development formula of 

the camping space of  Paramythia as a space  for childrens' camps. 

   . . .      
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1. Εισαγωγή  

 

Σήμερα, την εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, θεσμοί και ιδέες που 

αφορούν στην παιδική ηλικία έχουν εισέλθει σε έναν αγώνα επιβίωσης. Ο 

κατασκηνωτικός θεσμός δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που δυσκολεύονται να 

αντεπεξέλθουν οικονομικά, να διδάξουν τα παιδιά τους την εμπειρία της συν-βίωσης 

με συνομήλικους ανθρώπους, σε ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, το παιδί μπορεί μέσω του παιχνιδιού και της αλληλεγγύης να μάθει να 

χειρίζεται καταστάσεις και να λαμβάνει αποφάσεις. 

Ένας τέτοιος χώρος προτείνεται να δημιουργηθεί στα όρη Παραμυθιάς, πάνω 

από την ομώνυμη πόλη. Οι υφιστάμενες εγκαταλειμμένες κατασκηνωτικές 

εγκαταστάσεις επανασχεδιάζονται, ώστε τα παιδιά να βρουν ακριβώς το χώρο που 

χρειάζονται για να αναπτυχθούν ψυχοσωματικά. Η περιοχή διαθέτει σημαντικά 

πλεονεκτήματα και δυνατότητες. Ένας από τους στόχους αυτής της εργασίας είναι η 

κατάλληλη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων, οι οποίες 

αποτελούν μέρος αυτού του δυναμικού.  

Οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Παραμυθιάς βρίσκονται σε πολύ 

κοντινή απόσταση από την πόλη και η περιοχή που τις περιβάλλει είναι ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Μπάνιο στην θάλασσα, κανό στον Αχέροντα, πεζοπορία στο 

Σούλι, παιχνίδι στο δάσος. Κύριος στόχος των ορεινών κατασκηνώσεων Παραμυθιάς 

πρέπει να είναι η δημιουργία ενός καταφυγίου περιπέτειας, ενός μέρους, όπου το 

κάθε παιδί μπορεί να ονειρευτεί τη ζωή του παρέα με άλλα παιδιά σε ένα διαρκές, 

συλλογικό παιχνίδι.   

 

2. Η κατασκήνωση     

 

2.1 Η έννοια της κατασκήνωσης (ορισμοί και απόψεις) 

Σήμερα η κατασκήνωση είναι ένας θεσμός παγκοσμίως γνωστός με πολλά άτομα 

να έχουν συμμετάσχει σε αυτόν. Ο κατασκηνωτικός θεσμός δεν αναφέρεται τυχαία 

στην παιδική ηλικία, καθώς σε αυτή την περίοδο της ζωής του ανθρώπου είναι 

έντονη η ανάγκη ένταξης και εναρμονισμού με την εκάστοτε κοινωνία στην οποία 

αναπτύσσεται. Όταν αναφερόμαστε στον όρο ορεινή κατασκήνωση στην παρούσα 

εργασία, δε γίνεται λόγος για την άτακτη, δίχως οργάνωση διημέρευση ή παραμονή 

σε σκηνή σε ορεινό περιβάλλον. Ο όρος ορεινή κατασκήνωση συνδέεται με την 

οργανωμένη προσπάθεια ομαδικής συμβίωσης ανηλίκων, υπό την εποπτεία και 

καθοδήγηση ενηλίκων, βάσει κανόνων σε οργανωμένες εγκαταστάσεις, σε ορεινή 

περιοχή.    

Ο John Miller (1997) γράφει για την κατασκήνωση ότι «μπορεί να σημαίνει 

πολλά διαφορετικά πράγματα. Κυρίως, όμως, η κατασκηνωτική εμπειρία έχει 

αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης του παιδιού και της 

βελτίωσης της κοινωνίας μας», ενώ οι Μαρκαντώνης, Γκούνης και Ζάμπελης (2005) 

αναφέρουν πως «η κατασκήνωση δεν είναι απλώς ένας τόπος. Δεν αντιστοιχεί μόνο 

σε δέκα ή περισσότερες μέρες. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Είναι τρόπος ζωής, είναι 

μια δυνατότητα κοινής ζωής, μια μορφή αντίστασης και ανακάλυψης του εαυτού». 

Διαφαίνεται, ήδη, από τις πρώτες προσπάθειες προσέγγισης του θεσμού της 
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κατασκήνωσης σε διεθνές επίπεδο, ότι στον όρο προστίθενται ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν στο παιδί, στην ένταξη του στο κοινωνικό 

σύνολο αλλά και στο χρόνο, μέσα στον οποίο αυτή η διαδικασία διαδραματίζεται. Η  

American Camp Association (2007) ορίζει την κατασκήνωση ως «μια διαρκή 

εμπειρία, η οποία εξασφαλίζει μια δημιουργική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική 

ευκαιρία, μέσω της ομαδικής διαβίωσης στην ύπαιθρο. Χρησιμοποιεί εκπαιδευμένα 

ηγετικά στελέχη και τις πηγές του φυσικού περιβάλλοντος προκειμένου να 

συμβάλλει στην ψυχοσυναισθηματική, σωματική, κοινωνική και πνευματική 

ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή»  Η Peg Smith (2010) αναφέρεται στο πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο η κατασκήνωση πρέπει να αναπτύσσεται. Συγκεκριμένα, αναφέρει 

πως «αρχικά η θερινή παιδική κατασκήνωση ήταν μέρος του κινήματος αναψυχής 

και αργότερα κυρίαρχη πολιτιστική τάση. Σήμερα είναι μέρος των αξιών της 

κοινωνίας μας αλλά και βιομηχανία. Η σύγχρονη κατασκήνωση προσφέρει 

αναπτυξιακές ευκαιρίες και δραστηριότητες. Είναι ένα βιωματικό μαθησιακό 

περιβάλλον που συμπληρώνει την εκπαίδευση. Η δύναμη της κατασκηνωτικής 

εμπειρίας συμβάλλει στην καλύτερη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων και των 

θετικών δια βίου συνηθειών ευεξίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία υγειών 

παραγωγικών πολιτών που θα ευημερούν».  

 

2.2  Η κατασκήνωση στον χρόνο 

Ο κατασκηνωτικός θεσμός έχει διανύσει μια μακρά πορεία στο χρόνο έως ότου 

να αποκτήσει την έννοια και την δομή που έχει σήμερα. Ιστορικά αποδείχθηκε ένας 

θεσμός σταθερός, προσαρμόζοντας τη δομή και το περιεχόμενο του στις ανάγκες και 

το πνεύμα της εποχής. Παραδείγματα κατασκηνωτικής δομής σημειώνονται ήδη 

από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας με σημαντικότερα αυτά της Σπάρτης, του 

Πηλίου με τον Κένταυρο Χείρωνα και τα Ασκληπιεία. Στην Αρχαία Σπάρτη τα 

γυμναστικά παιχνίδια και η επαφή με τη φύση στόχευαν στην βελτίωση των 

ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων των νέων, ενώ ο Κένταυρος Χείρων, ο οποίος 

ζούσε στο δάσος του Πηλίου, δίδασκε τις ηθικές αρχές της εποχής και την τέχνη του 

κυνηγιού σε επιφανή πρόσωπα της αρχαιότητας. Τα Ασκληπιεία, ήταν κατάλληλα 

επιλεγμένοι χώροι σε φυσικές τοποθεσίες, με άριστη ποιότητα νερού και αυστηρή 

οργάνωση, τα οποία αποσκοπούσαν στη θεραπεία του σώματος και τη διάδοση της 

ιατρικής γνώσης. Αργότερα, κατά το Μεσαίωνα, η κατασκηνωτική δομή έχει σαφή 

θρησκευτικό χαρακτήρα, ενώ κατά τον 18ο αιώνα σημειώνεται μια πιο συντονισμένη 

προσπάθεια στην περιοχή της Γαλλίας, η οποία, όμως, διακόπηκε λόγω των πολέμων 

που ακολούθησαν. Σημαντική χρονική στιγμή στον κατασκηνωτικό θεσμό ήταν η 

δεκαετία του 1930, όταν ξανά στην Γαλλία, θεσπίζεται η άδεια μετ’ αποδοχών, ώστε 

οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα ξεκούρασης.  

Η πρώτη προσπάθεια για οργανωμένη κατασκήνωση πραγματοποιείται το 1861 

από ένα σχολείο αρρένων στην Washington. Η κατασκήνωση των αγοριών διαρκεί 

δυο εβδομάδες, κατά τις οποίες μπορούν να ψαρεύουν, να κάνουν βαρκάδα και να 

δημιουργούν κατασκευές. Η κατασκήνωση αυτή συνεχίστηκε για τα επόμενα 

δώδεκα χρόνια καθώς τα αποτελέσματά της χαρακτηριστήκαν ιδιαιτέρως ωφέλιμα.   

Η πρώτη σύγχρονη παιδική κατασκήνωση, με το ύφος που την γνωρίζουμε σήμερα, 

οργανώθηκε το 1876 στη Ζυρίχη, με πρωτοβουλία του εφημέριου Walter Brion. Στην 
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κατασκήνωση έλαβαν μέρος φτωχά παιδιά και τα αποτελέσματα αυτής της 

προσπάθειας στάθηκαν αφορμή για τη δημιουργία και άλλων κατασκηνώσεων. 

Αργότερα, το 1907 ιδρύθηκε η πρώτη προσκοπική κατασκήνωση από τον ιδρυτή του 

προσκοπισμού Baden Powell.  Ο θεσμός, λοιπόν, λειτουργούσε ευνοϊκά για την 

παιδική ηλικία καθώς τα παιδιά βρίσκονταν σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενο και ασφαλές 

με δυνατότητα να εκπαιδεύσουν το χαρακτήρα τους στην ομαδική συμβίωση χωρίς 

το άγχος και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής της εποχής. Οι παιδικές 

κατασκηνώσεις έγιναν ακόμη πιο απαραίτητες κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 

των παγκοσμίων πολέμων.  

Στον Ελλαδικό χώρο, η πρώτη κατασκήνωση ιδρύεται το 1907 στη Βουλιαγμένη, 

υπό την εποπτεία του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών και με πρωτοβουλία της 

Σοφίας Σλήμαν, ενώ διευθυντής ήταν ο ιδρυτής του προσκοπισμού στην Ελλάδα 

Αθανάσιος Λευκαδίτης. Αργότερα, το 1924, ιδρύεται στην Ελλάδα η κατασκήνωση 

της Χ.Α.Ν. στον Αϊ Γιάννη Πηλίου, η οποία θα άλλαζε τον τρόπο, τη δομή και το 

πνεύμα των κατασκηνώσεων καθώς ήταν αυτή που χάραξε την πορεία για την 

ανάπτυξη άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών. Οι υποδομές της κατασκήνωσης 

φιλοξενούσαν νέους από όλη την Ελλάδα και η οργάνωση ήταν, βάσει ιεραρχίας, με 

έμφαση στη γνώση των μηχανισμών της φύσης και της εξοχής και στην ομαδική 

ειρηνική διαβίωση.   

Η λειτουργία της σταμάτησε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ενώ με το πέρας 

της ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά. Στα χρόνια που ακολούθησαν και 

αναγνωρίζοντας την σημαντική δουλειά που γινόταν στις εγκαταστάσεις της, το 

κράτος και διάφορες επιχειρήσεις προέτρεπαν τα παιδιά των εργαζομένων τους να 

συμμετάσχουν στις όλο ένα και περισσότερες κατασκηνώσεις που δημιουργούνταν. 

Ο θεσμός της κατασκήνωσης άνθισε μεταπολιτευτικά σε όλη την Ελλάδα, με 

υποδομές να δημιουργούνται τόσο σε παραθαλάσσιες όσο και σε ορεινές περιοχές. 

Το θέμα και οι στόχοι κάθε κατασκήνωσης μπορεί να ήταν διαφορετικοί, όμως οι 

βασικές αρχές ήταν κοινές για όλους. Η ορθή ένταξη του παιδιού μέσω της ομαδικής 

διαβίωσης υπό την επιτήρηση ενηλίκων σε ένα ασφαλές περιβάλλον.    

 

3. Η κατασκήνωση στην εποχή της κρίσης 

  

3.1 Παιδί και Κρίση 

Οι οικονομικές πιέσεις των τελευταίων χρόνων προκαλούν εντάσεις σε πολλούς 

τομείς της καθημερινής ζωής. Σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, οι γονείς καλούνται να 

επαναπροσδιορίσουν τον οικονομικό σχεδιασμό τους και να οριοθετήσουν τις 

ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους.  Προφανώς, οι βασικές ανάγκες 

έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Μέσα από τους γονείς, κυρίως, οι 

επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης περνούν και στην ψυχολογία και τον τρόπο 

ζωής των παιδιών. 

 Από τις πρώτες εμφανείς συνέπειες των πιέσεων που δέχονται στην ψυχολογία 

τους τα παιδία, είναι η αύξηση των εκδηλώσεων συμπτωμάτων φόβου/ άγχους. Η 

συνθήκη αυτή αυξάνεται ραγδαία, όταν το παιδί αντιλαμβάνεται το άγχος των 

γονέων και, πολύ περισσότερο, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όσο πιο 

μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο δύσκολα διαχειρίζονται τις τραυματικές καταστάσεις 
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καθώς αντιλαμβάνονται τις εκφράσεις των ενηλίκων διαφορετικά και πολλές φορές 

τις εκλαμβάνουν αυτολεξεί. Για παράδειγμα οι εκφράσεις «θα καταστραφούμε» ή 

«θα μείνουμε στον δρόμο» για τα νεαρά άτομα είναι πηγές άγχους και φόβου.   

Η κοινωνία της Ελλάδας, σήμερα, δεν διαθέτει ισχυρές κοινωνικές άμυνες, ώστε 

να αντιμετωπίσει, συνολικά, μια τόσο μεγάλη κρίση, η οποία αγγίζει τόσο τον 

οικονομικό τομέα όσο και τον κοινωνικό.  Η κοινωνία και κατ’ επέκταση τα παιδιά 

της, βρίσκονται αντιμέτωπου με την έλλειψη υλικών αγαθών που μόνο μια καθολική 

άσκηση της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο μπορεί να αντιμετωπίσει.  Η 

κοινωνία οφείλει να διδάξει στα παιδιά το σεβασμό στην αξία του ανθρώπου και να 

επανεισαγάγει στο καθημερινό της λεξιλόγιο έννοιες όπως αλληλεγγύη, 

αλληλοϋποστήριξη και εθελοντισμός, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προβάλει ζωντανά 

παραδείγματα ανθρώπων που βοηθούν τους άλλους και όσους με επιμονή 

καταφέρνουν να διεκδικούν αξίες.  

 

3.2 Παιδί και Κατασκήνωση 

Η παιδική κατασκήνωση βοηθά τους γονείς όπως ακριβώς και το παιδί καθώς το 

τελευταίο έχει την ευκαιρία να βιώσει μέρες με συνομήλικούς του σε ένα πλαίσιο 

ασφαλές και οργανωμένο, δίχως απρόοπτες αποπροσανατολιστικές καταστάσεις.  

Η σχολική ηλικία είναι η κατ’ εξοχήν ηλικία της κατασκήνωσης καθώς τα παιδιά 

προσπαθούν να ενταχθούν στο σύνολο και να γίνουν αποδεκτά από αυτό διότι 

παράλληλα προς το «εγώ» αντιλαμβάνονται και το «εμείς» αλλά και την έννοια του 

κοινωνικού συνόλου.    

Ο κατασκηνωτικός χώρος αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον για το παιδί, ώστε να 

ενισχύσει και να επεξεργαστεί την ψυχική και κοινωνική του ανάπτυξη και 

ωρίμανση. Απλές καθημερινές έννοιες που περνούσαν απαρατήρητες στο σπίτι, 

λόγω της μητρικής φροντίδας, στο πλαίσιο της κατασκήνωσης μετατρέπονται σε 

συνειδητή επιλογή και πρακτική της προσωπικής ζωής. Τα παιδιά πρέπει να 

ανταποκριθούν άμεσα σε καθημερινές φροντίδες, από τα ρούχα που θα φορέσουν 

το πρωί έως την καθαριότητα και το άπλωμα της πετσέτας, ώστε να ενταχθούν 

αρμονικά στην ομαδική ζωή της κατασκήνωσης.  

  

3.3 Κατασκήνωση και Κρίση 

Μέσα στην κρίση υπάρχουν ακόμη κοινωνικές δομές που λειτουργούν ως δίχτυ 

αλληλεγγύης. Μια τέτοια δομή είναι και η παιδική κατασκήνωση. Ο θεσμός της 

κατασκήνωσης έχει περάσει σε μια φάση ύφεσης τα τελευταία χρόνια. Είτε λόγω 

οικονομικής αδυναμίας των ιδιοκτητών είτε των κατασκηνωτών και των οικογενειών 

τους, η επιλογή συμμετοχής σε αυτές μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η συμμετοχή του 

παιδιού στη διαδικασία της κατασκήνωσης, ειδικά στην εποχή της κρίσης, μπορεί να 

έχει μόνο οφέλη. Το πιο συγκινητικό χαρακτηριστικό του παιδικού μυαλού, αυτό του 

παιχνιδιού, αναδεικνύεται και ερμηνεύεται εκ νέου μέσω του ομαδικού πνεύματος 

που η κατασκήνωση μπορεί να καλλιεργήσει. Ταυτόχρονα, οι γονείς βρίσκουν το 

χρονικό περιθώριο να ανασυνταχθούν και να ηρεμήσουν, δεδομένου ότι έχουν 

εξασφαλίσει την ασφαλή διαμονή τω παιδιών τους. Φυσικά, οι κατασκηνωτικές 

περιοχές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως χώροι στάθμευσης των παιδιών αλλά ως 

δημιουργικές ευκαιρίες απασχόλησής τους. 

   . . .      

99



     

 3.4 Η κατασκήνωση στις ορεινές περιοχές 

Ο τόπος που επιλέγεται για τις κατασκηνωτικές υποδομές πάντα είναι 

συνδεδεμένος με το χαρακτήρα και τους στόχους της εκάστοτε κατασκήνωσης. Ο 

χώρος λειτουργεί ως αφορμή για τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα η διαμόρφωσή 

του τις υποστηρίζει και τις ενισχύει. Για παράδειγμα, μια παραθαλάσσια 

κατασκήνωση λειτουργεί, κυρίως, τους θερινούς μήνες και μια από τις κύριες 

δραστηριότητες είναι η κολύμβηση και η επαφή με τη θάλασσα. Οι ορεινές 

κατασκηνώσεις βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, περικλείονται 

από δάσος και είναι σε μεγάλα υψόμετρα. Οι περίοδοι χρήσης τους είναι, επίσης, οι 

καλοκαιρινοί μήνες, προσφέρονται όμως και για δραστηριότητες καθ' όλη τη 

διάρκεια του χρόνου (π.χ. ποδηλασία, χιονοδρομικά σπορ, συλλογή χειμερινών 

καρπών, κ.α.).  
 

4. Η κατασκήνωση της Παραμυθιάς 

Στην εργασία μελετάται η αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των 

εγκαταλειμμένων κατασκηνώσεων της Παραμυθιάς. Περιτριγυρισμένη από πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον και με τη θάλασσα σε κοντινή απόσταση, η οργάνωση του 

προγράμματος της κατασκήνωσης εγγυάται την ποικιλόμορφη ψυχαγωγία των 

παιδιών - κατασκηνωτών. Με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του κατασκηνωτικού 

χώρου, η πόλη της Παραμυθιάς μπορεί να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο που θα 

ανταποκρίνεται τόσο στην ανθρωπιστική κρίση της κοινωνίας μας όσο και στην 

γνωριμία των νέων με τα τοπία της Παραμυθιάς.   

 

4.1 Η κατασκήνωση της Παραμυθιάς στο χρόνο 

Το 1957, ο τότε Δήμος Παραμυθιάς παραχώρησε στο Υπουργείο Παιδείας την 

κυριότητα δημοτικής έκτασης επιφανείας 12 στρεμμάτων στη θέση «Αμυγδαλέα» 

της συνοικίας «Συνιάτες», για την ανέγερση και τη λειτουργία μαθητικών 

κατασκηνώσεων. Οι κατασκηνώσεις λειτούργησαν το 1960 για πρώτη φορά, ενώ το 

1976 σταμάτησε η λειτουργία τους λόγω της μη προσέλευσης ικανού αριθμού 

κατασκηνωτών. Ο σημερινός Δήμος Σουλίου έχει, εδώ και πολύ καιρό, ζητήσει την 

παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης για είκοσι και πλέον έτη της 

συγκεκριμένης έκτασης και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σ’ αυτή, ώστε να 

καταστεί δυνατή η υποβολή από το Δήμο πρότασης σε προγράμματα 

χρηματοδότησης για την καλύτερη αξιοποίησή της. Οι ενέργειες της Δημοτικής 

Αρχής τελεσφόρησαν και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 

οι Μαθητικές Κατασκηνώσεις Αμυγδαλέας Παραμυθιάς παραχωρήθηκαν στο Δήμο 

Σουλίου για περίοδο είκοσι ετών. 
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Εικόνα 1. Τρισδιάστατη άποψη ανάγλυφου ευρύτερης περιοχής Παραμυθιάς 

(Google Earth, 2015) 

 

4.2 Υφιστάμενη κατάσταση κατασκηνώσεων 

Οι κατασκηνώσεις Παραμυθιάς βρίσκονται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη 

της Παραμυθιάς, στο νότιο τμήμα της και σε ορεινή περιοχή. Η πρόσβαση στην 

περιοχή είναι εύκολη, μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου.  Η περιοχή των 

κατασκηνώσεων καταλαμβάνει δώδεκα στρέμματα και βρίσκεται εντός δασικής 

έκτασης, συνορεύοντας με πευκόδασος. Η θέση της είναι αμφιθεατρική με θέα προς 

τον κάμπο της Παραμυθιάς, τον ποταμό Αχέροντα, τον ποταμό Καλαμά και στο 

βάθος τη θάλασσα της Ηγουμενίτσας (Εικόνα 1). Η απόσταση της από τα Ιωάννινα 

(πόλη με αεροδρόμιο) είναι 54 χιλιόμετρα και από την Ηγουμενίτσα (πόλη με 

λιμάνι) 30 χιλιόμετρα.  

Σύμφωνα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς σήμερα, η  περιοχή των κατασκηνώσεων 

έχει παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμόν 13869/Δ4/09-02-2004 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ 

στο Δήμο Παραμυθιάς για δέκα έτη.  Δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ενώ το ακριβές 

έτος κατασκευής τους παραμένει άγνωστο, εκτιμάται ωστόσο ότι κατασκευάστηκαν 

τη δεκαετία του 1960. Το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό των κατασκηνώσεων, όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2, αποτελείται από τα ακόλουθα κτίσματα:  

 

Κτίριο 1: Διώροφο κτίσμα με αίθουσα αναμονής και διαμερίσματα. Το κτίριο 1 

βρίσκεται στην είσοδο του κατασκηνωτικού χώρου και είναι το σημείο μπροστά από 

το οποίο σταματά ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος.  

Κτίριο 2/3/4: Ισόγειο κτίσμα στο οποίο βρισκόταν οι κοιτώνες. 

Κτίριο 5/6:  Τουαλέτες /Μηχανοστάσιο   

Κτίριο 7 : Ισόγειο κτίσμα με υπόγειο σε τοποθεσία διακριτά ξέχωρη από τα 

κτίσματα των διαμερισμάτων. Η χρήση του ήταν η  κατοικία του διευθυντή στο 

ισόγειο και αποθήκες στον υπόγειο χώρο. 

Κτίριο 8: Ισόγειο διαμπερές κτίσμα αποτελούμενο μόνο από τα δομικά του 

στοιχεία χωρίς υλικά πλήρωσης. Το κτίριο 8 βρίσκεται στο μέσω του 

κατασκηνωτικού χώρου και αποτελεί την αίθουσα εστίασης. 
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Εικόνα 2. Χρήσεις υφιστάμενης κατάστασης των κατασκηνώσεων Παραμυθιάς

 

Όλα τα υφιστάμενα κτίρια έχουν σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

πλήρωση από εμφανή πέτρα. Οι στέγες τους είναι, επίσης, από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και φέρουν καρφωτά κεραμίδια σε κόκκινη απόχρωση. Το αρχιτεκτονικό 

ύφος των κτισμάτων είναι ομοιογενές. Απουσιάζουν πλήρως οι ηλεκτρολογικές και 

υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Ακόμη, δεν 

υπάρχει περίφραξη σε κανένα τμήμα της κατασκηνωτικής περιοχής. Η κατάστασή 

των κτισμάτων είναι εμφανώς παραμελημένη καθώς είχαν εγκαταλειφθεί για πολλά 

χρόνια. Τα κεραμίδια έχουν αποκολληθεί, τα επιχρίσματα έχουν αλλοιωθεί, ενώ οι 

πόρτες και τα παράθυρα έχουν καταστραφεί. Σήμερα, μετά την παραχώρηση της 

περιοχής στη δικαιοδοσία του Δήμου Σουλίου, έχουν πραγματοποιηθεί σημειακές 

ενέργειες αποκατάστασης των κτιρίων, κυρίως όσον αφορά στο εξωτερικό κέλυφος 

για λόγους καλλωπισμού.   

 

4.3 Πρόταση διαμόρφωσης και λειτουργίας κατασκηνωτικού χώρου 

Παραμυθιάς  

 

4.3.1 Σχεδιαστικές αρχές 

Οι σχεδιαστικές προτάσεις που ακολουθούν αφορούν τόσο σε επεμβάσεις στο 

κτιριακό δυναμικό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και προσθήκη νέων όσο και σε 

προτάσεις λειτουργίας του χώρου, οι οποίες υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Βάσει των δεδομένων που παρουσιάστηκαν αναφορικά με 

την υφιστάμενη κατάσταση του κατασκηνωτικού χώρου και των αποστάσεων που 

τον χωρίζουν από το βασικό αστικό κέντρο αλλά και την θάλασσα, σε συνδυασμό με 

την εγγύτητα του στο βουνό, προτείνεται η επαναλειτουργία του ως χώρου παιδικής 

ορεινής κατασκήνωσης. Οι κατασκηνωτές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το 

βουνό, χωρίς όμως να στερηθούν το ευεργετικό καλοκαιρινό μπάνιο στην θάλασσα.  
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4.3.2 Ο κατασκηνωτικός χώρος της Παραμυθιάς επανασχεδιάζεται  

Ο κατασκηνωτικός χώρος της Παραμυθιάς επανασχεδιάζεται ώστε οι 

εγκαταστάσεις του να μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο τον κατασκηνωτικό 

πληθυσμό αλλά ταυτόχρονα δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα το 

περιβάλλον, τους ορεινούς όγκους και την φύση του βουνού.  

Εικόνα 3. Προτεινόμενο διάγραμμα χρήσεων και τμημάτων της κατασκήνωσης 

 

Θέτοντας τα θεμέλια της επέμβασης, βασικές προϋποθέσεις αποτελούν, κατ’ 

αρχήν, η πλήρης αποκατάσταση των κτισμάτων ως προς την λειτουργικότητά τους 

(τοποθέτηση κουφωμάτων, μόνωση κελύφους, επιχρίσματα, δάπεδα, w.c.,) και την 

αισθητική τους (καθαρισμός πέτρας, τοποθέτηση κεραμιδιών, χρωματισμός όπου 

απαιτείται). Ακόμη, ο κατασκηνωτικός χώρος πρέπει να περιφραχθεί με ευδιάκριτο 

τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική οριοθέτηση της κατασκήνωσης για τα 

παιδιά αλλά και την αποτροπή ζώων να εισέλθουν στο εσωτερικό. Εδώ προτείνεται η 

κατασκευή μιας ξύλινης περίφραξης ύψους ενός μέτρου. 

Η κατασκηνωτική έκταση χωρίζεται σε δύο τμήματα (Εικόνα 3), τα οποία 

διαχωρίζονται μεταξύ τους με περίφραξη, αποτελώντας, όμως, νοητά τον ίδιο χώρο 

μέσω της χρήσης του ίδιου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα στη δομή τους (Τμήμα 1 

αριστερά/ Τμήμα 2 δεξιά). Με τον τρόπο αυτόν, η κατασκήνωση μπορεί να 

αποκτήσει ευελιξία ως προς τον χρόνο της χρήση της. Μπορεί, για παράδειγμα, οι 

κατασκηνωτές να χρησιμοποιούν τις υποδομές της κατασκήνωσης (Τμήμα 2 -

βασικό), ενώ παράλληλα να πραγματοποιείται κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης προς τρίτους (Τμήμα 1). Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα ο πληθυσμός που 

θα χρησιμοποιεί τους χώρους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να διαμένει για ένα 

χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, αν αυτός δεν αξιοποιείται 

το δεδομένο διάστημα από τα παιδιά κατασκηνωτές. Έτσι, ο χρόνος χρήσης της 

περιοχής και των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης δεν περιορίζεται αλλά 

εμφανίζεται η δυνατότητα συνδυαστικών χρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

   . . .      
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4.3.3 Πρώτο Τμήμα (Τμήμα εισόδου- χώρος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης)  

Το Τμήμα 1 βρίσκεται στην είσοδο του χώρου, στο βορειοδυτικό τμήμα.  Αυτό 

είναι και το σημείο μέχρι το οποίο υπάρχει ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος, ο οποίος 

ενώνει τον κατασκηνωτικό χώρο με την πόλη της Παραμυθιάς. Ο δρόμος σταματά 

μπροστά από το Κτίριο 1 και στο αριστερό τμήμα του δρόμου δημιουργείται χώρος 

στάθμευσης. Τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο, με εξαίρεση τα 

οχήματα υγείας και πυρόσβεσης. Το Τμήμα 1 αποτελεί την είσοδο στο χώρο της 

κατασκήνωσης και το χώρο όπου δίνονται οι βασικές πληροφορίες για τις 

εγκαταστάσεις. Το μοναδικό κτίριο του Τμήματος 1, αφού αποκατασταθεί ως προς 

τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά του, διαμορφώνεται ώστε να μπορεί να 

φιλοξενεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαλέξεις, προβολές, 

εκθέσεις και χώρους εσωτερικού παιχνιδιού. Αναγκαία κρίνεται η εξασφάλιση του 

απαραίτητου εξοπλισμού για τη δυνατότητα βασικής λειτουργίας. 

 

4.3.4 Δεύτερο Τμήμα (Βασικό τμήμα κατασκήνωσης) 

Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει το υπόλοιπο κτιριακό δυναμικό, ένα μνημείο, ένα 

υπαίθριο αμφιθέατρο και χώρο τουαλέτας, ενώ καλύπτεται από γρασίδι και δέντρα. 

Σχεδιαστική πρόθεση για το Τμήμα 2 είναι η δημιουργία ενός χώρου, μέσα στον 

οποίο το παιδί ή ο επισκέπτης να ανακαλύπτει τα ερεθίσματα που η φύση του 

βουνού μπορεί να του χαρίσει.  Απρόσκοπτη θέαση προς τον κάμπο και τη θάλασσα, 

τα όρη Σουλίου και το πευκοδάσος σε απόσταση λίγων βημάτων. Ο κατασκηνωτικός 

χώρος μετατρέπεται σε καταφύγιο περιπέτειας και ανακάλυψης για τους μικρούς 

και ηρεμίας για τους μεγάλους.  

Το υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό θέτει τη βάση για τη δημιουργία ενός χώρου 

εύκολου στο να προσανατολιστεί κανείς, με άμεση οπτική επαφή όλων των κτιρίων 

από κάθε του σημείο. Οι κατασκευές που προστίθενται δεν αδυνατίζουν αλλά 

πλαισιώνουν και ενισχύουν την φυσική ομορφιά του τοπίου. Ζητούμενο είναι η 

δημιουργία ενός χώρου, οργανωμένου βάσει της δομής ενός ορεινού χωριού.  

Πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός ενός κεντρικού σημείου μέσα στην 

κατασκήνωση, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, συνάντησης και 

συγκέντρωσης. Το σημείο αυτό επιλέγεται να είναι το κεντρικό δέντρο του χώρου. 
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Εικόνα 4. Πρόταση σημείου συνάντησης (αρ.) και εσωτερικής διαμόρφωσης Κτιρίου8 (δεξ.) 

 

 Περιμετρικά του δέντρου και με προσανατολισμό αξονικά προς τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς την κεντρική είσοδο χτίζεται πέτρινη 

πεζούλα - κάθισμα στοιχείο που συναντάται, πάντα σχεδόν, στην πλατεία ενός 

ορεινού χωριού.     

Το ισόγειο Κτίριο 8, το οποίο θα λειτουργεί ως τραπεζαρία και χώρος 

εσωτερικού παιχνιδιού γίνεται το κτίριο συγκέντρωσης, όπου τα παιδιά μπορούν να 

συζητούν, να παίζουν και να δραστηριοποιούνται σε έναν κοινό τόπο. Το Κτίριο 8 δε 

χρειάζεται μεγάλες επεμβάσεις, πέραν των απαραίτητων για την ασφάλεια, καθώς 

είναι ένας πολύ ευέλικτος χώρος, έτοιμος να υποδεχθεί τις εναλλαγές των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί. Οι τοίχοι του εσωτερικά καλύπτονται 

από ζωγραφιές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των δεξιοτήτων των παιδιών. Το κάθε 

παιδί μαθαίνει να σέβεται το χώρο που του παραχωρείται αλλά ταυτόχρονα σέβεται 

το έργο των άλλων καθώς δεν το καταστρέφει γράφοντας πάνω του.    

Ο κατασκηνωτικός χώρος βρίσκεται σε ένα αρκετά βροχερό μέρος του Νομού 

Θεσπρωτίας, στο οποίο εναλλάσσεται η έντονη βροχόπτωση αλλά και η ηλιοφάνεια. 

Το κλιματικό αυτό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό για τη σχεδιαστική πρόταση. Το 

κλίμα και οι περιορισμοί του γίνονται θετικά ερεθίσματα επεξεργασίας. Έτσι, 

προτείνεται μια κατασκευή στέγασης, ενός διαδρόμου, δηλαδή, ένωσης των 

κοιτώνων από το Κτίριο 2 και 3 με το ανοιχτό Κτίριο 8 στο κέντρο, η οποία 

λειτουργεί ως στεγασμένος διάδρομος κίνησης και ώθησης προς το κτίσμα που θα 

πραγματοποιούνται οι περισσότερες συλλογικές δραστηριότητες. Η κατασκευή είναι 

από ξύλινο σκελετό και στέγαση με ξύλινες δοκίδες και σημειακά υπάρχουν 

αναρριχόμενα φυτά τα οποία σκιάζουν το διάδρομο.   
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Εικόνα 5. Προτεινόμενη διαμόρφωση στεγάστρου. 

 

Το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο αποκαθιστάται και το σκυρόδεμα της αυλαίας 

εξομαλύνεται. Ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαλέξεις, θεατρικές 

παραστάσεις, παιχνίδια παντομίμας και βραδιές αφηγήσεων. Η εμπειρία της 

υπαίθρου, ακόμη και κατά την διάρκεια της βραδιάς, εμπλουτίζει τα βιωματικά 

ερεθίσματα που επιδιώκονται από την ορεινή κατασκήνωση. Παράλληλα, στο χώρο 

τόσο της κατασκήνωσης όσο και σε μέρος του δάσους, που συνορεύει στο πίσω 

μέρος, θα διασκορπιστούν γλυπτά που θα αναπαριστούν ζώα σε φυσικό μέγεθος.  

Οι κοιτώνες της κατασκήνωσης, ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους, 

αναδεικνύονται σε καταφύγια ξεκούρασης και περισυλλογής. Είναι το μέρος όπου 

το παιδί γυρνά το βράδυ για να κοιμηθεί, στον ίδιο χώρο με την ομάδα του και το 

μεσημέρι για να ξεκουραστεί. Οι κοιτώνες δε μοιάζουν με παιδικό δωμάτιο. Τα 

παιδιά δεν είναι μόνα τους και οφείλουν να σέβονται το χρόνο ξεκούρασης των 

ατόμων με τα οποία συγκατοικούν, μία αξία πολύ χρήσιμη ακόμη και όταν γυρίσουν 

στο οικογενειακό περιβάλλον. Για ένα χρονικό διάστημα, οι κοιτώνες μετατρέπονται 

σε σπίτι τους και ο χώρος κατανέμεται ίσα σε όλη την ομάδα. Ζωηρές 

αναπαραστάσεις ορεινών τοπίων και ήρεμα χρώματα κυριαρχούν στον εσωτερικό 

χώρο και η οροφή γεμίζει με τους αστερισμούς του ουρανού. Δεν υπάρχουν λευκοί 

τοίχοι, όπως δεν υπάρχουν και αδιάφοροι χώροι σε αυτήν τη κατασκήνωση. Ο 

ατομικός χώρος του κάθε κατασκηνωτή ορίζεται από την κουκέτα του και ο καθένας 

έχει το δικό του ερμάριο.  
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Εικόνα 6: Προτεινόμενη διαμόρφωση κοιτώνων 

 

4.3.5 Οι δραστηριότητες της κατασκήνωσης Παραμυθιάς  

Οι δραστηριότητες της κατασκήνωσης σχεδιάζονται με βασικό άξονα το παιδί 

και το στοιχείο της ομαδικότητας και υποστηρίζονται από τους ανάλογους χώρους 

που έχουν σχεδιαστεί. Ο καθορισμός των δραστηριοτήτων δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς τα κτίσματα και, αντίστοιχα, τα κτίσματα δε σημαίνουν τίποτε, δίχως αυτές οι  

δραστηριότητες να τα «ντύνουν». Σαφώς μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των 

δραστηριοτήτων κατέχει το φυσικό περιβάλλον της κατασκήνωσης αλλά και η 

εγγύτητα της με περιοχές ενδιαφέροντος (ποταμός Αχέροντας, θάλασσα).  

Ξεκινώντας από τις δραστηριότητες των παιδιών. που θα λαμβάνουν χώρα 

στους κλειστούς χώρους της κατασκήνωσης. μπορούμε να αναφέρουμε την 

παρακολούθηση προβολών και παιχνίδια στο κτίριο του Τμήματος 1 ή κεραμική, 

χειροτεχνίες, ζωγραφική και ημέρες συμμετοχικού μαγειρέματος στο Κτίριο 8. Οι 

κατ' εξοχήν υπαίθριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν πεζοπορία και συλλογή 

φυτών (τα οποία μετά ταξινομούνται στο κεντρικό Κτίριο 8) τις ηλιόλουστες ημέρες, 

μπάνιο στη θάλασσα και rafting στον Αχέροντα τις ζεστές ημέρες και πρωτότυπες 

κατασκευές διαχείρισης και μέτρησης νερού τις βροχερές. Ξεχωριστή θέση στο 

πρόγραμμα των παιδιών έχει η βραδιά θεάτρου στο σχεδιασμένο υπαίθριο θέατρο 

και η βραδιά ινδιάνικης κατασκήνωσης με πραγματικές σκηνές κατασκευασμένες εξ' 

ολοκλήρου από τα παιδιά στον ειδικό χώρο που διαμορφώνεται στη δυτική πλευρά 

του οικείου τους χώρου.  

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες που περιγράφηκαν παρουσιάζουν την πληθώρα 

επιλογών που έχουν οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης στο δρόμο της εκμάθησης του 

παιδιού για της αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης καθώς και της 

ευχαρίστησης που το παιδί μπορεί να έχει από την φύση. Οι δραστηριότητες και το 

πρόγραμμα των κατασκηνώσεων Παραμυθιάς μπορεί να είναι το αντίδοτο απέναντι 

στη θλίψη των παιδιών που γεννιέται καθημερινά από την πραγματικότητα.  
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5.  Συμπεράσματα 

 

Ο Δήμος Σουλίου συγκυριακά βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση, όπως άλλωστε 

όλη η χώρα. Φαίνεται πως ο τόπος μας, σήμερα, δεν μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον 

που οι πολίτες του ονειρεύονται. Παρ' όλα αυτά, οι γενιές αλλάζουν και στις γενιές 

αυτές η χώρα μας οφείλει να εμφυσήσει τη σημαντικότητα των αποφάσεων προς 

όφελος των πολλών και τη δύναμη της αλληλεγγύης. Πραγματώνοντας την πρόταση 

για επανάχρηση του κτιριακού δυναμικού του κατασκηνωτικού χώρου Παραμυθιάς 

ως τόπου παιδικής κατασκήνωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γίνεται ένα 

βήμα προς την υλοποίηση ενός συνολικότερου σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

της περιοχής. Η κίνηση σχεδιασμού και λειτουργίας της κατασκήνωσης από το 

Δήμο, και όχι κάποιον ιδιώτη, θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Αν και 

στην παρούσα εργασία απουσιάζει μια οικονομική προσέγγιση της πρότασης, οι 

επεμβάσεις που προτείνονται είναι σημειακού χαρακτήρα και σίγουρα δεν είναι 

υπερβολικές. Το «φρεσκάρισμα» που πραγματοποιείται περνάει μέσα από την 

ανανέωση του περιεχομένου της κατασκήνωσης και τις πραγματικές και πλούσιες 

ευκαιρίες απόλαυσης που η επαφή με τη φύση γεννάει και όχι τόσο μέσα από 

πολυδάπανες κατασκευές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το επόμενο βήμα απαιτεί μια 

περαιτέρω οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας του εγχειρήματος.  
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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών, διερευνήθηκαν δασικοί δρόμοι και μονοπάτια της περιοχής του 

Δήμου Σουλίου που ενδείκνυνται για την κατασκευή ποδηλατικής πίστας κατάβασης 

πλαγιάς (downhill). Στόχος είναι η προσέλκυση ενός διαφοροποιημένου ρεύματος 

τουριστών και η ανάπτυξη μιας αθλητικής – ψυχαγωγικής δραστηριότητας που θα 

φέρει τους κατοίκους της περιοχής πιο κοντά στη φύση. 

Αρχικά, παρατίθενται τα κριτήρια και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εύρεση των κατάλληλων διαδρομών. Στη συνέχεια, επιλέγεται η καταλληλότερη 

και περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της καθώς και οι απαιτούμενες 

παρεμβάσεις. Τέλος, τεκμηριώνεται η σημασία της προβολής και προώθησης της 

πίστας, μέσω αντίστοιχων παραδειγμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και προτείνονται 

συγκεκριμένες δράσεις για την προβολήτης.  

 

 

 

Abstract 

 

In this paper, the possibility of creating a downhill trail, by the use of Geographic 

Information Systems, in the municipality of Souli, Greece, is examined. The downhill 

trail will be based on the forest routes and trails of the area that are already 

available. This action aims at enhancing alternative tourism and supporting the 

development of an athletic entertaining activity that will bring the local community 

closer to nature. 

Firstly, the criteria and the methodology that has been used to locate the suitable 

trails are presented. The suitable trails are further analysed and the optimum route 

is chosen. Moreover, the actions that are necessary to convert the current trail in a 

downhill one are proposed. Finally, the importance of an effective promotion plan is 

documented, based on successful examples from Europe and Greece and several 

specific marketing actions are proposed. 

 

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

 

Η αφθονία και ποικιλομορφία των φυσικών πόρων της Ελλάδας, σε συνδυασμό 

με το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό της απόθεμα καθώς και την ευνοϊκή 

γεωγραφική της θέση, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές, την έχουν καταστήσει τις 

τελευταίες δεκαετίες έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αναφορικά με τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις 

στα κυριότερα ελληνικά αεροδρόμια για το έτος 2014. Συγκεκριμένα, μεταξύ 

Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των αφίξεων ανήλθε στα 14.578.5261. 

Σύμφωνα με τους Standeven και DeKnop (1999) ως τουρισμός ορίζεται η 

προσωρινή μετακίνηση ατόμων μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, η 

οποία συνεπάγεται εμπειρίες διαφορετικές από τις καθημερινές. Οι ίδιοι συγγραφείς 

ορίζουν την έννοια του αθλητικού τουρισμού ως όλες τις μορφές ενεργητικής και 

παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου η συμμετοχή είναι τυχαία ή 

οργανωμένη και γίνεται για επαγγελματικούς ή µη λόγους, µε προϋπόθεση τη 

μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας. 

Η ορεινή ποδηλασία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά 

ένθερμο κοινό, εμπεριέχοντας – εγγενώς – τα στοιχεία της φυσικής άσκησης και του 

ανταγωνισμού αποτελεί, κατά γενική ομολογία, αθλητική δραστηριότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

απαιτεί μετακίνηση, καθίσταται προφανές ότι αποτελεί κατηγορία του αθλητικού 

τουρισμού. 

Η ορεινή ποδηλασία, σε αντίθεση με άλλες μορφές αθλητικού τουρισμού (π.χ 

γκολφ), εντάσσεται ομαλά και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής 

χωρίς να απαιτεί έντονες επεμβάσεις και μεγάλες εκτάσεις. Επιπλέον, θεωρείται 

ήπιας κλίμακας τουριστική δραστηριότητα δεδομένου ότι η οργάνωση , η προώθηση 

και προβολή της είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τοπικούς φορέις (Σφακιανάκης, 

2000). 

 

 

2. Η Ορεινή ποδηλασία στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσφέρεται για ορεινή ποδηλασία, καθώς 

καλύπτεται από ορεινούς όγκους κατά το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής της. Το 

ορεινό της τμήμα είναι ελκυστικό και σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις (Ανδριώτης, 2003). Το ανάγλυφό της, οι δασικοί δρόμοι, τα 

εκατοντάδες ορεινά μονοπάτια με ποικίλες κλίσεις μπορούν να ικανοποιήσουν και 

τους πιο απαιτητικούς οπαδούς του αθλητικού τουρισμού και συγκεκριμένα της 

ορεινής ποδηλασίας. Σύλλογοι και ποδηλατικά σωματεία ασχολούνται με την 

αξιοποίηση των ορεινών ποδηλατικών διαδρομών, την προώθησή τους και την 

διοργάνωση αντίστοιχων δράσεων. Παρόλα αυτά, υπάρχει έλλειψη συστηματικής 

οργάνωσης καθώς και απουσία κατάλληλων υποδομών υποστήριξης στις 

                                                            

1
 http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/ 
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περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, εμποδίζοντας έτσι την αξιοποίηση των 

διαδρομών αυτών.  

 

2.1 Ορεινή ποδηλασία – downhill 

Ως ορεινή ποδηλασία ορίζεται το άθλημα2 στο οποίο ο εκάστοτε αναβάτης 

καλείται να οδηγήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο βουνού, σε διαδρομές εκτός 

δρόμου. Η ορεινή ποδηλασία μπορεί γενικά να χωριστεί σε πολλαπλές κατηγορίες 

με κυριότερες τις Διαδρομές Αντοχής (Cross Country), Κατάβαση (Downhill), 

Μαραθώνιο και Τετραπλό 4Χ. Οι διαδρομές κατάβασης (Downhill) μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οπουδήποτε, παρόλα αυτά οι περισσότεροι ποδηλάτες βουνού 

προτιμούν διαδρομές που διασχίζουν στενά μονοπάτια, δασικές εκτάσεις, 

απόκρημνα φαράγγια ή λόφους και αυτό γιατί το έδαφος στις συγκεκριμένες 

περιοχές είναι αρκετά ανώμαλο. Όπως γίνεται εμφανές από τα προηγούμενα 

πρόκειται για ένα άθλημα ή/και ψυχαγωγική δραστηριότητα που απευθύνεται κατά 

κύριο λόγο στους λάτρεις της φύσης και της αδρεναλίνης. 

 

2.2. Προδιαγραφές-και τεχνικές απαιτήσεις πίστας 

Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ώστε μια πίστα να 

χαρακτηρίζεται οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη είναι να απαιτεί, αφενός 

μειωμένα κόστη συντήρησης, αφετέρου περιορισμένες επεμβάσεις διαμόρφωσης. 

Τα προηγούμενα σχετίζονται άμεσα με τη μορφολογία (φυσική όδευση, φυσική 

κλίση, ύπαρξη φυσικών εμποδίων, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κτλ) και τα 

γεωλογικά χαρακτηριστικά (σύσταση εδάφους) της περιοχής όπου χωροθετείται. 

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξασφαλίζονται η 

λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πίστας ώστε να προσφέρεται στο χρήστη η 

μέγιστη δυνατή απόλαυση, αφορούν στην κλίση, στην επίκλιση, στην επιφάνεια 

κύλισης και στη σήμανση. 

Αναλυτικότερα, η κατά μήκος κλίση σχετίζεται άμεσα με το βαθμό δυσκολίας 

της διαδρομής και αποτελεί το βασικό γεωμετρικό χαρακτηριστικό μιας πίστας. Η 

κλίση θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μισό της κλίσης της πλαγιάς και να μην ξεπερνά 

το 15%. Η επίκληση είναι επίσης πολύ σημαντική παράμετρος και θα πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3% προς τα κατάντη, ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή 

των όμβριων υδάτων και να μη λιμνάζει η επιφάνεια κύλισης (Ελευθεριάδης, 2011). 

Το πλάτος της πίστας αποτελεί ένα ακόμη βασικό γεωμετρικό χαρακτηριστικό, το 

οποίο για μία διαδρομή ορεινής κατάβασης, σε γενικές γραμμές, πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 3 μέτρα. Επιπλέον, η περιοχή εκκίνησης πρέπει να έχει πλάτος 

τουλάχιστον 1 με 2 μέτρα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μία πρόσθετη διαδρομή στον 

τερματισμό τουλάχιστον 50 μέτρων χωρίς εμπόδια, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής 

πέδηση των ποδηλάτων 

Αναφορικά με την επιφάνεια κύλισης, συνήθως, πραγματοποιείται επίστρωση 

της προτεινόμενης διαδρομής, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες 

σταθερότητας, ομαλότητας και αποστράγγισης. Για την επίστρωση 

                                                            
2 http://el.wikipedia.org/ 
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χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά (πέτρες, χαλίκια, χώμα, κα.) ώστε να μην 

αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο. 

Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.2.018 και 4.2.027 της Τεχνικής Επιτροπής της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας απαιτείται σήμανση της πίστας. 

 

 

3.Σχεδιασμός πίστας Downhill στο Δήμο Σουλίου 

 

3.1 Περιγραφή περιοχής μελέτης  

Ο καλλικρατικός Δήμος Σουλίου εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο με 

τις υψομετρικές διαφορές να κυμαίνονται μεταξύ 400 και 1.685 μέτρων.  

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής περιλαμβάνει πλούσιους σε χλωρίδα και 

πανίδα οικότοπους. Επίσης, η περιοχή διαθέτει δασικούς δρόμους και 

ανεκμετάλλευτα μονοπάτια που περικλείονται από έντονη βλάστηση, καθώς και 

περιοχές με έντονη κλίση που ενδείκνυνται για τη δημιουργία πίστας κατάβασης. 

Εκτός αυτού, περιοχές του Δήμου με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να 

αποτελέσουν “σκηνοθετημένα επικίνδυνες” διαδρομές οι οποίες θα παρέχουν 

ασφάλεια, αλλά παράλληλα θα προσδίδουν το αίσθημα της απόλυτης ελευθερίας 

που αναζητά οποιοσδήποτε ασχολείται με ακραία αθλήματα (extreme sports), όπως 

η ποδηλατική κατάβαση πλαγιάς (downhill). 

 

3.2 Διαδικασία χωροθέτησης πίστας κατάβασης (downhill) με χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ – GIS) 

Για τη διαδικασία εύρεσης της περιοχής στην οποία θα χωροθετηθεί η πίστα 

ακολουθήθηκαν δύο στάδια. Αρχικά καθορίστηκαν τα κριτήρια και στη συνέχεια με 

τη χρήση ΓΣΠ, και συγκεκριμένα μέσω του λογισμικού ArcGis9.1 δημιουργήθηκαν 

ζώνες επιρροής και περιορισμού, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη περιοχή.  

Κριτήρια: 

Τα βασικά κριτήρια σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας καθώς 

και την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία (UCI) για τη χωροθέτηση μιας πίστας 

downhill είναι τα παρακάτω:  

· Η κλίση της πίστας να είναι μικρότερη από το μισό της κλίσης της πλαγιάς 

(1ο κριτήριο).  

· Η μέγιστη κλίση της πίστας να μην ξεπερνά το 15% και ταυτόχρονα η μέση 

κλίση να ισούται με 10% (2ο κριτήριο). 

· Το μήκος της διαδρομής να κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 3.500 μέτρων (3ο 

κριτήριο).  

Συνοπτικά, με τα παραπάνω κριτήρια επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των 

παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, γεγονός που εξασφαλίζει την ήπια ένταξη της 

πίστας σε αυτό και κατά συνέπεια τη μη αλλοίωση του τοπίου. Συγκεκριμένα, η 

ύπαρξη φυσικών κλίσεων που κυμαίνονται μεταξύ 10% έως 15%, όχι μόνο επιτρέπει 

η διαδρομή να είναι συνεχόμενα κατηφορική, αλλά ταυτόχρονα μειώνει στο 

ελάχιστο τις επεμβάσεις σχετικά με την απορροή των υδάτων και τη συγκράτηση 
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του εδάφους. Τέλος, το μήκος της διαδρομής κυμαίνεται μεταξύ 1.500 – 3.500 

μέτρων, διότι η κατάβαση πρέπει να διαρκεί από 2 ως 5 λεπτά.  

Μεθοδολογία: 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των περιοχών που έχουν συνεχόμενα 

κατηφορική διαδρομή εντός των ορίων του Δήμου (με τη χρήση του υδρολογικού 

εργαλείου «flow direction») και χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο το ψηφιακό 

μοντέλο εδάφους του Δήμου (χωρικής ανάλυσης 25μ x 25μ). 

Από το συνδυασμό των δύο πρώτων κριτηρίων, ήτοι η κλίση της πίστας να 

αντιστοιχεί στο μισό της κλίσης της πλαγιάς και η μέγιστη κλίση να μην ξεπερνά το 

15%, προκύπτει ότι περιοχές με κλίση 0% έως 30% είναι επιθυμητές. Για την 

αποφυγή, όμως, του αποκλεισμού περιοχών με αρκετή ανομοιογένεια στην κλίση, οι 

οποίες μέσω ηπίων παρεμβάσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και 

εξαιτίας της χαμηλής ανάλυσης του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (25μ x 25μ), 

επιλέχθηκαν περιοχές με κλίση έως 35%.  

Έπειτα από την τομή των δύο παραπάνω παραγόμενων επιπέδων, προέκυψαν οι 

περιοχές εντός του Δήμου που είναι συνεχώς κατηφορικές με κλίση από 0% έως 

35%. Από αυτές επιλέχθηκαν όσες έχουν μέση κλίση μεγαλύτερη από 10%, για να 

αποκλειστούν οι περιοχές με μικρή μέση κλίση. 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ανοιχτή βάση χωρικών δεδομένων 

Οpenstreetmaps3 , η οποία περιέχει ψηφιακά επίπεδα διαφόρων τύπων δρόμων 

συμπεριλαμβανομένων και αρκετών μη ασφάλτινων διαδρομών (μονοπάτια, 

χωματόδρομοι, δασικοί δρόμοι), πραγματοποιήθηκε τομή του επιπέδου των 

περιοχών με τις κατάλληλες κλίσεις με το επίπεδο των μη  ασφάλτινων διαδρομών. 

Προέκυψε ως εκ τούτου ένα νέο ψηφιακό επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει της μη – 

ασφάλτινες διαδρομές με κλίση έως 35% και μέση κλίση μεγαλύτερη του 10%. 

Οι κατάλληλες διαδρομές περιορίσθηκαν περαιτέρω με κριτήρια ως προς τη 

κλίση (0% - 15%) και το μήκος τους (μήκος μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα), σύμφωνα 

με την Ε.Ο.Π.. 

Τέλος, με βάση τις χρήσεις γης (Corine 2000) επιλέχθηκαν οι περιοχές που 

διασχίζουν δασικές εκτάσεις και ταυτόχρονα βρίσκονται σε απόσταση 6 – 8 

χιλιομέτρων από την πόλη της Παραμυθιάς ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη και 

εύκολη πρόσβαση. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά και για να 

εντοπισθούν οι ακριβείς θέσεις πιθανών παρεμβάσεων στην επιλεχθείσα περιοχή 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και επιτόπιος έλεγχος. 

 

3.3 Επιλογή κατάλληλης διαδρομής 

Ο Δήμος Σουλίου, σύμφωνα με τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με χρήση 

του λογισμικού ArcGIS9.1 διαθέτει 17 διαδρομές (Εικόνα 1), οι οποίες μέσω 

κατάλληλων παρεμβάσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν διαδρομές ορεινής 

ποδηλασίας. Η επιλογή της διαδρομής που αποτυπώνεται στην Εικόνα 2 οφείλεται 

στο γεγονός ότι, όπως κατέδειξε ο επιτόπιος έλεγχος, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

απαιτεί τις λιγότερες επεμβάσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι απαιτούμενες 

                                                            
3 http://www.openstreetmaps.com 
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προδιαγραφές σχετικά με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος πίστας, ύπαρξη 

χώρου πέδησης, επίκληση) αλλά και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας κύλισης 

πληρούνται ήδη σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, η εγγύτητα της με την πόλη της 

Παραμυθιάς και η σύνδεσή της με ασφάλτινο οδικό δίκτυο ενισχύουν την 

καταλληλότητα της, έναντι των υπολοίπων διαδρομών. 

 

Εικόνα 1 Προτεινόμενες διαδρομές  

Υπόμνημα 

·   Οικισμοί   

                     Διαδρομές  

         

 

  Οδικό δίκτυο  

Υπόβαθρο:  Ψηφιακό 

μοντέλο εδάφους  του 

Δήμου  
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Εικόνα 2 Προτεινόμενη διαδρομή 

 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα μονοπάτι μήκους 3.500 μέτρων που ξεκινά 

από το πέμπτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μελλιγγών – Παραμυθιάς και 

καταλήγει σε ασφάλτινο δρόμο. Συγκεκριμένα το τέλος του μονοπατιού βρίσκεται  

σε ευθεία απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ύψος των κατασκηνώσεων. Είναι 

καθ’ όλα κατηφορικό και χωμάτινο, με υψομετρική διαφορά μεταξύ έναρξης και 

τερματισμού τα 415 μέτρα (Εικόνα 3). Περικλείεται από πυκνή βλάστηση, είναι βατό 

και σε καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο τμήμα του. Δεν έχει υποστεί ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. Αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς μεγάλη 

επισκεψιμότητα και μπορεί να αναβαθμιστεί με ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα 

αλλοιώσουν τη φυσική ομορφιά του. Επίσης, η γειτνίασή του με την πόλη της 

Παραμυθιάς άλλα και με τον ασφάλτινο επαρχιακό δρόμο καθιστούν ακόμη πιο 

εύκολη την πρόσβασή του με αυτοκίνητο, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά του 

εξοπλισμού που απαιτείται για την κατάβαση. 

 

3.4 Προτεινόμενες παρεμβάσεις  

Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση του μονοπατιού για τη δημιουργία 

ποδηλατικής πίστας κατάβασης (πίστα downhill), μέσω ήπιων παρεμβάσεων, ώστε 

να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Οι παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν στο σύνολο 

της διαδρομής, προτείνεται να πραγματοποιηθούν με τη χρήση φυσικών υλικών 

(πέτρες, χώμα, κορμοί δέντρων) υλικών και αποσκοπούν στο να καταστήσουν το 

μονοπάτι μια σύγχρονη και ασφαλή πίστα downhill που θα προσελκύσει, όχι μόνο 

Χάρτης: ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΠΙΣΤΑΣ DOWNHILL 

Υπόμνημα 

                  Οδικό 

· Οικισμοί 

                  Διαδρομή 

Υπόβαθρο:  ψηφιακό μοντέλο 

εδάφους του Δήμου  

¨ 
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οπαδούς της ορεινής ποδηλασία αλλά και τους κατοίκους της περιοχής και θα 

αποτελέσει πόλο προσέλκυσης παρόμοιων δραστηριοτήτων.  

Αναλυτικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις: 

· Χωματουργικές εργασίες σε τμήμα της διαδρομής, μήκους περίπου 30 

μέτρων, ώστε να αυξηθεί η κλίση του. Η περιοχή των επεμβάσεων βρίσκεται 

1500 μέτρα από την αρχή του μονοπατιού. 

· Καθαρισμός του μονοπατιού, όπου απαιτείται, από κορμούς δέντρων, 

κλαδιά καθώς και μεγάλες πέτρες. 

· Σήμανση, σε συγκεκριμένα σημεία, που θα υποδεικνύει τη ροή της 

διαδρομής και θα προειδοποιεί για απότομες στροφές. 

· Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ή/και φυσικών εμποδίων για την 

πραγματοποίηση αλμάτων, με βάση τα διαθεσίμα υλικά της περιοχής (ξύλα, 

κορμούς, ράμπες) σε επιλεγμένες θέσεις (Εικόνες 6, 7, 8, 9,) 

· Οριοθέτηση του σημείου έναρξης της πίστας, το οποίο απέχει από την αρχή 

του μονοπατιού περίπου 30 μέτρα.  

· Οριοθέτηση του πλάτους της διαδρομής με τοποθέτηση κατάλληλων 

λωρίδων (3 μέτρα). 

· Διαμόρφωση και αποκατάσταση της υφιστάμενης εγκαταλελειμμένης 

παιδικής χαράς, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 930 μέτρων από την αρχή 

του μονοπατιού, σε χώρο αναψυχής και θέασης για το κοινό. 

 

Εικόνα 3 Διαδρομή και χώροι τοποθέτησης εμποδίων  
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Εικόνα 4 Σχέδιο πίστας σε ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

 

 

       Εικόνα 5.Οριοθέτηση πλάτους                                  Εικόνα 6 Εμπόδιο 1ο (Ράμπα)  

 

                 Εικόνα 7 τοποθέτηση εμποδίου                 Εικόνα 8 περιοχή παρέμβασης  

   . . .      
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Εικόνα 9 Κορμοί δέντρων ως εμπόδιο 

 

 

4.Προβολή και προώθηση της πίστας downhill 

 

4.1 Ευρωπαϊκά Παραδείγματα: η περίπτωση ποδηλατικού πάρκου στη 

Σουηδία 

Το Are είναι ένας οικισμός της Σουηδίας, 1.417 κατοίκων, που βρίσκεται περίπου 

400 χιλιόμετρα νότια του αρκτικού κύκλου. Το Are αποτελεί τα τελευταία 100 έτη το 

μεγαλύτερο κέντρο αλπικού σκι της Σουηδίας. Από το έτος 1954 έχει φιλοξενήσει 

δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα Σκι, ενώ κάθε φορά που η Σουηδία αναλαμβάνει τη 

διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην περιοχή λαμβάνουν χώρα 

τα αλπικά αθλήματα4. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 25 έτη η περιοχή, κατά τους 

θερινούς μήνες – αξιοποιώντας το ορεινό της ανάγλυφο και τις υφιστάμενες πίστες 

σκι – έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο κέντρο ορεινής ποδηλασίας – downhill στη 

Σουηδία5.  

Η σταδιακή αύξηση των επισκεπτών αλλά και του εξειδικευμένου κοινού που 

επιθυμούν να κάνουν χρήση των υποδομών ορεινής ποδηλασίας, οδήγησε στην 

κατασκευή νέων διαδρομών, αποκλειστικά για downhill, στο όρος Areskutan. 

Δημιουργήθηκε, υπό αυτές τις συνθήκες, το ποδηλατικό πάρκο Are (Εικόνα 10), το 

οποίο προσφέρει ένα δίκτυο από 30 σηματοδοτημένα μονοπάτια που το καθένα 

χρησιμοποιείται σε διαφορετική κατηγορία της ορεινής ποδηλασίας. Η υψομετρική 

διαφορά των διάφορων διαδρομών φτάνει μέχρι και 900 μέτρα. Στο πάρκο υπάρχει 

πλέον προσωπικό ασφάλειας που πραγματοποιεί καθημερινά περιπολίες, ενώ 

αναπτύσσονται συνεχώς νέες διαδρομές.6 

Το όραμα, σύμφωνα με το φορέα διαχείρισης του πάρκου, όταν σχεδιάστηκε και 

σηματοδοτήθηκε η πρώτη πίστα, ήταν η περιοχή σταδιακά να αποτελέσει έναν από 

τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ορεινής ποδηλασίας. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 25 ετών, όπως ήδη αναφέρθηκε, το όραμα έγινε πραγματικότητα, με 

αποτέλεσμα το εν λόγω πάρκο να αποτελεί πλέον πόλο έλξης εξειδικευμένου κοινού 

και επισκεπτών και κατά συνέπεια να αναπτυχθούν στην περιοχή νέες 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (καταστήματα ενοικίασης και επιδιόρθωσης 

εξοπλισμού, σχολές εκπαίδευσης, νέες υποδομές σίτισης και φιλοξενίας, κ.α.). 

                                                            
4 http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85re 
5 http://www2.visitare.com/en/mobile/to-do?filter=c=27635,19638,19641&sorting=sa 
6 http://bikingare.com/  
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Εκτός της διεύρυνσης και ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος, η ύπαρξη του 

πάρκου οδήγησε και στη δημιουργία «ποδηλατικής» συνείδησης στους κατοίκους 

της περιοχής. Ο ποδηλατικός σύλλογός του Are, αριθμεί σε πάνω από 600 μέλη σε 

σύνολο 1700 κατοίκων.7 

 

                                              Εικόνα 10. Are Bike park 

 

4.2 Παραδείγματα στην Ελλάδα 

Επιτυχημένα παραδείγματα αποτελούν οι πίστες που συμπεριλαμβάνονται στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα κυπέλλου, που διοργανώνεται εδώ και τρία συνεχόμενα 

χρόνια. Ο αριθμός συμμετοχής των αθλητών κάθε χρόνο αυξάνεται, γεγονός που 

σημαίνει ότι όλο και περισσότερα άτομα γνωρίζουν και ασχολούνται με το άθλημα, 

χρόνο με το χρόνο. Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι ανέρχονταν στους 340 για το 

έτος 2014, ενώ για το έτος 2015 προσεγγίζουν τους 500, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 

ακόμη ο κύκλος των αιτήσεων. 

Οκτώ πίστες θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες για το 20158. Κάθε χρόνο οι 

πίστες υπόκεινται σε συντήρηση και αναβάθμιση. 

Η πίστα της Κύμης στην Ευβοία (Tank Trail), έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις 

μεγάλες και απότομες κλίσεις, έχει μήκος 1600 μέτρα, υψομετρική διαφορά 510 

μέτρα και πέρυσι αναδείχθηκε ως η κορυφαία πίστα της χρονιάς. Αξίζει να 

αναφερθεί η καινούρια διαδρομή downhill, υψηλής τεχνικής, 2 χιλιομέτρων και με 

250 μέτρα υψομετρική διαφορά μεταξύ αφετηρίας και τερματισμού, μέσα στους 

ιστορικούς βράχους των Μετεώρων στη Διάβα Καλαμπάκας (Tiger Trail), η οποία 

φέτος θα περιλαμβάνεται στους αγώνες. Στη Βασιλίτσα (Χ.Κ.Βασιλίτσας TRAIL), το 

χιονοδρομικό κέντρο αξιοποιείται, τους θερινούς μήνες, και ως πίστα downhill 

χρησιμοποιώντας τα λιφτ για την μεταφορά των αθλητών και του εξοπλισμού τους. 

                                                            
7 http://www.worldbikeparks.com/are-bike-park 
8
 http://www.redbull.com/gr/el/bike/stories/1331706253991/agones-kipellou-downhill-2015 
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Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται το «Ωραιόκαστρο Trail». Το συγκεκριμένο μονοπάτι 

μετά, από συνεργασία του ποδηλατικού συλλόγου Ωραιόκαστρου καθώς και των 

αρμόδιων αρχών (Δασαρχείο), αδειοδοτήθηκε και σημάνθηκε για ποδηλατική 

χρήση, απαγορεύοντας οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό. Επίσης με το 

χαρακτηρισμό «ποδηλατικό μονοπάτι» αποκλείστηκε η διέλευση κάθε είδους 

μηχανοκίνητου οχήματος9.  

Τέλος, στην Αθήνα στην περιοχή της Νέας Μάκρης λειτουργεί το πρώτο ιδιωτικό 

πάρκο πολλαπλών ποδηλατικών διαδρομών (Marathon Complex Trail), το οποίο 

διαθέτει τέσσερεις διαφορετικές ποδηλατικές πίστες, μία εκ των οποίων λειτουργεί 

ως πίστα downhill. Το πάρκο λειτουργεί με είσοδο 5-8 ευρώ/άτομο,  παρατηρείται 

δε κάθε χρόνο αύξηση της επισκεψιμότητας. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το έτος 

2013 στους αγώνες που διοργανώθηκαν συμμετείχαν 165 αθλητές, ενώ τη αμέσως 

επόμενη χρονιά οι αθλητές έφτασαν στους 21510. 

Όλες οι παραπάνω πίστες παρέχουν διαφημιστικά φυλλάδια, χάρτες διαδρομών 

καθώς και σελίδες στο διαδίκτυο όπου ενημερώνουν για τις δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε αυτές. Επίσης, για κάθε πίστα έχει δημιουργηθεί μία ταυτότητα, 

με βάση το συγκριτικό της πλεονέκτημα (π.χ. «στροφές θανάτου», Καλαμπάκα). 

 

4.3 Προτάσεις προβολής και προώθησης της προτεινόμενης πίστας 

Η προσβασιμότητα που εξασφαλίζεται μέσω της ύπαρξης του ασφάλτινου 

επαρχιακού δικτύου Μελλιγγών – Παραμυθιάς, η γειτνίαση της πίστας με την πόλη 

της Παραμυθιάς, οι μικροί χρόνοι πρόσβασης από άλλους τουριστικούς 

προορισμούς και αστικά κέντρα (Ηγουμενίτσα, Πάργα, Ιωάννινα) μέσω της 

Εγνατίας Οδού, μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία της πίστας. 

Τα παραδείγματα που αναλύθηκαν παραπάνω καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα σύστασης ενός φορέα, με κύρια αρμοδιότητα την επιμελή συντήρηση 

και σήμανση της πίστας, την προώθηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά 

και των οργανώσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες της φύσης, την 

ποδηλασία και εν γένει την τουριστική βιομηχανία. Τα κύρια μέσα που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την προβολή της είναι: 

· To διαδίκτυο, μέσω ανάρτησης πληροφοριών, διαδραστικών χαρτών και 

φωτογραφιών για την πίστα (βαθμός δυσκολίας, γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, είδος εμποδίων). 

· Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω προσκλήσεων δημοσιογράφων, 

συνεντεύξεων και άρθρων σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές τουριστικού 

περιεχομένου. 

· Ενημερωτικά φυλλάδια και χάρτες στην περιοχή, περιλαμβάνοντας την 

αφετηρία της πίστας, χιλιομετρικές αποστάσεις, περιοχές ενδιαφέροντος, 

διανυκτέρευσης καθώς και τηλέφωνα του Δήμου. 

Σημαντικό ρόλο στην προώθησή της διαδραματίζει η δημιουργία ταυτότητας. 

Δηλαδή, το όνομα και το λογότυπο της διαδρομής που θα την διακρίνει από 

αντίστοιχες πίστες στην Ελλάδα. Η θεματοποίηση μίας διαδρομής παίζει μεγάλο 

                                                            

9
 http://www.bikeoraio.gr/ 

10
 http://mcbikepark.blogspot.gr/ 
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ρόλο στην προβολή της αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της. Ένα όνομα όπως 

«Magnum Trail11», δηλαδή «Μεγάλο (με την έννοια του εντυπωσιακού) Μονοπάτι» 

καθώς και η ύπαρξη λογότυπου προσελκύουν τον ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στην 

Εικόνα 11 παρουσιάζεται μια πρόταση για το λογότυπο, η οποία προέκυψε από ιδία 

επεξεργασία. 

 

Εικόνα 11. Πρόταση για λογότυπο πίστας 

 

Η γνωστοποίηση της πίστας μπορεί να επιτευχθεί, επιπλέον, μέσω της 

επικοινωνίας με φυσιολατρικούς, ορειβατικούς και ποδηλατικούς συλλόγους, καθώς 

και με τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (ταινίες, βίντεο) που θα 

περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφέροντα φυσικά στοιχεία της περιοχής και τη διανομή 

του σε τουριστικά γραφεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

 

4.4 Guerrilla Marketing: Μία διαφορετική πρόταση προβολής 

 Οι μορφές guerrilla marketing αφορούν αμιγώς καλλιτεχνικές παρεμβάσεις 

(installations) σε δημόσιο χώρο (Εικόνα 12), με στόχο την προβολή και προώθηση 

τόσο εμπορικών προϊόντων - υπηρεσιών όσο και μη κερδοσκοπικών ιδεών. Οι 

τεχνικές guerrilla marketing έχουν ως αποτέλεσμα προϊόντα, τα οποία προσδίδουν 

θεατρικότητα στο χώρο και συχνά λειτουργούν ως ορόσημα (landmarks). Οι μέθοδοι 

guerrilla marketing χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα, χιούμορ, μοναδικότητα 

και συνήθως είναι αρκετά οικονομικές.  

 

                                                            
11 Η προτεινόμενη ονομασία αποτελεί παράφραση της λατινικής φράσης «magnum opus» (κατά λέξη 
«μέγα έργο»), η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει το θεωρούμενο μεγαλύτερο, καλύτερο, ή 
ευρέως γνωστότερο έργο ενός καλλιτέχνη, συγγραφέα, συνθέτη ή άλλου τεχνίτη. 

   . . .      
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Εικόνα 12 : Παράδειγμα guerrilla marketing  

 

 

 

5.Επίλογος 

 

Όπως αναδείχθηκε ο αθλητικός τουρισμός, μορφή του οποίου είναι η ορεινή 

ποδηλασία, μπορεί να αποτελέσει για μια περιοχή πόλο έλξης διαφοροποιημένου 

τουριστικού ρεύματος και συνεπακόλουθα πηγή παραγωγής εισοδήματος. 

Στην περιοχή του Δήμου Σουλίου, σε απόσταση «αναπνοής», της τάξης των 5 

χιλιομέτρων, από την πόλη της Παραμυθιάς, εντοπίστηκε με τη βοήθεια των 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, κατάλληλο μονοπάτι, τα οποίο με ήπιες 

παρεμβάσεις είναι δυνατόν να μετατραπεί σε μια ασφαλή πίστα ορεινής ποδηλασίας 

(downhill). 

Η συγκεκριμένη πίστα μπορεί να προβληθεί και να προωθηθεί, κατάλληλα, ώστε 

να αποτελέσει σημείο αναφοράς της Παραμυθιάς. Η δημιουργία υποδομών, η 

σήμανση, η δημιουργία χαρτών και ενημερωτικού υλικού, η συνεργασία τοπικών 

φορέων και η προβολή της σε ποδηλατικούς συλλόγους αποτελούν τις 

σημαντικότερες κινήσεις στην κατεύθυνση της αξιοποίησης του μονοπατιού – 

σύγχρονης πίστας. 
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Περίληψη 
 

Οι ανάγκες θέρμανσης στον οικιακό τομέα αποτελούν σημαντικό μέρος των 

συνολικών ενεργειακών αναγκών μιας κοινότητας. Η κάλυψη των αναγκών αυτών 

συνεπάγεται σημαντικό κόστος για το συνολικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών, το 

οποίο δύναται να μειωθεί μέσω βελτιωτικών παρεμβάσεων στα κτίρια και, κυρίως, 

με συνολική, στρατηγική στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η παρούσα εργασία 

αναφέρεται στη μελέτη των δυνατοτήτων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

στο κτιριακό απόθεμα του Δ.Δ. Παραμυθιάς, με σκοπό να εκτιμηθούν τα πιθανά 

οφέλη σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο καθώς επίσης και να αποτιμηθούν, 

με χρηματοοικονομικούς όρους, οι αποδόσεις των απαιτούμενων επενδύσεων. 

 

Αbstract 

 

Heating needs in the residential sector is an important part of the total energy 

demand of a community. The coverage of these needs often leads to high costs for 

the households' budget, which may be reduced through improvements in the 

building stock. A strategic shift towards energy saving is a prerequisite for ensuring 

sustainability in the operation of buildings. This paper comprises a study on the 

possibilities of energy saving interventions in the residential sector of the 

Paramythia town, Greece. The potential benefits, in energy and environmental 

terms, are estimated and feasibility assessments of the required investments are 

conducted. 

   . . .      
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1. Εισαγωγή  

 

1.1 Θεσμικό πλαίσιο  

Η γενικότερη περιβαλλοντική – ενεργειακή στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνοψίζεται στο γνωστό «πακέτο» 20-20-20, δηλαδή στη μείωση κατά 

20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μίγμα κατά 20% και στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, έως το 

2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξοικονόμηση ενέργειας δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες, πανευρωπαϊκές πολιτικές για την επίτευξη του στόχου, παρά 

επιμέρους στρατηγικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. Στο παραπάνω 

πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια την Οδηγία 

2010/31/EΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (αναδιατύπωση της Οδηγίας 

2002/91/ΕΕ) και την Οδηγία 2012/27/EΕ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Οι 

δύο αυτές Οδηγίες υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του τομέα της ενεργειακής 

αναβάθμισης των κτιρίων και, μάλιστα, τη σημασία της μακροπρόθεσμης 

προώθησης των επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος (ΚΑΠΕ, 

2014). Οι οδηγίες αυτές εξειδικεύτηκαν και ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία 

με τους εξής νόμους: α) Νόμος  3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης κτιρίων και άλλες διατάξεις», β) Νόμος 3851/2010 Ενσωμάτωση της 

ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/31/ΕΚ», και γ) Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/2010: «Έγκριση 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ » (ΦΕΚ Β’ 407). 

Σε ανακοίνωσή της (ΕC, 2014) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτιμώντας τη 

συμβολή της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, στη μείωση 

της ενεργειακής εξάρτησης και του κόστους της ενέργειας και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και συνεκτιμώντας την πρόοδο των 

κρατών μελών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 20% ενέργειας έως το 

2020, προτείνει τελικά τη θέσπιση ενός αντίστοιχου στόχου 30% εξοικονόμησης 

ενέργειας έως το 2030 καθώς και δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 40% για το 2030. Επιπλέον, ο γενικότερος στόχος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2050 είναι αρκετά φιλόδοξος και προβλέπει τη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80-95% το έτος 2050 σε σχέση με 

τα επίπεδα εκπομπών το έτος 1990, με τα κτίρια να έχουν ζωτική σημασία για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 
 

1.2 Στοιχεία για τις ενεργειακές καταναλώσεις των κατοικιών στην Ελλάδα 

Ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής τομέας) αντιπροσωπεύει ένα 

μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που αντιστοιχεί στο 45% της 

εγχώριας κατανάλωσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Η συμμετοχή του οικιακού και του 

τριτογενούς τομέα αποτελεί το 8% και 2% αντίστοιχα των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2). Αντίστοιχα, πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό της ηλεκτρικής 

ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια της χώρας. Σύμφωνα με καταγραφές της 

Δ.Ε.Η., το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα το 2012 

αφορά στον οικιακό (36%) και τον τριτογενή τομέα (29%).  
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Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητο να 

γίνει μια σύντομη αναφορά στην ταυτότητα του αποθέματος κατοικιών. Πιο 

συγκεκριμένα, η απογραφή του 2011 - (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) - καταγράφει 6.371.901 

κανονικές κατοικίες, ή αλλιώς το 83.68% του κτιριακού αποθέματος, για το σύνολο 

της χώρας, από τις οποίες κατοικούνται οι 4.122.088 (ή 64,7%). Επίσης, από το 

σύνολο των κανονικών (κατοικούμενες για περισσότερους από 6 μήνες το χρόνο) 

κατοικιών, το 39% αντιστοιχεί σε μονοκατοικίες και το υπόλοιπο 61% σε 

διπλοκατοικίες (45%) ή διαμερίσματα πολυκατοικιών (16%). Όσον αφορά στην 

ηλικία των κτιρίων αυτών, ο μέσος όρος, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011, είναι τα 31 έτη, με το 55% των κτιρίων με χρήση κατοικίας της χώρας να έχει 

κατασκευαστεί πριν το 1980, δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού 

Θερμομόνωσης Κτιρίων. Ο αριθμός των κτιρίων που έχει κατασκευαστεί μεταξύ 

1980 και 2000 αντιστοιχεί στο 29%, ενώ το 15% έχει κατασκευαστεί μετά το 2010. 

Με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ) - ο οποίος θέσπισε αυστηρά πρότυπα για την ενεργειακή συμπεριφορά 

των κτιρίων - έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,5% του συνολικού αποθέματος 

κανονικών κατοικιών.  

 

1.3 Ενεργειακή φτώχεια 

Η μη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες 

σε ηλεκτρισμό και ψύξη - θέρμανση αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό, πολιτικό, 

περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα. Η αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών 

αναγκών μπορεί να αποτελέσει ζήτημα δημόσιας υγείας καθώς δύναται να οδηγήσει 

σε επιδείνωση της σωματικής και της ψυχικής υγείας, ακόμα και σε αύξηση της 

θνησιμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες, σύμφωνα έκθεση του παγκόσμιου 

οργανισμού υγείας (Liddell, 2010). Ένα νοικοκυριό, όταν δυσκολεύεται ή δεν έχει τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση και πρόσβαση σε άλλες ενεργειακές 

υπηρεσίες σε λογικές τιμές, χαρακτηρίζεται ως ενεργειακά φτωχό. Συγκεκριμένα, 

όταν απαιτείται πάνω από το 10% του συνολικού οικιακού εισοδήματός να 

διατίθεται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση, ηλεκτρισμό, 

κλιματισμό, θεωρείται πως ένα νοικοκυριό έχει υπερβεί το «κατώφλι» της 

ενεργειακής φτώχειας (Walker, 2008). Αυτός ο ποσοτικός ορισμός έχει εισαχθεί στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθείται σε πολλές περιπτώσεις, ελλείψει μιας 

συνολικότερης προσέγγισης στο πρόβλημα.       

Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ που 

πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με το 47,6% των νοικοκυριών να έχει 

ανεπαρκή θέρμανση (ΒΡΙΕ, 2014). Η κατάσταση έχει οξυνθεί λόγω της οικονομικής 

κρίσης που έχει οδηγήσει σε μείωση των εισοδημάτων και αύξηση των τιμών των 

καυσίμων, λόγω των πολιτικών λιτότητας. Ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, εκτιμάται 

ότι το ποσοστό των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών αγγίζει έως και το 90% 

(Κατσουλάκος, 2013), κυρίως λόγω των εξής τεσσάρων παραγόντων:  

§ Xαμηλές θερμοκρασίες: Οι θερμικές ανάγκες σε μια περιοχή στα 1000 

μέτρα υψόμετρο είναι έως και 270% υψηλότερες από μια αντίστοιχη στο 

επίπεδο της θάλασσας, ενώ  η κατανάλωση και το κόστος ενέργειας είναι 

κατά 80% υψηλότερα.   

   . . .      
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§ Πλήθος παλαιών κτιρίων: Η πλειονότητα του κτιριακού αποθέματος έχει 

κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες, στις περισσότερες περιπτώσεις 

ορεινών οικισμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική μόνωση, τα 

ανοίγματα είναι παλαιού τύπου, οι απώλειες σημαντικά υψηλές και η 

συνολική απόδοση χαμηλή. 

§ Ασθενής παραγωγική βάση: Σε αντίθεση με τις αστικές περιοχές, οι ορεινές 

έχουν μειωμένες παραγωγικές δραστηριότητες, συνεπώς λιγότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης, άρα και χαμηλά εισοδήματα. 

§ Γεωγραφική απομόνωση: Εκτός των κοινωνικών συνεπειών, όσον αφορά 

στον ενεργειακό κλάδο, η απομόνωση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνει το κόστος 

μεταφοράς καυσίμων. 

Η ενεργειακή φτώχεια δύναται να αντιμετωπιστεί, αφενός με τη χάραξη εθνικής 

ενεργειακής στρατηγικής για τις ευάλωτες περιοχές και, αφετέρου, με την ένταση 

των προσπαθειών προς την ενεργειακή εξοικονόμηση. Η ανάπτυξη μιας περιοχής 

συνδέεται άρρηκτα με την δυνατότητα επαρκούς κάλυψης των ενεργειακών 

αναγκών των κατοίκων, γι' αυτό και η προώθηση πολιτικών αντιμετώπισης της 

ενεργειακής φτώχειας κρίνεται απαραίτητη. 

 

1.4 Ταυτότητα οικισμού Παραμυθιάς 

Η κατηγοριοποίηση των ελληνικών περιοχών, με βάση τις κλιματικές συνθήκες, 

γίνεται σε τέσσερεις κλιματικές ζώνες. Ο οικισμός της Παραμυθιάς ταξινομείται στη 

ζώνη Β’, κλίματος υγρού με πολλές βροχές, ήπιους χειμώνες και δροσερά 

καλοκαίρια. Εντούτοις, ο Δήμος Σουλίου συνολικά παρουσιάζει έντονες 

διαφοροποιήσεις, μιας και αρκετά δημοτικά διαμερίσματα βρίσκονται σε ορεινές 

περιοχές, κάτι που συνεπάγεται διαφορές στη θερμική ζήτηση από περιοχή σε 

περιοχή. Όσον αφορά στο κτιριακό δυναμικό του οικισμού της Παραμυθιάς, με 

βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι η πλειονότητα των κτιρίων έχουν 

ανεπαρκή ή και καθόλου μόνωση. Παρατηρείται έντονη ανοικοδόμηση μετά το 

2000, κάτι που συνετέλεσε στην ανανέωση, ως ένα βαθμό, του κτιριακού 

δυναμικού. 

 

2. Μεθοδολογία  

 

2.1 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η διερεύνηση της ενεργειακής κατάστασης των κατοικιών του Δ.Δ. Παραμυθιάς 

και της εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί μέσω πιθανών σεναρίων 

παρεμβάσεων βασίστηκε στα ακόλουθα βήματα: 

§ Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από τη βιβλιογραφία, την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τις 

τοπικές τεχνικές υπηρεσίες, για τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά των 

κατοικιών της περιοχής, τις ανάγκες σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια και 

τα δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής 
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§ Κατάρτιση ερωτηματολογίου και πρωτογενής έρευνα στους κατοίκους της 

περιοχής. 

§ Εντοπισμός των υφιστάμενων τύπων κατοικιών και ταξινόμησή τους με 

βάση τα ευρήματα της έρευνας σε οκτώ βασικά μοντέλα με βάση το έτος 

κατασκευής και την ενεργειακή συμπεριφορά τους. 

§ Προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και εξαγωγή 

αποτελεσμάτων για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Στο στάδιο αυτό, οι 

υπολογισμοί βασίστηκαν στη μέθοδο των βαθμοημερών, η οποία αποτελεί 

αξιόπιστη και διαδεδομένη μέθοδο προσδιορισμού των θερμικών αναγκών, 

σε σχέση με αντίστοιχες εφαρμογές υπολογιστικού περιβάλλοντος. 

§ Εφαρμογή σεναρίων παρεμβάσεων με σκοπό την εξοικονόμηση θερμικών 

απωλειών και υπολογισμός της νέας ενεργειακής συμπεριφοράς. 

§ Χρηματοοικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων 

σεναρίων και υπολογισμός περιβαλλοντικού οφέλους. 

 

2.1 Πρωτογενής έρευνα στο Δ.Δ. Παραμυθιάς 

 

2.1.1 Ερωτηματολόγιο 

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 56 νοικοκυριά της περιοχής με βάση 

ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνηθεί η υφιστάμενη 

κατάσταση του αποθέματος κατοικιών και των θερμικών αναγκών τους. Ο αριθμός 

τους είναι ενδεικτικός, αλλά ικανοποιητικός για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου στόχευαν στην αποτύπωση τριών κύριων κατηγοριών στοιχείων:  

α) Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: έτος κατασκευής, εμβαδόν, ύπαρξη και τύπος 

μόνωσης, τύπος κουφωμάτων  

β) Ενεργειακά χαρακτηριστικά: είδος θέρμανσης, θερμικές ανάγκες κατ’ έτος 

γ) Οικονομικά χαρακτηριστικά: κόστη για την κάλυψη των θερμικών αναγκών 

2.1.2 Ευρήματα έρευνας 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψε ότι η πλειονότητα των 

κατοικιών έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1960 και 2000 (ποσοστό 71,16 %), ενώ πριν 

από το 1960 έχει κτιστεί μόνο το 7,69%. Το μέσο εμβαδόν ανέρχεται περίπου στα 

100 τ.μ.  

Στο σκέλος των θερμικών αναγκών και των συστημάτων θέρμανσης, η 

πλειοψηφία των κατοικιών χρησιμοποιεί καλοριφέρ πετρελαίου σε ποσοστό 54% 

(Διάγραμμα 1), ενώ η καύση βιομάζας και ξύλου, σε αντίστοιχους καυστήρες ή 

τζάκια, ανέρχεται στο 38,5%. Μόνο το 6% χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο θέρμανσης, 

συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. 
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Διάγραμμα 1. Μέθοδος Θέρμανσης κατοικιών 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2. Ύπαρξη μόνωσης κάθετων επιφανειών 

 

 

Όσον αφορά στην ύπαρξη μόνωσης των τοίχων (Διάγραμμα 2), η πλειονότητα των 

κατοικιών δεν διαθέτει, με αντίστοιχα αποτελέσματα για τις στέγες και τα δώματα. 

Μεγαλύτερα ποσοστά μόνωσης, σχεδόν στο σύνολο των κατοικιών παρατηρούνται 

στις κατηγορίες μετά το 1980, εύρημα που ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το 1979 

υπήρξε η θέσπιση και εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων.  
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Διάγραμμα 3. Τύπος κουφώματος 

ανά έτος κατασκευής 

 Διάγραμμα 4. Τύπος υαλοστασίου 

ανά έτος κατασκευής 

Όσον αφορά στον τύπο κουφωμάτων (Διάγραμμα 3), δύο στις τρεις κατοικίες 

διαθέτουν κουφώματα με πλαίσια από αλουμίνιο. Το 15% είναι ξύλινα και το 17% 

από συνθετικό υλικό. Αντιστοίχως, διπλούς υαλοπίνακες διαθέτει το 71% των 

κατοικιών (Διάγραμμα 4), μονούς το 19% και περίπου στο 10% ανέρχεται το μερίδιο 

των διπλών υαλοπινάκων με ειδική επίστρωση.  

 

3. Υπολογισμοί θερμικών αναγκών και κόστους κάλυψής τους 

 

Τα μοντέλα στα οποία κατηγοριοποιήθηκαν οι κατοικίες του Δ.Δ. Παραμυθιάς, 

με βάση το έτος κατασκευής και τον τύπο των δομικών και κατασκευαστικών 

χαρακτηριστικών, είναι τα εξής: 

 

§ Μοντέλο 1: Τοίχοι από πέτρα χωρίς μόνωση, επιχρισμένοι και από τις δύο 

όψεις,  κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, με κεκλιμένη ξύλινη στέγη 

με μόνωση οροφής 

§ Μοντέλο 2: Τοίχοι από οπτοπλινθοδομή χωρίς μόνωση, επιχρισμένοι και 

από τις δύο όψεις, χωρίς μόνωση οροφής, ξύλινα κουφώματα με μονά 

τζάμια, με κεκλιμένη ξύλινη στέγη 

§ Μοντέλο 3: Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα χωρίς μόνωση, δρομική 

μονή με μόνωση τοιχοποιία, επιχρισμένη και από τις δύο όψεις, με δώμα 

συμβατικού τύπου με μόνωση, ξύλινα κουφώματα με μονά τζάμια  

§ Μοντέλο 4: Μπατική ή δικέλυφη οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη και από τις 

δύο όψεις, χωρίς μόνωση, με κεκλιμένη στέγη χωρίς μόνωση, κουφώματα 

αλουμινίου με διπλά τζάμια. 

§ Μοντέλο 5:  Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα χωρίς μόνωση, μπατική ή 

δικέλυφη οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη και από τις δύο όψεις, χωρίς 

μόνωση, ξύλινα κουφώματα με μονά τζάμια, με κεκλιμένη στέγη χωρίς 

μόνωση 

§ Μοντέλο 6: Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα με μόνωση, μπατική ή 

δικέλυφη οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη και από τις δύο όψεις, με μόνωση , 
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με δώμα συμβατικού τύπου με μόνωση, κουφώματα αλουμινίου με διπλά 

τζάμια 

§ Μοντέλο 7: Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα, μπατική ή δικέλυφη 

οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη και από τις δύο όψεις, με μόνωση, με δώμα 

συμβατικού τύπου με μόνωση, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια. 

§ Μοντέλο 8: Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα, μπατική ή δικέλυφη 

οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη και από τις δύο όψεις, με μόνωση, με δώμα 

συμβατικού τύπου με μόνωση, κουφώματα συνθετικά με διπλά τζάμια με 

επίστρωση 

 

Η επιλογή των παραμέτρων των παραπάνω μοντέλων έγινε με βάση τα 

ευρήματα του ερωτηματολογίου, με σκοπό να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη 

προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης του δυναμικού κατοικιών της περιοχής 

μελέτης. Όσον αφορά στη μορφή του κτηρίου αναφοράς, θεωρήσαμε κατοικία 

ορθογώνιου τύπου, με ύψος 3 μ.,  ανοίγματα εμβαδού ίσου με το 10% του εμβαδού 

των παράπλευρων επιφανειών και ενιαία θερμική ζώνη για τους εσωτερικούς 

χώρους. Για τα μοντέλα με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα, η επιφάνειά του 

υπολογίστηκε στο 25%  της επιφάνειας των κάθετων επιφανειών, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες ανοιγμάτων. Το εμβαδόν στέγης/ δώματος 

θεωρήθηκε ίσο με το ονομαστικό εμβαδόν κάθε κτηρίου αναφοράς. Παράγοντες που 

επηρεάζουν σε πολύ μικρό ποσοστό τους υπολογισμούς , δεν λήφθηκαν υπ' όψιν. 

Οι βαθμοημέρες θέρμανσης στην περιοχή μελέτης ανέρχονται σε 1418. Ο 

συνολικός συντελεστής  μεταφοράς θερμότητας του κτηριακού κελύφους (Htot)  

υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε μοντέλο, με βάση τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του. Ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 

περιλαμβάνει απώλειες από μεταφορά και αερισμό. Για την περίπτωση της 

μεταφοράς οι συντελεστές θερμοπερατότητας υπολογίστηκαν σύμφωνα με την 

τεχνική οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Όσον αφορά στον αερισμό, ο συντελεστής 

αθέλητου αερισμού των κουφωμάτων, επίσης, υπολογίστηκε βάσει αυτής της 

τεχνικής οδηγίας.  

Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τις 

θερμικές ανάγκες κάθε κτηρίου αναφοράς ανά έτος. Στην πρώτη γραμμή 

παρουσιάζονται οι συνολικές ανάγκες κατ’ έτος για κάθε μοντέλο για το σύνολο του 

εμβαδού του, ενώ στη δεύτερη έχουμε τις θερμικές ανάγκες ανηγμένες ανά μονάδα 

επιφάνειας για κάθε έτος. 

 

Πίνακας 1. Υπολογισμός θερμικών αναγκών για κάθε κτήριο αναφοράς 

 

Μοντέλο 

1ο 
(Προ 
1960) 

2ο 
(Προ 
1960) 

3ο 
(1960-
1980) 

4ο 
(1960-
1980) 

5ο 
(1980-
2000) 

6ο 
(1980-
2000) 

7ο 
(Μετά 
2000) 

8ο 
(Μετά 
2000) 

Q(kWh) 17.803 22.547 17.769 23.174       26.669 9.101 7.334 6.794 

Q(kWh/m2) 223 282 197 257 267 91 61 57 
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Για τον υπολογισμό του κόστους κάλυψης των θερμικών αναγκών αλλά και της 

ποσότητας των εκλυόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Βάσει των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο, εξήχθη το ποσοστό χρήσης κάθε συστήματος θέρμανσης και, 

ακολούθως, εκτιμήθηκε ένας μεσοσταθμικός συντελεστής απόδοσης, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 για τους συντελεστές απόδοσης κάθε 

συστήματος. Ο μεσοσταθμικός βαθμός απόδοσης είναι ίσος με 0,854. Έτσι, από τη 

ζήτηση θερμικής ενέργειας, διαιρώντας διά το μεσοσταθμικό συντελεστή απόδοσης 

προέκυψε η κατανάλωση θερμικής ενέργειας. Βάσει της κατανομής των 

συστημάτων θέρμανσης μπορεί να υπολογιστεί και το μεσοσταθμικό κόστος ανά 

μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή ελήφθη 

ίση με 1 €/lit, για τα καυσόξυλα 120 €/tn και για το ηλεκτρικό ρεύμα 0,15 €/kWh. 

Αντίστοιχα, μπορεί να προκύψει και ο μεσοσταθμικός συντελεστής εκπομπών CO2, 

ο οποίος είναι ίσος με 0,2 kg/kWh. Στον Πίνακα 2 συνοψίζεται το μέσο ετήσιο 

κόστος θέρμανσης καθώς και οι μέσες ετήσιες εκπομπές CO2 για κάθε μοντέλο 

κατοικίας. 

Πίνακας 2. Υπολογισμός ετήσιου κόστους θέρμανσης και  εκπεμπόμενων αερίων CO2 

Μοντέλο 

1ο 

(Προ 

1960) 

2ο 

(Προ 

1960) 

3ο 

(1960-

1980) 

4ο 

(1960-

1980) 

5ο 

(1980-

2000) 

6ο 

(1980-

2000) 

7ο 

(Μετά 

2000) 

8ο 

(Μετά 

2000) 

Κόστος (€) 1.544 1.956 1.542 2.010 2.314 789 636 589 

CO2 (kg) 4.258 5.392 4.250 5.542 6.378 2.176 1.754 1.625 

 

4. Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Η δημιουργία των κατοικιών αναφοράς και οι υπολογισμοί για τις ενεργειακές 

τους ανάγκες, όπως επίσης και τα αντίστοιχα κόστη, δείχνουν ότι η θερμική 

συμπεριφορά των μοντέλων 6, 7 και 8 είναι αρκετά ικανοποιητική. Για αυτό το λόγο, 

δεν επιλέχθηκαν για τα επόμενα βήματα ανάλυσης αυτά τα μοντέλα. Τα μοντέλα 

που επελέγησαν για τη συνέχεια των υπολογισμών είναι τα 1, 2, 3, 4, και 5, αυτά 

δηλαδή που παρουσιάζουν σημαντικές θερμικές απώλειες. Για τα μοντέλα αυτά, 

προτείνονται τέσσερα σενάρια επεμβάσεων, η επιλογή των οποίων έγινε στη βάση 

μιας ρεαλιστικής προσέγγισης εφαρμογής, δηλαδή καθορίστηκε από τη συνήθη 

κατασκευαστική πρακτική αλλά και από τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους από 

τους ιδιοκτήτες, αφού δεν απαιτούν πολύ μεγάλα κόστη. Σκοπός της εφαρμογής 

τους είναι η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθενός.  

 

Τα σενάρια αυτά είναι τα εξής: 

§ Σενάριο 1ο : Μόνωση εξωτερικών τοίχων με θερμομονωτική βαφή σε 

κάθετες επιφάνειες (U=1,1 W/m2K)  και μόνωση στέγης (U=0,5 W/m2K)   

§ Σενάριο 2ο : Μόνωση εξωτερικών τοίχων με εφαρμογή κελύφους (U=0,5 

W/m2K)   

   . . .      
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§ Σενάριο 3ο : Αλλαγή κουφωμάτων με συνθετικά και διπλό υαλοπίνακα με 

επίστρωση (U=2,2 W/m2K)   

§ Σενάριο 4ο : Μόνωση εξωτερικών τοίχων με κέλυφος (U=0,5 W/m2K), 

μόνωση στέγης (U=0,5 W/m2K)  και αλλαγή κουφωμάτων (U=2,2 W/m2K)   

Για κάθε ένα από τα σενάρια έγινε εκτίμηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, 

του οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους, καθώς και του κόστους επένδυσης. 

Μετά την εφαρμογή των 4 σεναρίων επεμβάσεων στα 5 μοντέλα, υπολογίστηκαν οι 

νέες θερμικές ανάγκες των κατοικιών. Όπως παρατηρείται από το Διάγραμμα 5, 

μεγάλες μειώσεις θερμικών αναγκών, άνω του 70%, επετεύχθησαν με την εφαρμογή 

των σεναρίων 2 και 4, λόγω της εφαρμογής μόνωσης - κελύφους εξωτερικά, ενώ 

σημαντική μείωση άνω του 50% υπήρξε και στο σενάριο 1. Αντιθέτως, η 

εξοικονόμηση από την αντικατάσταση κουφωμάτων σενάριο 3 δεν ξεπερνά το 10%. 

 
Διάγραμμα 5. Συγκριτική απεικόνιση θερμικών αναγκών ανά μοντέλο και σεναρίο 

επεμβάσεων 

 

 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα κόστη θέρμανσης ανά σενάριο 

για κάθε μοντέλο κατοικίας. Η εφαρμογή των σεναρίων 2 και 4 και ακολούθως του 

1, συνεπάγεται αρκετά μειωμένες θερμικές ανάγκες, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα 

νέα κόστη θέρμανσης, τα οποία είναι μειωμένα σε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό, όπως 

οι θερμικές ανάγκες. Επιπλέον, υπολογίστηκε μια τάξη μεγέθους του συνολικού 

οικονομικού οφέλους για το σύνολο του Δ.Δ. Παραμυθιάς, προβάλλοντας τα 

ευρήματα για τις 1.500 κατοικίες, μέγεθος που προσεγγίζει τα κατοικούμενα σπίτια, 

με βάση την απογραφή του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 3. Ετήσιο κόστος θέρμανσης και εξοικονομούμενων kWh ανά μοντέλο και σενάριο 

    Αρχικό Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 
Μ

ο
ντ

έλ
ο

 

Κ
ό

σ
το

ς 

θ
έρ

μ
α

νσ
η

ς(
€

) 

Κ
ό

σ
το

ς 

θ
έρ

μ
α

νσ
η

ς 
(€

) 

Ε
ξο

ικ
ο

νό
μ

η
σ

η
 

(k
W

h
) 

Κ
ό
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ς 

θ
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α
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η

ς  
(€

) 

Ε
ξο
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ο
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σ

η
 

(k
W

h
) 

Κ
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α
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) 

Ε
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h
) 

Κ
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σ
το

ς 

θ
έρ

μ
α

νσ
η

ς 
(€

) 

Ε
ξο
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ο

νό
μ

η
σ

η
 

(k
W

h
) 

1 1.544 755 51% 465 70% 1.477 4% 398 74% 

2 1.956 896 54% 582 70% 1.772 9% 398 80% 

3 1.542 938 39% 638 59% 1.347 13% 443 71% 

4 2.010 840 58% 499 75% 1.940 4% 428 79% 

5 2.314 1.001 57% 660 71% 2.109 9% 455 80% 

Όφελος 

οικισμού  
942.346 1.220.818 95.842 1.316.659 

 

Μετά τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους και του κόστους επένδυσης, 

έγινε οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων για κάθε μοντέλο 

κατοικίας. Για τον υπολογισμό των χρηματορροών των τεσσάρων σεναρίων, έγιναν 

οι εξής βασικές παραδοχές: α) διάρκεια επένδυσης 20 έτη, β) επιτόκιο 

προεξόφλησης 8% (Florio et al., 2003) και γ) κάλυψη του κόστους επένδυσης με ίδια 

κεφάλαια. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τα 

σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας. 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης (ΚΠΑ,ΕΒΑ, έτη αποπληρωμής) 

ανά μοντέλο και σεναρίο 

  Σενάριο 1 Σενάριο 2 

Μ
ο

ντ
έλ

ο
  

Κ
ό

σ
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ς 

επ
έν
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υ
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η

ς(
€

) 

Κ
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α
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Έ
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μ
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ό
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ς 
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δ
υ

σ
η

ς(
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Κ
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) 

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ό
ς 

β
α

θ
μ

ό
ς 

α
π

ό
δ

ο
σ

η
ς 

Έ
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α
π

ο
π
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ρ

ω
μ

ή
ς 

1 1.458  5.824  54% 2 8.060  2.350  12% 11 

2 4.658  5.320  22% 5 8.060  5.024  16% 8 

3 1.539  4.065  39% 2 9.180  -288  7% >20 

4 5.139  5.880  22% 5 9.180  5.240  15% 8 

5 8.928  3.645  14% 10 9.428  6.303  17% 7 
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  Σενάριο 3 Σενάριο 4 

Μ
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α
π

ο
π
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ρ

ω
μ

ή
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1 3.024  -2.191  <0 >20 11.084  159  8% 19 

2 3.024  -1.123  2% >20 11.084  3.901  13% 10 

3 3.192  -1.183  2% >20 11.922 -1.057  7% >20 

4 3.192  -2.313  <0 >20 11.922  3.344  12% 11 

5 3.360  -1.248  2% >20 12.288  5.518  14% 9 

 

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) δείχνει την αναγωγή της αξίας της επένδυσης 

στο τέλος της διάρκειάς της σε σημερινές αξίες. Για να είναι μια επένδυση βιώσιμη 

απαιτείται να είναι θετική. Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) ορίζεται ως το 

επιτόκιο προεξόφλησης, το οποίο μηδενίζει την ΚΠΑ. Εκφράζει την απόδοση των 

επενδεδυμένων κεφαλαίων. Μια βιώσιμη επένδυση απαιτείται να έχει ΕΒΑ 

μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης. Από τον Πίνακα 4, προκύπτει ότι το 

σενάριο 1 έχει τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση. Το σενάριο 3 δεν έχει αποδεκτή 

οικονομική απόδοση. 

Επιπλέον, υπολογίστηκε το περιβαλλοντικό όφελος από την εφαρμογή των 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και παρατηρήθηκε σε όλα τα σενάρια, εκτός από 

το 3ο, ιδιαίτερα μεγάλης τάξης μείωση των εκλυόμενων ποσοτήτων CO2,  2 ή και 3 

φορές μεγαλύτερη από το ευρωπαϊκό στόχο του 20% για την μείωση των αερίων 

θερμοκηπίου. Στον Πίνακα 5, παρουσιάζεται η εκτίμηση για το περιβαλλοντικό 

όφελος από την εφαρμογή των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, συνολικά στην 

πόλη της Παραμυθιάς. 

 

Πίνακας 5. Εκτιμώμενες ποσότητες αέριων εκπομπών για το σύνολο του Δ.Δ. Παραμυθιάς 

Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 

Εκπομπές Μείωση Εκπομπές Μείωση Εκπομπές Μείωση Εκπομπές Μείωση 

2.024.978 56% 1.257.298 73% 4.358.583 6% 993.086 79% 

 

 Το Διάγραμμα 6 καταδεικνύει πως το χαμηλότερο ανηγμένο κόστος ανά μονάδα 

εξοικονομούμενης ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω του  δεύτερου σεναρίου. Το πρώτο 

σενάριο παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σχέση με τη μείωση στις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. Εντούτοις, οι διαφορές μεταξύ των σεναρίων 1,2 και 4 

είναι μικρές και φαίνεται, έτσι, πως υπάρχει ισοδύναμο όφελος, ώστε ο κυρίαρχος 

παράγοντας επιλογής του βέλτιστου να ανάγεται στο διαθέσιμο αρχικό ποσό 

επένδυσης. 
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Διάγραμμα 6. Ανηγμένα κόστη των σεναρίων ανά εξοικονομούμενη kWh και ανά kg 

μείωσης  εκπομπών CO2  

 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Οι κατοικίες στις ορεινές περιοχές έχουν ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές 

ανάγκες. Γι αυτό το λόγο, η διερεύνηση της ενεργειακής ταυτότητας των ορεινών 

περιοχών, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και ακολούθως την πρόταση 

παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας. Η μοντελοποίηση του Δ.Δ. Παραμυθιάς είχε αυτό ακριβώς το 

σκοπό. Η συγκεκριμένη ανάλυση εστίασε στα παθητικά μέτρα προστασίας, λόγω 

έλλειψης επαρκούς μόνωσης και δεν επεκτάθηκε στα πιθανά οφέλη από επεμβάσεις 

με ενεργητικά μέτρα, όπως προσθήκη ηλιακών θερμοσιφώνων, τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, εγκατάσταση αποδοτικότερων καυστήρων κ.ο.κ. που 

δυνητικά, επίσης, παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη. Με βάση την παρούσα έρευνα 

και ανάλυση, σταχυολογούνται ορισμένα βασικά συμπερασματικά στοιχεία: 

§ Η πλειονότητα των κατοικιών του Δ.Δ. Παραμυθιάς έχουν κτιστεί μεταξύ 

1960 και 2000. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κτιστεί με χαμηλές προδιαγραφές 

θερμομόνωσης, κάτι που οδηγεί σε αυξημένες θερμικές απώλειες και  ελλιπή 

θερμομονωτική συμπεριφορά. 

§ Οι κάτοικοι της Παραμυθιάς έχουν εντοπίσει το πρόβλημα των υψηλών 

απωλειών, για αυτό έχουν προβεί σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης (σε 

ποσοστό 50% των ερωτώμενων), οι περισσότερες εκ των οποίων σχετίζονται 

με αλλαγή κουφωμάτων. Η επιλογή αυτή έχει υψηλό κόστος εγκατάστασης, 

χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα ικανοποιητικά οφέλη. 

§ Το γεγονός ότι ένα στα τρία νοικοκυριά χρησιμοποιούν ως καύσιμο το ξύλο 

είναι ενδεικτικό της προσπάθειάς τους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτική 

λύση στο ακριβό πετρέλαιο. Η πρακτική αυτή, αν δε χρησιμοποιούνται 

σύγχρονες τεχνολογίες βιομάζας, μπορεί να επιβαρύνει με σωματιδιακή 

ρύπανση την πόλη. 

§ Οι παρεμβάσεις στη θερμομόνωση των κτιρίων αποδεικνύεται το πιο 

αποδοτικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα 

αδιαφανή δομικά στοιχεία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής 
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επιφάνειας των κτιρίων, προέχει η βελτίωση των θερμοτεχνικών τους 

ιδιοτήτων, εν συγκρίσει με την αντικατάσταση των κουφωμάτων που, 

ειδικά, στον οικιακό τομέα δεν αποτελούν μεγάλο μέρος της εξωτερικής 

επιφάνειας. 

§ Το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίστηκε στη θεώρηση ότι 

το κόστος επεμβάσεων βαρύνει στο σύνολο του τους ιδιοκτήτες των 

νοικοκυριών, χωρίς το συνυπολογισμό εν δυνάμει διαθέσιμων επιδοτήσεων, 

και, εντούτοις, στα τρία από τα τέσσερα σενάρια η οικονομική απόδοση 

είναι πολύ ικανοποιητική, καταδεικνύει το μεγάλο όφελος της 

εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά στα σπίτια που είναι ενεργειακά 

ανοχύρωτα. 

 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η κινητοποίηση της αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την ενημέρωση των κατοίκων όσον αφορά στα οφέλη της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους. Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας 

κατευθύνσεις για την καλύτερη δυνατή λύση για κάθε τύπο κτηρίου, μέσω 

κατάλληλου έντυπου υλικού ή ειδικών εκδηλώσεων. Επίσης, με όσες δυνατότητες 

διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση της 

επανέναρξης προγραμμάτων όπως το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που ήδη έχουν 

βοηθήσει σημαντικά την τοπική κοινωνία. 

Συνοψίζοντας, η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω παρεμβάσεων στις κατοικίες 

συστήνεται ως μια συμφέρουσα λύση με σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά οφέλη, αποδοτική και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

Περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων στην Παραμυθιά 

θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές 

προοπτικές της περιοχής λόγω της μείωσης της οικονομικής επιβάρυνσης των 

νοικοκυριών, αλλά και της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού 

αποθέματος.  
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Περίληψη 

 

Η παραποτάμια περιοχή του Αχέροντα, κοντά στον οικισμό Γλυκή του Δήμου 

Σουλίου, αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση τουριστικής εκμετάλλευσης ενός 

φυσικού πόρου, η οποία εγείρει προβληματισμό γύρω από το δίπολο τουριστική 

ανάπτυξη / προστασία του περιβάλλοντος. Ποιό είναι, όμως, το σημείο κορεσμού 

του οικοσυστήματος από την ανθρώπινη παρέμβαση και πως μπορεί να 

προστατευθεί από υποβάθμιση; Για να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, 

εισάγεται στην παρούσα εργασία η έννοια της φέρουσας ικανότητας, η οποία 

διερευνά τα όρια ενός οικοσυστήματος ή μιας περιοχής. 

Για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που 

σκιαγραφούν το αποτύπωμα της τουριστικής δραστηριότητας και, ταυτόχρονα, 

συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν στη βιολογική ταυτότητα της περιοχής. Από 

την ανάλυση προέκυψε, αφενός ότι κάποια όρια ανοχής προσβάλλονται και 

διαρρηγνύονται στις περιόδους τουριστικής αιχμής, αφετέρου, ότι, αν και η 

ποιότητα των υδάτων του Αχέροντα είναι ικανοποιητική, το παρόχθιο οικοσύστημα 

παρουσιάζει τάσεις υποβάθμισης 

 

Abstract 

 

The riverside area of Acheron river located near the village of Glyki, at the 

municipality of Souli, is a typical case of tourist exploiting of a natural resource. The 

current situation in the area sets up consideration about the dipole touristic 

development / environmental protection. Which is the Acheron ecosystem carrying 

capacity, as far as human intervention is concerned and how can it be protected from 

degradation? In order to answer this question, the concept of carrying capacity is 

introduced in this paper, which explores the limits of an ecosystem or a region. 

Several indicators, which are delineating the touristic footprint have been used, 

as well as data concerning the biological identity of the region, in order to calculate 

its carrying capacity. The analysis revealed, firstly, that there are carrying capacity 

limits which are disrupted during the high touristic season. Moreover it is shown 

that, although, the quality of water in Acheron river is satisfactory, the ecosystem 

shows a tendency towards degradation. 
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1. Εισαγωγή 

 

Τα ποτάμια αποτελούν δυναμικά οικοσυστήματα με μεγάλη σημασία για τους 

ζωντανούς οργανισμούς, καθώς υποστηρίζουν τη ζωή. Ως βασική πηγή γλυκού νερού 

στον πλανήτη, τα ποτάμια προσέλκυσαν στις όχθες τους ανθρώπινες κοινότητες από 

τα προϊστορικά χρόνια, ενώ αρκετοί από τους μεγαλύτερους αρχαίους πολιτισμούς 

άνθισαν στις παραποτάμιες περιοχές και τις κοιλάδες μεγάλων ποταμών, όπως ο 

Νείλος, ο Ινδός , ο Κίτρινος ποταμός, οι Τίγρης και Ευφράτης.  

Εκτός από πηγή γλυκού νερού, τα ποτάμια αποτελούν δυνητικά και πηγή 

ενέργειας, την οποία οι άνθρωποι ανέκαθεν προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν και 

να δαμάσουν με ποικίλους τρόπους, από νερόμυλους και φράγματα μέχρι αρδευτικά 

και αντιπλημμυρικά έργα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι κάθε ποτάμι συντηρεί 

ένα μοναδικό δυναμικό οικοσύστημα με εκατοντάδες χιλιάδες είδη οργανισμών, το 

οποίο αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο με μια μορφή συμβιωτικής και αμοιβαίας 

σχέσης που εξελίσσεται με τα χρόνια ανάλογα με την δομή και τις επιλογές των 

ανθρώπινων κοινωνιών.  

Ο Αχέροντας είναι ένα παράδειγμα ποταμού με διαχρονική σημασία, όχι μόνο 

για την περιοχή και τους κατοίκους της αλλά εν γένει για τον ελλαδικό χώρο, καθώς 

«κουβαλούσε» τη «βαριά» μυθολογική ταυτότητα του ποταμού, στον οποίο έπλεαν 

οι ανθρώπινες ψυχές κατά το τελευταίο τους ταξίδι, οδηγούμενες στον Άδη. Σήμερα, 

η μυθολογική χροιά της περιοχής, σε συνδυασμό με τους αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος τόπους που σχετίζονται με αυτή (Νεκρομαντείο), καθώς και η 

ομορφιά του φυσικού τοπίου αποτελούν αιτίες έλξης τουριστών/ επισκεπτών. Tα 

στενά του Αχέροντα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο οικοτόπων NATURA, γεγονός που 

επιβάλλει την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων, αναφορικά με τη 

διαχείριση και την προστασία τους.  

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ 

τουριστικών δραστηριοτήτων και διατήρησης της ευρωστίας του οικοσυστήματος 

του Αχέροντα, η ανάδειξη της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης του εν λόγω 

οικοσυστήματος με την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της περιοχής και η 

αποτύπωση προτάσεων στην κατεύθυνση ορθολογικότερης αξιοποίησης του 

ποταμού. 

 

2. Φέρουσα ικανότητα 

 

Η έννοια της φέρουσας ικανότητας, καταρχάς, χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει μηχανικές ιδιότητες αντικειμένων ή συστημάτων, στη συνέχεια, όμως, 

επεκτάθηκε στα φυσικά οικοσυστήματα, έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις 

προσπάθειες διαχείρισης της άγριας πανίδας. Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

Leopold και Odum, στην προσπάθεια τους να μοντελοποιήσουν την εξέλιξη/ αύξηση 

ενός πληθυσμού εντός οικοσυστήματος, διεύρυναν τη χρήση της, αναγνωρίζοντας 

ότι είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη έννοια. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνει κανείς ότι ο όρος φέρουσα ικανότητα 

χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στην επιστήμη της οικολογίας και είναι συνώνυμος 

με τον όρο «βιοχωρητικότητα» που μεταφράζεται ως : «το σταθερό σημείο 
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ισορροπίας του πληθυσμιακού μεγέθους. Ο όρος αποδίδει το σύνολο των 

περιορισμών που επιβάλλει το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον στην αύξηση των 

πληθυσμών. Συμβολίζεται με Κ και παίρνει τιμή ίση με το ανώτατο μέγεθος που 

μπορεί να φτάσει ένας πληθυσμός όταν ζει σε περιβάλλον που θέτει περιορισμούς 

στην αύξηση του.» (Στάμου, 2008). 

Υπό το πρίσμα του σχεδιασμού αναπτυξιακών δραστηριοτήτων θα μπορούσε 

κάποιος να υποστηρίξει ότι η Φ.Ι. μπορεί να οριστεί ως η δυνατότητα παραγωγής 

αγαθών (προϊόντα, υπηρεσίες) από μια πεπερασμένη ποσότητα πόρων, η οποία 

(παραγωγή) θα επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, διατηρώντας 

ταυτόχρονα σε ικανοποιητικά επίπεδα, τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα 

των πόρων. Εν ολίγοις, θα πρέπει τα παραγωγικά – καταναλωτικά πρότυπα, ως 

απόρροια του αναπτυξιακού μοντέλου, να συμβαδίζουν όχι μόνο με τις εκάστοτε 

κοινωνικές επιταγές αλλά και με τις δυνατότητες (capacities) του φυσικού 

περιβάλλοντος. Θα πρέπει, λοιπόν, κανείς να αντιμετωπίζει την Φ.Ι. ως συνεργιστικό 

άθροισμα της «Υποστηρικτικής Ικανότητας» (Supportive Capacity) και της 

«Αφομοιωτικής Ικανότητας» (Assimilative Capacity) (Σχήμα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της έννοιας της φέρουσας ικανότητας 

 

Ο τρόπος με τον οποίο η έννοια της φέρουσας ικανότητας επιδρά και 

ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό αναδεικνύεται στο έργο του Michael 

Jacobs (1991) με τίτλο "Making Sense of Environmental Capacity". Ειδικότερα, μέσω 

της συγκεκριμένης έννοιας εισάγονται νέες αρχές κατά τη διαδικασία του 

σχεδιασμού, αφού όχι μόνο λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά, 

ταυτόχρονα, ορίζονται περιβαλλοντικά όρια και περιορισμοί στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, ούτως ώστε να προσδιοριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος, τα οποία δεν πρέπει επ’ ουδενί να αλλοιωθούν.  

 

   . . .      
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2.1 Τουριστική φέρουσα ικανότητα 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), η έννοια της 

τουριστικής φέρουσας ικανότητας ορίζεται ως εξής: «Ο μέγιστος δυνατός αριθμός 

ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός, 

χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσικού, οικονομικού, κοινωνικό-

οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της 

ικανοποίησης των επισκεπτών» (UNEP/MAP/PAP, 1997). 

Η φέρουσα ικανότητα τουρισμού περιέχει τρεις βασικές συνιστώσες, τη φυσική 

- οικολογική συνιστώσα, την κοινωνικο-δημογραφική συνιστώσα και την πολιτικο-

οικονομική συνιστώσα. Η πρώτη αφορά στην ικανότητα των φυσικών συστημάτων 

να αφομοιώσουν το αποτέλεσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως η 

διαχείριση των απορριμμάτων, η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάθεση στερεών 

αποβλήτων, καθώς και η χρήση των φυσικών διαθεσίμων χωρίς να σημειώνεται 

σημαντική υποβάθμιση του οικοσυστήματος με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Η 

δεύτερη αναφέρεται στις κοινωνικές πλευρές οι οποίες είναι σημαντικές για τις 

τοπικές κοινωνίες και περιγράφει τον αριθμό  τουριστών και τύπων τουριστικής 

ανάπτυξης οι οποίοι είναι δυνατό να υπάρξουν σε κάποια περιοχή χωρίς να 

επηρεάζουν την αίσθηση της ταυτότητας και στοιχεία όπως ο πολιτισμός τα ήθη, οι 

παραδόσεις, η θρησκεία, τα έθιμα κ.ά. Τέλος, η τρίτη αναφέρεται στις επιπτώσεις 

που έχει ο τουρισμός στην τοπική οικονομική δομή και τις δραστηριότητες και 

στοχεύει στην απαλοιφή του φαινομένου της συσσώρευσης ανθρώπινου εργατικού 

δυναμικού μονομερώς σε τουριστικές υπηρεσίες που έχει ως αποτέλεσμα την 

έλλειψή του σε άλλους τομείς (Swarbrooke, 1999). 

Η τουριστική φέρουσα ικανότητα (Φ.Ι.) μπορεί να διακριθεί σε: 

· Φυσική Φ.Ι. που αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που δύναται να 

φιλοξενήσει μια περιοχή. 

· Περιβαλλοντική ή οικολογική Φ.Ι. που αφορά στον αριθμό των τουριστών 

που μπορεί να φιλοξενήσει μια περιοχή προτού αρχίσει να υποβαθμίζεται το 

οικοσύστημα. 

· Οικονομική Φ.Ι. που αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών που μπορεί να 

φιλοξενήσει μια περιοχή πριν αρχίσει να «υποφέρει» από οικονομικά 

προβλήματα. 

· Κοινωνική Φ.Ι. που αναφέρεται στον αριθμό των επισκεπτών πέρα από τον 

οποίο επέρχεται κοινωνική αποσύνθεση. 

· Αντιληπτική Φ.Ι. που σχετίζεται με τον αριθμό των τουριστών που μπορούν 

να φιλοξενηθούν χωρίς η εμπειρία του ταξιδιώτη να επηρεάζεται αρνητικά. 

· Φ.Ι. Υποδομών που αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό τουριστών που μπορούν 

να εξυπηρετήσουν οι υποδομές μια περιοχής (Swarbrooke, 1999). 

 

2.2 Φέρουσα ικανότητα και προστασία οικοσυστημάτων 

Η επιστημονική διαχείριση οικοσυστημάτων ξεκίνησε ως απάντηση της 

επιστημονικής κοινότητας στην κρίση της βιοποικιλότητας ορισμένων ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων, λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και της περιβαλλοντικής 

ρύπανσης, εξαιτίας της αλματώδους μεταπολεμικής ανάπτυξης. Έτσι, η διαχείριση 

οικοσυστημάτων, η οποία ξεκίνησε από την δεκαετία 1930 στις ΗΠΑ 
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ενσωματώνοντας την έννοια της φέρουσας ικανότητας, είναι μια απαραίτητη πλέον 

διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

ζωής των ανθρώπων (Pavlikakis et al., 2000). Οι γενικοί στόχοι που τίθενται όσον 

αφορά στην προστασία των οικοσυστημάτων είναι1: 

· Διατήρηση των βιώσιμων πληθυσμών όλων των αυτοχθόνων ειδών, στην 

περιοχή που περικλείει το οικοσύστημα.  

· Εκπροσώπηση όλων των τύπων αυτοχθόνων οικοσυστημάτων μέσα στην 

προστατευμένη περιοχή, σε όλη τη φυσική κλίμακα ποικιλίας.  

· Διατήρηση των εξελικτικών και οικολογικών διεργασιών. Ο στόχος αυτός 

υπογραμμίζει τη συνεχή εξελικτική και οικολογική πορεία που ακολουθεί 

ένα οικοσύστημα (συνθήκες διατάραξης ισορροπιών, υδρολογικές 

διεργασίες, κύκλοι θρεπτικών υλικών, κ.λπ).  

· Διαχείριση για μεγάλο χρονικό διάστημα του οικοσυστήματος, ώστε να 

δοθεί επαρκής χρόνος στην εξελικτική δυναμικότητα των ειδών και των 

οικοσυστημάτων να αναπτυχθούν πλήρως. 

· Ανθρώπινη παρέμβαση σε ανεκτά όρια.  

 

2.3 Μέτρηση της φέρουσας ικανότητας 

Όπως έγινε φανερό, η φέρουσα ικανότητα συνδέεται με εκείνο το επίπεδο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μπορούν να υποστηριχθούν από το περιβάλλον, 

χωρίς να προκαλείται υποβάθμιση ή μη αναστρέψιμη βλάβη του. Η φέρουσα 

ικανότητα ενσωματώνει την αφομοιωτική ικανότητα, δηλαδή το μέγιστο ρυπαντικό 

φορτίο που μπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον, χωρίς τη δημιουργία προβλημάτων. 

Η ικανότητα αυτή του φυσικού συστήματος είναι πεπερασμένη.  

Ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας ενός φυσικού συστήματος είναι 

εξαιρετικά δύσκολος. Για τη διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας περιοχών και τον 

έλεγχο της παραβίασής της από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, χρησιμοποιείται 

συνήθως η μέθοδος των ορίων αποδεκτής αλλαγής (Limits of Acceptable Change, 

ΟΑΑ). Με τη μέθοδο ΟΑΑ προσδιορίζονται οι ελάχιστες αποδεκτές συνθήκες και οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να διατηρηθούν ή να επιτευχθούν 

αυτές οι συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα και 

χρησιμοποιούνται ποσοτικοί δείκτες. Οι ελάχιστες αποδεκτές συνθήκες ορίζονται 

από το περιβαλλοντικό όριο ή «κατώφλι» (threshold) (Cole et al., 2004). Η 

συγχώνευση της πληροφορίας για διαφορετικές παραμέτρους (π.χ. η συγκέντρωση 

κάθε ενός ρύπου σε σχέση με τα πρότυπα) πραγματοποιείται με τους 

περιβαλλοντικούς δείκτες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποδοθεί μια συνολική 

εικόνα για το φυσικό σύστημα που εξετάζεται (Oliver, 1995).  

Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής παραβιάζεται όταν παραβιάζονται τα 

θεσμοθετημένα όρια που διασφαλίζουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 

του περιβάλλοντος. Όμως, η απλή σύγκριση με τα όρια δεν προσφέρει μια γενική 

εικόνα της κατάστασης. Γι' αυτό, χρησιμοποιείται ευρέως η επεξεργασία των 

μετρήσεων μέσω συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών. Οι περιβαλλοντικοί 

δείκτες έχουν ως στόχο να μεταφράζουν τις αριθμητικές τιμές των μετρήσεων σε 

                                                            
1 www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/oikotoxikologia/oiktx_K09.pdf 
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επίπεδα ποιότητας του περιβάλλοντος με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, τόσο στους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. 

Παρέχουν, επίσης, ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών και 

επιστημονικής τους ανάλυσης. Οι δείκτες μπορεί να αναφέρονται σε μια 

συγκεκριμένη παράμετρο ρύπανσης (π.χ. συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο 

έδαφος) ή σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πόρο που πλήττεται (ατμόσφαιρα, έδαφος, 

θαλάσσιο νερό κλπ). Χρησιμοποιούνται επίσης και σύνθετοι περιβαλλοντικοί δείκτες 

που ενσωματώνουν πολλές παραμέτρους συγχρόνως (ΕΜΤΠΜ, 2009). 

Με την ανάπτυξη και χρήση των κατάλληλων δεικτών διευκολύνεται η εκτίμηση 

και αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς επίσης και 

των προτεινομένων παρεμβάσεων και πολιτικών.  

 

2.4 Χρήση δεικτών για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας 

Η κεντρική φιλοσοφία για την δημιουργία των δεικτών στηρίζεται στο 

μεθοδολογικό πλαίσιο DPSIR (Κινητήριες Δυνάμεις, Πιέσεις, Κατάσταση, 

Επιπτώσεις, Μέτρα), το οποίο και αποτελεί το πλέον διαδεδομένο πλαίσιο ανάλυσης 

σε ευρωπαϊκή κλίμακα.  

Το πλαίσιο ανάλυσης DPSIR απαρτίζεται από πέντε στοιχεία2:  

1. Η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (Κινητήριες Δυνάμεις του 

προβλήματος) είναι οι πρωταρχικές αιτίες που ασκούν πίεση στο 

περιβάλλον. Παραδείγματα αποτελούν η ζήτηση για ενέργεια, βιομηχανία, 

μεταφορές, γεωργία, και στέγαση. 

2. Οι κινητήριες δυνάμεις οδηγούν σε Πιέσεις στο περιβάλλον, για 

παράδειγμα εκμετάλλευση των πόρων (έδαφος, νερό, ορυκτά καύσιμα κτλ.) 

και εκπομπές ρύπων. 

3. Κατά συνέπεια, αλλάζει η Κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως η 

ποιότητα των διαφόρων περιβαλλοντικών μέσων (ατμοσφαιρικός αέρας, 

έδαφος, νερό κτλ.) και συνεπώς μεταβάλλεται η ικανότητά τους να 

υποστηρίζουν τη ζήτηση (παροχή ικανοποιητικών συνθηκών για υγιή 

διαβίωση, την παροχή επαρκών φυσικών πόρων, κτλ). 

4. Οι αλλαγές στην κατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να έχουν 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στα οικοσυστήματα κτλ. Η 

επίδραση μπορεί να εκφραστεί σε σχέση με το μέγεθος της μεταβολής της 

κατάστασης του περιβάλλοντος. 

5. Οι επιπτώσεις οδηγούν στην αναγκαιότητα λήψης Μέτρων για την 

αντιμετώπισή τους, τα οποία ανάλογα με την υφή τους επιδρούν άμεσα 

στις κινητήριες δυνάμεις, τις πιέσεις προς το περιβάλλον, όπως επίσης και 

στην κατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

 

 

                                                            
2 http://www.oset.gr/sustima-deikton.aspx 
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2.4.1 Δείκτες φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης 

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. 

Σύμφωνα με τον ΠΟΤ, βασικά κριτήρια για την εφαρμογή των δεικτών είναι να είναι 

σχετικοί και χρήσιμοι 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. 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 (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες δεικτών φέρουσας τουριστικής ικανότητας 

Πηγή: Πρακτικά συνεδρίου WWF, Αθήνα 31.5/1.6.2002 

 

                                                            
3 Πηγή: http://www.coastlearn.org/gr/tourism-gr/tools_acc.html 

Κατηγορία Δείκτη Τρόπος μέτρησης 

Προστασία της περιοχής 
Σε ποιά κατηγορία προστασίας εμπίπτει 
σύμφωνα με τις κατηγορίες IUCN (Διεθνής 
Ένωση Προστασίας της Φύσης) 

Πίεση Αριθμός επισκεπτών ανά μήνα/έτος 

Πυκνότητα χρήσης 
Μέτρηση περιόδων αιχμής (άτομο ανά 
εκτάριο) 

Επιπτώσεις στην κοινωνία 
Αναλογία επισκεπτών προς κατοίκους 
περιοχής 

Ανάπτυξη 
Ύπαρξη περιβαλλοντικών ελέγχων στα 
αναπτυξιακά έργα και στην όλη ανάπτυξη 
του τόπου 

Διαχείριση λυμάτων 
Ποσοστό λυμάτων που υφίστανται 
επεξεργασία 

Σχεδιασμός 
Ύπαρξη σχεδίου για την ανάπτυξη (και 
τουρισμό) σε επίπεδο περιφέρειας. 

Σημαντικά οικοσυστήματα Αριθμός ειδών/Αριθμό απειλούμενων ειδών 

Ικανοποίηση επισκέπτη 
Επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών (βάσει 
ερωτηματολογίου) 

Ικανοποίηση τοπικής κοινωνίας 
Επίπεδο ικανοποίησης ντόπιων (βάσει 
ερωτηματολογίου) 

   . . .      
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2.4.2 Δείκτες ποιότητας υδάτων 

Ο Δείκτης Μακροφύτων (Δ.Μ.) και ο Δείκτης Βενθικών Μακροασπόνδυλων 

(Δ.Β.Μ) είναι δύο δείκτες που αφορούν την εκτίμηση της ποιότητας του νερού με 

βάση την ύπαρξη ή μη κάποιων οργανισμών φυτικών ή ζωικών στην παρόχθια 

περιοχή ή εντός του ποταμού. Η κεντρική ιδέα, πίσω από τη δημιουργία αυτών των 

δεικτών, είναι το γεγονός ότι οι οργανισμοί χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες για 

να ζήσουν. Έτσι, η παρουσία ή απουσία τους από κάποιο οικοσύστημα μπορεί να 

αναδείξει κάποιες μεταβολές στις συνθήκες. Η διαταραχή των συνθηκών αυτών 

συνοδεύεται συχνά και από απώλεια ειδών ή/ και εμφάνιση κάποιων άλλων. Έτσι, 

με απλές παρατηρήσεις των φυτοκοινωνιών στις όχθες του ποταμού ή των ζωικών 

οργανισμών, όπως τα ψάρια, ή - σύμφωνα με το Δ.Β.Μ - τα μακροασπόνδυλα, 

μπορεί να γίνει αντιληπτή μια πιθανή μεταβολή στις συνθήκες, η οποία ίσως να 

οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και να οδηγεί το οικοσύστημα σε 

υποβάθμιση. Οι δύο παραπάνω δείκτες, αν και βασίζονται σε μια απλή φιλοσοφία, 

απαιτούν καλή γνώση του ποταμού και των αβιοτικών χαρακτηριστικών του καθώς 

και διεξαγωγή μετρήσεων και δειγματοληψιών.  

 

3. Υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας του ποταμού Αχέροντα 

 

3.1 Περιοχή μελέτης 

Η περιοχή μελέτης αφορά το Αγροτεμάχιο 21 της τοπικής κοινότητας Γλυκής και 

το αντίστοιχο τμήμα του ποταμού Αχέροντα που το διαρρέει (Εικόνα 1). Η εν λόγω 

περιοχή ανήκει στο Δήμου Σουλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Η 

περιοχή είναι χαρακτηρισμένος βιότοπος και έχει ενταχθεί στον κατάλογο NATURA 

2000 με κωδικό GR2120008. Σύμφωνα με το νόμο 2742/1999, τις προστατευόμενες 

περιοχές διαχειρίζονται αρμόδιοι φορείς που ορίζονται για το σκοπό αυτό με 

συμβάσεις διαχείρισης (Φορείς Διαχείρισης) ή υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, 

ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των παραπάνω 

φορέων, εντάσσεται η κατάρτιση πενταετών σχεδίων διαχείρισης. Με τα 

συγκεκριμένα σχέδια προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και 

προϋποθέσεων που τίθενται στα νομοθετήματα κήρυξης, οι κατευθύνσεις και οι 

προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση 

προστατευόμενων αντικειμένων. Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από 

προγράμματα δράσης. 
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Εικόνα 1. Χαρτης  της  περιχής που περιλαμβανει τα όρια του βιότοπου NATURA 

 

3.2 Καταγραφή πιέσεων και επιλογή δεικτών για την περιοχή μελέτης 

Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας ήταν η απογραφή 

της υφιστάμενης κατάστασης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των πιέσεων 

που πιθανά δέχεται ο ποταμός Αχέροντας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην περιοχή μελέτης με στόχο 

τον επιτόπιο έλεγχο της κατάστασης. Κατά τις επισκέψεις διαπιστώθηκε ότι οι 

βασικές πιέσεις στην περιοχή, οι οποίες δύναται να μεταβάλλουν την κατάσταση του 

περιβάλλοντος, είναι η τουριστική δραστηριότητα, η υδροληψία που 

ικανοποιεί τις ανάγκες άρδευσης των κοντινών κάμπων και οι καλλιέργειες. 

Ταυτόχρονα καταγράφηκαν οι παρακάτω εμφανείς αλλαγές στην κατάσταση του 

περιβάλλοντος: 

· Ασθενές πλατανόδασος από τον ξενικό είδος μύκητα C. platani, που οδηγεί 

στην ασθένεια μεταγχρρωματικό έλκος πλατάνου (Εικόνα 5). 

· Εποχιακά παραπήγματα τουριστικών δραστηριοτήτων (Εικόνες 2, 3 και 4). 

· Ελλειπείς υποδομές για την υποστήριξη του μονοπατιού.  

· Απορρίμματα και άχρηστα ογκώδη αντικείμενα.  

Επιπλέον, προκειμένου αφενός να ολοκληρωθεί η καταγραφή των αλλαγών 

στην κατάσταση του περιβάλλοντος αφετέρου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 

στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών, πραγματοποιήθηκε συλλογή 

πληροφοριών από φορείς και δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 

χημικές αναλύσεις από διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 2010 έως και το 

2013 για τη διερεύνηση πιθανής ρύπανσης του ποταμού Αχέροντα. Τα στοιχεία 

αφορούν την ποιότητα του προς άρδευση νερού από ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Μέσω του ΕΟΤ, γραφείο Ιωαννίνων, συλλέχθηκαν και έγινε επεξεργασία 

στοιχείων που αφορούν στα καταλύματα, στις τουριστικές περιοχές κοντά στον 

Αχέροντα, με στόχο τον υπολογισμό των δεικτών για τον υπολογισμό της φέρουσας 

τουριστικής ικανότητας. 
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Εικόνα 2: Λυόμενες κατασκευές για 
τουριστικές δραστηριότητες κατά την 

καλοκαιρινή σαιζόν 

 

Εικόνα 3: Εγκαταλελειμμένες κατασκευές 

 

 

Εικόνα 4: Κατασκευές για extreme sports στηριζόμενες στα πλατάνια 
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Εικόνα 5: Πιθανόν ασθενές πλατάνι από μεταχρωματικό έλκος 

 

Στη βάση των παραπάνω, επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι δείκτες. Συγκεκριμένα, 

επιλέχθηκαν δείκτες που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης της τουριστικής 

ανάπτυξης της περιοχής καθώς και δείκτες που ελέγχουν την ευρωστία του 

οικοσυστήματος. Οι δύο αυτές ομάδες διαφορετικών δεικτών επιλέχθηκαν 

δεδομένου ότι η ποιότητα του οικοσυστήματος έχει άμεση επίδραση στον τουρισμό 

και αντίστροφα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα υποβαθμισμένο οικοσύστημα σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να στηρίξει τουριστικές δραστηριότητες και να 

διατηρήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.  

Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 

Ο Δείκτης Ανεκτού Τουριστικού Πληθυσμού (ΔΑΤΠ) 

Ο ΔΑΤΠ ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού τουριστών ανά ημέρα αιχμής προς τον 

πληθυσμό της περιοχής. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται για εκτιμήσεις 

σχετικά με την ανοχή μιας περιοχής στην τουριστική ροή.  

Ειδικότερα, ο ΔΑΤΠ μπορεί να λάβει τις παρακάτω τιμές : 

· 0<ΔΑΤΠ<1 : Χαμηλός αριθμός τουριστών- δυνατότητα να δεχθεί η περιοχή 

μεγαλύτερο ρεύμα τουριστών. 

· 1<ΔΑΤΠ<2 : Ανεκτός αριθμός τουριστών- ανάγκη για ελεγχόμενη εισροή 

τουριστών. 

· ΔΑΤΠ=2 : Η τιμή 2 υποδεικνύει το κρίσιμο σημείο υπέρβασης της φέρουσας 

ικανότητα – «σήμα» για εκκίνηση δράσεων ελέγχου τουριστικής κίνησης. 

· ΔΑΤΠ>2 : Η τιμή μεγαλύτερη από 2 υποδηλώνει υπέρβαση της φέρουσας 

ικανότητας και συνεπάγεται εφαρμογή δράσεων ελέγχου της τουριστικής 

κίνησης (Λαγός & Διακομιχάλης, 2011). 

 

Η φέρουσα ικανότητα μονοπατιού  

Ως φέρουσα ικανότητα μονοπατιού ορίζεται το όριο αντοχής επισκεπτών ενός 

μονοπατιού. Για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη το μήκος του μονοπατιού, ο 
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χρόνος που απαιτείται για τη διάσχιση του καθώς και η έκταση της περιοχής θέασης 

στην οποία καταλήγει το μονοπάτι.  

Επίσης θα προταθούν δύο καθαρά οικολογικοί δείκτες για την αξιολόγηση της 

οικολογικής ποιότητας των ποταμών. Για τους δυο αυτούς δείκτες παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία τους και η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζονται, ήτοι η καταγραφή και 

παρατήρηση των οργανισμών (που διαβιούν σε ένα οικοσύστημα) και των 

αποκρίσεων τους στις περιβαλλοντικές αλλαγές για τη διερεύνηση μεταβολών.  

 

Ο Δείκτης Μακροφύτων (Δ.Μ) 

Τα υδρόβια Μακρόφυτα θεωρούνται θεμελιώδη βιολογικά στοιχεία της δομής 

και της λειτουργίας του ποτάμιου ενδιαιτήματος και βασικά συστατικά για την 

σταθερότητα του οικοσυστήματος. Ο υπολογισμός του δείκτη απαιτεί την ανάλυση 

των συστάδων των μακρόφυτων αφού πρώτα ομαδοποιηθούν οι ομοιογενείς 

περιοχές όπως αυτές που βρίσκονται α) στο άνω ρου του ποταμού, β) στο πεδινό 

τμήμα του και γ) στο εκβολικό τμήμα του. Σύμφωνα με τη μελέτη που προτείνει τον 

υπολογισμό των δεικτών για τον Αχέροντα διακρίνονται 33 είδη δεικτών. Στη 

συνέχεια τα είδη ελέγχονται ως προς τη συχνότητα και την αφθονία έτσι ώστε να 

γίνει η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα του οικοσυστήματος (Μανωλάκη, 

2012).  

 

Ο Δείκτης Βενθικών Μακροασπόνδυλων (Δ.Β.Μ.) 

Η εκτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων με βάση τους ζωντανούς 

οργανισμούς ξεκινά από τον 19ο αιώνα και παρέχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς οι 

οργανισμοί επηρεάζονται άμεσα από το υδάτινο περιβάλλον και συνεπώς είναι 

δυνατόν να εντοπιστεί πιθανή τοξικότητα που προκύπτει από ρύπανση των υδάτων 

(Αρτεμιάδου, 2007). Εν ολίγοις, οι οργανισμοί αποτελούν καθρέφτη της 

φυσικοχημικής κατάστασης του ποταμού. Για την δημιουργία του συγκεκριμένου 

δείκτη είναι απαραίτητη η συνεχής επιστημονική επίβλεψη. Ο δείκτης στηρίζεται 

στην επιλογή και παρακολούθηση βενθικών μακροασπονδύλων με συνεχή έλεγχο 

της αφθονίας και της συμπεριφοράς τους (π.χ. τροφική συμπεριφορά). Με αυτό τον 

τρόπου μπορούν να προκύψουν περιγραφικά μοντέλα, τα οποία θα λειτουργήσουν 

ως εργαλεία παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας με βάση συγκεκριμένα 

πρωτόκολλα δειγματοληψίας και επεξεργασίας των δειγμάτων. Η σύγκριση 

παρατηρούμενης – αναμενόμενης βενθικής μακροασπόνδυλης πανίδας είναι ο 

κύριος άξονας των μοντέλων αυτών που ονομάζονται RIVACS. Η αναμενόμενη 

πανίδα είναι η πανίδα «στόχος» και εκτιμάται ως μέσος όρος της πανίδας σταθμών 

με παρόμοια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Η απόκλιση της παρατηρούμενης 

από την αναμενόμενη βενθοπανίδα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με τη χρήση 

δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν τις παρατηρούμενες διαφορές. Η μορφή του τελικού 

αποτελέσματος κάνει τα μοντέλα αυτά συμβατά με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η 

οποία επιβάλει η οικολογική ποιότητα των ρέοντων υδάτων να εκφράζεται ως 

απόκλιση από τις συνθήκες αναφοράς (Αρτεμιάδου, 2007).  
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3.3 Υπολογισμός δεικτών και ανάλυση πιέσεων 

Οι πιέσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή προκύπτουν κυρίως από 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Προκειμένου οι προηγούμενες να αναλυθούν και να 

διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στην κατάσταση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση 

υπέρβαση ή μη της φέρουσας ικανότητας υπολογίστηκαν οι δείκτες της ενότητας 

3.2. Συγκεκριμένα: 

 

Τουριστικές Δραστηριότητες 

· Δείκτης ανεκτού τουριστικού πληθυσμού (ΔΑΤΠ) 

Για τον υπολογισμό του δείκτη ανεκτού τουριστικού πληθυσμού (ΔΑΤΠ), 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που παρείχε ο ΕΟΤ σχετικά με τα τουριστικά 

καταλύματα και την δυναμική τους στις πιο κοντινές τουριστικές περιοχές και 

συγκεκριμένα, στις περιοχές Αμμουδιά και Γλυκή. Για τον υπολογισμό του δείκτη 

απαιτείται ως δεδομένο ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων της περιοχής. Ως 

περιοχή άμεσα επηρεαζόμενη από την τουριστική δραστηριότητα στον Αχέροντα 

θεωρείται η τοπική κοινότητα Γλυκής, με μόνιμο πληθυσμό 675 κατοίκων, σύμφωνα 

με την απογραφή του 20114. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ για τα 

τουριστικά καταλύματα, θεωρήθηκε ότι σε περίοδο αιχμής, που συνεπάγεται 

πληρότητα 100%, ο ημερήσιος αριθμός τουριστών είναι ίσος με τη συνολική 

δυναμικότητα των καταλυμάτων, δηλαδή 1.432 άτομα. Συνεπώς: 

 

ΔΑΤΠ = 1.432/675 = 2,12 

 

Η τιμή αυτή φανερώνει έντονη τουριστική δραστηριότητα, η οποία υπερβαίνει 

τη φέρουσα ικανότητα σύμφωνα και με την ερμηνεία του εν λόγω δείκτη. Η 

παραπάνω εκτίμηση είναι συντηρητική καθώς δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί και 

να υπολογιστεί το πλήθος τουριστών, οι οποίοι διαμένουν σε γειτονικές περιοχές, 

όπως η Πάργα, η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, τα Σύβοτα αλλά και η Λευκάδα και 

επισκέπτονται σε ημερήσιες εκδρομές τον Αχέροντα. 

Ειδικότερα, θεωρώντας ότι κατά την αιχμιακή τουριστική περίοδο, που 

καταγράφεται το μήνα Αύγουστο, ο ανωτέρω αριθμός των επισκεπτών αυξάνεται 

κατά 50%, ήτοι ισούται με 2.148 άτομα, προκύπτει ότι: 

 

ΔΑΤΠ = 2.148/675 = 3,18 

 

Είναι προφανές ότι υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στις τιμές του εν λόγω 

δείκτη ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Δεδομένου ότι ως κρίσιμη τιμή του δείκτη 

θεωρείται η τιμή 2, η περιοχή μελέτης θα πρέπει να δέχεται το πολύ 1.350 

επισκέπτες την ημέρα, ώστε να μην ξεπερνά το οριακό σημείο. 
 

 

                                                            
4 (http://www.statistics.gr/) 
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· Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας παρόχθιου μονοπατιού 

Αχέροντα 

Το μονοπάτι που ακολουθεί τον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή της Γλυκής 

αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη διαδρομή στο δήμο Σουλίου προσελκύοντας 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες. Ωστόσο, η αυξημένη 

επισκεψιμότητα επηρεάζει αρνητικά, μειώνοντας το φυσιολατρικό ενδιαφέρον και 

δημιουργώντας την άβολη αίσθηση του συνωστισμού ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει 

το τοπίο δίνοντας την αίσθηση αστικού πάρκου Στην προκειμένη περίπτωση 

λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

· το μήκος του μονοπατιού δεν υπερβαίνει τα 550 m (Εικόνα 6), ενώ το 

πλάτος του είναι περίπου 1 m, 

· απαιτούνται 15 λεπτά για τη διάσχιση του και 

· ο χώρος θέασης στον οποίο καταλήγει η διαδρομή, δεν ξεπερνά τα 10 m2  

καθώς και ότι σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ο 

χώρος που δύναται να καταλαμβάνει ένα άτομο σε χώρους συνάθροισης ορθίων 

ατόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1 m2 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

ανά τέταρτο της ώρας, το μονοπάτι πρέπει να το διασχίζουν 10 άτομα. Συνεπώς η 

ημερήσια (9πμ-9μμ) φέρουσα ικανότητα του μονοπατιού αντιστοιχεί σε 480 άτομα. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την επικοινωνία με τον 

ΕΟΤ Ιωαννίνων, η μέση διάρκεια διαμονής των επισκεπτών στα καταλύματα της 

περιοχής σε περιόδους αιχμής δεν ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες. Δεδομένου ότι στις 

εν λόγω περιόδους ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε 1.432 άτομα και θεωρώντας ότι ο 

κάθε ένας/μία θα επισκεφθεί την περιοχή μελέτης τουλάχιστον μία φορά, 

υπολογίζεται ότι ο ημερήσιος αριθμός των διερχόμενων από το μονοπάτι αντιστοιχεί 

σε: 1.432/3 = 474 άτομα. 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιση του μονοπατιού σε εικόνα Google Earth 

 

Πιέσεις από άρδευση και γεωργική καλλιέργεια 

· Ποιότητα Υδάτων 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων – που διενεργήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου – σχετικά με την ποιότητα του 

προς άρδευση νερού καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα της διδακτορικής 

διατριβής με τίτλο: «Αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των ποταμών Αχέροντα 
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και Λούρου της Δ. Ελλάδας και της λεκάνης απορροής τους με χρήση υδροβίων 

μακρόφυτων ως βιολογικών δεικτών», στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε ο 

δείκτης των μακρόφυτων, η ποιότητα των υδάτων του Αχέροντα αποδεικνύεται 

καλή (Πίνακας 2) σύμφωνα με το Σύστημα Τροφικής Κατάταξης που ορίζει η ΕΕ για 

τις τιμές των θρεπτικών αλάτων του αζώτου και των ορθοφωσφορικών.  

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εφαρμογής του Συστήματος Τροφικής Ανάλυσης για θέσεις 

δειγματοληψίας στο Αχέροντα( ποιότητα H: υψηλή, G:καλή,  M: μέτρια) 

 

 

Η δραστηριότητα της άρδευσης αποτελεί μεν πίεση αλλά δε φαίνεται να 

προκαλεί μετρήσιμες μεταβολές στην κατάσταση του ποτάμιου ενδιαιτήματος 

(μείωση οικολογικής παροχής, ξήρανση ποταμού σε περιόδους υψηλής ζήτησης). 

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι απολήψεις ύδατος δημιουργούν συνθήκες 

υποβάθμισης – εάν δεν πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων ορίων και 

σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης οικολογικής παροχής – απαιτείται συνεχής 

έλεγχος ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση.  

 

 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με τους Λαγό και Διακομιχάλη (2011), οι τουριστικοί προορισμοί 

ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν: 

· σε περιοχές που είναι σε θέση να δεχθούν επιπλέον τουριστικό ρεύμα 

· σε περιοχές που ο αριθμός των τουριστών είναι ανεκτός αλλά δημιουργεί 

πιέσεις και συνεπώς ανάγκη για σχεδιασμό μέτρων ελεγχόμενης εισροής και  
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· σε περιοχές που η φέρουσα ικανότητά τους έχει διαρραγεί και υπάρχει 

ανάγκη εφαρμογής ελέγχου της τουριστικής κίνησης. 

Η περιοχή μελέτης, με βάση τα αποτελέσματα των δεικτών τουριστικής φέρουσας 

ικανότητας, έχει περάσει από το στάδιο των περιοχών που δέχονται πιέσεις και 

τείνει προς την κατηγορία των περιοχών που βρίσκονται σε οριακό σημείο ή έχουν 

ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα τους. 

Με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, ο υπολογισμός της φέρουσας 

τουριστικής ικανότητας γίνεται μέσω της χρησιμοποίησης διαφόρων δεικτών. Στην 

παρούσα εργασία προσεγγίστηκαν ορισμένοι από τους δείκτες αυτούς, κυρίως με 

κριτήριο τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και τη χρησιμότητα ή την καταλληλότητα κάθε 

δείκτη για την περιοχή μελέτης. Στη βάση του ΔΑΤΠ, προκύπτει ότι σε μια ημέρα 

αιχμής η περιοχή μελέτης ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητά της. Προκύπτει, επίσης, 

ότι και το παρόχθιο μονοπάτι προς τις πηγές του Αχέροντα προσεγγίζει σε μια 

αντίστοιχη ημέρα τα όρια της φέρουσας ικανότητάς του, γεγονός που αναδεικνύει 

την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 

δυνατή «απόλαυση» του χώρου, στους επισκέπτες, τις ημέρες αιχμής. 

Σε ότι αφορά την ποιότητα των υδάτων του Αχέροντα, σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία χαρακτηρίζεται από μέτρια έως άριστη. Αντίθετα, το 

παραποτάμιο οικοσύστημα και ειδικότερα το πλατανόδασος υποβαθμίζεται. 

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΘΙΑΓΕ και το Κέντρο Προστασίας φυτών της 

Περιφέρεια Ηπείρου η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που 

προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis platani, εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς 

χωρίς να υπάρχει τρόπος εξολόθρευσης του μύκητα παρά μόνο προληπτικά μέτρα 

αντιμετώπισης, τα οποία θα αποβλέπουν στον περιορισμό της διασποράς του 

παθογόνου σε νέες περιοχές. 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναδεικνύει και επιβεβαιώνει αφενός ότι 

κάποια όρια του οικοσυστήματος προσβάλλονται στις περιόδους τουριστικής 

αιχμής, αφετέρου ότι αν και η ποιότητα των υδάτων του Αχέροντα είναι 

ικανοποιητική το παρόχθιο οικοσύστημα παρουσιάζει τάσεις υποβάθμισης. 

Επομένως, μια πολιτική συγκράτησης του τουρισμού στα όρια ανοχής του 

οικισμού καθώς και απλές δράσεις όπως: 

· Καθαρισμός μονοπατιών, προκειμένου να αναδεικνύεται η ομορφιά του 

τοπίου και να διευκολύνεται ο περιπατητής 

· Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων για την προστασία του 

οικοσυστήματος αλλά και για αισθητικούς λόγους ώστε να μην υποτιμάται 

η εμπειρία της πεζοπορίας στο ποτάμι 

· Δημιουργία διαδρομής στο ποτάμι και εντός του ποταμιού με ήπιες 

παρεμβάσεις και την παρουσία οδηγού ώστε να εξασφαλιστεί και η 

ασφαλής διέλευση των επισκεπτών και η προστασία του ποταμού,  

θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός τουρισμού με ποιότητα όπου η εμπειρία 

του επισκέπτη, όχι μόνο δεν θα υποβαθμίζεται, αλλά θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι η πλήρης αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας 

της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στην συνεκτίμηση και άλλων επιμέρους 

παραμέτρων και απαιτεί τη συστηματική καταγραφή αναλυτικών στοιχείων.  
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Περίληψη  

 

H διαχείριση των αστικών σύμμικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) αποτελεί ένα 

διαχρονικό και κρίσιμο πρόβλημα για τη χώρα μας. Δεδομένης της τρέχουσας 

δυσχερούς κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο 

η ανάγκη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με αποτελεσματικότητα. Η 

πρόληψη και η διαλογή στην πηγή αποτελούν, σύμφωνα με πολλά παραδείγματα 

εφαρμογής, αποτελεσματικές μεθόδους που με την αποφασιστική συμμετοχή των 

πολιτών και την υπεύθυνη υποστήριξη της πολιτείας μπορούν να παράξουν 

ουσιαστικά αποτελέσματα. Κάποιες προσπάθειες έχουν ήδη ξεκινήσει από Δήμους 

και μη κερδοσκοπικά συνεταιριστικά σχήματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το 

πρόβλημα διαχείρισης των ΑΣΑ στην Ελλάδα γενικότερα, ενώ ειδικότερα εξετάζεται 

η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Σουλίου. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της ανακύκλωσης με διαλογή στην 

πηγή (ΔσΠ) και εξειδικεύεται για την περίπτωση της περιοχής μελέτης. Τέλος, 

επιχειρείται η οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση της προτεινόμενης με την 

υφιστάμενη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία αποδεικνύει ότι η 

μέθοδος ΔσΠ θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιτυχημένη εναλλακτική λύση για το 

Δήμο Σουλίου.  

 

Abstract 

 

The field of municipal waste management is a crucial and long-term problem in 

Greece. However, due to the current difficult socioeconomic situation, the need for 

dealing with this issue is even more important. Waste prevention and selection at 

the source, as shown in the numerous examples of its applications, are effective 

methods which, combined with the participation of citizens and state support, can 

produce substantial results. Some efforts have already begun by a number of 

Municipalities and cooperative foundations. In this study, the problem of municipal 

solid waste management in Greece is presented and, more specifically, the existing 

waste management system in the Municipality of Souli is examined. Moreover, the 

method of source separation recycling is thoroughly examined, specializing in the 

case of the study area. Finally, an economic evaluation and comparison between the 

proposed and existing waste management system is attempted, which proves that 

source separation recycling could be a successful alternative solution for the 

Μunicipality of Souli. 
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1.Εισαγωγή 

 

1.1 Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων 

H διαχείριση των αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα αποτελεί ένα 

κρίσιμο και πολύπλευρο πρόβλημα. Η αθέτηση, στην πράξη, των βασικών αρχών 

πρόληψης και ανακύκλωσης, παρά τη θεωρητική ενσωμάτωσή τους στην εθνική 

πολιτική της χώρας, η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, οι τεχνολογικές προσεγγίσεις που αδυνατούν να 

αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα το ζήτημα της διαχείρισης - με γνώμονα τα 

καθολικά συμφέροντα της κοινωνίας και της περιβαλλοντικής και οικολογικής 

ισορροπίας - αλλά και τα πρότυπα υπερκατανάλωσης των σημερινών κοινωνιών σε 

συνδυασμό με την έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών, έχουν οδηγήσει σε 

κρίσιμα αδιέξοδα1. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινών, 

μη βιώσιμων λύσεων (χωματερές, Χ.Υ.Τ.Α., μερική ανακύκλωση), το ολοένα 

αυξανόμενο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων και, φυσικά, βαρύτατες επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και την κοινωνία (TEE, 2006). Την ίδια στιγμή, το κόστος των 

παραπάνω εμβαλωματικών λύσεων μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω της 

ενσωμάτωσής του στις τιμές κτήσης των προϊόντων.  

 

2. Ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο - Ελληνική πραγματικότητα 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αναθεώρηση της Οδηγίας - Πλαισίου του 1975 

για τα απόβλητα, εισήγαγε τον όρο των πρότυπων ανακύκλωσης, με σκοπό να 

τονίσει την υποχρέωση των κρατών - μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Ο στόχος της εν λόγω αναθεώρησης είναι να 

εφαρμοστεί ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων κατά την οποία, τα 

τελευταία, θα χρησιμοποιούνται ως πόρος που θα επιστρέφει στην κοινωνία προς 

αξιοποίηση. Εν ολίγοις, η ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα θέτει ως βάση για 

την επίτευξη του παραπάνω στόχου την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, η 

οποία ξεκινά με την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση και 

καταλήγει στην απόθεση του υπολείμματος. Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει2: 

· να απαγορεύεται η ταφή ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε ΧΥΤΑ μετά το 

2025, 

· να επιτευχθεί ανακύκλωση του 70% των καθημερινών αστικών αποβλήτων 

και του 80% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2030. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, με το νόμο 4042/2012 ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο η νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και ρυθμίστηκε εκ 

νέου συνολικά η διαχείριση των αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, καθορίζοντας τα 

Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΠΕΚΑ), για κάθε ρεύμα αποβλήτων ή για το 

σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της 

γεωγραφικής επικράτειας της χώρας. Επιπλέον, με το νόμο 2939/2001, για κάθε 

ρεύμα θα πρέπει να διαμορφώνεται πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο 

                                                          
1 http://arph-ioanninon.blogspot.gr 
2 http://ec.europa.eu/
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θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση, την 

ανάκτηση, τον διαχωρισμό στην πηγή καθώς και την καθιέρωση συστημάτων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή ή τελικού χρήστη (Κούγιανος et 

al., 2014). 

 

2.1 Υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής αστικών απορριμμάτων στην 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, σήμερα, παράγονται περίπου 5,5 εκατομμύρια τόνοι αστικών 

στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) το έτος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η 

μέση ετήσια παραγωγή ΑΣΑ κατά το 2009 ήταν 458 κιλά/κάτοικο (Λοιζίδου, 2012). 

Στην Ελλάδα καταγράφεται σταδιακή αύξηση των παραγόμενων απορριμμάτων: 

από 302 κιλά ανά άτομο το 1995 στα 408 το 2000 και στα 458 το 2009. Στην 

Ευρώπη των «15» η παραγόμενη ποσότητα ανά άτομο κάθε χρόνο είναι περίπου 

580 κιλά, στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μόλις αγγίζει τα 350 κιλά 

ανά κάτοικο ενώ στην Ευρώπη των «27» η αντίστοιχη ποσότητα είναι ίση με 490 

κιλά.  

 

Πίνακας 1: Ποσότητες ΑΣΑ (tn/έτος) που διατέθηκαν σε ΧΥΤΑ (έτος 2011). (Πηγή: Τμ. 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ, Ετήσια Ερωτηματολόγια ΦοΔΣΑ ανά ΧΥΤΑ, ίδια 

επεξεργασία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, συμπεραίνεται πως στην Ελλάδα η κύρια μέθοδος 

διαχείρισης των ΑΣΑ είναι η ταφή (82%) ενώ η ανακύκλωση φτάνει μετά δυσκολίας 

το 15%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και των 

Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων, σήμερα, στην Ελλάδα 

λειτουργούν 77 Χ.Υ.Τ.Α. με ετήσια δυναμικότητα τρία εκατομμύρια τόνους, προς 

εξυπηρέτηση 7.861.586 κατοίκων (Μπουρτσάλας et al., 2011). Οι Χ.Υ.Τ.Α. και τα 

λιγοστά έργα διαχείρισης απορριμμάτων δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τις 

παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ της χώρας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολύ συχνά 
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δυσμενείς για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία, συνέπειες 

(πρόσφατα γεγονότα Τρίπολης, Πύργου). 

 

3. Ανακύκλωση   

 

Ανακύκλωση απορριμμάτων καλείται η διαδικασία διαχωρισμού, συλλογής και 

επεξεργασίας μεταχειρισμένων υλικών ή απόβλητων για τη μετατροπή τους σε 

προϊόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα 

απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά3. 

Η διαδικασία της κομποστοποίησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 

πρόληψης και ανακύκλωσης. Η βιοαποικοδόμηση και η εκμετάλλευση των 

οργανικών αποβλήτων είναι πολύ σημαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία 

καταλαμβάνουν το 40% ως 60% των συνολικών αποβλήτων και από αυτά το 70% 

λιπασματοποιούνται. Αθροιστικά αυτό σημαίνει μείωση περίπου 35% των 

απορριμμάτων του πληθυσμού, ποσοστό εξαιρετικά μεγάλο (Δουρούκας, 2008) . 

 

3.1 Συλλογή ανακυκλώσιμων σε ένα ρεύμα- Μπλε κάδοι 

Το σύστημα των μπλε κάδων, ευρέως διαδεδομένο στην Ελλάδα, αφορά στη 

συλλογή και διαχείριση τεσσάρων ρευμάτων προϊόντων και συσκευασιών από 

μέταλλα (αλουμίνιο, λευκοσίδηρο κ.α.), πλαστικό, γυαλί και χαρτί. Τα υλικά αυτά 

συλλέγονται και απορρίπτονται σύμμεικτα από τους πολίτες στους μπλε κάδους και 

έπειτα μεταφέρονται από κατάλληλα οχήματα συλλογής στα Κέντρα Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών. Από το στάδιο αυτό και έπειτα, τα προϊόντα διαχωρίζονται, 

συμπιέζονται και δεματοποιούνται (εκτός από το γυαλί) και κατόπιν στέλνονται στις 

αντίστοιχες βιομηχανίες για αξιοποίηση και ανακύκλωση. Τα βασικά 

πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι, αφενός η μεγαλύτερη ευκολία 

συλλογης σύμμεικτων ανακυκλώσιμων από τους πολίτες σε σχέση με την ξεχωριστή 

συλλογή αυτών σε πολλά ρεύματα και, επομένως, η μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

ανακύκλωση, αφετέρου η ευκολία αποκομιδής των κάδων από τον εκάστοτε φορέα 

λόγω της απλότητας του συστήματος. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η, πολλές 

φορές, κακή ποιότητα των ανακυκλώσιμων, λόγω της ανάμειξης διαφορετικών 

ειδών και η απώλεια σημαντικών ποσοτήτων των κλασμάτων, τα οποία λόγω της 

δυσκολίας ανάκτησής τους από τα υπόλοιπα απορρίπτονται στους Χ.Υ.Τ.Α.. 

 

3.2 Διαλογή στην Πηγή 

Με τον όρο Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) περιγράφεται ο διαχωρισμός των 

απορριμμάτων σε επιμέρους συστατικά ή ομοιογενείς κατηγορίες συστατικών, πριν 

αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων και η επακόλουθη 

επαναχρησιμοποίησή τους. Τα απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλώνονται 

περιλαμβάνουν: χαρτιά, χαρτόνια, γυαλιά, PVC και άλλα πλαστικά, ηλεκτρικές-

ηλεκτρονικές συσκευές, κ.λπ. 
Βασικά οφέλη/ πλεονεκτήματα της ΔσΠ αποτελούν: ο περιορισμός του όγκου 

των απορριμμάτων που μεταφέρονται στο χώρο υγειονομικής ταφής, η 

                                                          
3 http://coolweb.gr
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εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, το κέρδος από την πώληση των 
ανακυκλούμενων υλικών καθώς και η ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών. Οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοσθούν για την ανάκτηση υλικών μέσω 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή είναι: α) η συλλογή πόρτα – πόρτα, β) η 
συλλογή σε ειδικούς κάδους και γ) η λειτουργία Κέντρων Ανακύκλωσης (Λοιζίδου, 
2012) 
 

3.2.1 Συλλογή πόρτα-πόρτα 

Κατά την πρακτική αυτή κάθε νοικοκυριό συλλέγει τα προς ανακύκλωση υλικά, 

τα οποία παραλαμβάνονται από ειδικό όχημα συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. 

Η συμμετοχή μπορεί να είναι εθελοντική ή υποχρεωτική, ενώ στους κατοίκους 

παραχωρούνται πολλές φορές δοχεία ή κάδοι για την αποθήκευση των 

ανακυκλώσιμων υλικών στο σπίτι. Τα συνηθέστερα υλικά σε αυτό το είδος 

ανακύκλωσης είναι εφημερίδες, μπουκάλια και κουτάκια. Η συλλογή πόρτα - πόρτα 

παρουσιάζει μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας από άλλα προγράμματα ΔσΠ, όμως 

επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα υλικών, γεγονός που 

οδηγεί σε αυξημένα έσοδα (διάθεση στην αγορά), τα οποία αντισταθμίζουν το 

λειτουργικό κόστος4. 

 

3.2.2 Συλλογή σε ειδικούς κάδους 

Κατά την πρακτική αυτή, ειδικοί κάδοι τοποθετούνται σε σημεία που 

εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, έτσι ώστε οι κάτοικοι να μεταφέρουν 

και να απορρίπτουν τα προς ανακύκλωση υλικά. Χρησιμοποιείται ένας κάδος ανά 

υλικό. Σε πυκνοδομημένες περιοχές προτιμάται η εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Οι 

δαπάνες του προγράμματος αφορούν στην προμήθεια και τη συντήρηση του 

εξοπλισμού, τη μεταφορά των υλικών και τη μισθοδοσία του απασχολούμενου 

προσωπικού.  

 

3.2.3 Κέντρα Ανακύκλωσης/ Συλλογής 

Κατά την εφαρμογή αυτής της πρακτικής, οι κάτοικοι αφού διαχωρίσουν στο 

σπίτι τα προς ανακύκλωση υλικά, τα μεταφέρουν στο Κέντρο Συλλογής, από όπου με 

ευθύνη του φορέα του προγράμματος μεταφέρονται στον τελικό χρήστη (π.χ. 

βιομηχανία, έμποροι κλπ.). Τα διαχωρισμένα υλικά μεταφέρονται από τους 

κατοίκους και τοποθετούνται σε ειδικούς για κάθε υλικό κάδους που διαθέτει το 

Κέντρο Συλλογής. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι μικρότερη 

συγκριτικά με αυτή στις προηγούμενες μεθόδους. Εντούτοις θεωρείται μέθοδος 

χαμηλού επενδυτικού και λειτουργικού κόστους. 

 
3.3 Συμπεράσματα 

Η συλλογική εμπειρία της Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια δοκιμών και 

συγκρίσεων κατέδειξε ότι η αποδοτική ανακύκλωση λαμβάνει χώρα όταν 

διαχωριστούν αρχικά τα υλικά στην πηγή από τον πολίτη. Άλλες προσεγγίσεις για 

διαλογή των απορριμμάτων μετά την ανάμειξη των υλικών στο σημείο παραγωγής 

τους είτε μηχανικά είτε με χειροδιαλογή, δοκιμάστηκαν και αποδείχτηκαν ακριβές ή 

                                                          
4 http://www.flowmagazine.gr
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ανεπαρκείς λόγω κακής ποιότητας των ανακτώμενων υλικών μετά τη διαλογή τους, 

εξαιτίας ανάμειξης των ανακυκλώσιμων υλικών και με οργανικά απορρίμματα 

(απορρίμματα κουζίνας) από τους πολίτες. Εξαιτίας των προαναφερθέντων,  

βασικός πυλώνας, πλέον, της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη διαλογής των 

υλικών στην πηγή, γεγονός που θεσμοθετήθηκε πολύ πρόσφατα και ως νομική 

υποχρέωση των κρατών μελών για τα βασικά υλικά συσκευασίας (Παρπούνας, 

2015).  

 

3.5 Παραδείγματα εφαρμογής της ΔσΠ 

 

3.5.1 Το παράδειγμα της Μυκόνου - Αστικός Συνεταιρισμός για την 

ανακύκλωση «Μοίκονος»: 

Ένα ιδιαίτερο και επιτυχημένο παράδειγμα στη διαχείριση απορριμμάτων με 

διαλογή στην πηγή αποτελεί ο συνεταιρισμός Μοίκονος. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε 

το 2013 από πολίτες της Μυκόνου οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν ένα 

λειτουργικό και πρωτίστως δημοτικό σύστημα ανακύκλωσης. Η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία ήταν απόρροια της αναποτελεσματικότητας και αναξιοπιστίας του 

προϋπάρχοντος συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι). 

Ο συνεταιρισμός αποσκοπεί στην συμβολή και συμμετοχή του Δήμου στο 

εγχείρημα αυτό, ώστε το σύστημα να επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου Μυκόνου. Το 

συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης βασίζεται στην ιδέα της αποκεντρωμένης 

διαχείρισης ή αλλιώς αυτοδιαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 

Σύμφωνα με τους διαχειριστές του συστήματος, μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί 

340 τόνοι προϊόντων και ο συνεταιρισμός έχει εισπράξει περίπου 34.000 ευρώ από 

την πώληση τους. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα υλικά και οι αντίστοιχες τιμές 

πώλησής. 

 

Πίνακας 2. Ανακυκλώσιμα προς πώληση και τιμές. Πηγή:Μοίκονος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός  Τιμή ανά τόνο  

Χαρτί  καφέ/χαρτόνι  80 

Χαρτί ανάμεικτο  60 

Πλαστικό πετ  320 

Εφημερίδες  80 

Βιβλία  80 

Περιοδικά  80 

Πλαστικό σκληρό  100 

Πλαστικό μαλακό  30 

Σιδηρούχα  150 

Αλουμίνιο  650 
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3.5.2 ΚΟΙΝΣΕΠ Πατρών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ» 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ανακύκλωσης της Πάτρας λειτουργεί 

από τις αρχές του Δεκεμβρίου του έτους 2013. Μέχρι σήμερα, ο συνεταιρισμός, 

σύμφωνα με τους διαχειριστές του, έχει καταφέρει να μειώσει την ποσότητα των 

απορριμμάτων που καταλήγουν στον Χ.Υ.Τ.Α. της Ξερόλακας κατά 300 τόνους, 

στέλνοντας πίσω στην παραγωγή τα ανακυκλώσιμα υλικά που συνέλεξε. Στόχος της 

ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η επέκταση των δράσεών της σε ολόκληρο το Δήμο5. 

 

3.5.3 ΚΟΙΝΣΕΠ «Κελιά Καλλονή Τήνου» 

Η Κοιν.Σ.Επ Τήνου, υιοθετώντας το σύστημα «διαλογή στην πηγή», έχει 

ανακυκλώσει: 14 τόνους χαρτί/χαρτόνι, 15 τόνους γυαλιού, 13.000 αλουμινένια 

κουτάκια, 4 τόνους πλαστικές σακούλες, 160.000 πλαστικά μπουκάλια, 22 τόνους 

τηγανέλαιο, που θα κατέληγαν στη «χωματερή» μιας και μέχρι σήμερα δεν υπήρχε 

οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης στο νησί6. 

 

4. Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Σουλίου 

 

Ο Δήμος Σουλίου βρίσκεται στο Ν.Α. άκρο της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας και ανήκει στη 2η Διαχειριστική Ενότητα (σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ 

Ηπείρου) της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διαχείριση των ΑΣΑ βασίζεται στη διάθεση 

σε Χ.Υ.Τ.Α. και συγκεκριμένα στο Χ.Υ.Τ.Α. Καρβουναρίου που βρίσκεται στη 

Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2009, 

καλύπτοντας ταυτόχρονα και τμήμα των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ζυγολογίου του εν λόγω 

Χ.Υ.Τ.Α., οι παραγόμενες ποσότητες των αποβλήτων για το Δήμο Σουλίου τα έτη 

2010, 2011 και 2012 ήταν 3.054, 3.114 και 2.891 τόνοι αντίστοιχα. Επομένως, η 

Μέση Ημερήσια Παραγωγή Αποβλήτων (Μ.Η.Π.Α) για το Δήμο είναι της τάξεως 

των 0,82 tn/d. Αξίζει να σημειωθεί, το γεγονός ότι ο Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου, 

εξαιτίας σχεδιαστικών αστοχιών αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα υπερχείλισης με 

αποτέλεσμα την επιβάρυνση των παρακείμενων υπόγειων και υπέργειων 

υδροφορέων. Το έτος 2013, o Δήμος Σουλίου συμπεριέλαβε στη διαχείριση των 

απορριμμάτων του την ανακύκλωση με το σύστημα του μπλε κάδου. Με τη συμβολή 

της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ο Δήμος εφοδιάστηκε 

με 135 μπλε κάδους, οι οποίοι δέχονται σύμμεικτα (χαρτι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 

ανακυκλώσιμα υλικά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια των 

κάδων στον Δήμο και ακολούθως την αποκομιδή από τον χώρο συγκέντρωσης 

(Ηγουμενίτσα) και τη μεταφορά στο ΚΔΑΥ (Ιωάννινα), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει 

την αποκομιδή και μεταφορα των απορριμμάτων του στο σταθμό μεταφόρτωσης 

(Ηγουμενίτσα). Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο Δήμος κατόρθωσε να 

ανακυκλώσει το έτος 2014 περίπου 440 τόνους υλικών και να μειώσει τον όγκο ΑΣΑ 

προς το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου κατά 14%. Είναι, όμως, γεγονός ότι εξαιτίας της 

έλλειψης υποδομών (χώρος μεταφόρτωσης), των προσωρινών λύσεων (χώρος 

                                                          
5 https://anakyklwnw.wordpress.com
6 http://www.tinostoday.gr
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μεταφόρτωσης Ηγουμενίτσας που έκλεισε) και των πολιτικών λειτουργίας – 

ποσοτικοί περιορισμοί αναφορικά με την διαδικασία αποκομιδής των 

ανακυκλώσιμων – των συμβαλλόμενων στο σύστημα αυτο (ΕΕΑΑ, ΚΔΑΥ) η 

ανακύκλωση στο Δήμο Σουλίου έχει ανασταλεί τουλάχιστον προσωρινά. Το 

αποτέλεσμα είναι η ολοκληρωτική επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα 

διαχείρισης ΑΣΑ, με ολική διάθεση των απορριμμάτων στον τοπικό Χ.Υ.Τ.Α. Στον 

Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσότητες ΑΣΑ στις τρεις ενότητες του Δήμου 

Σουλίου. Τα ποσοστά σύστασης ελήφθησαν σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 

μελέτη ποιοτικής σύστασης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΠΤΑ, 2010). 

 
Πίνακας 3. Ποσότητες ανακυκλώσιμων Δήμου Σουλίου 

Είδος 

απορρίμματος 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

% κ.β. 

 

Δ. Ενότητα 

Παραμυθιάς 

(tn/y) 

Δ. Ενότητα 

Αχέροντα 

(tn/y) 

Δ. 

Ενότητα 

Σουλίου 

(tn/y) 

Χαρτί 19 415 120 27 

Πλαστικό 11 251 72 16 

Γυαλί 5 106 31 7 

Μέταλλο 5 112 32 7 

Αδρανή 3 66 19 4 

Zυμώσιμα 45 484 139 32 

Λοιπά μη 

ανακυκλώσιμα 

12 273 79 18 

Επιμέρους  Σύνολο  2.232 642 146 

Σύνολο 100 3.020 

 

5. Περιγραφή σεναρίου ανακύκλωσης για το Δήμο Σουλίου 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, οι τρέχουσες 

κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες αλλά και η συνολικότερη 

αστοχία του έως τώρα εφαρμοζόμενου συστήματος, επιβάλλουν την εφαρμογή και 

λειτουργία ενός συστήματος συμμετοχικού, φιλικού προς το περιβάλλον και 

οικονομικά ωφέλιμου για την κοινωνία. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία, μελετάται για το Δήμο Σουλίου το 

σύστημα ΔσΠ σε τέσσερα ρεύματα, ήτοι χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού, 

σε συνδυασμό με την κομποστοποίηση του ζυμώσιμου κλάσματος. Το συγκεκριμένο 

σύστημα επιτρέπει την αυτόνομη-αποκεντρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου 

καθώς και την επεξεργασία και πώληση προς επαναχρησιμοποίηση των παραπάνω 

ρευμάτων υλικών.  

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε δύο στάδια κατά τα οποία η συμμετοχή των 

δημοτών αποτελεί την κινητήρια δύναμη του συστήματος. Η συμμετοχή των 

δημοτών αφορά στην: α) συστηματική συλλογή και τον διαχωρισμό των οικιακών 

τους απορριμμάτων σε 4 ρεύματα προς ανακύκλωση και ένα ρεύμα προς οικιακή 
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κομποστοποίηση, β) μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στα κέντρα συλλογής 

και γ) απόρριψη στους ειδικούς κάδους, στα πράσινα σημεία του Δήμου. Στο 

σενάριο προτείνεται η δημιουργία, σε δύο στάδια, δύο διαφορετικών χώρων 

συλλογής και επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου στις Δημοτικές 

Ενότητες Παραμυθιάς και Αχέροντα. 

 

5.1 ΔσΠ στο Δήμο Σουλίου – Πρώτο στάδιο 

Κατά το πρώτο στάδιο, προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών στην Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς, 

δηλαδή στην πόλη της Παραμυθιάς. Η πόλη αποτελεί το εμπορικό κέντρο του Δήμου 

και την πολυπληθέστερη κοινότητα αυτού, επομένως θεωρήθηκε ως το 

καταλληλότερο σημείο εκκίνησης του συστήματος. Ο χώρος συλλογής θα πρέπει να 

βρίσκεται σε όσο το δυνατόν πιο κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση από τους 

πολίτες αλλά και από τα οχήματα του Δήμου που θα συνδράμουν στη διαδικασία. 

Κατά το στάδιο αυτό, ο Δήμος καλείται να δημιουργήσει ένα δίκτυο πράσινων 

σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων, τα οποία θα καλύπτουν, καταρχάς, τα πλέον 

κεντρικά σημεία του Δήμου. Οι κάτοικοι θα ξεχωρίζουν, θα καθαρίζουν και θα 

συλλέγουν σε διαφορετικές τσάντες τα υλικά ανακύκλωσης, από το σπίτι τους, και 

θα τα μεταφέρουν στο χώρο συγκέντρωσης, όπου με τη βοήθεια του προσωπικού ή 

και εθελοντών θα ζυγίζουν και θα απορρίπτουν τα υλικά στους αντίστοιχους 

υποδοχείς.   

Τα πράσινα σημεία θα εξυπηρετούν τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα 

να μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα στο χώρο συλλογής. Ταυτόχρονα, ο Δήμος 

καλείται να προμηθεύσει τους πολίτες με κάδους κομποστοποίησης, στους οποίους 

οι τελευταίοι θα συλλέγουν τα οικιακά ζυμώσιμα απόβλητα. Δεδομένου ότι στο Δήμο 

κυριαρχούν οι κατοικίες με κήπους, διαφαίνεται εφικτή η προέκταση της 

κομποστοποίησης και σε απόβλητα κήπου (π.χ. κλαδέματα). Τέλος, τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα είναι πλέον επεξεργασμένα και δεματοποιημένα 

θα διατίθενται σε ενδιαφερόμενους αγοραστές. Στο τέλος αυτού του σταδίου 

υπολογίζεται μια ικανοποιητική συμμετοχή των πολιτών της τάξεως του 40% που θα 

σηματοδοτήσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο. 

 

5.1.1 Διαδικασία λειτουργίας συστήματος 

 

Χώρος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών 

Ο χώρος θα απασχολεί δύο υπαλλήλους, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την 

παραλαβή των ανακυκλώσιμων τόσο από τους κατοίκους που θα επισκέπτονται τον 

χώρο για να συνεισφέρουν στην ανακύκλωση όσο και από το ειδικό όχημα του 

Δήμου. Η εργασία τους θα αφορά στην περαιτέρω διαλογή (χειροδιαλογή) των 

ανακυκλώσιμων υλικών που θα φτάνουν στον χώρο, την κατάταξή και τοποθέτησή 

τους στο ανάλογο ρεύμα απορριμμάτων καθώς και στην προετοιμασία τους 

(δεματοποίηση) προς πώληση. 
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Πράσινα σημεία 

Προκειμένου οι κάτοικοι να εξοικειωθούν και να διευκολυνθούν ως προς τη 

διαδικασία ανακύκλωσης, στις γειτονιές του Δήμου, θα δημιουργηθούν πράσινα 

σημεία ανακύκλωσης όπου θα υπάρχουν τέσσερεις (4) υποδοχείς για τα 

απορριπτόμενα υλικά. Οι υποδοχείς αυτοί αφορούν είτε σε κάδους απορριμμάτων 

διαφορετικών χρωμάτων και κατάλληλης σήμανσης που θα αντιστοιχούν στα 

τέσσερα ρεύματα συλλογής είτε σε πλεγμάτινους υποδοχείς με ευδιάκριτα τα υλικά 

απόρριψης. Οι ειδικοί πλεγμάτινοι υποδοχείς θεωρούνται η βέλτιστη επιλογή για το 

σενάριο που προτείνεται, καθώς το γεγονός ότι τα απορριπτόμενα υλικά είναι 

εμφανή, αφενός διευκολύνει το δημότη κατά την απόθεση, αφετέρου του επιτρέπει 

να αντιληφθεί ότι τα εν λόγω υλικά δεν είναι «σκουπίδια» αλλά μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Στο πρώτο στάδιο, οι κάδοι-υποδοχείς μπορούν να 

τοποθετηθούν σε περίπου 36 σημεία του Δήμου, που έκαστο θα εξυπηρετεί περίπου 

250 δημότες. 

 

Οικιακή κομποστοποίηση 

Εξίσου σημαντικό κομμάτι για την αποτελεσματικότητα του συστήματος που 

περιγράφεται, είναι η χρήση, τουλάχιστον αρχικά, οικιακών κομποστοποιητών. Το 

λίπασμα (κομπόστ) δημιουργείται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών και 

αποτελεί ένα ποιοτικό εδαφοβελτιωτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 

είδους καλλιέργεια. 

 

Εξοπλισμός 

Για τη λειτουργία του περιγραφόμενου συστήματος υπολογίζεται οτι απαιτείται 

ένας χώρος αποθήκευσης εμβαδού περίπου 250 τ.μ. και κατάλληλου ύψους. Επίσης, 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων χρειάζονται ένα κλάρκ, ένα παλετοφόρο, μια 

ζυγαριά και μία πρέσα. Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται κάδοι ανακύκλωσης 

τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων ή ειδικοί πλεγμάτινοι υποδοχείς οι οποίοι θα 

τοποθετηθούν σε σημεία που έκαστο θα εξυπηρετεί περίπου 250 κατοίκους. Ως εκ 

τούτου, θα τοποθετηθούν 144 κάδοι (ή και λιγότεροι ανάλογα με τις απαιτήσεις και 

δυνατότητες του Δήμου) χωρητικότητας μέχρι 1100 lt, για τέσσερα υλικά, σε 

περίπου 36 σημεία στις Δημοτικές Ενότητες Παραμυθιάς και Αχέροντα. Οι κάτοικοι 

θα πρέπει να αιτηθούν στο Δήμο και να προμηθευτούν οικιακούς κάδους 

κομποστοποίησης. Αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Σουλίου αλλά και τα πιο 

απομακρυσμένα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς (Αγ. Κυριακή, 

Πετούσι, Πετροβίτσα, Πολύδροσο κ.λ.π.), λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγόμενη 

ποσότητα σύμμεικτων ανακυκλώσιμων δεν ξεπερνά του 6 τόνους ανά μήνα 

προτείνεται αρχικά η συλλογή σε 6 πράσινα σημεία, στις πιο πολυπληθείς από τις 

ανωτέρω κοινότητες, και η συνολική παραλαβή αυτών σε πιο αραιή συχνότητα.  
 

5.2 ΔσΠ στο Δήμο Σουλίου – Δεύτερο Στάδιο 

Κατά το δεύτερο στάδιο, προτείνεται η επέκταση του δικτύου των πράσινων 

σημείων καθώς και του χώρου συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων. Συνεπώς, εκτός 

από το χώρο συλλογής ανακυκλώσιμων στην Παραμυθιά, προτείνεται να 

. Κάδοι διαφορετικών χρωμάτων 
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δημιουργηθεί ακόμη ένας τέτοιος χώρος, στη Δημοτική Ενότητα Αχέροντα που 

αποτελεί την αμέσως επόμενη ενότητα του Δήμου, από πλευράς πληθυσμιακού 

μεγέθους. Μάλιστα, προκειμένου να εξυπηρετείται το σενάριο των δρομολογίων που 

περιγράφεται παρακάτω, ο χώρος συλλογής των ανακυκλώσιμων προτείνεται να 

χωροθετηθεί κοντά στον οικισμό του Γαρδικίου. Ταυτόχρονα, το δίκτυο των 

πράσινων σημείων θα επεκταθεί σε περισσότερες γειτονιές και σε πιο 

απομακρυσμένα σημεία του Δήμου. Σε αυτό το στάδιο, υπολογίζεται πλέον ένα 

μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των δημοτών της τάξεως του 80%. 

 

5.2.1 Τρόπος λειτουργίας Συστήματος 

Με κέντρα τους δύο χώρους συλλογής θα μοιραστούν τα δρομολόγια 

αποκομιδής και οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων των τριών δημοτικών ενοτήτων 

του Δήμου Σουλίου. Τα βασικά δρομολόγια του κέντρου συγκέντρωσης Παραμυθιάς 

θα περιλαμβάνουν την κοινότητα Παραμυθιάς ενώ τα δευτερεύοντα τις κοινότητες 

Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Γρίκας, Αμπελιάς, Καρυωτίου, Σεβαστού, 

Παγκρατών, Ψάκας. Τα βασικά δρομολόγια με κέντρο το Γαρδίκι θα περιλαμβάνουν 

τις κοινότητες Γαρδικίου, Γλυκής, Σκανδάλου, Χόικας ενώ τα δευτερεύοντα τις 

κοινότητες. Ζερβοχωρίου, Καρβουναρίου, Ξηρόλοφου, Προδρομίου και Χρυσαυγής.  

Ο τρόπος λειτουργίας ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτή που περιγράφηκε στο 

πρώτο στάδιο. 

 

Χώροι Συλλογής-επεξεργασίας-διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών 

Οι χώροι, σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, εκτιμάται πως θα απασχολούν 

τέσσερις έως πέντε υπαλλήλους ο καθένας, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την 

παραλαβή των ανακυκλώσιμων από τους κατοίκους και το όχημα του Δήμου και για 

την τοποθέτησή τους στο αντίστοιχο ρεύμα απορριμμάτων. 

 

Πράσινα σημεία 

Σε αυτό το στάδιο, τα πράσινα σημεία θα αυξηθούν ώστε να καλύψουν 

περισσότερες γειτονιές του Δήμου. Συνεπώς, υπολογίζεται πως θα χρειαστούν 

περίπου 210 κάδοι σε πάνω από 50 σημεία του Δήμου. 

 

Οικιακή κομποστοποίηση 

Η πλειοψηφία των κατοικιών θα έχουν εξοπλιστεί με οικιακούς 

κομποστοποιητές και πλέον το 70% των οργανικών οικιακών απορριμμάτων θα 

ανακυκλώνεται. 

 

Εξοπλισμός 

Για τη λειτουργία του δεύτερου σταδίου, σύμφωνα με τον όγκο των υλικών που 

θα συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση, απαιτείται ακόμη ένας αποθηκευτικός 

χώρος των 250 τ.μ. περίπου, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό που περιγράφηκε 

παραπάνω. Επιπλέον, θα προστεθούν ειδικοί κάδοι ή πλεγμάτινοι υποδοχείς προς 

αύξηση των πράσινων σημείων. Οι υποδοχείς υπολογίζονται στους 210 σε αυτό το 

στάδιο και θα καλύπτουν και πιο απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου.  
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5. 3 Υπολογισμός ποσοτήτων ΑΣΑ και δρομολογίων με το σύστημα ΔσΠ 

Σύμφωνα με τις συλλεγείσες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά 

Δημοτική Ενότητα, υπολογίστηκε ο μέσος μηνιαίος όγκος των ανακυκλώσιμων που 

εν δυνάμει θα συλλέγει ο Δήμος. Με βάση αυτό αλλά και με κριτήριο την όσο το 

δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών, υπολογίστηκαν τα 

δρομολόγια της αποκομιδής. Προκειμένου οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών 

να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, τόσο στη μεταφορά όσο και στην επεξεργασία 

στον χώρο συγκέντρωσης, υπολογίστηκε ότι, ανά δρομολόγιο, θα συλλέγονται και 

θα μεταφέρονται από 0,8 έως 1 τόνος υλικών. Η μεταφορά των ανακυκλώσιμων 

στους χώρους συλλογής θα στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στους Δημότες. Στη 

βάση αυτή και υποθέτοντας ότι η συμμετοχή των δημοτών που βρίσκονται εγγύτερα 

των κέντρων συλλογής θα φθάνει το 60%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής 

των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών θα ισούται με 40%, συμπεραίνεται ότι το 

υπόλοιπο 40% της ποσότητας των ανακυκλώσιμων θα πραγματοποιείται από ειδικά 

οχήματα του Δήμου (υφιστάμενα απορριμματοφόρα ή κάποιο μικρότερο όχημα). Εν 

κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη το δίκτυο περιοχών αποκομιδής που ορίστηκε 

παραπάνω και τις αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις, υπολογίστηκε οτι θα 

απαιτούνται περίπου 32 δρομολόγια το μήνα των συνολικά 835 χλμ. Στον Πίνακα 4 

παρουσιάζονται τα ετήσια δρομολόγια για το υφιστάμενο και το προτεινόμενο 

σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ. 
 

Πίνακας 4 . Οι ετήσιες χιλιομετρικές αποστάσεις αποκομιδής των ΑΣΑ. 

 Δρομολόγια Αποκομιδής 

χλμ/έτος 

Υφιστάμενη κατάσταση 24,708 

ΔσΠ 19.085 

Διαφορά 5.623 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5 παρατηρείται μείωση των προς 

διάθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ κατά 63%, ενώ δεν συνυπολογίζεται η ποσότητα 
των αδρανών υλικών. 

 
Πίνακας 5. Ποσοστό διάθεσης στον ΧΥΤΑ και ανακύκλωσης μετά την εφαρμογή του 

συστήματος ΔσΠ. 

 

 

 
Συστήματα 
Διαχείρισης 
ΑΣΑ 

Ποσότητα 
ΑΣΑ 

 (tn/y) 

Ποσότητα 
Ανακυκλώσιμων 
Απορριμμάτων  

(tn/y) 

Ποσοστό 
Διάθεσης 

στον 
ΧΥΤΑ 

Ποσοστό 
Ανακύκλωσης 

 
 

3.020 
 

Συσκευασίες Κομπόστ  
 

100% 

 
 

0% 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

 
0 

 
0 

ΔσΠ 1.108 957 955 37% 63% 
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6. Οικονομικά δεδομένα και σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων 

διαχείρισης ΑΣΑ 

 

Προκειμένου να συγκριθούν και αξιολογηθούν οικονομικά τα διαφορετικά 

συστήματα διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Σουλίου, ήτοι το προτεινόμενο σύστημα ΔσΠ 

με τα υφιστάμενα (απόθεση του συνόλου των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ και σύστημα 

μπλε κάδων) ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία. Έγινε προσπάθεια 

συστηματικής καταγραφής όλων των δυνατών αναμενόμενων μεταβολών κόστους 

και προσόδων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (ένα έτος), οι οποίες θα προκύψουν 

εξαιτίας των αλλαγών στο σύστημα διαχείρισης. Στην πράξη επιχειρήθηκε σύγκριση 

των μεταβολών μεταξύ α) του πρόσθετου κόστους ή/και των περικοπτόμενων 

εσόδων και β) των πρόσθετων εσόδων ή/και του περικοπτόμενου κόστους. 

Δεδομένου ότι η παραπάνω σύγκριση αφορά περίοδο ενός έτους, προκειμένου να 

υπολογιστεί το ετησιοποιημένο κόστος επένδυσης χρησιμοποιήθηκε ο Συντελεστής 

Ανάκτησης Κεφαλαίου (ΣΑΚ). Ο ΣΑΚ χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ύψος 

μιας ετήσιας χρηματοροής ώστε να κατανεμηθεί η παρούσα αξία ενός ποσού σε μια 

περίοδο t ετών (Καλιαμπάκος, Δαμίγος, 2008). 

 

  όπου:  

- ε το επιτόκιο προεξόφλησης 

- ν το εκάστοτε έτος 

 

Απόθεση συνόλου απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ: Το ετήσιο κόστος διαχείρισης 

των ΑΣΑ του Δήμου με το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει τα κόστη: 

· αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, 

· διάθεσης στο ΧΥΤΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,8 € ανά τόνο, 

· συντήρησης των απορριμματοφόρων και 

· μισθοδοσίας του προσωπικού. 

Το κόστος μεταφοράς προκύπτει από το γινόμενο της κατανάλωσης καυσίμου (~0,6 

lt/km), του συνόλου των αποστάσεων (km), το οποίο περιλαμβάνει τα δρομολόγια 

αποκομιδής και μεταφοράς προς το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και της τιμής καυσίμου 

(~1,2 €/lt). Σχετικά με τα κόστη συντήρησης και προσωπικού, αυτά παρασχέθηκαν 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αφορούν τρία απορριμματοφόρα και 

τρεις εργάτες καθαριότητας. 

Σύστημα Μπλε Κάδων: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του εν λόγω 

συστήματος περιλαμβάνει τα αντίστοιχα προαναφερθέντα κόστη. Σε σύγκριση με το 

προηγούμενο σύστημα για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων 

απαιτούνται περισσότερες διαδρομές και κατ’ επέκταση, ετησίως, 

πραγματοποιούνται περισσότερα χιλιόμετρα εξαιτίας της μεταφοράς των σύμμικτων 

ανακυκλώσιμων στην Ηγουμενίτσα. Το κόστος διάθεσης στο ΧΥΤΑ είναι μειωμένο 
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κατά 14% εξαιτίας της αντίστοιχης μείωσης των ποσοτήτων ΑΣΑ, λόγω της 

ανακύκλωσης περίπου 440 τόνων υλικών. 

Σύστημα ΔσΠ: Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται κόστος επένδυσης και 

για τα δύο στάδια που περιγράφηκαν παραπάνω ίσο με περίπου 160.000 €. Στο εν 

λόγω κόστος περιλαμβάνονται τα κόστη κτήσης: α) δύο μεταχειρισμένων πρεσών 

(~10.000€), β) των κάδων ανακύκλωσης (~42.000) καθώς και γ) των κάδων 

κομποστοποίσης (~108.000 €). Λαμβάνοντας διάρκεια ζωής της επένδυσης τα 20 

έτη και επιτόκιο προεξόφλησης ίσο με 3% το ετησιοποιημένο κόστος της επένδυσης 

ισούται με 10.754 €. Το κόστος προσωπικού θα αυξηθεί λόγω της ανάγκης 

πρόσληψης τεσσάρων επιπλέον υπαλλήλων, ενώ τα κόστη μεταφοράς και διάθεσης 

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ θα μειωθούν καθώς το 63% της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ 

θα ανακυκλώνεται. Τέλος στο συγκεκριμένο σύστημα θα προκύψουν ετήσια έσοδα 

εξαιτίας της πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών. Η τιμή πώλησης λήφθηκε ίση με 

100 € ανά τόνο προϊόντος βάσει των μεσοσταθμικών τιμών διάθεσης της 

περίπτωσης του συστήματος της Μυκόνου.  

Τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης των σεναρίων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Κοστολόγηση Διαχείρισης ΑΣΑ στον Δ. Σουλίου. 

 
Υφιστάμενη 
Κατάσταση 

Σύστημα 
Μπλε Κάδων 

Επιθυμητή 
Κατάσταση 

με ΔσΠ 

Κόστη 
   

Ετησιοποιημένο κόστος 
επένδυσης (€/έτος) 

0 0 10.754 

Κόστος μεταφοράς 
(€/ετος) 

17.790 27.035 13.741 

Κόστος διάθεσης σε 
ΧΥΤΑ (€) 

2.416 2.064 886 

Κόστος προσωπικού 
(€/έτος) 

46.200 46.200 94.200 

Συντήρηση (€/έτος) 43.200 43.200 43.200 

Σύνολο Κόστους 
(€/έτος) 

109.606 118.499 162.781 

Έσοδα 
   

Έσοδα από διάθεση 
ανακυκλώσιμων (€) 

0 0 95.700 

Σύνολο Εσόδων 0 0 95.700 

Όφελος (€) 
-

109.606 
-118.499 -67.081 

Διαφορικό 
όφελος (€/έτος) 

0 -8.893 42.525 

 

Από την ανάλυση του Πίνακα 6 προκύπτει ότι το κόστος μεταφοράς μειώνεται 

κατά 23% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και κατά 49% σε σχέση με το 

σύστημα των μπλε κάδων. Επιπλέον, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης, 

της τάξης του 63%, που επιτυγχάνεται με το προτεινόμενο σύστημα, το κόστος 
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διάθεσης στο ΧΥΤΑ μειώνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό. Ταυτόχρονα, η πώληση 

των 957 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών αποφέρει ετησίως περί τα 96.000 €. Το 

γεγονός αυτό αντισταθμίζει το διπλασιασμό του ετήσιου κόστους προσωπικού 

καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται επένδυση της τάξης των 160.000 €. Εν 

κατακλείδι, όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 6, με την εφαρμογή του 

συστήματος ΔσΠ είναι εφικτή η ετήσια μείωση του κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ 

κατά 39%. 

Επίσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής7 το εξωτερικό κόστος από την απόρριψη των αποβλήτων σε 

Χ.Υ.Τ.Α αντιστοιχεί σε 11 € ανά τόνο αποβλήτου, το εξωτερικό όφελος από την 

ανακύκλωση και κομποστοποίση 1.912 τόνων απορριμμάτων, ετησίως, αντιστοιχεί 

σε 21.032 €. 

 

7. Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας, το σύστημα ΔσΠ αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης 

των αστικών απορριμμάτων που καθίσταται ιδιαίτερα αποτελεσματική με την 

ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Τα κύρια πλεονεκτήματα του προτεινόμενου 

συστήματος για το Δήμο Σουλίου είναι τα εξής: 

ü Απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για την 

ολοκληρωμένη λειτουργία του κάτι που το καθιστά μια οικονομική λύση.  

ü Δημιουργεί θέσεις εργασίας, κάτι που επιδρά ανταποδοτικά προς την τοπική 

κοινωνία. 

ü Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο της διαδικασίας διαχείρισης 

των ΑΣΑ και ενεργοποιεί/ ευαισθητοποιεί τους πολίτες προς την 

κατεύθυνση αλλαγής καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας τη μείωση, 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. 

Ταυτόχρονα, όπως αναδείχθηκε από την οικονομική αξιολόγηση που 

προηγήθηκε, η εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ μειώνει το κόστος μεταφοράς των 

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου κατά 23% σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση και κατά 49% σε σχέση με το σύστημα των μπλε κάδων. Επιπλέον, 

επιτυγχάνεται ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 63%, ενώ μειώνεται το ετήσιο 

κόστος διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ κατά 1.530 €. Η πώληση των 

ανακυκλώσιμων υλικών δύναται να αποφέρει ετησίως περί τα 96.000 €, ενώ το 

ετήσιο όφελος που προκύπτει για το Δήμο αγγίζει τα 42.500 €, γεγονός που 

σημαίνει ότι το κόστος επένδυσης αποπληρώνεται σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. 

Τέλος, με την εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ είναι εφικτή η ετήσια μείωση του 

κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ κατά 39%, ενώ το εξωτερικό όφελος από την 

ανακύκλωση και κομποστοποίση 1.912 τόνων απορριμμάτων, ετησίως, αντιστοιχεί 

σε 21.032 €. Συνεπώς, το συνολικό κοινωνικό όφελος ανέρχεται σε 63.500 € 

περίπου.  

                                                          
7 European Commission, DG Environment, A Study on the Economic Valuation of 

Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste, Final Main 

Report, October 2000
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Περίληψη 

 

Σημαντικές προκλήσεις σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο αποτελούν η 

ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα. Οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν μια 

σύγχρονη τεχνολογικά εφαρμογή που συνδυάζει την ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων με την παραγωγή καθαρής ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης των 

υπολειμμάτων υψηλού οργανικού φορτίου. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των 

ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) του Δήμου Σουλίου. Μέσω πρωτογενούς έρευνας 

καταγράφεται το σύνολο των ποσοτήτων του κατσίγαρου και προτείνεται η βέλτιστη 

τεχνικο - οικονομικά λύση. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης λύσης, επιλέγεται η 

συγχώνευση του κατσίγαρου με απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου από άλλες 

αγροτοδιατροφικές δραστηριότητες (τυροκομεία και σταυλικές εγκαταστάσεις) που 

βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Διαστασιολογείται μια μονάδα παραγωγής 

βιοαερίου με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης και εξετάζεται η οικονομική 

της βιωσιμότητα. Αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτελεί απλά τη 

βέλτιστη λύση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αγροτοκτηνοτροφικών 

υπολειμμάτων της περιοχής, αλλά και μια ιδιαιτέρως επικερδή επένδυση. 

 

Abstract 

 

Major challenges nowadays, both at national and at international level, are the 

rational management of waste and the penetration of Renewable Energy Sources 

(RES) in the energy mix. Biogas plants are modern technological units that combine 

the rational management of high organic load residues with the production of clean 

energy. 

The paper deals with the management of waste produced by olive mills at 

Municipality of Souli. Through primary research, the total quantity of OMW is 

recorded and the optimal technical and economic solution is recommended. In the 

context of this study, the fusion of OMW with residues of high organic load was 

selected. Furthermore, the construction of a biogas unit for electricity and heat 

production and its feasibility has been also examined. It appears that this unit is not 

just the best available technique for livestock and agricultural wastes management 

and utilization, but also a particularly attractive investment. 
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1.Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η οικονομική μεγέθυνση, η οποία αποτελεί βασική 

συνιστώσα του υφιστάμενου αναπτυξιακού μοντέλου, έχουν ως συνέπεια τoν 

υπερδιπλασιασμό των παραγόμενων οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αποβλήτων είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον. Η έλλειψη ορθολογικής διαχείρισής τους έχει ως βασικό αποτέλεσμα 

τη μόλυνση ή/ και ρύπανση των υδάτινων πόρων και του εδάφους. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, προωθούνται πολιτικές 

και δράσεις που σχετίζονται με την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων, 

την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών καθώς και την ανάκτηση 

ενέργειας από αυτά. Μάλιστα, η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το 

ενδιαφέρον της πλέον και στον τομέα της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης 

των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τον αγροδιατροφικό τομέα.  

 

2. Απόβλητα αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων – Η περίπτωση των 

ελαιοτριβείων 

 

Στην Ελλάδα, δραστηριότητες, όπως τα ελαιοτριβεία, τα τυροκομεία και οι 

σταυλικές εγκαταστάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτικών 

βιομηχανιών, παράγοντας μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και παραπροϊόντων, τα 

οποία υπόκεινται σε ελλιπή ή και καθόλου διαχείριση, γεγονός που δημιουργεί 

περιβαλλοντικούς κινδύνους αλλά και απώλεια εισοδήματος.  

Στη χώρα μας, οι ελαιώνες αποτελούν περίπου το 23% των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων ενώ η παραγωγή ελαιολάδου ξεπερνά τους 500.000 τόνους (ΥΑΑΤ, 2007). 

Είναι προφανές, ως εκ τούτου, ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους 

βασικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής. Ο συγκεκριμένος κλάδος ενισχύει τη 

χώρα, τόσο οικονομικά, με τη συνεισφορά του στο εθνικό εμπορικό ισοζύγιο, όσο 

και περιβαλλοντικά, καθώς ορίζει ένα υγιές οικοσύστημα, προσφέρει σημαντικά στο 

ποσοστό φυτοκάλυψης και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

Παράλληλα όμως, δημιουργεί και αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας της χρήσης 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, της καύσης των κλαδεμάτων και της ανεξέλεγκτης 

διάθεσης των αποβλήτων από την επεξεργασία της ελιάς είτε στο έδαφος είτε σε 

υδάτινους αποδέκτες. 

Στην Ελλάδα εφαρμόζονται τρεις διαφορετικοί μέθοδοι ελαιοτρίβησης: α) τα 

υδραυλικά πιεστήρια, β) η διφασική και γ) η τριφασική φυγοκέντρηση, η οποία 

κυριαρχεί. Τριφασική καλείται η μέθοδος, η οποία αποδίδει στην έξοδό της τρία 

διαφορετικά προϊόντα: ελαιόλαδο, ελαιοπυρήνα και κατσίγαρο. 

Ο ελαιόκαρπος κατά την επεξεργασία του στα ελαιουργεία, δίνει ορισμένα 

στερεά υποπροϊόντα (ελαιοπυρήνας, φύλλα των ελαιοδέντρων) και ταυτόχρονα 

παράγονται μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων με μεγάλο βιολογικό φορτίο. 

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, αυτά συντίθενται από ένα μίγμα στερεών 

συστατικών, τα οποία προέρχονται από τον καρπό και τα κουκούτσια της ελιάς. Τα 

αέρια απόβλητα που εκλύονται κατά την παραγωγική διαδικασία, προέρχονται από 

την καύση του ελαιοπυρήνα και των μηχανών εσωτερικής καύσης που διαθέτει η 
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εκάστοτε μονάδα. Τέλος, τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων προέρχονται από το 

νερό που χρησιμοποιείται για την έκπλυση α) της πρώτης ύλης (ελαιόκαρπος), β) 

των μηχανημάτων και γ) των χώρων (Καλογεράκου, 2007). Το εν λόγω υγρό 

υπόλειμμα/ απόβλητο που προκύπτει στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής 

ελαιολάδου και περιέχει μια σειρά από ουσίες, όπως σάκχαρα, αζωτούχες ενώσεις, 

οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες, πολυφαινόλες και υπολείμματα ελαίου περιγράφεται 

με τον όρο κατσίγαρος (Βέμμος, 2010).  

 

2.1 Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία των ελαιοτριβείων και 

μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων 

Η έντονη εποχικότητα που εμφανίζουν τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, σε 

συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά τους (υψηλή συγκέντρωση σε οργανικό φορτίο 

και φαινολικές ενώσεις), τα καθιστούν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η 

απευθείας και χωρίς επεξεργασία διάθεσή τους στο περιβάλλον (έδαφος, 

υδροφορείς) – ιδιαίτερα του κατσίγαρου – προκαλεί μια σειρά προβλημάτων, η 

οποία ξεκινά από την αισθητική υποβάθμιση και καταλήγει στην αλλοίωση των 

χημικών και βιοχημικών ιδιοτήτων των οικοσυστημάτων. 

Ειδικότερα ο κατσίγαρος, εξαιτίας του φαινολικού περιεχομένου του και 

ορισμένων οξέων, παρουσιάζει φυτοτοξικές ιδιότητες. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η απευθείας εναπόθεση του στο περιβάλλον να παρεμποδίζει τη 

βλάστηση διαφόρων σπόρων και την ανάπτυξη νεαρών φυτών, ενώ επίσης έχουν 

παρατηρηθεί φαινόμενα αποκοπής φύλλων και καρπών (Ε.Μ.Τ.Β., 2010). Επιπλέον, 

η απόθεση του κατσίγαρου προκαλεί προσωρινές ή και μόνιμες αλλαγές σε χημικές 

και βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους, όπως ξαφνική αύξηση του ολικού οργανικού 

άνθρακα (C) και του διαθέσιμου φώσφορου (P) με ταυτόχρονη αύξηση της εδαφικής 

αναπνοής (Ε.Μ.Τ.Β., 2010). Ταυτόχρονα, η έντονη οσμή και το σκούρο χρώμα του 

αποτελούν αιτίες αισθητικής υποβάθμισης (Καλογεράκου, 2007). Συγκεκριμένα, η 

διάθεση του σε υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, χείμαρροι) συνοδεύεται από 

μεταχρωματισμό των νερών. Η συγκεκριμένη μεταβολή στο χρώμα αποδίδεται στην 

οξείδωση και τον διαδοχικό πολυμερισμό των ταννινών. 

Τέλος, εξαιτίας του υψηλού οργανικού φορτίου που περιέχει ο κατσίγαρος, είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει ευτροφικά φαινόμενα σε περιπτώσεις που καταλήγει σε 

αποδέκτες με μικρή ανακυκλοφορία νερών (κλειστούς θαλάσσιους κόλπους, λίμνες, 

ρέματα, κ.τ.λ.), ενώ ταυτόχρονα, λόγω της περιεκτικότητάς του σε τροποποιημένα 

σάκχαρα υπάρχει κίνδυνος, να προκληθεί μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου 

σε αυτούς τους αποδέκτες προκαλώντας ανισορροπία στο οικοσύστημα. 

Για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων 

έχουν δοκιμαστεί, σε εργαστηριακή και πραγματική κλίμακα, διάφορες τεχνικές. Το 

σύνολο των τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί/ προταθεί βασίζονται σε φυσικές, 

χημικές ή/και βιοχημικές μεθόδους Παρακάτω παρουσιάζονται οι πλέον συνήθεις 

τεχνικές διαχείρισης του κατσίγαρου (Ε.Μ.Τ.Β., 2010 και Καλογεράκης et al, 2008): 

1. Εξατμισοδεξαμενές: Αποτελεί την πλέον κλασική μέθοδο χαμηλού κόστους 

επίλυσης του προβλήματος διαχείρισης του κατσίγαρου. Ο σχεδιασμός της 

δεξαμενής γίνεται με βάση την παραγωγή ελαιολάδου, το ρυθμό της 

εξάτμισης και την ετήσια βροχόπτωση. Η δεξαμενή κατά την κατασκευή της 
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πρέπει να διαθέτει υδατοστεγή μεμβράνη ώστε να αποφεύγονται οι 

διαρροές του αποβλήτου προς τους υπόγειους υδροφορείς. Το στερεό 

υπόλειμμα που απομένει στο τέλος της περιόδου εξάτμισης (μέσα 

καλοκαιριού) απομακρύνεται, αναμειγνύεται με χώμα και χρησιμοποιείται 

ως λίπασμα για τα ελαιόδεντρα. 

2. Εξατμισοδεξαμενές με στέγαστρο: Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μικρή 

παραλλαγή της προηγούμενης, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε 

περιοχές με μεγάλα ύψη κατακρημνίσεων. Πάνω από την ανοικτή 

επιφάνεια της δεξαμενής κατασκευάζεται στέγαστρο με μικρή κλίση, για να 

οδηγούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο τα στραγγίσματα από την 

εξάτμιση. Με αυτό τον τρόπο τα όμβρια ύδατα δεν αναμιγνύονται με τα 

απόβλητα ενώ, επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο ρυθμός εξάτμισης. 

3. Αποθήκευση και άρδευση καλλιεργειών το καλοκαίρι: Η μέθοδος αυτή 

απαιτεί: α) τη χρήση υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2) για κροκίδωση 

και απομάκρυνση στερεών από τον κατσίγαρο και β) τη μεταφορά και 

αποθήκευση του υπερκείμενου υγρού σε εξατμισοδεξαμενές. Τέλος, αφού 

τα μη εξατμισμένα υπολείμματα αναμειχθούν με νερό σε αναλογία ένα προς 

τέσσερα χρησιμοποιούνται για άρδευση κατά την καλοκαιρινή περίοδο σε 

καλλιέργεια καλαμποκιών. 

4. Επιφανειακή διάθεση σε ελαιώνες και φυσική αποκατάσταση: Σε αυτή την 

περίπτωση, χρησιμοποιείται το έδαφος μαζί με τους μικροοργανισμούς του 

ως «φυσικός αντιδραστήρας» για την επεξεργασία του κατσίγαρου. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται επιφανειακή διάθεση του αποβλήτου σε 

ελαιώνες με τέτοιο τρόπο ώστε η κατείσδυση να μην ξεπεράσει τα 30 

εκατοστά. Το συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους θεωρητικά διαθέτει 

σημαντική συγκέντρωση οξυγόνου ώστε να επιτυγχάνεται αερόβια 

αποδόμηση των συστατικών του κατσίγαρου από μικροοργανισμούς. Σε 20-

30 μέρες οι φυτοτοξικές φαινόλες θα έχουν αποδομηθεί σημαντικά και η 

οργανική ουσία θα έχει εξασθενίσει στους επόμενους μήνες, ώστε με την 

αρχή του φθινοπώρου το έδαφος να έχει επανέλθει πρακτικά στην αρχική 

του κατάσταση. 

5. Υπεδάφια διάθεση και φυτοεξυγίανση: Στη συγκεκριμένη μέθοδο 

πραγματοποιείται διάθεση των υγρών αποβλήτων μεταξύ πυκνών 

δενδροστοιχιών από λεύκες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του εδάφους, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υπογείου νερού. Το σύστημα 

υπεδάφιας διάθεσης του υγρού αποβλήτου περιλαμβάνει αντλίες και 

σωλήνες από PVC για την μεταφορά του αποβλήτου από το ελαιοτριβείο σε 

χωράφι με λεύκες. 

6. Παραγωγή βιοαερίου: Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων έχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο, και μπορούν σε κατάλληλες συνθήκες να υποστούν 

αναερόβια ζύμωση, κατά την οποία τα μεθανογενή βακτήρια διασπούν τις 

οργανικές ουσίες παράγοντας βιοαέριο. Λόγω της υψηλής θερμογόνου 

δύναμης που έχει το μεθάνιο (CH4), το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υγρά απόβλητα 

του ελαιουργείου (κατσίγαρος) διαχωρίζονται σε δύο διαλύματα με 
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διαφορετική πυκνότητα σε μια δεξαμενή καθίζησης και στη συνέχεια 

οδηγούνται σε ξεχωριστές δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης (Vlyssides et al., 

1999 & Κάλφα,. 2007) . 

Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί η εφαρμογή της τελευταίας μεθόδου, 

ήτοι διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων με τη διαδικασία της 

αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ) σε κλειστούς αντιδραστήρες. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, διότι επιλύει το πρόβλημα διαχείρισης του 

κατσίγαρου επιτρέποντας παράλληλα, αφενός την ενεργειακή αξιοποίηση του 

παραγόμενου βιοαερίου, αφετέρου τη χρήση του υπολείμματος της διεργασίας της 

ΑΧ ως εδαφοβελτιωτικού.  

 

3. Περιγραφή μονάδας βιοαερίου 

 

Μια μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου διαιρείται συνήθως σε οκτώ 

βασικά τμήματα (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα:   

1. Χώροι συλλογής και αποθήκευσης: Στους συγκεκριμένους χώρους 

πραγματοποιείται η αποθήκευση της πρώτης ύλης. Η διαδικασία της αποθήκευσης 

είναι απαραίτητη, αφενός για την αντιμετώπιση των εποχιακών διακυμάνσεων, 

αφετέρου για την καλύτερη ανάμειξη των προς χώνευση υποστρωμάτων. Ο τύπος 

των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ποικίλει ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης. 

Όταν πρόκειται για στερεές πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται αποθήκες τύπου σιλό 

ενώ όταν πρόκειται για υγρές πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται σφραγισμένες, 

υδατοστεγείς και κατασκευασμένες από ενισχυμένο σκυρόδεμα δεξαμενές.  

2. Συστήματα τροφοδοσίας: Μετά την αποθήκευση και την προεπεξεργασία 

των πρώτων υλών αυτές τροφοδοτούνται στο χωνευτή. Για ρευστές πρώτες ύλες και 

σε περιπτώσεις όπου η ροή από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς το χωνευτή με τη 

χρήση της βαρύτητας δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιούνται αντλίες είτε 

φυγοκεντρικές είτε μετατόπισης. 

3. Δεξαμενή χώνευσης: Η μονάδα χώνευσης αποτελεί το κεντρικό κομμάτι 

μιας εγκατάστασης βιοαερίου. Εκεί συντελείται η μικροβιακή δραστηριότητα και η 

οργανική ύλη μετατρέπεται σε βιοαέριο. Η μονάδα χώνευσης αποτελείται από έναν 

ή περισσότερους χωνευτές, ενώ περιλαμβάνει, επίσης, το σύστημα ανάμειξης και το 

σύστημα θέρμανσης. Μια μονάδα προ-χώνευσης και μία μονάδα μετά-χώνευσης 

μπορεί να συμπληρώσουν την εικόνα της εγκατάστασης. Οι αντιδραστήρες - 

χωνευτές μπορεί να είναι ξηρής ή υγρής χώνευσης, συνεχούς ή ασυνεχούς 

τροφοδοσίας, ενός σταδίου ή πολλαπλών σταδίων και μίας φάσης ή πολλαπλών 

φάσεων (Nizami et al., 2010). Οι χωνευτές μπορεί να λειτουργούν είτε στη μεσόφιλη 

είτε στη θερμόφιλη περιοχή. 

4. Εγκαταστάσεις βελτίωσης βιοαερίου: Όταν το βιοαέριο εξέρχεται από το 

χωνευτή είναι διαποτισμένο με υδρατμούς και περιέχει, εκτός από μεθάνιο (CH4), 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ποσότητες υδρόθειου (H2S). Λόγω των 

διαβρωτικών ιδιοτήτων των ενώσεων του υδρόθειου είναι απαραίτητη η αποθείωση 

και η ξήρανση του βιοαερίου, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό πύργο - στήλη 

που βρίσκεται έξω από τον χωνευτή 

   . . .      
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5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοαερίου: Οι εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης βιοαερίου πρέπει να είναι αεροστεγείς και ανθεκτικές στην πίεση, 

στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας αλλά και στις 

ακραίες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να είναι 

εξοπλισμένο με αισθητήρες για την ανίχνευση διακυμάνσεων στην πίεση (υπερπίεση 

και υποπίεση) και αντίστοιχες βαλβίδες ασφαλείας. Είναι απαραίτητη, επιπλέον, η 

ύπαρξη πυρσού έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από πιθανή 

έκρηξη. 

6. Μονάδα ΣΗΘ: Το παραγόμενο βιοαέριο, αφού περάσει από τη διαδικασία 

καθαρισμού και αφύγρανσης, οδηγείται σε μια Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ). 

Η ΜΕΚ χρησιμοποιεί ως καύσιμο το βιοαέριο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα. 

7. Δεξαμενή αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος: Το χωνεμένο 

υπόλειμμα αντλείται έξω από τον χωνευτή και μεταφέρεται μέσω αγωγών στις 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπου αποθηκεύεται προσωρινά (μερικές ημέρες). Η 

αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

δεξαμενές από σκυρόδεμα ή τεχνητές λίμνες οι οποίες συνήθως καλύπτονται με 

μεμβράνες. 

8. Μονάδα ελέγχου: Για την παρακολούθηση αλλά και τη διαχείριση των 

διεργασιών μιας μονάδας βιοαερίου χρησιμοποιείται κατάλληλη τεχνολογία Οι 

περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν έναν Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή 

(PLC) για τον έλεγχο των λειτουργιών. Αυτός περιλαμβάνει μια κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας (CPU) και διάφορα επιμέρους μέρη, τα οποία μπορούν να επιλεγούν 

ανάλογα με τις ανάγκες της μονάδας. 

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής μονάδας παραγωγής βιοαερίου 
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4. Μονάδα βιοαερίου στο Δήμο Σουλίου 

 

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των 

ελαιοτριβείων του Δήμου Σουλίου είναι η αναερόβια χώνευση σε κλειστό 

αντιδραστήρα (μονάδα βιοαερίου). 

 

4.1 Μεθοδολογία σχεδιασμού 

Προκειμένου να διαστασιολογηθεί η μονάδα βιοαερίου είναι, καταρχάς, 

απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή του θεωρητικού και διαθέσιμου δυναμικού 

βιομάζας, το οποίο θα αποτελέσει το υπόστρωμα για τη διεργασία της αναερόβιας 

χώνευσης. Ως θεωρητικό δυναμικό βιομάζας ορίζεται το μέγιστο δυναμικό βιομάζας 

που υπάρχει σε μια περιοχή, ενώ ως διαθέσιμο δυναμικό ορίζεται το ποσοστό του 

θεωρητικού δυναμικού που μπορεί να αποληφθεί με βάση τοπικούς (π.χ. 

μορφολογία εδάφους) και άλλους (π.χ. ανταγωνιστικές χρήσεις) περιορισμούς. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά αναλυτική καταγραφή των 

ελαιοτριβείων που λειτουργούν στο Δήμο Σουλίου. Με τη χρήση ερωτηματολογίου 

συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα σχετικά με: α) την τεχνολογία ελαιοτρίβησης, β) 

τις ποσότητες ελαιοκάρπου που επεξεργάζονται, γ) το χρόνο λειτουργίας και δ) την 

ποσότητα των υγρών αποβλήτων και τον τρόπο διαχείρισής αυτών (Πίνακας 1). Από 

τη διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων προέκυψε ότι στο Δήμο Σουλίου 

λειτουργούν για περίπου 90 ημέρες το χρόνο πέντε τριφασικά ελαιοτριβεία, τα 

οποία επεξεργάζονται ετησίως περί τους 2.000 τόνους ελιάς και παράγουν κατά 

μέγιστο περί τα 2.500 m3 κατσίγαρου, τα οποία αποθηκεύουν σε στεγανούς 

βόθρους. 

Η συγκεκριμένη ποσότητα αποβλήτου, αν και δημιουργεί περιβαλλοντικά 

προβλήματα, δεν είναι επαρκής, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, για να 

συντηρήσει μια μονάδα βιοαερίου. Συγκεκριμένα με τη δεδομένη ποσότητα 

κατσίγαρου η εγκατεστημένη ηλεκτρικής ισχύς μιας μονάδας βιοαερίου δεν θα 

ξεπερνούσε τα 5 kWel. 

Στο πλαίσιο των επιτόπιων επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε 

ότι στην περιοχή μελέτης, εκτός από τα ελαιοτριβεία, υπάρχουν και άλλες 

αγροτοδιατροφικές δραστηριότητες που αφορούν στον κλάδο της κτηνοτροφίας 

(λ.χ. τυροκομεία, σταβλικές εγκαταστάσεις) και παράγουν απόβλητα με υψηλό 

οργανικό φορτίο, τα οποία θα μπορούσαν να συγχωνευθούν με τα υγρά απόβλητα 

των ελαιοτριβείων. 

Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε να συγκεντρωθούν στοιχεία και για τις εν λόγω 

δραστηριότητες. Με τη χρήση ερωτηματολογίων και μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων συγκεντρώθηκαν πρωτογενή δεδομένα για τα τυροκομεία της 

περιοχής μελέτης, ενώ για το ζωικό κεφάλαιο πληροφορίες συλλέχθηκαν από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το αγροτικό κτηνιατρείο καθώς και τον αγροτικό 

συνεταιρισμό (Πίνακας 1). Από τη διαχείριση των πρωτογενών δεδομένων 

προέκυψε ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται έξι τυροκομεία, τα οποία 

επεξεργάζονται ετησίως 2.650 τόνους γάλακτος και παράγουν περί τους 1.834 

τόνους τυρόγαλου. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης υπάρχουν σταβλικές 

εγκαταστάσεις που το έτος 2014 διέθεταν 7.323 βοοειδή και 68.000 αιγοπρόβατα.  

   . . .      
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Υπολογισμός ενεργειακού δυναμικού υπολειμμάτων 

Η ακριβής εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού των οργανικών υπολειμμάτων 

εκφράζεται σε GWh, MJ, ή kcal ανά τόνο και υπολογίζεται από το ποσοστό των 

ολικών στερεών, το ποσοστό των πτητικών στερεών, το ποσοστό του 

βιοαποικοδομήσιμου τμήματος του λόγου των πτητικών στερεών προς τα ολικά 

στερεά και το ειδικό ενεργειακό περιεχόμενο ανάλογα με το είδος του αποβλήτου, το 

οποίο εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (m3) μεθανίου (CH4) ανά μονάδα μάζας (kg) 

πτητικών στερεών (Καλιαμπάκος et al. 2013) .  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του διαθέσιμου δυναμικού των οργανικών 

υπολειμμάτων θα υπολογισθεί η ποσότητα βιοαερίου που μπορεί να παραχθεί. 

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του διαθέσιμου δυναμικού ελήφθη υπόψη η 

ελάχιστη συνολική ποσότητα κατσίγαρου, το 50% της ποσότητας των αποβλήτων 

των τυροκομείων, ενώ για τα κτηνοτροφικά απόβλητα χρησιμοποιήθηκε 

συντελεστής διαθεσιμότητας 50%, διότι, παραδοσιακά, ένα μέρος διατίθεται 

απευθείας στις καλλιέργειες ως λίπασμα, ενώ επιπλέον δεν είναι δυνατή για 

τεχνικούς λόγους η συλλογή του συνόλου της ποσότητας. Ως εκ τούτου το 

παραγόμενο βιοαέριο ισούται ετησίως με 1.772.120 m3 . 

 

Εγκατεστημένη ισχύς 

Για την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου θα χρησιμοποιηθεί η 

τεχνολογία της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) μέσω 

κατάλληλης μηχανής εσωτερικής καύσης.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου για το 

διαθέσιμο δυναμικό είναι ίση με 11.517 m3 και η κατώτερη θερμογόνος ικανότητά 

του ισούται με 6,8 kWh ανά m3 υπολογίζεται η θερμική ενέργεια του καυσίμου (Εthf) 

ίση με 78.310 kWhth ανά ημέρα. 

Θεωρώντας ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης (ηel) ίσο με 37,4% (Walla et al., 2008) 

και δεδομένου ότι μια μονάδα ΣΗΘ λειτουργεί συνεχώς περίπου το 90% του έτους, η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (Eel) υπολογίζεται ως εξής: 

 

Εel= Εthf * ηel* 0,9 * 365 (kWhel/έτος) 
 

Συνεπώς η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ετησίως ισούται με 9.621 ΜWhel 

και η ονομαστική ισχύς της μονάδας με 1,22 MWel. 

Υπολογίζοντας τα αντίστοιχα μεγέθη μόνο για τον κατσίγαρο, η ημερήσια 

ποσότητα βιοαερίου θα ισούταν με 34,5 m3, η αντίστοιχη θερμική ενέργεια με 234,6 

kWth ενώ η εγκατεστημένη ισχύς θα ήταν αμελητέα και ίση με 3,6 kWel. 
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Πίνακας 1: Διαθέσιμο δυναμικό των οργανικών υπολειμμάτων του Δήμου Σουλίου και 
ποσότητα παραγόμενου βιοαερίου, Επεξεργασία: Ιδία 

Απόβλητα Ελαιοτριβείων 

Ελαιοτριβεία 
Επεξεργασία 

ελιάς (tn/y) 
Κατσίγαρος 

min-max(m3/y) 
Παραγόμενο 

βιοαέριο(m3/y) 

Μαργαρίτης 

Αριστείδης 
500 525-625 3150-3750 

Μπίνας Β, Μπίνας 

Ι.,Ντάγκας Φ. 
250 262,5-312,5 1575-1875 

Μαραζόπουλος 

Θωμάς 
150 157,5-187,5 945-1125 

Κώτσης Σπυρίδων 500 525-625 3150-3750 

Τσες 600 630-750 3780-4500 

Απόβλητα Τυροκομείων 

Τυροκομεία 
Επεξεργασία 

γάλακτος (tn/y) 

Απόβλητα 

(τυρόγαλο) (tn/y) 

Παραγόμενο 

Βιοαέριο (m3/tn) 

Μάστορας Ανδρέας  200 140 2520 

Παπαδόπουλος Β. Α 

ΕΠΕ 
800 600 10800 

Κάκος Ιωάννης ΣΙΑ 

Ο.Ε 
400 338,5 6093 

Σοφίας Κωνσταντίνος 

και Υιός Ο.Ε 
400 160 2880 

Ζήκου-Λιάμη Αφοί 300 210 3780 

Ζαχαρίας Ελευθέριος  550 385 6930 

Απόβλητα Ζωικού Κεφαλαίου 

Είδος Αρ. Ζώων 
Ετ. Ποσ/τα 

Αποβλήτων (tn/y) 

Παρ/μενο 

Βιοαέριο 

(m3/y)min-max 

Βοοειδή 
7.323 93.445 

1.196.089 -
1.794.133 

Χοίροι1 57 121 2.413 - 4.827 

Αιγοπρ/τα2 68.018 79.445 7.150.052 

 

4.2. Διαστασιολόγηση μονάδας βιοαερίου  

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαστασιολόγηση των βασικών τμημάτων της 

μονάδας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εν λόγω μονάδα, ονομαστικής ισχύος 1,22 MWel, 

μέσω της διαχείρισης ετησίως περίπου 89.522 tn αποβλήτων θα παράγει ημερησίως 

11.517 m3 βιοαερίου.  

 

 

 

                                                          
1 Εγχειρίδιο Βιοαερίου, Σιούλας Κωνσταντίνος et al, BigEast Project
2 ASAE,2003

   . . .      
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Χώροι συλλογής και αποθήκευσης 

Όσον αφορά στα κτηνοτροφικά απόβλητα, η ημερήσια πρώτη ύλη υπολογίστηκε 

σε 237 tn. Θεωρώντας: α) πυκνότητα μίγματος κοπριάς ίση με αυτή του νερού 

(ρνερού=1000 kg/m3) και β) συντελεστή ασφαλείας (f) 1,25 τότε ο απαιτούμενος 

όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται σε 297 m3. Η δεξαμενή θα έχει ύψος 6m και 

διάμετρο 4 m και θα καλύπτει συνολική έκταση 51 m2 .Για τα απόβλητα των 

ελαιοτριβείων με μέση ημερήσια ποσότητα 26,25 tn (η χρονική διάρκεια λειτουργίας 

τους λήφθηκε ίση με 80 ημέρες) υπολογίστηκε δεξαμενή όγκου 33 m3, ύψους 2 m 

και διαμέτρου 4,6 m, η οποία θα καλύπτει έκταση ίση με 66 m2. Τέλος, για τα 

απόβλητα των τυροκομείων, η μέση ημερήσια ποσότητα των οποίων ισούται με 4,2 

tn (η χρονική διάρκεια λειτουργίας λήφθηκε ίση με 220 ημέρες) υπολογίστηκε 

δεξαμενή απαιτούμενου όγκου 5,3 m3 . 

 

Συστήματα τροφοδοσίας 

Το σύστημα τροφοδοσίας αποτελείται από έμβολα τροφοδοσίας ή συστήματα 

μεταφορικών κοχλιών. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να τηρείται σταθερή και 

συνεχής ροή της πρώτης ύλης με μικρές θερμοκρασιακές διαφορές σε σχέση με τη 

θερμοκρασία που επικρατεί εντός του χωνευτήρα, διότι σε αντίθετη περίπτωση 

διαταράσσονται οι βιολογικές διεργασίες. 

 

Δεξαμενή χώνευσης 

Η δεξαμενή χώνευσης είναι συνεχούς ροής. Σε ημερήσια βάση, στο χωνευτή 

καταλήγουν περί τους 246 tn υλικού. Θεωρώντας χρόνο ζύμωσης (tx) ίσο με 30 

ημέρες και συντελεστή ασφαλείας (fx) ίσο με 1,25 ο απαιτούμενος όγκος ισούται με 

9.198 m3. Αναγκαία κρίνεται η δημιουργία τριών δεξαμενών όγκου 3.066 m3, 

διαμέτρου 12,8 m και ύψους 6 m η καθεμία, οι οποίες θα καταλαμβάνουν συνολική 

έκταση 1.545 m2. Οι δεξαμενές είναι κυλινδρικού σχήματος με κωνικό πυθμένα για 

εύκολη ανάδευση και εκκένωση των ιζημάτων άμμου και είναι κατασκευασμένες 

από ενισχυμένα προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος που καλύπτονται με 

τραπεζοειδείς μεταλλικές πλάκες και ενδιάμεση μόνωση. Μεμβράνη ειδικής ανοχής 

σε αποδόμηση και ανθεκτική σε διάβρωση καλύπτει τους θαλάμους αερίου πάνω 

από το επίπεδο του υγρού υπολείμματος σφραγίζοντας τες αεροστεγώς. Στο 

εσωτερικό υπάρχουν αναδευτήρες για τη συνεχή ανάδευση των υλικών (Wellinger et 

al., 2008). 

 

Εγκατάσταση βελτίωσης βιοαερίου  

Η αποθείωση και η ξήρανση του βιοαερίου πραγματοποιείται σε ειδικό πύργο – 

στήλη, εξωτερικά των χωνευτήρων. 

 

Εγκατάσταση αποθήκευσης βιοαερίου 

Το παραγόμενο βιοαέριο αποθηκεύεται, προσωρινά, σε κατάλληλες συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας σε ειδικές εγκαταστάσεις τουλάχιστον για μια ημέρα. Για 

την παραγόμενη ποσότητα της υπό μελέτη μονάδας (11.517 m3/ημέρα) απαιτείται 

μια δεξαμενή αποθήκευσης σφαιρικού σχήματος.  
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Μονάδα ΣΗΘ 

Το παραγόμενο βιοαέριο αφού περάσει από την διαδικασία καθαρισμού και 

αφύγρανσης οδηγείται σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης ονομαστικής ηλεκτρικής 

ισχύος 1,22 MWel όπου καίγεται παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.  

 

Δεξαμενή αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος  

Το χωνεμένο υπόλειμμα μεταφέρεται από τους αντιδραστήρες μέσω αγωγών σε 

δεξαμενές αποθήκευσης, όπου διαχωρίζεται σε στερεό και υγρό κλάσμα. 

Προκειμένου να αποτραπούν οι εκπομπές μεθανίου και οι οσμές η δεξαμενή είναι 

υδατοστεγής και σφραγλιζεται με αεροστεγή μεμβράνη. Το υγρό κλάσμα αντλείται 

από τη δεξαμενή και με βυτιοφόρα διατίθεται ελεγχόμενα ως λίπασμα στις 

καλλιέργειες ενώ το στερεό κλάσμα αφού ξηρανθεί, ενσακίζεται και διατίθεται ως 

εδαφοβελτιωτικό. 

Η δεξαμενή διαχωρισμού του χωνεμένου υπολείμματος υποδέχεται ημερησίως 

222 tn χωνεμένου υπολείμματος. Ο όγκος της υπολογίζεται σε 278 m3, εμβαδού 400 

m2, διαμέτρου 5 m και ύψους 4 m. Η συνολική επιφάνεια που είναι απαραίτητη για 

την εγκατάσταση των παραπάνω βασικών τμημάτων της μονάδας, ισούται περίπου 

με 2.200 m2. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη α) ύπαρξης ελεύθερων χώρων 

διέλευσης των οχημάτων μεταφοράς καθώς και β) κατασκευής επικουρικών χώρων 

(κτίριο ελέγχου κτλ) η παραπάνω επιφάνεια πρέπει να διπλασιαστεί. Συνεπώς η 

συνολική απαιτούμενη επιφάνεια είναι περίπου 4.400 m2. 

 

 

5. Οικονομική αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου 

 

5.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο και βασικές παραδοχές 

Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγκατάστασης διαμορφώθηκαν δύο 

εναλλακτικά σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη σύνθεση του 

χρηματοδοτικού σχήματος. Η αξιολόγηση των δύο σεναρίων πραγματοποιείται με 

βάση τον πίνακα των ταμειακών ροών τους, χρησιμοποιώντας τρία οικονομικά 

κριτήρια, ήτοι την Καθαρά 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:  

 

 !" = #$  %&'1 + ('
)

'*,
- .  / 

 

 

   . . .      
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όπου: 

 ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου  

 ΚΤΡi
 
= η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ  

 K
0 

= η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0  

 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου  

 r = το επιτόκιο προεξόφλησης 

Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) του κεφαλαίου ορίζεται ως το επιτόκιο 

προεξόφλησης που μηδενίζει τη χρηματοροή, δηλαδή 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:  

 

0 =  ! "#$%(1 + &')*%
,

%-.
/ 2 34 

 

όπου: 

 ΚΤΡi = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ  

 K0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0  

 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου  

 EBA = 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. Προκειμένου να καταστρωθούν οι πίνακες ταμειακών 

ροών για τα δύο εναλλακτικά σενάρια, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία 

όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ειδικότερα: 

 

Κόστος εγκατάστασης: Στο κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται τα κόστη 

για την ανέγερση/ κατασκευή των εγκαταστάσεων, το βασικό ηλεκτρο-

μηχανολογικό εξοπλισμό, τη μονάδα ΣΗΘ, τη σύνδεση στο δίκτυο και τις εργασίες 

διαμόρφωσης του χώρου. Για τη συγκεκριμένη μονάδα το κόστος λαμβάνεται ίσο με 

3.300 € ανά εγκατεστημένο kW.  

 

Ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας 

περιλαμβάνει κυρίως τα έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας, ιδιοκαταναλισκόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθειας και μεταφοράς πρώτης ύλης, ενοικίου έκτασης 

και ασφάλισης εξοπλισμού. Για τη συγκεκριμένη μονάδα και σύμφωνα με τη ΡΑΕ 

(2013) το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης λήφθηκε ίσο με 143 € ανά 
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εγκατεστημένο kW ενώ το κόστος προμήθειας πρώτων υλών εκτιμάται σε 0,023 € 

ανά kWh καυσίμου. 

 

Τιμή πώλησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Σύμφωνα με το Νόμο 

4254/2014 (υποπαρ.ΙΓ.5) η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο 

διαφοροποιείται με βάση το μέγεθος της μονάδας, το είδος βιομάζας που 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και την ύπαρξη επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, για 

μονάδες μικρότερες των 3 MWel η τιμή πώλησης ορίζεται στα 230 €/MWh εάν δεν 

έχει ληφθεί οποιαδήποτε μορφή κρατικής ενίσχυσης και στα 209 €/MWh για την 

περίπτωση που έχει ληφθεί. 

 

Τέλος 3% υπέρ ΟΤΑ: Σύμφωνα με το νόμο 3468/2006 (άρθρο 25), ποσοστό 3% 

της συνολικής, προ ΦΠΑ, αξίας της πωλούμενης ενέργειας διατίθεται στους δήμους 

εντός της χωρικής έκτασης των οποίων βρίσκονται οι σταθμοί ΑΠΕ.  

 

Τέλος, και για τα δύο σενάρια ελήφθησαν επιπλέον οι παρακάτω παραδοχές: 

· Διάρκεια αξιολόγησης της επένδυσης 20 έτη. 

· Επιτόκιο προεξόφλησης 6%. 

· Συντελεστής απόσβεσης 5%. 

· Συντελεστής φορολόγησης 26%. 

· Στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται ο πληθωρισμός. 

· Συντελεστής λειτουργίας μονάδας 90% (εξαιρούνται οι μέρες συντήρησης).  

Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την πώληση της θερμικής ενέργειας που 

παράγεται, καθώς δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο τηλεθέρμανσης, μπορεί όμως 

μελλοντικά να αποτελέσει σημαντικό έσοδο. Προσωρινά, θα καλύπτει τις ανάγκες 

για θέρμανση της ίδιας της μονάδας. Σημαντικά κέρδη, που επίσης δεν 

συνυπολογίστηκαν, μπορεί να αποφέρει η πώληση του χωνεμένου υπολείμματος ως 

εδαφοβελτιωτικού. Η τιμή του, ανάλογα με την χημική του σύσταση, κυμαίνεται 

μεταξύ 150 και 450 €/tn (Vavouraki, 2010). Τέλος, ένα επιπλέον οικονομικό όφελος 

που θα μπορούσε να μελετηθεί είναι το εισόδημα από την εμπορία δικαιωμάτων 

εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όπως προβλέπεται από το Πρωτόκολλο του 

Κιότο (Λιαντινιώτη, 2013).  

 

5.2 Επενδυτικά σενάρια  

Τα σενάρια που θα εξεταστούν είναι δύο και διαφοροποιούνται ως προς την 

πηγή χρηματοδότησης. 

Στο πρώτο σενάριο θεωρείται ότι το σύνολο του κόστους της επένδυσης 

καλύπτεται από ίδια κεφάλαια ενώ στο δεύτερο καλύπτεται κατά 40% από ίδια 

κεφάλαια και κατά 60% από τραπεζικό δανεισμό. Για την ανάλυση του δευτέρου 

σεναρίου πραγματοποιούνται επιπλέον οι εξής παραδοχές: 

· επιτόκιο δανεισμού 8% σε ονομαστικούς όρους 

· χρόνος αποπληρωμής δανείου 10 έτη 

Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές, καταστρώθηκαν οι ταμειακές ροές για κάθε 

σενάριο και προέκυψαν τα αποτελέσματα του Πίνακα 2:  

 

   . . .      
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 Σενάριο Ι Σενάριο ΙΙ 

Σύνολο επένδυσης 4.026.000€ 4.026.000€ 

Ίδια κεφάλαια 4.026.000€ 1.610.400 € 

Κρατική επιχορήγηση - - 

Δανεισμός - 2.415.600 € 

Έσοδα/Έτος 2.212.250 € 2.175.984€ 

Λειτουργικά 

έξοδα/Έτος 
898.240 € 898.240 € 

Τέλος υπέρ ΟΤΑ/Έτος 66.368 € 66.368 € 

Χρόνος επανείσπραξης 

κεφαλαίου 
4ο 3ο 

ΚΠΑ 7.727.294€ 7.736.654 € 

ΕΒΑ 25% 44% 

 

Στο πρώτο σενάριο η ΚΠΑ ανέρχεται σε 7.727.294€, ο ΕΒΑ ισούται με 25 % ενώ 

ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου είναι 4 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι η 

επένδυση παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και 

ιδιαίτερα ελκυστική. 

Στο δεύτερο σενάριο η ΚΠΑ ανέρχεται σε 7.736.654 €, ο ΕΒΑ ισούται με 44 % 

ενώ ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου είναι 3 έτη. Παρατηρείται ότι η ΚΠΑ 

είναι πενταπλάσια του ποσού που απαιτείται να καταβάλει ο επενδυτής και ο ΕΒΑ 

είναι ιδιαίτερα υψηλός. 

Συγκρίνοντας τους εσωτερικούς βαθμούς απόδοσης και τις καθαρές παρούσες 

αξίες μεταξύ των δύο επενδυτικών σχεδίων, προκύπτει πως το δεύτερο είναι 

ελκυστικότερο. 

 

6. Συμπεράσματα 

 

Η εγκατάσταση της προτεινόμενης μονάδας παραγωγής βιοαερίου είναι μια 

τεχνολογικά καινοτόμος πρόταση που προσδίδει στην περιοχή μελέτης 

περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη. Συγκεκριμένα, καλύπτει το κενό 

της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων (κατσίγαρος, τυρόγαλα και 

κτηνοτροφικά απόβλητα). Ειδικότερα, ετησίως, 89.500 τόνοι αποβλήτων 

αγροτοδιατρφοφικών δραστηριοτήτων θα υπόκεινται σε διαχείριση, μειώνοντας το 

αντίστοιχο ρυπαντικό φορτίο.  

Μέσω της κατασκευής μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου δεν επιδιώκεται 

μόνο η ανακούφιση της περιοχής από το δύσοσμο και ρυπογόνο φορτίο των 

αποβλήτων, αλλά και η αξιοποίηση του οργανικού τους περιεχομένου για την 

παραγωγή καθαρής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, η περιοχή μελέτης συμβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 

και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό μίγμα. Συγκεκριμένα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για την περίπτωση της Ελλάδας η ποσότητα CO2 που 
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εκπέμπεται από το σύνολο των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι 989 g/KWh (ΙΕΑ, 2011), εξοικονομούνται 9.515 τόνοι CO2 ανά έτος. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αγοραία τιμή πώλησης των δικαιωμάτων 

εκπομπών CO2, ήτοι την τιμή που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο 

ρύπων, η οποία ισούται με περίπου 6 € ανά τόνο CO2 προκύπτει ετήσιο εξωτερικό 

όφελος από την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων ίσο με 57.000 €. Επίσης, 

δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής3 το εξωτερικό κόστος από την απόρριψη των αποβλήτων σε Χ.Υ.Τ.Α 

αντιστοιχεί σε 11 € ανά τόνο αποβλήτου, ενώ σε Χ.Α.Δ.Α, αντιστοιχεί σε 20 € ανά 

τόνο αποβλήτου, το εξωτερικό όφελος από τη διαχείριση ετησίως 2.100 τόνων 

κατσίγαρου αντιστοιχεί σε 42.000 €. 

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το Δήμο Σουλίου, προκύπτει ότι ακόμη 

και αν αξιοποιηθεί μόνο το μισό από το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας, είναι εφικτή 

η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

ονομαστικής ισχύος 1,22 MWel. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται και θα 

πωλείται στο εθνικό σύστημα μεταφοράς, με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης, ενώ η 

θερμική προς το παρόν θα καλύπτει τις ίδιες ανάγκες της μονάδας. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι μελλοντικά η θερμική ενέργεια μπορεί να καλύψει μέρος των 

αναγκών θέρμανσης όμορων οικισμών μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης ή να διατεθεί 

γα να καλύψει τις ανάγκες θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.  

Σημαντικά έσοδα μπορούν να προκύψουν επίσης από την πώληση του 

χωνεμένου υπολείμματος, το οποίο λόγω της καλής χημικής του σύστασης θα είναι 

εμπορεύσιμο ως άριστης ποιότητας εδαφοβελτιωτικό σε τιμές που μπορεί να 

φτάσουν και τα 450€/tn. 

Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση απέδειξε πως η συγκεκριμένη μονάδα δεν 

αποτελεί μόνο πρόταση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των οργανικών 

αποβλήτων, αλλά και μια ιδιαιτέρως επικερδή επένδυση παρά το μεγάλο αρχικό 

κόστος κεφαλαίου. Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν δεν αφορούν μόνο τους 

εμπλεκόμενους με τη δραστηριότητα αλλά και την τοπική κοινωνία συνολικά καθώς 

πρόκειται για μια τεχνολογικά καινοτόμα δραστηριότητα που δημιουργεί τέσσερις 

μόνιμες θέσεις εργασίας, έσοδα για το Δήμο της τάξης των 66.368 € ετησίως, ετήσιο 

εξωτερικό όφελος 99.000 €, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει το κατάλληλο υπόβαθρο 

για περαιτέρω αναπτυξιακές δραστηριότητες. 
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Περίληψη 

 

Τα ανενεργά λατομεία αποτελούν συνήθη εικόνα στο ελληνικό αστικό και 

αγροτικό τοπίο. Η οπτική ρύπανση που η εικόνα του άδειου βουνού δημιουργεί είναι 

ένα μόνο από τα πολλά προβλήματα των χώρων αυτών. Η αποκατάσταση των 

εγκαταλειμμένων λατομείων αποτελεί την κύρια αντιμετώπιση των προβλημάτων 

και συνίσταται στην εξυγίανση των χώρων και στην μερική επαναφορά του 

προηγούμενου φυσικού τοπίου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις διεθνώς, αλλά και 

στην Ελλάδα, η αποκατάσταση λατομικών χώρων συνέβαλε στη δημιουργία νέων, 

σύγχρονων πολυχώρων με χρήσεις αναψυχής και πολιτισμού. 

Στην εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση αποκατάστασης του ανενεργού 

λατομείου «Βιέρο», του Δήμου Σουλίου. Η επιτόπια έρευνα ανέδειξε τα προβλήματα 

αλλά και τις δυνατότητες του χώρου. Κεντρική ιδέα της αποκατάστασης είναι η 

αναβάθμιση του χώρου  του λατομείου και η δημιουργία ενός χώρου αναψυχής για 

την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής αλλά και με στόχο την 

προσέλκυση επισκεπτών. Με βασικό άξονα τη δημιουργία δύο λιμνών στον πυθμένα 

του λατομείου, χωροθετούνται χρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης, οι οποίες συμπληρώνονται από φυτεύσεις με είδη 

τοπικής βλάστησης. 

 

 

Abstract 

 

Abandoned quarries form a usual scene of Greek urban and rural landscape. The 

visual pollution deriving from the view of an empty mountain has been just one of 

the many problems of these places. Rehabilitation of abandoned quarries forms the 

main solution to these problems and it consists in the improvement of the places and 

the partial reforming of the previous natural landscape. However, in many cases, 

internationally and in Greece, rehabilitation of abandoned quarries contributed in 

the creation of new, modern recreational and cultural multi-places. 

In this paper, a proposal for the rehabilitation of the abandoned “Viero” quarry, 

in the Municipality of Souli, is presented. In situ research revealed the problems and 

the potentialities of the place. The central idea of the rehabilitation proposal is the 

physical improvement of the quarry and the creation of a recreational place in order 

for the needs of local habitants to be met as well as for visitors to be attracted. With 

the main design-idea the creation of two lakes in the bottom of the quarry, sports 

activities and environmental awareness uses are proposed accomplished by planting 

of local plant species.  
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1. Εισαγωγή 

 

Στη χώρα μας εντοπίζονται διάσπαρτοι ανά την επικράτεια εκατοντάδες 

λατομικοί χώροι. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ το 2009, υπήρχαν συνολικά 195 

λατομεία εκ των οποίων 159 ενεργά και 36 σε αποκατάσταση. Μόλις τρία χρόνια 

μετά, το 2012, τα λατομεία που υπέβαλαν δελτία δραστηριότητας μειώθηκαν σε 165, 

δηλαδή περίπου το 16% σταμάτησε να λειτουργεί ή λειτουργεί παράνομα. H μείωση 

των ενεργών λατομείων, συνεπάγεται την αύξηση του αριθμού των 

εγκαταλελειμμένων λατομικών χώρων. Ένας από αυτούς είναι το λατομείο στην 

θέση «Βιέρο» κοντά στους οικισμούς Σκάνδαλο και Γαρδίκι. 

Κάθε εξορυκτική δραστηριότητα, όσο προσεκτικά σχεδιασμένη και αν είναι, έχει 

ένα περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στην περίπτωση των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων 

(open pit) οι επιπτώσεις είναι εντονότερες εξαιτίας της οπτικής ρύπανσης που 

δημιουργείται. Εντούτοις, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης, γεννά την υποχρέωση 

της αποκατάστασης, όπως εξάλλου ορίζεται και νομικά, σύμφωνα με τον Κανόνα 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Άρθρο 89, παραγρ.2): «Η προστασία του 

περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή που επιβάλλεται να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχετικά μέτρα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τη συντομότερη δυνατή 

επίτευξη αποτελέσματος, τα παραπάνω μέτρα πρέπει να συμβαδίζουν με την εξέλιξη 

των εργασιών». 

Ο όρος αποκατάσταση (restoration) νοείται ως η διαδικασία πλήρους 

επαναφοράς του οικοσυστήματος στην αρχική του κατάσταση (Bradshaw and 

Chadwick, 1980). Επειδή, όμως, κάτι τέτοιο είναι, ουσιαστικά, σχεδόν αδύνατο να 

επιτευχθεί, η αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων αναφέρεται στην 

επαναφορά των βασικών χαρακτηριστικών τους, όπως ήταν πριν την εκμετάλλευση, 

αλλά παράλληλα και στην ανάπλασή τους (rehabilitation), ώστε με την κατάλληλη 

διαμόρφωση να υποδεχτούν μια νέα χρήση. Εν ολίγοις, οι αποκαταστάσεις 

«..μπορούν να εξυπηρετήσουν παραγωγικούς σκοπούς, να διευκολύνουν την 

αναψυχή, να έχουν αυστηρά προστατευτικό χαρακτήρα, να δημιουργήσουν την 

υποδομή εγκατάστασης άγριας ζωής και να επιτρέψουν νέες χρήσεις..» (Τζεφέρης, 

2015). 

Μια νέα χρήση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δίνει αξία στον χώρο και τον 

αναβαθμίζει περιβαλλοντικά, αλλά, επίσης, μπορεί να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις ένταξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή 

στην οποία βρίσκεται ο ανενεργός λατομικός χώρος. Η αποκατάσταση ενός 

λατομείου μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Με τον 

κατάλληλο σχεδιασμό ένα λατομείο  μπορεί να μετατραπεί σε καλλιεργήσιμο χώρο, 

σε οικισμό, σε βιομηχανική μονάδα, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε 

χώρο αναψυχής, σε πάρκο διασκέδασης κ.λπ. Οι επιλογές πρέπει να στηρίζονται 

στην μελέτη της μορφής του τοπίου, του ευρύτερου περιβάλλοντος του εξορυκτικού 

χώρου (δηλαδή το είδος των οικοσυστημάτων, το υδάτινο δυναμικό, οι 

γεωμορφολογικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες κλπ.), των αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας, καθώς και των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων.  

198



Στην εργασία αυτή μελετάται η αποκατάσταση του λατομείου στο «Βιέρο», με 

σκοπό την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει δημιουργήσει η 

εκμετάλλευσή του και την ανάδειξη της δυνατότητας αξιοποίησής του μέσω της 

μετατροπής του σε ένα χώρο κοινωφελών χρήσεων. Επιμέρους στόχοι, για το 

λατομείο, στην κατεύθυνση αυτή, είναι οι εξής: 

· Να μην αποτελεί πλέον χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων. 

· Να μετατραπεί σε έναν ασφαλή και ελεγχόμενο χώρο. 

· Να αποτελέσει έναν χώρο αναψυχής και δραστηριοτήτων για τους  

κατοίκους.  

· Να αποτελέσει, εν δυνάμει, πόλο έλξης τουρισμού για την περιοχή. 

 

2. Παραδείγματα Αποκαταστάσεων 

 

Παραδείγματα αποκατάστασης λατομείων υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Σε 

πολλές περιπτώσεις, περιοχές που έχουν δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα κατά το 

παρελθόν, μετά την αποκατάστασή τους ελάχιστα θυμίζουν την πρότερη 

εκμετάλλευση. Στην ενότητα που ακολουθεί, παρατίθενται μερικά παραδείγματα 

όπου ο πρώην λατομικός χώρος έπαψε να αποτελεί πρόβλημα, απέκτησε νέα πνοή 

και αποσβένοντας το κόστος της αποκατάστασής του, δημιούργησε μια πηγή 

εσόδων μέσω των νέων χρήσεων που χωροθετήθηκαν στα όριά του. 

 

2.1 Λατομικό Πάρκο στην κομητεία Stearns (Μινεσότα) 

Πρόκειται για έναν πρώην λατομικό χώρο εξόρυξης γρανίτη, ο οποίος μετά από 

130 χρόνια λειτουργίας μετατράπηκε σε ένα λατομικό πάρκο, έκτασης 2.768 

στρεμμάτων (684 acres). Το πάρκο περιλαμβάνει φυσικά χαρακτηριστικά, όπως 

γραφικά δάση, λιβάδια, υγροτόπους, ποικιλία χλωρίδας, αλλά και τεχνητά 

χαρακτηριστικά, όπως αρκετά μεγάλους λόφους από λαξευμένα απομεινάρια 

πετρωμάτων που είχαν εξορυχτεί. Επίσης, φιλοξενεί μια ποικιλία δραστηριοτήτων, 

όπως, για παράδειγμα, κολύμβηση σε τεχνητές λίμνες, ψάρεμα πέστροφας, 

πεζοπορικές διαδρομές, αναρρίχηση, πίστες σκι, χώρο πικ νικ κ.α. 

 

2.2 Βοτανικός κήπος Chenshan στο Songjiang, Σανγκάη 

Από την περιοχή του λατομείου, στη νότια πλευρά του λόφου Chenshan, τα 

πυριγενή πετρώματα, τα οποία εξορυσσόταν για δεκαετίες, χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή των θεμελίων της Σαγκάης, τους δρόμους και τα κτίρια της. Το 

λατομείο έκλεισε στη δεκαετία του 1980, έμεινε ένας άγονος τόπος και γέμισε με 

νερό. Κατά την αποκατάσταση, η λίμνη του λατομείου διατηρήθηκε και έγινε το 

επίκεντρο του βοτανικού κήπου που δημιουργήθηκε γύρω της. Προστέθηκε ένας 

καταρράκτης με νερό που αντλείται από την λίμνη και μια εξέδρα που επιτρέπει 

στους επισκέπτες να κατέλθουν από την κορυφή του λατομείου προς την όχθη της 

λίμνης, 30 μέτρα πιο κάτω. 
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Εικόνα 2. Λατομείο στο Songjiang πριν και μετά την αποκατάσταση  

(πηγή: landscapevoice.com) 

 

2.3 Παραδείγματα αποκατάστασης στην Ελλάδα 

Δεν είναι λίγα και τα παραδείγματα αποκατάστασης εντός του ελλαδικού 

χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται, το μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας (Vagonetto) που 

έχει μετατραπεί σε ένα πόλο έλξης τουρισμού στην Άμφισσα, το τεχνολογικό πάρκο 

Λαυρίου, το ανοικτό μουσείο λατομικής τέχνης που έχει διαμορφωθεί στα παλαιά 

λατομεία μαρμάρου του Διονύσου στην Αττική, η κατασκευή πίστας μότο-κρος στη 

Μεγαλόπολη που έχει γίνει σε χώρο παλαιού ορυχείου, οι μετατροπές παλαιών 

λατομικών χώρων εντός του οικιστικού ιστού της Αθήνας σε ανοιχτά θέατρα/χώρους 

εκδηλώσεων όπως το θέατρο Λυκαβηττού, το θέατρο Βράχων και το θέατρο Πέτρας. 

 

3. Ιστορία λατομείου αδρανών στην θέση «Βιέρο» 

 

Το υπό μελέτη λατομείο ανήκει στην κοινότητα Σκανδάλου και λειτουργεί από 

τις αρχές τις δεκαετίας του ’80. Πριν την εξόρυξη των υλικών, αποτελούσε ομαλή 

πλαγιά με κλίση 20-30%. Η έκταση της περιοχής του λατομείου ανήκει στις άγονες 
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δασικές εκτάσεις και έχει δασική μορφή σύμφωνα με τον Ν. 998/79 περί δασών και 

δασικών εκτάσεων (Τσουμάνης, 2003). Το 1999 ο πρώην Δήμος Αχέροντα, στου 

οποίου την δικαιοδοσία ήταν το λατομείο αποφάσισε την διακοπή της λειτουργίας 

του. Αιτία ήταν η απουσία κάποιας δράσης αποκατάστασης, το γεγονός ότι υπήρχαν 

σχέδια για εγκατάσταση του Δημαρχιακού Μεγάρου της περιοχής πλησίον του 

λατομείου αλλά και η εγγύτητα του με το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο της 

περιοχής (100 μέτρα). 

 Το 2000, ο Δήμαρχος Αχέροντα καταγγέλλει στην Νομαρχιακή Αυτ/ση 

Θεσπρωτίας πως η εκμετάλλευση συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει άδεια, πλέον, με το 

πρόσχημα της αποκατάστασης του χώρου. Αυτή η αντιπαράθεση φαίνεται να 

συνεχίζεται έως το 2001 όταν με συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

αποφασίζεται, σε συνεργασία με τον εκμεταλλευτή του λατομείου, η αποκατάσταση 

του χώρου με πρανή και όχι με πατάρια (αναβαθμίδες). Το 2003, μάλιστα, 

πραγματοποιείται μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης που προτείνει την 

διαμόρφωση του χώρου, ώστε να δημιουργηθεί τοπική υπαίθρια αγορά για τον Δήμο 

Αχέροντα. Η παράνομη εκμετάλλευση συνεχίζεται όμως, ενώ ο Δήμος Αχέροντα 

στέλνει, έπειτα, νέα μελέτη αποκατάστασης για το λατομείο, το οποίο φαίνεται να 

έχει πλέον έκταση 88.349 τ.μ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Τοπογραφικό διάγραμμα λατομικού χώρου (πηγή: Τσουμάνης, 2003) 

 

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η 

αποκατάσταση  έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό μέρος του πρανούς, το οποίο 

κρατά μη ορατό το λατομικό χώρο, από την πλευρά του οδικού δικτύου που ενώνει 

την Παραμυθιά με τις κοινότητες Σκανδάλου, Γαρδικίου και Γλυκής. Όλος ο 
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υπόλοιπος χώρος του λατομείου είναι εγκαταλειμμένος και έχει μετατραπεί σε χώρο 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ιδιαίτερα ελαστικών και εξαρτημάτων 

αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι παραμένει ένας χώρος χωρίς φύλαξη, ή 

κάποιου είδους περίφραξη, γεγονός που καθιστά ανεξέλεγκτη την απόθεση 

απορριμμάτων. Έτσι, πολύ κοντά στην κοινότητα Γαρδικίου , δημιουργείται μια 

πολύ επικίνδυνη, για την δημόσια υγεία, αφύλαχτη ζώνη.  

Ο επισκέπτης του χώρου διαπιστώνει ότι σχεδόν στο σύνολο του 

εγκαταλελειμμένου λατομείου υπάρχουν πρανή με πολύ μεγάλες κλίσεις, τα οποία 

φέρουν στις βάσεις τους κώνους κορημάτων, που είτε προέρχονται από ολισθήσεις 

υλικού πάνω στις απότομες πλαγιές είτε από παραμένον υλικό από την παράνομη 

λατόμευση. Σε μερικά σημεία, μάλιστα, υπάρχουν μεγάλοι επισφαλείς όγκοι που 

μόλις συγκρατούνται. Ο κίνδυνος κατολίσθησης και κατακρημνίσεων είναι ορατός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Πρόσφατη φωτογραφία του λατομείου, όπου μεγάλοι όγκοι υλικού κινδυνεύουν 

να κατολισθήσουν ανά πάσα στιγμή 

 

Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ΧΑΔΑ, ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό, εξαιτίας του ότι το 

δάπεδο της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε δύο σημεία κάτω από το νερό, 

σχηματίζοντας μικρές λίμνες. Σίγουρα μέρος του νερού είναι όμβρια ύδατα. Το 

λατομείο συνορεύει και με το ρέμα του Κωκυτού, ο οποίος ουσιαστικά το 

«κυκλώνει», αφού η κοίτη του αναπτύσσεται περιμετρικά της βορειοδυτικής 

πλευράς του λατομικού χώρου. Δεδομένου, επίσης, ότι η περιοχή αποτελείται από 

ασβεστολιθικά υδροπερατά πετρώματα, τα συσσωρευμένα ύδατα του λατομείου, 

πιθανά, επικοινωνούν με το ρέμα. Συνεπώς, τα νερά του Κωκυτού βρίσκονται σε 

διαρκή επαφή με μια σημαντική εστία ρύπανσης. 
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Εικόνα 6. Φωτογραφία από την σημερινή κατάσταση του λατομείου, όπου είναι φανερή η 

μετατροπή του σε ΧΑΔΑ 

 

3.2 Δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης του χώρου 

Ο χώρος του λατομείου μπορεί να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής και 

δραστηριοτήτων για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, εφόσον απαλλαχθεί 

από τα απορρίμματα και καταστεί ασφαλής. Ο περιβάλλων χώρος του λατομείου 

είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, καθώς διαθέτει μια πανοραμική θέα τόσο προς 

τον κάμπο της Παραμυθιάς, όσο και προς τα Όρη Παραμυθιάς. Το γεγονός ότι 

συνορεύει με τον Κωκυτό, έχει ευνοήσει την δημιουργία υποβαθμισμένης μεν, 

ποικίλης δε βλάστησης, γύρω από το λατομείο, καθώς και στο εσωτερικό του, σε 

σημεία όπου υπάρχει ελάχιστο χώμα. Ενδεικτικά, εντοπίζονται είδη αζωνικής 

βλάστησης (πχ. μικρά πλατάνια), κουτσουπιές, αγριοβελανιδιές και πουρνάρια, 

μέχρι ξηρικά φυτά όπως θυμάρια και ασφάκες. Στα πλαίσια της αποκατάστασης του 

χώρου κρίνεται αναγκαία η μελέτη της υφιστάμενης βλάστησης και η αξιοποίησή 

της. 

Η δημιουργία μιας όμορφης περιπατητικής διαδρομής κατά μήκος του 

λατομικού χώρου, αποτελεί μια δυνατότητα. Για την κατασκευή της μπορούν να 

αξιοποιηθούν, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, και οι υφιστάμενοι δρόμοι, οι 

οποίοι είχαν διανοιχθεί για την διευκόλυνση των εργασιών εξόρυξης. Το λατομείο 

είναι τοποθετημένο σε στρατηγικό σημείο στον Δήμο Σουλίου, καθώς απέχει μόλις 

12 χιλιόμετρα από την Παραμυθιά και περίπου 8 χλμ από τον ποταμό Αχέροντα, που 

αποτελεί πόλο έλξης τουρισμού για την περιοχή. Βάσει αυτών και δεδομένης της 

ύπαρξης πλούσιας βιοποικιλότητας στην περιοχή και συνεχώς επεκτεινόμενων 

ορειβατικών μονοπατιών, προτείνεται η χωροθέτηση ενός περιπτέρου ενημέρωσης 

για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, καθώς και για τις υφιστάμενες 

διαδρομές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ώστε να έχει την ευκαιρία να έρθει 

σε επαφή με τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Τέλος, το ανάγλυφο του λατομείου, 
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παρά την επικινδυνότητά του, εφόσον διαμορφωθεί, θα επιτρέψει την χωροθέτηση 

αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής. 

 

4. Πρόταση αποκατάστασης του λατομείου 

 

Κεντρική ιδέα της πρότασης αποκατάστασης είναι, διαμέσου κομβικών 

παρεμβάσεων, το εγκαταλελειμμένο λατομείο στην θέση «Βιέρο» να μεταμορφωθεί 

σε ένα πάρκο αναψυχής, το οποίο θα φιλοξενεί ποικιλία δραστηριοτήτων που θα 

απευθύνονται, κυρίως, στην νέα γενιά. Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού είναι η 

δημιουργία  των δύο τεχνητών λιμνών που γύρω τους θα χωροθετηθούν οι εξής 

επεμβάσεις: 

· Φύτευση γηγενών ειδών βλάστησης με υδροσπορά 

· Περιπατητικό μονοπάτι 

· Πίστα skateboard 

· Πίστα αναρρίχησης 

· Χώρος εναέριων περασμάτων 

· Βοτανικός κήπος 

· Παιδική χαρά 

· Κατασκευές με φυσική δόμηση 

 

4.1 Δημιουργία τεχνητών λιμνών 

Αξιοποιώντας την παρουσία των δύο μεγάλων κοιλωμάτων στο δάπεδο του 

λατομείου και το γεγονός ότι περιέχουν νερό, προτάθηκε η δημιουργία δύο 

τεχνητών λιμνοδεξαμενών. Το σημαντικότερο στοιχείο στο σχεδιασμό τους είναι η 

ανεύρεση νερού για την πληρωσή τους. Η πιο απλή λύση είναι η άντληση από το 

γειτονικό ρέμα του Κωκυτού. Η πλήρωση μπορεί να υποβοηθηθεί και από ένα 

σύστημα συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων από την επιφάνεια του λατομείου, η 

οποία θα λειτουργεί σαν λεκάνη απορροής. Με αυτό τον τρόπο και δεδομένου του 

μεγάλου ύψους βροχόπτωσης της περιοχής, οι λίμνες θα μπορούν να γεμίζουν τους 

χειμερινούς μήνες. 

 

4.2 Περιπατητικό μονοπάτι 

Προτείνεται η δημιουργία περιπατητικού μονοπατιού ανάμεσα στις δύο λίμνες, 

πάνω στον ήδη υπάρχοντα δρόμο, ο οποίος είχε διανοιχθεί ώστε να εξυπηρετεί τις 

εξορυκτικές εργασίες και ο οποίος διατρέχει κατά μήκος το λατομείο. Στην 

αριστερή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 9, λίμνη προτείνεται η κατασκευή μιας 

γέφυρας, η οποία θα συνδέει το κυρίως μονοπάτι με το δυτικό μέρος του λατομείου. 

Στην δεξιά λίμνη, προτείνεται η κατασκευή μιας αποβάθρας, όπου μπορούν να 

λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες σχετικές με την λίμνη (πχ. βαρκάδα, πλωτές 

πλατφόρμες κ.α.). 
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Εικόνα 8. Υφιστάμενη κατάσταση λατομείου με τα κοιλώματα στο δάπεδο του λατομείου 

 

 

 

Εικόνα 9. Μετατροπή των κοιλωμάτων σε τεχνητές λίμνες, με αποβάθρα στην δεξιά και 

περιπατητικό μονοπάτι ενδιάμεσα 
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4.3 Αποκατάσταση βλάστησης με υδροσπορά 

Η εγκατάσταση της βλάστησης σαν μέρος της αποκατάστασης ενός λατομικού 

χώρου εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Στο συγκεκριμένο λατομείο, εκτός από 

βελτίωση των οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου, η νέα βλάστηση θα 

σταθεροποιήσει το έδαφος, θα το προστατέψει από την δράση της διάβρωσης και θα 

παρέχει καταφύγιο στην πανίδα της περιοχής που θα επανέλθει με την 

αποκατάσταση. Συνεπώς, θα συμβάλλει και στην αναβίωση του οικοσυστήματος. 

Επιλέχθηκε ως μέθοδος αποκατάστασης της βλάστησης η υδροσπορά με 

κυτταρίνη. Η μέθοδος στηρίζεται στην ανάμιξη, μέσα σε ένα ειδικό βυτίο με νερό, 

σπόρων, λιπάσματος, κυτταρίνης, συγκολλητικών υλικών, βελτιωτικών εδάφους και 

συγκρατητών υγρασίας. Εκτοξεύοντας με ένα κανόνι το μίγμα αυτό προς την 

επιφάνεια προς φύτευση, οι σπόροι έρχονται σε πολύ καλή επαφή με το έδαφος 

χωρίς να επιτρέπονται κενά αέρα ανάμεσα στο έδαφος και το σπόρο. Τα 

περιεχόμενα του μίγματος, προσφέρουν στον σπόρο ιδανικό περιβάλλον βλάστησης 

και ανάπτυξης. Επιπλέον, η κυτταρίνη καλύπτει και προστατεύει το σπόρο από τις 

εχθρικές καιρικές συνθήκες και δεν του επιτρέπει να παρασυρθεί από πιθανή 

βροχόπτωση μετά την εφαρμογή. Συνεπώς, αυτή η μέθοδος θα έχει τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται μεγάλη ποσότητα επιχωμάτωσης και 

χωρίς να αποτελούν πρόβλημα οι απότομες κλίσεις του αναγλύφου του λατομείου ή 

οι συχνές βροχοπτώσεις της περιοχής. 

 

4.4 Κομβικά σημεία παρεμβάσεων της αποκατάστασης 

Σε επόμενο στάδιο της αποκατάστασης, προτείνεται η χωροθέτηση ορισμένων 

κατασκευών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτές, ώστε ο χώρος του λατομείου 

να επαναχρησιμοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παρακάτω 

αναφέρονται επιγραμματικά οι προτάσεις και παρουσιάζονται και στις εικόνες που 

ακολουθούν: 

 

Πίστα skateboard, η οποία θα αξιοποιεί το υπάρχον ανάγλυφο του λατομείου και 

τις ιδιαίτερες κλίσεις του και θα δώσει μια διέξοδο στην νεολαία της περιοχής, 

συνδυαζόμενη με τα γήπεδα τα οποία υπάρχουν γύρω από το λατομείο (Εικόνα 10, 

11). 

 

Πίστα αναρρίχησης, η οποία θα χωροθετηθεί σε κατάλληλες αναρριχητικές 

επιφάνειες. Εάν προκύψουν μεγάλοι όγκοι υλικού κατά την αναδιαμόρφωση του 

χώρου, αυτοί μπορούν να παραμείνουν σε επιλεγμένα σημεία για αναρρίχηση τύπου 

bouldering, δηλαδή αναρρίχηση σε χαμηλά βράχια, χωρίς τη χρήση σκοινιού, με 

χρήση, ειδικών στρωμάτων (Εικόνα 12). 
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Εικόνα 10. Προτεινόμενος χώρος στο δυτικότερο τμήμα του λατομείου για εγκατάσταση 

πίστας skateboard 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Απεικόνιση του χώρου μετά την κατασκευή πίστας skateboard. Στα δεξιά 

απεικονίζεται και ένα μικρό παρατηρητήριο που θα βλέπει προς τον κάμπο της Παραμυθιάς 
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Εικόνα 12. Επιφάνεια κατάλληλη για αναρρίχηση εντός του λατομικού χώρου (αριστερά) και 

απεικόνιση τοίχου αναρρίχησης πάνω στην επιφάνεια μετά την αποκατάσταση (δεξιά). 

 

Xώρος εναέριων περασμάτων (flying fox), το οποίο αποτελεί ένα 

κατεξοχήν άθλημα εναλλακτικού τουρισμού. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

χώρου (ύψος, απόσταση σημείων χωροθέτησης κ.α.) δεν ανταποκρίνονται σε 

υψηλές απαιτήσεις όσων ασχολούνται συστηματικά με το άθλημα, ωστόσο 

δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την εκμάθηση του αθλήματος, ειδικά για 

νεαρές ηλικίες (Εικόνα 13, 14). 

 

      Βοτανικός κήπος, ο οποίος δεν θα βρίσκεται απαραίτητα σε ένα σημείο, αλλά 

θα αποτελείται από διάσπαρτα τμήματα στο σύνολο του χώρου και κατά μήκος των 

περιπατητικών διαδρομών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να γνωρίσει την χλωρίδα 

της περιοχής, η οποία περιέχει ποικιλία αγριοβότανων και χαμηλής βλάστησης 

(ασφάκα, πουρνάρια, αγριοκαστανιές κ.λπ). 

 

Παιδική χαρά, η οποία θα αποτελεί έναν περιφραγμένο χώρο στο νοτιότερο 

τμήμα του λατομείου, ανάμεσα στην εγκαταλειμμένη μονάδα επεξεργασίας 

αδρανών και το ρέμα του Κωκυτού (Εικόνα 15, 16). 
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Εικόνα13. Δρόμος που διασχίζει κατά μήκος το λατομείο μέσα από στενό πέρασμα 

κατάλληλο για χωροθέτηση χώρου Flying fox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Ο χώρος μετά την αποκατάσταση. Στα αριστερά διακρίνεται και τμήμα του 

βοτανικού κήπου, παραπλεύρως του δρόμου που έχει μετατραπεί σε περιπατητικό μονοπάτι 
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Εικόνα 15. Άποψη του νοτιότερου τμήματος του λατομείου μεταξύ της μονάδας 

επεξεργασίας αδρανών και του Κωκυτού 

Εικόνα 16. Απεικόνιση χωροθέτησης της παιδικής χαράς, τμήματος του βοτανικού 

κήπου και κιόσκι όπου καταλήγει το περιπατητικό μονοπάτι 

 

 

Ξύλινες εξέδρες/σκαλοπάτια, οι οποίες θα δίνουν πρόσβαση προς την όχθη 

της λίμνης και θα οριοθετούν έναν χώρο πικ νικ και αναψυχής (Εικόνα 17, 18). 

 

Βασική μέριμνα πρέπει να δοθεί και στην περίφραξη του χώρου. Η περίφραξη 

κρίνεται απαραίτητη, τόσο ώστε να σταματήσει η ρίψη απορριμμάτων, όσο και στο 

να βοηθήσει να οριοθετηθεί ο νέος χώρος και να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια 

των εργασιών της αποκατάστασης.  

 

 

 

210



Εικόνα 17. Άποψη της υφιστάμενης κατάστασης της λίμνης που γειτνιάζει με βιοτεχνική 

μονάδα στο βάθος αριστερά 

 

 

Εικόνα 18. Απεικόνιση όχθης τεχνητής λίμνης μετά την αποκατάσταση, με χώρους 

πρασίνου και αναψυχής. 

 

4.5  Κατασκευές με φυσική δόμηση 

Η φυσική δόμηση είναι μια δομική προσέγγιση προσανατολισμένη στη χρήση 

τοπικών, προσεκτικά επιλεγμένων ή και ανακυκλωμένων υλικών, απλών εργαλείων 

και τεχνικών. Συνήθως, η φύση μας εξασφαλίζει τα δομικά υλικά που χρειαζόμαστε. 

Για αυτό το λόγο, προτείνεται η επιλογή αυτής της μεθόδου για τις κατασκευές που 

θα επιλεχθούν να πλαισιώσουν την αποκατάσταση του λατομικού χώρου. 

Απαιτείται, σαφώς, ο προσδιορισμός των υλικών τα οποία υπάρχουν σε πληθώρα 

στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη επεξεργασία ή μεταφορά. 

Με αυτόν τον τρόπο τα οικονομικά και περιβαλλοντολογικά κόστη των εργασιών θα 

είναι χαμηλά και το αποτέλεσμα των εργασιών θα βρίσκεται σε πλήρη οπτική 

αρμονία με το περιβάλλον. 

   . . .      
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Εικόνα 19. Υφιστάμενη κατάσταση κεντρικού τμήματος λατομείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Απεικόνιση αποκατάστασης όπου φαίνεται η περιπατητική διαδρομή που την 

πλαισιώνουν ο βοτανικός κήπος και κατασκευές cob (αριστερά περίπτερο, δεξιά παγκάκι) 

 

 

5. Συμπεράσματα 

 

Τα λατομεία αποτελούν, κατά γενική ομολογία, «πληγές» για το σύγχρονο 

αστικό και αγροτικό τοπίο. Τα λατομεία αδρανών βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, 

κοντά σε κατοικημένες περιοχές, λόγω του ότι εξυπηρετούν έργα υποδομής. 

Συνεπώς, πέραν των οχλήσεων που δημιουργούνται κατά το διάστημα λειτουργίας 

τους, η εγκατάλειψη τους, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες εργασίες 

αποκατάστασης, αφήνει στην περιοχή ως παρακαταθήκη ένα κατεστραμμένο τοπίο 

και εν δυνάμει μια πηγή ρύπανσης πολύ κοντά σε οικισμούς. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η αρνητική αντίληψη της κοινωνίας ως προς τον 

μεταλλευτικό και λατομικό κλάδο. 

Το να μετασχηματιστεί ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο σε έναν κοινωνικά 

αποδεκτό χώρο αποτελεί μια πρόκληση. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και το πιο άναρχα 

λατομευμένο τοπίο, όπως είναι αυτό στο «Βιέρο», προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων. 

Ουσιαστικά, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα βάση, πάνω στην οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια δημιουργική και πρωτότυπη ανάπλαση, που θα ξεφεύγει από 

την απλή δεντροφύτευση. Οι αλλαγές πρέπει να αξιοποιούν το ενδιαφέρον τοπίο 

που δημιουργεί η εκάστοτε εκμετάλλευση και να προσανατολίζονται στο να 

αναστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να καταστήσουν τον χώρο τόσο όμορφο, 

όσο και χρηστικό. 

Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσπάθεια σύλληψης των ιδεών που θα 

μπορούσαν να δώσουν στο έργο της αποκατάστασης την παραπάνω κατεύθυνση. 

Επίσης, οι προτάσεις αν και διεσπαρμένες στο λατομικό χώρο, δεν είναι απαραίτητο 

να υλοποιηθούν ταυτόχρονα. Αποτελούν ανεξάρτητες μεταξύ τους επεμβάσεις, οι 

οποίες μπορούν να γίνονται σταδιακά, ώστε πρώτα ο χώρος να καθίσταται ασφαλής 

και σε δεύτερο επίπεδο λειτουργικός. Μάλιστα, προτείνεται η υλοποίηση της 

κεντρικής ιδέας των τεχνητών λιμνοδεξαμενών και γύρω τους να αρχίσουν να 

αναπτύσσονται σταδιακά οι διάφορες δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να 

ανατροφοδοτείται το έργο και από την γνώμη της τοπικής κοινωνίας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι σημειακές, και 

συνοδεύονται από ελαφρές κατασκευές εκτιμάται ότι η συνολική παρέμβαση είναι 

χαμηλού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση του κόστους θα πρέπει να 

αποτελεί το επόμενο βήμα στα πλαίσια μιας πλήρους και σε βάθος μελέτης των 

χαρακτηριστικών του λατομικού χώρου και του σχεδιασμού της αποκατάστασης 

του. 
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Περίληψη 

 

Εξετάζονται οι αλλαγές που επήλθαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής 

από την προσάρτησή της στο Ελληνικό κράτος (1913) έως και σήμερα. Βασικά 

στοιχεία αναφοράς αποτελούν αρχικά οι κανόνες του εμπράγματου και 

εθιμοτυπικού δικαίου που ίσχυαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια πριν την 

προσάρτηση και κληρονομήθηκαν από την Οθωμανική κυριαρχία. Στην συνέχεια, ο 

τρόπος που διαχειρίστηκε το Ελληνικό κράτος την κληρονομηθείσα γη μέσα από 

τους νόμους και σύμφωνα με τις πολιτικές με τις οποίες αντιμετώπισε τα καίρια 

ζητήματα της διανομής της γης και την αποκατάσταση των Ελλήνων γεωργών και 

των προσφύγων, αλλά και την διαφύλαξη της δημόσιας γης. Η παρακολούθηση των 

αλλαγών στην ιδιοκτησία της γης στην πράξη, επιτυγχάνεται μέσα από τα στοιχεία 

που προκύπτουν από τα αρχεία της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Γεωργίας (σήμερα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

σε οχτώ κοινότητες του Δήμου Σουλίου, που καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο 

μελέτης. Η διαχρονική μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση των προβλημάτων και του 

τρόπου επίλυσης τους, παρέχοντας την απαραίτητη εμπειρική γνώση, με στόχο την 

βέλτιστη επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων στο μέλλον. 

 

Abstract 

 

The paper examines the changes in land tenure that occurred after the 

annexation of Epirus to the Greek State in 1913 until today. This is accomplished 

through the review of the land law and common law in force during the last period of 

Ottoman domination combined with the relevant Greek law in the early years of 

independence. The management of the national land and the policy pursued by the 

Greek governments related to the acute problem of the distribution of the land to the 

peasants and refugees is being analyzed. A detailed observation of the changes in 

land ownership is carried out for eight communities of the Municipality of Souli, 

based on the archival records of the Surveying Division of Ministry of Agriculture 

(today is called Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy), 

that cover the period of the study. The study contributes to the understanding of the 

specific problems and their settlement and provides the necessary knowledge and 

empirical data, in order to solve relative property issues more suitably in the future. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η γη αποτελεί το βασικό φυσικό χώρο πάνω στον οποίο στηρίζονται οι 

περισσότεροι τομείς ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της ιστορίας, η διεκδίκηση της κυριότητας της πέρασε μέσα από πολεμικές 

συγκρούσεις και διενέξεις – φυλών, χωρών, κοινωνικών ομάδων, ακόμα και 

μεμονωμένων προσώπων – αλλά και αναρίθμητες νομοθετήσεις σχετικά με τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα που ασκούνται σε αυτήν, με σκοπό την κατοχύρωση, την 

αξιοποίηση και τη διαχείριση της σημαντικότερης πλουτοπαραγωγικής πηγής μιας 

κοινωνίας.  

Η διαχρονική παρακολούθηση των μεταβολών που επέρχονται στην έγγεια 

ιδιοκτησία είναι άμεσα συνυφασμένη με τις ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις ενός 

τόπου. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών1 στην Θεσπρωτία, όπως και στην 

υπόλοιπη Ήπειρο, περικλείει νομικές έννοιες και εμπράγματα δικαιώματα που 

διαμορφώθηκαν κατά την οθωμανική κυριαρχία – ιδιαίτερα κατά την ύστερη 

περίοδο αυτής στην περιοχή – και αναγνωρίστηκαν από την Ελληνική νομοθεσία.   

 

2. Ιδιοκτησιακό δίκαιο στα χρόνια της προσάρτησης 

 

Οι παράγοντες που οδήγησαν στη σύνθεση του γαιοκτητικού χάρτη της Ηπείρου 

σχετίζονται κυρίως με τις ιδιαίτερες κοινωνικές, γεωμορφολογικές και πολιτικές 

συνθήκες της περιοχής καθ΄ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης, την 

τριαντάχρονη εξουσία του Αλή πασά και την δήμευση της περιουσίας του μετά την 

πτώση του και λιγότερο στις πιο δυτικότροπες απόψεις για την έννοια της 

ιδιοκτησίας 2, όπως αυτές εκφράστηκαν με την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων του 

Τανζιμάτ3 (1839) και την έκδοση του οθωμανικού αγροτικού νόμου4 (1858). 

Έτσι, στην Ήπειρο, στα τέλη του 19ου αιώνα, οι μορφές γαιοκτησίας που 

συναντώνται είναι τα ιδιόκτητα τσιφλίκια, τα ιμλιάκια, τα μουατζέλ, τα βακούφια, 

τα μούλκια και οι μπάσταινες.  

Κατά κανόνα, η δημιουργία των τσιφλικιών στην Ήπειρο επιτεύχθηκε με την 

άσκηση βίας και τον σφετερισμό των γαιών των ραγιάδων από τους τοπικούς 

άρχοντες, τα έσοδα των οποίων είχαν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό από τις μεταβολές 

των ιδιοκτησιακών συστημάτων που προωθούσε το Οθωμανικό κράτος5. Οι 

καλλιεργητές αναγκαζόταν να παραχωρήσουν ένα ποσοστό της παραγωγής τους σε 

κάποιον ισχυρό άρχοντα της περιοχής, συνήθως Μουσουλμάνο, ανίκανοι να 

                                                            
1 «Η γη είναι πεδίο άσκησης από μεριάς των ανθρώπων των διαφόρων δικαιωμάτων, όπως αυτά 
καθορίζονται από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας μιας κοινωνίας (ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
γης)», Αρβανίτης, 2014 
2 Κοκολάκης 2003. 
3 O όρος Τανζιμάτ περιγράφει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναδιοργάνωση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε επίπεδο διοίκησης, οικονομίας και σχέσεων της με τους υπηκόους της. 
Τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 1839-1876. 
4Κουμουνδουράκης, 1863. «Στην Ήπειρο με τον νόμο «περί γαιών» του 1858 δεν επήλθαν ουσιαστικές 
αλλαγές στο γαιοκτητικό σύστημα και δεν μεταβλήθηκαν οι εργασιακές σχέσεις στον αγροτικό χώρο», 
Βακατσάς 2001.  
5 Σύστημα Ιλτιζάμ: εισήγαγε το δικαίωμα εκμίσθωσης της δεκάτης αρχικά για τρία χρόνια  (μουκατάδες), 
ενώ έπειτα επέτρεψε την ισόβια εκμίσθωση (μαλικιανέδες). Εκφυλισμός και οριστική κατάργηση του 
συστήματος του τιμαριωτισμού το 1846. 
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προστατεύσουν οι ίδιοι τη γη τους από τις φεουδαρχικές πρακτικές των αρχόντων6. 

Με τους τρόπους αυτούς μετέτρεπαν την κρατική γη σε ιδιωτικά τσιφλίκια και τους 

καλλιεργητές σε κολλήγους. Πολλές φορές, αφαιρούσαν από τον καλλιεργητή ραγιά 

το έγγραφο (ταπί) με το οποίο του είχε παραχωρηθεί η επικαρπία όταν η γη ήταν 

τιμαριώτικη 7, με αποτέλεσμα την “νόμιμη” κατοχύρωση του τσιφλικιού και της 

κολληγικής σχέσης8. Εξάλλου, ο σχηματισμός και η σύσταση των τσιφλικιών ποτέ 

δεν ρυθμίστηκαν νομικά, απλώς δημιουργήθηκαν κάτω από την ανοχή του επίσημου 

κράτους9. 

Πολλά από τα τσιφλίκια της Ηπείρου δημιουργήθηκαν κατά την μακρόχρονη 

εξουσία του Αλή Πασά. Μετά την πτώση του και την κατάσχεση της περιουσίας του, 

δημιουργήθηκαν τα κρατικά τσιφλίκια ή «ιμλιάκια», τα οποία ονομάστηκαν και 

εθνικά κτήματα10. Κάποια εθνικά κτήματα, μετά από ψήφιση νόμου το 1845, 

παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, Οθωμανούς και Χριστιανούς, με το καθεστώς του 

«εμφυτευτικού φόρου», ένα ειδικό καθεστώς μεταξύ πώλησης και διηνεκούς 

μίσθωσης, με σκοπό την αύξηση των εσόδων της κυβέρνησης. Αυτά ονομαζόταν 

«μουατζέλ11».  

Σύμφωνα με τον Ελευθεριάδη12, τα αφιερώματα (βακούφια), αποτελούν 

κτήματα τα οποία είναι αφιερωμένα σε κοινωφελή ή εν γένει ιερό σκοπό, η 

κυριότητα των οποίων ανήκει θεωρητικά στον Θεό ενώ την επικαρπία απολαμβάνει 

το εκάστοτε κοινωφελές ή θρησκευτικό ίδρυμα. Βέβαια, όπως διευκρινίζεται και 

στον οθωμανικό νόμο, τα βακούφια προέρχονται είτε από ιδιοκτησία πλήρους 

κυριότητας που αφιερώθηκε και την οποία διέπουν οι νόμοι της πλήρους 

ιδιοκτησίας, είτε – στην πλειοψηφία τους – από δημόσιες γαίες που αφιερώθηκαν 

από Αυτοκράτορες ή Σουλτάνους και τα οποία δεν είναι αφιερώματα κατά την κύρια 

σημασία της λέξεως, αλλά διέπονται από τους νόμους που ισχύουν για τις δημόσιες 

γαίες13.   

Σύμφωνα με την οθωμανική νομοθεσία, οι πλήρεις ιδιοκτησίες (μούλκια) 

περιλαμβάνουν τα εντός χωρίων και κωμοπόλεων ευρισκόμενα γήπεδα και τους 

τόπους έκτασης μέχρι μισού στρέμματος που λογίζονται ως συμπλήρωμα των 

κατοικιών14. Ήταν ουσιαστικά οι μόνες που μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο 

ελεύθερης αγοραπωλησίας, κληρονομιάς, δωρεάς ή αφιέρωσης, εφόσον μόνο σε 

αυτήν την περίπτωση η ψιλή  κυριότητα  ανήκε σε ιδιώτη και όχι στο κράτος15.  

                                                            
6 Κοκολάκης, 2003 
7 Γιαννόπουλος, 1972 
8 Εκτός από την παραδοσιακή δεκάτη, οι κολλήγοι ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν στον κάτοχο του 
τσιφλικιού το ένα τρίτο ή πολλές φορές το ένα δεύτερο της παραγωγής (Uzun, 2001). 
9 Γιαννόπουλος, 1972 
10 Κοκολάκης, 2003 
11 Αραβαντινός, 1856 και Κοκολάκης, 2003 
12 Ελευθεριάδης, 1903 
13 Κουμουνδουράκης, 1863 και Ελευθεριάδης, 1903. «Υπήρχαν γύρω στα 20 χριστιανικά χωριά 
«κληροπάροικα», υποκείμενα σε εκκλησίες και μοναστήρια, και βέβαια αρκετός αριθμός εκκλησιαστικών 
κτημάτων διασκορπισμένων σε διάφορα χωριά της Ηπείρου· αυτά όμως δεν ήταν «πλήρη» βακούφια, και 
δεν διέφεραν από οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο τσιφλίκι των δημοσίων γαιών στις νομικές τους 
υποχρεώσεις. Κάποια τμήματα της μοναστηριακής αυτής περιουσίας συγκροτήθηκαν μετά το 1846, με 
την αγορά «μουατζελιών» από το τουρκικό δημόσιο.» Κοκολάκης, 2003 
14 Κουμουνδουράκης, 1863 
15 Μπαμίχα, 2008 
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Ωστόσο, ο κύριος διαχωρισμός των αγροτικών οικισμών στην Ήπειρο συνίστατο 

στον χαρακτηρισμό «τσιφλικοχώρια» ή «κεφαλοχώρια» 16, με τα πρώτα να 

παρουσιάζουν συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό περίπου 78%17. Συγκεκριμένα, 

στον καζά της Παραμυθιάς, αριθμούνται 5 κεφαλοχώρια, 58 ιδιωτικά τσιφλίκια 

(συμπεριλαμβάνονται και τα μοναστηριακά) και 8 μουατζέλια. Το ποσοστό δηλαδή 

της ιδιόκτητης γης ανέρχεται σε 92,3% 18.  

Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας στην Ήπειρο αποτελούσε και η μπάσταινα. Με τον 

όρο «Μπάσταινα» (από το σλαβ. baçtina) χαρακτηρίζεται το ιδιαίτερο εμπράγματο 

δικαίωμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, το οποίο 

ενσωματώνει την έννοια της διηνεκούς νομής (τεσσαρούφ) με την κληρονομική 

νομή. Συνήθως η μπασταινουχική γη περιλαμβανόταν στα τσιφλίκια, καθώς 

αποτελούσε πατρική κληρονομιά των κολλήγων, που οι πρόγονοί τους κατείχαν όταν 

αυτά ήταν ακόμα κεφαλοχώρια. Ο μπασταινούχος είχε το δικαίωμα καλλιέργειας και 

ισόβιας κάρπωσης ενός τμήματος του τσιφλικιού, με συγκεκριμένα όρια, έκταση για 

την οικία του καθώς και μέρος για την τοποθέτηση των στάβλων και των 

κηπευτικών ειδών. Ο χώρος αυτός, που βρίσκονταν συνήθως στο πίσω μέρος του 

σπιτιού, ονομαζόταν «γιούρτι». Οι υποχρεώσεις του όμως απέναντι στο κράτος δεν 

διέφεραν από αυτές του ραγιά και η απόδοση προσόδων στον ιδιοκτήτη του 

τσιφλικιού ισούταν με αυτή των κολλήγων19.   

 

3. Ελληνικό κράτος: Νόμοι και πολιτικές 

 

Το ελληνικό κράτος από τα χρόνια της επανάστασης του 1821 μέχρι την τελική 

εδαφική ολοκλήρωσή του, ενσωμάτωνε σταδιακά20 στην επικράτεια του νέα εδάφη 

και πληθυσμούς, τα οποία παρουσίαζαν διαφορές στο καθεστώς της έγγειας 

ιδιοκτησίας. Το 1832 έγινε κύριος μεγάλων εκτάσεων γης που ανήκαν στο Τουρκικό 

δημόσιο και σε Τούρκους γαιοκτήμονες, χωρίς αποζημίωση21, σύμφωνα με το δίκαιο 

της κατάκτησης, που ονομάστηκαν «εθνικές γαίες»22. Η διαχείριση των γαιών 

αυτών απασχόλησε έντονα τις κυβερνήσεις, καθώς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

αφενός έπρεπε να διασφαλίσει την εθνική περιουσία, η οποία ήταν απαραίτητη ως 

εγγύηση για τα δάνεια της Ανεξαρτησίας και αφετέρου να αποκαταστήσει τον 

αγροτικό πληθυσμό, που στην πλειοψηφία τους ήταν ακτήμονες23. Από το 1834 και 

μετά εκδόθηκε σειρά νομοθετημάτων για την διανομή εθνικών γαιών, το ζήτημα 

όμως αντιμετωπίστηκε ολοκληρωμένα με την 1η αγροτική μεταρρύθμιση το 1871, με 

τους νόμους ΥΛΑ΄ και ΥΠΣΤ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Το 1881, 

με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας, το ελληνικό κράτος έρχεται 

αντιμέτωπο με το καθεστώς των τσιφλικιών. Μέχρι και το 1900, η πολιτική του 

                                                            
16 Κοκολάκης, 2003 
17 Βακατσάς, 2001 (από στοιχεία Αραβαντινού 1856) 
18 Κοκολάκης, 2003 (από στοιχεία Αραβαντινού 1846) 
19 Tsitselikis, 2012, Αρβανίτης, 2014 και Βακατσάς, 2001 
20 Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 1832, Ιόνια Νησιά: 1864, Θεσσαλία, Άρτα:1881, Μακεδονία, Ήπειρος, 
Κρήτη: 1913, Θράκη: 1920, Δωδεκάνησα: 1947. (Aroni-Tsichli, K. )  
21 Αρβανίτης, 1981. «Εξαιρέθηκαν ορισμένα κτήματα στην Αττική, Φθιώτιδα και Εύβοια, που 
εκποιήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε Έλληνες και ξένους». 
22 Καρούζου, 1989. 
23 Αρβανίτης, 1981 και Καρούζου, 1989 
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κράτους τάσσεται υπέρ των γαιοκτημόνων, πολλοί από τους οποίους ήταν πλέον 

Έλληνες του εξωτερικού ή ακόμα και βουλευτές, που αγόραζαν τα τσιφλίκια για 

επενδυτικούς σκοπούς. Έως και το 1917, η γη αυτών αγροκτημάτων μπορούσε να 

διατεθεί μόνο μετά από εκούσια πώληση του αγροκτήματος από τον ιδιοκτήτη προς 

το κράτος24. Όταν το 1913 προσαρτήθηκαν τα εδάφη της Ηπείρου και της 

Μακεδονίας, το ελληνικό κράτος κληρονόμησε και άλλες εκτάσεις που διέπονταν 

κατεξοχήν υπό το καθεστώς των τσιφλικιών. Αρχικά απαγορεύει τις δικαιοπραξίες 

στα κτήματα των νέων χωρών, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της 

Θεσσαλίας25. Υπό την πίεση των αγροτικών κινημάτων, το ελληνικό κράτος 

προχώρησε στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και την 

αποκατάσταση των ακτημόνων αγροτών με τα υπ’ αριθ. 

2466,2467,2468,2469,2470/20-5-1917 διατάγματα της προσωρινής κυβέρνησης 

Θεσσαλονίκης, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το Ν. 1072/1917 

(2η αγροτική μεταρρύθμιση)26. Τα ως άνω αντικαθίστανται με την έκδοση του 

αγροτικού νόμου 2052/1920, ο οποίος προβλέπει αποκεντρωμένη διαδικασία 

απαλλοτρίωσης από επιτροπές ανά Πρωτοδικείο. Η ισχύς του αναστέλλεται από τον 

συντηρητικότερο 2922/1922. Η ουσιαστική εφαρμογή της αγροτικής 

μεταρρύθμισης επιτυγχάνεται τελικά με το από 15-2-1923 νομοθετικό διάταγμα, 

αφού είχε προηγηθεί η Μικρασιατική καταστροφή και η χώρα δεχόταν περί το 1,5 

εκατομμύριο πρόσφυγες. Η ελληνική νομοθεσία για την διανομή της γης, την 

διαδικασία απαλλοτρίωσης, τις αποζημιώσεις, την έκδοση παραχωρητηρίων,  κλπ., 

περικλείει μεγάλο αριθμό νόμων. Σήμερα ισχύει η κωδικοποίηση που εμπεριέχεται 

στο Β.Δ. 29-10/6-12/49 : Περί Κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων, όπως έχει 

τροποποιηθεί και μετά τον νόμο 3147/2003.   

Σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα των καλλιεργητών και μη που υφίσταντο 

κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, αυτά αναγνωρίστηκαν από την ελληνική 

νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) είτε είχε 

παραχωρηθεί με αυτοκρατορικό έγγραφο (ταπί) είτε είχε αποκτηθεί μετά από 

δεκαετή καλλιέργεια χωρίς δικαστική αμφισβήτηση27. Οι διατάξεις αυτές του 

Οθωμανικού Νόμου «Περί Γαιών» του 1856 διατηρήθηκαν σε ισχύ στις Νέες Χώρες 

με τον Νόμο 147/1914. Την κτήση αυτή, του δικαιώματος της διηνεκούς εξουσίασης 

κατά τους δύο άνω τρόπους, αναγνώρισε και το διάταγμα της προσωρινής 

κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, με τους νόμους 

1072/1917 και 2052/1920, εφόσον η δεκαετία της δεύτερης περίπτωσης είχε 

παρέλθει την 20-5-1917. Περαιτέρω, με το άρθρο 49 του 2052/1920 ορίστηκε ότι 

όποιος κατέχει δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης, αποκτά δικαίωμα πλήρους και 

αμετάκλητης κυριότητας κατά τα 4/5 εξ αδιαιρέτου του κτήματος και το Ελληνικό 

Δημόσιο δικαίωμα συγκυριότητας και συνδιακατοχής κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου. 

                                                            
24 Αρβανίτης, 1981 
25 Αρβανίτης, 1981 
26 Aroni-Tsichli, K. «Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 υπήρξε η σημαντικότερη σε βάθος και έκταση, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες που συνέβαιναν στην Ευρώπη της εποχής». 
27 Σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση ταπίου εφόσον επρόκειτο για καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις. Οι  βοσκότοποι και τα δάση εξουσιάζονται μόνο με ταπί. 

   . . .      

221



Σύμφωνα με τα άρθρα 101-104 του Διατάγματος της 11/12-11-192928, το δικαίωμα 

συγκυριότητας του Δημοσίου μετατράπηκε σε ολοκληρωτικό δικαίωμα 

αποκλειστικής κυριότητας του ιδιώτη, επί αντιτίμου. Ειδικότερα, για το 

μπασταινουχικό δικαίωμα που συναντάται κυρίως στην Ήπειρο, ο αγροτικός 

κώδικας περιλαμβάνει αρκετές αναφορές και ρυθμίσεις (άρθρα 68, 95, 200, 288-

291). 

Συνολικά το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον συνεχή 

αγώνα του καλλιεργητή να εξασφαλίσει τη γη του, φαινόμενο που ερχόταν σε 

αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές και τα συμφέροντα των γαιοκτημόνων. 

Εντούτοις, κάτω από την κοινωνική πίεση που  απέρρεε από τα ιστορικά γεγονότα 

και τις εξεγέρσεις, η αγροτική πολιτική, με μακρόχρονες καθυστερήσεις και 

αποσπασματικές προσπάθειες, δημιούργησε στην Ελλάδα την μικρή αγροτική 

ιδιοκτησία, ως κυρίαρχο τύπο ιδιοκτησίας, πάνω στην οποία γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε όλα τα μετέπειτα χρόνια ο ασφυκτικός κρατικός παρεμβατισμός της 

αγροτικής οικονομίας29.  

Η ελληνική νομοθεσία, αντί να δημιουργήσει σταθερά προγραμματισμένη, 

ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική και διαχείριση γης, πολλές φορές έδειχνε να 

προσπαθεί να “νομιμοποιήσει” μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση κατοχής γης (π.χ. 

προτεραιότητα στους κατόχους, επικύρωση των δικαιοπραξιών)30, ενώ παράλληλα 

επέτρεψε τον κατακερματισμό του κλήρου. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια 

σαφής τάση μεταβολής στο γαιοκτητικό καθεστώς και τη συγκέντρωση γης σε 

μεγαλύτερες μονάδες31. 

Η εφαρμογή στην πράξη των ζητημάτων που αναλύθηκαν ως άνω 

παρουσιάζονται μέσα από την εξέλιξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όπως αυτή 

έχει καταγραφεί, σε έναν ορεινό Δήμο της Ηπείρου, τον Δήμο Σουλίου.   

 

4. Γεωγραφική, κτηματική και διοικητική διάρθρωση του Δήμου Σουλίου 

 

Ο Δήμος Σουλίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Έχει έδρα την πόλη της Παραμυθιάς και ιστορική έδρα τη 

Σαμονίδα. Συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) με 

την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων Αχέροντα και  Παραμυθιάς και της 

Κοινότητας Σουλίου. Περιλαμβάνει 3 Δημοτικές Ενότητες και 32 Τοπικές 

Κοινότητες με συνολικά 49 οικισμούς. Σύμφωνα με τα προσωρινά Αποτελέσματα 

της Απογράφης που διενεργήθηκε το 2011, ο Δήμος Σουλίου έχει μόνιμο Πληθυσμό 

10.063 κατοίκους. 

Γεωγραφικά οριοθετείται ανατολικά από την κορυφογραμμή των Όρων 

Σουλίου, νότια από τον ποταμό Αχέροντα, δυτικά από την χαμηλότερη οροσειρά 

«Πέσιμο» που διαχωρίζει τον κάμπο του Μαργαριτίου και βόρεια από τον ποταμό 

Καλαμά. Μεγάλη έκταση του Δήμου καλύπτεται από τμήματα ορεινών, συμπαγών 

                                                            
28 Όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14, 18, 19 του Ν. 1540/1938, που εκδόθηκε ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Ν. 422/1929. 
29 Σακελλαρόπουλος, 2011 
30 Καρούζου, 1989 
31 Σακελλαρόπουλος, 2011 και Κάργας, 1997 
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Εικόνα 1. Εδαφική έκταση του Δήμου Σουλίου. 

Υπόβαθρο Google Earth. Όριο δήμου σύμφωνα 

με τους χάρτες των διανομών. 

http://geodata.gov.gr 

όγκων που ανήκουν στην δυτικότερη οροσειρά της Ηπείρου, που ξεκινάει από τα 

Ακροκεραύνια όρη και καταλήγει στα ηπιότερα υψώματα του Ζαλόγγου. Τα όρη της 

Παραμυθιάς με την κορυφή του Κορύλλα (1658μ.) και του Σουλίου με την κορυφή 

Βούτσι (1553 μ.), αποτελούν τις δύο κορυφογραμμές της οροσειράς, που μεταξύ τους 

σχηματίζονται μικρές, στενές κοιλάδες, ώσπου διακόπτονται από το απότομο και 

βαθύ φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Αχέροντας32. Οι πεδινές εκτάσεις 

περικλείονται από τα όρη που βρίσκονται περιμετρικά των ορίων του δήμου (εικόνα 

1). Η μεγάλη πεδιάδα της Παραμυθιάς διασχίζεται από τον ποταμό Κωκυτό.  

Από τις 32 τοπικές κοινότητες που περιλαμβάνονται σήμερα στο Δήμο Σουλίου, 

οι 22 χαρακτηρίζονται ορεινές, οι 9 ημιορεινές και μόλις 1 πεδινή33 (Τ.Κ. 

Ξηρολόφου). Από το σύνολο των 510500 στρεμμάτων της έκτασης, οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελούν το 13,5% , οι βοσκότοποι το 72% και τα δάση 

το 9,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Εξέλιξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Δήμο Σουλίου από το 1913 

έως σήμερα 

 

Για την παρακολούθηση των μεταβολών στην έγγεια ιδιοκτησία, επιλέχθηκαν 

αντιπροσωπευτικά οχτώ κοινότητες του δήμου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

                                                            
32 Ψιμούλη, 1998. 
33 Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Χρήσεις γης, 1991. Πηγή: http://geodata.gov.gr 

   . . .      
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διανομών, αναδιανομών, αναθεωρήσεων, αναδασμών και αποφάσεων 

απαλλοτρίωσης μεγάλων εκτάσεων. Οι αρχικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων των 

αγροκτημάτων –όσες εντοπίστηκαν- χρονολογούνται από το 1927 έως το 1931. 

Αρκετές από αυτές επανεκδικάστηκαν το έτος 1936, μετά την ψήφιση του νόμου 

4816/1930 «περί καθορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντων κτημάτων 

Μαργαριτίου και Παραμυθιάς» και τις τροποποιήσεις αυτού (Ν. 5136/1931, 

5378/1932, 5919/1933). Σε όλες τις αποφάσεις καθορίζονται λεπτομερώς τα 

ζητήματα που αναφέρονται στο άρθ. 74 του αγροτικού νόμου34. Εδώ παρατίθενται 

επιλεκτικά στοιχεία σε μια προσπάθεια κάλυψης διαφορετικών θεμάτων που 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Από τις πρώτες οριστικές διανομές του 1934 ως και τον 

πιο πρόσφατο αναδασμό του 2004, δίνονται στοιχεία εκτάσεων, αριθμού 

κληρούχων, καθώς και τα όρια των αγροκτημάτων, όπως προκύπτουν από τους 

τοπογραφικούς χάρτες του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού 

εφαρμοσμένα σε υπόβαθρο Google Earth. 

 

5.1 Γλυκή 

Το χωριό Γλυκή βρίσκεται στο νότιο άκρο του Δήμου Σουλίου, πολύ κοντά στον 

ποταμό Αχέροντα. Η κοινότητα χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή. Σύμφωνα με τον 

Αραβαντινό,35 το χωριό Γλυκή κατατάσσεται στην κατηγορία των «μουατζέλ». Στο 

Σαλναμέ του 189536 εμφανίζεται ως τσιφλίκι. Το έτος 1923, με απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας, το αγρόκτημα Γλυκή κηρύχθηκε απαλλοτριωτέο και το 1924 

επιτράπηκε η πρόοδος της απαλλοτρίωσης, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου 

Συμβουλίου Εποικισμού. Η απαλλοτρίωση συντελέστηκε με την υπ’ αριθ. 8/1927 37 

απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Πρέβεζας. Ιδιοκτήτες του αγροκτήματος 

ήταν ο Σαφέτ Αλή Ντίνος και το Ελληνικό δημόσιο. Από τα συνολικά 9974 στρ., τα 

2974 ήταν καλλιεργήσιμα. Διανεμήθηκαν 2835 στρ. σε 64 κληρούχους του ΣΑΑΚ 38 

Γλυκής, 99 στρ. αποτέλεσαν συνεταιριστικό κλήρο δια οδούς, πλατείες, κλπ. και τα 

40 στρ. Σχολικό κλήρο. Η έκταση του κλήρου ορίστηκε στα 45 στρ.. Στο αγρόκτημα 

καταμετρήθηκαν 1573,5 στρ. που αποτελούσαν μπασταινουχικές καλλιέργειες. Από 

τα 7000 στρ. ανεπίδεκτα καλλιέργειας (χειμαδιά μετά δασών), τα 3500 στρ. 

αποτέλεσαν συνεταιρικό κλήρο κοινής βοσκής και ζευγαρολειβαδίων. Η ως άνω 

απόφαση αναπέμφθηκε στην Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Παραμυθιάς (αρμόδια 

από της 2-5-1928 για το εν λόγω αγρόκτημα) προς επανεκδίκαση. Έτσι, ο οριστικός 

                                                            
34 Αρθ. 74: «Η Επιτροπή απαλλοτριώσεων κατατάσσει οριστικώς δι'αποφάσεώς της τους δικαιουμένους 

γεωργικής αποκαταστάσεως ή επαγγελματικού κλήρου, ορίζει την έκτασιν του γεωργικού και 

επαγγελματικού κλήρου ως και των συνεταιρικών τοιούτων, προσδιορίζει τας εις τον συνεταιρισμόν 

παραχωρητέας εκτάσεις και κτίρια οροθετούσα ταύτας, καταργεί υφισταμένας τυχόν σχέσεις επί των 

παραχωρουμένων ή απαλλοτριωτέων εκτάσεων δυναμένη εν ανάγκη και να ιδρύη τοιαύτας, γνωμοδοτεί 

περί της καταβλητέας εις τους ιδιοκτήτας αποζημιώσεως και αποφαίνεται εν γένει επί παντός ζητήματος 

σχετικού προς την απαλλοτρίωσιν του κτήματος». 
35 Αραβαντινός, 1856 
36 Κοκολάκης, 2003. «Σαλναμές 1895: Τουρκική Στατιστική του 1895. Είναι η μόνη ως σήμερα 
δημοσιευμένη πηγή που απαριθμεί αναλυτικά το συνολικό πληθυσμό της Ηπείρου κατά πόλεις και χωριά 
πριν από την κατάλυση της οθωμανικής εξουσίας στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο και αφορά ολόκληρη την 
περιφέρεια του τουρκικού βιλαετιού των Ιωαννίνων». 
37 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 21 
38 Συνεταιρισμός Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών 

224



Εικόνα 2. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται η 

έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 

σύμφωνα με τους χάρτες των διανομών ενώ 

με μαύρο οι θέσεις των αναδασμών. 

1986 1983 

1977 

διαχωρισμός των εκτάσεων και η οριστική διανομή συντελείται με την απόφαση 

219/1936. Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με την απόφαση αυτή είναι: α) η 

παραχώρηση 2951,673 στρ. βοσκοτόπων στον ΣΑΑΚ Ποταμιάς, από τα συνολικά 

6451,673 στρ. (7000 στρ. στην προηγούμενη απόφαση) και η σύσταση δουλείας 

οδού προς αυτά, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι κάτοικοι της 

Ποταμιάς β) αναγνωρίζονται και προστίθενται στο αγρόκτημα Γλυκή 335,055 στρ. 

που βρίσκονταν εντός Ποταμιάς και που κατέχονταν μπασταινουχικώς από 

κατοίκους της Γλυκής γ) απαλλοτριώνονται 69,035 στρ. υπέρ Συνοικισμού δ) 

μειώνεται η διανεμηθείσα έκταση σε 2612,390 στρ. και ο κλήρος σε 40 στρ. 

ε)εξαιρούνται της απαλλοτρίωσης οι εκκλησίες μετά των περιβόλων τους και οι 

αυτοκαλλιεργούμενες μικροϊδιοκτησίες στ) καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης (1/5 

πηγαίνει στο Δημόσιο και τα 4/5 στους ιδιοκτήτες) ζ) καθορίζει εκ νέου τους 

κληρούχους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έτος 1951 συντελείται αναδιανομή στο αγρόκτημα, κατά την οποία 

μεταβάλλεται σε μικρή κλίμακα η έκταση του εκάστοτε κληρούχου και υπολογίζεται 

η συνολική έκταση σε 9983 στρ.. Το 1973 πραγματοποιείται επέκταση του 

Συνοικισμού Γλυκής ενώ το έτος 1980, συντελείται αναθεώρηση του συνοικισμού 

και του αγροκτήματος με βάση το Ν.Δ. 1189/197239. Στο αγρόκτημα έχουν 

εφαρμοστεί τρεις αναδασμοί, ο πρώτος το έτος 1977, με διανεμηθείσα 

καλλιεργήσιμη έκταση 1101,622 στρ. σε 79 κληρούχους, ο δεύτερος το 1983 με 

διανεμηθείσα καλλιεργήσιμη έκταση 293,816 στρ. σε 31 κληρούχους και ο τρίτος το 

1986 με διανεμηθείσα καλλιεργήσιμη έκταση 716,641 στρ. σε 111 κληρούχους 

(εικόνα 2). 

                                                            
39 Ν.Δ. 1189/24-6-1924: «περί εκδόσεως οριστικών τίτλων κυριότητας των κατά τας διατάξεις της 
Αγροτικής Εποικιστικής Νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων απάντων των αγροκτημάτων και 
Συνοικισμών» 
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5.2 Σκάνδαλο  

Το ορεινό χωριό Σκάνδαλο, τόσο στον πίνακα του Αραβαντινού όσο και στο 

Σαλναμέ του 1895 αναγράφεται ως ιδιόκτητο τσιφλίκι40. Το αγρόκτημα 

απαλλοτριώθηκε αρχικά με την υπ’ αριθ. 54/1929 απόφαση της Επιτροπής 

Απαλλοτριώσεων Παραμυθιάς και επανεκδικάστηκε με την υπ’ αριθ. 210/1936. Από 

την εν λόγω απόφαση προκύπτει ότι ιδιοκτήτες ήταν οκτώ μουσουλμάνοι 41.  Ο 

κλήρος καθορίστηκε στα 50 στρ. και διανεμήθηκε σε 31 κατοίκους Σκανδάλου και 4 

περίοικους. Από την απόφαση απορρέουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με 

την διανομή σε αγροκτήματα που στερούταν καλλιεργήσιμης γης. Π.χ. οι κάτοχοι 

ελαιόδεντρων (καταγράφηκαν 216 ελαιόδεντρα στο αγρόκτημα) μπορούσαν να 

διατηρήσουν την περιουσία τους, λαμβάνοντας μειωμένο κλήρο (μείον ένα στρέμμα 

ανά έξι ελαιόδεντρα). Εάν η ιδιοκτησία εντός του συνοικισμού ξεπερνούσε το ένα 

στρέμμα και ο ιδιοκτήτης επιθυμούσε να το διατηρήσει, επερχόταν ανάλογη μείωση 

στον γεωργικό κλήρο. Κάτοικοι όμορων αγροκτημάτων που κατείχαν καλλιέργειες 

στο αγρόκτημα δύναται να τις διατηρήσουν μόνο εφόσον δεν ήταν δυνατή η πλήρης 

αποκατάστασή τους από τα αγροκτήματα στα οποία ανήκαν, ακόμα και αν οι 

καλλιεργούμενες αυτές εκτάσεις κατέχονταν μπασταινουχικώς. Αντίστοιχα, οι 

κάτοικοι Σκανδάλου που διατηρούσαν καλλιέργειες στα όμορα αγροκτήματα 

Γαρδικίου και Μανδρότοπου, λάμβαναν μόνο συμπληρωματικό κλήρο και συνέχιζαν 

να διατηρούν τα «εξωχώραφα», λόγω της ανεπάρκειας γαιών. Η διανομή του 1938-

1940 αποτυπώνει συνολική έκταση αγροκτήματος 14074,064 στρ., από τα οποία 

                                                            
40 Αραβαντινός, 1856 και Κοκολάκης, 2003 
41 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 100 
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Εικόνα 4. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται η 

έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 

σύμφωνα με τους χάρτες των διανομών ενώ 

με μαύρο η θέση του αναδασμού. 

μόνο τα 1245,839 αφορούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αριθμούνται 22 κληρούχοι 

γεωργοί, ενώ προβλέπεται κλήρος υπέρ του Σχολείου και του Εφημέριου. Με την 

συμπληρωματική διανομή του 1958 προστίθενται στο αγρόκτημα 27 στρέμματα 

εγκαταλελειμμένης Μουσουλμανικής περιουσίας, εκ των οποίων 11,875 στρ. 

διανέμονται σε δύο κληρούχους, ενώ τα υπόλοιπα διαχειρίζεται η Υ.Δ.Α.Μ.Κ. 42. Το 

1973 γίνεται η διανομή του Συνοικισμού στη νέα θέση, με συνολική έκταση 164,240 

στρ. και επεκτείνεται το ίδιο έτος με συμπληρωματική διανομή Συνοικισμού κατά 

54,045 στρ.. Το 1996 εφαρμόζεται υποχρεωτικός αναδασμός με συνολικά 2998,228 

στρ. καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε 207 κληρούχους (εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Ζερβοχώρι 

Το Ζερβοχώρι (Δραγουμή), ημιορεινό χωριό του δήμου, χαρακτηρίζεται στον 

πίνακα του Αραβαντινού αλλά και στο Σαλναμέ του 189543 ως ελεύθερο χωριό. 

Εντούτοις, κατά την εκδίκαση της απαλλοτρίωσης του αγροκτήματος (απόφαση 

14/1928)44 αντιμετωπίζεται ως τσιφλίκι και απαλλοτριώνεται κατά τις αντίστοιχες 

διατάξεις. Ως ιδιοκτήτες εμφανίζονται περίπου 55 Μουσουλμάνοι και οι κληρονόμοι 

αυτών, καθώς και εκκλησίες της περιοχής (Αγ. Δημήτριος, Αγ. Παρασκευή, Αγ. 

Νικόλαος). Η συνολική έκταση του αγροκτήματος ανέρχεται σε 20055 στρ., εκ των 

οποίων 7227 στρ. καλλιεργούμενα, 10439 στρ. βοσκήσιμα, ενώ 195,6 στρ. 

καλλιεργούνται μπασταινουχικώς και επί μορτή. Διατίθενται 150 στρ. υπέρ 

Συνοικισμού Χριστιανών, 50 στρ. υπέρ Συνοικισμού Μουσουλμάνων και 25 στρ. 

υπέρ Συνοικισμού Προσφύγων.  

Ο κλήρος καθορίζεται στα 60 στρ. και αποκαθίστανται 71 γεωργοί (61 κάτοικοι 

και 10 πρόσφυγες) με διανεμηθείσα έκταση 3594 στρ. Κατά την επανεκδίκαση του 

                                                            
42 Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων Β.Δ. 19-9/4-10-1939 
43 Αραβαντινός, 1856 και Κοκολάκης, 2003 
44 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 29 
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αγροκτήματος (απόφαση 209/1936), ο κλήρος μειώνεται στα 50 στρ. και 

διανέμονται 2955 στρ. σε 70 κληρούχους, ενώ αποκαθίστανται και 39 

Μουσουλμάνοι καλλιεργητές σε συνολική έκταση 1035 στρ.. Τα επόμενα έτη 

εκδίδονται αποφάσεις αναγνώρισης και κατάληψης εγκαταλελειμμένης 

Μουσουλμανικής περιουσίας (4/1951, 36/1955, 5/1956, κα). Το 1958 συντελείται 

αναδιανομή του Συνοικισμού και του αγροκτήματος και η συνολική καλλιεργήσιμη 

έκταση αποτυπώνεται στα 6284,461 στρ. Ακολουθούν τρεις συμπληρωματικές 

διανομές αγροκτήματος και Συνοικισμού το 1965, 1973 και 1974 και επιπλέον μία 

του Συνοικισμού το 1982, ενώ το 1980 γίνεται αναθεώρηση του αγροκτήματος. Το 

2004 εφαρμόζεται αναδασμός σε συνολική έκταση 7232,32 στρ. με 481 κληρούχους 

(εικόνα 4). 

 

5.4 Καρυώτι   

Η κοινότητα χαρακτηρίζεται ορεινή. Το Καρυώτι στην ύστερη Τουρκοκρατία 

αποτελούσε τσιφλίκι ιδιοκτησίας κυρίως Μουσουλμάνων αλλά και Εκκλησιών της 

περιοχής. Απαλλοτριώθηκε με την υπ’ αριθ. 53/1929 απόφαση Επιτροπής 

Απαλλοτριώσεων Παραμυθιάς45. Η συνολική έκταση του αγροκτήματος ανερχόταν 

σε 8127 στρ., εκ των οποίων 2283 στρ. καλλιεργήσιμα, 4735,45 στρ. βοσκήσιμα ενώ 

ο Συνοικισμός κάλυπτε 120,2 στρ.. Με την απόφαση αυτή επικυρώνεται αριθμός 

συμβολαιογραφικών δικαιοπραξιών που αφορούσαν πωλητήρια αγρών μεταξύ 

Μουσουλμάνων και Χριστιανών. Ο γεωργικός κλήρος ορίζεται στα 55 στρ., ο κλήρος 

συντηρήσεως στα 16 στρ. και αποκαθίστανται 56 κληρούχοι γεωργοί, 3 κληρούχοι 

συντηρήσεως, 1 κληρούχος κληρονομικής νομής (5 στρ.) και 11 περίοικοι με 

αυτοκαλλιεργούμενες εκτάσεις στο αγρόκτημα. Το 1936, με την επανεκδίκαση της 

απαλλοτρίωσης (απόφαση 224/1936), ο γεωργικός και ο μπασταινουχικός κλήρος 

μειώνονται στα 50 στρ., ενώ ο κλήρος συντηρήσεως ορίζεται στα 20 στρ. με 

επιπλέον 1 στρ. ως οικόπεδο για κατοικία. Επαναπροσδιορίζονται οι κληρούχοι, 

καθώς σε περιπτώσεις που ο κληρούχος δεν καλλιεργούσε τακτικά τον κλήρο, μετά 

από υπόδειξη του Συνεταιρισμού, επερχόταν σε αυτόν μείωση ενώ σε περίπτωση 

εγκατάλειψης του αγροκτήματος ή αλλαγής επαγγέλματος περιοριζόταν στα 10 στρ., 

ακόμα και αν τον κατείχε μπασταινουχικώς. Το 1952 γίνεται αναδιανομή του 

αγροκτήματος και αποκαθίστανται εκ νέου 74 κληρούχοι με διανεμηθείσα έκταση 

2017,733 στρ., με άνισο κλήρο. Το ίδιο έτος γίνεται η διανομή του Συνοικισμού, όπου 

43 κληρούχοι λαμβάνουν οικοπεδικό κλήρο, συνολικής έκτασης 75,587 στρ.. Η 

συνολική έκταση του Συνοικισμού ανέρχεται στα 127,1 στρ. (εικόνα 5) και του 

αγροκτήματος στα 8132,813 στρ.. Ακολουθεί συμπληρωματική διανομή και 

επέκταση Συνοικισμού τα έτη 1972 και 1982 και συμπληρωματική διανομή 

αγροκτήματος το 1973, όπου διανέμονται επιπλέον 274,938 στρ. σε 46 κληρούχους. 

Το 2013 κυρώθηκε ο αναδασμός Παραμυθιάς-Καρυωτίου, όμως επειδή υπόκειται σε 

μελέτη διόρθωσης τα επίσημα στοιχεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.  

 

                                                            

45
 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 33 
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Εικόνα 5. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται η 

έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 

σύμφωνα με τους χάρτες των διανομών, ενώ με 

μαύρο η έκταση του αναδασμού . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Καλλιθέα 

Το ορεινό χωριό Καλλιθέα (ή Τσουρίλλα), κατατάσσεται στον πίνακα του 

Αραβαντινού στην κατηγορία των «μουατζέλ», ενώ στο Σαλναμέ του 1895 

αναγράφεται ως τσιφλίκι. Η απαλλοτρίωση του αγροκτήματος συντελέστηκε με την 

υπ’ αριθ. 9/1928 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Παραμυθιάς46 και 

περιλάμβανε και τον γειτονικό οικισμό Βρυσοπούλα, που επίσης αποτελούσε 

τσιφλίκι Μουσουλμάνων ιδιοκτητών. Ιδιοκτησίες στο αγρόκτημα «Τσουρίλλα-

Βρυσοπούλα κατείχαν και οι Εκκλησίες Τσουρίλλας  και Αγ. Σοφία Βρυσοπούλας, το 

Οθωμανικό Τέμενος Μενίνας και η Ιερά Μονή Παγανιών. Η έκταση του 

αγροκτήματος υπολογίστηκε 10230 στρ., εκ των οποίων 697 στρ. αποτελούσαν 

αγρούς καλλιεργούμενους μπασταινουχικώς, 446 στρ. αγρούς 

αυτοκαλλιεργούμενους – οι οποίοι και εξαιρέθηκαν της απαλλοτρίωσης μαζί με τα 

Εξωκλήσια – ενώ οι βοσκήσιμες εκτάσεις καταλάμβαναν 8350 στρ.. Αριθμούσε 85 

κληρούχους  και ο κλήρος καθορίστηκε στα 40 στρ. Από τις υπολογιζόμενες 

απαιτούμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (3332,5 στρ.) ήταν διαθέσιμα μόνο 1779 

στρ.. Προέκυπτε έτσι έλλειμα 1553 στρ. που έπρεπε να καλυφθεί από τα όμορα 

αγροκτήματα. Από τους πίνακες της οριστικής διανομής του 1934, η καλλιεργούμενη 

έκταση αποτυπώνεται στα 2007,916 στρ. εκ των οποίων τα 1289,399 στρ. αποτελούν 

την διανεμηθείσα έκταση και τα υπόλοιπα 718,517 στρ. αποτελούν ιδιοκτησίες, ενώ 

περιλαμβάνονται και εκτάσεις σε όμορα αγροκτήματα όπως στη Σέλιανη, στη 

Μενίνα, στην Πετροβίτσα (εικόνα 6). Η διανομή του Συνοικισμού έγινε το έτος 1978, 

με συνολική έκταση 101,367 στρ. εκ των οποίων τα 67,240 στρ. αποτελούσαν τα 

οικόπεδα. Στο από 7/8/1978 Πρακτικό της Επιτροπής Οριστικών Διανομών 

αναφέρεται ρητά ότι λόγω της ήδη διαμορφωθείσας κατάστασης στο Συνοικισμό και 

της μακρόχρονης κατοχής εκτάσεων και βελτιώσεων αυτών εξαιτίας του ιδιαίτερα 

                                                            
46 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 31. Στην απόφαση αναγράφεται 
«η σχέση της κληρονομικής νομής μπασταίνης αποτελεί δικαίωμα εμπράγματης φύσεως». 
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Εικόνα 6. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται 

η έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 

σύμφωνα με τους χάρτες των διανομών. 

επικλινούς εδάφους της περιοχής, η διανομή δεν γίνεται μετά κληρώσεως αλλά 

παραχωρείται στον κληρούχο η κατεχόμενη έκταση ως και 2,5 στρ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Πέντε Εκκλησιές 

Το ορεινό χωριό Πέντε Εκκλησιές  (Οσδίνα)  ανήκε στην κατηγορία των 

τσιφλικιών και απαλλοτριώθηκε με την υπ’ αριθ. 15/1928 απόφαση της Επιτροπής 

Απαλλοτριώσεων Παραμυθιάς47. Ιδιοκτήτες κατά το έτος εκείνο αναφέρονται 19 

Μουσουλμάνοι ιδιώτες, ενώ ιδιοκτησία κατείχαν και το Ιερό Τέμενος Πετροβίτσας, 

το Ιερό Τέμενος Κουρτεσίου, εφτά Ιερές Μονές και εφτά Ιεροί Ναοί της περιοχής. 

Το αγρόκτημα κάλυπτε έκταση 13685,5 στρ. (εικόνα 7), από τα οποία 10000 στρ. 

αποτελούσαν ορεινές βοσκήσιμες εκτάσεις, ενώ αποτυπώνεται και Δασική περιοχή 

με το όνομα “Ποτιστικό”, εμβαδού 1200 στρ.. Οι αγροί που καλλιεργούνταν με το 

κληρονομικό σύστημα της μπασταίνης καταλάμβαναν έκταση 973 στρ., ενώ 

μπασταινουχικώς εκμεταλλευόμενα καταμετρούνται 1800 ελαιόδεντρα και 43 

καστανεόδεντρα. Ο κλήρος ορίστηκε στα 25 στρ. καλλιεργούμενα ή καλλιεργήσιμα 

και 40 ελαιόδενδρα. Σε περίπτωση που κάποιος κατείχε μεγαλύτερη έκταση ή 

περισσότερα ελαιόδενδρα με το σύστημα της μπασταίνης, αυτά δινόταν κατά 

προτίμηση σε συγγενικά του πρόσωπα. Η αναλογία ήταν 4 ελαιόδεντρα για 1 στρ..  

Η απόφαση συστήνει δουλεία ποτισμού υπέρ του ΣΑΑΚ Οσδίνας, σε ρέμα που 

βρίσκεται εντός των ορίων του αγροκτήματος Πλακωτής, δουλεία βοσκής υπέρ του 

ΣΑΑΚ Βλαχωρίου (σήμερα Πολύδροσο) σε βοσκήσιμη έκταση εντός του 

αγροκτήματος Οσδίνας – που εξαιρέθηκε της απαλλοτρίωσης και ανήκε στην Ιερά 

                                                            
47 Αρχείο ΔΟΑΚ-Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού, φάκελος 79 
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Μονή Μίχλας – και δουλεία βοσκής υπέρ του ΣΑΑΚ Πλακωτής σε βοσκήσιμη 

έκταση του αγροκτήματος Οσδίνας (θέση “Νησιά”), απαγορεύοντας στη θέση αυτή 

πάσα καλλιέργεια πλην της ελιάς. Με την οριστική διανομή του 1934, 88 κληρούχοι 

λαμβάνουν 1185, 143 στρ., 2214 ελαιόδενδρα και 36 καστανεόδενδρα. Το 1982 

γίνεται οριστική διανομή του Συνοικισμού εκτάσεως 108,044 στρ., με 87 

κληρούχους. Τα οικόπεδα (κατεχόμενα και διαθέσιμα) καταλαμβάνουν 81,259 στρ. 

ενώ οι κοινόχρηστες εκτάσεις 26,785 στρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Ελαταριά 

Η ορεινή Ελαταριά ή Λαμπανίτσα,  στον πίνακα του Αραβαντινού και στο 

Σαλναμέ του 1895 χαρακτηρίζεται ως τσιφλίκι. Για το εν λόγω αγρόκτημα δεν 

βρέθηκε η απόφαση απαλλοτρίωσης.  Σύμφωνα με τον Βακατσά 48, στην 

Λαμπανίτσα ιδιοκτήτες ήταν οι μουσουλμάνοι Φουάτ Πρόνιο και Τελιάτ εφέντης, οι 

οποίοι εγκατέλειψαν την περιουσία τους. Το ελληνικό δημόσιο κατέλαβε τα κτήματά 

τους και στην συνέχεια τα νοίκιασε, το  1916, στον Σπυρ. Αθ. Σαλούκα από την 

Παραμυθιά. Το 1918 διεκδικούσαν στην Λαμπανίτσα ιδιοκτησία ο Αγάκος Γιασίν 

Πρόνιο και ο Αζέμ Φερήτ Πρόνιο, από την Παραμυθιά. Οι κάτοικοι του χωριού 

καλλιεργούσαν τις εκτάσεις με το σύστημα του γεώμορου49, το οποίο αρνούνταν 

πολλές φορές να αποδώσουν, καθώς, ιδιαίτερα από το 1913 και μετά, θεωρούσαν τη 

γη ιδιοκτησία τους.  

Από την οριστική διανομή του 1940 προκύπτει ότι η έκταση του αγροκτήματος 

ανέρχεται σε 16445,920 στρ. (εικόνα 8), από τα οποία 7170 στρ. αποτελούν ορεινή 

βοσκή και μόλις 3,330 στρ. Συνοικισμό (2 τεμάχια). Η διανεμηθείσα έκταση 

αποτυπώνεται στα 1604,845 στρ. ενώ το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

είναι 1672,585 στρ. Αποκαθίστανται 129 κληρούχοι (113 γεωργοί, 15 κλήροι 

συντηρήσεως και Σχολικός κλήρος), με άνισο κλήρο 50. Έκτοτε δεν έχει συντελεστεί 

καμία μεγάλης έκτασης μεταβολή. 

                                                            
48 Βακατσάς, 2001 
49 Γεώμορο: το 1/3 ή 1/2 της παραγωγής που αποδίδονταν στον ιδιοκτήτη του τσιφλικιού 
50 Στην Ήπειρο ο κλήρος δύναται να είναι άνισος (άρθ. 121 του Αγροτικού Νόμου) 

Εικόνα 7. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται 

η έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 
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Εικόνα 8. Με άσπρο χρώμα απεικονίζεται η 

έκταση που περιλαμβάνει το αγρόκτημα 

σύμφωνα με τους χάρτες της διανομής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Σαμονίδα 

Η Σαμονίδα ή Σαμονίβα αποτελεί σήμερα το μόνο κατοικημένο χωριό του 

ιστορικού «τετραχωρίου» στο Σούλι, το οποίο αποτελούσαν τα χωριά Αβαρίκος, 

Κιάφα, Σούλι και Σαμονίβα. Οι Σουλιώτες αποχώρησαν από το τετραχώρι τον 

Δεκέμβριο του 1803 μετά από συνθηκολόγηση με τον Αλή πασά, ενώ η οριστική 

αποχώρηση τους χρονολογείται τον Αύγουστο του 1822, μετά από τη σύντομη 

επανεγκατάστασή τους λόγω συμμετοχής στους πολεμικούς αγώνες της εποχής 

(1820-1822)51. Δεν καταγράφονται ούτε στον πίνακα του Αραβαντινού, ούτε στο 

Σαλναμέ του 1895. Ο οικισμός Σαμονίβα αναγνωρίστηκε μετά την ελληνική 

απογραφή της 15-16/5/1928 (ΦΕΚ 269/Α΄/20.12.1928). Ως κοινότητα 

αναγνωρίστηκε το 1932 (ΦΕΚ 208/Α΄/30.6.1932). Στην τελευταία απογραφή του 

2011 αριθμεί 35 κατοίκους.  

Από Οθωμανικό κατάστιχο του 1896, επίσημα μεταφρασμένο στα Ιωάννινα το 

1927, προκύπτει ότι το αγρόκτημα “Κακοσούλι” (ονομασία που επέδιδαν η Τούρκοι 

στο Σούλι) αποτελούσε τσιφλίκι τελείας κυριότητας του Σουλτάνου52. Στα όρια του 

τετραχωρίου δεν έχουν εφαρμοστεί διανομές, συνεπώς δεν έχουν παραχωρηθεί 

τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους από το Ελληνικό κράτος. Για την αποσαφήνιση 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, με επιτόπια 

έρευνα, η οποία διαφεύγει του πλαισίου της παρούσας δημοσίευσης. 

 

 

6. Συμπεράσματα 

 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης στην Ήπειρο διαμορφώθηκε με βάση τις 

ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις της περιοχής. Βασικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα που 

είχαν κατοχυρωθεί από τους καλλιεργητές της είτε με την Οθωμανική νομοθεσία 

                                                            
51 Ψιμούλη, 1998 
52 Ιωάννου, 2015 
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είτε με τους κανόνες του εθιμοτυπικού δικαίου, διατηρήθηκαν και αναγνωρίστηκαν 

από τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Αυτό αποδεικνύει ότι η σχέση καλλιεργητή 

και γης είναι διαρκής και ισχυρή53. Η κληρονομική νομή αποτέλεσε την δυνατότερη 

και πλέον αδιαφιλονίκητη  σχέση με τη γη. Εντούτοις, χρειάστηκαν πολλά χρόνια 

και αγώνες και πάντα κάτω από την πίεση των ιστορικών γεγονότων, μέχρι οι 

Ελληνικές κυβερνήσεις να ξεπεράσουν τους δεσμούς με τα συμφέροντα των 

γαιοκτημόνων, αλλά και των ιδίων, και να διανείμουν την αγροτική γη, 

αποκαθιστώντας τους ακτήμονες και τους νομείς και διασφαλίζοντας την κυριότητα 

τους με τίτλους ιδιοκτησίας.  

Ωστόσο έτσι σχηματίστηκε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, ως ο βασικός τύπος 

ιδιοκτησίας στον οποίο στηρίχτηκε η αγροτική πολιτική και οικονομία της Ελλάδας. 

Σε έναν ορεινό δήμο, όπως είναι ο Δήμος Σουλίου, η μικρή αγροτική ιδιοκτησία 

οφείλεται και στην έλλειψη καλλιεργούμενης γης. Στα αγροκτήματα που 

περιλαμβάνουν εκτάσεις στην πεδιάδα το ποσοστό καλλιεργούμενης γης είναι 

συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο από των αγροκτημάτων που καταλαμβάνουν μόνο 

ορεινές εκτάσεις. Από τα εξεταζόμενα αγροκτήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

καλλιεργήσιμης γης βρίσκεται στο Ζερβοχώρι (42%), όπου και παρατηρείται ο 

μεγαλύτερος σε έκταση αναδασμός (48% σε σχέση με τη συνολική έκταση του 

αγροκτήματος), ενώ τα μικρότερα ποσοστά συναντώνται στα ορεινά αγροκτήματα 

Πέντε Εκκλησιές (12,5%) και Ελαταριά (10,2%). Άμεση συνέπεια αυτού είναι και η 

μεγάλη διαφορά στην έκταση του κλήρου. Ο μέσος όρος του κλήρου στα χωριά που 

στην κτηματική τους περιφέρεια περιλαμβάνουν εκτάσεις από την πεδιάδα είναι 47, 

5 στρ., όμως ο μέσος όρος της πραγματικά διανεμηθείσας έκτασης φτάνει περίπου 

τα 42 στρ.. Ο μέσος όρος της διανεμηθείσας έκτασης μειώνεται δραματικά όταν 

αναφερόμαστε στα αγροκτήματα των ορεινών περιοχών του δήμου, όπου φτάνει 

περίπου τα 14 στρ.. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική νομοθεσία δεν ήταν πάντα 

απόλυτα σαφής και απαγορευτική ως προς τον τεμαχισμό του κλήρου, ο περαιτέρω 

κατακερματισμός του (πχ λόγω κληρονομιάς) είναι μια πραγματικότητα, που 

επιφέρει επιπλέον σμίκρυνση της αγροτικής ιδιοκτησίας.  

Οι αναδασμοί που έχουν εφαρμοστεί σε όλη σχεδόν την έκταση της πεδιάδας, 

συνέβαλλαν στην καλύτερη διαμόρφωση και συγκέντρωση της γης και κατά 

συνέπεια στην βέλτιστη αξιοποίηση της. Όμως και εκεί, όπως προκύπτει από τα 

εξεταζόμενα αγροκτήματα, η μέση διανεμηθείσα έκταση είναι περίπου 15 στρ. 

Εξετάζοντας το ποσοστό παραχωρηθέντων και εξαιρεθέντων εκτάσεων σε σχέση με 

τη συνολική έκταση του εκάστοτε αγροκτήματος, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό παραχωρηθέντων εκτάσεων εντοπίζεται στο αγρόκτημα Καρυωτίου, που 

περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την  έκτασή του (99,8 %) και στο αγρόκτημα 

Καλλιθέας (97,3%). Αντίθετα, το αγρόκτημα Σκάνδαλο κατέχει το μικρότερο 

ποσοστό παραχωρηθέντων εκτάσεων (39,1%). Αυτό οφείλεται στο ότι στο εν λόγω 

αγρόκτημα υπήρχαν μεγάλες ιδιόκτητες εκτάσεις χερσότοπων και λιβαδιών, οι 

οποίες εξαιρέθηκαν της απαλλοτρίωσης. Συνολικά ο μέσος όρος παραχωρηθέντων 

εκτάσεων ανέρχεται σε ποσοστό 68,4% (περιλαμβάνονται και τα κοινά), που 

σημαίνει ότι η πλειοψηφία των εκτάσεων έχει παραχωρηθεί.   

                                                            
53 Καρούζου, 1989 
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Το υψηλότερο ποσοστό μπασταινουχικής γης εντοπίζεται στο αγρόκτημα 

Γλυκής (19,1%), ενώ το χαμηλότερο στο Ζερβοχώρι (1%). Στην Καλλιθέα φτάνει το 

11,3%, στην Ελαταριά και στις Πέντε Εκκλησιές το 7%. Αντίθετα στο Ζερβοχώρι 

παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενων ιδιοκτησιών (23%) , ενώ 

στη Γλυκή και στην Ελαταριά το μικρότερο (0.5%). Πολύ μικρό ποσοστό 

ιδιοκτησιών καταγράφεται και στο Σκάνδαλο (0.83%), ενώ στο Καρυώτι και την 

Καλλιθέα οι καλλιεργούμενες μικροϊδιοκτησίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 7%. 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μεταξύ των αγροκτημάτων 

δημιουργούνται αμφίδρομες σχέσεις, όπως συστάσεις δουλειών βοσκής, διόδου ή 

ποτισμού, διατήρηση «εξωχωράφων» ή και διανομές σε όμορα αγροκτήματα λόγω 

έλλειψης καλλιεργούμενης γης. 

Από το μικρό δείγμα των κοινοτήτων που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη, 

αναδεικνύεται και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Σε περιοχές όπου δεν έχουν 

εφαρμοστεί διανομές ή αναδασμοί, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με βάση τις υπάρχουσες αρχειακές πηγές. Ακόμα 

όμως και για τις περιοχές που έχουν εφαρμοστεί, η συγκέντρωση και αξιολόγηση 

των στοιχείων επιβαρύνει τον εκάστοτε μελετητή, καθώς δεν υπάρχει μία αξιόπιστη 

και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. Αυτό οφείλεται κατεξοχήν στην έλλειψη 

κτηματολογίου στην χώρα μας.  

Η γενικότερη εικόνα που παρουσιάζουν τα αγροκτήματα του Δήμου Σουλίου 

αντανακλά τα αποτελέσματα που επέφερε η ελληνική αγροτική νομοθεσία. Οι 

μαζικές απαλλοτριώσεις των τσιφλικιών της 2ης αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917, 

επέτρεψαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την διανομή της αγροτικής γης και την 

αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών. Οι εξαιρέσεις τους επέτρεψαν τη 

διατήρηση σημαντικού ποσοστού ιδιόκτητης γης. Η εφαρμογή των διανομών και 

αναδασμών του Υπουργείου Γεωργίας και η έκδοση τίτλων κυριότητας κατοχύρωσε 

την κυριότητα τόσο των αγροτικών όσο και των οικοπεδικών κλήρων. Η εφαρμογή 

νέων σχεδίων (αναδιανομών, αναθεωρήσεων και αναδασμών) δείχνει την πολιτική 

διάθεση αλλά και την ανάγκη για την βελτίωση και την επωφελέστερη αξιοποίηση 

της γεωργικής γης. Εντούτοις, οι περισσότερες ορεινές περιοχές δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη εξέλιξη, από την άποψη της εφαρμογής νέων σχεδίων. Η διενέργεια μιας 

επιτόπιας έρευνας, από την οποία θα προκύψουν στοιχεία για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των ορεινών περιοχών σήμερα, θα συνέβαλλε στην ανάδειξη των 

προβλημάτων με στόχο την σύγχρονη αντιμετώπισή τους αλλά και στην εξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων για την εξέλιξή του. 
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Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της 

γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του Kαλλικρατικού Δήμου Σουλίου που 

περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Παραμυθίας, Αχέροντα και την κοινότητα 

Σουλίου. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των αγροτών. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται 

οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή του εκάστοτε εξοπλισμού. 

Τέλος, γίνεται παρουσίαση του υπολογισμού ενός βέλτιστου μηχανήματος, όσον 

αφορά στην ισχύ του, για την περιοχή του Δήμου Σουλίου, το οποίο θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις και, συνεπώς, να βελτιώσει τα εισοδήματα των 

αγροτών της περιοχής. 

 

 

Abstract 

 

The present paper, first, analyzes the existing agricultural activity in the plain of 

Kallikratian Municipality of Souli, which was formed by the merge of the former 

municipalities of Paramythia, Axeronta and Souli. Then, the reasons that make the 

agricultural mechanical equipment a mostly important factor in maximizing 

farmers’ income are presented. Following, the factors affecting the selection of 

agricultural mechanical equipment are briefly discussed. Finally, an illustrative 

example is presented for the selection of optimum equipment Souli Municipality, 

which could lead to higher yields and, consequently, could improve the economic 

situation of the farmers in the area of interest.  
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 1. Εισαγωγή 
 

 Ο Καλλικρατικός Δήμος Σουλίου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

νομού Θεσπρωτίας, σε μια περιοχή ορεινή, με συνεχή και αδιάλειπτη ιστορία. Η 

έκταση του νέου Δήμου φτάνει τα 477.426 στρέμματα ενώ ο πληθυσμός του τις 

9.000 περίπου, με μεγάλη αύξηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο φυσικός 

γεωγραφικός χώρος του Δήμου Σουλίου περικλείεται από τα όρη Παραμυθίας, τα 

όρη Σουλίου και τον ορεινό όγκο Χιονίστρας. Το σύνολο του εδάφους του Δήμου 

συγκροτείται από τους παραπάνω ορεινούς όγκους και το μεγάλο κάμπο της 

Παραμυθιάς. Η ύπαρξη αυτών των γεωμορφολογικών σχηματισμών ευνοεί την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός του Δήμου Σουλίου, ανέρχεται σε 3.649 κατοίκους, εκ των 

οποίων απασχολούμενοι σε κάποιο κλάδο είναι οι 2.979, και από αυτούς στον 

πρωτογενή τομέα απασχολούνται οι 894, δηλαδή ποσοστό περίπου 30%. Η 

πλειονότητα του ενεργού πληθυσμού - το 52%-  ωστόσο απασχολείται στον 

τριτογενή τομέα (1565 κάτοικοι). 

Ο Δήμος Σουλίου περιλαμβάνει στη πεδιάδα της Παραμυθιάς αρδεύσιμη 

καλλιεργήσιμη έκταση 32.000 στρέμματα και αρδευθείσα έκταση (σε μέσο όρο από 

το 2011 έως το 2014) τα 7.046 στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία του Τοπικού 

Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων. Από αυτά, τα περίπου 3.000 αρδεύονται 

επιφανειακά, ενώ τα 4.000 με τεχνητή βροχή. Οι κύριες καλλιέργειες είναι η μηδική 

(Medicago sativa) και το καλαμπόκι (Zea Mays), ενώ καλλιεργούνται γενικά σιτηρά, 

ψυχανθή, κηπευτικά,. Υπάρχουν, επίσης, δενδρώδεις καλλιέργειες και πλήθος 

ελαιώνων με ύπαρξη τοπικής ποικιλίας, της μπολιάνα. Οι μηνιαίες βροχοπτώσεις 

στην περιοχή είναι διαχρονικά υψηλές. Ο βροχομετρικός σταθμός της Παραμυθιάς 

δίνει για την περίοδο 1951-1981 μέση ετήσια βροχόπτωση 1444,3 mm, ενώ πιο 

πρόσφατα μετεωρολογικά στοιχεία για την περίοδο 2009 έως 2014 δίνουν ύψος 

2251 mm.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει για το Δήμο ο πρωτογενής τομέας και 

δη η αγροτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον Κάμπο της Παραμυθιάς, η 

παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση της σημασίας της ορθής επιλογής και 

χρήσης του αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι λειτουργίας του αγροτικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού και οι παράγοντες εκείνοι που επιδρούν στην επιλογή του εξοπλισμού -

περιλαμβανομένων του ελκυστήρα και των παρελκόμενων, για τη βελτιστοποίηση 

της απόδοσής του. Ακολούθως, επιλέγοντας δύο αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες 

για τον Κάμπο της Παραμυθιάς, τον αραβόσιτο και την μηδική, πραγματοποιείται 

μια πρότυπη ανάλυση προκειμένου να υπολογιστούν τα χαρακτηριστικά του 

εξοπλισμού σε συνάρτηση με τις επιθυμητές ιδιότητες των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της καλλιεργήσιμης γης, όπως επίσης και των βασικών 

απαιτήσεων σε κατανάλωση καυσίμου ανά μονάδα επιφάνειας (εκτάριο) για 

διάφορες εργασίες. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι να προβληθούν οι 

δυνατότητες που υπάρχουν για ανταγωνιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της 

κατάλληλης επιλογής και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να 

παραμείνει ζωντανός ο αγροτικός τομέας στο Δήμο Σουλίου. 
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2. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν, έπειτα από επικοινωνία, από την 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου σε ότι αφορά τα γεωργικά 

μηχανήματα, στο Δήμο Σουλίου εντοπίζονται 174 μονοαξονικοί ελκυστήρες 

(μονοαξονικά ή δίτροχα τρακτέρ, σκαπτικές φρέζες, μοτοσκαπτικά, μικρά υνιοφόρα 

κλπ.). Σχετικά με τα παρελκόμενα των γεωργικών ελκυστήρων εντοπίζονται 6 

σπαρτικές μηχανές σίτου, 23 σπαρτικές μηχανές βαμβακιού, αραβόσιτου, φασολιών, 

μία σπαρτική μηχανή υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας (πνευματική) για 

γραμμικές σπορές, 22 μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες υψηλής πίεσης, 13 μηχανοκίνητοι 

ψεκαστήρες και 48 μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες γραμμικών καλλιεργειών. 

Αναφορικά με τις θεριζοαλωνιστικές - συλλεκτικές μηχανές και τα μηχανήματα 

εξαγωγής, υπάρχουν 7 θεριζοαλωνιστικές, 16 απλές θεριστικές, μία αλωνιστική κάθε 

τύπου και 61 απλές χορτοσυλλεκτικές μηχανές. Υπάρχουν επίσης αντλίες αρδεύσεων 

πετρελαιοκίνητες (10), βενζινοκίνητες (3) και ηλεκτροκίνητες (11). Τέλος, υπάρχουν 

692 κλαδευτικά μηχανήματα.  

Στον κάμπο της Παραμυθιάς, σύμφωνα με πραγματοποιηθείσες μελέτες 

(Μαχαίρας, 1985), τα εδάφη είναι μέσης προς βαριάς μηχανικής σύστασης σε 

ποσοστό 74,5% της συνολικής καλλιεργήσιμης γης, ενώ υπάρχουν βαριά αργιλώδους 

υφής σε ποσοστό μόλις 12,4%. Ελαφρά εδάφη (αμμώδη, πηλοαμμώδη και 

αμμοπηλώδη) δεν υπάρχουν. Πιο αναλυτικά, το 30% της έκτασης περιλαμβάνει 

εδάφη πηλώδη, το 19,4% αργιλοπηλώδη, το 16% γλυώδη πηλό, το 12,6% αργιλοπηλό 

με χάλικες και πέτρες, το 12,4% άργιλο, το 8,8% ιλυώδη αργιλοπηλό και το 0,5% 

ιλυώδη άργιλο με χάλικες και πέτρες.  

Σχετικά με τις κλίσεις των εδαφών, 21.640 στρέμματα έχουν κλίση 0,2-3%, 

12.300 στρέμματα έχουν κλίση 3-6% και, τέλος, 2.520 στρέμματα έχουν κλίση 10-

20%. Αναφορικά με την υδατοϊκανότητα, το 72,1% των εδαφών κρίθηκε ως υψηλής 

και μέσης προς υψηλή υδατοϊκανότητα. Το 59,6% της έκτασης χαρακτηρίζεται 

μετρίως βραδείας και μέτριας διηθητικότητας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

εδαφών της περιοχής του Κάμπου Παραμυθιάς είναι η ανομοιογένεια αυτών που 

οφείλεται βασικά στη διάφορη επίδραση των παραγόντων εδαφογένεσης κατά 

τόπους, με εξαίρεση το κλίμα που η επίδρασή του ήταν σχεδόν η ίδια στο σύνολο 

των εκτάσεων της περιοχής (Μαχαίρας, 1985). Τέλος, η ειδική αντίσταση και η 

υγρασία του εδάφους της περιοχής εμφανίζεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 1. 
 

   . . .      
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Διάγραμμα 1. Συνάρτηση ειδικής αντίστασης (Ko, Ν/dm2) - υγρασίας (w %) για  2-άροση, 3- 

καλλιέργεια, 4-σπορά για τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής του κάμπου της Παραμυθιάς 

(Πηγή: Νάτσης, 2001) 

 
3. Αγροτικός μηχανολογικός εξοπλισμός 
 

Σε μία αγροτική εκμετάλλευση, τρία είναι τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στη 

βελτιστοποίηση της απόδοσής της: η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας της 

καλλιέργειας, η σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και η επιλογή του 

σωστού μηχανικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων του ελκυστήρα και των 

παρελκόμενων.  

 

3.1 Επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού 

3.1.1 Γενικά 

Η επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για μία εκμετάλλευση, 

καθορίζεται με βάση τον τύπο, το μέγεθος και τον αριθμό της, ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της (Νάτσης, 2001). Η επιλογή εξοπλισμού είναι ένα 

πολύπλοκο και δυσχερές θέμα δεδομένου ότι εξαρτάται από διάφορους μεταβλητούς 

και αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες που το μέγεθος και η σημασία, συνήθως, δεν 

είναι δυνατόν να προσδιορισθούν με ακρίβεια. Χρησιμοποιώντας τον όρο εκλογή 

γεωργικού μηχανήματος εννοούμε τον κατάλληλο τύπο και μέγεθος του γεωργικού 

μηχανήματος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των εργασιών της γεωργικής 

εκμετάλλευσης, όχι μόνο επίκαιρα, ποιοτικά και άριστα, αλλά και με το χαμηλότερο 

κόστος. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε σύγκριση με άλλους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες: 

· Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συνήθως μικρού μεγέθους και έχουν 

πολλές καλλιέργειες που επηρεάζονται από τοπικές συνθήκες. Αυτή είναι 

και η αιτία για την οποία κάθε εκμετάλλευση πρέπει να μελετάται ως ειδική 

περίπτωση. 

· Οι γεωργικές εργασίες είναι εποχικές και τα γεωργικά μηχανήματα 

αναγκαστικά  μένουν σε αχρησία πολύ χρόνο. 
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· Τα περισσότερα γεωργικά μηχανήματα χρησιμοποιούν την ισχύ του 

ελκυστήρα για τη λειτουργία τους. Έτσι κάθε μεταβολή ενός συστήματος 

ελκυστήρα-παρελκομένων επιδρά και στα υπόλοιπα συστήματα. Συνεπώς 

πρέπει να μελετάται ο εξοπλισμός της εκμετάλλευσης στο σύνολό του. 

· Η ανάγκη να εκτελούνται οι εργασίες έγκαιρα ώστε να μη μειωθεί η 

παραγωγή. Η αναγκαιότητα αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που 

αναγνωρίζεται ευρέως ότι επηρεάζει την εκλογή αλλά που δύσκολα 

αναλύεται. 

Οπότε γίνεται αντιληπτό η εκλογή των γεωργικών μηχανημάτων, για την 

εκτέλεση των εργασιών της γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι η κυριότερη και 

δυσκολότερη απόφαση για τον αγρότη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάνω από 

32% του κόστους παραγωγής των γεωργικών καταναλωτικών προϊόντων 

προέρχεται, τις περισσότερες φορές, από το κόστος μηχανικής εργασίας.  Συνεπώς, 

ο αγρότης πρέπει να δώσει προσοχή στην ορθή εκλογή και αξιοποίηση των 

γεωργικών μηχανημάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους από τη 

δραστηριότητά του. Συμπληρώνοντας, είναι η δυσκολότερη επιλογή γιατί πολλά 

στοιχεία που χρειάζονται για τον υπολογισμό του κόστους εργασίας των 

μηχανημάτων δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν ακριβώς αλλά μόνο με προβλέψεις 

και εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν (Νάτσης, 2001). 

 

3.1.2 Παράγοντες εκλογής ελκυστήρα 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή ενός ελκυστήρα είναι: (α) 

το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης και το είδος των καλλιεργειών, (β) η 

σύσταση του εδάφους και η μορφολογία του, (γ) το μέγεθος και ο αριθμός των 

αγροτεμαχίων, (δ) οι καιρικές συνθήκες της περιοχής, (ε) οι ανάγκες έγκαιρης 

εκτέλεσης των εργασιών, (στ) οι προβλεπόμενες μεταβολές των καλλιεργειών της 

εκμετάλλευσης, (ζ) η δυνατότητα του αγρότη να βρει εργατικά χέρια και το κόστος 

τους, (η) η τιμή αγοράς του ελκυστήρα, αλλά και των παρελκομένων, (θ) η 

υπάρχουσα πείρα για τη συμπεριφορά και αντοχή των διαφόρων ελκυστήρων στην 

περιοχή, (ι) η ύπαρξη σοβαρών και οργανωμένων υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευών εκ μέρους των αντιπροσώπων των ελκυστήρων και (ια) η ασφάλεια και η 

άνεση του χειριστή. Συνήθως για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων παρατηρείται 

ότι δεν πραγματοποιείται τεχνικοοικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό των 

απαιτούμενων- τύπου και μεγέθους- γεωργικών μηχανημάτων. Αντιθέτως, οι 

καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εξοπλισμού είναι η τιμή 

του μηχανήματος, ο τρόπος διακανονισμού και η δυνατότητα δανειοδότησης 

ολοκλήρου ή μέρους του ποσού με χαμηλό επιτόκιο, γεγονός που στρεβλώνει την 

πραγματική ανάγκη του αγρότη και οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές (Νάτσης, 

2001). 

 

3.1.3 Απόδοση μηχανημάτων 

Πέρα από την ορθολογική επιλογή τους ουσιαστικό ρόλο κατέχει και η 

ορθολογική χρήση τους. Η πραγματική απόδοση των μηχανημάτων επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες όπως οι παράμετροι της καλλιεργήσιμης έκτασης (σχήμα, 

μέγεθος, εδαφικές συνθήκες, βλάστηση, μορφολογία) αλλά και η εκπαίδευση τού 

   . . .      
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χειριστή. Συχνά προβλήματα προκύπτουν όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει τις 

δυνατότητες του μηχανήματος, όταν δεν συντηρεί ή δεν επισκευάζει το μηχάνημα 

σωστά, όταν δεν επιλέγει το κατάλληλο για την περίπτωση μηχάνημα, τόσο όσον 

αφορά στο είδος ή τον τύπο του όσο και στο μέγεθός του. Για παράδειγμα, πολλές 

φορές συμβαίνει να μη συνεργάζονται από άποψη μεγέθους ο ελκυστήρας και το 

παρελκόμενο. Συνήθως χρησιμοποιούνται παρελκόμενα μικρότερα από αυτά που 

έχει δυνατότητα να έλκει ο ελκυστήρας, γεγονός που παρατηρείται όταν 

αντικαθίσταται παλαιός ελκυστήρας με νέο μεγαλύτερης ισχύος, ενώ τα 

παρελκόμενα παραμένουν τα ίδια. Επίσης, μείωση της πραγματικής απόδοσης 

παρατηρείται όταν η εργασία γίνεται με ταχύτητες εκτός των ορίων που ορίζει ο 

κατασκευαστής, επιβαρύνοντας κυρίως την ποιότητα της εργασίας, και με 

επιμέρους συνέπειες να επιταχύνει τις φθορές, να αυξάνει τις απώλειες και τελικά 

να οδηγεί στην αύξηση του κόστους (Νάτσης, 2001). 

Οι διαθέσιμες ημέρες εργασίας των γεωργικών μηχανημάτων αποτελούν, 

επίσης, έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του 

ελκυστήρα και των γεωργικών μηχανημάτων και τις επιπτώσεις στην παραγωγή από 

την μη έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών. Για την ακριβέστερη μέτρηση της 

απαιτούμενης ισχύος ή της ενέργειας για την κάθε καλλιεργητική εργασία, οι 

ελκυστήρες εφοδιάζονται τελευταίως με όργανα ακρίβειας και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που καταγράφουν και αναλύουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε η 

απαιτούμενη ισχύς ή ενέργεια να υπολογίζονται με μεγάλη ακρίβεια. Το είδος των 

καλλιεργειών και οι καλλιεργητικές επεμβάσεις επιδρούν στο μέγεθος της 

καταναλισκόμενης ενέργειας και συνεπώς στο μέγεθος και αριθμό ελκυστήρων και 

γεωργικών μηχανημάτων. Επίσης, η ξεκάθαρη χρονική περίοδος εκτέλεσης 

εμφανίζεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στη σωστή χρήση μηχανημάτων. Οι 

καλλιεργητικές εργασίες θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα για να διασφαλισθεί το 

εισόδημα του παραγωγού.  

Οι καιρικές συνθήκες επιδρούν κυρίως στην υγρασία του εδάφους και ως εκ 

τούτου επηρεάζουν την ισχύ των ελκυστήρων και σε ακραίες καταστάσεις δύναται 

να επηρεάζουν και τον τύπο. Οι ελκυστήρες και τα γεωργικά μηχανήματα 

εργάζονται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες αλλάζουν κατά τόπο και 

χρόνο. Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν έντονα στις διαθέσιμες ημέρες 

εργασίας των γεωργικών μηχανημάτων και ελκυστήρων είναι η ηλιακή ακτινοβολία, 

η θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους και αέρα, το επίπεδο των βροχοπτώσεων, 

η σύσταση και το είδος του εδάφους και η ενδεχόμενη αποστράγγισή του. Από την 

άλλη πλευρά, η περίοδος  της σποράς δεν πρέπει να θεωρηθεί χρονολογικά ως 

δεδομένη περίοδος, καθώς μπορεί να αλλάξει από ένα χρόνο σε άλλον, σε 

συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές 

ανάγκες των φυτών ως προς τη θερμοκρασία εδάφους και αέρα και την υγρασία. 

Είναι επίσης γνωστό ότι η απόδοση των καλλιεργειών επηρεάζεται και πολλές 

μάλιστα φορές σημαντικά από το χρόνο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών. Οι 

βασικότερες εργασίες, των οποίων ο χρόνος εκτέλεσης επηρεάζει την παραγωγή 

είναι η σπορά, η καταπολέμηση εχθρών - ασθενειών και ζιζανίων, η άρδευση και η 

συγκομιδή. Ιδιαίτερα για τη σπορά επιδιώκεται να γίνεται πρώιμα, τόσο σε 

φθινοπωρινές όσο και εαρινές καλλιέργειες, ώστε ο σπόρος να προφθάσει να 
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φυτρώσει κατά το δυνατό γρηγορότερα. Η καταπολέμηση εχθρών-ασθενειών αλλά 

και ζιζανίων πρέπει να γίνεται την εποχή που ο βιολογικός κύκλος των εχθρών 

αυτών επιτρέπει αποτελεσματική επέμβαση με τα κατάλληλα φάρμακα. Δεδομένου 

ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σύντομη, επέμβαση εκτός περιόδου έχει ως 

αποτέλεσμα μη αποτελεσματική προστασία ενώ παράλληλα αυξάνει και το κόστος 

της καλλιέργειας. Γενικώς οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικότερες στα πρώτα 

στάδια της προσβολής. Τέλος, η συγκομιδή πρέπει να γίνεται στην “ώρα” της και 

μάλιστα σε όσο το δυνατό πιο σύντομο διάστημα. Η έγκαιρη συγκομιδή εξασφαλίζει 

και υψηλή ποιότητα αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα (Νάτσης, 2001).  

 

3.1.4 Εδαφικές παράμετροι  

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν έντονα στην ολίσθηση 

του ελκυστήρα είναι η υγρασία του εδάφους. Με την αύξηση της υγρασίας αυξάνει 

κατά πολύ η ολίσθηση του ελκυστήρα και αυξάνει πάρα πολύ την κατανάλωση 

ενέργειας και πετρελαίου. Το ανώτερο όριο υγρασίας του εδάφους που μπορούν να 

εργαστούν τα γεωργικά μηχανήματα είναι σε άμεση συνάρτηση με τη σύσταση του 

εδάφους, το είδος καλλιέργειας, το σύστημα αποστράγγισης και άλλους παράγοντες 

Η άροση του εδάφους σε υψηλότερη ή χαμηλότερη υγρασία από αυτές που 

συνιστώνται έχει ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της ποιότητας εργασίας και την 

αύξηση της ειδικής αντίστασης κατά 30-80%. Για χαμηλότερες υγρασίες η ειδική 

αντίσταση αυξάνει γιατί το έδαφος γίνεται πιο συνεκτικό. Σε μεγάλες τιμές 

υγρασίας, το έδαφος γίνεται λάσπη και κολλάει στην επιφάνεια των οργάνων των 

γεωργικών μηχανημάτων με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ειδική αντίσταση κατά 30-

80%. 

Τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι αγρότες κατά της ολίσθησης, ανάλογα με 

την περίπτωση προβλήματος που αντιμετωπίζουν, είναι: 

1. Αύξηση του βάρους πρόσφυσης. Η αύξηση βάρους στους κινητήριους 

τροχούς του ελκυστήρα με την ενσωμάτωση μεταλλικού δίσκου στους τροχούς ή με 

το γέμισμα των αεροθαλάμων των τροχών με αντιπαγετικό υγρό (CaCl2) ή με νερό 

στις 0,6-0,8 της χωρητικότητας τους. 

2. Πίεση των ελαστικών. Η αύξηση του βάρους των τροχών προκαλεί 

παραμόρφωση των ελαστικών με αποτέλεσμα αύξηση της επιφάνειας επαφής 

μπορεί να γίνει επίσης και με ελάττωση της πίεσης των αεροθαλάμων.  

3. Πέλματα των ελαστικών. Επειδή η ωφέλεια της καλύτερης πρόσφυσης με 

την προθήκη βαρών μπορεί να εξουδετερώνεται από την αύξηση της αντίστασης 

κύλισης η επιφάνεια των ελαστικών διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να 

εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσφυση με το έδαφος χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά η 

αντίσταση κύλισης. Για να μην εξαρτάται η ανάπτυξη της ελκτικής δύναμης μόνο 

από την τριβή των ελαστικών με το έδαφος, εφοδιάζονται τα ελαστικά με προβολές 

που βυθίζονται στο έδαφος με την επίδραση του βάρους των τροχών. Έτσι κατά την 

κύλιση αναπτύσσεται από το έδαφος μία αντίδραση στους τροχούς, που αυξάνει την 

ελκτική δύναμη του ελκυστήρα. Η αντίδραση αυτή εξαρτάται από την αντοχή του 

εδάφους σε διάτμηση. Τα πέλματα αυτά βρίσκονται στους οπίσθιους τροχούς που 

είναι και οι κινητήριοι. 

   . . .      
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4. Μεταλλικοί τροχοί που ενσωματώνονται στους οπίσθιους τροχούς με 

διάμετρο 1-3 εκ. μικρότερη από τους ελαστικούς τροχούς. Αυτοί οι τροχοί μπορεί να 

ενσωματωθούν στον ελκυστήρα χωρίς τους ελαστικούς τροχούς. Σε αυτή την 

περίπτωση η ολίσθηση μειώνεται 4-16% και αυξάνει η ικανότητα έλξης του 

ελκυστήρα από 5-12%.  

5. Αύξηση του βάρους πρόσφυσης με το χειρισμό του υδραυλικού φορτίου και 

την ενέργεια των συρόμενων γεωργικών μηχανημάτων. Διαπιστώνεται ότι η καλή 

χρήση αυτής της μεθόδου αυξάνει την παραγωγικότητα του ελκυστήρα 12-20% και 

μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου 15-18%. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι παράγοντες αντίστασης του εδάφους 

διακρίνονται, οι οποίοι διακρίνονται σε: 

· Εδαφικοί παράγοντες: Διανομή του μεγέθους των κόκκων, 

περιλαμβανομένου του τύπου των κολλοειδών υλικών, χημική σύνθεση, 

περιλαμβάνουσα την επίδραση της οργανικής ύλης, ποσοστό τοις εκατόν 

υγρασίας, ειδικό βάρος ή βαθμός συμπίεσης, κλίσης εδάφους, δομή  

εδάφους. 

· Παράγοντες οφειλόμενοι στο καλλιεργητικό εργαλείο: Είδος εργαλείου, 

είδος μετάλλου και κατάσταση επιφανειών προστριβόμενων με το έδαφος, 

μέγεθος επιφάνειας προστριβόμενης με το έδαφος, καμπυλότητα και μορφή 

της ίδιας επιφάνειας, αιχμηρότητα του εργαλείου. Άλλοι παράγοντες: 

πλάτος κοπτόμενης λωρίδας εδάφους, βάθος άροσης, ταχύτητα άροσης, 

προηγούμενες καλλιέργειες, ρύθμιση και σταθερότητα του εργαλείου κ.ά. 

Τέλος, η υγρασία του εδάφους επιδρά έντονα στην ειδική αντίσταση του 

εδάφους κατά την κατεργασία του. Όταν η υγρασία είναι πιο ευνοϊκή και η ποιότητα 

της άροσης είναι καλύτερη. Για χαμηλές τιμές υγρασίας η ειδική αντίσταση αυξάνει 

γιατί το έδαφος είναι πιο συμπαγές με μεγαλύτερη συνοχή. Η αύξηση της υγρασίας 

στις πιο πάνω τιμές αυξάνει την ειδική αντίσταση του εδάφους διότι το βρεγμένο 

έδαφος κολλάει στα όργανα των γεωργικών μηχανημάτων (Νάτσης, 2001). 

 

3.2. Υπολογισμός παραμέτρων λειτουργίας και κόστους των ελκυστήρων 

Μεταξύ ισχύος ελκυστήρα, μεγέθους γεωργικής εκμετάλλευσης και είδους 

καλλιεργειών υπάρχει μια σχέση που καθορίζει την άριστη ισχύ ελκυστήρα με το 

ελάχιστο ετήσιο ολικό κόστος, η οποία δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
                                          

( )
I

AE AK
r=
+m ep

l
ceir

elk

D

D
.                        (1)  

  
Όπου I: ισχύς (kW) 
         Α: επιφάνεια καλλιέργειας (εκτάρια) 
         Εμ: ενέργεια για κάθε καλλιέργεια (kWh) 
    Δχειρ: δαπάνες χειριστή (ευρώ) 
    Κεπ: κόστος επίκαιρου συντελεστή εργασιών (ευρώ) 
  λ: ο λόγος των ετήσιων σταθερών δαπανών προς την αρχική αξία του 

ελκυστήρα 
   Δελκ: Δαπάνες ελκυστήρα (ευρώ) 
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Όταν οι εργασίες γίνονται στον χρόνο που απαιτείται, τότε Κεπ=0, συνεπώς 

προκύπτει η ακόλουθη απλοποιημένη εξίσωση: 
                                               

I
AE

= m c

elkl

D

D
                

 (2)
 

 

Οι ετήσιες σταθερές δαπάνες (Δελκ))  του ελκυστήρα, αυτές περιλαμβάνουν: 

· την απόσβεση του κεφαλαίου 

· τον τόκο του κεφαλαίου 

· την ασφάλιση και στέγαση του ελκυστήρα 

· τη δαπάνη συντήρησης ανεξάρτητα της λειτουργίας του ελκυστήρα 

Η απόσβεση και ο τόκος του κεφαλαίου υπολογίζονται με τη συνάρτηση του 

τοκοχρεολυσίου που περιλαμβάνει και τα δύο αυτά στοιχεία του κόστους. Ο τύπος 

είναι: 

                                                         

ΔΚ= [(Α.ΑΕ)-(Υ.ΑΕ)] ( )
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Όπου  ΔΚ: Δαπάνη κεφαλαίου 

ΑΑΕ: αρχική αξία ελκυστήρα (ευρώ) 

ΥΑΕ: υπολειμματική αξία ελκυστήρα (ευρώ) 

Ν: προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του ελκυστήρα (έτη ) 

I: πραγματικό (αποπληθωρισμένο) επιτόκιο (%) 

 

Το πραγματικό επιτόκιο ευρίσκεται από τη σχέση: 
 

i = L i

i

T
-

+
p

p1
                       (4) 

 

Όπου  LT: ονομαστικό επιτόκιο (%) 

iπ: πληθωρισμός (%) 

 

Η υπολειμματική αξία του ελκυστήρα δίνεται και με τη σχέση μετά πάροδο “φ” 

ετών από την ακόλουθη σχέση: 
                                                                

ΥΑΕφ = (Α.ΑΕ-ΥΑΕΝ)
( ) ( )

( )
1 1

1 1

+ - +

+ -

i i
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N
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j

+ YAEφ         (5) 

                                                                                      

Όπου  φ: έτη χρήσης ελκυστήρα 

ΥΑΕΝ: υπολειμματική αξία ελκυστήρα στο τέλος της προβλεπόμενης    

διάρκειας χρήσης του. 

   . . .      
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4. Παράδειγμα υπολογισμού μηχανολογικού εξοπλισμού  

 

Προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία των παραπάνω παραγόντων στη σωστή 

διαστασιολόγηση του αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού παρατίθεται στην 

ενότητα αυτή ένα παράδειγμα υπολογισμού της άριστης ισχύος ελκυστήρα για 

διαφορετικά είδη καλλιέργειας, χρησιμοποιώντας δεδομένα αντιπροσωπευτικά του 

Δήμου Σουλίου. Όπως έχει αναφερθεί, η σχέση μεταξύ ισχύος ελκυστήρα, μεγέθους 

γεωργικής εκμετάλλευσης και είδους καλλιεργειών καθορίζεται με βάση το ελάχιστο 

ετήσιο κόστος από την Εξ. 1. Θεωρώντας ότι οι εργασίες γίνονται στο χρόνο που 

απαιτείται, τότε Κεπ=0, προκύπτει η απλοποιημένη Εξ. 2., οι παράμετροι της οποίας 

αναλύονται ως ακολούθως. 

 

Επιφάνεια καλλιέργειας (Α) 

Στην περιοχή του δήμου Σουλίου σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν από 

τον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς η μέση καλλιεργούμενη έκταση καλαμποκιού, σιτηρών και 

μηδικής για τα έτη 2011 έως 2014 ανέρχεται σε 1050, 4250, 2750 στρέμματα, 

αντίστοιχα, τα οποία πρέπει να μετατραπούν σε εκτάρια.  

 

Ενεργεία για κάθε καλλιέργεια (Εμ) 

Προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη ενεργεία για τις παραπάνω 

καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε ο Πίν. 1 στον οποίο αποτυπώνονται οι ενεργειακές 

απαιτήσεις για μία σειρά εργασιών.  

 

Πίνακας 1. Απαιτήσεις σε ενέργεια (σε kWh) των διάφορων καλλιεργητικών πρακτικών για 

τις καλλιέργειες της περιοχής  

α/α Εργασίες Σιτάρι 
(kwh) 

Αραβόσιτος 
(kWh) 

Τριφύλλι 
(kWh) 

1 Όργωμα 26-30 cm 19110 19110 4777,5 
2 Δισκοσβάρνα 8312 2078 2078 
3 Σπορά 1770 885 442,5 
4 Κατεργασία με καλλιεργητή    
5 Ανοιξιάτικο δισκοσβάρνισμα  4156  
6 Λίπανση 1770 1770 442,5 
7 Σκάλισμα 1848 1848 - 
8 ΝΗ3 εφαρμογή 2956 2956 - 
9 Ψεκασμό 124 62 - 
10 Δεματισμός αχύρου 3540 - - 
11 Θερισμός   σιταριού 15572 - - 
12 Θερισμός αραβοσίτου - 23093 - 
13 Θερισμός τριφυλλιού - - 5207,5 
14 Κοπή στελέχους - 4946 - 

 Σύνολο  55.002 60.904 12.948 

 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν τυπικές εκτάσεις, οι οποίες για την 

περίπτωση του αραβόσιτου αντιστοιχούν σε 100 ha, για τα σιτηρά σε 200 ha και για 

τη μηδική σε 50 ha. Συνεπώς, ύστερα από μετατροπή υπολογίζεται ότι, η 
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απαιτούμενη ενέργεια για το σιτάρι είναι 275 kWh/ha, για τον αραβόσιτο είναι 609 

kWh/ha, και για την μηδική είναι 259 kWh/ha. 

 

Δαπάνες χειριστή 

Η δαπάνη του χειριστή στην αγορά είναι περίπου 2 ευρώ/ώρα 

 
Δαπάνες ελκυστήρα και λόγος των ετήσιων σταθερών δαπανών προς την 
αρχική αξία του ελκυστήρα 

Η δαπάνη για ένα μέσο ελκυστήρα εκτιμάται σε 25000 ευρώ. Το λ ισούται με το 

λόγο των ετήσιων σταθερών δαπανών του ελκυστήρα, προς την αρχική του αξία. Οι 

ετήσιες σταθερές δαπάνες για τον ελκυστήρα είναι η απόσβεση, ο τόκος, η 

ασφάλιση και η στέγαση, και η δαπάνη συντήρησης. Πιο αναλυτικά: 

  

Α) Η  ετήσια απόσβεση (Δ1) του ελκυστήρα  υπολογίζεται σε:  

 

                   Δ1 = 

15

%10
00
QQ -

= ευρώ1500
15

25000*%1025000
=

-
 

 

Αυτή είναι η συνολική απόσβεση για των πρώτο χρόνο. Η αξία του ελκυστήρα 

μετά τον πρώτο χρόνο είναι: 

  

Q1 =25000 – 1500 = 23500 ευρώ.   

 

 Β) Τόκος κεφαλαίου: 

 

      ευρώ388008,0
2

2350025000
17,0*

2

10 =
+

=
+QQ

 

 

Γ) Έξοδα στέγασης και ασφάλισης ελκυστήρα 2,5 έως 5% της αρχικής τιμής. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμώνται σε 4% και συνεπώς τα έξοδα ανέρχονται σε:  

 

4% *25.000 =  1.000 ευρώ.    

 

Δ) Ασφάλιση ελκυστήρων 70 ευρώ /χρόνο με βάση δεδομένα για την περιοχή 

 

Σύνολο σταθερών δαπανών: Α+Β+Γ+Δ = 1500+3880+1000+70 = 6450 ευρώ 

ανά έτος. 

   

λ- ο λόγος σταθερές δαπάνες προς αρχική αξία του ελκυστήρα.  

               258,0
25000

6450

Q0

. ==
D

= elkl  

 

   . . .      
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Συνεπώς, αν το σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνουν και οι τρεις 

καλλιέργειες πολλαπλασιαστεί με την αντίστοιχη απαιτούμενη ενέργεια, 

υπολογίζεται η συνολική ενέργεια που χρειάζεται για τις καλλιέργειες: 

 

Α*Εκ=252.045 kWh/ha 

 

Επομένως, από τον τύπο της ισχύος, με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν, η 

συνολική ισχύς υπολογίζεται σε 47 kW/ha, ήτοι 63,92ΗΡ/ha. 

 

5. Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (επιλογή ελκυστήρα και παρελκόμενων) σε μία 

αγροτική εκμετάλλευση κατέχει εξέχουσα θέση σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων 

της. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αλληλεπιδρά με ένα πλήθος διαφορετικών 

παραγόντων, γεγονός που καθιστά μείζονος σημασίας ζήτημα τη χρήση 

συγκεκριμένων μεθοδολογικών βημάτων για τη βέλτιστη επιλογή του. Ο αγρότης με 

βάση τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους που 

καλλιεργεί και τον τύπο των εδαφών θα πρέπει να προσδιορίσει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που αφορούν στην ειδική αντίσταση του εδάφους και τη μεταβολή αυτής 

και, ακολούθως, να υπολογίσει την απαιτούμενη ισχύ του εξοπλισμού.  

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε ένα αναλυτικό παράδειγμα 

υπολογισμού της ισχύος και του κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και 

της απαιτούμενης ενέργειας για τις γεωργικές εργασίες. Στους πίνακες που 

ακολουθούν δίνονται επιθυμητές τιμές ισχύος για όργωμα εδάφους, βάσει των 

χαρακτηριστικών του και ενδεικτικές καταναλώσεις καυσίμου ανά μονάδα 

επιφάνειας (εκτάριο) για διάφορες εργασίες.  

 

Πίνακας 2. Απαιτουμένη ισχύς (ΗΡ) για διάφορους τύπους εδαφών (Πηγή: Γέμτος, 

2012) 

Τύπος εδάφους Ειδική 
αντίσταση 

(kPa) 

Ισχύς στην έλξη 
(HP) 

Ισχύς μηχανής 
(HP) 

Βαρύ 100 59,5 99,2 
Μέσο 80 47,6 79,3 
Μέσο 60 35,7 59,5 
Ελαφρύ <40 23,8 39,7 
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Πίνακας 3. Κατανάλωση καυσίμου για διάφορες εργασίες (L/ha) (Πηγή: Γέμτος, 2012) 

Μηχάνημα Κατανάλωση Καυσίμου (L/ha) 

Όργωμα - υνάροτρο 25±7 

Όργωμα - δισκάροτρο 22±5 

Βαρύς Καλλιεργητής (σταθερά στελέχη) 13±2 

Βαρύς Καλλιεργητής (ελατηριωτά στελέχη) 10±2 

Βαριά δισκοσβάρνα 9±2 

Μέση δισκοσβάρνα 7±2 

Βαρύς Καλλιεργητής 10±2 

Ελαφρύς Καλλιεργητής 8±1 

Περιστροφικό σκαλιστήρι 4±1 

Κύλινδρος 4±1 

Περιστροφικός Καλλιεργητής 20±4 

Φυγόκεντρος λιπασματοδιανομέας 2±0,5 

Διανομέας κοπριάς 7±2 

Αναρτώμενο ψεκαστικό 1,5±0,5 

Ελκόμενο ψεκαστικό 3±0,5 

Σπαρτική σιτηρών 5±0,5 

Σπαρτική σκαλιστικών καλλιεργειών 5±0,5 

Θεριζοαλωνιστική 18±2 

Σιλοκοπτικό 25±5 

Χορτοκοπτικό με μαχαίρια 4±0,5 

Χορτοκοπτικό με δίσκους 5,5±0,5 

Χορτοσυλλέκτης 3±1 

Χορτοδετική 5±1 

 

Συμπερασματικά, η επιλογή του εξοπλισμού δεν πρέπει να πραγματοποιείται με 

κριτήριο το κόστος αγοράς του μηχανήματος ή των οικονομικών διευκολύνσεων που 

παρέχονται αλλά βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Εφόσον τα τελευταία 

υπολογιστούν τότε μόνο πρέπει να συμπεριληφθούν στη λήψη της τελικής 

απόφασης τα οικονομικά δεδομένα αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας του 

εξοπλισμού, προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες επιλογές που θα 

οδηγήσουν, τελικά, σε υψηλότερα κόστη παραγωγής. 
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Περίληψη 

 

 Στο Δήμο Σουλίου οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες 

για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Αδιάψευστο μάρτυρα 

αποτελεί το γεγονός ότι σε ολόκληρο το Δήμο συναντάται μεγάλη ποικιλία 

αρωματικών φυτών ως αυτοφυή, συγκροτώντας οικότοπους με μεγάλη οικολογική 

αξία που συμβάλλουν στη ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της 

πλούσιας φυσικής κληρονομιάς του τόπου.   

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο 

και στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα, προτείνονται τρεις καλλιέργειες 

διαφορετικών αρωματικών φυτών, ρίγανη, θυμάρι και φασκόμηλο, που θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν ακόμα και υποβαθμισμένα εδάφη σε ορεινές, 

ημιορεινές και πεδινές περιοχές. Τέλος, οι προτεινόμενες καλλιέργειες 

αξιολογούνται από χρηματοοικονομικής πλευράς και φαίνεται να αποτελούν 

ελκυστικές επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα στους καλλιεργητές, αρκεί να γίνουν με σωστές και οργανωμένες κινήσεις, 

βάσει ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού. 

Abstract 

It seems that the soil and climatic conditions are suitable for the cultivation of 

aromatic and medicinal plants in the Municipality of Souli. This is irrefutably proven 

by the fact that a great variety of aromatic plants in the entire municipality are 

indigenous, creating native habitats of great ecological value that contribute to the 

enhancement of biodiversity and conservation of the rich natural heritage of the 

place. 

 The present paper, first, analyzes the current situation in the area of interest and 

then, based on the findings, three different crops of herbs are proposed, namely 

oregano, thyme and sage that could be developed on poor land in mountainous, hilly 

and lowland areas. Finally, a financial analysis is being conducted according to which 

the new crops appear to be particularly attractive investments and could yield an 

adequate income to the farmers. Yet, careful and organized movements are required 

to this direction, and on the basis of a realistic business plan. 

 

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

Από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας, τα φαρμακευτικά φυτά κατείχαν 

ιδιαίτερη θέση στη ζωή των ανθρώπων για θεραπευτικούς, τελετουργικούς και 

ευφραντικούς  λόγους αλλά και ως μέσο καλλωπισμού. Κατά την αρχαία περίοδο 

στον Ελληνιστικό κόσμο, οι κλασικοί Έλληνες συγγραφείς και γιατροί της 

αρχαιότητας, όπως ο Ιπποκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, ο 

Αναζαρβέας και ο Θεόφραστος ο επονομαζόμενος και «Πατέρας της βοτανικής»  

έγραψαν διάφορα συγγράμματα για τις θεραπευτικές ιδιότητες και τον τρόπο 

χρήσης των φυτών, βασισμένοι στις λαϊκές παραδόσεις που ίσχυαν. Κατά τη 

διάρκεια της Τουρκοκρατίας η χρήση των βοτάνων ήταν πολύ διαδεδομένη στη 

χώρα μας (λαϊκοί γιατροί γνωστοί Κομπογιαννίτες ή Βικογιατροί), όπως και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη (Ζαραγιάννης, 1935). Όμως, από τις αρχές του 20ου αιώνα και 

κυρίως από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, παρατηρείται ανάπτυξη της 

φαρμακοβιομηχανίας και εγκατάλειψη της βοτανοθεραπείας. 

  Tα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια τάση επιστροφής στη φύση. Όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην υγιεινή διατροφή, σε 

θεραπείες με φάρμακα που χρησιμοποιούν φυτικές ουσίες και σε φυτικά καλλυντικά 

γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για τα φυτά αυτά. Το ρεύμα αυτό φαίνεται 

να έχει επηρεάσει και την Ελλάδα. Αν και η εξάπλωση της καλλιέργειάς των 

αρωματικών φυτών φαίνεται να βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο έχει αρχίσει 

σταδιακά να επεκτείνεται  σε μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις.  

  Η παρούσα εργασία  έχοντας ως βάση το γεγονός ότι στις ορεινές περιοχές του 

Δήμου Σουλίου υπάρχει πληθώρα ειδών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 

διερευνά την ιδέα της καλλιέργειας τριών αρωματικών φυτών (ρίγανη, φασκόμηλο, 

και θυμάρι), με στόχο τη διάθεσή τους σε μορφή ξηρής δρόγης. Για τις ανάγκες της 

εργασίας υλοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα με ημι- δομημένες συνεντεύξεις  σε 

ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή, όπως επίσης και 

σε αντιπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και, ακολούθως, στη βάση των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε η οικονομική αξιολόγηση της 

επιχειρηματικής ιδέας χρησιμοποιώντας κοινώς αποδεκτά οικονομικά κριτήρια 

αξιολόγησης επενδύσεων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται καταρχάς πως οι 

προτεινόμενες καλλιέργειες αποτελούν ελκυστικές επενδύσεις και θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην περιοχή μελέτης. 

Ωστόσο, χρειάζονται σωστές και οργανωμένες κινήσεις και κατάστρωση ενός 

ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδίου για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος.  

 

 
2. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 
 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Το φυτικό βασίλειο περιλαμβάνει τουλάχιστον 350.000 διαφορετικά είδη. 

Ανάμεσά τους, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 18.000 είδη αρωματικών φυτών και 

60.000 είδη φαρμακευτικών φυτών (Μαλούπα, 2013). Η χλωρίδα της Ελλάδας 

αποτελείται από περισσότερα από 6.000 είδη ανώτερων φυτών από τα οποία 500-
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600 χαρακτηρίζονται ως αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Παπαναγιώτου κ.ά., 

2001; Σκρουμπής 1998). Η διάκριση ανάμεσα σε πολλά αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά (Α/Φ) δεν είναι σαφής, καθώς πολλές φορές έχουν και τις δύο 

ιδιότητες. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ξεχωριστές κατηγορίες και για 

αυτόν τον λόγο όταν γίνεται αναφορά στα αρωματικά φυτά περιλαμβάνονται και τα 

φαρμακευτικά (Βλάσση, 2012). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄2266 (7057/102367/8.8.2014) με τον όρο «Αρωματικά / 

Φαρμακευτικά φυτά» καλούνται τα καλλιεργούμενα φυτά, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως έχουν ή δια των δευτερογενών προϊόντων τους, για 

θεραπευτικούς και καλλυντικούς σκοπούς, καθώς και στα τρόφιμα και ποτά, και στη 

βιομηχανία φαρμάκων, στη βιομηχανία καλλυντικών και στη βιομηχανία τροφίμων 

και ποτών. Πιο συγκεκριμένα, αρωματικά (aromatics) είναι αυτοφυή ή 

καλλιεργούμενα φυτικά είδη που περιέχουν αρωματικές ουσίες σε ένα ή σε όλα τους 

τα τμήματα (άνθη, φύλλα, βλαστούς καρπούς, σπέρματα, ρίζες). Το χαρακτηριστικό 

άρωμα των φυτών αυτών οφείλεται στην παρουσία αιθέριων ελαίων, πτητικών 

ελαίων διαφορετικών από τα συνηθισμένα φυτικά έλαια. Τα αιθέρια έλαια 

περιέχονται σε ειδικούς αδένες, αγωγούς, ιδιόβλαστα κύτταρα ή κοιλότητες που 

βρίσκονται στα διάφορα φυτικά τμήματα (Φραντζεσκάκης, 2003). Ο όρος 

φαρμακευτικά (medicinal, therapeuticals) αποδίδεται σε φυτά που παράγουν 

χημικές ενώσεις με θεραπευτική δράση για τον άνθρωπο (Μαλούπα, 2012) και 

χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, την ανακούφιση ή την θεραπεία ασθενειών 

(Σαρλής, 1994). Πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε αρωματικό φυτό δεν είναι 

φαρμακευτικό και κάθε φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες δεν είναι και αρωματικά 

ευχάριστο (Ντζάνης, 2012). 

2.2. Χρήσεις Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη χρησιμοποίηση των αρωματικών 

φυτών αλλά και των δευτερογενών προϊόντων τους (αιθέρια έλαια) στην 

κοσμετολογία (αρωματοποιία, αρωματοθεραπεία, βιομηχανία καλλυντικών), στη 

φαρμακοβιομηχανία (διατροφικά φαρμακευτικά προϊόντα, διαιτητικά 

συμπληρώματα, φυτικά φάρμακα, ομοιοπαθητικά φάρμακα, βοτανικά φάρμακα, 

αρωματοθεραπευτικά έλαια), στη γεωργική φαρμακολογία και στη μελισσοκομία, 

καθώς προσελκύουν διάφορα έντομα για τη γονιμοποίηση (π.χ. θυμαρίσιο μέλι). Μία 

ενδιαφέρουσα χρήση των αρωματικών φυτών είναι η χρήση τους ως φυσικά 

αντιοξειδωτικά τροφίμων ή συντηρητικά καθώς περιέχουν αντιοξειδωτικές, 

αντιμυκητιακές και αντιβιοτικές δράσεις. 

Στη σύγχρονη εποχή έχουν διαμορφωθεί διάφορες κατηγορίες καταναλωτικών 

προϊόντων που βασίζονται σε φυσικά προϊόντα ανάλογα με τους περιορισμούς ή τις 

ανοχές των εθνικών νομοθεσιών (Μαλούπα, 2013). Οι δυνατότητες ανάπτυξης του 

κλάδου των αρωματικών φυτών στην Ελλάδα διαφαίνονται μεγάλες, με την 

προϋπόθεση βέβαια του σωστού σχεδιασμού και της σφαιρικής αντιμετώπισης του 

θέματος.  

 

 

 

   . . .      
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3.Περιοχή Μελέτης, Δήμος Σουλίου 

 

Ο Δήμος Σουλίου έχει συνολική κάλυψη 477.426 χιλ. στρ. από τα οποία 5,4 χιλ. 

στρ. είναι μόνιμες καλλιέργειες, 90,7 χιλ στρ. καλύπτονται από ετερογενείς 

γεωργικές περιοχές και 67,3 χιλ. στρ. καλύπτονται από δάση. Σε ολόκληρη την 

έκτασή του απαντούν ορεινά, ημιορεινά και πεδινά τμήματα. 

Όσον αφορά στο γεωργικό κομμάτι, οι υφιστάμενες καλλιέργειες στην περιοχή 

εξυπηρετούν κυρίως τον τομέα της κτηνοτροφίας καθώς καλλιεργούνται 

κτηνοτροφικά φυτά (τριφύλλι, καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη κ.λπ.), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων, σχεδόν στο σύνολο τους, ενώ σημαντική 

είναι και η καλλιέργεια της ελιάς (Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 

Σουλίου, 2012-2014). 

Η ύπαρξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ως αυτοφυή σε ολόκληρο 

το Δήμο είναι ιδιαίτερα έντονη γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν ευνοϊκές 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες (υπέδαφος, διάταξη των ορεινών όγκων, σύσταση 

εδάφους, κλίματος) για την ανάπτυξη τους. Μετά από έρευνα στο πεδίο μελέτης 

καταγράφηκαν ως αυτοφυή τα ακόλουθα: τσάι του βουνού, ρίγανη, φασκόμηλο, 

θυμάρι, δενδρολίβανο, χαμομήλι, θρούμπι, μελισσόχορτο, γαϊδουράγκαθο, δάφνη, 

εκουϊζέτο.   

Παρατηρώντας το φυσικό πλούτο της περιοχής γεννήθηκε η ιδέα της 

παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων από αρωματικά φυτά, μέσα από 

συστηματικές και οργανωμένες καλλιέργειες, με κύριο γνώμονα το σεβασμό 

απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στόχο την ενίσχυση του αγροτικού 

εισοδήματος στην περιοχή. Με την πρόταση αυτή, μπορεί να καταστεί εφικτή η 

αξιοποίηση ορεινών, ημιορεινών ακόμα και πεδινών εγκαταλελειμμένων εκτάσεων 

του Δήμου, και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες που θα αποφέρουν ικανοποιητικά 

εισοδήματα στους υφιστάμενους καλλιεργητές ή, γιατί όχι, να συμβάλλουν και στην 

προσέλκυση νέων αγροτών. 

 

 

4. Οικονομική Αξιολόγηση Σεναρίων 

4.1 Επιλογή αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών 

Γενικά, πριν γίνει η επιλογή των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) που 

θα καλλιεργηθούν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η καταλληλότητα του εδάφους, οι 

κλιματικές συνθήκες, το υψόμετρο αλλά και στοιχεία όπως η ύπαρξη διαθέσιμης 

αγοράς και η επίτευξη κερδοφορίας. Σε αυτή τη βάση, η επιλογή των φυτών που θα 

αποτελέσουν τη μητρική φυτεία, στηρίχθηκε αρχικά σε έρευνα πεδίου και 

καταγραφή των ΑΦΦ που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς είναι προφανές ότι πρέπει 

να επιλεγούν φυτά που αυτοφύονται, καθώς οι φυσικές συνθήκες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι εδαφολογικές 

αναλύσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε ο καλλιεργητής να έχει γνώση της ποιότητας 

των εδαφών, αλλά και των ειδών που μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα.   

Στη συνέχεια, έγινε συνοπτική έρευνα αγοράς ώστε να εντοπισθούν τα αυτοφυή 

ΑΦΦ που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά και, 
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τέλος, χρησιμοποιήθηκε η  ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) για τον προσδιορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που 

μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη του στόχου μιας  καλλιέργειας ΑΦΦ. Τα 

σημαντικότερα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες, και απειλές, συνοψίζονται 

ως ακολούθως: 

S - Ισχυρά σημεία: Η καλλιέργεια ή η βιοκαλλιέργεια είναι εύκολη γιατί τα 

ΑΦΦ δύσκολα προσβάλλονται από εχθρούς και ασθένειες. Έχουν μικρές απαιτήσεις 

σε καλλιεργητικές φροντίδες και δεν απαιτείται βαρύς μηχανολογικός εξοπλισμός. 

Παρατηρείται διαρκής αύξηση της ζήτησης καθώς παρουσιάζουν πολλαπλές 

χρήσεις. Επίσης, παρουσιάζουν δυνατότητα συνδυαστικών καλλιεργειών και 

συνεπώς καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου της γεωργικής παραγωγής και 

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξης παράλληλων δραστηριοτήτων, π.χ. 

αγροτουρισμός. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η τεράστια συμβολή τους στην 

προστασία της βιοποικιλότητας. 

W - Αδύνατα σημεία: Δεν υπάρχει τράπεζα σπόρων ΑΦΦ από ενδημικά 

αρωματικά φυτά σε επαρκή ποσότητα στην Ελλάδα  και απαιτείται χρόνος για την 

πλήρη απόδοση της μητρικής φυτείας. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και 

ενημέρωσης των καλλιεργητών για τις απαραίτητες πρακτικές καθώς επίσης και 

έλλειψη στρατηγικής και marketing για την προώθηση των προϊόντων στην ελληνική 

και, κυρίως, στη διεθνή αγορά γεγονός που οδηγεί σε δυσκολία στην εξασφάλιση 

διάθεσης της παραγωγής, ειδικά στο εσωτερικό, λόγω της ελλιπούς σύνδεσης 

πρωτογενούς παραγωγής και βιομηχανιών τυποποίησης/συσκευασίας ή παραγωγής 

αιθέριων ελαίων. Τέλος, αν κάποιος σκέφτεται να ασχοληθεί με τον κλάδο της 

μεταποίησης, οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι ιδιαιτέρως σημαντικές. 

Ο - Ευκαιρίες: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση φτωχών και 

εγκαταλελειμμένων αγρών σε ορεινές και μη περιοχές, δίνοντας κίνητρα για τη 

συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή γεγονός που θα συμβάλλει στην 

κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία της περιοχής. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζουν δυνατότητα πραγματοποίησης νέων επενδύσεων και εφαρμογής νέων 

τεχνικών στην παραγωγή, συγκομιδή, συντήρηση, μεταποίηση, συσκευασία και 

τυποποίηση προϊόντων η οποία μπορεί να ενισχυθεί με την ύπαρξη επιμορφωτικών 

προγραμμάτων.  

T - Απειλές: Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες που 

εμπορεύονται αρωματικά φυτά σε χαμηλότερες τιμές αλλά και έντονος 

ανταγωνισμός με εντατικές καλλιέργειες. Ακόμα, μια κακή επενδυτική στρατηγική 

μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχημένες επενδύσεις με αδυναμία διάθεσης προϊόντων, 

ιδιαίτερα στις ξένες αγορές εάν δεν πληρούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

αν δεν υπάρχει σταθερότητα στην παράδοση. Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 

αποτελεί και η γραφειοκρατία. 

Ο κλάδος των ΑΦΦ, όπως υποδεικνύεται από την ανάλυση SWOT, έχει ευκαιρίες 

και δυνατά σημεία, αλλά δεν πρέπει να παραβλεφθούν και οι απειλές και αδυναμίες 

που μπορεί να παρουσιαστούν. 

Στη βάση όλων τα παραπάνω, τα ΑΦΦ που επιλέχθηκαν και εξετάζονται από 

οικονομικής πλευράς είναι: η Ρίγανη, το Φασκόμηλο και το Θυμάρι. Ακολούθως, 

δίνονται ορισμένες βασικές πληροφορίες για καθένα από αυτά. 
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Ρίγανη Origanum vulgare subsp. hirtum letswaart,οικογένεια Labiatae: 

Ευδοκιμεί σε ποικίλα εδάφη, καλώς αποστραγγιζόµενα, πεδινά, ορεινά και 

ημιορεινά και περιοχές µε καλή ηλιοφάνεια (Περιφέρεια Ηπείρου, 2014). Έχει 

ιδιότητες τονωτικές, χωνευτικές, εφιδρωτικές, αντιβηχικές, αντιδιαρροϊκές, 

αντισηπτικές, αντιφυσητικές, αποχρεμπτικές, και εμμηναγωγές (Μακρής, 2005). Το 

αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και στη φαρμακοποιία, ενώ η 

ξηρή δρόγη ως άρτυμα ή ρόφημα. Επίσης, το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στα 

σιτηρέσια των χοίρων και των πουλερικών βιολογικής εκτροφής αντικαθιστώντας τα 

επιβλαβή αντιβιοτικά (Κουτσός, 2006).

Φασκόμηλο Salvia fruticosa Miller, οικογένεια Labiatae: Είναι πολυετής 

μικρός θάμνος και αναπτύσσεται τόσο σε ψυχρές όσο και σε θερμές περιοχές και σε 

υψόμετρο έως 1.500 μέτρα. Για την ανάπτυξη του απαιτούνται εδάφη καλά 

αεριζόμενα και οι απαιτήσεις του σε νερό είναι χαμηλές. Η κύρια χρήση του 

φασκόμηλου είναι στη βιομηχανία τροφίμων ως φυτικό αντιοξειδωτικό αλλά και για 

το άρωμά του (Παπαδοπούλου, 2012). 

Θυμάρι είδη του γένους Thymus, οικογένεια Labiatae: Καλλιεργείται σε όλα τα 

κλίματα και αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ως προς τα εδάφη δεν έχει ιδιαίτερες 

απαιτήσεις αν και προτιμά τις ξηρικές εκτάσεις (Σωτηροπούλου, 2011). 

Χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό, απολυμαντικό, κατευναστικό στη βρογχίτιδα και 

τον ισχυρό βήχα, βοηθητικό για αναπνευστικά προβλήματα, ακόμα και σε 

περιπτώσεις γρίπης. Επίσης είναι εξαιρετικό σε περιπτώσεις πονόδοντου. Το αιθέριο 

έλαιο που περιέχει χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και για την αντιμετώπιση 

ασθενειών άλλων φυτών (Δημητρόπουλος, άγνωστο). Επίσης ιδιαίτερη αναφορά 

πρέπει να γίνει για τη χρησιμότητά του στη μελισσοκομία καθώς αποτελεί το βασικό 

φυτό για να παραχθεί το περίφημο θυμαρίσιο μέλι. 

4.2 Μεθοδολογικό πλαίσιο και παραδοχές 

 Προκειμένου να διερευνηθεί η βιωσιμότητα των προτεινόμενων καλλιεργειών, 

χρησιμοποιήθηκαν τρία διεθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως χρησιμοποιημένα 

οικονομικά κριτήρια, ήτοι  η Καθαρά Παρούσα Αξία - ΚΠΑ (Net Present Value - 

NPV), ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης - ΕΒΑ (Internal Rate of Return - IRR) και ο 

Χρόνος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου - ΧΕΚ (Payback Period - ΡΡ). 

Η ΚΠΑ μιας επένδυσης ορίζεται ως  η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των 

ετήσιων εισροών μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εκροών, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους επένδυσης. Ο τύπος που δίνει την ΚΠΑ είναι ο 

ακόλουθος (Τσώλας, 2002): 
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Όπου:  ΚΠΑ= η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου 

     ΚΤΡτ = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ 

     Ε0= η αρχική επένδυση το χρόνο τ= 0 

     ν= η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου  
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    ε= το επιτόκιο προεξόφλησης 

  

Ο ΕΒΑ είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο εξισώνει την αρχική επένδυση 

με την αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών, δηλ. το προεξοφλητικό επιτόκιο 

που μηδενίζει την ΚΠΑ της επένδυσης. Ο ΕΒΑ προσδιορίζεται από τα 

χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου και όχι εξωγενώς από τον επενδυτικό 

φορέα, όπως συμβαίνει με το επιτόκιο προεξόφλησης.  Ο τύπος για  τον ΕΒΑ είναι 

(Τσώλας, 2002): 
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Όπου:  ΚΤΡτ = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ 

      Ε0= η αρχική επένδυση το χρόνο τ= 0 

      ν= η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

     EBA = το επιτόκιο προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ =0 

 

Για να θεωρηθεί βιώσιμη μια επένδυση πρέπει η ΚΠΑ να είναι θετική και ο ΕΒΑ 

μεγαλύτερος του επιτοκίου προεξόφλησης. 

Ο ΧΕΚ ανήκει στα καλούμενα ατελή κριτήρια και ορίζεται ως το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής επένδυσης από τις 

ετήσιες ταμειακές ροές μετά φόρων (Τσώλας, 2002). 

Σύμφωνα με τις βασικές παραδοχές της οικονομικής ανάλυσης, τα εξεταζόμενα 

επενδυτικά σχέδια αφορούν σε βιολογικές καλλιέργειες ΑΦΦ, το προϊόν των οποίων 

διατίθεται χονδρικώς σε μορφή ξηρής δρόγης. Η διάρκεια αξιολόγησης της 

επένδυσης ορίστηκε στα 7 έτη καθώς τα συγκεκριμένα ΑΦΦ είναι πολυετή, με την 

πλήρη απόδοση να εμφανίζεται από το τρίτο μέχρι το έβδομο έτος. Το επιτόκιο 

προεξόφλησης ελήφθη ίσο με 8% διότι πρόκειται για νέες καλλιέργειες και, συνεπώς, 

θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερο ρίσκο από υφιστάμενα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, 

για την κατάρτιση του πίνακα ταμειακών ροών, υπολογίσθηκε φόρος 13% επί του 

φορολογητέου εισοδήματος και προκαταβολή φόρου 27,5% επί του υπολογισθέντος 

φόρου όπως ορίζεται από  το ισχύον φορολογικό καθεστώς. Τέλος τα σχετικά κόστη, 

οι αποδόσεις και οι τιμές πώλησης για κάθε εξεταζόμενο ΑΦΦ προέκυψαν από την 

έρευνα αγοράς. 

 

4.3 Βασικές παραδοχές 

 4.3.1 Κοινές παραδοχές επενδυτικών προτάσεων 

 Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο 

στάδιο. Οι ήδη καλλιεργούμενες εκτάσεις μετρούν λίγα χρόνια και οι καταγραφές 

για τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ελάχιστες, καθώς δεν έχει γίνει συστηματική 

έρευνα για τα περισσότερα ΑΦΦ. Η εμπειρία στον τομέα είναι περιορισμένη, όπως 

επίσης και τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα της μελέτης 

προσδιορίσθηκαν με τη βοήθεια παραγωγών και από τα στοιχεία λίγων μελετών που 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η τιμή των ΑΦΦ παρουσιάζει μεγάλη 
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διακύμανση και εξαρτάται από τη μορφή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τελικού 

προϊόντος, τη σχετική τεκμηρίωση με πιστοποιητικά, χημικές αναλύσεις κ.λπ. και 

από την αγορά στην οποία απευθύνεται αυτό και τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε 

πελάτη.  

Όπως αναφέρθηκε και τα τρία φυτά είναι πολυετή με την πλήρη απόδοση να 

εμφανίζεται από το δεύτερο ή τρίτο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο καιρός που 

επικράτησε δεν ήταν αντίξοος και τα φυτά δέχτηκαν όλες τις απαραίτητες 

καλλιεργητικές φροντίδες. Οι μέσες αποδόσεις, όπως επίσης και οι σημερινές τιμές 

χονδρικής πώλησης των τελικών προϊόντων, υπολογίστηκαν για τις συνθήκες της 

περιοχής, μετά από επικοινωνία της συγγραφέως με παραγωγούς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αυξητικές τάσεις ζήτησης της αγοράς και θεωρώντας δεδομένο ότι ο 

καλλιεργητής θα μπορεί να διοχετεύει ολόκληρη την παραγόμενη ποσότητα του 

τελικού προϊόντος τηρώντας τις απαιτήσεις των αγοραστών. Για το λόγο αυτό πριν 

την εγκατάσταση της φυτείας,  έχουν προϋπολογιστεί δαπάνες ύψους 4000 ευρώ για 

έρευνα αγοράς στο κόστος επένδυσης. 

Το μέγεθος της καλλιεργούμενης  έκτασης  ορίστηκε στα 10 στρέμματα και 

θεωρήθηκε ότι ενοικιάζεται με κόστος 20 ευρώ/στρέμμα ετησίως. Επίσης, 

θεωρήθηκε πως οι δύο απαιτούμενες αποθήκες (μια για την ξήρανση του προϊόντος 

και μία για την αποθήκευσή του), ενοικιάζονται προς 130 ευρώ το μήνα έκαστη.  

Το κόστος της αρχικής φυτείας είναι υψηλό διότι γίνεται η παραδοχή πως η 

προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνει από εξειδικευμένα φυτώρια. 

Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για 

την αρχική φυτεία είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας 

παραγωγικής μονάδας που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

αγοράς. Επισημαίνεται ότι οι καλλιεργητές, προκειμένου να μειώσουν το κόστος, 

μπορούν να στραφούν σε προμήθεια σποριόφυτων από αυτοφυείς πληθυσμούς, κάτι 

όμως που ενέχει κινδύνους αποτυχίας της καλλιέργειας. 

Πριν εγκατασταθεί η καλλιέργεια πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για την 

προετοιμασία του αγρού και οι απαραίτητες αναλύσεις εδάφους που υπολογίζονται 

στα 480 ευρώ. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη τα κόστη για την καταπολέμηση των 

ζιζανίων. Στα τρία πρώτα χρόνια το κόστος καταπολέμησης των ζιζανίων είναι 

αρκετά υψηλό φτάνοντας στα 1500 ευρώ ετησίως. Για τα επόμενα χρόνια το κόστος 

αυτό περιορίζεται στα 750 ευρώ ανά έτος. Για τη λίπανση και την άρδευση 

υπολογίστηκαν περίπου 400 ευρώ το έτος. Για την άρδευση οι τιμές είναι 

ενδεικτικές καθώς ο υπολογισμός εξαρτάται από το ύψος των βροχοπτώσεων της 

κάθε χρονιάς και από το είδος του χωραφιού. Επίσης, υπολογίστηκε το κόστος 

πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, το οποίο ανέρχεται σε 150 ευρώ ετησίως, 

και λοιπά έξοδα, τα οποία εκτιμήθηκαν σε 1000 ευρώ ανά έτος.   

Και για τις τρεις καλλιέργειες εξετάστηκε μόνο η χρηματοδότηση της επένδυσης 

από ίδια κεφάλαια, δεδομένου του σχετικά χαμηλού κόστους της. 

 

4.3.2 Βασικές παραδοχές καλλιέργειας ρίγανης 

Για τον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης ελήφθη υπόψη το κόστος αγοράς 

του πολλαπλασιαστικού υλικού που ανέρχεται στα 6.750 ευρώ με βάση την 

πυκνότητα των φυτών και το κόστος αγοράς και φύτευσης. Για το κόστος 
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παραγωγής υπολογίστηκε το κόστος συγκομιδής και μεταφοράς του προϊόντος. Το 

κόστος αυτό τον πρώτο χρόνο που υπάρχει μια μόνο συγκομιδή υπολογίζεται στα 

250 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα έτη, που γίνονται 2 συγκομιδές, το κόστος φτάνει 

στα 1000 ευρώ. 

Η μέση απόδοση της ρίγανης από τον τρίτο χρόνο και μετά είναι 180 κιλά/στρ. 

Τον πρώτο χρόνο δίνει 20% της πλήρους απόδοσης και το δεύτερο 60%. Η τιμή 

διάθεσης εκτιμήθηκε σε 6,5 ευρώ/κιλό. 

 

4.3.3 Βασικές παραδοχές καλλιέργειας φασκόμηλου 

Στην καλλιέργεια φασκόμηλου η πυκνότητα φύτευσης φτάνει έως 2.200 φυτά 

ανά στρέμμα και το κόστος της αρχικής φυτείας εκτιμάται σε 3.300 ευρώ. Το κόστος 

συγκομιδής και μεταφοράς του προϊόντος  τον πρώτο χρόνο ανέρχεται στα 500 ευρώ 

και για τα επόμενα έτη είναι στα 1000 ευρώ, καθώς πραγματοποιούνται δύο 

συγκομιδές. 

Η μέση απόδοση του φασκόμηλου υπολογίζεται στα 220 κιλά/στρ. από το 

δεύτερο χρόνο ενώ το πρώτο έτος η απόδοση είναι περίπου 150 κιλά. Η τιμή 

διάθεσης εκτιμήθηκε σε 5 ευρώ/κιλό. 

 

4.3.4 Βασικές παραδοχές καλλιέργειας θυμαριού 

Το κόστος της αρχικής φυτείας κυμαίνεται στα 6.750 ευρώ καθώς η πυκνότητα 

φύτευσης ανέρχεται σε περίπου 4.500 φυτά ανά στρέμμα. Το κόστος συγκομιδής και 

μεταφοράς, το πρώτο έτος  υπολογίζεται στα 250 ευρώ λόγω της χαμηλής απόδοσης, 

ενώ για τα υπόλοιπα έτη που υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και 

πραγματοποιούνται δύο συγκομιδές το κόστος φτάνει στα 1000 ευρώ. 

Η μέση απόδοση του θυμαριού υπολογίζεται στα 210 κιλά/στρ. από τον τρίτο 

χρόνο. Το πρώτο έτος η απόδοση είναι περίπου 40 κιλά και το  δεύτερο έτος φτάνει 

στο 80% της πλήρους απόδοσης. Η τιμή διάθεσης εκτιμήθηκε σε 5 ευρώ/κιλό. 

 

4.4 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

4.4.1 Αποτελέσματα σεναρίων βάσης 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίν. 1) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης για τα τρία επενδυτικά σχέδια ΑΦΦ, σύμφωνα με τις βασικές 

παραδοχές που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα οικονομικής αξιολόγησης  

 
Ρίγανη Φασκόμηλο Θυμάρι 

ΚΠΑ 34.000 € 43.400 € 29.800 € 
ΕΒΑ 47% 88,5% 45,5% 
ΧΕΚ 2,7 έτη 1,5 έτη 2,6 έτη 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα και οι τρεις καλλιέργειες ΑΦΦ θεωρούνται 

οικονομικά συμφέρουσες, με δεδομένο ότι οι εκτιμώμενες ΚΠΑ είναι θετικές και οι 

ΕΒΑ είναι υψηλότεροι του ληφθέντος επιτοκίου προεξόφλησης (ε=8%). Πιο 

ελκυστική, ωστόσο, θεωρείται η καλλιέργεια του φασκόμηλου, η οποία παρουσιάζει 

την υψηλότερη ΚΠΑ, τον υψηλότερο ΕΒΑ και το χαμηλότερο ΧΕΚ. Αυτό πρακτικά 

οφείλεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοσή του από το δεύτερο 

   . . .      

261



έτος, ενώ στα άλλα δύο ΑΦΦ από το τρίτο έτος και λόγω του χαμηλότερου κόστους 

της αρχικής φυτείας. 

 

4.4.2 Ανάλυση ευαισθησίας και στοχαστική ανάλυση 

Για τη διαχείριση της αβεβαιότητας ως προς τις τιμές των κρίσιμων μεταβλητών 

εισόδου και για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 

οι τεχνικές της ανάλυσης ευαισθησίας (sensitivity analysis) και της πιθανολογικής (ή 

στοχαστικής) ανάλυσης (Probabilistic analysis). Η ανάλυση ευαισθησίας και η 

στοχαστική ανάλυση δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της αβεβαιότητας των 

οικονομικών συνθηκών, αλλά είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί 

αν η αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις των κρίσιμων μεταβλητών μεταβάλλουν την 

απόδοση της επένδυσης και, κατ’ επέκταση, αλλάζουν την απόφαση για την 

υλοποίηση ή όχι αυτής. 

Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιείται μεταβάλλοντας ceteris paribus την 

τιμή κάθε μεταβλητής ενδιαφέροντος σε προκαθορισμένο εύρος και βοηθά στην 

εκτίμηση των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επενδυτικό σχέδιο 

προσδιορίζοντας πόσο “ευαίσθητη” είναι η επένδυση στις μεταβολές των τιμών των 

κρίσιμων παραμέτρων. Η ανάλυση ευαισθησίας, ωστόσο, , δεν μπορεί να εξετάσει 

την επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα εξαιτίας της ταυτόχρονης μεταβολής δύο ή 

περισσοτέρων παραμέτρων και δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

πιθανότητα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη τιμή της απόδοσης της επένδυσης. 

Η επιπρόσθετη αυτή πληροφορία είναι εφικτό να συμπεριληφθεί στη στοχαστική 

ανάλυση, σύμφωνα με την οποία οι βασικές μεταβλητές λαμβάνονται με τη μορφή 

κατανομής πιθανότητας και οι οικονομικοί δείκτες υπολογίζονται επίσης με τη 

μορφή κατανομής πιθανότητας. Η στοχαστική ανάλυση προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες, καθώς μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως ποια είναι η 

πιθανότητα να ληφθεί τιμή για την ΚΠΑ ή τον ΕΒΑ μεγαλύτερη (ή αντίστοιχα 

μικρότερη) από μια τιμή που προσδιορίζεται από το χρήστη. 

Στη βάση των παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμη η διερεύνηση του εύρους των 

αποτελεσμάτων της ΚΠΑ και του ΕΒΑ για το Βασικό σενάριο (με και χωρίς 

επιδότηση) πραγματοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας και στοχαστική ανάλυση με τη 

μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, η οποία έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία τα 

τελευταία χρόνια (Vose, 1996). Για την υλοποίηση των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκε 

κατάλληλο λογισμικό πακέτο, σε συνεργασία με λογιστικό φύλλο. 

Για τις αναλύσεις επιλέχθηκαν ως μεταβλητές εισόδου η τιμή πώλησης του 

προϊόντος, το κόστος παραγωγής και η αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας, 

αφενός λόγω της βαρύτητάς τους στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αφετέρου λόγω της αβεβαιότητας που 

χαρακτηρίζει τα εν λόγω μεγέθη.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αναλύσεις ευαισθησίας και οι στοχαστικές αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο βασικό σενάριο χρηματοδότησης (100% ίδια κεφάλαια). 

 

Ανάλυση ευαισθησίας  

Η ανάλυση ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε και για τις τρεις εναλλακτικές 

καλλιέργειες τόσο για το κριτήριο της ΚΠΑ όσο και του ΕΒΑ. Δεδομένου ότι τα 
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συμπεράσματα δεν διαφοροποιούνται παρουσιάζονται, για λόγους συντομίας, μόνο 

τα αποτελέσματα για το κριτήριο της ΚΠΑ (Πίν. 2). 

 
Πίνακας 2. Ανάλυση ευαισθησίας της ΚΠΑ για τις τρεις καλλιέργειες 

  Ρίγανη 

 
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέση απόδοση 19.773 27.091 34.409 41.727 49.044 
Κόστος παραγωγής 19.773 27.091 34.409 41.727 49.044 
Tιμή πώλησης 40.172 37.290 34.409 31.527 28.646 
  Φασκόμηλο 

 
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέση απόδοση 27.910 35.719 43.528 51.337 59.146 
Tιμή πώλησης 27.910 35.719 43.528 51.337 59.146 
Κόστος παραγωγής 49.089 46.309 43.528 40.748 37.967 
  Θυμάρι 

 
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Mέση απόδοση 14.881 21.588 28.294 35.000 41.707 
Tιμή πώλησης 34.057 31.176 28.294 25.412 22.531 
Κόστος παραγωγής 25.987 27.140 28.294 29.448 30.601 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίν. 2, όσον αφορά στη ρίγανη και στο 

φασκόμηλο η κρισιμότερη παράμετρος από πλευράς διαφοροποίησης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η τιμή διάθεσης των προϊόντων. Αντιθέτως, στο 

θυμάρι ως σημαντικότερη παράμετρος αναδεικνύεται η μέση απόδοση ανά 

στρέμμα. 

 

Στοχαστική ανάλυση 

Για να πραγματοποιηθεί η στοχαστική ανάλυση οι βασικές μεταβλητές πρέπει 

να εκφραστούν με τη μορφή κατανομής πιθανότητας. Τα δεδομένα εισόδου που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως ακολούθως: 

· για τις αποδόσεις χρησιμοποιήθηκαν τριγωνικές κατανομές, με πιθανότερη 

τιμή αυτή του βασικού σεναρίου και ελάχιστη και μέγιστη τιμή αυτές που 

απαντούν στη βιβλιογραφία 

· για τις τιμές πώλησης  ελήφθησαν, επίσης, τριγωνικές κατανομές, με 

πιθανότερη τιμή αυτή του βασικού σεναρίου και ελάχιστη και μέγιστη τιμή 

βάσει του εύρους των τιμών στην αγορά 

· για το κόστος παραγωγής θεωρήθηκε μια κανονική κατανομή με μέση τιμή 

το εκτιμώμενο κόστος στα βασικά σενάρια και τυπική απόκλιση 10% επί της 

μέσης τιμής. 

Τα αποτελέσματα για τις τρεις επενδυτικές προτάσεις συνοψίζονται στους Πίν. 

3  και 4. 

   . . .      
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Πίνακας 3. Στατιστικά μεγέθη της εκτίμησης της ΚΠΑ και του ΕΒΑ 
 

Στατιστικό μέγεθος Ρίγανη Φασκόμηλο Θυμάρι 

  ΚΠΑ ΕΒΑ ΚΠΑ ΕΒΑ ΚΠΑ ΕΒΑ 

Μέση τιμή 55.472 64,6% 86.806 151,9% 46.850 64,7% 

Διάμεσος 52.822 63,4% 81.895 146,3% 45.206 63,6% 

Τυπική απόκλιση 20.300 16,1% 27.316 37,7% 12.248 13,4% 

Ελάχιστη τιμή 12.846 24,8% 37.667 77,6% 23.398 36,5% 

Μέγιστη τιμή 130.306 114,7% 179.452 272,7% 83.647 114,8% 

 

Πίνακας 4. Πιθανότητα ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους, σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή 

για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ 

Ποσοστό Ρίγανη Φασκόμηλο Θυμάρι 

  ΚΠΑ ΕΒΑ ΚΠΑ ΕΒΑ ΚΠΑ ΕΒΑ 

100% 12.846 24,8% 37.667 77,6% 23.398 36,5% 

90% 31.227 44,4% 54.205 106,1% 32.209 48,3% 

80% 37.435 50,2% 62.164 117,6% 35.134 52,3% 

70% 42.489 54,6% 70.005 129,0% 38.670 56,0% 

60% 47.592 59,0% 76.575 138,2% 41.970 59,8% 

50% 52.799 63,4% 81.888 146,3% 45.191 63,6% 

40% 58.686 67,7% 89.477 156,4% 48.944 67,0% 

30% 65.169 73,3% 97.722 167,7% 52.786 70,8% 

20% 72.105 78,7% 108.289 183,1% 58.084 76,4% 

10% 80.497 84,9% 124.409 204,1% 64.507 83,2% 

0% 130.306 114,7% 179.452 272,7% 83.647 114,8% 

 

Από τη στοχαστική ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Α. Ρίγανη 

· Η μέση τιμή για την ΚΠΑ εκτιμάται σε 55.000 € περίπου. Με πιθανότητα 

90%, η ΚΠΑ θα είναι μεγαλύτερη από 30.000 €, ενώ υπάρχει πιθανότητα 

10% να είναι μεγαλύτερη και από 80.000 € περίπου. Η πιθανότητα να 

είναι αρνητική η ΚΠΑ είναι μηδενική. 

· Η μέση τιμή για τον ΕΒΑ εκτιμήθηκε σε 65%. Με πιθανότητα 90%, ο ΕΒΑ 

θα είναι μεγαλύτερος από 44%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 10% να είναι 

μεγαλύτερος από 85%. Η πιθανότητα να είναι αρνητικός ΕΒΑ είναι 

μηδενική. 

Β. Φασκόμηλο 

· Η μέση τιμή για την ΚΠΑ εκτιμάται σε 87.000 € περίπου. Με πιθανότητα 

90%, η ΚΠΑ θα είναι μεγαλύτερη από 54.000 €, ενώ υπάρχει πιθανότητα 

10% να είναι μεγαλύτερη και από 125.000 € περίπου. Η πιθανότητα να 

είναι αρνητική η ΚΠΑ είναι μηδενική. 

· Η μέση τιμή για τον ΕΒΑ εκτιμήθηκε σε 152%. Με πιθανότητα 90%, ο ΕΒΑ 

θα είναι μεγαλύτερος από 106%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 10% να είναι 

μεγαλύτερος από 200%. Η πιθανότητα να εμφανιστεί ΕΒΑ μικρότερος από 

8% και να χαρακτηριστεί η επένδυση μη βιώσιμη είναι μηδενική. 

Γ. Θυμάρι 

· Η μέση τιμή για την ΚΠΑ εκτιμάται σε 47.000 € περίπου. Με πιθανότητα 

90%, η ΚΠΑ θα είναι μεγαλύτερη από 32.000 €, ενώ υπάρχει πιθανότητα 
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10% να είναι μεγαλύτερη και από 64.000 € περίπου. Η πιθανότητα να 

είναι αρνητική η ΚΠΑ είναι μηδενική. 

· Η μέση τιμή για τον ΕΒΑ εκτιμήθηκε σε 65%. Με πιθανότητα 90%, ο ΕΒΑ 

θα είναι μεγαλύτερος από 48%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 10% να είναι 

μεγαλύτερος από 83%. Αντίστοιχα με την ΚΠΑ, η πιθανότητα να 

εμφανιστεί ΕΒΑ μικρότερος από 8% και να χαρακτηριστεί η επένδυση μη 

βιώσιμη είναι μηδενική. 

 
5. Συμπεράσματα 
 

Αξιοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από έρευνα πεδίου, ανασκόπηση σε 

βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές και επικοινωνία με ειδικούς, 

διαμορφώθηκαν και εξετάσθηκαν με οικονομικά εργαλεία, επενδυτικά σενάρια που 

αφορούν σε εναλλακτικές καλλιέργειες τριών ΑΦΦ, ήτοι ρίγανης, φασκόμηλου και 

θυμαριού.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης που 

πραγματοποιήθηκε και οι τρεις  προτάσεις κρίνονται αποδοτικές και, όπως φαίνεται, 

η καλλιέργεια των παραπάνω ΑΦΦ μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για παλαιούς και 

νέους καλλιεργητές από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βρίσκεται η χώρα 

μας. Επιπλέον, σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αυτές μπορούν να 

αναπτυχθούν σε φτωχά και αναξιοποίητα, σήμερα, εδάφη. Τα αρχικά κόστη της 

επένδυσης δεν είναι υψηλά, εφόσον δεν πραγματοποιείται μεταποίηση. Αυτός είναι 

και ο λόγος που παρουσιάζεται υψηλή οικονομική απόδοση, υπό την προϋπόθεση 

ωστόσο ότι οι καλλιέργειες είναι βιολογικές και πληρούνται όλες οι προδιαγραφές 

για υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

 Είναι, επίσης, σημαντικό  να αναφερθεί ότι όπως όλα τα επενδυτικά σχέδια, έτσι 

και τα συγκεκριμένα ενέχουν ορισμένα ρίσκα, τα οποία παρουσιάστηκαν στην 

ανάλυση SWOT. Για το λόγο αυτό, συνίσταται οι εν δυνάμει καλλιεργητές αρχικά να 

ξεκινήσουν τις προτεινόμενες καλλιέργειες σε μικρή κλίμακα, ζητώντας πάντα τη 

συμβουλή και καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων (π.χ. γεωπόνων, οικονομολόγων, 

κ.λπ.). Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί και 

η σύσταση ομάδας παραγωγών ή συνεταιρισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν 

επιλογή διαφόρων ειδών (δημιουργώντας μεγαλύτερη ποικιλία  προϊόντων) ώστε να 

δημιουργηθεί  μεγαλύτερο εύρος αγορών, και από κοινού διάθεση των προϊόντων 

όπως επίσης και να παράγουν μεταποιημένα προϊόντα (π.χ. αιθέρια έλαια) 

υψηλότερης αξίας μέσα από τη δημιουργία καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής.  

 

 
Βιβλιογραφία 

Αντωνιάδου Κ.  (2013). Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια: Έλαια, Χημική σύσταση, Δράσεις, 

Παραγωγή, Αξιοποίηση, Εμπόριο, Έρευνα Αγοράς. Διπλωματική Εργασία. Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Βλάσση Ε. (2012). Μελέτη της απολυμαντικής δράσης του όζοντος σε αρωματικά φυτά- Η 

περίπτωση της ρίγανης. Μεταπτυχιακή εργασία. Πανεπιστήμιο Πατρών. 

   . . .      

265



Γρηγοριάδου Α. (2013). Η καλλιέργεια της ρίγανης και του δενδρολίβανου.  

www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/aromatika/K_GRIGORIADOU.pdf  

Δήμος Σουλίου (2012). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Δήμου Σουλίου 2012-2014. Παραμυθιά: 

Δήμος Σουλίου. 

Δόρδας Χ. (2009). Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών Φυτών. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ζαραγιάννης Δ. (1935). Τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος. Αθήνα: Έκδοση Ελληνικής 

Γεωργικής Εταιρείας. 

Κουτσός Θ. (2006).Ρίγανη η Ελληνική, Μέρος Δεύτερο. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. 

Βοτανική ταξινόμηση, Οικολογία, Καλλιεργητικές φροντίδες, Χρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις 

ΖΗΤΗ. 

Μακρής Ι., Μάργαρης Ν.  (2005). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Μελέτη του δικτύου 

της ECOFARM, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Μυτιλήνη: Τμήμα 

Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου . 

Μαλούπα Ε. (2012). Ελληνικά Αρωματικά Φυτά- Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών. Δράμα: 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. 

http://www.geotee-anmak.gr/img/ekdiloseis/filladio-aromatika.pdf  

Μαλούπα, Ε. et al. (2013). Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των ελληνικών 

αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών: Βασικές αρχές καθετοποιημένης παραγωγής. 

Καβάλα: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. 

Ντζάνης Η. (2012). Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας. Τάσεις – Προοπτικές. 

www.naevias.gr/files8/ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ%20ΦΥΤΑ.(ΝΤΖΑΝΗΣ).pdf  

Παπαδοπούλου Α. (2013). Η καλλιέργεια του φασκόμηλου και της λουΐζας. 

www.anki.gr/dat/A07E55DF/file.doc?635667521984277500. 

Παπαναγιώτου E. et al. (2001). Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

στην Ελλάδα. Γεωργία και Κτηνοτροφία, σελ36-42. 

Παναγόπουλος Γ. (2012). Χημειοτυπικός προσδιορισμός, χωρική αποτύπωση και αξιολόγηση 

του παραγωγικού δυναμικού αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών των γενών. 

Διδακτορική Διατριβή. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Περιφέρεια Ηπείρου (2014). Καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου 

http://www.php.gov.gr/docs/kalathi_total.pdf 

Περιφέρεια Ηπείρου (2014). Καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας Ηπείρου 

http://www.php.gov.gr/images/stories/kalliergitiko_plano/kalliergitiko_plano_region_

of_epirus.pdf 

Σαρλής Γ. (1994). Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά. Αθήνα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

Σκρουμπής Β. (1998). Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδας. 

Aθήνα: Εκδ. Αγρότυπο. 

Σταμπολή Ε. (2011). Επίδραση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της συγκομιδής στις 

ποιοτικές παραμέτρους του saffron κατά ISO3632. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Σωτηροπούλου Δήμητρα. (2011). Βοηθητικές σημειώσεις, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, 

Μαρούσι https://www.scribd.com/doc/206793684/ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΤΑ-2010-ΙΓΕ 

Τζουραμάνη Ε. et al. (2008). Ρίγανη. Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών 

Ερευνών, www.agroepiloges.gr/Files/rigani/Rigani.pdf 

266



Τσώλας Γ. (2002). Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Αθήνα: Εκδ. Πατάκης. 

Υ.Α.  7057/102367 (ΦΕΚ Β΄2266/8.8.2014) Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαμομήλι, θυμάρι και 

ρίγανη) 

Φραντζεσκάκης Γ. (2003). Αρωματικά Φυτά. Πτυχιακή εργασία. Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

   . . .      

267



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτίμηση Αναπτυξιακών  
Επιπτώσεων των  
Ευρωπαϊκών πόρων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο  
Νομό  Θεσπρωτίας και στο 
Δήμο Σουλίου 
 
 
Ελένη Ρόκκου 
Γεωπόνος 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Assessing the impacts of  
European Structural funding 
to the development of Epirus 
Region, Thesprotia Regional 
Unit and Municipality of Souli  

Eleni Rokkou 
Agricultural Sciences 
Agricultural University 
of Athens 

268



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια κριτική ανάλυση στα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα των οικονομικών εργαλείων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Νομό Θεσπρωτίας και το Δήμο Σουλίου. Η 

ανάλυση καλύπτει την περίοδο 1986-2013. Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στις δύο 

τελευταίες προγραμματικές περιόδους, 2000-2006 και 2007-2013. Με χρήση 

μακροοικονομικών δεικτών, η εργασία παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη μέχρι 

σήμερα εμπειρία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, τα θετικά σημεία και τις 

αδυναμίες των παρεμβάσεων αυτών. Τέλος, παρουσιάζει μια πρόταση για το 

σχεδιασμό ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης  για το 

Δήμο Σουλίου. 

 

Abstract 

 This study offers a critical analysis of the impacts of EU Cohesion policy 

financial instruments to the development of Epirus Region, Thesprotia Regional 

Unit and Souli Municipality. The analysis covers the period 1986-2013; yet, it 

emphasizes in the last two programming periods of the Structural and Cohesion 

Funds, i.e. 2000-2006 and 2007-2013. Through the use of macroeconomic 

indicators, the paper provides some useful insights into the experience gained so far 

regarding the effectiveness, the strengths and weaknesses of those interventions. 

Finally, it presents a proposal that could help designing a programme for the Worth-

living Integrated Development of the Municipality of Souli. 

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

Η ενίσχυση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω επιχειρησιακών 

προγραμμάτων ξεκίνησε το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1993, με τα Μεσογειακά 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), τα οποία έθεσαν ως στόχο την ανάπτυξη των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) σε 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα ΜΟΠ σκόπευαν στην αξιοποίηση των παραγωγικών 

πόρων κάθε περιοχής, με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και στην 

αναδιάρθρωση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών. 

 Το 1989 αρχίζει η εφαρμογή του Πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Α’ 

ΚΠΣ ), γνωστού και ως «πρώτου πακέτου Ντελόρ», μετά την απόφαση που πήρε η 

ΕΕ για ριζική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και τη 

σταδιακή αύξηση μέχρι διπλασιασμού των πόρων τους ως το 1993 οπότε και 

ολοκληρώθηκαν. Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε ότι οι εθνικές και περιφερειακές 

αρχές της χώρας και η ΕΚ θα μοιράζονταν την ευθύνη για τον προγραμματισμό και 

για την υλοποίηση των αναπτυξιακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχ (1992) κρίθηκε αναγκαία μια 

δέσμη κατευθύνσεων και μέτρων προσαρμογής των κοινοτικών πολιτικών, στην 

πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και στις γεωπολιτικές 

αλλαγές. Η νέα αυτή συνθήκη συνοδευόταν από ένα νέο πακέτο μέτρων 

περιφερειακής πολιτικής, το δεύτερο ΚΠΣ (1994 - 1999), γνωστό ως «δεύτερο 

πακέτο Ντελόρ». Βασικός στόχος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στα 

αστικά κέντρα, καθώς και η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.  

Το 2000, αρχίζει η σημαντικότερη, ίσως, οικονομική ενίσχυση της χώρας από 

την ΕΕ με το καλούμενο «τρίτο  Πακέτο» (ή Πακέτο Prodi), το οποίο περιελάμβανε 

χρηματοδοτήσεις από το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (προγράμματα INTERREG 

III και URBAN II από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ, το 

πρόγραμμα EQUAL από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ και το πρόγραμμα 

LEADER+ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - 

ΕΓΤΠΕ / Τμήμα Προσανατολισμού). Στο Γ’ ΚΠΣ, το οποίο αποσκοπούσε στην 

επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για μια πιο ανταγωνιστική 

Ευρώπη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, υλοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα εικοσιπέντε (25) Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων έντεκα (11) 

είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΤΕΠ) και αφορούν σε εθνικές 

τομεακές πολιτικές, δεκατρία (13) είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

(ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας και στα 

οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων για την περίοδο 

2000 - 2006, και ένα (1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» που στόχο 

είχε να ενδυναμώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχου του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΕΠ). Την περίοδο αυτή εγκαινιάστηκαν νέες διαδικασίες και προωθήθηκαν νέες 

δράσεις στον περιφερειακό προγραμματισμό, οι οποίες έδωσαν σημαντικές 

δυνατότητες στους τοπικούς φορείς. Τα ΠΕΠ, για παράδειγμα, περιελάμβαναν 
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ολοκληρωμένες προτεραιότητες για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

εξειδικευμένες για κάθε Περιφέρεια, με την εισαγωγή τριών ειδικών τύπων: (α) 

Ανάπτυξη της καινοτομίας, (β) Αστική Ανάπτυξη και (γ) Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη 

της Υπαίθρου. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, σημαντικό συμπλήρωμα της 

διαρθρωτικής πολιτικής που ασκήθηκε μέσω των ΚΠΣ, αποτέλεσαν οι Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, 

αυτές επέτρεψαν να δοκιμασθούν μέθοδοι και πρακτικές ανάπτυξης που βασίζονταν 

στο τοπικό επίπεδο δράσης, κάτι εντελώς νέο για πολλές περιπτώσεις.  

Τέλος, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτελεί 

το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 

νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ που βασίζεται 

στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008. Βασική 

επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 

προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Η αρχιτεκτονική 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το 

βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας και χαρακτηρίζεται από 

μικρότερο πλήθος ΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Την περίοδο 2007-

2013, το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας υλοποιείται πλέον στο πλαίσιο 

ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς υγείας και πολιτισμού δεν υπάρχει πλέον 

διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται  από Περιφερειακά και Τομεακά 

ΕΠ.  

Κάθε Προγραμματική Περίοδο έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και 

διαφορετικές συνέπειες. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτίμηση των 

αναπτυξιακών επιπτώσεων των πόρων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην 

περιοχή της Ηπείρου και, κατ’ επέκταση, στη Θεσπρωτία και το Δήμο Σουλίου, μέσω 

της μεθοδολογίας της ολιστικής διερεύνησης. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της 

ενσωμάτωσης των πολιτικών της ΕΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, 

αναλύεται με βάση μακροοικονομικούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ), η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και η περιφερειακή 

κατανομή της, η ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής και το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. Μέσα από 

τη διερεύνηση των στοιχείων και την εμπειρία από την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών  

Προγραμμάτων παρουσιάζονται τα θετικά στοιχεία και οι αστοχίες τους, 

αναλύονται τα αίτια αυτών και διατυπώνεται μια πρόταση που μπορεί να συμβάλλει 

στο σχεδιασμό ενός  Προγράμματος Ολοκληρωμένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης  για 

τα επόμενα  χρόνια στο Δήμο Σουλίου.   

 
2. Ανάλυση των οικονομικών μεγεθών την περίοδο 1989-2012 
 
2.1 Επίδραση στα μακροοικονομικά μεγέθη 

 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, η επίδραση των 

κοινοτικών πόρων στην οικονομία της περιοχής μελέτης διερευνήθηκε στη βάση των 

μεταβολών συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών, συγκριτικά με τους 

   . . .      
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αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας. Λόγω μη διαθεσιμότητας επαρκών 

δεδομένων, πιο λεπτομερής ανάλυση πραγματοποιείται στις δύο τελευταίες 

προγραμματικές περιόδους του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ (2007-2013), μεταξύ των ετών 

2000 - 2012 οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Τα συγκεντρωτικά 

στοιχεία για τους επιλεγμένους δείκτες (ΑΕΠ, ΑΠΑ και Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ), 

δίνονται στους παρακάτω πίνακες 1 έως 5. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία δεν ήταν 

διαθέσιμα σε επίπεδο Δήμου, και συνεπώς η ανάλυση προσδιορίζεται στο εκάστοτε 

διαθέσιμο επίπεδο πληροφορίας. 

 

Πίνακας 1. Εξέλιξη ΑΕΠ χώρας και την Ήπειρο, τα έτη 1989, 1993, 1999 και 2000 

(τρέχουσες τιμές , εκατ. ευρώ)

 1989 1993 1994 1999 

Ελλάδα  31.974 62.027 70.385 112.687 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  94,0% 13,5% 60,1% 

Ήπειρος  810 1660 1876 2.799 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  104,9% 13,0% 49,2% 

ΑΕΠ Περιφέρειας/ΑΕΠ Χώρας (%) 2,5% 2,7% 2,7% 2,5% 

Πηγή: ΕΔΑ Ηπείρου από Περιοδικό Νομοί (2008), Allmedia Publications και  

www.economics.gr μετά από επεξεργασία 

 

Πίνακας 2. Εξέλιξη ΑΕΠ χώρας και την Ήπειρο, τα έτη 2000, 2006, 2007, 2012 (τρέχουσες 

τιμές, εκατ. ευρώ) 

 2000 2006 2007 2012 

Ελλάδα  141.732 217.831 232.831 194.204 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  53,7% 6,9% -16,6% 

Ήπειρος  3.386 4.829 5.040 4.242 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  42,6% 4,4% -15,8% 

ΑΕΠ Περιφέρειας/ΑΕΠ Χώρας (%) 2,39% 2,22% 2,16% 2,18% 

Θεσπρωτία  616 690 736 650 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  12,0% 6,7% -11,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ μετά από επεξεργασία 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη ΑΠΑ χώρας και την Ήπειρο, τα έτη 2000, 2006, 2007, 2012 (τρέχουσες 

τιμές, εκατ. ευρώ) 

 2000 2006 2007 2012 

Ελλάδα  125.678 193.031 205.393 171.216 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  53,6% 6,4% -16,6% 

Ήπειρος  3.002 4.279 4.446 3.740 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  42,5% 3,9% -15,9% 

ΑΠΑ Περιφέρειας/ΑΠΑ Χώρας (%) 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 

Θεσπρωτία  616 690 736 650 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  12,0% 6,7% -11,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ μετά από επεξεργασία 
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Πίνακας 4. Εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ χώρας και την Ήπειρο , τα έτη 2000, 2006, 2007, 

2012 (τρέχουσες τιμές, ευρώ) 

 2000 2006 2007 2012 

Ελλάδα  12.983 19.575 20.857 17.507 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  50,8% 6,5% -16,1% 

Ήπειρος  9.932 13.929 14.512 12.207 

Μεταβολή περιόδου (%) ---  40,2% 4,2% -15,9% 

ΑΕΠ Περιφέρειας/ΑΠΑ Χώρας (%) 76,5% 71,2% 69,6% 69,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ μετά από επεξεργασία 

 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων και από το Διάγραμμα 

1, την περίοδο του Α΄ ΚΠΣ το ΑΕΠ της Ηπείρου αυξήθηκε με υψηλότερους ρυθμούς 

σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, σε αντίθεση με την περίοδο του Β΄ ΚΠΣ. Η τάση 

αυτή συνεχίστηκε και εντός της περιόδου του Γ΄ΚΠΣ  και του ΕΣΠΑ. Το ΑΕΠ και η 

ΑΠΑ της Περιφέρειας, σε τρέχουσες τιμές, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 

42,5% την περίοδο 2000-2006. Ωστόσο, η αύξηση αυτή ήταν χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη της χώρας (περίπου 53,5%), γεγονός που αποτυπώνεται και στην 

υποχώρηση της συμμετοχής της Περιφέρειας στο εθνικό ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Η 

τάση αυτή συνεχίστηκε και το έτος 2007. Τα δεδομένα της περιόδου του ΕΣΠΑ  

παρουσιάζουν μείωση του ΑΕΠ και της ΑΠΑ σε ποσοστά περίπου 16% ή και 

υψηλότερα, όμως τα αποτελέσματα  δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα αφού 

συμπίπτουν με τις συνέπειες της  οικονομικής κρίσης, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο 

και Περιφέρειας.  

 

 
Διάγραμμα 1. Εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας – Ηπείρου (εκατ. ευρώ, τρέχουσες τιμές) 

 

Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της Περιφέρειας και της χώρας, καθώς η βελτίωση σε επίπεδο Περιφέρειας 
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υπολείπεται της αντίστοιχης σε επίπεδο χώρας την περίοδο 2000 – 2007. Μάλιστα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας, κατά την περίοδο 

του Γ΄ΚΠΣ υποχώρησε, ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, κατά πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες περίπου και συνεχίστηκε την περίοδο του ΕΣΠΑ κατά μία και 

μισή  επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 
Διάγραμμα 2. Εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδας – Ηπείρου (ευρώ, τρέχουσες τιμές) 

 

Με δεδομένο ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 

επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο μεταποιητικό κλάδο και σε 

τουριστικές δραστηριότητες που θα συμπλήρωναν το γεωργικό εισόδημα, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην αναδιάρθρωση 

της οικονομίας της περιοχής (Πίν. 5).  

 

Πίνακας 5. Κατανομή ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής στη χώρα και στην Περιφέρεια Ηπείρου, 

τα έτη 2000, 2006, 2007, 2012  

  2000 2006 2007 2012 
  Πρωτογενής Τομέας 

Συμμετοχή τομέα στο σύνολο χώρας 7,3% 3,7% 3,8% 6,7% 
Συμμετοχή τομέα στην Ήπειρο 10,1% 7,2% 8,2% 8% 
Τομεακή συμμετοχή Ηπείρου στη χώρα 3,4% 4, 2% 5,0% 4,39% 

 

Δευτερογενής Τομέας 

Συμμετοχή τομέα στο σύνολο χώρας 21% 24,2% 20,3% 25% 
Συμμετοχή τομέα στην Ήπειρο 15,8% 24,1% 22,1% 14% 
Τομεακή συμμετοχή Ηπείρου στη χώρα 1,8% 2,2% 2,5% 2,2% 

 

Τριτογενής Τομέας 

Συμμετοχή τομέα στο σύνολο χώρας 71,7% 72% 75,9% 68,3% 
Συμμετοχή τομέα στην Ήπειρο 74,1% 68,7% 69,7% 78% 
Τομεακή συμμετοχή Ηπείρου στη χώρα 2,5% 2,1% 2,1% 4,5% 
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Διάγραμμα 3. Κατανομή ΑΠΑ κατά τομέα παραγωγής στη χώρα και στην Περιφέρεια 

Ηπείρου 

 

Με βάση τα στοιχεία του Πίν. 5, φαίνεται πως τόσο ο πρωτογενής όσο και ο 

δευτερογενής τομέας της Περιφέρειας είτε ενισχύονται σημαντικά είτε διατηρούν τη 

βαρύτητά τους στην τοπική οικονομία την περίοδο πριν την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης. Μάλιστα, η συμμετοχή της Περιφέρειας στους δύο αυτούς τομείς φαίνεται 

να ενισχύεται σε επίπεδο χώρας, έστω και οριακά, σε αντίθεση με τον τριτογενή 

τομέα. Όσον αφορά στον τριτογενή τομέα, η ιδιαίτερη αύξηση της συμμετοχής της 

Περιφέρειας την περίοδο μετά το 2007 μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη 

χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας την περίοδο του ΕΣΠΑ. 
 
2.2 Εισροές κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
  Κατά τη διάρκεια του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, περίοδος στην οποία δίδεται κυρίως 
βαρύτητα για λόγους που αναφέρθηκαν, η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτήθηκε 
με 1.180.923.217 ευρώ, ο Νομός Θεσπρωτίας με 129.327.456 ευρώ και ο Δήμος 
Σουλίου με 42.204.288 ευρώ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για λόγους 
συντομίας συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6. 

Οι χρηματοδοτήσεις  αυτές αφορούσαν έργα υποδομών όλων των τομέων, 

ενίσχυση υφιστάμενων  και νέων επιχειρήσεων, επιμόρφωση, δράσεις βοήθειας στο 

σπίτι και στοχευμένα σχέδια για την καταπολέμηση της ανεργίας προσαρμοσμένα 

στις τοπικές ανάγκες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μακροχρόνια άνεργους, κ.λπ.  
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Πίνακας 6.  Συγκεντρωτικά στοιχεία χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς πόρους  

 Περιφέρεια Ηπείρου Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Σουλίου 

Γ΄ΚΠΣ     

ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΠ    

ΕΤΠΑ 491.251.054 45.844.401 12.214.443 

ΕΓΤΠΕ  112.145.210 11.624.468 3.111.671 

ΕΚΤ  54.588.213 7.540.446 1.462.635 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    

ΕΤΠΑ  119.406. 747 ευρώ 

592 επενδύσεις 

12.600.623 ευρώ 

-- 

981.707 ευρώ 

7 επενδύσεις 

ΕΓΤΠΠΕ 87.642.556 ευρώ 

791 επενδύσεις 

17.351.865 ευρώ 

-- 

11.695.171 ευρώ 

69 επενδύσεις 

Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες  

   

 Interreg Ελλάδα 

Αλβανία 

87.866.108 ευρώ 4.365.454 ευρώ 2.014.732 ευρώ 

Interreg Ελλάδα 

Ιταλία 

22.383.593 ευρώ 4.557.461 ευρώ  

Leader+ 28.165.612 ευρώ 10.271.727ευρώ  

ΕΣΠΑ    

ΥΠΟΔΟΜΕΣ    

ΕΤΠΑ 513.774.334 ευρώ 266 

έργα 

49.688.866 ευρώ 

22 έργα 

23.324.840 ευρώ 

15 έργα 

ΕΚΤ     

ΤΟΠΣΑ 3.355.963 ευρώ 

11 έργα 

622.000 ευρώ 

 2 έργα 

622.000 ευρώ 

 2 έργα 

ΤΟΠ-ΕΚΟ 3.200.000 

7 έργα 

970.000 ευρώ 

2 έργα 

970.000 ευρώ 

2 έργα 

ΚΗΦΗ  354.860 ευρώ 

1 έργο 

354.860 ευρώ 

1 έργο 

354.860 ευρώ 

1 έργο 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 395.480.055 ευρώ 29.499.941 ευρώ 2.640.434 ευρώ   

105  επενδύσεις 

Διακρατική 

Συνεργασία   

   

Ελλάδα -Αλβανία 869.238 ευρώ 

7 έργα 

461.236 ευρώ 

4 έργα 

259.390 ευρώ 

2 έργα 

Ελλάδα -Ιταλία 37.055.021ευρώ 

119 έργα  

11.032.821 ευρώ 

11έργα 

52.861 ευρώ 

1 έργο 

Southeast Europe 775.877 ευρώ 

4 έργα 

151.225 ευρώ 

1 έργο 

 

Κρατικές 

ενισχύσεις/ Άμεσες 

ενισχύσεις/Πρόωρη  

συνταξιοδότηση 

ΕΓΤΑΑ-ΕΓΤΕ 

530.006.279 130.858.351  

ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) 2.368.913.973 337.795.745 59.704.744 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη 

γράφουσα στο σύνολο της Περιφέρειας από τις επενδύσεις με χρηματοδότηση 

ΕΤΠΑ αναμενόταν η δημιουργία 1943 νέων θέσεων μόνιμης  εργασίας (3,2 θέσεις 

ανά επένδυση) και 78 νέων θέσεων εποχικής  εργασίας. Επίσης, από  τις επενδύσεις 

με χρηματοδότηση ΕΓΤΠΕ αναμενόταν η δημιουργία 55 νέων θέσεων μόνιμης  

εργασίας (0,07 θέσεις ανά επένδυση) και 18 νέων θέσεων εποχιακής εργασίας 

(σημειώνεται ότι στις επιδοτήσεις του ΕΓΤΠΕ τα στοιχεία φαίνονται συγκριτικά 

χαμηλά γιατί στην πλειοψηφία τους οι επενδύσεις αφορούσαν παρεμβάσεις 

συγκράτησης των αγροτών και βελτίωσης της υγιεινής των παραγόμενων 

προϊόντων). Ωστόσο, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε εκ των υστέρων 

δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ό όρος των νέων θέσεων εργασίας 

δεν τηρήθηκε σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% και η απόκλιση από τον αριθμό των 

δηλωθέντων θέσεων ξεπέρασε το 60%.  

 

 
3. Αποτίμηση αποτελεσμάτων 

 

Η  αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα μέσω των  ΜΟΠ 

όσο και μέσω του Α΄ΚΠΣ, παρά τα όποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην 

υλοποίησή τους, είχε ως συνέπεια τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές, την αναβάθμιση του επαρχιακού δικτύου μεταφορών, 

και τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ίδρυση ή/και τον 

εκσυγχρονισμό μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ξενοδοχειακών μονάδων 

μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επίσης, σημαντική βοήθεια της ανάπτυξης σε τοπικό 

επίπεδο προσέφεραν τα λειτουργικά προγράμματα που αφορούσαν σε δήμους και 

κοινότητες και τα οποία είχαν ως στόχο την υλοποίηση σειράς τοπικών 

αναπτυξιακών μέτρων μικρής κλίμακας (τα καλούμενα Ειδικά Αναπτυξιακά 

Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΑΠΤΑ), τα οποία συνέβαλαν στην «εκ 

των κάτω ανάπτυξη», αφού σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους τοπικούς 

φορείς. Όμως η κάθε μορφή στήριξης χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη μεγάλη 

διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε μικρά έργα υποδομής, τοπικής εμβέλειας, σε 

ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που λειτούργησε θετικά ως προς την απορρόφηση των 

κονδυλίων, αλλά δεν εξυπηρέτησε την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη. 

Το Β´ ΚΠΣ ξεκίνησε με ευνοϊκότερους όρους αλλά και πάλι υπήρξαν σημαντικά 

προβλήματα στην εφαρμογή του και, κυρίως, στην επιτυχή απορρόφηση των πόρων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΛΚ 2006), η Ελλάδα δεν 

απορρόφησε το 6,87% των χρηματοδοτήσεων, με το 1,85% των απωλειών να 

οφείλεται σε πρόστιμα για λάθος χειρισμούς και το 5,02% οφείλεται σε αποτυχία 

απορρόφησής τους. Η Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ για την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων της περιόδου 1994 - 1999 (ΕΕ, 2006), αναφέρει ότι 

η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών, αφού η κατά 

κεφαλήν δαπάνη δεν ξεπέρασε τα 396 ευρώ, τοποθετώντας έτσι την Ελλάδα στην 7η 

θέση μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ. Επίσης, σύμφωνα με την ιδία  Έκθεση, η 

Ελλάδα για κάθε 1 ευρώ κοινοτικής χρηματοδότησης πέτυχε αναπτυξιακό όφελος 

   . . .      
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μόλις 1,07 ευρώ, όταν η Ιρλανδία, για παράδειγμα, για κάθε 1 ευρώ χρηματοδότησης 

πέτυχε αναπτυξιακό όφελος 2,50 ευρώ. 

Κατά την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ επιχειρήθηκαν βελτιώσεις στις διοικητικές και 

θεσμικές ικανότητες των φορέων υλοποίησης των Προγραμμάτων. Όμως, 

εμφανίστηκαν αδυναμίες, κενά και επικαλύψεις τόσο στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων και στους μηχανισμούς εφαρμογής, όσο και στο συντονισμό του 

συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Για παράδειγμα, κατασκευάστηκε η Εγνατία 

Οδός, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αναβαθμιστεί το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 

Επίσης, υπήρξαν αδυναμίες στον προσδιορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 

της κάθε Περιφέρειας και στο συντονισμό των προγραμμάτων, καθώς ενεπλάκησαν 

πάνω από δύο φορείς χάραξης πολιτικής σε ένα τομέα και δημιουργήθηκε ένα 

γραφειοκρατικό σύστημα ελέγχου, μεγάλης διασποράς και με υψηλό κόστος 

λειτουργίας σε σχέση µε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. 

Επιπλέον, συνεχίστηκε ο κατακερματισμός των προγραμμάτων σε μικρά και 

αποσπασματικά έργα, χωρίς βιωσιμότητα ή πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, 

απόρροια και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια έργα, µε αποτέλεσμα  να 

εμφανιστούν καθυστερήσεις ή και διακοπές έργων, δυσκολίες διαχείρισης και, 

τελικά, χαμηλή συνεισφορά σε µία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση. Πολλά 

έργα ανελήφθησαν από τελικούς δικαιούχους µε έλλειψη τεχνικής, οργανωτικής και 

διοικητικής επάρκειας. Τα προβλήματα εντάθηκαν λόγω της μειωμένης 

αποτελεσματικότητας των Δήμων και Κοινοτήτων που συμμετείχαν, καθώς το 

πρόγραμμα Καποδίστριας έδωσε αρμοδιότητες που δεν συνοδεύτηκαν από 

οικονομική ανεξαρτησία, ενώ διαπιστώθηκαν και δυσκολίες στο συντονισμό και την 

επικοινωνία μεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών. Αποτέλεσμα όλων 

των παραπάνω ήταν να στερηθεί η χώρα µας πολύτιμους πόρους και, επιπλέον, να 

επιστραφούν σημαντικά ποσά ως παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντα ή ως 

ποινές γιατί δεν τηρήθηκε η Κοινοτική Νομοθεσία.  

Κατά την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ, οι διαδικασίες ένταξης και 

παρακολούθησης των Προγραμμάτων ήταν πιο απαιτητικές και επιβάρυναν το έργο 

των Υπηρεσιών Διαχείρισης με τη γραφειοκρατική παρακολούθηση και το 

σχολαστικό έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται 

έλεγχος στην ουσία των έργων. Η ροή των κοινοτικών πόρων προς τα Κράτη-Μέλη 

υπήρξε στενά συνδεδεμένη με τις πιστοποιημένες πληρωμές και η προσπάθεια 

κάλυψης των υποχρεώσεων για ετήσιες απορροφήσεις, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν 

σε βάρος της ποιότητας των έργων. Η κατάργηση των πολυταμειακών ΕΠ κρίθηκε  

από πολλούς, και σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε, προβληματική. Εξαιτίας 

αυτού στα Περιφερειακά τουλάχιστον ΕΠ της νέας περιόδου γίνεται προσπάθεια να 

λειτουργήσουν ως  πολυταμειακά. Η διαχείριση του Γεωργικού Προγράμματος που 

υλοποιείτο κεντρικά δεν απέδωσε. Η υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων σε τοπικό 

επίπεδο, εξαιτίας του ότι τα προγράμματα δεν ήταν πολυταμειακά, δεν απέδωσαν, 

παρά το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Τέλος, η υποχρέωση εξασφάλισης διαχειριστικής 

επάρκειας εκ μέρους των τελικών δικαιούχων προκειμένου να μπορούν να 

υλοποιήσουν έργα, προκάλεσε σπασμωδικές ενέργειες ανταπόκρισης εκ μέρους των 

Δήμων που δεν απέδωσαν επαρκώς.   
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4. Διατύπωση πρότασης για το Δήμο Σουλίου 

 

Με βάση την εμπειρία από τη διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων 

την προηγούμενη 25ετία, γίνεται μια προσπάθεια να δομηθεί μια πρόταση 

αναφορικά με τη βελτίωση της διαχείρισης, την ενίσχυση της διαφάνειας και την 

αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων για το Δήμο Σουλίου. Προϋπόθεση για αυτό 

αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών και δικτύων συνεργασίας 

και η δημιουργία  ενός  νέου είδους  μοντέλου τοπικής διακυβέρνησης.  Το μοντέλο 

αυτό καλείται να αντιμετωπίσει τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 

με παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά του Δήμου που θα 

συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση και απόκτηση ανταγωνιστικότητας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας μελέτης 

ολοκληρωμένης και αξιοβίωτης ανάπτυξης του Δήμου κι ενός στρατηγικού πλαισίου 

δράσεων (action plan) που θα καλύπτει τις λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες, 

θα ενδυναμώνει τις υποδομές και θα αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό τους, 

λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους περιορισμούς της 

χρηματοδότησης βάσει των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των Χρηματοδοτικών 

Προγραμμάτων. Οι διαδικασίες που θα πρέπει να τηρηθούν περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων τη δημιουργία μιας διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας, την  αποτύπωση  της 

υπάρχουσας κατάστασης της ευρύτερης περιοχής, την καταγραφή των περιορισμών, 

των δυνατοτήτων, των προβλημάτων και των προοπτικών που παρουσιάζει ο Δήμος, 

τη διαβούλευση των προτάσεων με την τοπική κοινωνία, κ.ά. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά του Δήμου, εκτιμάται ότι η ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη θα πρέπει να σχεδιασθεί με παρεμβάσεις σε τρία χωρικά επίπεδα, ήτοι: 

την πόλη της Παραμυθιάς και τον κάμπο που την περιβάλλει,  την ορεινή περιοχή 

των βουνών του Σουλίου και την ορεινή περιοχή των βουνών της Παραμυθιάς. Για 

κάθε μια από τις περιοχές αυτές θα πρέπει να οριστούν πολιτιστικές τουριστικές 

διαδρομές «βιωματικής» εξερεύνησης, στις οποίες θα επιλεγούν για να ενισχυθούν  

απαραίτητες υποδομές, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις 

οργάνωσης/συνεργασίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, 

στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για την ανάδειξη των τοπικά παραγόμενων 

προϊόντων, κλπ. Ειδικότερα για την υποπεριοχή της Παραμυθιάς και του κάμπου 

της, θα πρέπει να παρέχεται διαρκής επιμόρφωση και παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τους αγρότες και ειδικότερα τους νέους, ώστε να επιτευχθεί  η 

ορθολογική αξιοποίηση του κάμπου και η σύνδεση της γεωργικής παραγωγής  με 

την κτηνοτροφία μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Τέλος, σημαντικές 

είναι οι «άυλες» παρεμβάσεις σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των 

τοπικών ικανοτήτων με την ενεργή συμπαράσταση των υπηρεσιών του Δήμου. 

Κύριο χρηματοδοτικό μέσο, και πολλά υποσχόμενο, θεωρείται το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020, καθώς ο  Δήμος έχει  οριοθετηθεί ως  αγροτική 

και, συνεπώς, επιλέξιμη περιοχή. Ένα από τα μέτρα του Προγράμματος, που 

χρηματοδοτείται κυρίως από το ΕΓΤΑΑ, είναι η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER. Άλλο 

χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Με βάση  τη  σκοπιμότητα και την ωριμότητα των αιτημάτων του Δήμου 
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μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα διαφόρων τομέων μέσα από εξειδικευμένες 

παρεμβάσεις όπως: Ολοκληρωμένες Εδαφικές  Επενδύσεις (ΟΕΕ), ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη 

φτώχεια, δράσεις για την ενίσχυση ομάδων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο διακρίσεων 

ή κοινωνικού αποκλεισμού, κ.ά. Τέλος, ο Δήμος μπορεί να αντλήσει πόρους από 

δράσεις διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.  
 
5. Συμπεράσματα 

 

Από την περίοδο των ΜΟΠ ακολουθήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια 

ουσιαστική προγραμματική προσέγγιση και με οργανωμένη παρακολούθηση ενός 

ολοκληρωμένου και πολυετούς προγραμματισμού. Από κάθε προγραμματική 

περίοδο στην επόμενη, προέκυπταν σταδιακές βελτιώσεις. Έτσι, ενώ μια οριζόντια 

διαπίστωση που υπήρξε είναι ότι στην πορεία των ΚΠΣ/ΕΣΠΑ υπήρξαν συνεχείς 

αντιστάσεις από ελληνικής πλευράς για κάθε τι νέο, στο πλαίσιο της διαχείρισης και 

της υλοποίησης των προγραμμάτων, ωστόσο, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν για 

πρώτη φορά, εργαλεία και πρακτικές, που πλέον έχουν ενσωματωθεί στη διοίκηση, 

και αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας.   

Μέσα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αποδεικνύεται ότι η χώρα μας 

δεν εκμεταλλεύτηκε επαρκώς τους πόρους που διατέθηκαν από την αρχή της 

δεκαετίας του ‘80. Η επίτευξη βιώσιμου και πολλαπλασιαστικού αναπτυξιακού  

αποτελέσματος δεν αποτυπώθηκε στην αύξηση του εισοδήματος και της 

απασχόλησης, ή στη βελτίωση της παραγωγικότητας και, τελικά, στη σύγκλιση και 

τη συνοχή, ούτε σε επίπεδο χώρας ούτε σε επίπεδο Περιφέρειας. Για παράδειγμα, 

είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνει μια 

ελληνική οικογένεια σήμερα εισάγεται, ενώ πριν από 30 χρόνια η αυτάρκεια της 

χώρας προσέγγιζε το 90% για την ίδια κατηγορία προϊόντων. Έτσι, διάφορες 

εκθέσεις και αναφορές δείχνουν πως η Ελλάδα έχει να διανύσει μακρύ δρόμο προς 

την ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη, κι αυτό παρά το γεγονός ότι το ύψος των 

εισροών της χώρας ήταν, σε σχέση με άλλα Κράτη-Μέλη, υψηλότερο.  

Τα διάσπαρτα στοιχεία δείχνουν πως τα συνολικά έσοδα της Ελλάδας από 

κοινοτικές επιχορηγήσεις, από την περίοδο εφαρμογής των ΜΟΠ μέχρι και το 

ΕΣΠΑ, προσέγγισαν τα 200 δισ. ευρώ. Με όρους «καθαρού δημοσιονομικού 

οφέλους», των συνολικών δηλαδή απολαβών του Κράτους από τον Κοινοτικό 

Προϋπολογισμό μείον τη συνολική συνεισφορά της χώρας σε αυτόν, η Ελλάδα είχε 

το μεγαλύτερο όφελος από όλα τα Κράτη-Μέλη για την περίοδο 2007-2010, 

ακολουθούμενη από την Πολωνία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (ΕΛΙΑΜΕΠ, 

2013-2014). Όσο αφορά στα έσοδα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τα 

οποία  αποτελούν τμήμα των εισροών του Γεωργικού Ταμείου, η Ελλάδα βρίσκεται 

στη δεύτερη θέση πίσω από την Ιρλανδία, η οποία έλαβε, την περίοδο 2007 – 2010, 

354 ευρώ ανά κάτοικο έναντι 287 ευρώ ανά κάτοικο που έλαβε η Ελλάδα και 210 

ευρώ ανά κάτοικο που έλαβε η Δανία. Τέλος, η Ελλάδα, με βάση τα απόλυτα ποσά 

που εισέπραξε την περίοδο 2007 – 2010 (3,4 δισ. ευρώ), βρίσκεται στην τρίτη θέση 

μετά την Πολωνία (5,7 δισ. ευρώ) και την Ισπανία (4,7 δις. ευρώ).  
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        Πρέπει να αναφερθεί ότι μεγάλα ποσά  επιστράφηκαν ως παρανόμως και 

αχρεωστήτως καταβληθέντα ή ως ποινές γιατί η χώρα μας δεν τήρησε την Κοινοτική 

Νομοθεσία, καθώς επίσης και ότι τμήμα των εισροών της χώρας επιστρέφει στις 

περισσότερο προηγμένες χώρες της ΕΕ μέσω των ενδοκοινοτικών εισαγωγών 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

Οι αιτίες των προβλημάτων είναι πολλές και πολυεπίπεδες και αφορούν στην 

αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, στο λανθασμένο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό των έργων (π.χ.  κατασκευή της Εγνατίας Οδού χωρίς αναβάθμιση 

του λιμανιού της Ηγουμενίτσας), στην οργάνωση των αγορών προϊόντων και των 

συντελεστών παραγωγής, στις αλλαγές των προτεραιοτήτων για τα έργα με τις 

αλλαγές των Κυβερνήσεων, (π.χ. το Μάρτιο 2004 ανεκόπη η πορεία του Γ´ ΚΠΣ 

λόγω αλλαγής της Κυβέρνησης, η οποία προχώρησε σε «απογραφή» και  περικοπές 

δαπανών χωρίς να διαπραγματευθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), στην ένταξη 

έργων χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ωριμότητας, εφικτότητας, 

σκοπιμότητας, κοινωνικού οφέλους, απλώς και μόνο για λόγους απορρόφησης γιατί 

διέθεταν τεχνική μελέτη, στην υλοποίηση υποδομών που  δεν αντιστοιχούσαν  στο 

μέγεθος και στην ποιότητα των επισήμων χρηματοδοτήσεων, π.χ. σύμφωνα με 

μελέτη  του ΕΛΙΑΜΕΠ η κατασκευή ενός χιλιομέτρου του οδικού άξονα ΠΑΘΕ 

κόστισε όσο επτά χιλιόμετρα οδικού άξονα στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία 

(ΕΛΙΑΜΕΠ, 2012), κ.λπ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης και την εμπειρία από τη 

μέχρι σήμερα αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται το γενικό περίγραμμα μιας πρότασης για το Δήμο Σουλίου που  θα 

μπορούσε να συμβάλλει, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, στη βελτίωση 

της τοπικής οικονομίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής για τον τοπικό 

πληθυσμό, μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα.  Στην κατεύθυνση αυτή, 

πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένα βήματα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

ώστε να αποφευχθούν δυσχέρειες και αστοχίες του παρελθόντος και να 

μεγιστοποιηθεί το αναμενόμενο κοινωνικό όφελος από την αξιοποίηση των πόρων.  
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Περίληψη 

 

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη μιας 

περιοχής και, συνεπώς, η ορθολογική αξιοποίησή τους προβάλλει ως επιτακτική 

ανάγκη. Δεδομένου ότι οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν το μεγαλύτερο 

καταναλωτή νερού, απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγειοβελτιωτικών έργων 

που θα επιτρέψουν την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Σουλίου, ο αγροτικός πληθυσμός 

του οποίου αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια υψηλά κόστη άρδευσης. Για το λόγο 

αυτό, στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί, ως συμπληρωματική λύση 

άρδευσης, η αξιοποίηση των απορροών του χειμάρρου Κωκυτού, ο οποίος διαρρέει 

το Δήμο σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του. Το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης για 

τον Κωκυτό κατέδειξε πως τα χειμαρρικά ύδατα μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

κάλυψη ποσοστού 41,4% της συνολικά αρδεύσιμης έκτασης, με παράλληλη 

χρησιμοποίηση του υφιστάμενου αντλητικού συστήματος κατά τη διάρκεια των 

θερινών μηνών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής 

ρύθμισης, η οποία θα συμβάλλει ετησίως στη μείωση του συνολικού κόστος 

άρδευσης κατά περίπου 18%. 

 

 

Abstract 

 

The water resources play a key role in the regional development and therefore, it 

is important to address sustainable - oriented management practices. Considering 

that the agricultural sector has a great impact on water resources consumption, 

irrigation infrastructures have to be carefully built and used in order to utilize water 

resources in a sustainable way. 

An indicative example of a typical irrigation problem concerning agriculture is 

the situation in the Municipality of Souli. Hence, this paper will use as a point of 

departure the case study of the nearby Kokitos stream, which could be part of a 

multi-faceted solution. The demand-supply balance for Kokitos showed that, if its 

stream water resources are utilized, they could cover 41,4% of the total watering 

area, while the current infrastructure can be used during the summer. Hence, under 

certain conditions, we suggest that a water-tank is constructed, decreasing the 

current total irrigation cost by 18%. 

   . . .      
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1. Εισαγωγή 

 

Αποτελεί κοινή παραδοχή η διαπίστωση, ότι η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού 

παγκοσμίως και η προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών 

οδηγούν στη συσσώρευση πιέσεων αναφορικά με τη χρήση υδατικών πόρων. Η 

εκθετική αύξηση της ζήτησης νερού τον 20ο αιώνα κατέστησε το νερό ως ένα φυσικό 

πόρο σε ανεπάρκεια (Χαρτζουλάκης, 2015). Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έργων 

για την κάλυψη περιστασιακών αναγκών, η ελλιπής καταγραφή των υδατικών 

συστημάτων καθώς επίσης η έλλειψη συστήματος κοστολόγησης του νερού 

δημιούργησαν σταδιακά την πλασματική εικόνα ότι τα ύδατα αποτελούν 

ανεξάντλητους πόρους (Μιγκίρος, 2008). 

Υπό το φως των ανωτέρω, σημαντική θέση κατείχε η Οδηγία 2000/60/ΕΚ ή 

αλλιώς Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 

στον τομέα της Πολιτικής των υδάτων. Η οδηγία αυτή συνδυάζει ποιοτικούς, 

οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία των υδάτινων 

οικοσυστημάτων και των υδατικών πόρων, προσδιορίζοντας τις λεκάνες απορροής 

των ποταµών µε τη µορφή µιας υδρολογικής περιφέρειας με στόχο την 

ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Παράλληλα, συνυπολογίζεται η αξία του νερού για 

το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε 

παραγωγικούς τομείς. H εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας –Πλαίσιο για τα 

Νερά ολοκληρώθηκε με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών των 13 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000). 

 

1.1 Διαχείριση υδατικών πόρων – Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Η προσφορά νερού προέρχεται κυρίως από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, 

ενώ η ζήτηση νερού συνδέεται με διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως η 

αγροτική χρήση, η αστική, η βιομηχανική και η κτηνοτροφική. Για μια δεδομένη 

περιοχή, ο ενδοετήσιος κύκλος ζήτησης νερού ακολουθεί αντίστροφη πορεία από 

τον αντίστοιχο κύκλο της προσφοράς. Με άλλα λόγια, η ζήτηση αυξάνεται όταν η 

προσφορά – διαθεσιμότητα του φυσικού πόρου είναι περιορισμένη, γεγονός που 

συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες (Ένωση Ελλήνων Χημικών, 2006). 

Όσον αφορά στη ζήτηση υδατικών πόρων, σε παγκόσμια κλίμακα, οι αγροτικές 

καλλιέργειες αποτελούν το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, καταλαμβάνοντας τα 

τρία τέταρτα του διαθέσιμου υδατικού αποθέματος. Στη χώρα μας, περίπου το 85% 

της κατανάλωσης νερού χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση αρδευτικών αναγκών 

(Κωστοπούλου, 2010). Για το λόγο αυτό, η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού 

νερού αποτελεί πλέον ζήτημα πρώτιστης σημασίας, το οποίο δύναται να συμβάλει 

σημαντικά στη διασφάλιση υδατικών πόρων για τις επόμενες γενεές. Ωστόσο, 

παράγοντες όπως η επιλογή ακατάλληλων καλλιεργειών και αρδευτικών πρακτικών, 

ο ελλιπής σχεδιασμός και η ανεπαρκής συντήρηση των εγκαταστάσεων 

συνεπάγονται υψηλές καταναλώσεις και απώλειες νερού που δυσχεραίνουν την 

επίτευξη του ανωτέρω στόχου, ακόμα και σε περιοχές που παρουσιάζουν πλούσιο 

υδατικό δυναμικό (Χαρτζουλάκης και Μπερτάκη, 2013) 
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Δεδομένου ότι η γεωργία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα σε 

πολλές περιοχές της χώρας μας, η ύπαρξη αποδοτικών εγγειοβελτιωτικών έργων 

κρίνεται αναγκαία. Τα έργα αυτά στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού για την 

κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας, την προστασία του εδάφους, την εξασφάλιση της απαιτούμενης 

ποιότητας των αρδευτικών νερών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 

καλλιεργειών και τελικά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής 

εκμετάλλευσης μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας (ΥΠΑΠΕΝ, 2015). Οι 

εγγειοβελτιωτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν έργα ταμίευσης και αξιοποίησης 

υδάτων για γεωργική χρήση, μεταφοράς και διάθεσης του προς άρδευση νερού, 

οριοθέτησης και προστασίας των γεωργικών γαιών καθώς και έργα οδοποιίας 

(Μιγκίρος, 2012). Η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών 

έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους ανατίθεται σε αρμόδιους φορείς, ήτοι 

τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), οι οποίοι διακρίνονται σε γενικούς 

περιφερειακού επιπέδου (Γ.Ο.Ε.Β.) και σε τοπικούς (Τ.Ο.Ε.Β.) υπό την εποπτεία των 

δήμων (ΥΑΑΤ, 2013).  

 

2. Διερεύνηση εναλλακτικών/ συμπληρωματικών προτάσεων διευθέτησης 

του αρδευτικού προβλήματος του Δήμου Σουλίου 

 

2.1. Περιοχή Μελέτης 

O δήμος Σουλίου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Θεσπρωτίας 

(Εικόνα 2). Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, η συνολική του 

έκταση ανέρχεται σε 477.000 στρέμματα και χαρακτηρίζεται ως ορεινός, με 70% 

ορεινές εκτάσεις, 28% ημιορεινές και 2% πεδινές. Περιβάλλεται από τους ορεινούς 

όγκους των ορέων Παραμυθιάς, Σουλίου και Χιονίστρα, ενώ οριοθετείται στη βόρεια 

πλευρά του από τον ποταμό Καλαμά και στη νότια από τον Αχέροντα. Τέλος, η 

πεδιάδα της Παραμυθιάς και τμήμα της πεδιάδας του Αχέροντα αποτελούν την 

καλλιεργήσιμη έκταση του δήμου, η οποία διαρρέεται από τον Κωκυτό, παραπόταμο 

του Αχέροντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Γεωγραφική τοποθέτηση Δ. Σουλίου 
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Όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το κλίμα είναι εύκρατο, 

μεσογειακού τύπου με ήπια την ψυχρή περίοδο του έτους, το ετήσιο θερμοκρασιακό 

εύρος κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18ºC, το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται 

στα 1.500 mm και οι ορεινοί όγκοι των ορέων Παραμυθιάς και Σουλίου 

προστατεύουν την περιοχή από βόρειους – βορειοανατολικούς, ψυχρούς ανέμους. 

Επιπλέον, ολικοί παγετοί δεν παρατηρούνται στην περιοχή, παρά µόνο µερικοί που 

διαρκούν διαρκούν λίγες ώρες. Παράλληλα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά 

μεγάλη ηλιοφάνεια, αυξημένες χαλαζοπτώσεις και υγρασία (Υπουργείο Γεωργίας, 

1993). 

Σχετικά με τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, στη μεγαλύτερη έκταση 

του δήμου παρατηρείται η κυριαρχία καρστικών σχηματισμών (Εικόνα 3). Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανθρακικοί σχηματισμοί (ασβεστόλιθοι και 

μάρμαρα) δύο κατηγοριών, οι οποίοι δημιουργούν πολύ ενδιαφέρουσα καρστική 

υδροφορία. Στην πρώτη κατηγορία, παράγοντες όπως η μεγάλη επιφανειακή 

ανάπτυξη, η έντονη τεκτονική καταπόνηση, η λιθολογική σύσταση και η 

στρωματογραφική δομή, συντελούν στην ανάπτυξη ρωγμών και ασυνεχειών, με 

αποτέλεσμα η υδροπερατότητα των σχηματισμών να είναι μέτρια έως υψηλή. Στη 

δεύτερη κατηγορία, η ροή του υπόγειου νερού διαφοροποιείται λόγω της εναλλαγής 

ημιπερατών και αδιαπέρατων σχηματισμών (κυρίως φλύσχη), που οδηγούν στην 

ανάπτυξη επιμήκων υδρογεωλογικών λεκανών με εμφάνιση πολλών πηγών 

(Σμυρνιώτης Χ. et al, 1996). 

 

  
Εικόνα 3: Υδρολιθολογικοί σχηματισμοί δήμου Σουλίου 

 

2.2. Περιγραφή υδρογραφικού δικτύου του δήμου Σουλίου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο βόρειο τμήμα του ο δήμος Σουλίου οριοθετείται 

από τον ποταμό Καλαμά, ενώ στη νότια πλευρά ο ποταμός Αχέρων αποτελεί το 

φυσικό του σύνορο με το νομό Πρεβέζης. 

Όσον αφορά στον Καλαμά, το συνολικό μήκος της κεντρικής κοίτης του είναι 

113 km. Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης του προσεγγίζει τα 1.826 km² 

και σχεδόν το σύνολό της ανήκει σε ελληνικό έδαφος (Καραγεωργίου, 2005). Η 
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μέση υπερετήσια παροχή κοντά στην εκβολή του είναι 57 m³/s, η ελάχιστη 15,1 

m³/s και η μέγιστη 105,5 m³/s. Στη λεκάνη απορροής του Καλαμά έχουν 

κατασκευαστεί τα αρδευτικά δίκτυα Κρύας - Λαψίστας (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005). 

Ο ποταμός Αχέρων πηγάζει νότια του όρους Τόμαρου και δυτικά των ορέων 

Σουλίου. Εκβάλλει στο Ιόνιo Πέλαγος, εκτείνεται σε μήκος 52 km, ενώ η έκταση της 

υδρολογικής λεκάνης του είναι περίπου 705 km. Το 40% της λεκάνης απορροής του 

βρίσκεται εντός του νομού Πρεβέζης. Στη γέφυρα Γλυκής η έκταση της λεκάνης του 

αντιστοιχεί σε 315 km², με ελάχιστη παροχή 2,8 m³/s, μέγιστη 24,5 m³/s και μέση 

12,5 m³/s (περίοδος μετρήσεων 1951-1988). Η μέση ετήσια απορροή του ποταμού 

ανέρχεται σε 393 hm³ και κατά το μήνα Ιούλιο σε 9,5 hm³ (Υπουργείο Ανάπτυξης, 

1999). Στη λεκάνη απορροής του Αχέροντα έχουν κατασκευαστεί τα ομώνυμα 

αρδευτικά δίκτυα καθώς και τα δίκτυα της πεδιάδας Παραμυθιάς του δήμου 

Σουλίου. 

Ο Κωκυτός αποτελεί έναν από τους βασικότερους παραποτάμους του Αχέροντα 

που εκτείνεται σε μήκος 30 km και διαρρέει το δήμο Σουλίου. Οι πηγές του 

βρίσκονται κοντά στους πρόποδες των ορέων της Παραμυθιάς, ενώ παράλληλα 

υδροδοτείται από τη λίμνη Χότκοβα στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής/Σέλλιανης. 

Το σημαντικότερο πλημμυρικό φαινόμενο σημειώνεται, συνήθως, στη θέση 

Νερότοπος (δυτικά του Κωκυτού, μεταξύ Σεβαστού, Ξηρόλοφου και Κυρά 

Παναγιάς), όπου η κατακλυζόμενη επιφάνεια ανέρχεται σε 2.000 στρέμματα και 

διαρκεί καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο (Μαχαίρας Α., 1985). 

Τέλος, η λίμνη Χότκοβα ή Λιμνοπούλα είναι εποχιακή λίμνη που βρίσκεται 

νοτιοδυτικά των χωριών Κρυσταλλοπηγή και Κεφαλόβρυσο κοντά στην Παραμυθιά. 

Η περιοχή αυτή μετατρέπεται κατά τους χειμερινούς μήνες σε λίμνη εξαιτίας της 

έλλειψης φυσικού επιφανειακού δικτύου αποχέτευσης-απαγωγής των υδάτων, σε 

αντίθεση με τους θερινούς μήνες που ένα μέρος των υδάτων δεν αξιοποιείται, με 

αποτέλεσμα να απορρέει είτε προς τον κοντινό ποταμό Κωκυτό είτε προς τα χαμηλά 

της λίμνης. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στην Ψάκα και στo χωριό 

Αμπελιά βρίσκεται η Λίμνη Προντάνη.  

 

Εικόνα 4: Υδρογραφικό δίκτυο δήμου Σουλίου 

 

   . . .      
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2.3. Περιγραφή αρδευτικού δικτύου του δήμου Σουλίου 

Ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, ξεκίνησαν οι απαιτούμενες εργασίες 

για το σχεδιασμό και την κατασκευή αρδευτικού έργου στο δήμο, η λειτουργία του 

οποίου αποβλέπει στη γεωργική αξιοποίηση της πεδιάδας της Παραμυθιάς. Το έργο 

υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις, ενώ ο ποταμός Αχέροντας αποτελεί τη μοναδική 

πηγή υδροληψίας. Το αρδευτικό έργο Πεδιάδας Παραμυθιάς εξασφαλίζει αντλήσεις 

με αντλιοστάσια άρδευσης που είναι εγκατεστημένα σε διάφορες θέσεις, σε 

αντίθεση με το αρδευτικό έργο Αχέροντα Γλυκής που λειτουργεί με μια άντληση. 

Η πρώτη φάση κατασκευής των αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς 

περιλαμβάνει περίπου 2.000 στρέμματα που ανήκουν στις κοινότητες Γαρδικίου και 

Σκανδάλου και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο 1991 (αντλιοστάσιο Γ3, Β, 

Α1). Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει έκταση περί των 3.000 στρεμμάτων που 

ανήκουν στις ίδιες κοινότητες, λειτούργησε τον Ιούλιο 1992 και περιλαμβάνει το 

αντλιοστάσιο Α2.1. Οι κοινότητες Ζερβοχωρίου, Προδρομίου και Ξηρολόφου 

εξυπηρετούνται από έργα αξιοποίησης της τρίτης φάσης, που τέθηκαν σε λειτουργία 

το 1993, περιλαμβάνουν 13.000 στρέμματα και τα αντλιοστάσια Α2.2, Α3 και Α4, τα 

οποία συστεγάζονται. Τέλος, η τέταρτη φάση περιλαμβάνει τα αντλιοστάσια Α5, Α6 

και Α7 και αρδεύει έκταση 14.500 στρεμμάτων. Τα Γ3 και Β αποτελούν ανυψωτικές 

εγκαταστάσεις, ενώ τα υπόλοιπα αντλιοστάσια εξυπηρετούν ανάγκες αρδεύσεως. 

Στην Εικόνα 5 που ακολουθεί φαίνονται τα σημεία όπου βρίσκονται εγκατεστημένα 

τα αντλιοστάσια. 

 

Εικόνα 5: Θέσεις αντλιοστασίων1 

                                                            

1   Oι συντεταγμένες των αντλιοστασίων λήφθηκαν από την ‹‹Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 

υδατικών πόρων για τη βελτίωση-εκσυγχρονισμό αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς και Αχέροντα 
Γλυκής του δήμου Σουλίου›› που χορηγήθηκε στις 8 Μαρτίου 2013)
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Η συνολική έκταση της πεδιάδας της Παραμυθιάς διαιρείται σε 8 ζώνες 

αρδεύσεως, καθεμία από τις οποίες εξυπηρετείται από ένα αντλιοστάσιο (Α1-Α7). Το 

νερό μεταφέρεται μέσω διώρυγας προσαγωγής επενδεδυμένης από σκυρόδεμα, ενώ 

τα αρδευτικά δίκτυα κατασκευάστηκαν από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς υπό 

πίεση (Μητρώα έργου, Τ.Ο.Ε.Β., 1985) 

Η διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων μετά το 

πέρας της κατασκευής τους ανατέθηκε σε 2 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων 

Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), τους T.O.E.B. Πεδιάδας Παραμυθιάς και Αχέροντα Γλυκής. 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. που αρδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων του κάμπου είναι ο 

Τ.Ο.Ε.Β. Παραμυθιάς, με δυνατότητα εξυπηρέτησης έκτασης 34.000 στρεμμάτων, 

ενώ το αρδευτικό έργο Αχέροντα Γλυκής εξυπηρετεί περίπου 11.000 στρέμματα. 

 

2.4. Προσέγγιση του προβλήματος 

Αφορμή για την παρούσα εργασία στάθηκε το γεγονός πως κατά την επίσκεψη 

στο Δήμο Σουλίου διατυπώθηκε το πρόβλημα του υψηλού κόστους άρδευσης. 

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η μελέτη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του 

αντλητικού συγκροτήματος, συνολικού προϋπολογισμού 615.000 €, η οποία 

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» στις 30 

Μαρτίου 2015. Επομένως, θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν εναλλακτικές –

συμπληρωματικές προτάσεις διευθέτησης του αρδευτικού προβλήματος. Μεταξύ 

αυτών, συμπεριλαμβάνεται η υδροληψία από υδάτινο σώμα, η αξιοποίηση ομβρίων 

υδάτων και η διερεύνηση των υπόγειων υδροφορέων για την υλοποίηση 

γεωτρήσεων. Δεδομένου ότι η διερεύνηση των δύο τελευταίων προτάσεων απαιτεί 

εξειδικευμένες μελέτες και χρονοβόρες διαδικασίες επιλέχθηκε να διερευνηθούν οι 

δυνατότητες υδροληψίας από το χείμαρρο Κωκυτό, ο οποίος διαρρέει μεγάλο μέρος 

της πεδιάδας της Παραμυθιάς.  

 

2.4.1. Υπολογισμός υδατικής προσφοράς 

Αρχικά, αναζητήθηκαν ημερήσια μετεωρολoγικά δεδομένα μετρήσεων από το 

μετεωρολογικό σταθμό Παραμυθιάς για τα έτη 2009-2014. O σταθμός αυτός 

θεωρήθηκε ως ο αντιπροσωπευτικότερος εφόσον παρουσιάζει γειτνίαση με τη 

μελετώμενη περιοχή και σχετικά παρόμοιο υψόμετρο με το αντίστοιχο της 

ευρύτερης λεκάνης. 

Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν οι υπόλοιπες συνιστώσες του υδρολογικού ισοζυγίου. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αναγωγή των στοιχείων της μηνιαίας εξάτμισης, 

τα οποία λήφθηκαν από το Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, σε ημερήσια βάση. Όσον αφορά στην κατείσδυση, ο υδρολιθολογικός 

χάρτης της Ελλάδας αποτέλεσε το εργαλείο που έδωσε μια εικόνα των γεωλογικών 

σχηματισμών που αναπτύσσονται στο δήμο καθώς και στη λεκάνη του χειμάρρου 

Κωκυτού. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε αρχικά χάρτης που αναπαριστά τη 

λεκάνη απορροής του Κωκυτού. Για τη σχεδίαση της λεκάνης απορροής 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για ορεινές λεκάνες απορροής 2ης τάξης. Στη 

συνέχεια, στο πρόγραμμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑrcGIS 9.1 

έγινε εφαρμογή μιας σειράς εντολών της εργαλειοθήκης Hydrology. Με τον τρόπο 

   . . .      
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αυτό σχεδιάστηκε η λεκάνη απορροής του ποταμού εντός των ορίων της περιοχής 

μελέτης, εμβαδού 249.901.623,2 τετραγωνικών μέτρων (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6: Λεκάνη απορροής Κωκυτού  

 

Ακολούθως, αφού επιλέχθηκε η λεκάνη απορροής, εξήχθησαν μέσω του 

λογισμικού qgis ποσοστά της έκτασής της, τα οποία αντιστοιχούν σε σχηματισμούς 

ορισμένης υδροπερατότητας. Με τον τρόπο αυτό σχεδιάστηκε χάρτης που 

εμφανίζεται στην Εικόνα 7, στον οποίο φαίνεται πως εντός των ορίων της λεκάνης 

κυριαρχούν ως επί το πλείστον καρστικοποιημένοι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή κατείσδυσης και συνεπώς μικρή 

επιφανειακή απορροή. Με άλλα λόγια, συνολικά η γεωλογία της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από έντονο καρστικό υπόβαθρο, γεγονός που δημιουργεί 

εκτεταμένα μέτωπα διαφυγών υπογείως. 

 

 

Καρστικοί σχηματισμοί υψηλής-μέτριας υδρ/τας 
 

Καρστικοί σχηματισμοί κυμαινόμενης υδρ/τας 

 

Πορώδεις σχηματισμοί 
 

Αδιαπέρατοι σχηματισμοί- φλύσχης 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Υδρογεωλογικοί σχηματισμοί Κωκυτού 

 

Στη συνέχεια, οι τιμές της ημερήσιας βροχόπτωσης και των εξατμίσεων 

εισήχθησαν στο λογισμικό “Υδρογνώμων”. Πρόκειται για μία εφαρμογή ελεύθερου 

Αδ
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λογισμικού που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την επεξεργασία υδρολογικών 

δεδομένων, κυρίως με τη μορφή χρονοσειρών. Επιτρέπει το μετασχηματισμό της 

βροχής σε απορροή στην έξοδο μιας λεκάνης με εφαρμογή διαδοχικών 

μετασχηματισμών της βροχόπτωσης μέσα σε ένα σύστημα διασυνδεδεμένων 

δεξαμενών, στις οποίες υπεισέρχονται κάποιες παράμετροι. Στην Εικόνα 8 φαίνεται 

διαγραμματικά η λειτουργία του μοντέλου βροχής-απορροής. 

 

Εικόνα 8: Μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής «Ζυγός» 

(Πηγή: https://www.itia.ntua.gr) 

 

Όσον αφορά στις τιμές των παραμέτρων που εισήχθησαν στο μοντέλο, 

δεδομένης της ύπαρξης καρστικών σχηματισμών στην περιοχή της λεκάνης 

απορροής, αναμένονται υψηλές τιμές των συντελεστών κατείσδυσης και, κατ' 

επέκταση, της συνολικής κατείσδυσης. Επομένως, θεωρήθηκε σκόπιμο να ληφθεί 

σχετικά μικρός συντελεστής απορροής (προσεγγιστικά ίσος με 0.2), προκειμένου να 

συμπεριληφθεί η επίδραση της κατείσδυσης. Επιπλέον, η τιμή της παραμέτρου ε 

αυξάνεται συναρτήσει των κλίσεων και του υψομέτρου, το οποίο για την Παραμυθιά 

ισούται με 750 m., ενώ οι τιμές των υπολοίπων παραμέτρων λήφθηκαν 

προσεγγιστικά από υδατορεύματα με παρόμοια εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

(Τζούκα, 2007).  

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας αποτελεί η εύρεση της ημερήσιας 

απορροής του χειμάρρου Κωκυτού σε χιλιοστά που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. 

   . . .      
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Διάγραμμα 1: Διαγραμματική αναπαράσταση απορροής Κωκυτού 

 

2.4.2. Υπολογισμός υδατικής ζήτησης 

H μέθοδος Blaney - Criddle αποτελεί μια από τις αξιόπιστες, ευρέως 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτίμησης των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών 

σε μηνιαία βάση. Παρ' όλα αυτά, τόσο οι διαπιστώσεις του Ινστιτούτου Εγγείων 

Βελτιώσεων της Σίνδου όσο και οι διαπιστώσεις της Διευθύνσεως Γεωργίας της 

Θεσσαλίας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τύπος αυτός υπερεκτιμά τις ανάγκες σε 

νερό (Θεοχάρης, 1997). Mε βάση την ακόλουθη σχέση υπολογίστηκε η δυνητική 

εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών του δήμου Σουλίου σε mm/μήνα: 

 

 =
! " (1,8 " # + 32) " $

3.94
 

 

όπου: 

· Κ ο μηνιαίος συντελεστής καταναλωτικής χρήσης (φυτικός 

συντελεστής) 

· Τ η μέση μηνιαία θερμοκρασία σε °C και 

· p το ποσοστό των ωρών ημέρας ενός συγκεκριμένου μήνα σε σχέση 

με το σύνολο των ωρών ημέρας του έτους. 

Η τελευταία παράμετρος που αναφέρεται λήφθηκε ως συνάρτηση του μήνα και 

του γεωγραφικού πλάτους του Δήμου Σουλίου, ήτοι 39° 28' Β. Επιπροσθέτως, 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή των τιμών των μηνιαίων φυτικών 

συντελεστών καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται και διαμορφώνονται βάσει των 

κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή και συνεπώς έχουν 

τοπικό χαρακτήρα2 (Τσακίρης, 2004). Επομένως, οι τιμές τους προσαρμόστηκαν με 

                                                            

2
  Το ποσοστό των ωρών ημέρας ενός μήνα σε σχέση με το σύνολο των ωρών ημέρας του έτους και οι τιμές των φυτικών 

συντελεστών λήφθηκαν από πίνακες που διατίθενται στα βιβλία “Τεχνική Υδρολογία” Μ.Α. Μιμίκου και Ε.Α. Μπαλτά 
(5η έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2012) και “Τεχνική Υδρολογία” Ιωάννου Γ. Σακκά (τόμος 1, Εκδόσεις 
Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, 2004) 
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τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται και να προσεγγίζουν τις πραγματικές 

κλιματικές συνθήκες του δήμου Σουλίου. 

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον Τ.Ο.Ε.Β Παραμυθιάς, οι 

καλλιέργειες που αρδεύτηκαν τα έτη 2011 έως 2014 ήταν μηδική, αραβόσιτος, 

δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά. Αφού, λοιπόν, λήφθηκαν οι εκτάσεις, 

αρδευθείσες και αρδεύσιμες, και οι αντίστοιχοι φυτικοί συντελεστές των 

καλλιεργειών για την περιοχή της Παραμυθιάς, υπολογίστηκε η αναγκαία 

κατανάλωση της κάθε καλλιέργειας, δηλαδή η ποσότητα νερού που καταναλίσκεται 

τόσο από την καλλιέργεια μέσω της διαπνοής όσο και από την εξάτμιση (από το 

έδαφος ή την επιφάνεια των φυτών) υπό συνθήκες πλήρους επάρκειας νερού 

(Σακκάς, 2004). Στη συνέχεια, ο πολλαπλασιασμός της τιμής που βρέθηκε με την 

αντίστοιχη έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια οδήγησαν στην εύρεση των 

υδατικών αναγκών της καλλιέργειας αυτής.  

Από τα στοιχεία του ΤΟΕΒ παρατηρήθηκε πως οι αναλογίες των επιμέρους 

καλλιεργειών σε σχέση με τη συνολικά αρδευθείσα έκταση κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων ετών διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερές. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος 

των εκτάσεων της μηδικής ανέρχεται σε 38%, του αραβόσιτου σε 13,7%, των 

δενδρώδων καλλιεργειών σε 5,4% και των κηπευτικών σε 42,5%. Με τον τρόπο 

αυτό, καθίσταται δυνατή η αναγωγή των εκτάσεων των επιμέρους καλλιεργειών στις 

συνολικά αρδεύσιμες σε μηνιαία βάση, θεωρώντας πως, σε περίπτωση άρδευσης και 

των 32.000 στρεμμάτων, τα παραπάνω ποσοστά θα παραμείνουν τα ίδια. Στο 

Διάγραμμα 2 απεικονίζονται οι μηνιαίες δυνητικές υδατικές ανάγκες των 

καλλιεργειών του δήμου όπως υπολογίστηκαν με βάση τα παραπάνω. Οι 

πραγματικές ποσότητες νερού που απαιτούνται για την άρδευση των αρδευθεισών 

καλλιεργειών, οι οποίες λήφθηκαν από έγγραφα του Τ.Ο.Ε.Β. αποτελούν κατά μέσο 

όρο το 60% της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής που υπολογίστηκε. 

 

Διάγραμμα 2: Υδατικές ανάγκες αρδεύσιμης έκτασης 

Παραμυθιάς 

 

2.4.3. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων 

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του προβλήματος, δεν κατάφεραν να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε 

αντλιοστασίου. Για το λόγο αυτό, αρχικά, λήφθηκαν από την Τεχνική Έκθεση του 

έτους 1985 οι αρδεύσιμες εκτάσεις για καθένα από τα οκτώ αντλιοστάσια. Για 
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καθεμία από αυτές, υπολογίστηκε η δυνητική εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών με 

χρήση της μεθόδου Blaney - Criddle και πραγματοποιήθηκε αναγωγή των 

αποτελεσμάτων στις πραγματικές τιμές της εξατμισοδιαπνοής. Προέκυψε ότι 

απαιτούνται περί τα 15 εκατ. κυβικά μέτρα για την άρδευση του συνόλου της 

αρδεύσιμης έκτασης. Παράλληλα, οι τιμές των πραγματικών ποσοτήτων νερού ανά 

αντλιοστάσιο πολλαπλασιάστηκαν με το μοναδιαίο στρεμματικό κόστος, που ισούται 

με 0,06 €/m3. Υπολογίστηκαν, με αυτό τον τρόπο, οι θεωρητικές τιμές κόστους κάθε 

αντλιοστασίου και αρδεύσιμης έκτασης (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1: Στοιχεία ζωνών άρδευσης 

 

2.4.4. Ισοζύγιο υδατικής προσφοράς-ζήτησης 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για το 

σύνολο των 6 ετών (2009 – 2014), για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί ο 

υπολογισμός της προσφοράς καθώς και της επαναλαμβανόμενης ετήσιας ζήτησης. 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα προσφοράς – ζήτησης Κωκυτού 

 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η διαφορά των ποσοτήτων αυτών, 

προσδιορίστηκαν οι υπερχειλίσεις που λαμβάνουν χώρα, ενώ παράλληλα 
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εκτιμήθηκε το διαθέσιμο απόθεμα, το οποίο σε σχέση με το ημερήσιο ισοζύγιο 

προσφοράς – ζήτησης οδηγεί στην εύρεση ελλειμματικών ποσοτήτων νερού. Στην 

παρούσα περίπτωση, επιλέχθηκε η διαστασιολόγηση λιμνοδεξαμενής, η οποία 

δύναται να αποθηκεύει το σύνολο των υδάτων, ώστε το συνολικό έλλειμμα νερού 

στο σύνολο των 6 ετών, για τα οποία υπάρχουν μετρήσεις μετεωρολογικών 

δεδομένων, να λαμβάνει μηδενική τιμή. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 

δοκιμές, μεταβάλλοντας τις στρεμματικές εκτάσεις, τις οποίες θα μπορεί το 

προτεινόμενο σύστημα να εξυπηρετεί, με αφετηρία τα 1.000 στρέμματα, τελική τιμή 

το σύνολο των 32.000 στρεμμάτων της πεδιάδας και βήμα 1.000. Με τον τρόπο 

αυτό προέκυψε το επόμενο γράφημα στο οποίο φαίνεται πως η απαιτούμενη 

χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής συναρτήσει των στρεμματικών εκτάσεων 

περιγράφεται από μια σχεδόν γραμμική σχέση. 

 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα χωρητικότητας – αρδεύσιμων εκτάσεων 

 

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε πως η απαιτούμενη χωρητικότητα της 

λιμνοδεξαμενής προκειμένου να καλύπτονται οι ετήσιες υδατικές ανάγκες των 

καλλιεργειών στο σύνολό τους, ακόμα και για την άρδευση της τελευταίας μόνο 

ζώνης (1.910 στρεμμάτων) αποτελεί μια ιδιαίτερα δαπανηρή λύση. 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε το ενδεχόμενο χρήσης λιμνοδεξαμενής ρύθμισης για 

τη διαχείριση της ζήτησης των ζωνών άρδευσης Α5 και Α6, οι οποίες συνδυάζουν 

υψηλά κόστη με μεγάλες στρεμματικές εκτάσεις προς άρδευση. Δεδομένου ότι η 

αρδευτική περίοδος διαρκεί από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο, η 

λιμνοδεξαμενή θα μπορεί να διαχειρίζεται τη ζήτηση Ιανουαρίου - Μαϊου και 

Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου (περίοδος Α). Η αιχμιακή περίοδος ζήτησης (Ιούνιος-

Αύγουστος) θα καλύπτεται με χρήση του υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος, 

καθώς την περίοδο αυτή οι απορροή του Κωκυτού είναι σχεδόν μηδενική, όπως 

παρουσιάστηκε στο Διάγραμμα 1. Η εν λόγω δεξαμενή θα πρέπει να έχει όγκο 

(όγκος ρυθμίσεως) ίσο με τον όγκο νερού της αιχμιακής ημέρας για τις ανάγκες των 

καλλιεργειών της περιόδου Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τη 

χρονοσειρά των έξι ετών, ως αιχμιακός μήνας εμφανίζεται ο Σεπτέμβριος με ζήτηση 

αιχμής τα 26.149 m³. Επομένως, λαμβάνοντας υπ'όψη τους πρόσθετους όγκους 
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αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης ή κατάσβεσης πυρκαγιάς για μικρές πόλεις 

(Τσακίρης, 2008), ο απαραίτητος όγκος της δεξαμενής θα πρέπει  να είναι περίπου 

28.000 m³. 

Εφόσον ένα σύνηθες βάθος για τέτοια έργα είναι τα 4 m, απαιτείται έκταση 7 

στρεμμάτων για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής. Με χρήση των τιμολογίων 

Α.Τ.O.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη γενικών εκσκαφών (4,5 €/m³), 

ασφαλτόπανου (1,5 €/m²), νάυλον (0,4 €/m²), τα εργατικά κόστη (~5% του 

κόστους κατασκευής) καθώς και το Φ.Π.Α. (23%), το συνολικό κόστος κατασκευής 

ανέρχεται στις 181.611 € Πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες νερού της αρδευτικής 

περιόδου Α (2.678.466 m3), οι οποίες εξασφαλίζονται από τον Κωκυτό μέσω της 

δεξαμενής ρύθμισης, με το κόστος άρδευσης του υφιστάμενου δικτύου (0,06 €/m³), 

υπολογίζεται ότι ετησίως θα εξοικονομούνται περί τα 160.708 €, εξαιτίας της μη 

χρήσης του υφιστάμενου αντλητικού συστήματος. Με την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου πραγματοποιείται μείωση του συνολικού κόστους άρδευσης 

για τις δύο ζώνες άρδευσης κατά 44%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εξοικονόμησης 

που επιτυγχάνεται για το σύνολο των ζωνών άρδευσης ανέρχεται στο 18%.  

 

 

3. Σύνοψη και σχολιασμός αποτελεσμάτων –Προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα 

 

3.1. Σχολιασμός αποτελεσμάτων της μελέτης 

Το γεγονός πως η θέση του Δήμου είναι ευνοϊκή, από άποψης κατακρημνίσεων 

(ομβροπλευρά) επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα 

των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε 

υδρολογικών ετών τα μέσα ετήσια ύψη βροχόπτωσης ανέρχονται στα 2.251,4 mm. 

Σε ότι αφορά τη γεωλογία της λεκάνης του χειμάρρου Κωκυτού, η τελευταία 

χαρακτηρίζεται από έντονα καρστικό υπόβαθρο, που δημιουργεί εκτεταμένα 

μέτωπα διαφυγών υπογείως, ενώ η ύπαρξη ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεπερνούν 

τη μέγιστη διηθητική ικανότητα των ιζημάτων της κοίτης δημιουργούν επιφανειακή 

απορροή η οποία υδροδοτεί το χείμαρρο Κωκυτό. 

Η σχεδίαση της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Κωκυτού στο Δήμο Σουλίου, 

εμβαδού 249.901.623 τετραγωνικών μέτρων, υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος 

ArcGIS 9.1 και ανέδειξε τον υδροκρίτη, δηλαδή την περιοχή εντός της οποίας 

οποιαδήποτε σταγόνα βροχής πέσει θα καταλήξει στον Κωκυτό. Όσον αφορά στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το μοντέλο “Ζυγός”, παρατηρείται μια συνεχής 

μεταβολή και διακύμανση των τιμών της απορροής, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές τους 

χειμερινούς μήνες και χαμηλές έως μηδενικές τους θερινούς. Αναφορικά με τις τιμές 

των παραμέτρων που εισήχθησαν στο μοντέλο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

λήφθηκαν από λεκάνες απορροής παρόμοιων χαρακτηριστικών και 

υδρογεωλογικών συμπεριφορών, διότι αφενός δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες 

αφετέρου απαιτούν λεπτομερείς μετρήσεις πεδίου. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το μοντέλο “Ζυγός” και η περαιτέρω 

επεξεργασία τους στο excel κατέδειξαν πως η υδροδότηση του συνόλου των 32.000 

στρεμμάτων για το σύνολο της αρδευτικής περιόδου από το χείμαρρο Κωκυτό 
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αποτελεί μια ιδιαίτερα κοστοβόρα λύση. Εν ολίγοις οι μεγάλες ποσότητες νερού 

άρδευσης που καταναλώνονται τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την ξήρανση 

του Κωκυτού κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου απαιτούν λιμνοδεξαμενές 

όγκου εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, προκειμένου να είναι εφικτή η αποθήκευση 

της πλεονάζουσας χειμερινής απορροής. 

Παρόλα αυτά η χρήση των απορροών του Κωκυτού κατά τη διάρκεια των 

περιόδων χαμηλής ζήτησης, συμπληρωματικά με τη χρήση του υφιστάμενου 

συστήματος άρδευσης δείχνει ελκυστική. Η συγκεκριμένη εναλλακτική μελετήθηκε 

για τις ζώνες άρδευσης Α5 και Α6, δεδομένου ότι αποτελούν αθροιστικά το 41,4% 

της συνολικά αρδεύσιμης έκτασης της πεδιάδας και η άρδευσή τους με τη χρήση του 

υφιστάμενου δικτύου παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά κόστη. Ειδικότερα προτάθηκε  η 

άρδευσή τους να γίνεται τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως 

Δεκέμβριο αξιοποιώντας τα χειμαρρικά ύδατα, ενώ την υπόλοιπη περίοδο να 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικά το υφιστάμενο έργο. 

Το προτεινόμενο έργο διανέμει 2.678.469 κυβικά μέτρα νερού στις καλλιέργειες 

των εν λόγω ζωνών, τα οποία αντιστοιχούν σε κόστος 160.708 € για άρδευση με τη 

χρήση του υφιστάμενου δικτύου. Ο απαιτούμενος όγκος της λιμνοδεξαμενής ισούται 

με 28.000 m3. Αξίζει να σημειωθεί πως τα στοιχεία κόστους ανά αντλιοστάσιο 

άρδευσης δεν κατάφεραν να συγκεντρωθούν. Για το λόγο αυτό, υπολογίστηκαν 

θεωρητικά, λαμβάνοντας υπ'όψη το κόστος άρδευσης που ισούται με 0,06 €/m³, 

σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Παραμυθιάς. 

 

3.2. Αξιολόγηση εναλλακτικών-συμπληρωματικών λύσεων 

Το κόστος άρδευσης στο δήμο Σουλίου παρουσιάζεται αυξημένο, όχι μόνο 

εξαιτίας της τριπλής άντλησης στο πρώτο αντλιοστάσιο, αλλά και εξαιτίας της 

μείωσης των αρδευόμενων εκτάσεων με αποτέλεσμα λιγότεροι καλλιεργητές να 

επιμερίζονται σταθερά λειτουργικά κόστη. Η συγχώνευση των δύο Τ.Ο.Ε.Β. του 

δήμου ενδεχομένως να οδηγούσε σε μείωση του μοναδιαίου κόστους του Τ.Ο.Ε.Β. 

Παραμυθιάς, δεδομένου ότι περισσότεροι καταναλωτές θα επιμερίζονται σταθερά 

λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, το γεγονός αυτό πιθανολογείται να προσελκύσει 

περισσότερους αγρότες και συνεπώς το έργο να πλησιάζει ξανά το στόχο του, ήτοι 

την άρδευση του συνόλου των 32.000 στρεμμάτων για τα οποία σχεδιάστηκε. 

Παράλληλα, μικρά και συνδυαστικά έργα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια 

βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή λύση, σε συνδυασμό με την ορθολογική 

διαχείριση και χρήση του νερού. Για παράδειγμα, η διάνοιξη γεωτρήσεων σε 

σχετικά κοντινή απόσταση από την κοίτη των ρεμάτων σε συνδυασμό με την 

κατασκευή κλειστών υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης νερού που θα 

χρησιμοποιούνται κυρίως τους μήνες Αύγουστο έως και Οκτώβριο. Για την 

υλοποίηση πιθανών γεωτρήσεων πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση των 

υπόγειων νερών με ρυθμό που να επιτρέπει τον επανεμπλουτισμό τους, ώστε οι 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις να περιορίζονται. 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί το γεγονός πως εκτεταμένες έρευνες οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι η κατασκευή μικρών φραγμάτων στις κοίτες των χειμάρρων θα 

έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιφανειακής απορροής και της διάβρωσης, με 

ταυτόχρονη αύξηση της κατείσδυσης (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χανίων, 2015). 
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Επομένως, μια πρόσθετη διερεύνηση προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί για την περίπτωση του Κωκυτού. 

Θα μπορούσαν, επιπλέον, να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης 

τμημάτων των ανενεργών λατομείων της περιοχής (π.χ. Σκανδάλου) για τη 

δημιουργία μόνιμων ταμιευτήρων νερού για αρδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι θα 

συνεισφέρουν νερό τους μήνες αιχμής της ζήτησης (Ιούλιος, Αύγουστος). Δεδομένου 

ότι ο δήμος Σουλίου αποτελεί ένα δήμο προικισμένο με πλούσιο υδατικό δυναμικό 

και υψηλά ύψη βροχοπτώσεων απαιτείται η μελέτη της δυνατότητας 

πραγματοποίησης έργων αποθήκευσης ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, θα μπορούσε 

να προταθεί η πιθανότητα άρδευσης με εκροές επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

(κυρίως γεωργικών), τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με απλές και όχι δαπανηρές 

διαδικασίες επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη κτηνοτροφική 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή (Λέκκα, 2013). 

Τέλος, όσον αφορά την παρούσα πρόταση, θα μπορούσε να διερευνηθεί η 

πιθανή κατασκευή λιμνοδεξαμενής ρύθμισης, η οποία θα εξυπηρετεί διαφορετικές 

στρεμματικές εκτάσεις. 

 

 

4. Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης έργων ταμίευσης 

στο χείμαρρο Κωκυτό, ως συμπληρωματική λύση, με στόχο την ανακούφιση των 

αγροτών από τα υψηλά κόστη άρδευσης που προκύπτουν από τη χρήση του 

υφιστάμενου δικτύου καθ' όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Δεδομένης της 

γεωγραφικής θέσης του Δήμου Σουλίου, σε περιοχή με πλούσιες κατακρημνίσεις, 

σημαντική αναδεικνύεται η ανάπτυξη κατάλληλων έργων αξιοποίησης και 

αποθήκευσης του πλούσιου υδατικού δυναμικού της περιοχής. Ωστόσο, οι υπόγειες 

διαφυγές είναι σημαντικές, καθώς στο μεγαλύτερο τμήμα του δήμου κυριαρχούν 

καρστικοί σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής υδροπερατότητας. 

Παράλληλα, η χωρική ανομοιογένεια της δυνατότητας αξιοποίησης των νερών 

του ποταμού Αχέροντα αποτελεί βασικό παράγοντα που δυσχεραίνει την 

ικανοποίηση της ζήτησης στο κεντρκό και βόρειο τμήμα του Δήμου. Για το λόγο 

αυτό, η συμπληρωματική λύση της λιμνοδεξαμενής ρυθμίσεως για τη διαχείριση της 

ζήτησης που προτάθηκε για το αρδευτικό πρόβλημα του Δήμου Σουλίου αφορά 

κυρίως στις ζώνες άντλησης Α5 και Α6, οι οποίες είναι από τις περισσότερο 

απομακρυσμένες από την υδροληψία που λαμβάνει χώρα στον Αχέροντα (άρα και 

αυτές που παρουσιάζουν υψηλότερα κόστη) και περιλαμβάνουν μεγάλο τμήμα 

αρδεύσιμων εκτάσεων, αποτελώντας το 41,4% της συνολικά αρδεύσιμης έκτασης 

της πεδιάδας της Παραμυθιάς. Η λύση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους θεωρητικούς 

υπολογισμούς κόστους ανά ζώνη άρδευσης, προέκυψε συμφέρουσα για την περιοχή 

μελέτης, δεδομένου ότι οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους άρδευσης κατά 

18%.  

Όσον αφορά στο μοντέλο «Ζυγός», η χρήση του απαιτεί τη γνώση παραμέτρων 

που περιγράφουν τις υδρολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στη λεκάνη. 

Λόγω έλλειψης μετρήσεων της απορροής της λεκάνης του Κωκυτού, για τον 
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υπολογισμό των συνιστωσών του υδρολογικού ισοζυγίου λήφθηκαν προσεγγιστικά 

οι τιμές των παραμέτρων από λεκάνες, όπου αναπτύσσονται παρόμοιοι 

υδρογεωλογικοί σχηματισμοί. Επομένως, η υδρογεωλογική και εδαφολογική μελέτη 

της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακριβέστερη εκτίμηση των παραμέτρων 

που χαρακτηρίζουν την υδρολογική συμπεριφορά της λεκάνης. Επιπλέον, η 

προτεινόμενη λιμνοδεξαμενή ενδείκνυται να κατασκευαστεί σε σημεία όπου τα 

εδάφη, κατά την εδαφολογική μελέτη, χαρακτηρίζονται συνεκτικά αργιλώδη και 

συνεπώς αδιαπέρατα στο νερό σε υψηλό βαθμό.  

Τέλος, κρίνεται ουσιώδης η διερεύνηση, αφενός της δυνατότητας 

αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής, αφετέρου των βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών άρδευσης, ώστε να μειωθεί η πιθανή σπατάλη των υδατικών 

πόρων. 
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Περίληψη 

 

Η πολυδιάστατη κρίση των τελευταίων ετών, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, 

κατέστησε επιβεβλημένη την περιγραφή, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και 

περιγράφουν το δρόμο προς τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της κάθε φορά φυσικής και κοινωνικοοικονομικής 

πραγματικότητας.  Η ανάγκη για τέτοιου είδους προσεγγίσεις στο σχεδιασμό γίνεται 

εντονότερη στις ορεινές περιοχές που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό εκτός των 

αναπτυξιακών στρατηγικών. Βασικά χαρακτηριστικά των νέων αυτών 

προσεγγίσεων μπορούν να αποτελέσουν η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 

διεπιστημονικότητα και η ελεύθερη και ακαθοδήγητη εκπαίδευση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 

Ορεινών Περιοχών» του Ε.Μ.Π. εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης πραγματοποιούν αναπτυξιακές έρευνες για διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε 

αναπτυξιακή έρευνα για την περιοχή του Σουλίου, με στόχο τη διατύπωση και τη 

διεπιστημονική τεκμηρίωση μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά βήματα, που ακολουθήθηκαν 

κατά την για τη διατύπωση και την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης και την επιλογή του βέλτιστου για την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της περιοχής μελέτης.  

 

Abstract 

 

The multidimensional crisis, especially in countries like Greece, demands the 

new development approaches that respond to actual needs and describe the way for 

the creative use of the particular characteristics of the natural and socio-economic 

resources. The need for such planning approaches becomes more intense in 

mountainous areas, which remained - to a large extent - outside from central 

development strategies. Integrated approach, interdisciplinarity and education can 

be key features of these new approaches. In this context, the postgraduate students 

of the MSc “Environment and Development of Mountainous Areas” held by the 

National Technical University of Athens conduct development surveys for different 

regions in Greece using the methodology of Worthliving Integrated Development. 

During the academic year of 2014-2015, an interdisciplinary workgroup of students 

conducted a development survey for the mountainous municipality of Souli. This 

paper presents the methodological steps followed as well as the results for the region 

of Souli.  
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1.  Εισαγωγή 

 

Ο Δήμος Σουλίου, όπως και η πλειοψηφία των δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

της ορεινότερης και εξαιρετικά αραιοκατοικημένης περιφέρειας της Ελλάδας και 

μιας από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει υψηλής αξίας 

φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την 

περίοδο της γενικευμένης κρίσης την οποία διανύουμε, είναι επιβεβλημένη η 

περιγραφή και η τεκμηρίωση ενός νέου οράματος, το οποίο πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να περιγράφει το δρόμο 

προς τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυσικής και 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας κάθε περιοχής. Ο χαρακτήρας ενός τέτοιου 

οράματος μπορεί να βασίζεται σε μια νέα αναπτυξιακή συλλογιστική, σύμφυτη με 

τις συσχετίσεις της φύσης και της κοινωνίας και, κατά συνέπεια, με τη διαλεκτική 

υπόσταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας αλλά και 

των αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων και των εξελικτικών και 

επαναστατικών μεταβολών τους. Διότι, μια νέα, καλύτερη πραγματικότητα δε 

μπορεί παρά να αποτελεί ένα οργανικό «όλον» των πολυδιάστατων και πολύπλοκων 

σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των οικονομικών, κοινωνικών, 

πολιτικών, πολιτισμικών και τεχνικών/τεχνολογικών ενεργημάτων με το φυσικό 

περιβάλλον και προσπαθειών επίτευξης αυτής της αξιολογικής, και γι’ αυτό κάθε 

φορά διαφορετικής για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες τους «καλύτερης» 

ισορροπίας.  

Θεμέλιο σε ένα τέτοιο όραμα μπορεί να αποτελέσει η θεωρία της Αξιοβίωτης 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Ρόκος, 2003) δηλαδή της ταυτόχρονα και διαχρονικά 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και κατάλληλα 

τεχνικής/τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία θα τελείται σε διαλεκτική αρμονία και με 

σεβασμό στον Άνθρωπο, όπως αυτός και οι συλλογικότητές του εντάσσονται 

ειρηνικά, παραγωγικά και δημιουργικά στο φυσικό και πολιτισμικό τους 

περιβάλλον, ως αναπόσπαστο μέρος τους και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες, 

«επενδυτές» και εκμεταλλευτές τους. Δομικά χαρακτηριστικά της ανωτέρω θεωρίας 

είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η διεπιστημονικότητα και η ελεύθερη και 

ακαθοδήγητη εκπαίδευση. Φορείς μιας τέτοιας θεωρίας μπορούν να είναι οι ενεργοί, 

συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες. 

Σε αυτό το πλαίσιο στο μάθημα «Εισαγωγή  στις επιστήμες του περιβάλλοντος 

και της ανάπτυξης» του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Ρόκος, 2004) πραγματοποιούν αναπτυξιακές έρευνες 

για διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η 

διεπιστημονική ομάδα μελέτησε την περιοχή του Δήμου Σουλίου, με στόχο να 

διατυπώσει και να τεκμηριώσει διεπιστημονικά μία αναπτυξιακή πρόταση με βάση 

τις αρχές και τις αξίες της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.  

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω βήματα:  
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1. Διεπιστημονική και ολιστική τεκμηρίωση, διαβούλευση, συμφωνία και 

αποδοχή από τους φορείς των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, της Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης και των αρχών, των αξίων, των στόχων, των δράσεων και των 

ενεργημάτων της, ως βέλτιστης επιλογής.   

2. Διεξαγωγή των απαραίτητων ερευνών και μελετών Ολοκληρωμένων 

Αποδόσεων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της 

περιοχής/ περιφέρειας (αλλά και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων 

και αλληλεπιδράσεών τους).  

3. Ανάλυση των στοιχείων τα οποία συγκροτούν τη δυναμική της φυσικής και 

της κοινωνικοοικονομικής της πραγματικότητας.  

4. Διατύπωση και τεκμηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής.  

5. Προεκτίμηση και αξιολόγηση του ισοζυγίου των θετικών και αρνητικών 

στοιχείων του κάθε σεναρίου. 

6. Επιλογή του βέλτιστου σεναρίου.  

7. Εφαρμογή του βέλτιστου σεναρίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 

περιοχής, συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος και ανάδραση. 

 

2. Θεωρία - πράξη - αποτελέσματα 

 

Για την υλοποίηση του πρώτου βήματος της μεθοδολογίας, σε πρώτη φάση, 

διερευνήθηκαν οι διάφορες αντιλήψεις για τις έννοιες της ανάπτυξης και του 

περιβάλλοντος. Σε δεύτερη φάση, εξετάστηκαν οι κυρίαρχες αναπτυξιακές θεωρίες 

και τα αποτελέσματα τους σε πλανητικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε 

αντιπαραβολή με τις αρχές και τις αξίες της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Σε τρίτη 

φάση, αφού αναλύθηκαν παραδείγματα αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε διεθνές 

επίπεδο, ακολούθησε διαλογική συζήτηση στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας 

για τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές τους. Αποτέλεσμα των ανωτέρων 

επιλογών ήταν η αποδοχή από τα μέλη της ομάδας, αφενός της αναγκαιότητας για 

ολοκληρωμένες αναπτυξιακές προσεγγίσεις, αφετέρου της πρόκλησης για τη 

συμμετοχή σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού στην 

περιοχή του Σουλίου.  

Για την υλοποίηση του δεύτερου βήματος της μεθοδολογίας αρχικά, 

επιλέχθηκαν από τη διεπιστημονική ομάδα τα επιμέρους πεδία διερεύνησης της 

πραγματικότητας  σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, τεχνολογικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο και στη συνέχεια ακολούθησε η διεπιστημονική τους 

διερεύνηση. Στην Εικόνα 1, συνοψίζονται τα πεδία διερεύνησης της υφιστάμενης 

κατάστασης. 
 

   . . .      

307



 
Εικόνα 1: Πεδία Διερεύνησης 

 

 
Εικόνα 2: Χάρτης Περιοχή Μελέτης 

 

Για την υλοποίηση του τρίτου βήματος της μεθοδολογίας, η διεπιστημονική 

ομάδα ανέλυσε τα στοιχεία, τα οποία συγκροτούν τη δυναμική της φυσικής και της 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της περιοχής μελέτης και εντόπισε τους 

περιορισμούς, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές για την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής. 
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Στο πεδίο της πολιτικής πραγματικότητας, οι βασικότεροι περιορισμοί 

συνδέονται, αφενός με την τρέχουσα  οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη κεφαλαίων και τη μειωμένη εισροή κονδυλίων, αφετέρου με τις 

συγκρούσεις των χρήσεων γης. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η μειωμένη συμμετοχή 

των πολιτών στα κοινά και η αδυναμία καθορισμού των χρήσεων γης. Στις 

δυνατότητες συγκαταλέγονται η κατάταξη του Δήμου σε σχέση με τη 

χρηματοδότηση και τα προγράμματα διακρατικής συνεργασία με Αλβανία και 

Ιταλία. Προοπτικές αποτελούν η ενσωμάτωση της κοινωνικής συνείδησης των 

κατοίκων της περιοχής στη λήψη αποφάσεων και ο καθορισμός των χρήσεων γης 

μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. 

Όσον αφορά στην οικονομική πραγματικότητα και τον πρωτογενή τομέα,

παρατηρήθηκε μείωση του αγροτικού δυναμικού, κατακερματισμός του κλήρου, η 

δάσωση «δυνάμει» παραγωγικών εκτάσεων καθώς και έλλειψη υποστηρικτικών 

υποδομών. Παράλληλα, παρά το γεγονός της ύπαρξης έντονου υδατικού δυναμικού 

το κόστος άρδευσης παραμένει υψηλό και αποθαρρυντικό για την ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα. Πρακτικές σύγχρονων καλλιεργειών μπορούν να αποτελέσουν την 

βάση για μια νέα καινοτομική διάταξη του γεωργικού χώρου. Η συνεργατική 

σύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή τομέα εντός των ορίων του Δήμου και 

η δημιουργία συνεταιριστικών δράσεων, εν δυνάμει θα μπορούσε να αυξήσει την 

οικονομική αλλά και παραγωγική δυναμική για τη δημιουργία ισχυρών 

προδιαγραφών, στο πλαίσιο της παραγωγής ντόπιων κυρίως γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Βασικές δυνατότητες αποτελούν, αφενός ότι η περιοχή είναι εμπορικός 

κόμβος - τόσο για την Περιφέρεια Ηπείρου (Ηγουμενίτσα-Ιωάννινα) όσο και σε 

ευρύτερη πανελλαδική αλλά και βαλκανική κλίμακα - αφετέρου η ύπαρξη του 

ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο του τουρισμού, η τουριστική κίνηση που 

καταγράφεται στην περιοχή μελέτης, σε σχέση με όμορους δήμους, είναι μειωμένη. 

Παρ' όλα αυτά, το πλήθος των φυσικών και ανθρωπογενών διαθεσίμων της περιοχής 

μελέτης (πολιτιστικοί χώροι, παραποτάμιες εκτάσεις φυσικού κάλλους, κτλ) θα της 

επέτρεπαν, μέσω στοχευμένων και ήπιων δράσεων, να βελτιώσει την τουριστική της 

δυναμική. Συμπερασματικά, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα θα μπορούσε να 

αποτελέσει πυλώνα για μεταποιητικές δραστηριότητες δευτερογενούς τομέα που θα 

οδηγήσουν σε έναν ισχυρό τριτογενή τομέα αξιοποιώντας την κομβική, εμπορική 

γεωγραφικά, θέση του Δήμου. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε έλλειψη περιβαλλοντικής 

συνείδησης, η οποία επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα και δημιουργεί νέα, 

όπως τη ρύπανση του ποταμού Κωκκυτού, την παράνομη σφαγή ζώων, τη 

λειτουργία λατομείων άνευ αδείας και την υποβάθμιση του Αχέροντα από την 

έντονη ανθρώπινη παρέμβαση. Εν συνεχεία, λόγω των καιρικών συνθηκών που 

περιλαμβάνουν πολλές βροχοπτώσεις, εντείνεται το φαινόμενο των κατολισθήσεων, 

προκαλείται υπερχείλιση της λίμνης Χότκοβα, ενώ εντοπίζονται συχνά προβλήματα 

στο οδικό δίκτυο. Η υιοθέτηση επιπλέον περιβαλλοντικών δράσεων από την 

δημοτική αρχή θα συντελούσε στην ενεργοποίηση των πολιτών κυρίως των νέων, 

μέσω εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων κάτι που μεσοπρόθεσμα θα 

οδηγούσε στην καλύτερη διαχείριση των λυμάτων από μέρους των ίδιων των 

πολιτών. Προσθετικά, η δημιουργία φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης, η ώθηση της 

   . . .      
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κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε σχέση με την ανακύκλωση θα αποφόρτιζε το 

ΧΥΤΑ της περιοχής και γενικότερα την παραγωγή ρυπαντικού φορτίου. 

Επιπρόσθετα, η επαναλειτουργία του σφαγείου θα αντιμετώπιζε δραστικά το 

φαινόμενο της παράνομης σφαγής ζώων. Κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε 

ανταποδοτικά στους κτηνοτρόφους βελτιώνοντας, έτσι, την παραγωγική τους 

διαδικασία και καθιστώντας το προϊόν τους ποιοτικότερο, νόμιμα εμπορεύσιμο και 

εν δυνάμει πιο προσοδοφόρο. Τέλος, διαπιστώθηκε στην περιοχή και κυρίως στα 

ορεινά του Σουλίου η συμβίωση ανθρώπων και ζώων, δηλαδή η ύπαρξη στάβλων 

εντός οικισμών.  Η μετεγκατάσταση των ζώων σε σταυλικές εγκαταστάσεις ίσως 

ακόμα και σε κτηνοτροφικά πάρκα μακροπρόθεσμα θα οδηγούσε σε βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, ενώ η ύπαρξη κτηνοτροφικού πάρκου θα 

μπορούσε με τα κατάλληλα κίνητρα να προσελκύσει τους κτηνοτρόφους και να τους 

δώσει προοπτικές για τη δυναμική του προϊόντος τους. 

Στον τεχνολογικό τομέα, ως περιοριστικοί παράγοντες εντοπίστηκαν τόσο η 

άναρχη δόμηση εντός της πόλης της Παραμυθιάς όσο και η έλλειψη χώρου, 

αποτέλεσμα του κακού ρυμοτομικού σχεδιασμού. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, μειωμένους χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα τη 

μετατροπή του προαύλιου χώρου του σχολείου Βούλγαρη σε χώρο στάθμευσης. Η 

συγκοινωνιακή κάλυψη, επίσης, των απομακρυσμένων χωριών είναι περιορισμένη. 

Η πραγματοποίηση κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής μελέτης από μέρους του 

Δήμου αποτελεί δυνατότητα, η υλοποίηση της οποίας θα έλυνε τέτοια προβλήματα. 

Στις τεχνικές ελλείψεις του Δήμου εντάσσεται το αποχετευτικό, η μελέτη του οποίου 

έχει πραγματοποιηθεί και δημοπρατείται. Στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης 

του Δήμου καθίσταται καίρια η δημοτική πρωτοβουλία για την τοποθέτηση κεραιών 

τηλεφωνίας και διαδικτύου καθώς αρκετές περιοχές κυρίως στα ορεινά υστερούν 

επικοινωνιών. Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος άρδευσης του κάμπου της 

Παραμυθιάς είναι υψηλό και ασύμφορο. Υπάρχει, όμως, δυνατότητα βελτίωσης των 

υφιστάμενων πρακτικών, όπως η χρήση στάγδην άρδευσης αντί των υφιστάμενων 

πρακτικών ενώ μια μελλοντική προοπτική θα ήταν η βελτίωση του αρδευτικού 

δικτύου με τη χρήση τεχνολογιών Α.Π.Ε. 

Στον πολιτιστικό τομέα, στην περιοχή εντοπίστηκαν μνημεία ιστορικού και 

φυσικού κάλλους που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ποικίλες μορφές τουρισμού . 

Επίσης, η κατάλληλη αξιοποίηση του αργούντος κτηριακού δυναμικού όπως το 

παλιό σχολείο Βούλγαρη, οι κατασκηνώσεις Παραμυθιάς και ο ξενώνας Σουλίου θα 

μπορούσε να αναδείξει το πολιτιστικό προφίλ του Δήμου και να ενισχύσει την 

εικόνα της περιοχής προς τα έξω.  Στον κοινωνικό τομέα, από πρωτογενή στοιχεία 

διαπιστώθηκε η εγκατάσταση αστέγων στο παλιό κτήριο ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 

πιθανώς ακατάλληλο προς στέγαση. Για τη στήριξη τόσο αυτών όσο και λοιπών 

ευπαθών ομάδων, η λειτουργία κοινωνικού φαρμακείου, κοινωνικού παντοπωλείου, 

η πραγματοποίηση συσσιτίων, η παραχώρηση δημοτικών αγροτεμαχίων σε 

αδύναμες ομάδες πολιτών καθώς και δυνητικά η ίδρυση ξενώνα κοινωνικής 

φιλοξενίας (υπάρχοντα κτήρια) θα αποτελούσε σημαντική κοινωνική προσφορά .  

Εν κατακλείδι, τόσο οι περιορισμοί όσο και τα προβλήματα, οι δυνατότητες και 

οι προοπτικές αποτελούν αλληλένδετα μεταξύ τους στοιχεία. Γι’ αυτό, η μελέτη τους 
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οφείλει να γίνεται όχι μονοδιάστατα αλλά στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος συνεχώς ανατροφοδοτούμενου. 

Στη συνέχεια, για την υλοποίηση του επόμενου βήματος της μεθοδολογίας η 

διεπιστημονική ομάδα, μετά από διαβούλευση, αποφάσισε τη διερεύνηση τριών 

πιθανών σεναρίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης με στόχους τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, το σεβασμό της φυσική και της πολιτιστικής 

πραγματικότητας, την ενημέρωση για την κατάλληλη τεχνολογία και την ορθή 

χρήση της, την προώθηση της συνεργασίας, την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών 

στη λήψη αποφάσεων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

περιοχής. 

Παράλληλα, η διεπιστημονική ομάδα επέλεξε ως διαφοροποιητικό παράγοντα 

των τριών σεναρίων την εφικτότητα, δηλαδή τη δυνατότητα και την πιθανότητα να 

υλοποιηθεί μια πρόταση, η οποία εκτιμήθηκε με βάση μια σειρά από παραμέτρους,  

όπως το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η 

συνδυαστικότητα με άλλες προτάσεις, η νομοθετική συμβατότητα, οι διαθέσιμες 

τεχνολογίες και τεχνικές, η λαϊκή συμμετοχή και ωφέλεια. Υπολογίζοντας και 

σταθμίζοντας  τις αναφερθείσες παραμέτρους, εξάγεται ο βαθμός δυνατότητας 

υλοποίησης κάθε προτεινόμενου σεναρίου και ως εκ τούτου προκύπτει η κατάταξη 

των διαφοροποιημένων τριών σεναρίων. 

Παρακάτω, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαφορετικές δράσεις των τριών 

εναλλακτικών αναπτυξιακών σεναρίων που προτείνονται για την περιοχή μελέτης σε 

σχέση με το πεδίο της ανάλυσης στο οποίο αναφέρονται. 

 

   . . .      
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Πίνακας 1: Σενάρια ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

 

 

Σενάριο Κατακερματισμός γης
Εξάρτηση από καιρικά 

φαινόμενα
Χαμηλά εισοδήματα Έλλειψη γεωργίας στα ορεινά Υποστηρικτικές υποδομές Βοσκότοποι

1 2 3 4 5 6

1
● Συμβουλευτική και ερευνητική 

υποστήριξη

● Καταγραφή υδατικού δυναμικού 

με έμφαση στις καλλιέργειες

● Λαϊκές αγορές με δικτύωση 

παραγωγών

● Αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά

● Χωροθέτηση κτηνοτροφικού 

πάρκου

● Μελέτη φέρουσας ικανότητας 

βοσκοτόπων

2 ● Κοινή απόφαση καθορισμού γης
(+)

●Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών

● Συνδυασμός γεωργίας με 

ελεύθερα επαγγέλματα
● Συμβιωτικές καλλιέργειες

(+)

● Έλεγχος και επαναλειτουργία 

σφαγείου

● Διαχείριση βοσκοτόπων με 

τεχνικά έργα

3 ● Κοινή διαχείριση αγροτικής γης

(++) 

● Αντιπλημμυρικά

● Αποταμιευτήρες 

● Παραγωγή και εμπορία διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων

● Διερεύνηση διαθέσιμης αγοράς

● Δενδρώδεις καλλιέργειες

(++)

● Διερεύνηση φέρουσας 

ικανότητας για ποιοτική παραγωγή 

υπο νέες συνθ. πάρκου

● Βελτίωση διαχείρισης λιβαδιών 

Σενάριο ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Τυροκομεία Μεταποίηση Λατομείο Σκανδάλου Παραποτάμιος Τουρισμός Ορεινός Τουρισμός

7 8 9 10 11 12

1
●Διερεύνηση δυνατότητας 

θέσπισης επιπλέον κινήτρων

● Εκπαιδευτική και 

επιμορφωτική μονάδα για 

τυροκομεία

● Διερεύνηση της δυνατότητας :

 Μεταποίηση κρέατος, μαλλί 

προβάτων, ελιές υποπροϊόντα, 

αρωματικά φυτά, καρύδια - κάστανα

● σύνδεση με τον τριτογενή τομέα 

● Διερεύνηση δυνατοτήτων 

λατομείου
●Διαδρομές βάση μυθολογίας

● Μονοπάτια, αθλητισμός, 

οριοθέτηση ελ. κατασκήνωσης

2
●Ολοκλήρωση κτηματολογίου + 

καθορισμός χρήσεων γης

● Δημιουργία τυροκομικού 

συνεταιρισμού

●  Σύνδεση : επιμόρφωση νέων, 

υποδομές μεταποίησης

(+)

● + Νόμιμη ενεργοποίηση 

● -Αποκατάσταση 

(+)

● Διαδρομές βάση οικολογίας
● Θρησκευτικός - Ιστορικός

3

● Διερεύνηση εγκατάστασης 

επιχειρ. Ευρύτερης περιφέρειας 

Ηπείρου

● Ολοκληρωμένη διαχείριση 

τυροκομείου επιστημονική 

υποστήριξη, τυποποίηση, 

προώθηση, αυτοματοποίηση, 

μηχανοργάνωση, τυροκομική 

σχολή

●  Δημιουργία κέντρου 

μεταποίησης Ηπειρ. προϊόντων

(++)

● + Προώθηση ως τοπικού 

χαρακτηριστικού

● - Χώρος πολιτισμού

(++)

● Αχέροντας - Καλαμάς :

πλαίσιο στήριξης 

δραστηριοτήτων

● Παίγνιο, Βιωματική 

Λαογραφία
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Σενάριο
Προσβασιμότητα / 

Κυκλοφοριακό (Παραμυθιά)
Ενέργεια Άρδευση

Αδύναμες κοινωνικές 

ομάδες
Αύξηση συμμετοχής Πολιτική δράση

19 20 21 22 23 24

1

● Μελέτη επιδεκτικότητας για 

κατολισθήσεις κ σύνδεση με 

μετεωρολογικά φαινόμενα

● Ενημέρωση έξυπνων δράσεων 

για εξοικονόμηση ενέργειας

● Βελτίωση υφιστάμενων 

πρακτικών (πχ στάγδην 

άρδευση)

● Χώρος κοινωνικού 

φαρμακείου / συσσίτιο

● Δημιουργία διαδικτυακής 

πλατφόρμας καταγραφής 

προβλημάτων

● Αξιοποίηση κατάταξης δήμου 

όσον αφορά χρηματοδότηση  

ιδιωτ. Επενδ. Και δημόσιων 

υποδομών

2
● Δημιουργία Parking

● Κυκλοφοριακή μελέτη

● Μελέτη για την ορθολογική 

χρήση εξοικονόμησης ενέργειας 

σε επίπεδο Δημ. φωτισμού και 

κτιρίων

● Μελέτη βελτίωσης 

αρδευτικού δικτύου

● Ξενώνες φιλοξενίας 2ης 

ευκαιρίας με αξιοποίηση 

εγκαταλ. κτιρίων  του δήμου

● Έρευνα στους πολίτες για 

προσδιορισμό των 

προβλημάτων τους

● Αξιοποίηση νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων 

(CLLD)

3
● Δημιουργία διασυνδέσεων 

μέσα στον δήμο

● Αίτημα δήμου για αξιοποίηση 

ποσοστού από του τζίρου των 

φωτοβολταϊκών που βρίσκονται 

στα όρια του

●Χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ 

(αντλισιοταμίευση ή χρήση 

υδραυλικών συστημάτων με 

αξιοποίηση της ροής του 

Αχέροντα)

● Κατανομή μικρών δημοτικών 

αγροτεμαχίων

● Συμμετοχικοί 

προϋπολογισμοί

● Τοπικά δημοψηφίσματα 

● Αξιοποίηση διακρατικής 

συνεργασίας Αλβανία, Ιταλία

Σενάριο Κυνήγι Εμπόριο Δράσεις ευαισθητοποίησης Διαχείριση απορριμμάτων Αποκατάσταση λατομείου
Διαχείριση υγρών 

αποβλήτων

13 14 15 15 17 18

1
● Κυνηγετικός τουρισμός + 

έλεγχος

● Σύνδεση με λιμάνι 

Ηγουμενίτσας

● Μέρα ανοιχτής συζήτησης / 

εβδομάδα, μέσω δήμου
● Προώθηση κομποστοποίησης

● Απομάκρυνση σκουπιδιών

● περίφραξη

● Ολοκλήρωση αποχετευτικού 

Παραμυθιά

2

● Παρακολούθηση οικοτόπων 

από κυνηγούς

● Οριοθέτηση + έλεγχος 

περιοχής

● Διαχείριση πληθ. θηραμάτων 

+ καταγραφή

● Διερεύνηση διακρατικών 

συνεργασιών

● Παραχώρηση δημοτικών 

οικοπέδων στα σχολεία για 

καλλιέργεια κηπευτικών

●Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

σε σχέση με ανακύκλωση

● Μεταφορά υλικού, 

δενδροφύτευση

(+)

● Επέκταση του

3 ● Ενίσχυση θηροφυλακής
● Κόμβος διακομιδής 

προϊόντων Ηπείρου

● Προμήθεια κάδων 

κομποστοποίησης στα σχολεία / 

σημεία σε δημόσιους χώρους

● Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ από 

τον δήμο
● Μελέτη αξιοποίησης

(++)

● Ενεργειακή αξιοποίηση 

λυμάτων κ νερών

   . . .      
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Για την υλοποίηση των δύο επόμενων βημάτων της μεθοδολογίας, η 

διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε την αξιολόγηση των προτεινόμενων 

δράσεων προκειμένου να εντοπιστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία και τελικά 

να γίνει η επιλογή αυτών που θα οδηγήσουν στο βέλτιστο σενάριο. Οι δράσεις 

αξιολογήθηκαν με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, τη δυναμική και τον τρόπο 

ενσωμάτωσης στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, σημαντικό κριτήριο για την επιλογή 

ήταν η σύνδεση μεταξύ των δράσεων, με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι ολοκληρωμένη 

η επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και να υπάρχει ροή μεταξύ των επιμέρους 

δράσεων καθώς και θετική ανάδραση - η μία δράση να ενισχύει την άλλη. Η 

αξιολόγηση προέκυψε μέσα από συζήτηση και σχετική επιχειρηματολογία στο 

πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας. Οι επιλεγείσες δράσεις συγκρότησαν ένα 

τέταρτο σενάριο που απαρτίζεται από τη σύνθεση της κάθε φορά βέλτιστης δράσης 

που προκύπτει από καθένα από τα τρία επί μέρους σενάρια. 

Αρχικά, στον πρωτογενή τομέα και όσον αφορά στον κατακερματισμό της γης, 

επιλέχθηκε ως βέλτιστη η δράση της συλλογικής απόφασης του καθορισμού των 

χρήσεων καλλιεργήσιμης γης από τους δημότες. Επίσης, επιλέχθηκε η χρήση 

ανθεκτικών ποικιλιών με ταυτόχρονη καταγραφή του υδατικού δυναμικού ώστε να 

μην επηρεάζεται η παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι παραπάνω 

δράσεις αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση των 

καλλιεργειών. Εν συνεχεία, προτάθηκε ως λύση στο πρόβλημα των χαμηλών 

εισοδημάτων, η διερεύνηση της διαθέσιμης αγοράς των παραγόμενων προϊόντων. 

Αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω της προώθησης της καλλιέργειας αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών, κάτι που δύναται να ενισχύσει της γεωργία και στα ορεινά 

του Δήμου Σουλίου. Αυτού του είδους οι καλλιέργειες μπορούν να δώσουν διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως είναι το τσάι του βουνού, η ρίγανη καθώς και τα 

αιθέρια έλαια αυτών.  

Στον τομέα της κτηνοτροφίας, επιλέχθηκε ως βέλτιστη η κατασκευή 

κτηνοτροφικού πάρκου, το οποίο μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να φιλοξενήσει και 

σφαγείο για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, προτάθηκε η βελτίωση 

διαχείρισης των  λιβαδιών (συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση βοσκοτόπων με τεχνικά 

έργα και μελέτη της φέρουσας ικανότητας), η οποία μαζί με τις υποστηρικτικές 

υποδομές του κτηνοτροφικού πάρκου, οδηγούν σε ενδυνάμωση και οργάνωση του 

κλάδου της κτηνοτροφίας. Έτσι, θα δημιουργηθούν προοπτικές και ένας εύρωστος 

κτηνοτροφικός τομέας ο οποίος είναι βασικός κλάδος απασχόλησης στην περιοχή.  

Στη συνέχεια, όσον αφορά στο δευτερογενή τομέα, η δράση που επιλέχθηκε σε 

σχέση με τον αναξιοποίητο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. είναι η διερεύνηση της 

εγκατάστασης επιχειρήσεων της ευρύτερης περιφέρειας Ηπείρου. Στο χώρο αυτό 

μπορούν να στεγαστούν βιομηχανίες που θα μεταποιούν τα προϊόντα του 

πρωτογενούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνδετικού κρίκου τόσο με τον 

πρωτογενή τομέα όσο και με την αγορά. Οι βιοτεχνίες αυτές, εάν σχετίζονται σε 

επίπεδο πρώτων υλών και αποβλήτων με σχέσεις αλληλεξάρτησης και 

αλληλοϋποστήριξης μπορούν να διευκολυνθούν τόσο στην παραγωγή τους όσο και 

στη διαχείριση των αποβλήτων τους. Ως επόμενο βήμα, προτάθηκε η δημιουργία 

τυροκομικής μονάδας με ολοκληρωμένη διαχείριση που θα περιλαμβάνει 

επιστημονική υποστήριξη τυποποίηση, προώθηση, αυτοματοποίηση, 
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μηχανοργάνωση αλλά και γαλακτοκομική-τυροκομική σχολή. Η εγκατάσταση των 

μεταποιητικών αυτών μονάδων προτάθηκε να γίνει στο ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Επίσης, 

αποφασίστηκε η διερεύνηση της δυνατότητας μεταποίησης προϊόντων όπως το 

κρέας, το μαλλί, η ελιά, τα αρωματικά φυτά, τα καρύδια και τα κάστανα. Μάλιστα, 

σαν παρακλάδι της δράσης αυτής, προτάθηκε η αξιολόγηση των προαναφερθέντων 

προϊόντων με βάση τη δυνατότητα προώθησης τους στον τριτογενή τομέα, 

δημιουργώντας έτσι δεσμούς υποστήριξης μεταξύ των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Τέλος, όσον αφορά στο λατομείο Σκανδάλου προτάθηκε λύση για 

τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του σε βάση φέρουσας ικανότητας, ώστε να 

εκδοθεί άδεια λειτουργίας και ταυτόχρονα η αποκατάσταση του, όπως ορίζει η 

νομοθεσία.  

Όσον αφορά στις δράσεις ενίσχυσης του τριτογενούς τομέα και, αρχικά, στον 

τομέα του τουρισμού, η γενική γραμμή που ακολουθήθηκε είναι η ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού τουρισμού. Αρχικά, εξετάστηκε ο ήδη υπάρχων παραποτάμιος 

τουρισμός και πώς μπορεί να εξυγιανθεί. Έτσι, προτάθηκε η οργάνωση 

περιηγήσεων με θέματα που αφορούν τη μυθολογία και την οικολογία της περιοχής, 

με στόχο τη γνωριμία με το οικοσύστημα αλλά και τη διαφύλαξή του από περαιτέρω 

υποβάθμιση, η οποία προς το παρόν συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό 

ενισχύει και επόμενο βήμα που αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Όσον 

αφορά στον τουρισμό στα ορεινά του Δήμου, επιλέχθηκε η κατασκευή ενός 

διαδραστικού παιγνίου στην περιοχή του Σουλίου σε συνδυασμό με τις 

δραστηριότητες της βιωματικής λαογραφίας, με στόχο να ενσωματώσει τον 

επισκέπτη στην ιδιαιτερότητα της περιοχής. Οι προηγούμενες δράσεις που 

περιγράφηκαν θα έχουν άμεση σύνδεση με την αναβίωση των κατασκηνώσεων, που 

βρίσκονται πάνω από την πόλη της Παραμυθιάς. Επίσης, η ύπαρξη κυνηγετικών 

περιοχών στα όρια του δήμου ανέδειξε το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης θήρευσης. Ως 

λύση, αναδείχθηκε μια ολιστική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει τη στοχευμένη 

παρακολούθηση των οικοτόπων από τους ίδιους τους κυνηγούς μετά από σχετική 

επιμόρφωση τους για την οικολογία των πληθυσμών των θηραμάτων και σε 

συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό καθώς και η οριοθέτηση της κυνηγετικής 

ζώνης. Όσον αφορά το εμπόριο λόγω της ήδη υπάρχουσας πρότασης για 

διακομετακομιστικό κέντρο, η δράση που επιλέχθηκε είναι η δημιουργία ενός 

κόμβου μεταφοράς προϊόντων Ηπείρου στα όρια του ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. 

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, αρχικά, επιλέχθηκε ως δράση για ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων στα 

σχολεία της περιοχής, με σκοπό την καλλιέργεια κηπευτικών από τους μαθητές. 

Αυτή η προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μαθητοκεντρική και βιωματική και 

γι’ αυτό άκρως διδακτική. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η κοινωνική προσφορά σε 

περίπτωση που τα προϊόντα που παραχθούν, χρησιμοποιηθούν για επόμενη δράση, 

η οποία περιγράφεται παρακάτω και αφορά την οργάνωση συσσιτίου για αδύναμες 

κοινωνικά ομάδες. Μείζον θέμα είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων. Ως λύση, 

προτάθηκε η ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε σχέση με την 

ανακύκλωση από ομάδες δημοτών που θα ενημερωθούν σχετικά με τα κοινωνικά 

αλλά και τα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας δράσης. Έτσι, το προηγούμενο βήμα 

συνδέεται και με τις δράσεις για την ενίσχυση της οικονομίας. Μια ακόμα δράση για 

   . . .      
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το περιβάλλον που προτάθηκε είναι η μελέτη αξιοποίησης του εγκαταλελειμμένου 

λατομείου στο Γαρδίκι. Μέσω αυτής, το λατομείο θα σταματήσει να αποτελεί χώρο 

ανεξέλεγκτης απόθεσης σκουπιδιών και εστία μόλυνσης για την περιοχή. Επίσης, 

ανάλογα με τον τρόπο αποκατάστασης, μπορεί να συνδεθεί είτε με τον πρωτογενή 

τομέα, εάν μετατραπεί σε χώρο πρότυπης καλλιέργειας, είτε με τον τριτογενή, εάν 

χωροθετηθεί ένα πάρκο αναψυχής ή αθλητικών δραστηριοτήτων. Τέλος, όσον 

αφορά στο θέμα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, επιλέχθηκε η δράση της 

ενεργειακής αξιοποίησης λυμάτων και νερών. Με την προϋπόθεση κατασκευής 

βιολογικού καθαρισμού, μπορεί μελλοντικά να μελετηθεί η αξιοποίηση της ιλύος για 

παραγωγή ενέργειας. 

Στην συνέχεια, στον τομέα της χρήσης τεχνολογίας και υποδομών, ως πρώτη 

δράση αποφασίστηκε η δημιουργία διασυνδέσεων μέσα στον Δήμο για τη 

διευκόλυνση της προσβασιμότητας των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών 

με το κέντρο της Παραμυθιάς. Αυτή η δράση έχει διπλό όφελος, καθώς βελτιώνει τη 

ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά ανοίγει και δρόμο για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στο σύνολο του Δήμου. Στο θέμα της ενέργειας προτάθηκε ως βέλτιστη 

δράση η διεκδίκηση από το Δήμο ανταποδοτικού οφέλους επί του τζίρου των 

εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την επανεπένδυση των 

εσόδων σε κάποια από τις προαναφερθείσες δράσεις, ανάλογα με τις 

προτεραιότητες που θα τεθούν.  Σε επόμενο στάδιο, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα 

της άρδευσης του κάμπου της Παραμυθιάς, αναδείχθηκε η ανάγκη για την 

εκπόνηση μελέτης βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου, καθώς τα αίτια του 

προβλήματος δεν μπορούν αλλιώς να προσδιοριστούν. Η αναγκαιότητα αυτής της 

μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί 

προϋπόθεση για τη λύση του ζητήματος απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. 

Κατά την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας, εντοπίστηκαν δύο βασικά 

ζητήματα, η ύπαρξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων και η μειωμένη συμμετοχή 

πολιτών στα κοινά. Για το πρώτο, η επιλεγείσα  δράση στοιχειοθετείται από την 

ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας ως απάντηση στην οικονομική κρίση ακόμα και σε 

μεγάλα αστικά κέντρα και αφορά τη δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου και 

συσσιτίου με τη συμμετοχή των πολιτών. Για την ενίσχυση, λοιπόν, της περαιτέρω 

συμμετοχής τους προτάθηκε η σύσταση διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής 

προβλημάτων. Τέλος, στον τομέα της πολιτικής δράσης προτείνεται η αξιοποίηση 

νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία εάν εξασφαλιστούν θα επιτρέψουν να 

δρομολογηθούν πολλές από τις δράσεις που περιγράφηκαν. 

Για την υλοποίηση του έβδομου βήματος της μεθοδολογίας η διεπιστημονική 

ομάδα πρότεινε  μια μορφή  ενδιάμεσης (on going) αξιολόγησης  καθώς, 

• αποτελεί μια συνεχή διαδικασία  που εφαρμόζεται  σε όλη την διάρκεια της 

υλοποίησης του σεναρίου που έχει επιλεγεί,  

• είναι μια διαδικασία που αποτυπώνεται με  τη μορφή μιας σειράς 

παρατηρήσεων, μετρήσεων και αξιολογήσεων κατά τη διάρκειά της αναλύονται τα 

δεδομένα της υλοποίησης του Αναπτυξιακού Σεναρίου και γίνονται προβλέψεις για 

την εξέλιξή του. 

316



• εκτιμά  το κατά  πόσον  το πρόγραμμα  στο  σύνολό  του  παραμένει  το 

κατάλληλο μέσο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή 

μελέτης  ή ο τομέας. 

Ο κύριος σκοπός της είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή, την εκτέλεση του 

σεναρίου όπως είχε σχεδιαστεί, καθώς και τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον 

του που μπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση του, με στόχο να οδηγήσει στη 

βελτίωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων καθώς επίσης και να συστήσει, εάν 

είναι απαραίτητο, τη λήψη  διορθωτικών  μέτρων.  Όσο η πορεία του σεναρίου θα 

εξελίσσεται, θα προσδιορίζονται  οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την 

αποτυχία της υλοποίησης και θα εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές. Επίσης, θα 

εντοπίζονται τα σημεία του Προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται 

επαναπροσανατολισμό, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των αρχικών στόχων.   

Εφόσον η ανάδραση γίνεται με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και διεπιστημονική 

τεκμηρίωση, με  κοινωνικό έλεγχο και ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από 

πλευράς πολιτών και κινημάτων,  αποτελεί το μοναδικό μέσο για την βελτίωση της 

ποιότητας και της ορθότητας του σχειασμού. Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζεται η 

ανάγκη για ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς  

και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

 

3. Συμπεράσματα 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται η συστηματική μεθοδολογία της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης όπως αυτή εφαρμόστηκε από τη διεπιστημονική ομάδα 

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 

Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το ακαδημαϊκό έτος 

2014-2015. Η σύνθεση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της ανώτερης 

εκπαίδευσης εφαρμόζεται στα προγράμματα των περισσότερων Ευρωπαϊκών 

Κρατών σύμφωνα με τους Frank et al. (2014). Παράλληλα, σύμφωνα με τους Ayre 

and Nettle (2015), η σύνθεση της ολοκληρωμένης διερεύνησης με τη 

διεπιστημονικότητα αποτελεί νέα πρόκληση γιατί συνεισφέρει στην παραγωγή νέας 

γνώσης που μπορεί να υποστηρίξει γενικότερες πολιτικές αλλαγές.  

Στην περίοδο της γενικευμένης κρίσης την οποία διανύουμε, οι επιπτώσεις της 

οποίας θα είναι ενδεχομένως μεγαλύτερης διάρκειας στις περιοχές με ιδιαίτερα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Tomaney et al., 2010), είναι επιβεβλημένη η 

περιγραφή και η τεκμηρίωση γενικότερων πολιτικών αλλαγών στο πλαίσιο ενός 

νέου οράματος. Φορείς μιας τέτοιας προσπάθειας μπορούν να είναι οι ολόπλευρα 

μορφωμένοι, ενεργοί, υπεύθυνοι και συνειδητοί πολίτες, (αλλά και οι φορείς, οι 

συλλογικότητες και οι πρωτοβουλίες τους), αξιοποιώντας τη θεωρία και τη 

μεθοδολογία της ολοκληρωμένης ανάπτυξης ώστε να συμβάλουν στο σχεδιασμό τη 

χάραξη και τη στήριξη σχετικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα για όλα όσα αφορούν 

στον τόπο τους και στη ζωή τους. 
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