
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ημερίδα με τίτλο: 

"Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών" 

Δημαρχείο Φιλιατών 
Φιλιάτες,  07 Ιουλίου 2018 

Βιβλιοθήκη ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π.: 13 

Φωτογραφίες εξωφύλλου: 
(μπροστά) Ποταμός Λαγκάβιτσα 

(πίσω) Ι.Μ. Αγίου Μηνά Κοκκινολιθαρίου 

Επιστημονική Επιτροπή: 

Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Δημήτρης Δαμίγος, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ίων Σαγιάς, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Στέλλα Γιαννακοπούλου, Δρ. Ε.Μ.Π. 

Νίκος Κατσουλάκος, Δρ. Ε.Μ.Π. 
Ηλίας Δούλος, Υπ. Δρ. Ε.Μ.Π. 

Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Υπ. Δρ. Ε.Μ.Π. 





i 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     σελ. 

Χαιρετισμός Πρύτανη Ε.Μ.Π. 

Ι. Κ. Γκόλια  ................................................................................................................................................... 1 

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου 

Α. Καχριμάνη  ............................................................................................................................................... 3 

Χαιρετισμός Δημάρχου Φιλιατών 

Σ. Παππάς  .................................................................................................................................................... 5 

Χαιρετισμός Διευθύντριας του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

Ε. Δημοπούλου  ............................................................................................................................................. 7 

Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του 

Δήμου Φιλιατών 

Δ. Καλιαμπάκος  ........................................................................................................................................... 9 

Όνειρα και προσδοκίες της νέας γενιάς του Δήμου Φιλιατών 

Β. Διαμάντη  ................................................................................................................................................ 12 

Προοπτικές  ανάπτυξης του γεωργικού τομέα στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών 

Β. Αναγνωστόπουλος  ................................................................................................................................. 28 

Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων του ποταμού Καλαμά 

Σ. Αβραμιώτης  ............................................................................................................................................ 44 

Μεταποίηση μανταρινιών 

Ε. Σχοινά  .................................................................................................................................................... 62 

Προώθηση αρωματικών φυτών στη Μουργκάνα. Μια νέα προσέγγιση. 

Α. Καλτσά  ................................................................................................................................................... 76 

Διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης εμφιαλωτηρίου νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας 

Ν. Κατσουλάκος  ......................................................................................................................................... 94 

Το μονοπάτι της Βούβας 

Β. Δεληγιάννης  .......................................................................................................................................... 112 

Διασυνοριακές διαδρομές ιστορίας & πολιτισμού με επίκεντροτο Δήμο Φιλιατών 

Μ. Κουβάρα  ............................................................................................................................................. 130 

Θρησκευτικός τουρισμός Πλαισίου 

Ε. Τσομπίκου ............................................................................................................................................. 148 

Χωρικές ανισότητες στο Δήμο Φιλιατών: Ανάλυση και Διαχείριση 

Ι. Χήρα  ...................................................................................................................................................... 166 

Μετανάστες ποιότητας ζωής. Ένα σύγχρονο μονοπάτι ανάπτυξης για τους οικισμούς 

της Μουργκάνας  

Σ. Γιαννακοπούλου  .................................................................................................................................. 184 



ii 

Ένα καινοτόμο διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για το Δήμο Φιλιατών 

Χ. Πανταζής  ............................................................................................................................................. 204 

Φορητή Τεχνολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Συμμετοχικό 

Σχεδιασμό του Δήμου  

Γ. Παναγιωτόπουλος  ............................................................................................................................... 218 

Οι ενεργειακές κοινότητες ως όχημα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας 

Η. Δούλος  ................................................................................................................................................. 232 



Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Καθηγητή Ιωάννη Κ. Γκόλια 

Η ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα στους Φιλιάτες είναι ο δημιουργικός 
επίλογος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της β’ κατεύθυνσης του ΔΜΠΣ του Ε.Μ.Π. 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών», το οποίο διενεργείται στο Μέτσοβο. Tο Ε.Μ.Π. διατηρεί και 
αναπτύσσει τη δραστηριότητα του στη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, στις ορεινές 
περιοχές, εδώ και πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, και μέσα σε συνθήκες 
συνεχιζόμενης βαθιάς κρίσης, στηρίζει έμπρακτα τις ορεινές περιοχές.  Περιοχές που 
βρίσκονται, άδικα, σε αναπτυξιακή υστέρηση τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. 
Εμείς δεν λησμονούμε ότι οι περιοχές αυτές έδιναν πολύτιμο οξυγόνο ελευθερίας 
στην δύσκολη περίοδο του τουρκικού ζυγού και υπήρξαν ζωντανές και ακμαίες για 
περίπου ένα αιώνα της νεότερης ιστορίας της. Θέλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να 
συμβάλλουμε στη σύγχρονη αναγέννησή τους. 

Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΜΠ 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», που πραγματοποιείται για 
ένατη συνεχή χρονιά, θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στα χαρακτηριστικά και τη 
σημασία του. Πρόκειται για τη μοναδική συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια που 
πραγματοποιείται στην Ελλάδα γύρω από τις ορεινές περιοχές. Είναι δε ένα από τα 
αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ευρώπη στο αντικείμενο αυτό. 
Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί, εκτός Αθηνών, στην καρδιά 
της ορεινής Ελλάδας στο Μέτσοβο, χωρίς δίδακτρα. Έχει στον πυρήνα του τη 
διεπιστημονικότητα, τη βιωματική μάθηση και την προσπάθεια διάχυσης των 
αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες. Το αντικείμενο σπουδών ξεπερνά τα σύνορα 
της χώρας και προσεγγίζει τα βουνά του κόσμου συνολικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην τακτική έκθεση πεπραγμένων του ΟΗΕ το 2013 γίνεται ειδική αναφορά στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του 
ΕΜΠ ως εκπαιδευτικής προσπάθειας που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών. Η καλλιέργεια μιας στενής σχέσης του μεταπτυχιακού με την 
Ήπειρο, την πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου, 
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της λειτουργίας του. Το Ε.Μ.Π. συνολικά και το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα στέκονται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσπάθεια για την 
αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας, η οποία ελπίζουμε να έχει σύντομα αίσιο 
τέλος. Θα ήθελα να καλέσω τις τοπικές κοινωνίες της Ηπείρου να γνωρίσουν ακόμη 
πιο ουσιαστικά τη δράση του Πολυτεχνείου για τις ορεινές περιοχές μέσα από τη 
συμμετοχή των πολιτών στις τακτικές δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που πραγματοποιεί το Ε.Μ.Π. στην Ήπειρο, όπως η 
σημερινή. Επίσης, θέλω να καλέσω τους νέους επιστήμονες της Ηπείρου να 
ενημερωθούν για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών» και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει.  

Κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» είναι πως κάθε 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών
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χρονιά «υιοθετεί» έναν ορεινό Δήμο της Ηπείρου. Οι σπουδαστές, υπό την 
καθοδήγηση των διδασκόντων, διερευνούν συστηματικά τα ζητήματα που 
απασχολούν το Δήμο και πραγματοποιούν εργασίες με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών κάθε περιοχής. Με 
αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές του μεταπτυχιακού μας αναμετρώνται με τα 
πραγματικά προβλήματα των ορεινών περιοχών και εξασκούνται στη σύνθεση 
λύσεων και απαντήσεων στη βάση συγκεκριμένων επιστημονικών μεθοδολογιών και 
τεχνολογικών εργαλείων. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017 – 2018, ο Δήμος Φιλιατών 
αποτελεί το πεδίο δράσης του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Ο Δήμος Φιλιατών είναι ένας εκτεταμένος, μεθοριακός Δήμος της Θεσπρωτίας 
που απλώνεται από τη θάλασσα του Ιονίου μέχρι τα βουνά της Μουργκάνας. 
Χαρακτηρίζεται, έτσι, από ποικίλα και ιδιαίτερου κάλλους τοπία. Έχει σημαντικές 
παραγωγικές δραστηριότητες, αφού στις πεδινές του εκτάσεις γίνεται σημαντική 
καλλιέργεια μανταρινιών. Υπάρχουν, όμως, και μεγάλες εκτάσεις που μένουν 
ακαλλιέργητες. Στην περιοχή της Σαγιάδας υπάρχει, επίσης, έντονη δραστηριότητα 
στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. Από την άλλη πλευρά. οι ορεινές περιοχές του 
Δήμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Χάνουν σταδιακά τον πληθυσμό τους, 
αφού εκεί οι παραγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν καθοδική πορεία. Η 
κτηνοτροφία φθίνει, ακόμη και σε χωριά με μεγάλη παράδοση, όπως ο Τσαμαντάς. 
Η περιοχή του Δήμου Φιλιατών έχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη στρατηγική, 
ώστε η ανάπτυξη να μην περιοριστεί στην πεδινή και παραθαλάσσια ζώνη αλλά να 
διαχυθεί στα πιο απομονωμένα μέρη του Δήμου. Παράλληλα, σε ένα περιβάλλον 
έντονα ανταγωνιστικό, χρειάζεται διαρκής βελτίωση των υφιστάμενων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και έγκαιρη διάγνωση νέων ευκαιριών αλλά και προβλημάτων. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσες και όσους συνετέλεσαν στην οργάνωση της 
ημερίδας και ιδιαίτερα τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Δ. Καλιαμπάκο που συντόνισε 
όλες τις σχετικές δραστηριότητες αλλά και που αποτελεί τον βασικό συτνελεστή 
επιτυχίας του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
των Ορεινών Περιοχών» 

Η πλούσια θεματολογία των παρουσιάσεων εκδήλωσης θα προσφέρει ιδέες και 
προτάσεις για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν το Δήμο Φιλιατών. Η δημοτική 
αρχή μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που 
παρουσιάζονται και να εμπλουτίσει το σχεδιασμό της για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Εύχομαι η ημερίδα να αποτελέσει αφορμή γόνιμης συζήτησης ανάμεσα στους 
κατοίκους της περιοχής και να συντελέσει ώστε να γίνουν βήματα προς ένα μέλλον 
με καλύτερες προοπτικές.  
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

Αλέξανδρου Καχριμάνη 

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) συνεχίζει με απόλυτη 
συνέπεια το σημαντικό επιστημονικό του έργο για την ανάπτυξη των ορεινών  περιοχών 
της Ηπείρου.  

Ο Δήμος Φιλιατών είναι ο ένατος «σταθμός» της πολύχρονης δράσης του, με  τον 
οποίο καλύπτεται από πλευράς έρευνας και ανάλυσης το μεγαλύτερο τμήμα της ορεινής 
Ηπείρου. Από τις μεταπτυχιακές εργασίες εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, 
προκύπτουν  επιστημονικές αναλύσεις και κατατίθενται ενδιαφέρουσες προτάσεις για την 
προστασία του Περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 
κάθε περιοχής που εξετάζεται 

Πριν αναφερθώ σε επιμέρους ζητήματα, θέλω να καταστήσω κοινωνούς τους δημότες 
Φιλιατών της ιστορικής διαδρομής του ΜΕΚΔΕ. Ιδρύθηκε και λειτουργεί μετά από 
επίπονες και πολύχρονες προσπάθειες  ως ανταπόδοση - σε ένα μικρό έστω βαθμό - της 
του χρέους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προς την ιδιαίτερη πατρίδα των 
ιδρυτών Ευεργετών του, το Μέτσοβο.  

 Η επιτυχία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες 
αρχικά προβλέψεις, καθώς το έργο, οι δράσεις και οι προτάσεις που προκύπτουν από τις 
μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του, δικαίωσαν τους εμπνευστές του εγχειρήματος. 
Το ΜΕΚΔΕ έχει καθιερωθεί πλέον ως ο πολυτιμότερος επιστημονικός φορέας που 
συστηματικά εξετάζει, αναλύει και δίνει κατευθύνσεις για την «αναγέννηση» των ορεινών 
και απαξιωμένων περιοχών της Ηπείρου.  

Προ του Δήμου Φιλιατών, έχουν προηγηθεί οι εργασίες για τις  περιοχές Μετσόβου, 
Κόνιτσας, Ζαγορίου, Πωγωνίου, Τζουμέρκων, Γ. Καραϊσκάκη, Σουλίου, Ζίτσας. Η κάθε 
μία με τα δικά της χαρακτηριστικά, με τα δικά της προβλήματα, αλλά και τα δικά της 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.  

Εκτιμώ ότι τα θέματα που παρουσιάζονται από τις  εργασίες για το Δήμο Φιλιατών, 
καλύπτουν σε μέγιστο βαθμό το αναπτυξιακό του προφίλ, καθώς περιλαμβάνουν  καίρια 
ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν την κοινή γνώμη, ήτοι την προστασία του 
Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Καλαμά, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε 
συνδυασμό με τη μεταποίηση, την αξιοποίηση των αρωματικών φυτών της Μουργκάνας, 
που σήμερα λεηλατούνται, ενεργειακά ζητήματα, κ.α. Δίνονται ερεθίσματα για την τοπική 
κοινωνία του Δήμου Φιλιατών, να προβληματιστεί, κυρίως όμως να αξιοποιήσει τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις που κατατίθενται, αναλαμβάνοντας εκ μέρους μου της 
δέσμευσης η Περιφέρεια να σταθεί αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται με 
αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις Πρυτανικές Αρχές του Ε.Μ.Π. για την 
εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στον κοινό στόχο της 
ανάπτυξης των ορεινών όγκων και ιδιαίτερα τον συμπατριώτη μας καθηγητή – 
συντονιστή, Δημήτριο Καλιαμπάκο, που συνεχίζει επάξια και επεκτείνει το έργο που 
ξεκίνησε με το ΜΕΚΔΕ ο ομότιμος καθηγητής Δημήτριος Ρόκος.  

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών
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Χαιρετισμός Δημάρχου Φιλιατών, 
 

Σπυρίδωνα Παππά 
 

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλιατών αποδέχτηκε 
την πρόταση να αποτελέσει ο ακριτικός Δήμος Φιλιατών σημείο μελέτης και έρευνας 
από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.  

Ο Δήμος Φιλιατών, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση και αριθμό τοπικών 
Κοινοτήτων και Συνοικισμών στην Ελλάδα έχει την ανάγκη υλοποίησης μιας 
ολοκληρωμένης μελέτης από ειδικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες που σε 
συνεργασία με τις απόψεις και προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, των φορέων 
της περιοχής αλλά κυρίως των πολιτών, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την 
αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων προβλημάτων, αλλά κυρίως θα αποτελέσει το 
σχέδιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι δράσεις, τα έργα για τα επόμενα χρόνια αλλά 
και το μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής 
μας. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος μας από τη  μια μεριά η θάλασσα 
με τις ιχθυοκαλλιέργειες και ο κάμπος με τα εσπεριδοειδή και από την άλλη ο ορεινός 
όγκος με την άπειρου κάλους φυσική ομορφιά, την πολιτιστική κληρονομιά, την 
γειτνίαση με την Αλβανία, τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του πρωτογενή τομέα, 
θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές τους Ε.Μ.Π. καθώς και τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές για την προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτής της δύσκολης 
εργασίας. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα τους θα 
υλοποιηθούν ώστε να φανούν χρήσιμα στις επόμενες γενιές.  
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Χαιρετισμός Διευθύντριας ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», 

Καθηγήτριας Έφης Δημοπούλου 

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της 2ης 
κατεύθυνσης σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», συναντά την 
περιοχή των Φιλιατών, ανάμεσα στον ποταμό Καλαμά, το όρος Μουργκάνα και τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα. Για 10η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών», το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που 
ασχολείται συστηματικά, με την ορεινή Ελλάδα του 70% της ελληνικής επικράτειας, 
προσεγγίζει τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες και τις προκλήσεις των ορεινών 
περιοχών, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση και βιωματική εκπαίδευση των 
σπουδαστών και σπουδαστριών του. Ιδιαίτερα, μελετά τους τοπικούς πολιτισμούς 
των ορεινών περιοχών καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον, 
όπως αυτή η σχέση διαμορφώνεται μέσα από την πλούσια ιστορική εξέλιξη των 
περιοχών αυτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας 
γνωρίζουν τις κοινωνικές δομές, τις πολιτισμικές παραδόσεις, τις ιδιαιτερότητες, αλλά 
και τις δυσκολίες του ορεινού χώρου, μέσα σε πραγματικές συνθήκες. Αφομοιώνουν 
έτσι την πραγματικότητα, εμπνέονται από αυτήν, διαμορφώνουν προσωπική άποψη, 
ανταλλάσσουν γνώμες και επιστημονικές γνώσεις. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του συγκεκριμένου ορεινού τόπου, με σεβασμό στην ιστορία και την 
παράδοσή του, που συνιστούν το αξιακό υπόβαθρο του πολιτισμού του, μέσα από 
ολιστική προσέγγιση και διεπιστημονική σύνθεση.  

Ο Δήμος Φιλιατών δημιουργήθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμιση του 
Καποδίστρια, με μεγάλο αριθμό (42) δημοτικών διαμερισμάτων στα όρια των 
συνόρων με την Αλβανία και περιλαμβάνει πεδινές περιοχές και την πόλη των 
Φιλιατών, καθώς και το ορεινό κομμάτι της Μουργκάνας με τα ιστορικά χωριά του, 
που σταδιακά ερημώνουν από τον κόσμο. Ένας Δήμος που σου δίνει απλόχερα βουνό, 
κάμπο, θάλασσα, αλλά και αρχιτεκτονική, πολιτισμικές παραδόσεις, ήθη κι έθιμα. Οι 
δυνατότητες ανάπτυξης του δήμου είναι μια πρόκληση για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές μας, με την καθοδήγηση των Καθηγητών τους, πάνω σε ένα καμβά γνώσεων 
και αρμονικής συνεργασίας. Οι καινοτόμες ιδέες τους και τα «φρέσκα» μυαλά τους 
παρέχουν πλήρη εχέγγυα επίλυσης προβλημάτων και ανανέωσης παγιωμένων 
αντιλήψεων.  

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε τα αποτελέσματα και αυτής της 
προσπάθειας! 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών
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Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών 

Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Πραγματοποιείται σήμερα, 7 Ιουλίου 2018, η επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η 
συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 
Δήμου Φιλιατών», με την οποία ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή χρονιά του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών», που αποτελεί τη δεύτερη κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη». Κάθε χρόνο από το 2010, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υιοθετεί ένα Δήμο 
της Ηπείρου. Οι ερευνητές του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, στο 
οποίο πραγματοποιείται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μαζί με τους σπουδαστές, και 
τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος μελετούν συστηματικά τα 
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη 
συνέχεια διατυπώνονται προτάσεις με ψύχραιμη ματιά, επιστημονική τεκμηρίωση 
και αξιοποίηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας που θα ενισχύσουν τις 
αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής. Οι προτάσεις θεμελιώνονται πάνω στην 
ταυτότητα, το υφιστάμενο δυναμικό και τις δραστηριότητας κάθε Δήμου. Κυρίως, 
όμως, αναδεικνύουν και τεκμηριώνουν πλευρές που «ξεκλειδώνουν» νέες 
δυνατότητες και ευκαιρίες. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα των ερευνών 
παρουσιάζονται στις τοπικές κοινωνίες με ανοικτές εκδηλώσεις. 

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017 – 2018, η περιοχή μελέτης του μεταπτυχιακού 
προγράμματος του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» ήταν ο 
Δήμος Φιλιατών. Μια περιοχή μεγάλη σε έκταση που απλώνεται από τα γαλανά νερά 
του Ιονίου μέχρι τα άγρια βουνά της Μουργκάνας. Εκτός από την εξαιρετική φυσική 
ομορφιά με τα ποικίλα τοπία, ο Δήμος Φιλιατών έχει σημαντική ιστορία, αξιόλογες 
παραγωγικές δυνατότητες και, κυρίως, ανθρώπους φιλόξενους που αγαπάνε τον τόπο 
τους και θέλουν να δώσουν τη μάχη να τον κρατήσουν ζωντανό, ειδικά τις 
απομονωμένες ορεινές του περιοχές. Γι’ αυτό και η ερευνητική ομάδα του Μετσόβιου 
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας μαζί με τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού 
προγράμματος αντιμετώπισαν την περιοχή, όχι μόνο με τα κριτήρια και τα εργαλεία 
της επιστήμης αλλά και με κέφι και αγάπη, ώστε να δώσουν μια φρέσκια ματιά στην 
τοπική κοινωνία, να συντελέσουν στο ζωντάνεμα της συζήτησης για το μέλλον του 
τόπου. Οι εργασίες που παρουσιάζονται σήμερα προσεγγίζουν πολλά θεματικά πεδία, 
συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των χαρακτηριστικών και των 
δυνατοτήτων του Δήμο Φιλιατών. 

Η προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο Φιλιατών από το Ε.Μ.Π. (όπως και στους 
άλλους Δήμους που έχουμε επισκεφθεί και μελετήσει) δεν είναι ακόμη μια «άσκηση 
επί χάρτου», ένα τυπικό σχέδιο ανάπτυξης που καταλήγει να γίνεται κοινότυπο 
ευχολόγιο. Τα copy paste αναπτυξιακά σχέδια, μια πραγματικότητα από την οποία, 
δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση η Ήπειρος, είναι καταδικασμένα, εκ των προτέρων, 
σε αποτυχία. Επίσης, αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει μια «μαγική 
λύση»» η οποία θα βγάλει τις ορεινές περιοχές από τη χρόνια αναπτυξιακή υστέρηση. 
Ούτε μπορούν να ζωντανέψουν οι κοινωνίες των βουνών με τις ίδιες συνταγές που 
εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται, γενικά, στη χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια 
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προσεκτική, σε βάθος, ειδική ανάλυση κάθε περιοχής και η τεκμηρίωση 
αποτελεσματικών λύσεων και μέτρων προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά της. 
Ένα χαρακτηριστικό τμήμα μιας τέτοιας διαδικασίας, και μια συγκεκριμένη 
εφαρμογή μιας τέτοιου τύπου μεθοδολογίας, αποτελεί η σημερινή εκδήλωση. 
Εργασίες που παρουσιάζονται αποκρυπτογραφούν το χαρακτήρα της περιοχής και 
περιέχουν ρεαλιστικές προτάσεις που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή και τους 
ανθρώπους της.  

Ας κάνουμε, συνοπτικά, μια αναφορά στις εργασίες αυτές.  
Μιας και οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική έχει στον πυρήνα της τους 

ανθρώπους, με «μαγιά» τη νέα γενιά, ξεκινήσαμε ακριβώς από αυτό το σημείο: 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους μαθητές του Λυκείου, ώστε να 
αποτυπωθούν οι απόψεις, τα όνειρα και οι προσδοκίες των νέων για τον τόπο τους.  
Μια άλλη εργασία βάζει στο κέντρο της τον συμμετοχικό σχεδιασμό και μάλιστα με 
χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων. Σημαντική υποδομή για τη χάραξη 
αναπτυξιακής πολιτικής είναι η ύπαρξη στοιχείων και, μάλιστα, με δυνατότητα 
ανάλυσης. Έτσι, τέθηκαν οι βάσεις ενός ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών, που καθιστά την ποικίλη γνώση, που παράγεται από ανεξάρτητες 
δράσεις για τον Δήμο, διαθέσιμη στους πολίτες. Ως παράδειγμα εφαρμογής 
επιλέγεται η αξιοποίηση των κτιρίων του Δήμου και οι ακαλλιέργητες εκτάσεις.  Για 
να δοθεί μια σαφής και συνολική εικόνα για τα χαρακτηριστικά της περιοχής, μία 
εργασία αφιερώνεται στη μελέτη των δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών 
στοιχείων Δήμου. Υπολογίζονται δείκτες ανισοτήτων και εντοπίζονται τάσεις, 
αντιθέσεις, ευκαιρίες και προβλήματα στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων. 

Ο ποταμός Καλαμάς αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο αλλά και εμβληματικό 
στοιχείο του περιβάλλοντος της περιοχής, με μεγάλα όμως προβλήματα ρύπανσης. 
Διαπιστώσαμε ότι το πρώτο βήμα, από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει ο μακρύς αλλά 
απαραίτητος δρόμος για την αντιστροφή της κατάστασης είναι ο αντικειμενικός και 
αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας των νερών του Καλαμά. Τίθενται, λοιπόν, οι 
τεχνικές προδιαγραφές για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του 
ποταμού σε συνεχή βάση, κοστολογείται το σύστημα παρακολούθησης και 
εντοπίζονται οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για μια πιο ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στην υπόθεση αυτή. Από την άλλη πλευρά, ο παραπόταμος 
του Καλαμά, Λαγκάβιτσα, πηγάζει από πλούσιες σε παροχή και άριστες σε ποιότητα 
πηγές νερού. Μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία, λοιπόν, η εγκατάσταση μονάδας 
εμφιάλωσης νερού στις πηγές Λαγκάβιτσα τεκμηριώνεται και παρουσιάζεται 
αναλυτικά.  

Κεντρικός, όμως, πυλώνας ανάπτυξης για τους Φιλιάτες δεν μπορεί παρά να είναι 
ο πρωτογενής τομέας, με σημαντική παράδοση στην περιοχή. Γι’ αυτό μία εργασία 
αφιερώνεται στη σε βάθος οικονομική και τεχνική μελέτη των προοπτικών 
αξιοποίησης ενός τμήματος του κάμπου που αυτή τη στιγμή μένει ανενεργό, μη- 
παραγωγικό, τη στιγμή, μάλιστα, που διαθέτει αρδευτικό δίκτυο. Μια άλλη εργασία 
επικεντρώνεται στις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν από τα αρωματικά φυτά. 
Αναδεικνύεται η σημασία της προώθησης των προϊόντων ως καθοριστικής σημασίας 
και επιλέγεται ένας τρόπος προώθησης που, αντίθετα με τις στερεότυπες επιλογές, 
στηρίζεται και βαθαίνει την τοπική ταυτότητα. Προτείνει, επίσης, την αξιοποίηση  
μορφών της κοινωνικής οικονομίας. Ακόμη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη 
παραγωγή μανταρινιών, αναρωτιόμαστε ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα. Εξετάζεται, 
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έτσι, η δυνατότητα ίδρυσης μονάδας μεταποίησής τους, ώστε να προκύψουν προϊόντα 
αυξημένης προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, στοιχείο που θα 
θωρακίσει  και θα ενισχύσει τον υφιστάμενο παραγωγικό ιστό γύρω από το μανταρίνι.  

Στο δευτερογενή τομέα και ειδικά στον κλάδο της ενέργειας, παρουσιάζονται οι 
δυνατότητες αξιοποίησης των νέων θεσμικών εργαλείων για τις ενεργειακές 
κοινότητες που μπορούν να συντελέσουν στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το 
Δήμο αλλά και στην παροχή σημαντικής βοήθειας προς πολίτες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.  

Ο Δήμος Φιλιατών δεν έχει ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. Όμως το δυναμικό του 
είναι τέτοιο που μπορεί να την υποστηρίξει. Έτσι, παρουσιάζεται μια εργασία που 
αναδεικνύει πεζοπορικές διαδρομές στην περιοχή, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Τα μονοπάτια μπορούν να ενισχύσουν τόσο τον πεζοπορικό/ φυσιολατρικό 
τουρισμό, όσο και να αποτελέσουν τη βάση για διοργάνωση αθλητικών αγώνων. 
Επιπλέον, προσεγγίζεται το θέμα του θρησκευτικού τουρισμού, με έμφαση στην 
περιοχή γύρω από το Πλαίσιο, η οποία διαθέτει πλήθος μνημείων αλλά και ιδιαίτερα 
έθιμα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γειτνίαση του Δήμου με τον αρχαιολογικό χώρο του 
Butrint (Βουθρωτό) στην Αλβανία, μια εργασία αφιερώνεται στη δημιουργία 
πολιτιστικών διαδρομών και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασία. Ακόμη, 
αναλύεται το ζήτημα των «μεταναστών ποιότητας ζωής» (amenity migrants), δηλαδή 
ανθρώπων που φεύγουν από τα αστικά κέντρα αναζητώντας καλύτερο επίπεδο ζωής 
σε περιοχές κοντά στη φύση. Αυτή η τάση, ακόμη αδύναμη στη χώρα μας αλλά 
πάντως υπαρκτή, μελετάται συστηματικά με στόχο την προσέλκυση κατοίκων που θα 
έχουν μόνιμη ή ημι-μόνιμη διαμονή στο Δήμο Φιλιατών. 

Οι ιδέες αυτές που θα αναπτυχθούν στη σημερινή ημερίδα δεν είναι μόνο «ιδέες». 
Έχουν σάρκα και οστά, γιατί είναι τεκμηριωμένες με «χαρτί και μολύβι». Συνιστούν 
σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση γιατί όχι μόνο αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία 
αιχμής αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζουν μοντέρνες τεχνολογίες και, κυρίως, αναζητούν 
λύσεις καινοτόμες και ρεαλιστικές, πέραν των στερεότυπων, αναιμικών και εν τέλει 
θνησιγενών «συνταγών».  

Το Ε.Μ.Π. και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών» παραμένουν με προσήλωση στην υπόθεση της έρευνας για τις 
ορεινές περιοχές και την προσπάθεια αναγέννησής τους. Η ημερίδα της 7ης Ιουλίου 
αποτελεί τμήμα της συστηματικής αυτής προσπάθειας. Φιλοδοξία μας να «ταράξουμε 
τα νερά» και να αναβαθμίσουμε τις ελπίδες, τις προσδοκίες αλλά και τη διάθεση 
συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον.   
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Περίληψη 
 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε μια ορεινή περιοχή, στο Δήμο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία 
Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό να αναδειχθούν οι απόψεις των νέων για τον τόπο 
τους αλλά και οι προσδοκίες τους για το μέλλον. Σκοπός είναι να διαπιστωθούν οι 
παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού 
στις ορεινές περιοχές.  Η έρευνα απευθύνθηκε στους μαθητές του Γενικού και 
Επαγγελματικού Λυκείου του Δήμου Φιλιατών. 93 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα. 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη διανομή ερωτηματολογίων και η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Από την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι νέοι έχουν αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με τον 
τόπο τους. Όμως, η τάση για αστικοποίηση είναι ένα από τα κυριότερα 
συμπεράσματα της έρευνας. 
 
Abstract 
 The present paper presents the findings of a research which was conducted in a 
mountainous area, the Municipality of the city of Filiates, Thesprotia, Region of 
Epirus. The objective of this research was to highlight young people’s thoughts about 
their place of living and also their future perspectives. It was addressed to students of 
two different high schools. 93 students participated in the research. A questionnaire 
was used for the collection of the data and a statistical analysis was performed by using 
the software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The findings revealed that 
young people have developed a strong relationship with their place of living. Though, 
a tendency for urbanization has emerged as one of the most important findings of this 
research.  
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1. Εισαγωγή 
 
 Πολλοί άνθρωποι που ζουν στις ορεινές περιοχές βρίσκουν περισσότερα κίνητρα 
να φύγουν από τα βουνά παρά να μείνουν. Η μείωση του πληθυσμού είναι συχνά 
αποτέλεσμα ύπαρξης οικονομικών ευκαιριών στα πεδινά αστικά κέντρα, σε 
συνδυασμό με την αποτυχία να δημιουργηθεί επαρκής απασχόληση και βελτιωμένες 
συνθήκες ζωής στα βουνά. Οι ορεσίβιοι, ιδιαίτερα οι νέοι, είναι αυτοί που σε 
μεγαλύτερο ποσοστό αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής μακριά από τον τόπο τους 
(OECD, 2001).  

Η ικανότητα μιας ορεινής κοινωνίας να συγκρατεί τους νέους ανθρώπους της 
στον τόπο τους αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της υγιούς ανάπτυξης (Καλιαμπάκος 
κ.α, 2009). Οι νέοι υιοθετούν πολύ εύκολα και γρήγορα ιδέες και αντιλήψεις που είναι 
ικανές να επιφέρουν ανακαινιστική αλλαγή σε μια κοινωνία και το γεγονός αυτό τους 
δίνει μια εξουσία και ο ρόλος τους γίνεται καθοριστικός στην τροπή των εξελίξεων. Η 
κοινωνία εναποθέτει πάνω τους τις ελπίδες της. (Rosenmayar et al, 1979; Κοβάνη, 
1984).  

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να διερευνηθεί η σχέση των νέων που ζουν στις ορεινές 
περιοχές με τον τόπο τους. Μια πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2010 
(PADIMA, 2012), σε εφτά ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές (Teruel της Ισπανίας, 
Uccimac της Γαλλίας, Torino της Ιταλίας, Dalarna της Σουηδίας, Hedmark και 
Buskerud της Νορβηγίας, Ersaf της Ιταλίας). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1000 νέοι 
ηλικίας 14-30 ετών που κατοικούσαν μόνιμα σε ορεινές περιοχές. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι το 80% των ερωτηθέντων θα επέλεγε να παραμείνει στις ορεινές περιοχές 
εξαιτίας της δυνατότητας επαφής με τη φύση, αλλά και των ανθρώπινων σχέσεων που 
αναπτύσσονται εκεί. Η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, με την οικογένεια και τους 
φίλους είναι στοιχεία που δημιουργούν ισχυρές σχέσεις με τον τόπο τους. Εμπόδιο, 
όμως, στην απόφασή τους αυτή βρίσκουν τις περιορισμένες δυνατότητες για εργασία, 
τις μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση, την έλλειψη υποδομών υγείας, υπηρεσιών 
μετακίνησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, έλλειψη ευρυζωνικών συνδέσεων 
και περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε δραστηριότητες πνευματικής 
καλλιέργειας. Όλες αυτές οι δυσκολίες, «αναγκάζουν» το νεανικό πληθυσμό να 
απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικίας (PADIMA, 2012).  

Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις απόψεις των 
νέων του Δήμου Φιλιατών, και συγκεκριμένα των μαθητών του Λυκείου, για τον τόπο 
τους, για το βαθμό ικανοποίησής τους ζώντας σε μια ορεινή περιοχή, για το πώς 
βλέπουν τη ζωή τους σε σχέση με τα παιδιά που ζουν στις πόλεις, καθώς και τις 
προσδοκίες τους για το μέλλον. Η εργασία αυτή αποτελεί τη συνέχεια ανάλογων 
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του ΕΜΠ, στους ορεινούς 
Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, με στόχο να διερευνηθούν η σχέση και οι απόψεις 
της νέας γενιάς για τις ορεινές περιοχές. 
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2. Μεθοδολογία 
 
Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου, ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη διερεύνηση αντιλήψεων και 
στάσεων της κοινωνίας. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Για 
να περιγραφούν οι απόψεις των νέων για τον τόπο τους αλλά και οι προσδοκίες τους 
για το μέλλον, επιλέχθηκε η περιγραφική στατιστική. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε γραφήματα ώστε να είναι περισσότερο κατανοητά από τον 
αναγνώστη της εργασίας (Δαφέρμος, 2005; Τσαγρής, 2008). 

Το μελετώμενο δείγμα περιλαμβάνει το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο 
Γενικό και Επαγγελματικό (ΕΠΑΛ) Λύκειο του Δήμου Φιλιατών. Πρόκειται για 115 
μαθητές συνολικά. Τα δύο σχολεία βρίσκονται στην κεντρική πλατεία των Φιλιατών. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 3 και 4 Μαΐου 2018. Δόθηκαν 115 ερωτηματολόγια 
στους μαθητές προς συμπλήρωση και επιστράφηκαν 93, τα οποία ήταν ορθά 
συμπληρωμένα ώστε να συμπεριληφθούν στην εξαγωγή αποτελεσμάτων. 
Συμμετείχαν συνολικά 52 αγόρια και 41 κορίτσια. 

Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των μαθητών.    

Το ερωτηματολόγιο περιείχε συνολικά 23 ερωτήσεις. Αυτές αφορούν, την τάξη 
στην οποία φοιτούν, το φύλο, τον τρόπο μετάβασης στο σχολείο και τις πιθανές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις δραστηριότητες που επιλέγουν στον 
ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, ζητήθηκαν οι απόψεις των νέων για τον τόπο τους. 
Μέσα από μια σειρά κλειστών ερωτήσεων, κλήθηκαν οι μαθητές να αναφέρουν τα 
θετικά και αρνητικά στοιχεία του τόπου τους και αν αισθάνονται τυχεροί ή όχι σε 
σχέση με τα παιδιά που ζουν σε αστικά κέντρα. Με μια τρίτη ενότητα ερωτήσεων 
έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι προσδοκίες τους και τα μελλοντικά τους σχέδια 
και η προοπτική τους για απασχόληση στον γεωργικό – κτηνοτροφικό τομέα. Τέλος, 
ζητήθηκε η άποψή τους για την ποιότητα ζωής και τη διαβίωση στις ορεινές περιοχές 
του Δήμου. 

 
3. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας - Αξιολόγηση 
 
 Η κατανομή των μαθητών στις τρεις τάξεις του Λυκείου είναι:  Β΄ Λυκείου (42%), 
Γ΄ Λυκείου (33%) και στην Α΄ Λυκείου (25%).  
 Μεταξύ των ζητημάτων που διερευνά η εργασία είναι να αναδειχθούν τυχόν 
δυσκολίες των μαθητών που παρουσιάζονται κατά την πρόσβασή τους στο σχολείο, 
ιδιαίτερα όσων κατοικούν μακριά από αυτό. Οι μαθητές ρωτήθηκαν για τον τόπο 
κατοικίας τους, για τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης στο σχολείο καθώς και για το 
μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν. Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 1. 
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Γράφημα 1: Τόπος κατοικίας των μαθητών του Δήμου Φιλιατών. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών (76%) κατοικεί στους Φιλιάτες, ενώ 
μικρότερο ποσοστό (24%) κατοικεί σε οικισμούς εκτός Φιλιατών (Σμέρτος, 
Παλαιοκλήσσι, Ασπροκκλήσι, Σαγιάδα, Πλαίσιο, Τσαμαντάς).  

Επίσης, οι μαθητές ρωτήθηκαν πόσο χρόνο χρειάζονται για να μεταβούν στο 
σχολείο (Γράφημα 2). 

 

 
Γράφημα 2: Χρόνος μετάβασης στο σχολείο. 

 Ένας μικρός αριθμός μαθητών χρειάζεται να μετακινείται καθημερινά 
περισσότερο από τριάντα λεπτά προκειμένου να έχει πρόσβαση στο σχολείο (9%).  Οι 
περισσότεροι μαθητές φτάνουν σύντομα στο σχολείο σε χρόνο λιγότερο από 10 λεπτά 
(66%). 
 Όσον αφορά στο μέσο μετακίνησης στο σχολείο, στο γράφημα 3 παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα. 
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Γράφημα 3: Μέσο μεταφοράς για την μετάβαση στο σχολείο. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μεταβαίνει στο σχολείο με τα πόδια (69%), 
ενώ το 20% με λεωφορείο. Οι υπόλοιποι μαθητές μετακινούνται με τους γονείς τους 
με αυτοκίνητο (5%), με ταξί (3%) και με μηχανάκι (2%).  
 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την πρόσβαση στο σχολείο 
αφορούν κυρίως τους μαθητές που κατοικούν εκτός των Φιλιατών. Το 80% των 
μαθητών ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην πρόσβαση κατά τη 
μετάβαση στο σχολείο. Ενώ μόνο το 20% των μαθητών ανέφερε ότι αντιμετωπίζει 
ορισμένα προβλήματα κατά την μετακίνηση στο σχολείο (Γράφημα 4).  
 

 
Γράφημα 4: Κυριότερες αιτίες δύσκολης πρόσβασης στο σχολείο.  

 Για τους μαθητές που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς και χρειάζεται 
καθημερινά να χρησιμοποιούν λεωφορείο, αυτοκίνητο ή ταξί, ως σημαντικότερες 
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δυσκολίες αναφέρονται οι άσχημες καιρικές συνθήκες (8%) αλλά και η κουραστική 
διαδρομή (6%).  
 Με μια ερώτηση ανοικτού τύπου ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφέρουν τον 
τόπο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών. Από την στατιστική επεξεργασία 
των απαντήσεών τους προέκυψε ότι επιλέγονται κυρίως μεγάλα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας Ηπείρου ή και αστικά κέντρα εκτός της Περιφέρειας. Δεν διαπιστώθηκε 
η επιλογή ορεινών προορισμών και η ανάγκη επαφής με τη φύση αλλά αντίθετα, η 
επιθυμία για τη μετάβαση σε μια αστικοποιημένη περιοχή.  
 

 
Γράφημα 5: Τόπος πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών. 

 Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (33%) δήλωσε ότι οι 
σχολικές εκδρομές πραγματοποιούνται στο γήπεδο των Φιλιατών. Μικρότερα 
ποσοστά των μαθητών δήλωσαν την Κέρκυρα (15%), τους Φιλιάτες (13%), τα 
Ιωάννινα (11%), την Αθήνα (9%), την Θεσσαλονίκη (9%), την Ηγουμενίτσα (9%).  
 Έπειτα ερωτήθηκαν οι μαθητές για τον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 
τους. Υπήρχε η δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων της μιας απαντήσεων. Στο 
γράφημα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 
    

 
Γράφημα 6: Ασχολίες των μαθητών τον ελεύθερο χρόνο. 

18



 
 

 Ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών δήλωσε ότι προτιμά να περνάει τον 
ελεύθερο χρόνο πηγαίνοντας για καφέ (18%), ακολουθεί η ενασχόληση με το 
διαδίκτυο (16%) και στη συνέχεια η παραμονή στο σπίτι με φίλους (15%). Ένας εξίσου 
σημαντικός αριθμός μαθητών απάντησε ότι προτιμά να ασχολείται με κάποια 
αθλητική δραστηριότητα ή αγαπημένη ασχολία (ποδήλατο, χοροί, extreme sports κ.α) 
(15%). Χαρακτηριστικός είναι ο μικρός αριθμός των νέων που δηλώνει την προτίμησή 
του για διάβασμα βιβλίων.  

Στη συνέχεια οι μαθητές, ρωτήθηκαν για το αν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
από το σπίτι. Είναι θετικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (83%) έχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο από το σπίτι.  

Στη συνέχεια, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή στον 
τόπο τους. Στο Γράφημα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. 
 

 
Γράφημα 7: Ικανοποίηση από τον τόπο διαμονής. 

 Η πλειονότητα των ερωτώμενων, δήλωσε ότι είναι αρκετά (38%) και πολύ (19%) 
ευχαριστημένοι από την ζωή στον τόπο τους, ενώ μόλις 12% των μαθητών δήλωσε ότι 
δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Ωστόσο, δεν είναι μικρό και το ποσοστό των 
μαθητών που δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι από τη ζωή στον τόπο τους (31%). 

Επίσης, τα παιδιά ρωτήθηκαν αν αισθάνονται πως ζουν σε μια γεωγραφικά 
απομονωμένη περιοχή. 
 

 
Γράφημα 8: Αίσθημα απομόνωσης. 
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    Η πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι αισθάνονται πως ζουν σε μια 
γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, είτε μερικές φορές (38%) είτε πάντα (35%). Ένα 
μικρότερο ποσοστό (27%) θεωρεί ότι η περιοχή στην οποία κατοικεί δεν είναι 
γεωγραφικά απομονωμένη. Βέβαια, η έννοια της απομόνωσης είναι κυριολεκτική 
αλλά και μεταφορική. Μπορεί να μετρηθεί σε χρόνο ταξιδιού αλλά και ως 
απομάκρυνση από το κυρίαρχο πολιτικό και πολιτισμικό ρεύμα της πολιτείας. Σε κάθε 
περίπτωση, η αντίληψη των νέων ότι ζουν «απομονωμένοι», δείχνει, καταρχήν, την 
αίσθηση που οι ίδιοι έχουν για την περιοχή τους και πως αυτοί την βλέπουν. Δείχνει 
ή αιτιολογεί, επίσης, μια πιθανή τάση φυγής και μια ανάγκη αστικοποίησης που 
μπορεί να εκφράσουν. 
 Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 
κάνουν τη νέα γενιά να έχει μια ισχυρή σχέση με τη ζωή στον συγκεκριμένο τόπο, για 
ποιους λόγους νιώθουν τυχεροί, αλλά και ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία τα οποία 
τους δυσαρεστούν και ίσως είναι τελικά και οι λόγοι για τους οποίους θα αναζητήσουν 
νέο τόπο μόνιμης κατοίκησης και νέες προοπτικές για τη ζωή τους. Σημειώνεται ότι οι 
ερωτήσεις επιτρέπουν την πολλαπλή επιλογή. 
  

 
Γράφημα 9: Θετικά στοιχεία του τόπου κατοικίας. 

 Η πλειονότητα των μαθητών θεωρεί ότι το σημαντικότερο στοιχείο που τους 
προσφέρει ο τόπος τους είναι η δυνατότητα επαφής με τη φύση, ο καθαρός αέρας και 
η ησυχία (36%). Εκτιμούν τους χαλαρούς ρυθμούς ζωής (26%) και τις ισχυρές 
οικογενειακές σχέσεις (25%) που το συγκεκριμένο περιβάλλον επιτρέπει να 
αναπτυχθούν. Οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται με τους συντοπίτες, 
προστίθεται, σε μικρότερο ποσοστό (11%), στα θετικά στοιχεία του τρόπου ζωής τους,  
που οι μαθητές θεωρούν ότι προσφέρει ο τόπος τους. 
 Στο Γράφημα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την άποψη των 
μαθητών για τα αρνητικά στοιχεία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.     
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Γράφημα 10: Αρνητικά στοιχεία του τόπου κατοικίας. 

Το σημαντικότερο αρνητικό στοιχείο του τόπου και της ζωής εκεί, σύμφωνα με το 
σύνολο των απόψεων των μαθητών, είναι οι περιορισμένες επιλογές διασκέδασης 
(30%) και οι λιγοστές ευκαιρίες εργασίας (27%). Ακολουθεί ο στενός κοινωνικός 
κύκλος (26%) και το αίσθημα της απομόνωσης (15%).  

Στη συνέχεια οι μαθητές ρωτήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με 
το αν πιστεύουν ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους συνομήλικούς τους που ζουν σε 
μεγάλα αστικά κέντρα. 
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (76%) δήλωσε ότι οι ευκαιρίες που τους 
παρέχονται στον τόπο που ζουν δεν είναι οι ίδιες με τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι 
των μεγάλων αστικών κέντρων. Ζητήθηκε στη συνέχεια να προσδιορίσουν ποια είναι 
τα στοιχεία που θεωρούν ότι τους παρέχονται στον τόπο τους και νιώθουν τυχεροί για 
αυτά (Γράφημα 11) και ποια είναι εκείνα που περιορίζουν τις δυνατότητές τους και θα 
ήθελαν να αποκτήσουν (Γράφημα 12). 
 

 
Γράφημα 11: Στοιχεία για τα οποία οι νέοι του Δήμου Φιλιατών νιώθουν τυχεροί σε σχέση με τους νέους 

που ζουν σε αστικά κέντρα. 
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 Ως σημαντικά θεωρούν κατά σειρά την επαφή με το φυσικό περιβάλλον (25%), 
τις ισχυρές σχέσεις που αναπτύσσονται με την οικογένεια και τους φίλους (21%), την 
ασφάλεια που νιώθουν όσον αφορά την έλλειψη των κινδύνων και της 
εγκληματικότητας που εμφανίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα (20%), τους χαλαρούς 
ρυθμούς ζωής (19%) και την δυνατότητα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους σε 
δραστηριότητες που επιλέγουν, μακριά από αγχωτικούς ρυθμούς ζωής (12%). 
 Όσον αφορά τα στοιχεία εκείνα που «ζηλεύουν» από τους νέους που ζουν σε 
μεγάλες πόλεις, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Γράφημα 12. 

 

 
Γράφημα 12: Τι ζηλεύετε από τα παιδιά που ζουν σε μια μεγάλη πόλη. 

Στις απαντήσεις του συνόλου των μαθητών διαπιστώνεται η άποψή τους για τις 
περιορισμένες δυνατότητες που τους παρέχει ο τόπος τους και οι οποίες σχετίζονται 
με την έλλειψη έργων υποδομής. Θα ήθελαν να έχουν περισσότερες επιλογές για 
αθλητισμό και να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις (23%). Επίσης, τους 
λείπουν οι χώροι για ψυχαγωγία και η δυνατότητα για την παρακολούθηση θεατρικών 
παραστάσεων, κινηματογράφου, καλλιτεχνικών εκθέσεων και μουσικών συναυλιών 
(22%). Θεωρούν, σε μικρότερο βαθμό, ότι οι νέοι στις μεγάλες πόλεις είναι τυχεροί 
γιατί βρίσκονται κοντά σε εμπορικά κέντρα, σε πολυχώρους ψυχαγωγίας – μαγαζιών 
– σινεμά (17%). Μόλις 1% των μαθητών απάντησε ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα 
από τα παιδιά των αστικών κέντρων.     

Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Λύκειο 
σκοπεύουν να μείνουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (Γράφημα 13) και στη 
συνέχεια, με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, να πουν τους λόγους για τους οποίους θα 
έμεναν ή θα έφευγαν. Οι απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
κωδικοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στα Γραφήματα 14 και 15. 
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Γράφημα 13: Προοπτική παραμονής στον τόπο κατοικίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 Το 59% των μαθητών δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο 
δεν προσδοκά να παραμείνει στους Φιλιάτες, ενώ μόλις το 8% των μαθητών δήλωσε 
ότι θα παραμείνει. Τα κορίτσια εμφανίζονται περισσότερο αποφασισμένα να φύγουν 
από τους Φιλιάτες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γραφήματα 14 και 15 στα οποία αναφέρονται οι 
λόγοι της επιλογής τους αυτής.  
 

 
Γράφημα 14: Λόγοι για τους οποίους πρόκειται να φύγουν από τον τόπο κατοικίας. 

 Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι μαθητές δηλώνουν ότι πρόκειται να 
φύγουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο είναι οι περιορισμένες 
δυνατότητες που τους προσφέρει ο τόπος τους (45%) και σε χαμηλότερα αλλά 
σημαντικά ποσοστά για λόγους αναζήτησης εργασίας (31%) και για σπουδές (24%). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται: " γιατί εδώ δεν υπάρχει μέλλον", "εδώ δεν 
υπάρχουν ευκαιρίες για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου", "γιατί εδώ δεν υπάρχει 
ζωή, ...τίποτα", "για να ζήσω σε μια μεγάλη πόλη". 
 Αν και τα παιδιά σε προηγούμενη ερώτηση δήλωσαν ότι τους αρέσει αρκετά η 
ζωή στον τόπο τους και εκεί νιώθουν ικανοποιημένοι, το μεγαλύτερο ποσοστό 
επιλέγει να φύγει προκειμένου να αναζητήσει καλύτερες ευκαιρίες διαβίωσης, 
εργασίας και σπουδών. 
 Στην ανοιχτή ερώτηση ποιοι είναι οι λόγοι παραμονής στον τόπο κατοικίας μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών στο Λύκειο, απάντησαν μόλις 14 μαθητές. Η αγάπη για 
τον τόπο, η οικογενειακή ζωή αλλά και η επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τα οφέλη 
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που αυτό προσφέρει είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που δημιουργούν μια ισχυρή 
σχέση με τον τόπο τους. Μόλις 2 μαθητές δήλωσαν ότι θα έμεναν για λόγους εργασίας. 
 Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση: "Αν φύγετε 
μετά το Λύκειο, θα θέλατε να επιστρέψετε στο μέλλον στον τόπο σας;". Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των παιδιών, το 63%, απάντησε ότι θα επέστρεφε. Το ποσοστό αυτό 
επιβεβαιώνει την αγάπη των μαθητών για τη ζωή στους Φιλιάτες και δείχνει ότι 
κυρίως οι λόγοι αναζήτησης νέων δυνατοτήτων όπως εργασία και σπουδές είναι αυτοί 
που θα τους αναγκάσουν τελικά να φύγουν. Οι λόγοι επιστροφής κωδικοποιήθηκαν 
και παρουσιάζονται στο Γράφημα 15. 

Γράφημα 15: Λόγοι επιστροφής στους Φιλιάτες. 

 Ο σημαντικότερος λόγος που θα τους έδινε τη δυνατότητα να γυρίσουν πίσω 
στους Φιλιάτες είναι η εύρεση εργασίας (38%). Στη συνέχεια η ανάγκη να βρεθούν 
κοντά στην οικογένεια (25%) ή για άλλους λόγους (25%) και τέλος, η αγάπη για τον 
τόπο (13%). 

Σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο χ2 παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο (x2=6,931, df= 1, p-value=0.008). Ποσοστό 
67% των αγοριών απάντησε ότι θα επέστρεφε στους Φιλιάτες, ενώ μόνο το 33% των 
κοριτσιών είναι θετικό στην επιστροφή (Γράφημα 16).  

Γράφημα 16: Συσχέτιση επιθυμία επιστροφής με το φύλο των μαθητών. 
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 Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους νέους να απαντήσουν σχετικά με την προοπτική 
για ενασχόληση με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο Δήμος Φιλιατών είναι κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του ορεινός δήμος όπου η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μπορεί 
να αποτελέσει μια επαγγελματική διέξοδο για τη νέα γενιά. Επίσης, ο δήμος 
περιλαμβάνει και πεδινές περιοχές όπου η γεωργία είναι ήδη ανεπτυγμένη και οι 
υδατοκαλλιέργειες είναι σημαντικός οικονομικός κλάδος για την περιοχή. 
 Όσον αφορά την προοπτική ενασχόλησης με την κτηνοτροφία, μόνο το 29% των 
μαθητών ανέφερε ότι θα μπορούσαν να το σκεφτούν θετικά. Αποδεικνύεται ότι η 
προοπτική ενασχόλησης με την κτηνοτροφία εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με το φύλο 
(χ2=10,089, df=1, p-value=0,001). Συγκεκριμένα, από το μικρό αυτό ποσοστό, το 81% 
αφορά τα αγόρια, ενώ μόλις το 19% τα κορίτσια. 

Όσον αφορά την γεωργία, το ποσοστό των μαθητών που θεωρούν ότι είναι μια 
ενδεχόμενη επαγγελματική ενασχόληση για αυτούς, είναι 40%. Από το ποσοστό αυτό, 
το 76% είναι αγόρια ενώ μόλις το 24% είναι κορίτσια (x2=9,735, df=1, p-value=0,002). 
 Παρά τις δυνατότητες του τόπου για την ανάπτυξη της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας, οι νέοι δείχνουν απροθυμία να ασχοληθούν με εργασίες του 
πρωτογενή τομέα. Η πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την 
ενασχόληση με την κτηνοτροφία και τη γεωργία στην περιοχή τους, με υψηλά 
ποσοστά, 71% και 60% αντίστοιχα. Διακρίνονται και στις απαντήσεις τους αυτές οι 
τάσεις αστυφιλίας αλλά, και ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματικός χώρος δεν 
συμβαδίζει με τα πρότυπα κοινωνικής επιτυχίας των νέων. Οι δύσκολες συνθήκες των 
αγροτικών ασχολιών στις ορεινές περιοχές, κάνουν τους νέους, και ιδιαίτερα τα 
κορίτσια, έντονα επιφυλακτικούς και τους στρέφουν σε ασχολίες εξωαγροτικού 
χαρακτήρα. 
 Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ τριών διατυπωμένων 
προτάσεων για τις ορεινές περιοχές του Δήμου, ποια τους εκφράζει καλύτερα και 
συγκεκριμένα: 
- Οι ορεινές περιοχές διαθέτουν πλούσια πολιτιστικά στοιχεία, μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον, καλή ποιότητα ζωής. 
- Είναι απομονωμένες περιοχές του Δήμου και εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια διαβίωσης. 
- Καμία από τις δύο.    
 

 
Γράφημα 17: Απόψεις για τις ορεινές περιοχές του Δήμου Φιλιατών. 
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αναγνωρίζει ότι οι ορεινές περιοχές του 
Δήμου διαθέτουν πλούσια πολιτιστικά στοιχεία και μοναδικό φυσικό περιβάλλον που 
εξασφαλίζουν καλή ποιότητα ζωής. Οι περισσότεροι μαθητές ταυτίζουν τις ορεινές 
περιοχές με τη φύση και τον πολιτισμό και όχι με την απομόνωση. Το συμπέρασμα 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι καμία από τις 
δύο προτάσεις δεν περιγράφει τα βουνά. Είτε κρίνουν πως ένας συνδυασμός των δύο 
είναι πιο σωστός, είτε ταυτίζουν τον ορεινό χώρο με άλλες έννοιες. 
 
4. Συμπεράσματα 
 
 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι η δημογραφική συρρίκνωση των νέων 
εντείνεται όλο και περισσότερο στις αγροτικές περιοχές (Dax and Fischer, 2018). Με 
την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς ενός 
ορεινού δήμου, του Δήμου Φιλιατών, να αναδειχθούν οι απόψεις τους και οι 
προσδοκίες τους για το μέλλον. 
 Από την έρευνα προέκυψε ότι οι νέοι έχουν αναπτύξει ισχυρή σχέση με τον τόπο 
τους. Το φυσικό περιβάλλον με το οποίο έρχονται καθημερινά σε επαφή, ο καθαρός 
αέρας, η ησυχία, οι χαλαροί ρυθμοί ζωής και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με την 
οικογένεια, τους φίλους και τους συντοπίτες είναι κριτήρια σημαντικά για να 
εξασφαλίσουν την παραμονή τους στον τόπο τους. Οι μαθητές αναγνωρίζουν την 
καλή ποιότητα ζωής που μπορεί να τους προσφέρει η ζωή στον τόπο τους. 

Όμως, η τάση αστικοποίησης είναι έκδηλη, ως αποτέλεσμα των περιορισμένων 
δυνατοτήτων που τους προσφέρει ο τόπος τους και τα οποία σχετίζονται με ελλιπή 
έργα υποδομής και αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών και εύρεσης εργασίας. Οι 
επιλογές για αθλητισμό και διασκέδαση αναδεικνύονται ως τα κυριότερα στοιχεία 
που οι νέοι ζηλεύουν από τη ζωή των πόλεων. Μόλις 9% των νέων δήλωσε ότι επιθυμεί 
την παραμονή στον Δήμο Φιλιατών, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ανεξάρτητα 
από την πορεία που τελικά θα ακολουθήσουν οι νέοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι 
τα κορίτσια, κυρίως, αυτά που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο και λιγότερο 
τα αγόρια. 
 Η πλειονότητα των μαθητών δείχνει απρόθυμη να ασχοληθει με εργασίες του 
πρωτογενή τομέα. Οι ιδιομορφίες των αγροτικών ασχολιών στις ορεινές περιοχές και 
οι δύσκολες συνθήκες, διαμορφώνουν μια αντίληψη που διέπεται από έντονη 
επιφυλακτικότητα. Το συμπέρασμα υπογραμμίζει τη γενικότερη τάση εγκατάλειψης 
του πρωτογενούς τομέα στις ορεινές περιοχές, που εμφανίζεται σε σχετικές μελέτες. 
Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι πιο απρόθυμα να ασχοληθούν με την 
κτηνοτροφία/γεωργία είναι τα κορίτσια. Κι αυτό αποτελεί εν δυνάμει πρόβλημα για 
το μέλλον των περιοχών αυτών. 

Είναι σημαντικό το ότι οι νέοι δεν ταυτίζουν τα βουνά με την απομόνωση παρά, 
κυρίως, τα θεωρούν συνώνυμα του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Αυτή 
τους η αίσθηση είναι ιδιαίτερα θετική και θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. Το να 
νιώθει κάποιος το βουνό ως απομόνωση ίσως τον αποθαρρύνει να εγκατασταθεί στο 
μέλλον σ' αυτό. Το να το θεωρεί τόπο πολιτισμού και καθαρού περιβάλλοντος μπορεί 
να είναι βασική αιτία επιστροφής σ' αυτόν, όπως αποδεικνύεται από σχετικές 
έρευνες.  
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 Είναι σημαντικό η τοπική κοινωνία να ακολουθήσει επιλογές και σχεδιασμό 
συγκράτησης του νεανικού πληθυσμού. Θα πρέπει οι νέοι να ενημερωθούν για τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου τους και η εκπαίδευση να λειτουργήσει ως μέσο 
για να εισάγει τους νέους στην τοπική οικονομία. Οι νέοι μέσα από την πολιτιστική 
τους ταυτότητα θα πρέπει να αισθανθούν περήφανοι για τον τόπο τους και η καλή 
ποιότητα ζωής να αποτελέσει πρότυπο διαβίωσης.  

Η εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης 
θα πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 
στην οποία οι νέοι θα μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά και να αναλάβουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο.  
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αναφέρεται συχνά ως μία οικονομική 
δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και στην ισόρροπη  ανάπτυξη της ελληνικής 
υπαίθρου σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Στην περιοχή “Σκάλα” του Δήμου Φιλιατών 
έχει αναπτυχθεί τα παλαιότερα έτη μια σημαντική τεχνική υποδομή, μέσω του 
αναδασμού και της δημιουργίας αρδευτικού δικτύου, η οποία ωστόσο μένει 
ανεκμετάλλευτη. Στην παρούσα εργασία μελετάται η δυνατότητα ανάπτυξης μικρών 
βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με δυναμικές καλλιέργειες υψηλής προσόδου, 
που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες χαμηλού οικονομικού αποτελέσματος - ανά 
μονάδα εδάφους - καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες  επιλέχθηκαν με γνώμονα την 
αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής, τα κλιματικά και εδαφολογικά 
δεδομένα της περιοχής, τις εμπορικές δυνατότητες των παραγόμενων προϊόντων  και 
την εμπειρία σε ίδιες ή παρόμοιες καλλιέργειες σε όμορες περιοχές.  

 
 

Abstract 
The growth of the primary sector is often referred to as an economic activity that 

can contribute to the recovery of the Greek economy, the creation of employment and 
the balanced development of the Greek countryside in relation to urban areas. In the 
Skala area of the Municipality of Filiates, an important technical infrastructure has 
been developed over the past years, through the land reform and the construction of 
an irrigation network, which however remains untapped. In this paper, the possibility 
of developing small sustainable agricultural holdings with high-yielding dynamic 
crops is studied, towards replacing the existing low per unit value crops. The crops 
under investigation were selected based on the utilization of the existing technical 
infrastructure, the climatic and soil conditions of the area, the market potential of the 
agricultural products and the experience in the same or similar crops in adjacent 
areas.   
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1. Εισαγωγή 
 
Συχνά αναφέρεται ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μπορεί να συμβάλει 

ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, βελτιώνοντας το εμπορικό 
ισοζύγιο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εργασίας και βοηθώντας την οικονομικά 
ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου. Η γεωργία θεωρείται, 
μετά τον τουρισμό, ως ο τομέας που μπορεί πιο εύκολα να αναπτυχθεί, καθώς δεν 
απαιτεί μεγάλα κεφάλαια, ιδιαίτερη τεχνογνωσία και προδιαγραφές. Επιπρόσθετα  η 
Ελλάδα έχει κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.   

Ο Δήμος Φιλιατών παρουσιάζει μια έντονα ανομοιογενή εικόνα ως προς την 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Το δυτικό κομμάτι του Δήμου, που αποτελεί το 
τμήμα που αντιστοιχούσε στον καποδιστριακό Δήμο Σαγιάδας γνωρίζει μεγάλη 
γεωργική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Εκεί έχουν εγκατασταθεί δυναμικές και 
εντατικές καλλιέργειες, με αιχμή του δόρατος τη μανταρινιά, οι οποίες 
εκμεταλλεύονται τόσο την υπάρχουσα τεχνική υποδομή, όσο και τις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής. Από την άλλη, στο νοτιοανατολικό κομμάτι του Δήμου, παρότι 
διαθέτει αξιόλογες υποδομές, καλή μορφολογία εδάφους (πεδινά τμήματα) και 
ενδιαφέρουσες κλιματικές συνθήκες, η γεωργία είναι υποανάπτυκτη και σε φθίνουσα 
οικονομικά και κοινωνικά πορεία. Τέλος, το ορεινό τμήμα του Δήμου (κεντρικό και 
βόρειο μέρος) γνωρίζει την πλήρη εγκατάλειψη, με την κατάσταση να μοιάζει μη 
αναστρέψιμη. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα αναδιάταξης της γεωργικής 
παραγωγής στην περιοχή «Σκάλα Φιλιατών», με σκοπό την αντικατάσταση των 
υπαρχουσών εκτατικών μορφών καλλιέργειας, με νέες, δυναμικές και πιο αποδοτικές, 
από οικονομικής πλευράς, καλλιέργειες. Η βάση για την επίτευξη αυτού του 
μετασχηματισμού είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής, όπως το 
αρδευτικό δίκτυο και η αναζήτηση του απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος της 
περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Κατόπιν της 
αναζήτησης και επιλογής των πλέον κατάλληλων καλλιεργειών, επιχειρείται η 
κατάρτιση συστημάτων καλλιέργειας και οργάνωσης βιώσιμων αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, δίνοντας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τις διέπουν.     
 
2. Περιοχή μελέτης – υφιστάμενη κατάσταση 

 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον κάμπο της περιοχής «Σκάλα Φιλιατών» και 

ειδικότερα στην «πάνω Σκάλα». Τον κάμπο μοιράζονται τέσσερα χωριά και σύμφωνα 
με τα στοιχεία του αναδασμού που έγινε στην περιοχή έχει συνολική έκταση 6.626 
στρ. από την οποία αγροτεμάχια είναι τα 5.603 στρ. (Πίνακας 1). Το μέσο μέγεθος 
των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τον αναδασμό, είναι κοντά στα 10 στρ. με την 
συντριπτική πλειονότητα να βρίσκεται στο εύρος των 5 με 20 στρ.  
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Πίνακας 1. Συνολική και καλλιεργήσιμη έκταση του κάμπου «Άνω Σκάλα» 
Φιλιατών. 

Πηγή: Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού, Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Θεσπρωτίας – ίδια επεξεργασία. 

 
 Ο κάμπος διαθέτει αρδευτικό δίκτυο κλειστών αγωγών και αντίστοιχο ΤΟΕΒ, που 

όμως έχει σταματήσει να λειτουργεί. Έτσι από αρδευόμενος έχει γίνει ξηρικός και 
μόνο ορισμένα χωράφια αρδεύονται με ίδια μέσα (πηγάδια, γεωτρήσεις). Η κύρια 
χρήση του είναι για εκτατικές καλλιέργειες (π.χ. μηδική) και για βόσκηση 
(χορτολίβαδα). Επισημαίνεται ότι ένα συλλογικό δίκτυο άρδευσης υπό πίεση 
(κλειστών αγωγών) θεωρείται οικονομικότερο, αποδοτικότερο και προτιμότερο από 
ένα ανοικτό δίκτυο ή ένα ατομικό δίκτυο άρδευσης, καθώς συνδυάζει μεγάλο χρόνο 
ζωής, εύκολη συντήρηση, καλύτερη διαχείριση και μειωμένες απώλειες. Όμως, η ορθή 
λειτουργία ενός συλλογικού δικτύου απαιτεί σαφείς κανόνες που τηρούνται 
απαρέγκλιτα από το σύνολο των εμπλεκόμενων παραγωγών, εγκαθιστώντας και 
τηρώντας ένα διαχειριστικό μοντέλο (Αραμπατζής κ.ά., 2018).       

Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από την περιοχή, τα εδάφη του κάμπου 
είναι βαθιά, γόνιμα, μέσης σύστασης (πηλώδη), ασβεστούχα και αλκαλικής 
αντίδρασης (ph≈7,5). Οι χειμώνες είναι δροσεροί με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει 
συχνά κάτω από το μηδέν, καθιστώντας απαγορευτική την καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών, τα οποία αποτελούν τη δυναμικότερη καλλιέργεια του Δήμου στον 
κάμπο Κεστίνης – Σαγιάδας, υπο την ευνοϊκή επίδραση της γειτονικής θάλασσας. Δεν 
βρέθηκαν επίσημα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή, αλλά αξιοποιήθηκε η 
εμπειρία των ντόπιων κατοίκων και παραγωγών.  

 
3. Προτεινόμενες δυναμικές καλλιέργειες στον κάμπο Σκάλας Φιλιατών 

 
Με τον όρο «εντατικότητα» εννοούμε την ποσότητα εργασίας και  κεφαλαίου, 

που απορροφάται ανά μονάδα (π.χ. στρέμμα) ενός κλάδου φυτικής παραγωγής 
(Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1992). Οι δυναμικές καλλιέργειες είναι εντατικές 
καλλιέργειες που επιτυγχάνουν υψηλότερη πρόσοδο (αξία παραγόμενου προϊόντος) 
ανά μονάδα εδάφους, απαιτώντας όμως υψηλότερο κεφάλαιο και περισσότερη 
εργασία, σε σχέση με τις εκτατικές (ή μεγάλης καλλιέργειας), οι οποίες απαιτούν 
μεγάλες εκτάσεις και την πλήρη μηχανοποίηση τους για να καταστούν οικονομικά 
συμφέρουσες. Στις δυναμικές καλλιέργειες ανήκουν τα οπωροφόρα δέντρα και τα 
κηπευτικά, καλλιεργούμενα σχεδόν αποκλειστικά σε αρδευόμενες εκτάσεις.  

Οι δυναμικές καλλιέργειες είναι οι πλέον κατάλληλες για μικρούς κλήρους, 
απαιτούν όμως έγγειο-τεχνικές υποδομές (άρδευση, δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα κ.ά.) 

Τοπική κοινότητα Συνολική έκταση 
(στρ.) 

Έκταση αγροτεμαχίων 
(στρ.) 

Αετός 2.516 2.181 
Πηγαδούλια 2.382 2.039 
Παλαιοκκλήσι 846 633 
Παλαιοχώρι (Μουζάκα) 882 750 
Σύνολο 6.626 5.603 
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που η περιοχή μελέτης διαθέτει, παρότι είναι σε αχρησία ή μη λειτουργούσες. Για την 
επιλογή των κατάλληλων καλλιεργειών λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες όπως 
η ύπαρξη κατάλληλων εδαφοκλιματικών συνθηκών, έγγειο–τεχνικών έργων, δικτύου 
εμπορίας ή εμπορικών προοπτικών, ανθρώπινο δυναμικό, εμπειρία στην καλλιέργεια 
ή σε αντίστοιχη κ.ά.  

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μιας περιοχής, από τη μία πλευρά, αποτελούν αιτία 
περιορισμού για ορισμένες καλλιέργειες (π.χ. εσπεριδοειδή στην περιοχή μελέτης 
λόγω παγετών), από την άλλη καθίστανται το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε 
σχέση με άλλες περιοχές, όταν ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις των 
καλλιεργειών (π.χ. ύπαρξη ψύχους το χειμώνα για διακοπή του λήθαργου των 
οφθαλμών στα φυλλοβόλα). Σύμφωνα με μοντέλα πρόβλεψης της κλιματικής 
αλλαγής, σε ζεστές περιοχές της Μεσογείου αναμένεται να παρατηρηθεί σημαντική 
μείωση στη συσσώρευση ψύχους από τα φυτά, με δυσμενείς συνέπειες στην 
ανθοφορία και καρποφορία τους (Παντελίδης, Δραγούδη και Βασιλακάκης, 2018).  
Περιοχές που καλύπτουν οριακά τις ανάγκες για ώρες ψύχους (Θ<7 0C) θα 
εμφανίσουν πρώτες και πιο έντονα το πρόβλημα και καθώς πρόκειται για πολυετείς 
εγκατεστημένες καλλιέργειες, τα περιθώρια αντίδρασης από τους παραγωγούς είναι 
ελάχιστα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και θεωρώντας λειτουργικές 
τις υποδομές, προτείνονται και αναλύονται ως προς την οικονομική βιωσιμότητά τους 
οι καλλιέργειες ακτινίδιου, πράσινου σπαραγγιού, δαμάσκηνου και κηπευτικών.  
 
3.1 Ακτινίδιο 

Το ακτινίδιο (είδος Actinidia chinensis, γένος Actinidia, οικ. Actinidiaceae) είναι 
φυτό, δίοικο, φυλλοβόλο, πολυετές και αναρριχώμενο, με καταγωγή από την Κίνα 
(Ποντίκης, 1996). Καλλιεργείται υποστηριζόμενο κυρίως σε κρεββατίνα και λιγότερο 
σε ημικρεββατίνα και γραμμοειδές. Ως προς το κλίμα, ευδοκιμεί σε ήπια κλίματα, 
απαιτεί 500 με 700 ώρες ψύχους (<7 oC) για διακοπή του λήθαργου, αντέχει τους 
χειμωνιάτικους παγετούς (έως -12 oC ) ενώ δεν ανέχεται όψιμους ανοιξιάτικούς 
παγετούς, πρώιμους φθινοπωρινούς (ζημιά στον καρπό) και ισχυρούς ανέμους 
ιδιαίτερα κατά τις αρχές της βλαστικής περιόδου. Ως προς το έδαφος προτιμά 
ουδέτερα έως αλαφρά όξινα εδάφη (ph = 6-7), βαθιά και με καλή αποστράγγιση. Από 
τις υπάρχουσες καλλιέργειες (Άρτα, Θεσπρωτία), διαπιστώθηκε ότι ευδοκιμεί και σε 
ασβεστούχα ελαφρά αλκαλικά εδάφη (ph = 7,5), με ευνοϊκή επίδραση στην πρωίμιση 
της παραγωγής. Έχει μεγάλες υδατικές ανάγκες (700-800 mm/έτος την περίοδο 
καλλιέργειας), με διαθέσιμο αρδευτικό νερό από τον Απρίλιο. 

Η καλλιέργεια του ακτινιδίου στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση τα τελευταία 
χρόνια. Η Ελλάδα αποτελεί την τρίτη εξαγωγό χώρα στον κόσμο πίσω από τις Νέα 
Ζηλανδία και Ιταλία, προσπερνώντας τη Χιλή το 2017, και τη δεύτερη παραγωγό στην 
Ευρώπη, με την παραγωγή να κινείται τα τελευταία χρόνια από 170.000 έως 200.000 
τόνους. Υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα εμπορίας, στοιχεία τιμών τελευταίας 
δεκαετίας και εμπειρία στην καλλιέργεια αφού υφίσταται σε όμορες περιοχές εντός 
του Δήμου Φιλιατών.      
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3.2 Πράσινο Σπαράγγι 
Το σπαράγγι (Asparagus officinalis,  οικογένεια Liliaceae) είναι πολυετής θάμνος 

που καλλιεργείται για τους τρυφερούς σαρκώδεις βλαστούς, άσπρους (υπόγεια 
ανάπτυξη) ή πράσινους (υπέργεια καλλιέργεια). Αντέχει και χρειάζεται ψύχος κατά 
το χειμώνα για καλή παραγωγή, ενώ η πρώιμη άνοιξη είναι επιθυμητή για επίτευξη 
υψηλών τιμών διάθεσης. Προτιμά ελαφρά έως μέσης σύστασης εδάφη ουδέτερα ή 
ελαφρά όξινα. Το πράσινο σπαράγγι έχει χαμηλότερο κόστος καλλιέργειας, πιο 
σταθερές τιμές και μικρότερες απαιτήσεις σε καλλιεργητική τεχνική.  

Το σπαράγγι είναι εξαγώγιμο προϊόν, υπάρχουν δίκτυα εμπορίας με το 
πλησιέστερο στο Αγρίνιο. Όμως οι παραγωγοί θα πρέπει να μεταφέρουν το προϊόν 
μέχρι τον έμπορο. Η παραγωγή του σπαραγγιού δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα από 
παραγωγούς, καθώς θα πρέπει να παράγεται μία ικανή ποσότητα για μεταφορά ή 
συσκευασία.  
 
3.3 Δαμάσκηνο 

Η Ευρωπαϊκή Δαμασκηνιά (Prunus domestica, γένος Prunus, οικ. Rosaceae) είναι 
φυλλοβόλο δέντρο που προσαρμόζεται και ευδοκιμεί σε ευρεία ποικιλία κλιματικών 
και εδαφικών συνθηκών (Ποντίκης, 1996). Αντέχει σε χειμερινούς παγετούς έως -20 
οC, αποφεύγει τους πρώιμους ανοιξιάτικους παγετούς (οψιμανθής), ανέχεται 
περισσότερο από τα άλλα πυρηνόκαρπα τα υγρά και βαριά εδάφη και το ph δεν είναι 
περιοριστικός παράγοντας (Βασιλακάκης & Θεριός, 1992). Υγρασία και βροχές την 
άνοιξη (κατά την άνθηση) δεν είναι επιθυμητές.  

Στην περιοχή δεν υπάρχει δεντροκομική εμπειρία για το συγκεκριμένο είδος, το 
οποίο όμως δεν είναι από τα πλέον απαιτητικά σε καλλιεργητικές τεχνικές, όπως η 
ροδακινιά ή η μηλιά. Δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο εμπορίας και ο καλλιεργητής 
θα πρέπει να αναζητήσει τον τρόπο διάθεσης.   
 
3.4 Κηπευτικά 

Τα κηπευτικά είναι ετήσιες καλλιέργειες που συμπληρώνουν τον καλλιεργητικό 
και οικονομικό τους κύκλο μέσα στο έτος. Διακρίνονται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη 
(θερμοκήπια) και υπαίθριες. Η περιοχή μελέτης κλιματολογικά δεν έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποίες έχουν πολύ 
υψηλό κόστος εγκατάστασης και απαιτήσεις σε κεφάλαια για την κατασκευή των 
θερμοκηπίων.  

Ένα σχέδιο αγροτικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και 
μονοετείς καλλιέργειες, οι οποίες θα στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα μέχρι να 
αρχίσουν να αποδίδουν οι πολυετείς, ενώ στη συνέχεια θα μειώνουν το ρίσκο μέσω 
της διασποράς σε πολλές καλλιέργειες – τουλάχιστον τρεις. Για το λόγο ότι σημαντικό 
κεφάλαιο έχει επενδυθεί στις πολυετείς καλλιέργειες, πρέπει να επιλεγούν εκείνες 
που έχουν χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες, υψηλές απαιτήσεις σε εργατικά (διαθέσιμα 
τα πρώτα έτη) και καλές προοπτικές εμπορίας. Ενδεικτικά ως τέτοιες αναφέρονται η 
μπάμια, το φασολάκι και η πιπεριά. 
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4. Οικονομική αξιολόγηση προτεινόμενων καλλιεργειών 
 
Για τον έλεγχο της βιωσιμότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων των 

προτεινόμενων καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow Method) και υπολογίστηκαν και 
αξιοποιήθηκαν ως οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 
και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ).  Ως ταμειακή ροή ορίζεται  το αλγεβρικό 
άθροισμα των εισροών και εκροών σε ετήσια βάση. Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 
είναι η διαφορά της παρούσας αξίας των ετήσιων καθαρών ταμειακών ροών μείον την 
επένδυση και υπολογίζεται από τον πίνακα των ταμειακών ροών. Ως Εσωτερικός 
Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) του κεφαλαίου ορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης που 
μηδενίζει την ΚΠΑ. Για να είναι μία επένδυση συμφέρουσα θα πρέπει ο ΕΒΑ να είναι 
μεγαλύτερος από το επιτόκιο προεξόφλησης (Καλιαμπάκος και Δαμίγος, 2012).    

Για την κατάστρωση του πίνακα ταμειακών ροών υπολογίστηκε το ακαθάριστο 
εισόδημα, ως η συνολικά παραγόμενη ποσότητα προϊόντων εκφρασμένη σε χρήμα, 
και οι παραγωγικές δαπάνες, που αποτελούν την καταβαλλόμενη ή υπολογιζόμενη 
αμοιβή των  συντελεστών παράγωγής, δηλαδή του εδάφους, της εργασίας και του 
κινητού και σταθερού κεφαλαίου (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1992). Για τον 
υπολογισμό τόσο του ακαθάριστου εισοδήματος (παραγόμενο προϊόν επί της τιμής 
πώλησης), όσο και του κόστους παραγωγής, χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση στοιχεία 
που συλλέχθηκαν από την περιοχή μελέτης και όμορες περιοχές που υπάρχουν οι 
προαναφερόμενες καλλιέργειες. 

Παράλληλα καταστρώθηκε για κάθε καλλιέργεια ένας δεύτερος πίνακας 
ταμειακών ροών, στον οποίο αφαιρέθηκε η προσφερόμενη ίδια εργασία του 
παραγωγού από το κόστος παραγωγής.       
 
4.1 Κοινές παραδοχές 

Σε όλες τις καλλιέργειες υπολογίστηκε κόστος ενοικίου γης, τεκμαρτό ή 
καταβαλλόμενο, που για την περιοχή μελέτης προσδιορίστηκε στα 30€/στρ. 
Επισημαίνεται ότι το κόστος του εδάφους στην αγροτική οικονομία περιλαμβάνεται 
στο κόστος παραγωγής ακόμη και για ιδιόκτητα αγροτεμάχια, καθώς η δέσμευσή του 
στην παραγωγική διαδικασία στερεί το ενοίκιο στην περίπτωση μίσθωσης προς 
τρίτους. Ωστόσο το υπολογιζόμενο ή τεκμαρτό ενοίκιο αποτελεί μέρος του αγροτικού 
εισοδήματος (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1992). 

Το κόστος άρδευσης εκτιμήθηκε στα 30€/στρ. ενώ το σύστημα άρδευσης 
(σωλήνες, σταλάκτες, συνδέσεις κ.ά.) στα 150€/στρ. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι 
καλλιέργειες είναι αρδευόμενες. Επίσης έχει υπολογιστεί κόστος περίφραξης ίσο με 
200€/στρ. για υλικά και τοποθέτηση.   

Οι υπολογισμοί έγιναν με φορολογικό συντελεστή 22% επί του φορολογητέου 
εισοδήματος, ο συντελεστής απόσβεσης των παγίων που αποσβένονται ορίστηκε, 
βάσει νομοθεσίας, στο 10% (Νόμος 4172/2013), ενώ οι αποσβέσεις ξεκινάνε μετά από 
τρία χρόνια, καθώς θεωρήθηκε ότι πρόκειται για νέα επιχείρηση. Η εκμετάλλευση δεν 
διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό και μισθώνεται όταν είναι απαραίτητος για τις 
καλλιεργητικές εργασίες. 
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Τέλος δεν ελήφθησαν υπόψη τυχόν αγροτικές ενισχύσεις, αφενός μεν γιατί η 
βασική ενίσχυση εν είδει δικαιωμάτων λαμβάνεται – όταν λαμβάνεται -  ανεξάρτητα 
από το είδος της καλλιέργειας ή και χωρίς καλλιέργεια, αφετέρου δε οι προτεινόμενες 
καλλιέργειες δεν λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση. Δηλαδή οι ίδιες οι καλλιέργειες 
δεν επιδοτούνται, μπορεί όμως ο παραγωγός να λαμβάνει ενισχύσεις. Όλες οι 
καλλιέργειες είναι έκτασης 10 στρεμμάτων, εκτός των κηπευτικών που είναι 5 
στρεμμάτων. Το επιτόκιο προεξόφλησης για όλες τις καλλιέργειες ορίστηκε στο 6%. 
 
4.2 Ειδικές παραδοχές 
4.2.1 Καλλιέργεια Ακτινίδιου 

Το κόστος των πολυετών καλλιεργειών αναλύεται στο κόστος εγκατάστασης της 
καλλιέργειας και στο ετήσιο κόστος παραγωγής. Τα στοιχεία για την καλλιέργεια του 
ακτινιδίου συλλέχτηκαν από προσωπική επικοινωνία με καλλιεργητές της 
Θεσπρωτίας και της Άρτας. Η καλλιέργεια έχει πυκνότητα 50 φυτών/ στρέμμα, 
ξεκινάει να αποδίδει στον 3ο χρόνο και φτάνει στην πλήρη παραγωγή τον 6ο χρόνο, 
με 4.000 kg/στρ. και τιμή 0,40 €/kg, ενώ ο συνολικός χρόνος της καλλιέργειας για 
την παρούσα οικονομική ανάλυση είναι 20 έτη.  

Στο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται πέραν των προαναφερθέντων (βλ. 
ενότητα 4.1), η προετοιμασία του εδάφους (30 €/στρ.), η βασική λίπανση (100 
€/στρ.), η αγορά των φυτών (4,5 €/φυτό), η αγορά υποστύλωσης (200 €/στρ.), η 
φύτευση και εγκατάσταση υποστύλωσης (300 €/στρ), εργαλεία (100 €/στρ) και 
λοιπά έξοδα (85 €/στρ.). Συνολικά, το κόστος εγκατάστασης υπολογίστηκε σε 1.400 
€/στρ. Το κόστος καλλιέργειας για τα έτη μέχρι την είσοδο στην καρποφορία 
ανέρχεται σε 310 €/στρ. (250 €/στρ. όταν προσφέρεται ίδια εργασία) ανά έτος, ενώ 
απαιτούνται επιπλέον 500 €/στρ. ως κεφάλαιο κίνησης (400 €/στρ. όταν 
προσφέρεται ίδια εργασία). Συνολικά, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι 2.520 €/στρ. 
ή 2.300 €/στρ. όταν προσφέρεται ίδια εργασία.   

Στο κόστος καλλιέργειας, εκτός από το ενοίκιο και την άρδευση, στην πλήρη 
παραγωγή υπολογίζονται: λίπανση (100€/στρ.), ζιζανιοκτονία (30 €/στρ.), 
φυτοπροστασία (50 €/στρ), ορμόνη (50 €/στρ), αραίωμα (150 €/στρ), συγκομιδή 
(0,06 €/kg ή 240 €/στρ.), κλάδεμα (3 €/δέντρο), ασφάλιση ΕΛΓΑ (39 €/στρ.) και 
λοιπά κόστη 50 €/στρ. με το συνολικό κόστος καλλιέργειας γύρω στα 930 €/στρ. Η 
δυνατότητα παροχής προσωπικής ή οικογενειακής εργασίας αφορά στο κλάδεμα, εν 
μέρει στο αραίωμα και λιγότερο στην συγκομιδή, με την αμοιβή της να υπολογίζεται 
στην πλήρη παραγωγή στα 300 €/στρ.  

 
4.2.2 Καλλιέργεια Πράσινου Σπαραγγιού 

Τα στοιχεία για την καλλιέργεια του Σπαραγγιού συλλέχτηκαν από προσωπική 
επικοινωνία με τον υπεύθυνο γεωπόνο του αγροτικού συνεταιρισμού Αγρινίου 
«ΑΧΕΛΩΟΣ» αλλά και στοιχεία της ελληνικής βιβλιογραφίας. Η καλλιέργεια έχει 
πυκνότητα 1600-1800 φυτών/στρ., ξεκινάει να αποδίδει τον 2ο χρόνο και φτάνει στην 
πλήρη παραγωγή τον 4ο χρόνο, με 600 kg/στρ. και τιμή 2 €/kg, ενώ ο συνολικός 
χρόνος της καλλιέργειας για την οικονομική ανάλυση είναι 12 έτη. 

Το κόστος εγκατάστασης υπολογίστηκε στα 1.450 €/στρ. και περιλαμβάνει εκτός 
από την περίφραξη και το σύστημα άρδευσης: προετοιμασία του εδάφους (40 €/στρ), 
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βασική λίπανση (100 €/στρ.), αγορά φυτών (0,5 €/ρίζωμα), φύτευση (100 €/στρ) και 
λοιπά έξοδα (50 €/στρ). Το κόστος καλλιέργειας για το έτος πριν την είσοδο στην 
καρποφορία ανέρχεται στα 320 €/στρ., ενώ απαιτούνται επιπλέον 300 €/στρ. ως 
κεφάλαιο κίνησης (200 €/στρ. όταν προσφέρεται ίδια εργασία). Συνολικά οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι 2.070 €/στρ. ή 1.970 €/στρ. όταν προσφέρεται ίδια 
εργασία. 

Το κόστος καλλιέργειας στην πλήρη παραγωγή ανέρχεται στα 800 €/στρ. και 
αναλύεται στα επιμέρους κόστη ενοικίου (30 €/στρ), άρδευσης (30 €/στρ.), 
ζιζανιοκτονίας (40 €/στρ.), φυτοπροστασίας (200 €/στρ.), λίπανσης (50 €/στρ.), 
συγκομιδής (300 €/στρ), πλαστικών φύλλων χαμηλής κάλυψης (50 €/στρ), 
φθινοπωρινής κοπής (20 €/στρ.), ασφάλιστρου ΕΛΓΑ (32 €/στρ.) και λοιπών εξόδων 
(48 €/στρ.). Το κόστος καλλιέργειας το 2ο χρόνο διαμορφώνεται στα 450 €/στρ. και 
τον 3ο στα 600 €/στρ. Η δυνατότητα παροχής προσωπικής ή οικογενειακής εργασίας 
αφορά κυρίως στην συγκομιδή και υπολογίστηκε στα 250 €/στρ.  
 
4.2.3 Καλλιέργεια Δαμάσκηνου 

Τα στοιχεία για την καλλιέργεια του δαμάσκηνου προέρχονται βασικά από 
βιβλιογραφικές πηγές. Η καλλιέργεια έχει πυκνότητα 40 φυτών/στρέμμα, εισέρχεται 
στην καρποφορία τον 4ο  χρόνο και φτάνει στην πλήρη παραγωγή τον 7ο  χρόνο, με 
3.000 kg/στρ. και τιμή 0,5 €/kg. Ο συνολικός χρόνος της καλλιέργειας για την 
παρούσα οικονομική ανάλυση είναι 20 έτη, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να 
αποδίδει σταθερά για περισσότερο από  30 χρόνια. 

Το κόστος εγκατάστασης της δαμασκηνιάς είναι χαμηλότερο από αυτό του 
ακτινιδίου και του σπαραγγιού. Υπολογίστηκε στα 850 €/στρ. και περιλαμβάνει, 
επιπλέον της περίφραξης και του συστήματος άρδευσης, την προετοιμασία του 
εδάφους (60 €/στρ), τη βασική λίπανση (100 €/στρ.), την αγορά φυτών (2,5 €/φυτό), 
τη φύτευση (100 €/στρ), την αγορά εργαλείων (100 €/στρ.) και τα λοιπά έξοδα (40 
€/στρ). Το κόστος καλλιέργειας για τα έτη μέχρι την είσοδο στην καρποφορία 
ανέρχεται στα 250 €/στρ. ανά έτος, ενώ απαιτούνται επιπλέον 600 €/στρ. ως 
κεφάλαιο κίνησης. Συνολικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι 2.100 €/στρ.  

Το κόστος καλλιέργειας στην πλήρη παραγωγή ανέρχεται στα 950 €/στρ. και 
αναλύεται στα επιμέρους κόστη ενοικίου (30 €/στρ.), άρδευσης (30 €/στρ.), 
ζιζανιοκτονίας (30 €/στρ.), φυτοπροστασίας (200 €/στρ.), λίπανσης (100 €/στρ.), 
συγκομιδής (370 €/στρ), κλαδέματος (100 €/στρ.), ασφάλιστρου ΕΛΓΑ (48 €/στρ.) 
και λοιπών εξόδων (42 €/στρ.). Η δυνατότητα παροχής προσωπικής ή οικογενειακής 
εργασίας αφορά κυρίως στο κλάδεμα και στη συγκομιδή και υπολογίστηκε στα 300 
€/στρ. στην πλήρη παραγωγή. 
 
4.2.4 Καλλιέργεια ετήσιων κηπευτικών 

Στις μονοετείς καλλιέργειες δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης της καλλιέργειας 
παρά μόνο το κόστος περίφραξης του αγροτεμαχίου και αγοράς αρδευτικού 
εξοπλισμού. Για αγροτεμάχιο 5 στρ. το παραπάνω κόστος υπολογίστηκε στα 2.000€. 
Επιπλέον απαιτείται κεφάλαιο κίνησης 3.000 €. Η καλλιέργεια που επιλέχθηκε για 
τις οικονομικές παραδοχές είναι η μπάμια, απαιτητική σε εργασία όχι όμως και σε 
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κεφάλαιο. Λήφθηκε χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό των ΚΠΑ και ΕΒΑ ίσο με 
10 έτη. Η τιμή πώλησης καθορίστηκε στα 1,5 €/kg και η παραγωγή στα 800 kg/στρ. 

Το κόστος καλλιέργειας ανέρχεται στα 1.160 €/στρ και περιλαμβάνει ενοίκιο (30 
€/στρ.), άρδευση (30 €/στρ.), καλλιέργεια εδάφους (60 €/στρ.), λίπανση (100 
€/στρ.), αγορά σπόρου (20 €/στρ), σπορά (20 €/στρ), ζιζανιοκτονία (100 €/στρ), 
φυτοπροστασία (100 €/στρ), συγκομιδή (600 €/στρ), ασφάλιστρο ΕΛΓΑ (36 €/στρ.) 
και λοιπά έξοδα (64 €/στρ.). Η δυνατότητα παροχής προσωπικής ή οικογενειακής 
εργασίας αφορά κυρίως στη συγκομιδή και υπολογίστηκε στα 600 €/στρ. 

 
4.3 Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης μεμονωμένων καλλιεργειών 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης των προτεινόμενων 
καλλιεργειών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Όπως φαίνεται, όλες οι προτεινόμενες 
καλλιέργειες, με πληρωμένους όλους τους συντελεστές παραγωγής, εμφανίζουν μη 
ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα και δεν αποτελούν ελκυστικές επενδύσεις. 
Πιο αναλυτικά, το ακτινίδιο είναι στα όρια της αποδεκτής επένδυσης πετυχαίνοντας 
ελαφρώς καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα με την ΚΠΑ στις 15.500 € περίπου και 
τον ΕΒΑ στο 11%, ενώ το μέγιστο ετήσιο εισόδημα μετά φόρων επιτυγχάνεται από τον 
έκτο χρόνο και είναι της τάξης των 5.400 €. Πράσινο σπαράγγι και δαμάσκηνο 
εμφανίζουν χειρότερες οικονομικές επιδόσεις, με ΚΠΑ 1.200€ και 8.400€, 
αντίστοιχα, και ΕΒΑ πολύ κοντά στο επιτόκιο προεξόφλησης (7% και 9%, αντίστοιχα). 
Το ετήσιο εισόδημα στο δαμάσκηνο είναι μεγαλύτερο από του σπαραγγιού (4.400 € 
έναντι 3.300 €), αλλά επιτυγχάνεται σημαντικά αργότερα (το έβδομο έτος έναντι του 
τέταρτου για το σπαράγγι). Τα ετήσια κηπευτικά (μπάμια) εμφανίζουν ζημιές.  

 
Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης 

 

Καλλιέργεια ΚΠΑ ΕΒΑ 
Εισόδημα 

(μετά 
φόρων) 

Ακτινίδιο 10 στρ.  
Χωρίς οικογενειακή εργασία 
Με οικογενειακή εργασία 

15.665 
40.743 

10,6% 
17,5% 

>6 έτη 
5.426 
7.766 

Πράσινο σπαράγγι 10 στρ. 
Χωρίς οικογενειακή εργασία 
Με οικογενειακή εργασία 

1.281 
15.120 

6,9% 
15,3% 

>4 έτη 
3.373 
5.323 

Δαμάσκηνο 10 στρ. 
Χωρίς οικογενειακή εργασία 
Με οικογενειακή εργασία 

8.413 
25.661 

8,9% 
13,5% 

>7 έτη 
4.411 
6.751 

Ετήσια κηπευτικά 5 στρ.   >1 έτος 
Χωρίς οικογενειακή εργασία 
Με οικογενειακή εργασία 

-1.885 
15.337 

0% 
50% 

196 
2.536 

Αγροτική εκμετάλλευση 30στρ. 
Χωρίς οικογενειακή εργασία 
Με οικογενειακή εργασία 

13.586 
83.204 

8,2% 
18,6% 

>6 έτος 
11.927 
19.727 
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Η εικόνα αλλάζει σημαντικά για όλες τις καλλιέργειες, όταν λαμβάνεται υπόψη η 
προσφερόμενη προσωπική ή οικογενειακή εργασία. Το ακτινίδιο πετυχαίνει και πάλι 
τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, με ΚΠΑ κοντά στις 40.000€, ΕΒΑ 17,5% και 
εισόδημα μετά φόρων (μετά τον 6ο χρόνο) στις 7.700€. Το δαμάσκηνο υπερτερεί σε 
εισόδημα σε σχέση με το σπαράγγι (6.700 € έναντι 5.300 €), έρχεται όμως αρκετά 
αργότερα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Έτσι ο ΕΒΑ για το σπαράγγι είναι 
ικανοποιητικότερος από το δαμάσκηνο (15,3% έναντι 13,5%). Στην μπάμια, ο πολύ 
υψηλός ΕΒΑ (50%) οφείλεται στο μικρό κεφάλαιο επένδυσης. Το μέγεθος που έχει 
οικονομικό ενδιαφέρον είναι το ετήσιο εισόδημα, το οποίο φτάνει τις 2.500€ περίπου. 
 
5. Οργάνωση αγροτικής εκμετάλλευσης 

 
Από τα συστήματα οργάνωσης της αγροτικής εκμετάλλευσης, διακρίνεται το 

σύστημα της πολυκαλλιέργειας, ως η σύγχρονη καλλιέργεια πολλών φυτών μέσα σε 
μια γεωργική εκμετάλλευση και το σύστημα της ολίγο- ή μονοκαλλιέργειας, ως την 
σύγχρονη καλλιέργεια ενός περιορισμένου αριθμού φυτών ή ενός μόνο είδους μέσα 
σε μία αγροτική εκμετάλλευση (Κιτσοπανίδης και Καμενίδης, 1992). Η 
πολυκαλλιέργεια έχει το πλεονέκτημα της διασποράς του ρίσκου, καθώς τυχόν 
αποτυχία ενός είδους καλλιέργειας, αντισταθμίζεται από τις υπόλοιπες, έχει όμως το 
μειονέκτημα της έλλειψης εξειδίκευσης και οικονομίας κλίμακας. Από την άλλη, η 
μονοκαλλιέργεια ως μορφή απόλυτης εξειδίκευσης στη γεωργική παραγωγή, 
εμφανίζει το σημαντικό μειονέκτημα της αποκλειστικής εξάρτησης του οικογενειακού 
εισοδήματος από μία μόνο καλλιέργεια. Η ολιγοκαλλιέργεια στην φυτική παραγωγή 
αποτελεί το επικρατούν σύγχρονο σύστημα καλλιέργειας, καθώς συνδυάζει την 
αυξημένη εξειδίκευση και τη σχετική διασπορά του ρίσκου, εξασφαλίζοντας ένα 
σταθερό οικογενειακό εισόδημα. 

Η οργάνωση της παραγωγής σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων για μία 
περιοχή λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα των διαφόρων 
καλλιεργειών αλλά και τη διαθεσιμότητα των συντελεστών παραγωγής, το μέγεθος 
της αγροτικής εκμετάλλευσης, τις εμπορικές δυνατότητες των παραγόμενων 
προϊόντων, την ύπαρξη δικτύου εμπορίας, την ύπαρξη εμπειρίας στα είδη των 
καλλιεργειών, το απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής στις διάφορες 
καλλιέργειες κ.ά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής και τα επί 
μέρους οικονομικά αποτελέσματα των προτεινόμενων καλλιεργειών, καταστρώθηκε 
ένα ενδεικτικό σχέδιο αγροτικής εκμετάλλευσης συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων, 
που συνίσταται στο ολιγοκαλλιεργητικό σύστημα τριών ειδών: 15 στρεμμάτων 
ακτινιδίου, 10 στρεμμάτων πράσινου σπαραγγιού και 5 στρεμμάτων ετήσιων 
κηπευτικών (μπάμιας).  

Για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων θεωρήθηκε ότι πρόκειται για 
μια νέα επιχείρηση, που δεν διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό και αγροτικές 
εκτάσεις. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 22%, ενώ συνεκτιμήθηκε αφορολόγητο, 
όπως αυτό θα διαμορφωθεί στα 5.000 €. Επιπλέον υπολογίστηκαν ασφαλιστικές 
εισφορές ΕΦΚΑ ίσες με 120 €/μήνα. Το συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται ανέρχεται 
στις 60.000 € και περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης (37.500 €), επιπλέον 
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καλλιεργητικές τα δύο πρώτα χρόνια (12.500 €) και κεφάλαιο κίνησης (10.000 €). 
Εξετάστηκαν δύο σενάρια ανάλογα με το αν προσφέρεται προσωπική/οικογενειακή 
εργασία στην εκμετάλλευση. Οι καλλιέργειες επιλέχτηκαν μεταξύ άλλων κριτηρίων 
και ως προς τη δυνατότητα της χρονικής διαφοροποίησης των απαιτήσεων σε 
εργασία που μπορεί να προσφερθεί από τον παραγωγό (χρονική κλιμάκωση). Tο 
επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε στο 6%, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της 
επένδυσης ορίστηκε στα 15 έτη, καθώς είναι το άνω όριο της οικονομικής ζωής του 
σπαραγγιού. Η οικονομική ζωή του ακτινιδίου προφανώς εκτίνεται και πέραν των 15 
ετών. Στην ανάλυση δεν υπολογίστηκε ο συμψηφισμός των αρνητικών χρήσεων των 
πρώτων ετών με τις θετικές των επόμενων (δυνατότητα μεταφοράς αρνητικών 
χρήσεων – ζημιών για μια πενταετία), για λόγους συντηρητικής εκτίμησης.  

Τα αποτελέσματα των δύο σεναρίων (αγροτική εκμετάλλευση με και χωρίς 
οικογενειακή εργασία) φαίνονται στον Πίνακα 2.  Τα οικονομικά αποτελέσματα στην 
περίπτωση του πρώτου σεναρίου (αμοιβή όλων των παραγωγικών συντελεστών) 
κρίνουν την επένδυση οριακά αποδεκτή, με ΚΠΑ ίση με 13.600 € περίπου και ΕΒΑ 
ίσο με 8,2%. Θετική χρήση επιτυγχάνεται τον 4ο χρόνο και το μέγιστο καθαρό 
εισόδημα από τον 6ο χρόνο είναι ίσο με 11.927€. Στο δεύτερο σενάριο (αφαίρεση της 
ατομικής/οικογενειακής εργασίας από το καλλιεργητικό κόστος) επιτυγχάνονται 
σαφώς καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Η ΚΠΑ αυξάνεται σε 83.204€ και ο ΕΒΑ 
σε 18,6%. Θετική χρήση εμφανίζεται από το 3ο έτος, ικανοποιητικό εισόδημα 
(περίπου 11.400 €) από το 4ο έτος, ενώ στο 6ο έτος επιτυγχάνεται το μέγιστο καθαρό 
εισόδημα στις 19.727 €. Η μέση καθαρή ταμειακή ροή είναι ίση με 12.250 €.      

 
6. Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, τεχνικές διαστάσεις του 
προβλήματος 
 

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μελέτης δεν μπορεί να 
απομονωθεί από τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και τεχνικές της διαστάσεις, 
εξετάζοντας μόνο την οικονομική πτυχή. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ανάπτυξης δεν πρέπει να υποτιμηθούν αλληλεξαρτήσεις και 
αλληλεπιδράσεις των θεμελιακών συστατικών της, δηλαδή των οικονομικών, 
κοινωνικών, πολιτικών, τεχνικών/τεχνολογικών και πολιτισμικών ενεργημάτων 
(Ρόκος, 2004). 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οι τοπικές κοινότητες όπου ανήκει ο κάμπος 
της Σκάλας Φιλιατών αριθμούν 478 κατοίκους (Αετός: 134, Πηγαδούλια: 116, 
Παλαιοκκλήσι: 86 και Παλαιοχώρι: 142). Ο πληθυσμός αυτός είναι κατά βάση 
γερασμένος. Τοπικά δεν φαίνεται να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα 
υποστηρίξει μια δυναμική αναπτυξιακή οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη, το 
επάγγελμα του αγρότη (έτι δε περισσότερο του κτηνοτρόφου) είναι χαμηλής 
ελκυστικότητας. Η επαρχία δε, είναι συνυφασμένη με ελλιπή παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, υγείας και ψυχαγωγίας, τομείς για τους οποίους κυρίως γίνονται οι 
πόλεις ελκυστικές.  

Οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει 
σημαντικά και το επάγγελμα του αγρότη, εξισώνοντας τον με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες των άλλων κλάδων, αυξάνοντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
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επιβαρύνσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και καταργώντας διευκολύνσεις των 
προηγούμενων ετών  (π.χ. μη τήρηση λογιστικών βιβλίων). Επιπλέον η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και το καθεστώς επιδοτήσεων με εκτατικά δικαιώματα 
δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να λαμβάνει αγροτικές ενισχύσεις χωρίς να 
καλλιεργεί τα χωράφια του. Στην πράξη, τα αγροτεμάχια δεν είναι διαθέσιμα προς 
ενοικίαση με νόμιμα και επίσημα ενοικιαστήρια σε κάποιον τρίτο που θα ήθελε να 
ξεκινήσει μια καλλιέργεια στην περιοχή, γιατί στο σύνολό τους είναι συνδεδεμένα με 
τη βασική ενίσχυση (επιδότηση) που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες τους και δηλώνονται 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (σύστημα ΟΣΔΕ).   

Η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών σε μία περιοχή απαιτεί συχνά μία διαφορετική 
τεχνολογία (π.χ. άλλου τύπου τρακτέρ ή ψεκαστικό) και νέα τεχνική καλλιέργειας. Η 
αλλαγή των καλλιεργητικών συνηθειών εν γένει, αντιμετωπίζεται, κατά κανόνα, από 
τους αγρότες με επιφύλαξη. Οι συνήθεις καλλιέργειες της περιοχής (αροτριαίες), 
διαφέρουν κατά πολύ από τις καλλιέργειες οπωροφόρων που προτείνονται και 
κάνουν την αποδοχή τους από τους υφιστάμενους καλλιεργητές ακόμη πιο δύσκολη. 
Ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις, επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αρκεί η 
επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου αλλά και η σωστή οργάνωσή του και 
εξασφάλιση αρδευτικού νερού με υψηλή αξιοπιστία, για ευρύ χρονικό διάστημα, 
διαθέσιμο από τον Απρίλιο.   

Ο σχεδιασμός λοιπόν μιας αναπτυξιακής πρότασης για τον αγροτικό τομέα της 
περιοχής θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλούς περισσότερους παράγοντες πέραν της 
οικονομικότητας των εκμεταλλεύσεων. Διαφορετικά, αν είναι αποσπασματικός και 
μονοδιάστατος, κινδυνεύει να έχει την τύχη του αρδευτικού δικτύου, που αν και 
αποτελεί σημαντική τεχνική υποδομή, δεν αποτέλεσε μέρος ενός συνολικού και 
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής και απέτυχε να επιτελέσει τον ρόλο 
της. 

     
7. Διαπιστώσεις – Προτάσεις  
 

Η περιοχή της Σκάλας Φιλιατών έχει ένα σημαντικό κλιματικό – οικολογικό 
πλεονέκτημα, καθώς φαίνεται να διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό ωρών ψύχους αλλά 
και σχετική πρωιμότητα την άνοιξη. Αυτό την καθιστά ιδανική περιοχή για ορισμένες 
καλλιέργειες, οι οποίες αφενός έχουν ανάγκη ψύχους το χειμώνα, αφετέρου 
πετυχαίνουν καλύτερες τιμές με πρώιμη παραγωγή. Επιπλέον, η περιοχή βρίσκεται 
σε κοντινή απόσταση από την Ηγουμενίτσα (20 χλμ.), πρωτεύουσα, λιμάνι και 
κυριότερο αστικό κέντρο της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Σε κοντινή απόσταση έχουν 
αναπτυχθεί δυναμικές καλλιέργειες και για ορισμένες υπάρχουν έτοιμα δίκτυα 
εμπορίας (π.χ. ακτινίδιο).  

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν καλλιέργειες που ταιριάζουν στο 
εδαφοκλιματικό προφίλ της περιοχής, έχουν εξασφαλισμένη εμπορία ή καλές 
προοπτικές. Πρόσφατα δε, εγκαταστάθηκαν εντός του Δήμου Φιλιατών καλλιέργειες 
σπαραγγιού που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και αξιολόγησης για την 
προοπτική της καλλιέργειας. Οι προτεινόμενες καλλιέργειες, επομένως, δεν είναι 
άγνωστες στην ευρύτερη περιοχή. Ο μιμητισμός εξάλλου μεταξύ αγροτών για 
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καλλιέργειες που επιτυγχάνουν ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα είναι ο 
κυριότερος τρόπος διάδοσης τους.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, με πληρωμένους όλους τους συντελεστές 
παραγωγής, μόνο το ακτινίδιο κρίνεται οριακά συμφέρουσα επένδυση. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη την παρεχόμενη εργασία από τον παραγωγό, αυτές οι 
εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. Φαίνεται, 
συνεπώς, ότι το κέρδος προέρχεται κυρίως από την προσφερόμενη εργασία και όχι 
από την απόδοση του κεφαλαίου. 

Το καλλιεργητικό σχέδιο που καταστρώθηκε για μια αγροτική εκμετάλλευση, 
έκτασης 30 στρεμμάτων και τριών ειδών καλλιεργειών, με προσφορά εργασίας από 
τον παραγωγό, επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα και ένα καλό εισόδημα, 
ειδικά μετά τον 6ο χρόνο που η εκμετάλλευση είναι σε πλήρη παραγωγή. Ωστόσο, 
υπάρχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι εκτός από το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης 
απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια για τις δύο πρώτες χρονιές που προκύπτουν 
αρνητικές χρήσεις (ζημιές) καθώς και κεφάλαια κίνησης. Αυτό μπορεί να 
αντιμετωπιστεί εν μέρει με την επιπλέον καλλιέργεια ετήσιων κηπευτικών που δεν 
απαιτούν υψηλά κεφάλαια αλλά εργασία, που είναι ούτως ή άλλως διαθέσιμη κατά τα 
χρόνια της ανάπτυξης των πολυετών καλλιεργειών. Η πραγματικότητα φαίνεται να 
συμφωνεί με τις παραπάνω διαπιστώσεις, καθώς στον αγροτικό τομέα παρουσιάζεται 
κυριαρχία των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και πολύ μικρή διείσδυση 
μεγάλων επενδύσεων κεφαλαίου. Επιπλέον, η γεωργία είναι ένας κλάδος παραγωγής 
που επιδοτείται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
ζωής της εκμετάλλευσης, ως μέσο στήριξης, φανερώνοντας με εύγλωττο τρόπο τις 
οικονομικά περιορισμένες δυνατότητές της. 

Γενικότερα, από την ανάλυση προκύπτει ότι μπορούν να εγκατασταθούν 
βιώσιμες μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στον κάμπο της Σκάλας Φιλιατών. 
Απαιτείται, όμως, μια λεπτομερή καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και 
διερεύνηση της διαθεσιμότητας γης προς καλλιέργεια. Ως στόχος πρέπει να τεθεί η 
διείσδυση νέων δυναμικών καλλιεργειών σε ποσοστό της τάξης του 60% με 70% 
δηλαδή 3.000 με 3.500 στρ., που αντιστοιχούν σε 100 περίπου μικρές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις. Αυτές θα δημιουργούσαν μια αξία προϊόντων της τάξης των 4 με 5 
εκ. ευρώ, με πολλαπλάσιο οικονομικό αποτέλεσμα για την ευρύτερη περιοχή, καθώς 
η αγροτική δραστηριότητα ανήκει στο βασικό τομέα της οικονομίας του Δήμου 
Φιλιατών και της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η διείσδυση νέων δυναμικών καλλιεργειών, 
όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου και 
μάλιστα με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας (διάθεση αρδευτικού νερού σε όλο το 
απαιτούμενο διάστημα). Μία είσοδος, σε αυτά τα ποσοστά, αποδοτικότερων και 
εντατικότερων καλλιεργειών θα καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του 
αρδευτικού δικτύου οικονομικά βιώσιμη, αν και θα πρέπει να αναζητηθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του στα αρχικά στάδια των εκμεταλλεύσεων.            
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Περίληψη 
 Το υδατικό σύστημα του Καλαμά, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Παμβώτιδας 
και της τάφρου Λαψίστας, αφορά δύο ολόκληρες περιφερειακές ενότητες, αυτές των 
Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας 
κοντά στις όχθες του, ο ποταμός φαίνεται ιδιαίτερα επιβαρυμένος. Προκειμένου να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να 
προσδιορίσουμε τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται και να παρακολουθήσουμε 
την ποιότητα των υδάτων του ως πρώτο βήμα για τη λήψη μέτρων απορρύπανσής του. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια, μέσα από υπάρχουσες έρευνες, να 
προσδιοριστούν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου πάνω στο ρου του, η απαιτούμενη 
συχνότητα δειγματοληψιών καθώς και η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη 
δημιουργία χρονοσειρών μετρήσεων και το κόστος της. Τέλος, προτείνεται μια δέσμη 
πολιτικών μέτρων για τη διαδημοτική συνεννόηση και τη συμμετοχή των πολιτών στις 
αντίστοιχες αποφάσεις. 
 
Abstract 
 The Kalamas aquatic ecosystem, including Lake Pamvotis and the Lapsista moat, 
concerns two regional units, those of Ioannina and Thesprotia. Because of the intense 
human activity near its banks, the river seems particularly aggravated. In order to be 
able to cope with this situation, we must identify the environmental pressures it 
receives and monitor the quality of its waters, as a first step in taking de-pollution 
measures. In the present study an attempt is made, through existing surveys, to 
determine the critical control points on its flow, the required frequency of sampling, 
as well as the necessary technological infrastructure for the creation of time series of 
measurements and its cost. Finally, a package of policy measures for inter-municipal 
cooperation and citizens' involvement in the respective decisions is proposed. 
 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών

45



1. Εισαγωγή 
 
  Ο ποταμός Καλαμάς (Θύαμις), είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Ηπείρου 
με συνολικό μήκος 115km. H μέση παροχή του στη θέση Κιοτέκι είναι 54,2 m3/s. 
Πηγάζει από το όρος Δούσκο στο Δήμο Πωγωνίου, διατρέχει το Δήμο Ζίτσας,  
αποτελεί το φυσικό σύνορο του Δήμου Φιλιατών με τους Δήμους Σουλίου και 
Ηγουμενίτσας και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Παραπόταμοι του Καλαμά είναι οι 
Σμόλιτσας, Κούτσης (Τύρια), Γορμός, Μέζερος, Βελτσιστικός, Ζαλογγίτικος, 
Λαγκάβιτσα και το Καλπακιώτικο ρέμα, ενώ στον ποταμό Καλαμά οδηγούνται, 
επίσης, μέσω της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. 
Η σήραγγα Λαψίστας, η οποία δέχεται αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και ο όγκος 
της εκροής της κυμαίνεται ανάλογα με τη στάθμη της λίμνης Παμβώτιδας, εκβάλλει 
στο ρέμα της Κληματιάς, που συμβάλλει στον Καλαμά κοντά στο Σουλόπουλο. Η 
κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στη λεκάνη απορροής (ΛΑΠ) 
Καλαμά (Μανταλόβας, 2013, Εξάρχου, 2017). 

Χάρτης 1. Εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του Καλαμά δήμοι (ο Δήμος Δωδώνης δε 
συμπεριλαμβάνεται διότι ο παραπόταμος Κούτσης 

δε συμβάλει στη ρύπανση του Καλαμά) 
 
Όπως θα δούμε και παρακάτω, οι εξελίξεις που αφορούν τον Καλαμά, τις 

τελευταίες δεκαετίες, έχουν να κάνουν κυρίως με τις εξελίξεις στην τάφρο της 
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Λαψίστας. Οι κινητοποιήσεις για το ζήτημα του ποταμού Καλαμά (Αύγουστος – 
Σεπτέμβριος 1988) υπήρξαν οι περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις με τη μεγαλύτερη 
δημοσιότητα που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα (Richardson and Rootes, 1995). Οι 
διαδηλωτές πίστευαν ότι εάν η διάθεση των οικιακών αποβλήτων των Ιωαννίνων στον 
Καλαμά πραγματοποιούνταν, οι πολίτες των Ιωαννίνων θα ωφελούνταν, αλλά οι 
άνθρωποι στη λεκάνη απορροής θα πλήρωναν ακριβά το κόστος. Οι σαράντα πέντε 
ημέρες απεργιών, οι αποκλεισμοί, οι συγκεντρώσεις και η κατάληψη δημόσιων 
κτιρίων τελικά οδήγησαν στην εμπλοκή της τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας, η οποία 
κάλεσε την Επιτροπή Αγώνα να συμμετάσχει σε διάλογο. Στη συνέχεια, στα τέλη 
Οκτωβρίου 1988, ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την περιοχή, διεξήγαγε 
συνομιλίες με τους διαδηλωτές και κατέληξε σε συμφωνία ότι μέχρι να γίνουν νέες 
μελέτες θα σταματήσουν οι δραστηριότητες κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και 
οι κινητοποιήσεις, ενώ στις νέες μελέτες θα συμμετείχαν και μέλη που θα επέλεγε οι 
Επιτροπή Αγώνα (Kousis, 1997). 

Τριάντα χρόνια μετά, ο Καλαμάς συνεχίζει να επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες που παρατηρούνται στη λεκάνη απορροής του και οι 
οποίες συνεχώς μεταβάλλονται, ανάλογα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
Ενώ οι πηγές ρύπανσης του υδατικού συστήματος του Καλαμά, όπως αυτό 
περιγράφεται παραπάνω, έχουν καταγραφεί σε ικανοποιητικό βαθμό (Ε.Γ.Υ., 2017, 
Εξάρχου, 2017, Ι.Γ.Μ.Ε., 2008), υπάρχει ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση 
της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να δούμε 
το πραγματικό φορτίων ρύπων που, τελικά, φτάνει στο ποτάμι. Παρ’ ότι κάτι τέτοιο 
έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση ενός σχεδίου 
παρακολούθησης της ΛΑΠ Καλαμά που θα βελτιστοποιεί τις θέσεις δειγματοληψίας, 
βάσει των δεδομένων που υπάρχουν για τις πιέσεις και των μετρήσεων που έχουν 
γίνει, θα καθιερώνει, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, την απαραίτητη περιοδικότητα 
των παραγόμενων δεδομένων και θα έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται βάσει των 
αναγκών. 
 
2. Περιβαλλοντικές πιέσεις 
 

Στη ΛΑΠ Καλαμά, τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που προκύπτουν από 
το άθροισμα των επιμέρους διάχυτων, σημειακών και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων 
είναι 9.177,20 τόνοι/έτος BOD, 4.711,66 τόνοι/έτος N και 1.439,99 τόνοι/έτος Ρ 
(Ε.Γ.Υ., 2017). Η κατανομή τους σε διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης φαίνεται 
στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία BOD, N και P που παράγονται από όλες τις 

πηγές ρύπανσης στη ΛΑΠ Καλαμά 
ΠΗΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ BOD (τόνοι / έτος) Ν (τόνοι / έτος) Ρ (τόνοι / έτος) 

ΔΙΑΧΥΤΕΣ 2.612,04 922,86 226,62 
ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ 6.565,16 3.788,79 1.213,38 

ΣΥΝΟΛΑ 9.177,20 4.771,66 1.439,99 
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Διαπιστώνεται ότι οι σημειακές πηγές ρύπανσης συμβάλουν στην επιβάρυνση 
των υδάτων του ποταμού Καλαμά σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες 
πηγές ρύπανσης, παράγοντας 2,5 φορές περισσότερο BOD, 4 φορές περισσότερο Ν 
και 5 φορές περισσότερο Ρ. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί η χωρική 
κατανομή των σημειακών πηγών ρύπανσης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία του Ι.Γ.Μ.Ε. (2008), ενημερωμένα από πληροφορίες του Σ.Π.Π.Ι. (2011), 
προκειμένου αυτές να συσχετιστούν παρακάτω με τα σημεία αιχμής της μετρούμενης 
επιβάρυνσης του ποταμού. 

Χάρτης 2. Σημειακές  πηγές ρύπανσης ΛΑΠ Καλαμά 
 

Έντονη πτηνο-κτηνοτροφική δραστηριότητα εντοπίζεται στη ΛΑΠ Καλαμά, όπου 
χωροθετούνται περίπου τετρακόσιες μονάδες, και ιδιαίτερα, στις εκβολές της λίμνης 
Παμβώτιδας και κατά μήκος της Τάφρου Λαψίστα και του ποταμού Καλαμά. Στην 
περιοχή εντοπίζεται και πλήθος μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, περίπου 50 (Ε.Γ.Υ., 
2017). 
 
3. Κρίσιμα σημεία ελέγχου 
 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε 
από το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής και το 
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ζίτσας, που αφορούν τις συγκεντρώσεις 
κολοβακτηριδίων (E. Coli), εντερόκοκκων, NH3, NO3 και PO4 σε κρίσιμα σημεία του 
υδατικού συστήματος Καλαμά. Οι τιμές που παρουσιάζονται στους παρακάτω χάρτες 
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αποτελούν μέσο όρο των τιμών που μετρήθηκαν τον Ιούλιο του 2015, τον Ιούλιο και 
το Δεκέμβριο του 2016 και το Μάιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2017 και δεν 
είναι αντιπροσωπευτικές πολλών από τις μετρήσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 
2, μιας και οι τυπικές αποκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες. Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια 
που χρησιμοποιούνται από την εν λόγω έρευνα αφορούν τα ύδατα κολύμβησης και 
είναι τα εξής (ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, Τσιλίδης, 2018):  

• 1000 cfu E. Coli/100ml 

• 400 cfu εντερόκοκκων/100ml 

• 0,5 mg NH3/l 

• 50 mg NO3/l και 

• 0,7 mg PO4/l  

Χάρτης 3. Συγκεντρώσεις E. Coli στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
 
Όπως φαίνεται στο Χάρτη 3, όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας υπερβαίνουν 

τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης κολοβακτηριδίων (E. Coli), με το δείγμα στην 
είσοδο των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 40 φορές. Εκτός αυτών, 
κάποιες από τις δειγματοληψίες στο Νεκροταφείο Βροσύνας παρουσιάζουν 
υπέρβαση, ενώ το δείγμα στο Μύλο Δεσποτικού προσεγγίζει τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα όρια. 

Στο Χάρτη 4 αποτυπώνεται πως όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας 
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης εντερόκοκκων, ενώ το δείγμα στην 
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είσοδο των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 20 φορές. Εκτός αυτών, 
κάποιες από τις δειγματοληψίες στο Μύλο Δεσποτικού και στο Θεογέφυρο 
παρουσιάζουν υπέρβαση. 

Ο Χάρτης 5 δείχνει ότι όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας υπερβαίνουν τα 
επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης ΝΗ3, ενώ το δείγμα στην είσοδο των καταβοθρών 
Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 5 φορές. Σημαντική συγκέντρωση αμμωνίας 
παρουσιάζεται και στο δείγμα της Γέφυρας Σουλόπουλου, χωρίς να προσεγγίζει, 
βέβαια, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. 

Όπως φαίνεται στο Χάρτη 6, όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας, καθώς και 
το δείγμα στις Πηγές Καλαμά, παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση ΝΟ3, χωρίς να 
προσεγγίζουν, βέβαια, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. 

Στο Χάρτη 7 είναι εμφανές πως όλα τα δείγματα στην τάφρο Λαψίστας 
υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης ΡΟ4, ενώ το δείγμα στην είσοδο 
των καταβοθρών Ροδοτοπίου υπερβαίνει τα όρια κατά 4 φορές. Εκτός αυτών, το 
δείγμα στο Μύλο Δεσποτικού υπερβαίνει τα όρια, μία από τις δειγματοληψίες στη 
Γέφυρα Σουλόπουλου παρουσιάζει υπέρβαση, ενώ το δείγμα στις Πηγές Καλαμά 
προσεγγίζει τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια.  

Οι μετρήσεις που έγιναν για τις παραπάνω 5 παραμέτρους τον Ιούλιο του 2015 
(7/15), τον Ιούλιο του 2016 (7/16), το Δεκέμβριο του 2016 (12/16), τον Ιούλιο του 2017 
(7/17), τον Αύγουστο του 2017 (8/17) και το Σεπτέμβριο του 2017 (9/17) 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Σημειώνεται ότι δεν έχουν μετρηθεί και οι 5 
παράμετροι σε όλες τις δειγματοληψίες. 
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Χάρτης 4. Συγκεντρώσεις Εντερόκοκκων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
 

Χάρτης 5. Συγκεντρώσεις Αμμωνίας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
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Χάρτης 6. Συγκεντρώσεις Νιτρικών στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

Χάρτης 7. Συγκεντρώσεις Φωσφορικών στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
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Πίνακας 2. Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές μετρήσεις στο υδατικό σύστημα Καλαμά - 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τσιλίδης, 2018) 

Μετρούμενη παράμετρος Πηγές Καλαμά 
(Καλπάκι) 

Θεογέφυρο Έξοδος 
Βιολογικού 
Καθαρισμού 
Ιωαννίων 

ΤΟΕΒ 
Λαψίστας 

Ροδοτόπι 
(είσοδος 
καταβοθρών) 

E. Coli 7/15 (cfu/100ml) 
  

2500 
 

12000 

E. Coli 7/16 (cfu/100ml) 120 120 6000 5000 68000 

E. Coli 12/16 (cfu/100ml) 148 164 5000 4000 45000 

E. Coli 5/17 (cfu/100ml) 750  1800 4000 15000 

E. Coli 8/17 (cfu/100ml) 650  4500 4500 35000 

E. Coli 9/17 (cfu/100ml)     60000 

Enterococci 7/15 (cfu/100ml) 
  

500 
 

500 

Enterococci 7/16 (cfu/100ml) 420 420 688 204 10000 

Enterococci 12/16 (cfu/100ml) 340 267 746 415 12000 

Enterococci 5/17 (cfu/100ml) 38  264 560 5000 

Enterococci 8/17 (cfu/100ml) 400  450 650 8000 

Enterococci 9/17 (cfu/100ml)     15000 

NH3 7/15 (mg/l)   0.54 0.16 1.39 

NH3 7/16 (mg/l) 0.05 0.05 0.42 2.01 2.64 

NH3 12/16 (mg/l) 0.05 0.05 0.59 2.64 3.12 

NH3 5/17 (mg/l) 0.27  2.62 1.2  

NO3 7/15 (mg/l)   28 5 42 

NO3 7/16 (mg/l) 1.38 1.94 1.65 1.95 2.47 

NO3 12/16 (mg/l) 5 2.68 10.24 12.26 26.41 

NO3 5/17 (mg/l) 11.54  19.32 19.22  

PO4 7/15 (mg/l)   1.18 0.19 1.17 

PO4 7/16 (mg/l) 0.46 0.05 1.65 1.5 6.48 

PO4 12/16 (mg/l) 0.57 0.05 0.05 1.36 1.36 

PO4 5/17 (mg/l) 0.42 
 

3.65 3.04 
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Πίνακας 2 (συνέχεια). Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές μετρήσεις στο υδατικό 
σύστημα Καλαμά - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τσιλίδης, 2018) 

Μετρούμενη παράμετρος Μύλος 
Παλιουρή 

Γέφυρα 
Σουλόπουλου 

Μύλος 
Δεσποτικού 

Μίξη 
Λαγκάβιτσας 
(Ραβενή) 

Νεκροταφείο 
Βροσύνας 

E. Coli 7/15 (cfu/100ml) 500 300 700 250 1500 

E. Coli 7/16 (cfu/100ml) 320 130 720  380 

E. Coli 12/16 (cfu/100ml) 1300 141 750  740 

E. Coli 5/17 (cfu/100ml) 250 180 720 410 1600 

E. Coli 8/17 (cfu/100ml) 320 224 850 96 1800 

E. Coli 9/17 (cfu/100ml) 41 124    

Enterococci 7/15 (cfu/100ml) 124 49 112 78 69 

Enterococci 7/16 (cfu/100ml) 236 103 552  61 

Enterococci 12/16 (cfu/100ml) 168 84 631  118 

Enterococci 5/17 (cfu/100ml) 39 28 84 26 37 

Enterococci 8/17 (cfu/100ml) 128 96 450 87 97 

Enterococci 9/17 (cfu/100ml) 58 65 
   

NH3 7/15 (mg/l) 0.16 0.14 0.11 0.13 0.12 

NH3 7/16 (mg/l) 0.05 0.21 0.05  0.05 

NH3 12/16 (mg/l) 0.05 0.26 0.31 
 

0.1 

NO3 7/15 (mg/l) 5 5 5 5 5 

NO3 7/16 (mg/l) 1.74 1.22 2.43  0.55 

NO3 12/16 (mg/l) 5.13 1.22 5.62  1.25 

PO4 7/15 (mg/l) 0.19 1.85 2.58 0.05 0.05 

PO4 7/16 (mg/l) 0.05 0.05 0.05  0.05 

PO4 12/16 (mg/l) 0.05 0.05 0.05  0.05 

 
4. Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης 
 

Όπως αναφέρουν οι Chapman et al. (2016), οι υπολογιστικές μεθοδολογίες που 
εστιάζουν ειδικά στον υπολογισμό της συχνότητας δειγματοληψίας (εποχικά και 
χωρικά) μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
παρακολούθησης, αποφεύγοντας σημαντική απώλεια πληροφοριών. Για 
παράδειγμα, στην παρακολούθηση ποταμών, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα 
δειγματοληπτικά σημεία πρέπει να χωροθετούνται στο στόμιο των κύριων 
παραποτάμων (Sharp, 1971). Παρόλα αυτά, τα ποτάμια τμήματα που βρίσκονται 
ανάμεσα σε συμβολές παραποτάμων μπορεί να δέχονται μια σειρά επιδράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών για υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας (Kovacs 
et al., 2015a,b), και αστικών (Booth et al., 2004, Konrad and Booth, 2015), 
βιομηχανικών (Vignati et al., 2013) και αγροτικών αποβλήτων (Lenat, 1984). 
Επομένως, η αύξηση του αριθμού των δειγματοληπτικών σημείων σε «ακάλυπτες» 
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περιοχές της λεκάνης απορροής θα ήταν λογική. Εντούτοις, η παρούσα τάση είναι η 
μείωση του αριθμού των δειγματοληπτικών σημείων όπου είναι δυνατό για να 
μειώσουμε τα κόστη. Οι περισσότερες ελεγκτικές αρχές προσπαθούν να βρουν 
ομάδες δειγματοληπτικών σημείων στην έκταση της ΛΑΠ τα οποία θα μπορούσαν να 
αντικατασταθούν με έναν αντιπροσωπευτικό σταθμό παρακολούθησης. Σε κάθε 
περίπτωση, η αρχή είναι ότι αν δύο ή περισσότερα σημεία δείχνουν την ίδια τάση σε 
αντιστοιχία με παρόμοιες επιδράσεις, τότε τα επιπρόσθετα σημεία μπορούν να 
θεωρηθούν άχρηστα και να απορριφθούν. Αν η δειγματοληψία είναι σπάνια ή δεν 
είναι εξίσου διαχρονική, η αντιπροσωπευτικότητα των σημείων μπορεί να είναι 
αμφισβητήσιμη (Buonaccorsi, 2010). Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα 
(συντελεστής μεταβολής στο χρόνο), τόσο πιο συχνή πρέπει να είναι η δειγματοληψία 
για να επιτευχθεί η ίδια ακρίβεια και αντιστρόφως (Clement, 2001). 

Βάσει αυτών των κριτηρίων και λαμβάνοντας ως βάση την προαναφερθείσα 
έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προτείνουμε να διατηρηθούν τα σημεία 
δειγματοληψίας Πηγές Καλαμά (Καλπάκι), Θεογέφυρο, Έξοδος Βιολογικού 
Καθαρισμού Ιωαννίνων, ΤΟΕΒ Λαψίστας, Ροδοτόπι (είσοδος καταβοθρών), Μύλος 
Παλιουρή, Γέφυρα Σουλόπουλου, Μύλος Δεσποτικού και Μίξη Λαγκάβιτας (Ραβενή) 
ως είχαν. Οι Πηγές Καλαμά αποτελούν κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας ως τέτοιες, 
αλλά και λόγω των αυξημένων τιμών ρύπανσης που παρατηρήθηκαν και των ανάντη 
σημειακών πηγών ρύπανσης. Κατάντη των Πηγών και ανάντη του Θεογέφυρου 
βρίσκουμε καλλιεργούμενες εκτάσεις εντατικής γεωργίας (Kagalou et al., 2012). Η 
Έξοδος Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων, το ΤΟΕΒ Λαψίστας και η είσοδος 
καταβοθρών στο Ροδοτόπι παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ρύπανσης και βρίσκονται 
κατάντη σημαντικών σημειακών πηγών ρύπανσης. Ο Μύλος Παλιουρή, η Γέφυρα 
Σουλόπουλου και η Μίξη Λαγκάβιτσας στη Ραβενή βρίσκονται πάνω στα στόμια του 
ρέματος Κληματιάς και των παραποτάμων Σμόλιτσα και Λαγκάβιτσας αντίστοιχα. Ο 
Μύλος Δεσποτικού βρίσκεται ακριβώς μετά τη συμβολή της κύριας ροής του ποταμού 
με το ρέμα Κληματιάς και τον παραπόταμο Σμόλιτσα, ενώ παρουσιάζει αυξημένες 
τιμές ρύπανσης. 

Το σημείο δειγματοληψίας Νεκροταφείο Βροσύνας καλό είναι να αντικατασταθεί 
από τα σημεία Στόμιο Κούτση και Γέφυρα Βροσύνας, ούτως ώστε να μετρήσει 
ξεχωριστά τη ρύπανση που μπορεί να προέρχεται από τους παραπόταμους Κούτση 
και Ζαλογγίτικο, αντίστοιχα. Προστίθεται το σημείο Θυρόφραγμα Λίμνης πριν την 
Έξοδο Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων προκειμένου να εξετάσουμε τα ύδατα που 
προέρχονται από τη Λίμνη Παμβώτιδα και λόγω της διαφοράς των φυσικοχημικών 
παραμέτρων που μετρήθηκαν για το Θυρόφραγμα Λίμνης και την Έξοδο Βιολογικού 
Καθαρισμού (Εξάρχου, 2017). Επίσης, προστίθεται το σημείο Φράγμα Ράγιου για να 
εξετάσουμε την ποιότητα των υδάτων που λίγο αργότερα εκβάλουν στο Ιόνιο, αλλά 
και τις πιθανές πιέσεις από τον παραπόταμο Καλπακιώτικο. Έτσι, τα σημεία 
παρακολούθησης διαμορφώνονται βάσει του Πίνακα 3 και του Χάρτη 8.  
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Πίνακας 3: Προτεινόμενα σημεία παρακολούθησης υδατικού συστήματος Καλαμά 
Α/Α Σημείο Παρακολούθησης Συντεταγμένες 

Υ Χ 
1 Πηγές Καλαμά (Καλπάκι) 39.8733 20.60739 
2 Θεογέφυρο 39.76869 20.61047 
3 Θυρόφραγμα Λίμνης 39.68909 20.83882 
4 Έξοδος Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων 39.71272 20.81444 
5 ΤΟΕΒ Λαψίστας 39.74319 20.72183 
6 Ροδοτόπι (είσοδος καταβοθρών) 39.72736 20.71183 
7 Μύλος Παλιουρή 39.7055 20.63953 
8 Γέφυρα Σουλόπουλου 39.71806 20.60964 
9 Μύλος Δεσποτικού 39.71667 20.59642 
10 Στόμιο Κούτση 39.66523 20.52875 
11 Γέφυρα Βροσύνας 39.64522 20.51409 
12 Μίξη Λαγκάβιτσας (Ραβενή) 39.65508 20.50697 
13 Φράγμα Ράγιου 39.57608 20.25391 

 

Χάρτης 8: Προτεινόμενα σημεία παρακολούθησης υδατικού συστήματος Καλαμά 
 

Βάσει των παραπάνω, προτείνεται η εγκατάσταση ενός Δικτύου Σταθμών 
Παρακολούθησης σε κρίσιμα σημεία παρακολούθησης: στο Θεογέφυρο (στην κυρίως 
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ροή του Καλαμά πριν τη ζεύξη με το ρέμα Κληματιάς), στην είσοδο καταβοθρών 
Ροδοτοπίου (στην τάφρο Λαψίστας πριν τη ζεύξη με την κυρίως ροή του Καλαμά), στο 
Μύλο Δεσποτικού (μετά τη ζεύξη της κυρίως ροής με το ρέμα Κληματιάς) και στο 
Φράγμα Ράγιου (κατάντη σημείο, λίγο πριν το Δέλτα). Σε κάθε σημείο θα μετρούνται 
οι παρακάτω παράμετροι: TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά), COD, ΝΗ4-Ν, 
θερμοκρασία. 

Η τροφοδοσία του σταθμού με ενέργεια θα γίνεται μέσω φωτοβολταϊκού 
συλλέκτη, επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και ψηφιακού φορτιστή. Τα δεδομένα θα 
καταγράφονται σε μονάδα τηλεμετρίας, η οποία θα επικοινωνεί με το κέντρο, μέσω 
κινητής τηλεφωνίας. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κάθε 1 ώρα αυτόματα (αλλά θα 
μπορεί να μεταβληθεί και τηλεμετρικά, αν απαιτηθεί). Τα αισθητήρια θα 
τοποθετηθούν μέσα στην ροή του ποταμού. Για την προστασία τους από φερτά υλικά, 
θα διαθέτουν κατάλληλη μηχανική προστασία. Σε σταθερό σημείο, πάνω από ο 
σημείο τοποθέτησης των αισθητηρίων, π.χ. γέφυρα, θα τοποθετηθεί ιστός ύψους 
>5m. Στο άνω μέρος του ιστού, θα τοποθετηθεί ο φωτοβολταϊκός συλλέκτης, και εντός 
κατάλληλου κουτιού, τα ηλεκτρονικά μέρη και η μπαταρία του συστήματος. Σε έναν 
από τους σταθμούς, που θα διαθέτει κατάλληλη υποδομή, θα τοποθετηθεί 
δειγματολήπτης νερού, ο οποίος θα ενεργοποιείται, τηλεμετρικά, είτε κατά απαίτηση 
του χειριστή, είτε αν απαιτηθεί από τους κανόνες δειγματοληψίας,  που θα έχει 
προγραμματίσει ο χρήστης. 

Το σύστημα μέτρησης COD και TSS είναι οπτικού τύπου, δεν απαιτεί περιοδική 
βαθμονόμηση και δεν απαιτεί αναλώσιμα υλικά. Διαθέτει αυτόματο σύστημα 
καθαρισμού της οπτικής διαδρομής. Για τη μέγιστη ακρίβεια του συστήματος 
μέτρησης TSS – COD απαιτούνται 1-2 εργαστηριακές μετρήσεις, άπαξ. Το όργανο 
μέτρησης του NH4-N είναι ηλεκτροχημικού τύπου. Απαιτεί, έλεγχο και βαθμονόμηση 
τουλάχιστον μια φορά ανά 2 μήνες (η συχνότητα καθορίζεται κατά την πρώτη φάση 
λειτουργία του). Επίσης απαιτείται αλλαγή του ηλεκτροδίου του ανά 6–8 μήνες. Ο 
κάθε σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

• Μονάδα τηλεμετρίας: Η μονάδα, είναι υπεύθυνη για την λήψη των 
μετρήσεων από τα αισθητήρια, την προσωρινή αποθήκευση τους και την 
τηλεμετάδοση τους στην βάση. 

• Σύστημα μέτρησης COD, TSS και θερμοκρασίας 

• Αισθητήρας μέτρησης NH4-N 

Επιπλέον, απαιτούνται: 

• Μία μονάδα ελέγχου των αισθητήρων 

• Ένας δειγματολήπτης πολλαπλών δειγμάτων 

• Αντίστοιχο λογισμικό ελέγχου των αισθητήρων 
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Πίνακας 6. Εκτίμηση κόστους Δικτύου Σταθμών Παρακολούθησης 

 
Για τα υπόλοιπα σημεία προτείνεται η συνέχιση της παρακολούθησης των 

μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων σε συνεργασία με εξειδικευμένα 
εργαστήρια, π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπως παραπάνω, εξετάζοντας τις ίδιες 
παραμέτρους ή ενδεχομένως και κάποιες από αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
3 ή στην υπάρχουσα έρευνα του Π.Ι. (Τσιλίδης, 2018). Προτείνεται ελάχιστη 
συχνότητα τριμήνου προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες λόγω εποχικής 
επιβάρυνσης και διακύμανσης παροχής ρύπων. 
 
5. Πολιτικές συνεργασίας για την απορρύπανση 
 

Ανάλογες προσπάθειες με την παρούσα έχουν γίνει και προηγουμένως, χωρίς 
ωστόσο κάποια να καταφέρει να λειτουργήσει με συνέχεια και να καθιερώσει ένα 
σύστημα παρακολούθησης που να δίνει τις απαραίτητες χρονοσειρές προκειμένου να 
βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη ρύπανση κατά μήκος του ποταμού. Από τις 
πιο ελπιδοφόρες, λόγω νομικής μορφής, δομής, σκοπού και τακτικής 
χρηματοδότησης, υπήρξε ο Σύνδεσμος Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας & 
Αξιοποίησης Καλαμά (ΦΕΚ 1465 Β/20−07−2009), ο οποίος δεν είναι πλέον ενεργός. 

Περιγραφή Τεμάχια Ενδεικτική 
Τιμή Μονάδας 

Σύνολο 

Μονάδα ελέγχου, καταγραφής και 
μετάδοσης των μετρήσεων  

4 2.300 € 9.200 € 

Ηλιακός συλλέκτης μόνο για την 
μονάδα τηλεμετρίας  

3 350 € 1.050 € 

Υποβρύχιο Φασματοφωτόμετρο για 
τον προσδιορισμό COD, TSS και την 
μέτρηση Θερμοκρασίας 

4 6.800 € 27.200 € 

Αυτόματη βούρτσα για τον καθαρισμό 
του Φασματοφωτομέτρου 

4 1.800 € 7.200 € 

Αισθητήρας NH4-N 4 4.500 € 18.000 € 

Μονάδα ελέγχου των αισθητήρων 1 1.950 € 1.950 € 
Δειγματολήπτης νερού 1 5.200 € 5.200 € 

Σύστημα τροφοδοσίας με ηλιακό 
συλλέκτη 

1 800 € 800 € 

Αναλώσιμα λειτουργίας για τους 
μετρητές, για δύο (2) χρόνια 

4 1.600 € 6.400 € 

Ιστός, στεγανά κουτιά, καλώδια 4 500 € 2.000 € 

Κλωβός αισθητήρων, θωράκιση 
ηλεκτροδίων, ανακλαστήρες φερτών 

4 1.000 € 4.000 € 

Γενικό Σύνολο 83.000 € 
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Προτείνεται, λοιπόν, η επανενεργοποίησή του με πρωτοβουλία του Δήμου Φιλιατών 
και η προσθήκη στα μέλη του και του Δήμου Ιωαννιτών, μιας και η Παμβώτιδα ανήκει 
πλέον στη ΛΑΠ Καλαμά, ενώ ο Βιολογικός Καθαρισμός Ιωαννίνων απορρίπτει τα 
προϊόντα του στην τάφρο Λαψίστας. Στο Σύνδεσμο πρέπει να συμμετέχουν ως 
τακτικά μέλη, χωρίς υποχρέωση χρηματοδότησής του, και εκπρόσωποι του Φορέα 
Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, καθώς και της Πανελλήνιας Κίνησης 
Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "Καθαρός Καλαμάς". 

Τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται στην επιστημονική κοινότητα μια συζήτηση 
που αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων των άμεσα «ενδιαφερόμενων» (stakeholders) 
στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν, όπως είναι η αντιμετώπιση 
της ρύπανσης ενός ποταμού της περιοχής τους. Οι Coleman et al. (2017) αναφέρουν 
ότι η συμβολή της συμμετοχής των «ενδιαφερόμενων» στην επιστημονική έρευνα 
είναι μια σημαντική στρατηγική στην προώθηση μιας προσαρμοστικής προσέγγισης 
διαχείρισης πολιτικών και πρακτικών και στην εξέταση εναλλακτικών σταθερών 
καταστάσεων και σεναρίων (Klenk et al., 2015, Peterson et al., 1997). Παρά την 
καθιέρωση της αντίληψης πως είναι ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων, η ολοκληρωμένη αλληλοτροφοδότηση των συμμετεχόντων  με την 
τρέχουσα επιστήμη, έρευνα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί μια 
πρόκληση (Fazey et al., 2014, Klenk et al., 2015, Reed, 2008). Οι διαδικασίες των 
«ενδιαφερομένων» είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της αβεβαιότητας, για τον 
προσαρμοσμένο προσδιορισμό των προβλημάτων και την επέκταση των δεσμών 
λύσεων που μπορούν να εξεταστούν από πολλούς (Dietz et al., 2003, Fazey et al., 
2014, Patterson et al., 2013, Van der Brugge και Van Raak, 2007). Οι συμμετοχικές 
διαδικασίες που ενσωματώνουν τη ρητή και σιωπηρή γνώση μπορούν να προσθέσουν 
νομιμοποίηση και υπευθυνότητα σε περιπτώσεις όπου η επιστήμη βρίσκεται ανάμεσα 
σε αμφιλεγόμενες πολιτικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές αξίες 
(Bäckstrand, 2003; Norton and Steinemann, 2001; van den Hoek et al., 2014). 

Βάσει των παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη, ο Σύνδεσμος Παρακαλάμιων 
Δήμων να δώσει βάση στη δημοκρατική λειτουργία και νομιμοποίηση του. Σε αυτή 
την κατεύθυνση, οι αποφάσεις του Συνδέσμου πρέπει να δεσμεύουν τους Δήμους που 
είναι μέλη του, ενώ οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του πρέπει να είναι τακτικές, 
ανοιχτές και να ανακοινώνονται/ δημοσιεύονται εντός εύλογων χρονικών 
διαστημάτων. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία μιας δεξαμενής «ενδιαφερόμενων» 
με δημόσια πρόσκληση και έμφαση σε εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων 
που μπορούν να προσφέρουν, εκτός της άποψής τους, και την επιστημονική τους 
γνώση, και οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους ίδιους τους φορείς και τις 
συλλογικότητες. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων «ενδιαφερόμενων» θα μπορούσαν 
να είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σαγιάδας,  ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ιωαννίνων (Ένωση Αγροτών), ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, ο 
Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών, ο Ιατρικός 
Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Κυνηγετικός Σύλλογος 
Φιλιατών «Άρτεμις», κ.α. Η δεξαμενή αυτή θα πρέπει να παράξει ένα σώμα που θα 
συνεδριάζει αυτόνομα για να ανταλλάσσει πληροφορίες και επιστημονική γνώση. 
Ακόμη, θα πρέπει να παράξει ομάδες εργασίας ανά Δήμο που θα συνεδριάζουν από 
κοινού με τους εκπροσώπους του Δήμου στο Σύνδεσμο, ούτως ώστε να μεταφέρουν 
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παρατηρήσεις και πιθανές τοπικές καταγγελίες και να ελέγχουν αμεσότερα το έργο 
του Συνδέσμου. Βάσει των καταγγελιών αυτών, αλλά και των τακτικών μετρήσεων 
που αναφέρουμε παραπάνω, το συνεργαζόμενο εργαστήριο οφείλει να 
πραγματοποιεί τις αντίστοιχες δειγματοληψίες στις ανάντη σημειακές και διάχυτες 
πηγές ρύπανσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αντιμετωπιστούν οι 
πρακτικές που επιβαρύνουν το υδατικό σύστημα που μελετάμε. 

Όσο αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος παρακολούθησης, εκτός των 
τακτικών εισφορών των δήμων-μελών του Συνδέσμου, προτείνεται η διεκδίκηση 
κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Προτείνεται, 
επίσης, η συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, στη βάση του μέτρου «Έλεγχοι 
τήρησης των ορίων διάθεσης από βιομηχανικές μεταποιητικές και κτηνο- 
πτηνοτροφικές μονάδες εντός λεκάνης απορροής του Υδατικού Συστήματος 
τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο», που αφορά τη λίμνη Παμβώτιδα και την τάφρο 
Λαψίστα και χρηματοδοτείται στα πλαίσια της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. 
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Περίληψη 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και ειδικότερα ο κάμπος της Σαγιάδας 
παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες μανταρινιού στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Η 
παρούσα μελέτη έχει σκοπό να προτείνει μια εναλλακτική κερδοφόρα επιχείρηση 
μεταποίησης μανταρινιών σε μαρμελάδα, μέσα στην καρδιά του ανθηρού αυτού 
εμπορίου μανταρινιών, υπολογίζοντας τα πραγματικά έξοδα και κέρδη μέσω 
οικονομοτεχνικής μελέτης. Συνθέτοντας τρία εναλλακτικά σενάρια παραδοχών, τα 
αποτελέσματα αυτών είναι πολύ ενθαρρυντικά, με τους δείκτες οικονομικής 
απόδοσης να έχουν υψηλές τιμές. Συχνά, υπάρχουν σχετικά προγράμματα 
επιδότησης, όπως το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο παρέχει 53,2 εκ. 
ευρώ για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο είναι ότι 
υπάρχουν ήδη επαφές και δίαυλοι στην αγορά για τις εξαγωγές των μανταρινιών που 
μπορούν να αξιοποιηθούν και για την εξαγωγή μαρμελάδας. 
 

Abstract 
 The Regional Unit of Thesprotia and especially the flatland of Sagiada has been 
producing the largest quantities of mandarins in Greece during the last years.  The 
present study intends to recommend an alternative, profitable business for processing 
mandarins into marmalade by estimating the actual expenses and profits through a 
feasibility study. Three scenarios were composed, with different assumptions. The 
results in all cases are encouraging; the investments prove to be viable, with high 
financial performance. Subsidies are provided, at a regular basis, for boosting 
activities in the agricultural sector, like the currently running Rural Development 
programme, which provides 53.2 million euro for processing agricultural products.  
Another positive element is that mandarins are already exported from the area of 
study. Hence, current contacts in the market can be utilized for exporting marmalade. 
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1.  Εισαγωγή 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έχει την μεγαλύτερη παραγωγή 
μανταρινιού πανελλαδικά. Είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με τα 
πρόσφατα στοιχεία: μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2018, οι εξαγωγές μανταρινιού, στο 
σύνολό τους (Κλημεντίνες και Νόβα) έφτασαν στους 79.915 τόνους. Πρόκειται για 
αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με πέρυσι και τους 71.346 τόνους που είχαν εξαχθεί 
την αντίστοιχη ημερομηνία (Ύπαιθρος,2018). 

Το κόστος παραγωγής  στην καλλιέργεια μανταρινιών ανέρχεται περίπου στα 600 
ευρώ το στρέµµα. Η µέση παραγωγή  ανέρχεται στους 5 τόνους ανά στρέµµα και η 
µέση τιμή πώλησης στα 0,30 ευρώ το κιλό. Ο κάθε τόνος μανταρινιού με μέσο κόστος 
0,30 ευρώ/κιλό, προσθέτοντας την απαραίτητη ζάχαρη (0,50 ευρώ/κιλό) συν τα 
λοιπά έξοδα (σύνολο 3,50 ευρώ/κιλό) παράγει μισό τόνο μαρμελάδας με μέση τιμή 
4,0 ευρώ/τόνο. Αυτό συνεπάγεται κέρδος περίπου 100% (μετά την απόσβεση όλων 
των κεφαλαίων). Μπορεί, λοιπόν, η παραγωγή μαρμελάδας να αποτελέσει μια 
κερδοφόρα επένδυση. 

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον προς τη μεταποίηση 
μανταρινιών και, ειδικότερα, την παρασκευή μαρμελάδας μανταρινιού ως μια 
εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα για την περιοχή των Φιλιατών, 
δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση μαρμελάδων εσπεριδοειδών στις αγορές που ήδη 
δραστηριοποιούνται οι εξαγωγείς μανταρινιού. Η ΕΕ είναι μία από τις κυριότερες 
αγορές μαρμελάδας. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μαρμελάδας, εισάγουν πουρέ 
φρούτων (ένα είδος διατήρησης των φρούτων, όπως η μαρμελάδα), από εξαγωγείς 
στα αναπτυσσόμενα κράτη. Οι μεγαλύτερες ποσότητες μαρμελάδας στην ΕΕ 
παράγονται από κατεψυγμένη πούλπα ή πουρέ φρούτου (Παπαθανασίου, 2016). Ένα 
πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι ότι λόγω κλίματος μπορεί να 
παράγει φρέσκα φρούτα-μανταρίνια τα οποία  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
μαρμελάδων υψηλής ποιότητας που έχουν σαν στόχο την πρώτη κατηγορία 
προϊόντων.  

Η παραγωγή μαρμελάδας έχει περιθώριο κέρδους, με δυνατότητα ακόμα 
μεγαλύτερου κέρδους, αν ο μεταποιητής είναι και παραγωγός μανταρινιού 
ταυτόχρονα. Συχνά μπορεί να αξιοποιηθεί κάποιο σχετικό πρόγραμμα επιδότησης 
όπως το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο προβλέπει την επιδότηση με 
53,2 εκ. ευρώ δράσεων και επενδύσεων για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Αυτό 
δείχνει ότι η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων έχει σημαντική θέση στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. 
 

2. Το μανταρίνι 

Το μανταρίνι είναι ο καρπός της μανταρινιάς (επιστ.: Citrus  reticulata, Κιτρέα 
η δικτυωτή), ενός μικρού εσπεριδοειδούς δένδρου. Το σχήμα του είναι ελλειψοειδές. 
Το δέντρο είναι πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από ότι ο καρπός και είναι αειθαλές, ενώ 
εύκολα καταστρέφεται από το κρύο. 

Η ιστορία του φρούτου ξεκινά πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια, στην Κίνα. Λέγεται 
ότι τα γευστικά φρούτα πήραν το όνομά τους από τους Μανδαρίνους, τους ανώτερους 
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κρατικούς λειτουργούς της κινεζικής αυτοκρατορίας, εξαιτίας του χρώματος που 
είχαν οι στολές τους αλλά και γιατί αντάλλασσαν τα φρούτα αυτά ως δώρα. Τα 
μανταρίνια Κλημεντίνες πήραν το όνομα τους από τον μοναχό Clement Rodier (1829 
- 1904) που εντόπισε τη συγκεκριμένη ποικιλία στην Αλγερία. Ο καρπός τους είναι 
μεσαίου μεγέθους με σφαιρικό, πεπλατυσμένο σχήμα. Η επιδερμίδα τους είναι λεπτή, 
πορτοκαλοκόκκινη, που χαλαρώνει κατά την ωρίμανση, ενώ η σάρκα τους είναι 
αρωματική, γλυκιά και άσπερμη ή ολιγόσπερμη. Με πορτοκαλί καρπούς, που 
ωριμάζουν από Οκτώβριο μέχρι Ιανουάριο, είναι η πλέον διαδεδομένη ποικιλία στην 
Ελλάδα. Οι πρώτες αναφορές ανάγονται στο 1829, οπότε αναφέρεται πως την έφερε 
στον Πόρο ο Ρώσος ναύαρχος Χέιδεν (Περιφέρεια Ηπείρου, 2015). 

Το μανταρίνι μοιάζει με το πορτοκάλι, παρότι είναι λιγότερο πλούσιο σε 
μεταλλικά άλατα. Η παρουσία αλάτων βρωμίου δικαιολογεί την ηρεμιστική του 
δράση. Η αποξηραμένη φλούδα του φρούτου χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή 
κινεζική ιατρική. Επίσης, ο φλοιός του μανταρινιού έχει θεραπευτικές ιδιότητες, 
διευκολύνει την πέψη και κάνει καλό στην κοιλιά. Σύμφωνα με δύο ιαπωνικές μελέτες, 
οι οποίες δημοσιεύτηκαν το 2006, η κατανάλωση του φρούτου μειώνει σημαντικά την 
πιθανότητα να προσβληθεί κάποιος από καρκίνο του ήπατος, καρδιοπάθειες, 
εγκεφαλικά και διαβήτη. Το μανταρίνι και οι παραλλαγές του (κλημεντίνες, satsuma, 
tangor) είναι όλες πλούσιες σε καροτινοειδή. Μία μερίδα 100 γραμ. θεωρητικά 
αποδίδει 53 θερμίδες. Είναι πλούσια πηγή καλίου και βοηθά στη μείωση της 
αρτηριακής πίεσης. Επίσης, είναι πλούσιο  σε  βιταμίνες Α, C  και ασβέστιο. 

3. Η καλλιέργεια και η παραγωγή μανταρινιού 
 

Όπως όλα τα εσπεριδοειδή, έτσι και η μανταρινιά αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες 
και προστατευμένες από τους δυνατούς ανέμους και τον παγετό θέσεις φύτευσης. 
Ευδοκιμεί σε εδάφη ουδέτερα έως αλκαλικά, γόνιμα, μέτριας σύστασης, με καλή 
αποστράγγιση 1. Σε περιοχές με ζεστό κλίμα και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, οι 
καρποί είναι μεγαλύτερου μεγέθους και με περισσότερο χυμό, ενώ όταν κατά την 
ωρίμανση των καρπών ο καιρός είναι ζεστός, η γεύση τους είναι πολύ καλύτερη 
(Περιφέρεια Ηπείρου,2015). 

Η καλλιέργεια εσπεριδοειδών στην Περιφέρεια Ηπείρου, εντοπίζεται στις Π.Ε 
Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Στα µανταρίνια κυριαρχεί η ποικιλία Κληµεντίνη, 
ενώ στις φυτεύσεις των τελευταίων ετών προτιμάται το υβρίδιο Νόβα (Περιφέρεια 
Ηπείρου, 2015). Πρέπει να επισημανθεί ότι στην περιοχή άρχισε να κάνει την 
εμφάνισή της και η ποικιλία μανταρινιάς Ορτανίκ, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 
όψιμη συλλογή της (Ύπαιθρος, 2018). Όπως αναγνωρίζει και το Επιμελητήριο 
Θεσπρωτίας, ένας από τους τρεις πυλώνες της οικονομίας στον Νομό Θεσπρωτίας 
είναι ο κάμπος της Σαγιάδας με τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, μανταρίνια) 
(Ύπαιθρος, 2016). Ιδιαίτερα στο μανταρίνι Κλημεντίνη, η Θεσπρωτία αποτελεί την 
κύρια παραγωγική περιοχή στην Ελλάδα (Ύπαιθρος, 2016). Είναι Κληµεντίνη 
προέλευσης Κορσικής η οποία δίνει πολύ καλά χαρακτηριστικά καρπού, στο μέγεθος, 
                                                           

1 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9 
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στη γλυκύτητα, στο χρώμα και στις μεγάλες ποσότητες παραγωγής. Με τον καιρό 
διάφοροι κλώνοι αυτής της ποικιλίας έχουν δημιουργηθεί ανάλογα µε τον τύπο του 
εδάφους και τον χρόνο ωρίμανσης  (Ντίνης, 2016). 

Οι φυτείες πορτοκαλεώνων που ανανεώνονται αντικαθίστανται µε Κληµεντίνες 
αλλά και µε το υβρίδιο Νόβα, αφορούν, όμως, παλιούς οπωρώνες μικρής έκτασης και 
μεγάλης ηλικίας δένδρα. Πριν από δεκαπέντε χρόνια περίπου είχαν φυτευθεί στην 
περιοχή πορτοκάλια ποικιλίας Βαλέντσια, τα οποία όμως γρήγορα αντικαταστάθηκαν 
ή εμβολιάστηκαν κι αυτά, σε ποικιλία Κληµεντίνη ή υβρίδιο Νόβα λόγω των όψιμων 
παγετών οι οποίοι κατέστρεφαν τους χυμούς του καρπού (Ντίνης, 2016). 

Ο συνολικός αριθμός δένδρων μανταρινιάς κατά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 
2015 για τον Νομό Θεσπρωτίας είναι 625.327 και η παραγωγή 57.818 τόνοι. Αυτά τα 
νούμερα την κατατάσσουν  στην πρώτη θέση πανελλαδικά στην παραγωγή 
μανταρινιών με δεύτερη την Αργολίδα (33.410 tn) και Τρίτη την Άρτα (24.259 tn).  
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι δεύτερη στον αριθμό δέντρων (με πρώτη την 
Αργολίδα και τρίτη την Άρτα) (ΕΛΣΤΑΤ, 2015) που σημαίνει ότι είναι πολύ 
παραγωγική περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις 
μανταρινιών σε χιλιάδες στρέμματα για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ήταν αντίστοιχα:  
71,3, 70,6 και 69,2 (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Αυτό δείχνει μια πολύ μικρή μείωση αλλά η 
καλλιέργεια μανταρινιών στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.   

Το 2018 ήταν μια καλή καλλιεργητική χρονιά για τους παραγωγούς μανταρινιού 
στη Σαγιάδα. Αρχές Ιανουαρίου έγιναν και οι τελευταίες συλλογές, με καλές 
αποδόσεις, από 4 έως 5 τόνους το στρέμμα. Σύμφωνα με τον έμπορο και παραγωγό 
Μηνά Γκίκα: «Από την περιοχή μας, φέτος, διακινήθηκαν περίπου 40.000 τόνοι 
μανταρινιού. Οι στρεμματικές αποδόσεις ξεπέρασαν τους 4 τόνους, με κυρίαρχη 
ποικιλία την Κλημεντίνη, η οποία καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο ποσοστό της 
καλλιεργούμενης έκτασης (ξεπερνά το 80%) και ακολουθεί η Νόβα. Από αυτές τις 
ποσότητες, το 90% κινήθηκε προς τις χώρες της Ευρώπης. Οι τιμές παραγωγού 
κυμάνθηκαν από 26 έως 36 λεπτά το κιλό….» (Ύπαιθρος, 2018). 

Οι αποδέκτες της παραγωγής μανταρινιού είναι η εγχώρια αγορά και κύρια αυτή 
της Βόρειας Ελλάδας, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται πρωτίστως στη 
Ρουμανία, ακολούθως στη Βουλγαρία, στην Πολωνία και λιγότερο στην Ουκρανία, 
Λιθουανία και την Τσεχία. Ελάχιστα από τα προϊόντα καταλήγουν στις υπόλοιπες 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες,  λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους και των ειδικών 
απαιτήσεων στις προδιαγραφές - άριστη τυποποίηση, αυστηροί έλεγχοι στην 
υπολειµµατικότητα των φυτοπροστατευτικών στους καρπούς (Ντίνης, 2016).  
 

4. Χωροθέτηση και Κτιριολογικό πρόγραμμα μονάδας μεταποίησης 
μανταρινιών 
 
4.1. Χωροθέτηση 

Η χωροθέτηση της μεταποιητικής μονάδας λαμβάνει υπόψη το οδικό δίκτυο διότι 
απαιτείται εύκολη πρόσβαση και την εγγύτητα στην περιοχή παραγωγής των 
μανταρινιών ώστε να ελαχιστοποιούνται τα μεταφορικά έξοδα. Επίσης, θα πρέπει να 
αποκλειστούν περιοχές, στις οποίες δεν επιτρέπεται μεταποιητική δραστηριότητα. H 
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μονάδα θα κατασκευάσει τον δικό της βιολογικό καθαρισμό και το τελικό προϊόν του 
βιολογικού θα υφίσταται ξήρανση και θα χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Καλό είναι 
να βρίσκεται κοντά σε υδάτινο αποδέκτη για να διοχετεύεται ο βιολογικός αλλά να 
μην υπάρχει κανένας κίνδυνος  μόλυνσης του υδρογραφικού δικτύου.  Δεν πρέπει να 
είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή για τον επιπρόσθετο λόγο της ύπαρξης 
βιολογικού. Υπάγεται στην κατηγορία χαμηλής όχλησης και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
απαγορεύσεις για δασικές περιοχές ή περιοχές Natura. 

Oι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει των απαιτήσεων 
των παραγόμενων προϊόντων της κοινοτικής/εθνικής νομοθεσίας, των κανόνων 
ορθής υγιεινής και εν συνεχεία τα σχέδια να παραδοθούν στην οικεία Διεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με μία αίτηση για άδεια ίδρυσης εγκατάστασης, με σκοπό 
την προέγκρισή τους. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παραδοθεί και μία έκθεση στην οποία θα 
περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών κατασκευής της εγκατάστασης, 
ο βασικός εξοπλισμός, η τεχνική περιγραφή της παραγωγικής λειτουργίας και των 
προϊόντων της εγκατάστασης. Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω, η αρμόδια αρχή θα 
προχωρήσει στην προέγκριση, στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, αφού ολοκληρώσει 
την εγκατάσταση, θα πρέπει να καταθέσει δεύτερη αίτηση για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας2. 

 
4.2. Κτιριολογικό πρόγραμμα 

 Ενδεικτικά μια τυπική γραμμή μαρμελάδας πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
2. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ - ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 
3. ΜΠΟΥΛΑ ΚΕΝΟΥ 
4. ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ) 
5. ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΑΖΩΝ ΜΕ VACUUM (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ) 
6. ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ) 
7. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ Ή ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ 
8.ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΕΜΑΤΩΝ 
9. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΒΑΖΩΝ ( ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ) 
10. ΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
11A. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΒΑΖΩΝ 
11B. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΒΑΖΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
12. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΤΜΟ) 
13. ΤΟΥΝΕΛ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (papapack) 
 

Επιπροσθέτως των κύριων χώρων (παραγωγή, γραφεία), υπολογίζονται και οι 
βοηθητικοί (αποθήκες, ψυγεία, χώροι υγιεινής).  Οι αποθήκες θα έχουν ικανό μέγεθος 

                                                           

2 https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=155339 
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για τις πρώτες και τις βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιμα τελικά 
προϊόντα. 

5. Μεταποίηση μανταρινιού 

Ως μαρμελάδα ορίζεται το μείγμα, με την κατάλληλη πηκτωματώδη υφή, 
σακχάρων, πούλπας ή και πολτού από ένα ή περισσότερα είδη φρούτων και νερού, 
ωστόσο η μαρμελάδα από εσπεριδοειδή μπορεί να παρασκευάζεται από ολόκληρα 
φρούτα κομμένα σε λωρίδες ή και σε φέτες. Για την παρασκευή των μαρμελάδων 
απαιτούνται τέσσερα βασικά συστατικά: το φρούτο, η ζάχαρη που εμποδίζει την 
ανάπτυξη των μικροοργανισμών, το οξύ (χυμός λεμονιού ή κιτρικό οξύ) για να 
βοηθήσει την όψη, γεύση, άρωμα & το δέσιμο, αλλά να φέρει και το pH στο 3-3,3 και 
η πηκτίνη απαραίτητη για τη παρασκευή πιο συνεκτικής μαρμελάδα. Ειδικά το 
μανταρίνι, είναι φρούτο με πολύ πηκτίνη και δεν απαιτείται η προσθήκη πηκτίνης 
(Τριανταφυλλίδης, 2012).  

Στην Αγγλική γλώσσα, συναντάμε τους όρους: marmalade (μαρμελάδα 
(εσπεριδοειδών) - κυρίως από την φλούδα του καρπού των εσπεριδοειδών - και jam 
(μαρμελάδα μη-εσπεριδοειδών) - κυρίως από το χυμό και τη σάρκα του καρπού των 
λοιπών (μη-εσπεριδοειδών) καρπών. 

 Εκτός από τις μαρμελάδες, υπάρχουν και άλλα είδη διατηρούμενων φρούτων, 
όπως τα ζελέ, τα τσάτνεϊ, το βούτυρο φρούτου, το τυρόπηγμα φρούτου, το άλειμμα 
φρούτου, και το κονφί. Όλες αυτές οι παραλλαγές διατηρούμενων φρούτων είναι 
προϊόντα της εφαρμογής των αρχών και κανόνων της τεχνολογίας τροφίμων, που 
εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό που καθορίζει τον τύπο του διατηρούμενου 
φρουτοσκευάσματος είναι τα συστατικά του. Ο τρόπος παρασκευής του, η 
επεξεργασία που υφίσταται, οι διαφορετικές αναλογίες των διαφόρων πρόσθετων 
υλικών είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος (Παπαθανασίου, 2016). Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ορίζει ότι όλες οι 
μαρμελάδες πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία τουλάχιστον 
60%. Επιγραμματικά, υπάρχουν τα παρακάτω είδη μαρμελάδας:  

• Μαρμελάδα κανονική (με τουλάχιστον 35% περιεκτικότητα φρούτου) 
Μαρμελάδα extra (με τουλάχιστον 45% περιεκτικότητα φρούτου) 

• Μαρμελάδα ολόκληρων φρούτων 
• Μαρμελάδες εσπεριδοειδών (marmalades) (από πορτοκάλια, λεμόνια, 

γκρέιπφρουτ) με τουλάχιστον 20% ποσότητα εσπεριδοειδών  
• Μαρμελάδα με στέβια.  

Για την κανονική μαρμελάδα, η ποσότητα της πούλπας ή/και του πολτού που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή 1000 γραμμαρίων τελικού προϊόντος , δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 350 gr γενικά (Κώδικας Τροφίμων & Ποτών). 
 
5.1 Οικονομοτεχνική μελέτη 
 Η πρόταση αυτής της έρευνας είναι η μεταποίηση των μανταρινιών για την 
παρασκευή μαρμελάδας υψηλής ποιότητας, δηλαδή με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
φρέσκο φρούτο (πάνω από 45%) και προκειμένου να αξιολογηθεί η οικονομική 
βιωσιμότητά της προτεινόμενης δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαντα εξής 
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οικονομικά κριτήρια: Η Καθαρή Παρούσα Αξία – ΚΠΑ (Net Present Value) και ο 
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης - ΕΒΑ για χρονική περίοδο 10 ετών. Ως Καθαρή 
Παρούσα Αξία ορίζεται η διαφορά της παρούσας αξίας των ετήσιων εισοδημάτων 
μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων. Ως Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης 
που μηδενίζει τη χρηματορροή, δηλαδή εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την αρχική 
επένδυση με την αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών (Δαμίγος, 2010). 
Πραγματοποιήθηκαν τρία σενάρια χρηματοδότησης τα οποία φαίνονται στον  
Πίνακα 1. Τα βασικότερα σημεία των σεναρίων είναι ότι, στο πρώτο η παραγωγή 
μαρμελάδας είναι 500kg/έτος και διατίθεται όλη για λιανική πώληση, στο δεύτερο 
σενάριο η παραγωγή είναι 1000 kg/έτος με δύο βάρδιες και η μισή ποσότητα εξάγεται 
και τέλος, στο τρίτο σενάριο τα 1000 kg/έτος μαρμελάδας παράγονται με ακριβότερο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και μία βάρδια. 

Πίνακας 1: Τα τρία σενάρια για την επένδυση με τις παραδοχές τους. 
 

Σενάριο 1 
(500kg 
λιανική) 

Σενάριο 2 
(1000 kg-2 

βάρδιες) 

Σενάριο 3 
(1000 kg-1 

βάρδια) 
Παραγωγή (kg μαρμελάδας/μέρα) 500 1000 1000 

Χονδρική 0% 50% 50% 

Λιανική 100% 50% 50% 

Χονδρική (kg/ημέρα) 0 500 500 

Λιανική  (kg/ημέρα) 500 500 500 

kg πούλπας/ημέρα 400 650 650 

kg μανταρινιου/ημέρα 800 1300 1300 

kg ζάχαρης/ημέρα 100 350 350 

Συσκευασία χονδρ. (τεμάχια) 0 500 500 

Συσκευασία λιαν. (τεμάχια) 2000 2000 2000 

Αναγωγή σε ετήσια βάση 
   

Μαρμελάδα χονδρική (kg) 0 125000 125000 

Μαρμελάδα λιανική (kg) 125000 125000 125000 

Τιμή χονδρικής 1,95 1,95 1,95 

Τιμή λιανικής 6 6 6 

Ποσότητα α' ύλης 200000 325000 325000 

Κόστος α' ύλης 0,3 0,3 0,3 

Συσκευασία χονδρ. (τεμάχια) 0 125000 125000 

Συσκευασία λιαν. (τεμάχια) 500000 500000 500000 

Τιμή συσκ. Χονδρικής 0,45 0,45 0,45 

Τιμή συσκ. Λιανικής 0,15 0,15 0,15 

Εργαζόμενοι 8 14 9 

Μέσο κόστος εργαζομένων 2000 2000 2000 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών

69



Το βάρος της πρώτης ύλης-μανταρινιού που θα χρησιμοποιείται ετησίως στην 
συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής θα είναι από 200 tn (πρώτο σενάριο) έως 325 tn 
(δεύτερο και τρίτο σενάριο) και από αυτό θα παράγεται ωφέλιμο προϊόν 125 tn (στο 
πρώτο σενάριο), και 250 (στο δεύτερο και τρίτο σενάριο) αντίστοιχα, δηλαδή, θα 
αξιοποιείται περίπου το 50% της πρώτης ύλης. Στον πίνακα ταμειακών ροών γίνεται 
η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. 

5.1.2 Επενδύσεις  

 Περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες:  

• Αγορά οικοπέδου: Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη έκταση για την συγκεκριμένη 
εγκατάσταση θα είναι τουλάχιστον 10 στρέμματα με τιμή 2.500 
ευρώ/στρέμμα, συνεπώς 25.000 ευρώ. 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις: Η κατασκευή θα είναι βιομηχανικού τύπου, 
δηλαδή μεταλλικός φέρων οργανισμός με πλήρωση και διαχωριστικά από 
πάνελ. Το κόστος κατασκευής είναι 280 ευρώ /m2. Τα συνολικά μέτρα κύριων 
και βοηθητικών χώρων θα είναι 700 m2. Συνεπώς θα απαιτηθούν περίπου 
200.000 ευρώ. 

• Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού: Απαιτείται δαπάνη 50.000 - 60.000 
ευρώ. 

• Μεταφορά και εγκατάσταση: Θεωρείται πως θα χρειαστούν 20.000 ευρώ για 
τη διαδικασία εγκατάστασης. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού: Εκτιμήθηκε στις 100.000 ευρώ για 
το πρώτο και δεύτερο σενάριο και στις 160.000 ευρώ για το τρίτο σενάριο το 
οποίο θα έχει πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής. 

• Κόστος αδειοδότησης: Θα απαιτηθούν για αμοιβές μηχανικών και περίπου 
20.000 ευρώ. 

• Δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας): Η διαδικασία περιλαμβάνει 
έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, 
επισήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους 
οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.) κ.α. και υπολογίζεται ότι κοστίζει 30.000 
ευρώ. 

• Οχήματα εσωτερικής διακίνησης προϊόντων: Για αγορά κλαρκ, ανυψωτικών 
κλπ. προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά και αποθήκευσης προϊόντων 
εντός της μονάδας θα απαιτηθούν 25.000-35.000 ευρώ. 

• Κεφάλαιο κίνησης: 20.000 ευρώ. 
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Πίνακας 2: Αναλυτικά οι επενδύσεις και των τριών σεναρίων χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. 

 1ο σενάριο 2ο σενάριο 3ο σενάριο 

Επενδύσεις (ΣΥΝΟΛΑ) 490.000 530.000 590.000 

  - αγορά οικοπέδου 25.000 25.000 25.000 

  - κτιριακές εγκαταστάσεις 200.000 200.000 200.000 

  - μηχανολογικός εξοπλισμός 100.000 100.000 160.000 

  - μεταφορά κ΄ εγκατάσταση 20.000 20.000 20.000 

  - βιολογικός 50.000 60.000 60.000 

  - έρευνα αγοράς 30.000 30.000 30.000 

  - μελέτες- αδειοδοτήσεις 20.000 20.000 20.000 

  - μεταφορικά μέσα 25.000 35.000 35.000 

  - κεφάλαιο κίνησης 20.000 40.000 40.000 

 

5.1.3 Έξοδα 

• Η προμήθεια της πρώτη ύλης – μανταρινιού υπολογίζεται σε μια μέση τιμή 
0,30 ευρώ/κιλό. Η αμέσως επόμενη πρώτη ύλη που είναι και πιο ακριβή είναι 
η ζάχαρη στο 0,50 ευρώ/κιλό. Το νερό που απαιτείται είναι από το δίκτυο 
ύδρευσης και υπολογίζεται στα λειτουργικά έξοδα. Άλλα έξοδα του προϊόντος 
είναι το οξύ και η πηκτίνη. Συνολικά οι πρώτες ύλες υπολογίστηκαν στα 
60.000 ευρώ περίπου για το πρώτο σενάριο και 97.500 ευρώ για το δεύτερο 
και τρίτο σενάριο. 

• Στα έξοδα συσκευασίας υπολογίζεται το γυάλινο βάζο 250γρ. για πώληση 
λιανικής  και η πλαστική συσκευασία ενός κιλού για χονδρική πώληση με 0,15 
και 0,45 ευρώ/τεμ. αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και το κόστος ετικέτας 
και κιβωτίου. Το κόστος κυμαίνεται από  75.000-131.250 ευρώ. 

• Το προσωπικό ανέρχεται στα 8 άτομα μονής βάρδιας στο πρώτο σενάριο, στα 
14 άτομα διπλής βάρδιας στο δεύτερο σενάριο και σε 9 άτομα μονής βάρδιας 
στο τρίτο σενάριο. Οι δαπάνες υπολογίστηκαν με έναν μέσο όρο μεικτού 
μισθού 2000 ευρώ για 14 μήνες και κυμαίνονται από 224.000 σε 392.000 
ευρώ. 

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, νερό, θέρμανση, καύσιμα, ετήσιο service 
μηχανημάτων κτλ.) θεωρήθηκε ότι είναι 5% των εσόδων από 37.500-49.688 
ευρώ. 

• Το κόστος ασφάλισης της επιχείρησης υπολογίζεται ως το 2% του 
αθροίσματος του κόστους των κτιριακών εγκαταστάσεων, του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, του βιολογικού και των μέσων μεταφορών και 
είναι 7.500-7.900 ευρώ. 
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Πίνακας 3: Αναλυτικά τα έξοδα και των τριών σεναρίων χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 
 1ο σενάριο 2ο σενάριο 3ο σενάριο 

Έξοδα (ΣΥΝΟΛΑ) 404.000 678.338 539.538 

  - Εργατικά 224.000 392.000 252.000 

  - Πρώτη ύλη 60.000 97.500 97.500 

  - Υλικά συσκευασίας 75.000 131.250 131.250 

  - Λοιπά κόστη παραγωγής 37.500 49.688 49.688 

  - Ασφάλιση, κλπ. 7.500 60.000 9.100 

 

5.1.4 Έσοδα  

Στα έσοδα του πρώτου σεναρίου περιλαμβάνονται οι πωλήσεις ολόκληρης της 
ποσότητας της μαρμελάδας (152.000 κιλά) σε βάζα των 250gr. προς 1,5 ευρώ δηλαδή 
6 ευρώ ανά κιλό. Στο δεύτερο και τρίτο σενάριο οι πωλήσεις μοιράζονται σε 50% της 
παραγωγής σε χονδρική πώληση σε συσκευασία 1 κιλού προς 1,95 ευρώ και 50% σε 
λιανική πώληση με τα ίδια δεδομένα όπως στην πρώτη περίπτωση που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Τα τελικά προϊόντα θα είναι αρκούντως ανταγωνιστικά και ως προς την 
ποιότητα και ως προς την τιμή.  

Πίνακας 4: Αναλυτικά τα έσοδα και των τριών σεναρίων χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 1ο σενάριο 2ο σενάριο 3ο σενάριο 

Έσοδα (ΣΥΝΟΛΑ) 750.000 993.750 993.750 

  - Χονδρική 0 243.750 243.750 

  - Λιανική 750.000 750.000 750.000 

 

5.1.5. Επιδοτήσεις 

Κατά καιρούς ανακοινώνονται επιδοτήσεις για την μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, όπως το Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο 
είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Βέβαια, για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα από τις αρχικές 194 αιτήσεις τελικά εγκρίθηκαν μόλις 78 επενδυτικά 
σχέδια (Επιδότηση και Επιχειρηματικότητα, 2013). 

Πιο πρόσφατο είναι το Υπομέτρο 4.2, του Μέτρου 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 το οποίο αφορά  σε επενδύσεις στη 
μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με ενισχύσεις από 40% 
έως και 90% για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων μεταποίησης, 
τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι Περιφέρειες θα 
διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια ύψους 53,2 εκ. € (από το σύνολο των 1,2 δις ευρώ) 
για επενδύσεις για μεταποίηση και εμπορία. Δικαιούχοι των Μέτρων του Π.Α.Α. 2014-
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2020 είναι μεμονωμένοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, Οργανώσεις Παραγωγών, 
επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς, καθώς και υποψήφιοι νέοι αγρότες. Η ΔΡΑΣΗ 4.2.1 – Μεταποίηση, 
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων για την Περιφέρεια Ηπείρου που 
χαρακτηρίζεται ως λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια ενισχύει με 50% επιδότηση και 
δυνατότητα προσαύξησης κατά 20%. Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων 
στήριξης ανά Δράση είναι από 100.000 ευρώ ως κατώτατος  αιτούμενος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός, έως 10.000.000 ευρώ ως ανώτατος  αιτούμενος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός (PROTYPON)3. 

 
6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης: 

Ως προς τα κριτήριο αξιολόγησης που είναι η  Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) και 
ο Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) και για τα τρία σενάρια υπολογισμού οι δείκτες 
είναι πολύ καλοί όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5. 

 
Πίνακας 5: Αποτελέσματα των δεικτών NPV  και IRR για τα τρία σενάρια υπολογισμού 

 1ο σενάριο 2ο σενάριο 3ο σενάριο 
NPV 1.438.525 € 1.254.299 € 1.878.881 € 
IRR 51% 43% 51% 

 
Η επένδυση είναι πολλά υποσχόμενη λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν καθώς επίσης το γεγονός  ότι η μελέτη έγινε για μια βιοτεχνική μονάδα η 
οποία μπορεί να μετατραπεί σε βιομηχανική μονάδα και να μεταποιεί μεγαλύτερες 
ποσότητες μανταρινιών. Επίσης, η γραμμή παραγωγής άλλων προϊόντων όπως για 
παράδειγμα η σάλτσας ντομάτας είναι η ίδια με την μαρμελάδα οπότε αν βρεθεί 
συμφέρουσα πρώτη ύλη μπορεί να παραχθεί αυτό το νέο προϊόν στις ίδιες 
εγκαταστάσεις. Η επιχείρηση έχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης με την 
εκμετάλλευση και της φλούδας του μανταρινιού από την οποία παράγεται το έλαιο 
μανταρινιού και το αιθέριο ελαίου μανταρινιού, τα οποία χρησιμοποιούνται στις 
φαρμακοβιομηχανίες, στις αρωματοβιομηχανίες και στις βιομηχανίες εμφιάλωσης 
χυμών και αναψυκτικών. Η φλούδα μετά από ξήρανση δίνεται στις βιομηχανίες 
παραγωγής ζωοτροφών. Φέτες μανταρινιού χρησιμοποιούνται στα επιδόρπια 
γιαουρτιού και καρποκύτταρα μανταρινιού στις βιομηχανίες παραγωγής 
μαρμελάδων και παραγωγής χυμών και γενικά σε προϊόντα που ανήκουν στον κλάδο 
HORECA (Hotel – Restaurant – Catering). Το μανταρίνι γενικά μπορεί να δώσει 
προϊόντα-βάσεις για χρήση σε φρουτοποτά, αναψυκτικά, ροφήματα και ενεργειακά 
ποτά. 

 
 
 

                                                           

3 http://protypon.eu/upiresies/ependutika-programmata/agrotiki-anaptiksi-2014-2020/ 
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6. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η βιωσιμότητα μιας επένδυσης 
μεταποίησης μανταρινιών σε μαρμελάδα στην περιοχή και τα αποτελέσματα ήταν 
πολύ ενθαρρυντικά. Από οικονομικής άποψης προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας και 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Η Πολιτεία ανακοινώνει συχνά 
χρηματοδοτήσεις σχετικές με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων διότι θεωρείται 
ότι είναι ένας τομέας που έχει δυνατότητες ανάπτυξης στην χώρα μας. Εκτιμάται ότι 
τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης 
και κέρδους  προσθέτοντας κι άλλα προϊόντα ή/και με την επέκταση της επιχείρησης 
για μεταποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων μαρμελάδας. Ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα αγορών είναι ευέλικτη η γραμμή παραγωγής είτε για λιανική πώληση 
είτε για χονδρική πώληση και εξαγωγές. 

Ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η ρύπανση -
μόλυνση του Καλαμά, έτσι ώστε η πρώτη ύλη να είναι εντελώς απαλλαγμένη από 
φυτοπροστατευτικά και να είναι δυνατή η πώληση της μαρμελάδας και σε νέες 
αγορές του εξωτερικού οι οποίες έχουν αυστηρότερες προδιαγραφές. Οι τιμές θα 
έχουν την δυνατότητα να ανέβουν και τα περιθώρια κέρδους να μεγαλώσουν. Τέλος 
θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επαφές με αντίστοιχες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται επιτυχώς εδώ και χρόνια σε αυτόν τον τομέα π.χ. στην Χίο, στην 
Αργολίδα και στην Άρτα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
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Περίληψη 

Η συλλογή αυτοφυών βοτάνων με φαρμακολογική δράση είναι μια 
δραστηριότητα συνυφασμένη με την ελληνική ύπαιθρο και την παράδοση. 
Ειδικότερα στην περιοχή της Μουργκάνας, λόγω ιδανικών εδαφοκλιματικών 
συνθηκών, φύεται μια πλούσια γκάμα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 
Ωστόσο, η καλλιέργειά τους για συστηματική εμπορία, που συνδέεται με τη 
μεταποίηση σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι κάτι σχετικά καινούργιο για τον εγχώριο 
πρωτογενή τομέα. 

 Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δημιουργία μιας καθετοποιημένης μονάδας 
παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ και η 
προώθησή τους στην αγορά στοχεύοντας στη δημιουργία ενός brand name της 
ευρύτερης περιοχής της Μουργκάνας που θα αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε 
όλη την τοπική κοινωνία με βασικότερο την ενδυνάμωση της ταυτότητας του τόπου. 
 
 
Abstract 

The collection of native herbs with pharmacological action is an activity is directly 
related to the Greek countryside and tradition. Particularly, in the area of Mourgana, 
due to ideal soil and climatic conditions, a rich variety of aromatic and medicinal 
plants grows. However, their cultivation and marketing, linked to manufacturing 
sector, is relatively new. 
  This paper examines the creation of an integrated aromatic plants production θνιτ 
by the establishment of a cooperative, aiming at the creation of a brand name in the 
region of Mοurgana. This will bring multiple benefits to the entire local community 
and will enhance place branding. 
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1. Εισαγωγή 
 

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά υπήρξαν ανέκαθεν αντικείμενο εμπορίου 
µε σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στη δυτική Ευρώπη η 
κατανάλωση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών διπλασιάστηκε την τελευταία 
δεκαετία (Μαλούπα et al., 2013). Σύμφωνα με την Κουκ Κ.Μ. (2003), ως αρωματικά 
φυτά (aromatics) ορίζονται τα φυτά αυτά που αποδίδουν άρωμα, και η οσμή τους 
οφείλεται σε πτητικές (χημικές) ενώσεις. 

Ως φαρμακευτικά φυτά (medicinal, therapeutical) ο Σαρλής Γ. (1994) 
χαρακτηρίζει τα φυτά που περιέχουν ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά, τα 
οποία έχουν την ικανότητα να προλάβουν, να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν 
ασθένειες. Όπως αναφέρεται στη μελέτη Re.Herb (2013), ο όρος «φαρμακευτικά 
φυτά» πηγάζει από µια πολιτιστική και ιστορική παράδοση της Ιταλίας, η οποία 
αναφέρεται στον όρο «εργαστήριο (opificina)» που μεταφράζεται ως «φαρμακευτικό 
εργαστήριο» όπου τα φυτά υπόκεινται σε διάφορες διαδικασίες (αποξήρανση, 
σύνθλιψη, διαβροχή, απόσταξη, εκχύλιση κ.λπ.).  
  Διεθνώς, η σύμπτυξη των δυο αυτών κατηγοριών αναφέρεται ως «Φαρμακευτικά 
και Αρωματικά Φυτά» (Medicinal and Aromatic Plants, MAPs), ενώ στην Ελλάδα ως 
«Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά» (ΑΦΦ). Στην Ελλάδα μετά τις ραγδαίες 
μεταβολές στην αγροτική οικονομία και στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική 
Πολιτική), τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μπορούν να αποτελέσουν μία 
δυναμική εναλλακτική καλλιέργεια για τους Έλληνες αγρότες .  

Η περιοχή του όρους Τσαμαντά, με το σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 
αυτοφυούς χλωρίδας είναι ένας ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη τέτοιων 
δραστηριοτήτων. Οι γεωργικές επιχειρήσεις αρωματικών  και φαρμακευτικών φυτών 
αυτού του είδους στη Θεσπρωτία, είναι λίγες ενώ με τη σωστή συστηματική 
καλλιέργεια και αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών ή με τη δημιουργία νέων 
καλλιεργειών και τη σωστή προώθηση των προϊόντων θα δημιουργηθεί ένας μοχλός 
ανάπτυξης για το νομό.   

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της δημιουργίας μιας 
καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και 
τα οφέλη που αυτή προσφέρει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής μελέτης. Γίνεται εκτενέστερη αναφορά σε καινοτόμους τρόπους 
προώθησης των προϊόντων που έχουν ως στόχο, πέραν του προφανούς, την ανάπτυξη 
της ίδιας της περιοχής, την ενίσχυση της ταυτότητάς της, την επαναφορά της 
ζωντάνιας της υπαίθρου και την άρση της απομόνωσης.  
 
2. Η Αγορά των Α.Φ.Φ. 
 
  Όσον αφορά την οργανωμένη εμπορική διανομή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται 
η μεγαλύτερη αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον κόσμο. Η Κίνα και 
η Ινδία, εκτιμώνται ως οι μεγαλύτερες αγορές, από άποψη ποσότητας παραγωγής. 
(CBI Market Survey, 2010). Οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμώνται στους 
100.000 t/yr με βασικότερους εισαγωγείς τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι 
τρεις αυτές χώρες είναι και οι κύριοι μεταποιητές αρωματικών και φαρμακευτικών 
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φυτών. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι πιο σημαντικοί παραγωγοί 
αποξηραμένων βοτάνων, αν και η κατανάλωσή τους στις χώρες της Μεσογείου είναι 
περιορισμένη (Κατσιώτης et al., 2010). 

Σύμφωνα με έρευνα της CBI (2010) επικρατούν δύο τάσεις στην παραγωγή 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη αφορά τη 
μεγάλης κλίμακα παραγωγή χαμηλής αξίας προϊόντων, η οποία βρίσκεται σε φάση 
κάμψης. Η δεύτερη τάση αφορά την εξειδικευμένη παραγωγή ορισμένων φυτών και 
ιδιαίτερα την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Οι μεγάλοι αγοραστές αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών, ιδίως αυτών που προορίζονται για ροφήματα ή 
εξειδικευμένες χρήσεις, προτιμούν να αγοράζουν τοπικά τις πρώτες ύλες τους από 
παραγωγούς.  

Στην Ελλάδα ευδοκιμούν περισσότερα από 112 είδη αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών, ενώ η καλλιεργούμενη έκταση κυμαίνεται από 16.000 έως 
20.000 στρέμματα. Το ξηρό και θερμό κλίμα καθώς και η σύσταση του εδάφους των 
περισσοτέρων ημιορεινών και ορεινών περιοχών σε όλη σχεδόν την ελληνική 
επικράτεια, ευνοούν τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη 
σημαντικού αριθμού ενδημικών αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών. 

Βασικό πλεονέκτημα της καλλιέργειας των αυτοφυών ειδών είναι το χαμηλό 
κόστος παραγωγής αλλά και η φιλικότητα προς το περιβάλλον καθώς απαιτούν μικρή 
ποσότητα νερού ενώ οι ανάγκες σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα για την καλλιέργειά 
τους είναι μηδαμινές. Αναμφισβήτητα, τα συγκεκριμένα είδη αποτελούν στοιχεία του 
ελληνικού οικοσυστήματος με αποτέλεσμα να μην αναμένονται ιδιαίτερα 
καλλιεργητικά προβλήματα. Έτσι, η επιλογή καλλιέργειας και εμπορίας των 
προϊόντων τους, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση καλλιέργειας.  

Όπως προαναφέρθηκε η καλλιεργούμενη έκταση κυμαίνεται από 16.000 έως 
20.000 στρέμματα. Είναι δύσκολο, παρολαυτά, να προσδιορισθεί η μέση 
στρεμματική απόδοση λόγω εγκαταλελειμμένων εκτάσεων και αυτοφυούς χλωρίδας. 
(Αντωνιάδου 2013). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πολυσίου (2013) εκτιμάται ότι η μέση 
απόδοση κυμαίνεται από 100 Kg/στρέμμα μέχρι 400 Kg/στρέμμα ξηρής δρόγης. Οι 
τιμές χονδρικής πώλησης για την ξηρή δρόγη κυμαίνονται από 5 μέχρι και 10 ευρώ το 
κιλό. Λαμβάνοντας  υπ’ όψιν την παραπάνω εκτίμηση για τις αποδόσεις, και ανάλογα 
με το είδος και το μέρος του φυτού, παρατηρούμε ότι οι μεικτές στρεμματικές 
απολαβές (Πίνακας 1) ανέρχονται από 960 (ρίγανη, τσάι του βουνού) έως και 4.000 
ευρώ (μελισσόχορτο). 
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Πίνακας 1. Μικτές στρεμματικές απολαβές, Πολυσίου, 2013 

Φυτό €/kg 
Φυτικό 
μέρος 

Απόδοση 
Kg/στρέμμα 

Έσοδα μεικτά 
€/στρέμμα 

Melissa officinalis 
(μελισσόχορτο) 10 φύλλο 400 4000 
Rosmarinus officinalis 
(δενδρολίβανο) 5 φύλλο 300 1500 
Origanum 
vulgare (ρίγανη) 8 φύλλο 120 960 
Ocimun basilicum 
(βασιλικός) 7.5 φύλλο 400 3000 
Chamomilla matricaria 
(χαμομήλι) 10 άνθος 100 1000 
Salvia officinalis 
(φασκόμηλο) 7.5 φύλλο 400 3000 
Mentha piperita (μέντα) 10 φύλλο 300 3000 
Sideritis sp. 
(τσάι του βουνού) 8 φύλλο 120 960 

Lavandula angustifolia 
(λεβάντα) 10 άνθος 200 2000 

Thymus vulgaris (θυμάρι) 7.5 φύλλο 400 3000 
Satureja hortensis 
(θρούμπι) 6.5 φύλλο 400 2800 

   
Αν λάβουμε υπόψη ότι εκτός από την εγκατάσταση της πολυετούς –συνήθως– 

φυτείας, που δεν ξεπερνά τα 300 – 600 ευρώ/στρέμμα, οι άλλες δαπάνες για τις 
καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρδευση, ξεβοτάνισμα) είναι σχετικά μικρές, 
τότε οι καθαρές απολαβές, σε σύγκριση με άλλα γεωργικά προϊόντα, είναι 
υψηλότερες (Πολυσίου, 2013) 

 
3. Καθετοποιημένη παραγωγή 
 

Βασικό πλεονέκτημα μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών είναι η μετακύληση του αδιάθετου προϊόντος 
στην επόμενη αγορά. Ειδικότερα, τα αρωματικά φυτά διατίθενται σε τρεις  
διαφορετικές αγορές. Η πρώτη αγορά είναι αυτή των νωπών -φρέσκων- αρωματικών 
φυτών, όπως π.χ. ο βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο κ.ά. Η δεύτερη 
είναι αυτή των ξηρών φυτικών υλικών των αρωματικών φυτών. Η τρίτη, είναι αυτή 
των αιθέριων ελαίων. 

Οι αδιάθετες ποσότητες νωπών -φρέσκων- αρωματικών φυτών μεταφέρονται στο 
ξηραντήριο και διατίθενται ως ξηρό φυτικό υλικό. Ένα μέρος των ποσοτήτων των 
ξηραμένων φυτικών υλών μπορούν να αποσταχθούν και να διατεθούν ως αιθέριο 
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έλαιο. Σύμφωνα με τον Πολυσίου (2013) τα αιθέρια έλαια και τα υδατικά εκχυλίσματα 
των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι περιζήτητα όχι μόνο από τους 
κλάδους των τροφίμων, φαρμάκων κ.λπ., αλλά και από τη σύγχρονη κτηνοτροφία και 
τη βιολογική γεωργία ως φυσικά αντιβιοτικά και ως αβλαβή φυτοπροστατευτικά, 
χάρη στις ευρέως φάσματος αντιμικροβιακές και εντομοαπωθητικές- εντομοκτόνες 
ιδιότητές τους.  

Όσον αφορά στο κόστος της μεταποιητικής μονάδας, ανέρχεται στα 130.000 
ευρώ, κύριο στοιχείο του οποίου είναι το ξηραντήριο. Αντίστοιχα, το κόστος 
εγκατάστασης ενός αποστακτηρίου για την παραγωγή αιθέριων ελαίων ξεκινά από 
80.000 – 90.000 ευρώ περίπου. 

Οι τιμές πώλησης των αιθέριων ελαίων διεθνώς είναι σχετικά υψηλές και 
εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση. Το έτος 2016, οι τιμές για το αιθέριο 
έλαιο της λεβάντας κυμάνθηκαν από 20 έως 100 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την 
ποιότητα. Ενδεικτικά, παρατίθεται πίνακας με τις τιμές των αιθέριων ελαίων του 
μελισσόχορτου και του βασιλικού, όταν η παραγόμενη  ποσότητα διαφοροποιείται 
από τα 100 mL στο ένα λίτρο (1L) . Η τιμή του μελισσόχορτου αγγίζει τα 5.000 ευρώ 
το λίτρο καθώς η απόδοσή του αυτού σε αιθέριο έλαιο είναι μικρή (κυμαίνεται μεταξύ 
0,2%-0,3%). 

 
Πίνακας 2. Τιμές αιθέριων ελαίων, Πολυσίου, 2016 

Αιθέριο έλαιο 100 Ml 500mL 1L 
Μελισσόχορτο 537.5 2523.7 4673.5 

Βασιλικός 39 183 338.8 
 

Η τελική τιμή βέβαια καθορίζεται από την πιστοποίηση της βιολογικής 
καλλιέργειας όπως θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο, αφού η τιμή πώλησης ενός 
βιολογικά παραγόμενου αρωματικού φυτού μπορεί να είναι και τρεις φορές 
υψηλότερη από αυτή του συμβατικού. 

 
 

3.1. Κοιν.Σ.Επ 
Είναι εμφανές ότι οι απολαβές μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής 

αρωματικών φυτών είναι μεγάλες, το κόστος όμως εγκατάστασης είναι σχεδόν 
απαγορευτικό για έναν μόνο παραγωγό. 

Η συλλογική προσπάθεια δημιουργίας μιας τέτοιας μονάδας, βασισμένη στην 
κοινωνική οικονομία, πέραν του οικονομικού οφέλους προωθεί και την ανάπτυξη της 
ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η περιοχή της Μουργκάνας, με την 
πολύχρονη ιστορία του αγροτικού κινήματος, είναι μια περιοχή με έντονα 
εγγεγραμμένη στο ασυνείδητο την έννοια και την ανάγκη της συλλογικότητας ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της στήριξης και της προστασίας του τόπου της 

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) ως κοινωνική οικονομία και 
κοινωνική επιχειρηματικότητα ορίζεται «το σύνολο των οικονομικών, 
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 
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καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση 
γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων» 

Οι Κοιν.Σ.Επ συλλογικού και παραγωγικού σκοπού στοχεύουν στην παραγωγή 
προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της 
συλλογικότητας. Η δημιουργία τους βασίζεται στους παρακάτω άξονες: 

1. Εξυπηρέτηση τοπικού και συλλογικού συμφέροντος 

2. Προώθηση απασχόλησης 

3. Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής 

4. Ενδυνάμωση τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης 

Σκοπός των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι, πρωτίστως, να ωφελήσουν την 
κοινωνία, ενώ στηρίζονται στην πεποίθηση της υπεροχής των ανθρώπων απέναντι 
στο κεφάλαιο, στις αξίες της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης, στη βιωσιμότητα, 
στη διαφάνεια και στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές 
κοινότητες, οι πολίτες και οι μελλοντικές γενιές επωφελούνται από το έργο τους. Η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα στοχεύει στην οργάνωση της εργασίας με τρόπο που 
αυτή να είναι ανταποδοτική προς τον πολίτη, ταυτόχρονα προσφέροντάς του 
μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις. Η ύπαρξη και η λειτουργία των κοινωνικών 
επιχειρήσεων ως φορέων στήριξης και αλλαγής, η ανίχνευση των αναγκών των 
τοπικών κοινοτήτων και οι στοχευμένες προσπάθειες αντιμετώπισής τους, η 
συνεργασία, η παραγωγή και η δημιουργία που λαμβάνουν υπόψη τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του μέσα σε ένα οργανωμένο, συμμετοχικό πλαίσιο προσανατολισμένο 
στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελούν ένα βασικό μέσο για την επαναφορά της ζωής στις 
μικρές τοπικές κοινότητες.  

 
4. S.W.O.T. Analysis 
 

Πραγματοποιήθηκε SWOT Analysis (ανάλυση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, 
ευκαιριών και απειλών) για την περιοχή του όρους Τσαμαντά με βάση επιτόπια 
έρευνα αλλά και τις επισημάνσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος της 
Περιφέρειας Ηπείρου(2011).  
 
Δυνατά σημεία (Strengths):   
1. Οι ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. 
2. Η μεγάλη ποικιλία αυτοφυών αρωματικών φυτών.   
3. Η άριστη ποιότητα προϊόντων.   
 
Αδύνατα σημεία (Weaknesses):  
1. Η ανεξέλεγκτη συγκομιδή, σε συνάρτηση με συνήθεις ανεπίτρεπτες πρακτικές, 
όπως το ξερίζωμα φυτών (μείωση της φυσικής χλωρίδας).   
2. Η αδυναμία εκτίμησης των συλλεγόμενων ποσοτήτων λόγω και της περιστασιακής 
συλλογής.   
3. Οι αδυναμίες στην τυποποίηση και συσκευασία.   
4. Η έλλειψη πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού. 
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Ευκαιρίες (Opportunities) 
1.Εγκαταλελειμμένες περιοχές αγροτικής γης, χαμηλής γονιμότητας, εδάφη πετρώδη 
όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν διάφορα αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά/χαμηλό κόστος. 
2.Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ως ο σημαντικότερος συγκοινωνιακός κόμβος της 
Δυτικής Ελλάδας. 
3. Διασυνοριακές συνεργασίες. 
4. Το ισχυρό brand name της Ηπείρου. 
 
Απειλές (Threats)  
1. Αυξημένος ανταγωνισμός 
2. Έλλειψη συλλογικών φορέων.  
3 Έλλειψη  κεντρικής πολιτικής και κατευθύνσεων. 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του Κατσιώτη Σ. (2010) στα προβλήματα 
στην επέκταση των αρωματικών φυτών στον ελληνικό χώρο: 
 

• Η ανεπαρκής ενημέρωση των αγροτών  

• Η έλλειψη εφοδίων, πιστοποιημένων σπόρων και εξοπλισμού  

• Η έλλειψη σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και βιομηχανίας (συσκευασίας 
/ απόσταξης και παραγωγής αιθέριων ελαίων)  

• Η συγκέντρωση των κυριότερων μονάδων μεταποίησης σε Αθήνα, Κρήτη, 
κεντρική Μακεδονία  

• Η ανεπαρκής προώθηση της καλλιέργειας (συσκευασίες, πιστοποιήσεις, 
αιθέρια έλαια) 

 
5. Marketing 
 
 Σύμφωνα με τον Καμενίδη Χ. (2004) ως λειτουργίες ΜΚΤ (marketing functions) 
ή υπηρεσίες ΜΚΤ (marketing services) ορίζονται οι διάφορες δραστηριότητες του 
marketing που πραγματοποιούνται για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων από 
τους τόπους παραγωγής ως τα κέντρα κατανάλωσης και για τον προσανατολισμό της 
παραγωγής τους προς τις ανάγκες της αγοράς.   

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια στροφή των καταναλωτών προς τα 
τοπικά- παραδοσιακά- ιδιότυπα προϊόντα. Οι ακριβείς λόγοι της στροφής αυτής δεν 
μπορούν να προσδιορισθούν σαφώς, ωστόσο οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων 
χρόνων, το υψηλότερα εισοδήματα συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών καθώς και 
οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές ανησυχίες μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικές αιτίες 
(Moris and Young, 2000). Επιπλέον, η αναδιανομή των διάφορων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η επακόλουθη απομάκρυνση από τις περιοχές της υπαίθρου 
οδήγησε σε ανανέωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για «αυθεντικότητα» 
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και για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την παράδοση, την κληρονομιά 
και τον πολιτισμό. 

Η ποιότητα ενός προϊόντος, ως βασικό εργαλείο marketing, καθορίζεται, πέραν 
της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας, και από τα διάφορα συστήματα 
πιστοποίησης. Το κυριότερο όμως κριτήριο είναι η «συμβολική» ποιότητα του 
προϊόντος που αναφέρεται στην ποιότητα που αποδίδεται σε ένα προϊόν εξαιτίας 
συγκριμένων πολιτισμικών, ιδεολογικών ή συμβολικών σχέσεων σχέσεων που 
αναπτύσσονται μεταξύ του προϊόντος και του καταναλωτή, καθώς τα τρόφιμα 
αποτελούν πλέον σύμβολα με συνέπεια συχνά να υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί και 
συμβολικοί δεσμοί μεταξύ περιοχών και τροφίμων για τις οποίες η παράδοση, η 
μυθολογία, ο τρόπος ζωής μπορούν να γίνουν διαθέσιμα στους καταναλωτές μέσω 
των προϊόντων αυτών.  

Τα βουνά της Μουργκάνας αποτελούν μια καθαρά αγροτική περιοχή καθώς 
ακόμη και σήμερα η οικονομία τους στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Οι αγώνες για 
τη διεκδίκηση της γης, η συλλογική πάλη συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της 
περιοχής. Το «Κιλελέρ» της Ηπείρου, με τον αγώνα που κράτησε εβδομήντα 
ολόκληρα χρόνια και κάλυψε τρεις περίπου γενεές, ο «δεύτερος Γράμμος» και οι 
αιματηρές συγκρούσεις της Κατοχής, η ίδια η αγάπη για τη γη μπορούν να 
αναδειχθούν. Η προώθηση των προϊόντων θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση μα 
στόχος δεν πρέπει να είναι το οικονομικό όφελος μόνο αλλά η διατήρηση της 
παράδοσης και της ιστορίας της Μουργκάνας, ενός πλούσιου τόπου με ιδιαίτερους 
ορεσίβιους ανθρώπους όπως αναφέρει και ο Νικόλαος Νίτσος: 

  «Οι ορεινοί ούτοι, «ελεύθεροι, ως των βουνών των η αύρα», έζων κατά το 
δυνατόν ευτυχείς διάγοντες τον πρωτόγονον και μακάριον φυσικόν εκείνον βίον, εις 
του οποίου, την επαναστροφήν και επάνοδον προτρέπει ο J.J.Rouseau, εάν επιθυμή 
το ανθρώπινον γένος να επανεύρη την ευδαιμονίαν του !» 
Τσαμαντάς 1922 
 
5.1. Συστήματα και διαδικασίες πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων 

Ως «πιστοποίηση», σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 
ορίζεται η επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα ότι προϊόντα, διεργασίες, 
συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων 
τυποποιητικών εγγράφων. Η ανάγκη για πιστοποίηση στα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας προκύπτει τόσο από το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς όσο και 
από τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 
αρκετούς τομείς της παραγωγής και πολλά προϊόντα. 

Στη διεθνή αγορά, στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων, υφίσταται έντονα τα 
τελευταία χρόνια η ανάγκη των καταναλωτών για εφαρμογή όσο το δυνατόν υψηλών 
ποιοτικών προτύπων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας ώστε να επιτευχθεί 
ασφάλεια, υγιεινή και θρεπτικότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν κατευθύνσεις για την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των καταναλωτών. Βασικότερη επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτελεί  η εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων  μορφών γεωργίας, όπως είναι 
η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής 
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γεωργικής πρακτικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, για την 
παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 
 
5.1.1. Προϊόν ορεινής παραγωγής  

Με τον Κανονισμό της ΕΕ 1151/2012 «για τα συστήματα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» καθιερώθηκε σύστημα προαιρετικών ενδείξεων 
ποιότητας με σκοπό να διευκολυνθεί η γνωστοποίηση, των χαρακτηριστικών ή 
στοιχείων γεωργικών προϊόντων που προσδίδουν αξία από τους παραγωγούς των 
προϊόντων αυτών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης του σήματος «Προϊόν 
ορεινής παραγωγής». 

Μέσω της σήμανσης παρέχεται η δυνατότητα, αφενός, στους παραγωγούς (ιδίως 
των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν προϊόντα τους 
που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές 
στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και, αφ’ ετέρου, στους 
καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για την παραγωγή, 
επεξεργασία και τη γεωγραφική προέλευσή τους. Η εν λόγω σήμανση αποτελεί την 
πρώτη προαιρετική σήμανση ποιότητας που εισάγεται στην Ένωση με στόχο να 
αναδείξει προς τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα αυτά έχουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία αλλά δεν καλύπτονται από τα άλλα σήματα ποιότητας της Ε.Ε. 

Όσον αφορά στα προϊόντα φυτικής προέλευσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της 
ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής», μόνον εφόσον τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε 
ορεινές περιοχές. Ο νέος κανονισμός ορίζει ακόμα ότι επιτρέπεται να εκτελούνται και 
εργασίες μεταποίησης εκτός ορεινών περιοχών (άρθρο 6), εφόσον η απόσταση από 
την ορεινή περιοχή δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα. 
 
5.1.2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική 
διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Δημοσιεύθηκε το 1996 και αναθεωρήθηκε το 2004.  
Δίνει κατευθύνσεις για τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου των δραστηριοτήτων που 
έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Αφορά τη χρήση φυσικών πόρων (πχ. νερό, έδαφος 
κτλ), το χειρισμός και τη διάθεση των απορριμμάτων, την κατανάλωση ενέργειας. 
Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001, δίνει κατευθύνσεις για την 
διαχείριση περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και 
ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε μια 
επιχείρηση.  

Σκοπός του προτύπου αυτού, είναι η θέσπιση απαιτήσεων για ένα Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε κάθε οργανισμός να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική θεσπίζοντας περιβαλλοντικούς στόχους και 
λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, άλλες απαιτήσεις στις 
οποίες υπάγεται ένας οργανισμός, καθώς και τις περιβαλλοντικές πτυχές της 
λειτουργίας του. Βασική αρχή του ISO 14001 είναι ότι κάθε οργανισμός θέτει από 
μόνος του τους στόχους του, οι οποίοι και επιθεωρούνται. Μετράται επίσης και η 
περιβαλλοντική απόδοση χωρίς όμως να έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια. 
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5.1.3. Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 
Ένα προϊόν θεωρείται βιολογικό όταν φέρει τη σχετική ένδειξη που πιστοποιεί τη 

βιολογική μέθοδο παραγωγής του σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από 
τους Καν. (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και Καν. (ΕΕ) 271/2010. Οι κανονισμοί αυτοί 
αφορούν βιολογικά προϊόντα καλλιέργειας, υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειας) 
και κτηνοτροφίας.  

Οι κανόνες αφορούν στον έλεγχο, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των 
διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας, ώστε να κριθεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Τη διαδικασία πιστοποίησης αναλαμβάνουν οι 
Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (π.χ. ΒΙΟ Ελλάς). Οι Οργανισμοί αυτοί, 
προκειμένου να παρέχουν ελεγκτικό και πιστοποιητικό έργο, θα πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας η οποία, μεταξύ άλλων, απαιτεί τη διαπίστευση από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το του πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 
καθώς και την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αρχή 
Ελέγχου έχει ορισθεί ο Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AgroCert, ενώ η Δ/ση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ 
ασκεί την εποπτεία του συστήματος ελέγχου) 
 
5.2. Ταυτότητα προϊόντος 

Σημαντικός παράγοντας της διαδικασία τυποποίησης και προώθησης των 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι η δημιουργία ταυτότητας και 
συσκευασίας του προϊόντος. Τα παραδοσιακά προϊόντα προκειμένου να έχουν 
ελκυστική εμφάνιση, πρέπει να συσκευάζονται και να τυποποιούνται κατάλληλα. 
Ανάλογα με το είδος του προϊόντος πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή συσκευασίας 
(σακουλάκι, βάζο, μπουκάλι, κλπ). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ετικέτα 
του και στα αναγραφόμενα σε αυτή στοιχεία. 

Κομβικό ρόλο στην προώθηση πρέπει να έχει ένα σύντομο ιστορικό σημείωμα 
σχετικά με την προέλευση του προϊόντος, την ιστορία του τόπου από όπου προήλθε. 
Ο Δήμος Φιλιατών και ειδικότερα η Μουργκάνα, είναι τόπος με πλούσια ιστορία, ήθη 
και έθιμα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με το παραγόμενο προϊόν. Έτσι πέρα από 
τη σωστή προώθηση επιτυγχάνεται και μια ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, 
ενισχύοντας την ταυτότητά του. Για παράδειγμα, πέραν της γενικής ετικέτας και τον 
ιστορικών στοιχείων της περιοχής παραγωγής, το κάθε αρωματικό φυτό μπορεί να 
λάβει ένα όνομα από τη λαογραφία της περιοχής, όπως η μυθική μορφή της 
Μονοβύζας. 

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση S.W.O.T., σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
παίζει και το ισχυρό brand name της Ηπείρου. Από το 2011 με το Επιχειρησιακό – 
Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου πραγματοποιούνται 
δράσεις με στόχο την ανάδειξη και την ενότητα της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια η 
Ήπειρος συμμετείχε σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και του 
εξωτερικού με κριτήριο επιλογής τόσο την ενδυνάμωση της θέσης της σε 
«παραδοσιακές» αγορές, στις οποίες η Ήπειρος και το τουριστικό προϊόν που 
προσφέρει είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όσο και την προσέγγιση νέων αναπτυσσόμενων 
αγορών.  
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Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας 
Ηπείρου», που αποτελεί μια επιλογή προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται και 
συσκευάζονται στην Περιφέρεια και χαρακτηρίζουν την κοινωνία, το περιβάλλον και 
την οικονομία της ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Περιφέρεια Ηπείρου. Πέραν της επιλογής των προϊόντων η κατεύθυνση του 
«Καλαθιού» προωθεί ενέργειες υποστήριξης, ενίσχυσης, προώθησης, μάνατζμεντ και 
μάρκετινγκ που συνοδεύουν τα επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα. Πέραν των ίδιων των 
παραγωγών εμπλέκονται και οι φορείς της εν λόγω περιοχής. 

Η επιλογή των βιολογικών προϊόντων της Μουργκάνας για εισαγωγή στο 
«Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» με τη συνεργασία των 
τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, επιστημονικών ιδρυμάτων και η προβολή τους σε 
διεθνείς εκθέσεις θα βοηθήσει όχι μόνο στην προώθηση των προϊόντων στους ξένους 
καταναλωτές αλλά και τη δημιουργία ενός αυτόνομου brand της περιοχής της 
Μουργκάνας. 

 
5.3 Tο βίωμα και η σχέση του με το προϊόν 

Ένα μέσο προώθησης προϊόντων είναι η επαφή του καταναλωτή με τη διαδικασία 
παραγωγής τους. Η διαδικασία αυτή, πέραν του οικονομικού οφέλους, βοηθά στην 
ανάπτυξη της ίδιας της τοπικής κοινότητας ενισχύοντας την ενότητά της και 
αναδεικνύοντας την ταυτότητα της. Η προσφορά μιας αυθεντικής εμπειρίας 
αποφέρει οφέλη καθώς προωθούνται πολλαπλοί πόροι π.χ. δάση, βουνά, ρέματα, 
ποτάμια, αρχαία, μοναστήρια, αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακή διατροφή, τοπικά 
ήθη και έθιμα, λαϊκή τέχνη και ιστορία του τόπου. Παρακάτω αναφέρονται 
καινοτόμες δράσεις που σκοπό έχουν την άμεση επαφή του καταναλωτή με το προϊόν 
αλλά και την τοπική κοινωνία. 
 
5.3.1 Ανοιχτά αγροκτήματα 

Αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθιερώσει τα «Ανοιχτά 
αγροκτήματα» όπου κάποιες ημέρες το χρόνο, ανοίγουν την πόρτα του σε επισκέπτες. 
Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να κατανοήσουν τη 
λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να μάθουν περισσότερα για την 
καθημερινότητα των γεωργών αλλά και για την ιστορία του τόπου.  Η ημέρα ανοιχτού 
αγροκτήματος μπορεί να περιλαμβάνει την ευκαιρία να δοκιμαστούν τρόφιμα 
τοπικής καλλιέργειας και/ή να οργανωθούν διάφορες εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Ένα ανοιχτό αγρόκτημα αποτελεί πραγματικό σημείο συνάντησης για το αστικό 
και αγροτικό κοινό, τονώνει την ταυτότητα ενός τόπου και διατηρεί ζωντανή την 
ύπαιθρο. Όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων, πέραν του ίδιου του βιώματος, 
οι γεωργοί μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες εκπτώσεις σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, δοκιμές ροφημάτων, περιηγήσεις στις εγκαταστάσεις μεταποίησης και 
εργαστήρια δραστηριοτήτων. Ο χώρος του αγροκτήματος προτείνεται να είναι 
επισκέψιμος ανά πάσα στιγμή από σχολεία και άλλους φορείς ως μέρος σχολικών 
επισκέψεων ή ως ημερήσια σχολική εκδρομή όπου θα έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές 
της οικολογικής γεωργίας, τους σπόρους κ.α. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα, 
γνωριμίας με τα φυτά σε μικρό εκπαιδευτικό κήπο.   
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5.3.2. Εθελοντική εργασία 
Ο αγροτικός εθελοντικός τουρισμός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 

στους νέους ανθρώπους. Ο πιο γνωστός οργανισμός είναι το WWOOF- Παγκόσμιες 
Ευκαιρίες σε Οργανικές Φάρμες (World Wide Opportunities on Organic Farms). Οι 
εθελοντές είτε φιλοξενούνται στο σπίτι του οικοδεσπότη, είτε τους παραχωρείται ένα 
σπίτι. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην 
αξιοποίηση κενών κελυφών κατοικιών για τη στέγαση εθελοντών τουριστών. Η 
ελάχιστη διαμονή των εθελοντών είναι 1 μήνας. Οι υποχρεώσεις των εθελοντών είναι 
να συμμετέχουν για 4 έως 6 ώρες στις καθημερινές δραστηριότητες του 
αγροκτήματος . Οι οικοδεσπότες-αγρότες οφείλουν να παρέχουν στους εθελοντές 
φαγητό, διαμονή και νέες ευκαιρίες μάθησης που αφορούν τις τεχνικές βιολογικής 
καλλιέργειας. 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είτε ως εθελοντής είτε ως 
οικοδεσπότης είναι πολλαπλά όπως η προώθηση της βιολογικής γεωργίας στην 
Ελλάδα, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, η προώθηση της φιλοξενίας και 
της εθελοντικής εργασίας στις αγροτικές περιοχές, η γνωριμία με εναλλακτικούς 
τρόπους ζωής που έχουν άμεση σχέση με τη φύση και τη βιοτεχνία, η δημιουργία 
εναλλακτικών επιλογών για τους κατοίκους των πόλεων, η ενίσχυση της ταυτότητας 
του τόπου ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της ζωντάνιας της υπαίθρου. 

 
5.3.3. Αγροτουρισμός 

Όπως αναφέρει ο ΕΛΟΤ, ο αγροτουρισμός έχει ως στόχο «…να φέρει τον 
επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητες της υπαίθρου, στις 
οποίες θα μπορεί να συμμετάσχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της 
περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης, να συμβάλει στο να γνωρίσει ο 
επισκέπτης τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 
παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία 
και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, να κινητοποιήσει τις 
παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι 
στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού 
χώρου». Όπως είναι εμφανές, οι παραπάνω άξονες μπορούν να αποτελέσουν 
κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη των μικρών  απομονωμένων οικισμών 
αλλά και για την επαναφορά της ζωής στην ύπαιθρο. Πέραν της διαμονής 
προσφέρεται αυθεντική φιλοξενία, σύνδεση με την τοπική κοινωνία, τα ήθη τα έθιμα 
αλλά και την αγροτική παραγωγή προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στους 
ίδιους τους κατοίκους ενισχύοντας την ταυτότητα της περιοχής. 

Σύμφωνα με τους Μαλούτα και Πανταζή (2000), οι κενές κατοικίες σε 
πανελλαδική κλίμακα  εντοπίζονται κυρίως στις ορεινές περιοχές και μέσα από την 
σταδιακή εγκατάλειψη των μικρών ορεινών οικισμών, χάνεται ένα κομμάτι 
παράδοσης και πολιτισμού. Η Δολόγλου (2017), με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά 
των ορεινών οικισμών, προτείνει  την αξιοποίηση του κενού αποθέματος κυρίως σε 
απομονωμένες περιοχές για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Αναξιοποίητες 
κατοικίες και εκτάσεις, τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν  έχουν τη δυνατότητα να 
συντηρήσουν πωλούνται ή ενοικιάζονται για μεγάλο διάστημα, αναπαλαιώνονται και 
διαμορφώνονται ως τμήματα του διάσπαρτου ξενοδοχειακού συμπλέγματος 
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(Δολόγλου, 2017) προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες διαμονής και δραστηριότητες 
συνδεδεμένες με την αγροτική ζωή και τη φύση. Για την προώθηση των προϊόντων 
είναι εμφανή τα οφέλη ανάπτυξης ενός τέτοιου τύπου τουρισμού όπου ο επισκέπτης 
έρχεται σε άμεση επαφή με τη γεωργική παραγωγή ενώ τα προϊόντα διατίθενται 
στους χώρους διαμονής. 

Ειδικότερα στην περιοχή της Μουργκάνας, το κενό οικιστικό απόθεμα είναι 
μεγάλο. Η δημιουργία δομών φιλοξενίας στα κενά κελύφη κτιρίων λειτουργώντας με 
την κλασική έννοια του αγροτουρισμού, προσφέρει πολλαπλά οφέλη σους κατοίκους 
και στην τοπική κοινωνία. Δημιουργεί εισόδημα για τους ιδιοκτήτες των κενών 
κατοικιών, η περιοχή κερδίζει από την τουριστική κίνηση, έστω εποχικά (νέες θέσεις 
εργασίας), ο τοπικός πολιτισμός (παραδόσεις, ήθη, έθιμα, παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική) διατηρείται και παίρνει αξία, ενώ μειώνονται οι μεταναστευτικές ροές 
από τον οικισμό στα αστικά κέντρα. Αντίστοιχα για τον επισκέπτη η διαμονή αποτελεί 
μια αυθεντική βιωματική εμπειρία, καθώς έχει επαφή με τη οικιστική δομή ενός  
χωριού, με την τοπική κοινωνία, με την παράδοση και την ιστορία του τόπου όπου 
φιλοξενείται. 

 
5.4. E-shop 

Μία πολύ διαδεδομένη μορφή marketing στα ψηφιακά μέσα είναι το 
Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλιώς E-Shop. Όπως αναφέρει ο Βεζυρτζής (2014) μέσω 
του ηλεκτρονικού καταστήματος, μία επιχείρηση έχει την δυνατότητα να 
παρουσιάσει έναν ηλεκτρονικό κατάλογο με τα προϊόντα της, τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους, τις προδιαγραφές ασφάλειάς τους, τις συνολικές 
προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει στον αγοραστή των προϊόντων καθώς και 
πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες για έναν καταναλωτή που επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό 
επιχειρείν, στη λογική του οποίου εντάσσονται τα E-Shops, είναι η προσαρμογή του 
κλασικού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα.  

Κύριο όφελος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εμβέλειά του. Οι 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα μέσω του 
ηλεκτρονικού καταστήματος να παρέχουν εύκολα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
που συνοδεύουν ένα προϊόν σε ένα δυνητικό πελάτη που προέρχεται από χώρα του 
εξωτερικού  που ενδεχομένως λόγω διαφορετικής γλώσσας και κουλτούρας θα ήταν 
δύσκολο να αντιληφθεί αυτά τα χαρακτηριστικά με διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας 
ή με άλλο μέσο επικοινωνίας με την επιχείρηση. 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια υφίσταται τάση αύξησης των 
μικρών επιχειρήσεων και τα προϊόντα δεν «χωνεύονται» αποκλειστικά από τις 
υπεραγορές. Στη στροφή αυτή έχει συμβάλλει το διαδίκτυο και ο νέος τρόπος 
επιχειρείν που προαναφέρθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ραγδαία 
αύξηση των μικρών ζυθοποιείων. Οι καταναλωτές επιπρόσθετα ενδιαφέρονται όλο 
και περισσότερο για τον τόπο και τη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων τόσο για 
λόγους ασφάλειας και υγείας αλλά και στα πλαίσια ικανοποίησης μιας τάσης 
«νοσταλγίας» (llbery and Kneafsey, 2000), χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 
προσφέρουν μόνο τέτοιου τύπου μικρές επιχειρήσεις.  
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6. Συμπεράσματα 
 

Οι ορεινές περιοχές του νομού Θεσπρωτίας ερημώνουν, ο αγροδιατροφικός 
τομέας εγκαταλείπεται και ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στις αστικές περιοχές και 
γύρω από τον κόμβο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, όπου και υπάρχουν ευκαιρίες 
απασχόλησης. Για την αλλαγή αυτής της φθίνουσας κατάστασης είναι αναγκαία η 
αλλαγή της κουλτούρας της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Η ιστορία της Μουργκάνας 
αποδεικνύει την αναγκαιότητα της συλλογικής προσπάθειας για την ανάπτυξη του 
τόπου. Η εγγενής ανάγκη συλλογικής οργάνωσης των κατοίκων του Τσαμαντά, 
υποκινούμενη τόσο από τις ιστορικές συγκυρίες -στα πλαίσια πάλης- όσο και από τη 
γνώση των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει καταδεικνύει την ανάγκη της 
δημιουργίας συνεταιρισμών για το ζωντάνεμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
την άρση της απομόνωσης του τόπου. Η απαξίωση του θεσμού των συνεταιρισμών τα 
τελευταία χρόνια οφείλεται στις στρεβλώσεις της κρατικής πολιτικής, στην 
αστικοποίηση του πληθυσμού, στις συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που τον 
διέπει αλλά κυρίως στην προσκόλληση στο κέρδος. Οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν 
το συνεταιριστικό πνεύμα είναι η αλληλεγγύη, η ισοτιμία στη λήψη αποφάσεων και η 
υπέρβαση του ατομικισμού στο βωμό της κερδοφορίας. Αυτές οι έννοιες οι  πρέπει να 
ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία με σκοπό πρωτίστως τη διατήρηση της 
ζωντάνιας της αλλά και τη σχετική αυτονομία της. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών για έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής, για ένα διαφορετικό τρόπο 
επιχειρείν, για ένα διαφορετικό τρόπο κατανάλωσης, με σεβασμό στο περιβάλλον και 
παράλληλη με ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου.  

Η τοπική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τη χρήση τοπικών πόρων και την 
κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού προσφέροντας ευκαιρίες 
απασχόλησης στους κατοίκους και αυξάνοντας την επιθυμία τους να ζήσουν σε αυτή 
(Κίζος και Σπιλάνης, 2002). Η προσέγγιση αυτή αντιτίθεται στο κλασικό μοντέλο 
εξωγενούς ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στον τοπικό καθορισμό των αναπτυξιακών 
προοπτικών, τον τοπικό έλεγχο και στην αποτύπωση των οφελών της αναπτυξιακής 
διαδικασίας εντός της περιοχής. 

Τα τοπικά προϊόντα εμπλέκονται στις διαδικασίες τοπικής ανάπτυξης με 
διάφορους τρόπους καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία ταυτότητας μιας περιοχής 
δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των προϊόντων, του τοπίου και του πολιτισμού μιας 
περιοχής. Όπως προαναφέρθηκε, η δημιουργία «συμβολικής» ποιότητας συμβάλλει 
στην αύξηση της τελικής αξίας των προϊόντων, με αποτέλεσμα την υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία του. Από την άλλη πλευρά, η συνύπαρξη μέσω της σύστασης 
συνεταιρισμού συνεισφέρει αυξάνοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες και την 
απασχόληση, ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνει τις οικονομικές 
δομές και την κοινωνική συνοχή. Στα βουνά της Μουργκάνας ο πρωτογενής τομέας 
καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της συνολικής παραγωγής και, αν και εξασθενημένος, 
αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και θα μπορούσε δυνητικά να 
συνεισφέρει με διάφορους τρόπους στην τοπική ανάπτυξη.  

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις αρχίζουν να κερδίζουν 
μερίδιο στην αγορά, αν και ο κύκλος εργασιών των υπεραγορών δεν υποχωρεί καθώς 
οι μεγάλες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες πρόσβασης και τα 
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μεταφορικά κόστη που δε μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα οι μικρότερες. 
Μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης μιας λιγότερο ευνοημένης περιοχής με την 
παραγωγή τοπικών προϊόντων απαιτεί συνέργειες για τη συλλογική εκμετάλλευση 
των τοπικών πόρων αλλά κυρίως την ύπαρξη δομών υποστήριξης και οργάνωσης των 
εμπλεκόμενων. 
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Περίληψη 

Οι ορεινές περιοχές του Δήμου Φιλιατών έχουν ανάγκη από παραγωγικές 
δραστηριότητες για να κρατηθούν όρθιες σε μια εποχή πολυεπίπεδης κρίσης. Οι 
φυσικοί πόροι της περιοχής μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία 
τέτοιων επενδύσεων. Μία σημαντική ευκαιρία αποτελούν οι πηγές της Λαγκάβιτσας. 
Μπορούν να τροφοδοτήσουν μια μικρή μονάδα εμφιάλωσης νερού με πρώτη ύλη 
υψηλής ποιότητας. Στην παρούσα εργασία γίνεται οικονομοτεχνική ανάλυση μιας 
τέτοιας πιθανής επένδυσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν είναι 
θετικά. Επειδή, όμως, η αγορά εμφιαλωμένου νερού αν και αναπτυσσόμενη είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ο πιθανός επενδυτής θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη 
διάθεση του προϊόντας, φροντίζοντας τόσο πριν την ίδρυση της μονάδας όσο και κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της για την εξασφάλιση κατάλληλων συμφωνιών. Εάν 
εξασφαλιστεί η διάθεση του νερού σε τιμές που μπορούν να υποστηρίξουν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, τότε στην ορεινή περιοχή της Μουργκάνας μπορεί να 
ιδρυθεί μια βιομηχανική δραστηριότητα που θα προσφέρει εννιά άμεσες, μόνιμες 
θέσεις εργασίας και πολλαπλά έμμεσα οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. 
 
Abstract 

The mountain areas in the Municipality of Filiates need new productive 
avctivities, in order to remain alive in a period of intense, multi-level crisis. The 
natural resources of the area could be the basis for supporting new investments. One 
siginificant opportunity is the utilization of the Lagkavitsa springs. These springs can 
provide water of very good quality to a small industry that will bottle mineral water. 
The present paper presents a feasibility study of such a unit. The financial results 
prove to be positive. A crucial point that should be taken into account is that the 
bottled water market is highly competitive. So, a potential investor should ensure that 
the market will absorb the produced quantities of bottled water. If this happens (at 
price which can support the operation of the plant in a viable way), then in the 
mountainous area of Mourgkana a new small industry can operate, which will provide 
nine, direct, permanent workplaces and multiple indirect benefits to the local society. 
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1. Εισαγωγή 
 

Το νερό είναι χημική ένωση του υδρογόνου με το οξυγόνο (H2O) και αποτελεί το 
πλέον διαδεδομένο ανόργανο συστατικό στη γη, καλύπτοντας περίπου το 70% του 
πλανήτη. Συνιστά κεντρικό στοιχείο για τη ζωή στη γη. Μόλις το 1,7% του νερού, 
όμως, που υπάρχει στη γη είναι γλυκό, χωρίς μεγάλη αλατότητα, οπότε είναι εν 
δυνάμει πόσιμο (Gleick, 1993). Η υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων, η ρύπανση 
επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων απειλούν τα αποθέματα πόσιμου νερού στη 
γη και, ήδη, οδηγούν μεγάλο αριθμό κατοίκων του πλανήτη στο να υποφέρουν από 
έλλειψη νερού. Εκτιμάται ότι πάνω από το ένα δέκατο του πληθυσμό της γης δεν 
έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό (Σαραντής, 2016). 

Η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στην ποιότητα 
του πόσιμου νερού. Όμως, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή για εφησυχασμό. 
Κρούσματα όπως η ρύπανση με εξασθενές χρώμιο της λεκάνης του Ασωπού στη 
Βοιωτία και την Αττική καταδεικνύουν ότι η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα 
μπορεί να καταστρέψει πολύτιμους φυσικούς πόρους. Επιπλέον, σε σχέση με άλλες 
μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά και στην 
ποσότητα των υδάτινων αποθεμάτων. Επίσης, όμως, το στοιχείο αυτό δεν πρέπει να 
οδηγεί σε εφησυχασμό. Τα κενά στην πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων, η 
μεγάλη κατανάλωση νερού στη γεωργία, οι απώλειες σε παλιά δίκτυα ύδρευσης και 
το μεγάλο ποσοστό εξάτμισης (σχεδόν 50%) είναι μερικοί από τους παράγοντες που 
αποτελούν απειλή για την επάρκεια νερού στη χώρα (Γεωργιοπούλου, 2008). 

Στην περιοχή της Ηπείρου, οι πλούσιες βροχοπτώσεις – κατά βάση – και οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί οδηγούν στην ύπαρξη σημαντικού πλούτου υδάτινων 
αποθεμάτων. Ειδικότερα, στο Δήμο Φιλιατών, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι 
ο μεγάλος αριθμός υδατορευμάτων και πηγών με σημαντική ροή. Η παρούσα εργασία 
στοχεύει στη μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πηγών Λαγκάβιτσας, πηγών 
από τις πλέον γνωστές στην περιοχή του Δήμου Φιλιατών. Η αξιοποίηση θα γίνει μέσω 
της δημιουργίας μιας μονάδας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού. Λόγω της 
αυξανόμενης κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού, οι σχετικές επενδύσεις, είναι 
γενικά ενδιαφέρουσες και ελκυστικές. Μέσω των στοιχείων που παρουσιάζονται στην 
παρούσα εργασία, γίνεται ένα πρώτο βήμα, προκειμένου να αποκαλυφθεί μια πιθανή 
αναπτυξιακή ευκαιρία που θα συμβάλει στη βελτίωση των προοπτικών της ευρύτερης 
περιοχής της Μουργκάνας. 
 
2. Ο κλάδος της εμφιάλωσης νερού 
 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών είναι από 
τους λίγους «που δεν πάγωσαν στην κρίση» (Σχοινά, 2016). Οι σημαντικές πηγές 
νερού ανά την επικράτεια τροφοδοτούν μονάδες εμφιάλωσης με νερά πολύ καλής 
ποιότητας. Στο χώρο της εμφιάλωσης νερού δραστηριοποιούνται πάνω από 45 
εταιρίες με περισσότερους από 10.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ο κλάδος 
βασίζεται περισσότερο στην εγχώρια κατανάλωση αλλά γίνονται σημαντικές 
προσπάθειες για την εξαγωγή εμφιαλωμένου νερού, παρά το ότι ο διεθνής 
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ανταγωνισμός είναι πολύ ισχυρός και τα μεταφορικά κόστη από την Ελλάδα 
αυξημένα. Πλέον έως 8% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιριών του κλάδου της εμφιάλωσης νερού, ο 
συνολικός τζίρος ανέρχεται 250-280 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή φτάνει τα 1,2 δις λίτρα. 
Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού ανέρχεται περίπου στα 90-
95 λίτρα ετησίως, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι γύρω στα 140-150 λίτρα. Τα 
τελευταία 10-12 χρόνια είχαμε περίπου διπλασιασμό τής κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης. Αυτό είναι βασική αιτία για τη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου. 
Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα η τιμή της φιάλης του 1,5 λίτρου έπεσε κατά 15% έως 
20%, γεγονός που αποδίδεται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο και την 
είσοδο νέων εταιριών στην αγορά (Σχοινά, 2016). Τα γνωστότερα αλλά και με 
μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ελληνικά ονόματα στο εμφιαλωμένο νερό είναι: 
«Βίκος», «Ζαγόρι», «Σουρωτή», «Κορπή», «Αύρα», «Ιόλη», «Zaros», «Νερά 
Κρήτης», «Σέλι», «Θεώνη» και «Πηγές Κωστηλάτας». 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση «Οι ισχυροί της ελληνικής 
οικονομίας»1, εξετάζοντας τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφιαλωμένου νερού, 
κατά το έτος 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών τους ανήλθε στα 169,93 εκατ. ευρώ. 
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 2,43% σε σχέση με το 2014. Το γεγονός 
αυτό είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής του κλάδου του εμφιαλωμένου νερού, αφού 
κατά το διάστημα 2014 – 2015, η συγκυρία για την ελληνική οικονομία ήταν από τις 
πλέον δυσχερείς κατά την περίοδο της κρίσης. Τα μικτά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε 
71,33 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 42,05% και το περιθώριο 
καθαρού κέρδους 9,40%. Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ότι η επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού έχει καλή οικονομική 
απόδοση και, άρα, είναι ελκυστική.   

 
2.1 Εμφιαλωμένο νερό: Μια υπόθεση Ηπειρώτικη! 

Δεν είναι υπερβολικό να αναφέρουμε ότι η παραγωγή εμφιαλωμένου νερού είναι 
σε μεγάλο βαθμό μια υπόθεση της Ηπείρου. Με βάση τα στοιχεία για τις δέκα 
μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, κατά το έτος 2015, το 63% του κύκλου εργασιών 
πραγματοποιήθηκε από τις δύο μεγάλες βιομηχανίες εμφιαλωμένου νερού της 
Ηπείρου, την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. («Βίκος») και τη Χήτος 
ΑΒΕΕ («Ζαγόρι»). Εκτός από το μεγάλο μερίδιο των δύο εταιριών στην αγορά, είναι 
χαρακτηριστικό ότι η εταιρία που βρίσκεται στην τρίτη θέση έχει πολύ μεγάλη 
διαφορά στον κύκλο εργασιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κλίμα της Ηπείρου – αλλά 
και η γεωλογία – δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη πλούσιου υδατικού 
δυναμικού. Οι μεγάλοι υπόγειοι υδροφορείς και οι αναβλύσεις από αυτούς που 
υπάρχουν διάσπαρτες στην Ήπειρο, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
παραγωγή φυσικού μεταλλικού νερού. Εκτός από τις μεγάλες εταιρίες που 
εμφανίζονται και στον Πίνακα 1, στην Ήπειρο δραστηριοποιούνται και μικρότερες 

                                                           
1 Εξαιρούνται εταιρίες, όπως η 3Ε που παράγει το νερό «Αύρα», καθώς πρόκειται για εταιρίες με 
ευρύτερη δραστηριότητα και παραγωγή πολλών ειδών προϊόντων. Η έκθεση περιλαμβάνει τις κατά 
κάποιο τρόπο «αμιγείς» εταιρίες νερού 
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επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού και, συγκεκριμένα, οι Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε. (νερό 
«Πηγές Κωστηλάτας») και η RainbowWaters (νερό «Διώνη»). 

 
Πίνακας 1. Κύκλος εργασιών των δέκα μεγαλύτερων εταιριών παραγωγής εμφιαλωμένου 

νερού στην Ελλάδα, κατά τα έτη 2014 και 20152 
 

Επωνυμία 
εταιρίας 

Επωνυμία 
παραγόμενου 
εμφιαλωμένου 

νερού 

Τύπος 
παραγόμενου 

νερού 

Κύκλος 
εργασιών 

2015 

Κύκλος 
εργασιών 

2014 

Ηπειρωτική 
Βιομηχανία 
Εμφιαλώσεων Α.Ε. 

ΒΙΚΟΣ Φυσικό 
μεταλλικό/ 
Ανθρακούχο, 
φυσικό 
μεταλλικό 

64.231.632 66.459.471 

Χήτος ΑΒΕΕ ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό 
μεταλλικό/ 
Ανθρακούχο, 
φυσικό 
μεταλλικό 

43.352.237 41.202.804 

Σουρωτή ΑΕ ΣΟΥΡΩΤΗ Ανθρακούχο, 
φυσικό 
μεταλλικό/  
Επιτραπέζιο 

11.599.129 12.374.622 

Βότομος ΑΕ ΖΑΡΟΣ Φυσικό 
μεταλλικό/ 
Ανθρακούχο, 
φυσικό 
μεταλλικό 

10.729.856 10.489.861 

Μεντεκίδης Σ. ΑΕ ΔΙΟΣ Φυσικό 
μεταλλικό 

8.570.771 7.560.806 

ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. ΑΕ ΣΑΜΑΡΙΑ Επιτραπέζιο/ 
Ανθρακούχο, 
επιτραπέζιο 

8.464.435 8.247.085 

Νατούρα 
Εμφιαλωτική ΑΕ 

ΥΑΣ Φυσικό 
μεταλλικό 

7.598.473 5.657.267 

Αναπτυξιακή 
Εταιρία Γέργερης 
ΑΕ 

ΡΟΥΒΑΣ Επιτραπέζιο 7.187.854 6.943.779 

Δίρφυς ΑΕ ΔΙΡΦΥΣ Επιτραπέζιο 4.856.957 4.457.928 
Α.Η.Β. Group AE ΘΕΟΝΗ Φυσικό 

μεταλλικό 
3.036.307 2.127.182 

ΣΥΝΟΛΑ 169.627.651 165.610.805 
 

Όσον αφορά στην εταιρία η οποία παράγει το νερό «Βίκος» που κατέχει την 
πρώτη θέση στην αγορά των εμφιαλωμένων νερών, στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα 
σύντομο ιστορικό. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Πέτρος Σεπετάς, πολιτικός 
μηχανικός, αφού τελείωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του (ΜΒΑ) στις ΗΠΑ, 
αγοράζει, με τη βοήθεια της οικογένειάς του, μια έκταση 15 στρεμμάτων στην 
Περίβλεπτο Ιωαννίνων θέλοντας να αξιοποιήσει τις άφθονες ποσότητες υπόγειου 
νερού της περιοχής. Η κατασκευή του εργοστασίου που κράτησε 3 χρόνια. Το 1990 
ήρθε ή έγκριση για την εμφιάλωση νερού από την πηγή «ΒΙΚΟΣ». Η αρχική επένδυση 
κόστισε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις λόγω 

                                                           
2 http://www.businessnews.gr/article/65182/emfialomena-nera-alovitos-paremeine-o-klados-2015 
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απρόβλεπτων παραγόντων, καθυστερήσεων αλλά και λόγω της χαμηλής 
τεχνογνωσίας της εποχής γύρω από το αντικείμενο της εμφιάλωσης νερού, αφού 
ελάχιστες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στο χώρο. Το 1992, δίνεται η άδεια 
λειτουργίας του εργοστασίου στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων και ξεκινά η εμφιάλωση 
του νερού «Βίκος» από την ομώνυμη πηγή. Το 1996, το νερό «Βίκος» αναγνωρίζεται 
σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό. Η πορεία της εταιρίας ήταν εξ’ αρχής πολύ καλή και γι’ 
αυτό, σύντομα, το 1998, αποφασίστηκε η εγκατάσταση δεύτερης πλήρους γραμμής 
παραγωγής και η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο 
Περιβλέπτου. Το 1999 η εταιρία πιστοποιήθηκε κατά HACCP και ISO 9001, για τη 
διασφάλιση ποιότητας, και αργότερα κατά ISO 14001, για τη διαχείριση 
περιβάλλοντος. Το 2005, ήρθε η ώρα της επέκτασης και, έτσι, κατασκευάζεται στο 
Καλπάκι Ιωαννίνων το νέο εργοστάσιο παραγωγής νερών και αναψυκτικών. Η 
επένδυση ανήλθε στο συνολικό ποσό των 12,7 εκατ. € για τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
και την εγκατάσταση πλήρους γραμμής παραγωγής νερών και αναψυκτικών. Στο νέο 
εργοστάσιο στο Καλπάκι, το 2006, ξεκίνησε να παράγεται το φυσικό μεταλλικό νερό 
«ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ», συμβάλλοντας στην ύπαρξη ενός επιπλέον ισχυρού brand name 
στο δυναμικό της εταιρίας. Σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της εταιρίας υπήρξε, από το 
2014, η εισαγωγή στην αγορά των αναψυκτικών «Βίκος» για την παρασκευή των 
οποίων χρησιμοποιείται φυσικό μεταλλικό νερό. Έτσι, η επιχείρηση εισήλθε και στον 
κλάδο των αναψυκτικών, σε μια εποχή που τα ελληνικά, τοπικά αναψυκτικά 
κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην προτίμηση των καταναλωτών 
(Καρακώστα, 2017).  

Όσον αφορά στα μεγέθη της εταιρίας, συνοψίζονται στη συνέχεια, προκειμένου 
να υπάρχει μια εικόνα για τα χαρακτηριστικά μιας σχετικά μεγάλης βιομηχανίας 
παραγωγής εμφιαλωμένου νερού3: 

• Τρία εργοστάσια με εννιά γραμμές παραγωγής 
• Συνολική έκταση εργοστασίων: 37.500 m2 
• Συνολική δυναμικότητα: 210.000 λίτρα/ ώρα 
• Μέσος όρος πωλήσεων τελευταίας δεκαετίας: 68,6 εκατ. ευρώ/ έτος 
• Μέσος όρος επενδύσεων τελευταίας δεκαετίας: 5,3 εκατ. ευρώ/ έτος 

 
3. Βασικές κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών  

 
Ο όρος «εμφιαλωμένο νερό» αφορά στο νερό, το οποίο προσφέρεται αεροστεγώς 

συσκευασμένο σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία και προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Διακρίνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών 
(Κατσικούδη, 2016): 

• Φυσικό Μεταλλικό Νερό: Πρόκειται για το νερό του οποίου: (α) η σύσταση 
(δηλαδή τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά) παραμένει σταθερή στο πλαίσιο 
φυσικών διακυμάνσεων, (β) είναι μικροβιολογικά κατάλληλο (τα όρια είναι 
αυστηρότερα από τα συνήθη για τα εμφιαλωμένα νερά), (γ) έχει υπόγεια 
προέλευση και (δ) υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες 

                                                           
3 https://www.vikoswater.gr/pages/financial: Ιστοσελίδα νερών «Βίκος», Οικονομικά 
Στοιχεία 
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φυσικές εξόδους πηγής ή τεχνητές εξόδους γεώτρησης. Το φυσικό μεταλλικό 
νερό δεν υφίσταται επεξεργασία ή διαδικασία απολύμανσης και 
εμφιαλώνεται επί τόπου στην πηγή ή γεώτρηση. Γι’ αυτό και σε ικανή 
απόσταση από τις πηγές που προορίζονται για παραγωγή φυσικού 
μεταλλικού νερού δεν πρέπει να υπάρχουν δραστηριότητες, οι οποίες 
μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση με μικροβιακό ή άλλο ρυπαντικό 
φορτίο. Τέλος, πρέπει να είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία, ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως το ασβέστιο, το 
μαγνήσιο, το κάλιο και το νάτριο. 

• Επιτραπέζιο Νερό: Ως επιτραπέζιο νερό αναφέρεται το κοινό πόσιμο νερό, το 
οποίο πριν διατεθεί στην κατανάλωση υφίσταται φυσικοχημικές 
επεξεργασίες (όπως μικροδιήθηση και οζόνωση) προκειμένου να απαλλαχθεί 
από μικρόβια ή στοιχεία ακατάλληλα για την υγεία. Δεν είναι απαραίτητα 
εμπλουτισμένο με μεταλλικά στοιχεία. Το επιτραπέζιο νερό μπορεί να είναι 
οποιασδήποτε προέλευσης (πηγή, γεώτρηση, ποτάμι, λίμνη, θάλασσα) αρκεί 
να φτάσει στις προδιαγραφές του πόσιμου νερού, κατόπιν της σχετικής 
επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές του πόσιμου νερού 
καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/ΕΚ. 

• Ανθρακούχο Νερό: Το ανθρακούχο νερό περιέχει διοξείδιο του άνθρακα, είτε 
φυσικής, είτε τεχνικής προέλευσης. Το ανθρακούχο νερό μπορεί να είναι είτε 
μεταλλικό είτε επιτραπέζιο. 

Σημειώνεται ότι στην αγορά είναι πιθανό να δει κανείς το χαρακτηρισμό «νερό 
πηγής» σε κάποιο εμφιαλωμένο νερό. Το νερό πηγής έχει κοινά στοιχεία με το φυσικό 
μεταλλικό νερό ως προς το ότι έχει οπωσδήποτε υπόγεια προέλευση, σταθερή 
σύσταση, δεν υφίσταται καμιά διαδικασία απολύμανσης και εμφιαλώνεται πάντα 
στην πηγή προέλευσής του. Διαφέρει, όμως, από το φυσικό μεταλλικό νερό ως προς 
το ότι οι φυσικοχημικές παράμετροί του δεν ακολουθούν αυτές του φυσικού 
μεταλλικού νερού, αλλά του επιτραπέζιου, δηλαδή του κοινού πόσιμου νερού. 
Δηλαδή, το νερό πηγής δεν είναι πλούσιο σε κάποιο ή κάποια μεταλλικά στοιχεία. Ο 
χαρακτηρισμό «νερό πηγής» θα υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποιο 
εισαγόμενο νερό, δεδομένου ότι τα ελληνικά εμφιαλωμένα νερά κατηγοριοποιούνται 
είτε ως φυσικά μεταλλικά είτε ως επιτραπέζια4. 

4. Οι πηγές Λαγκάβιτσας 

Οι πηγές Λαγκάβιτσας αποτελούν ίσως τον πλέον σημαντικό τροφοδότη νερού 
του ομώνυμου ποταμού. Ο ποταμός Λαγκάβιτσα είναι παραπόταμος του ποταμού 
Καλαμά (Θύαμις), με τον οποίο συμβάλει κοντά στη Ραβενή του Δήμου Φιλιατών. 
Έχει μήκος 20,4 km, με λεκάνη απορροής 155 km2.  Κατατάσσεται στα υδάτινα 
συστήματα τύπου R-M2, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μικρά/ μεσαία, πεδινά, 
μεσογειακά ρεύματα που ρέουν σε υψόμετρα μικρότερα των 400 m, σε περιοχές με 

                                                           
4https://www.onmed.gr/diatrofi/story/330298/emfialomena-nera-epitrapezio--fysiko-metalliko--nero-
pigis---poio-einai-to-kalytero, «Εμφιαλωμένα νερά: Επιτραπέζιο, φυσικό μεταλλικό, νερό πηγής - Ποιο 
είναι το καλύτερο» 
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μικτή γεωλογία και έχουν εξαιρετικά εποχιακή ροή. Επειδή, όμως, αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι ιδιαιτέρως γενικού χαρακτήρα, η Λαγκάβιτσα στην 
πραγματικότητα έχει ροή όλο το χρόνο, αν και το καλοκαίρι μειώνεται σημαντικά. Η 
ποσότητα της απορροής είναι μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα και, σε ετήσια βάση, 
είναι πάνω από 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (1η ΑΣΔ, 2017).  

Οι πηγές που αποτελούν πεδίο μελέτης της εργασίας βρίσκονται περίπου στο 
μέσον του ρου της Λαγκάβιτσας παράπλευρα της επαρχιακής οδού Βροσίνας – Λιά 
(συντεταγμένες 39,73, 20,48). Το τοπίο στις πηγές έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, με 
πλούσια παρυδάτια βλάστηση. Η ποσότητα και ο ήχος του αναβλύζοντος νερού 
συμπληρώνουν με εντυπωσιακό τρόπο το τοπίο. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχει διαμορφωθεί 
και χώρος για τους διερχόμενους επισκέπτες κοντά στις πηγές, για να μπορούν να 
απολαύσουν το ποτάμι και την ομορφιά του τοπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές 
Λαγκάβιτσα ονομάζονται και «μάνα του νερού», γεγονός που καταδεικνύει την 
πλούσια απορροή νερού.  

Κατά τη διερεύνηση του θέματος που πραγματεύεται η παρούσα εργασία δεν 
κατέστη δυνατόν να βρεθούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για το 
νερό των πηγών. Καθώς από τις πηγές, υδροληψίες οδηγούν το νερό προς οικισμούς 
της περιοχής, θα πρέπει κανονικά να υπάρχουν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές 
μετρήσεις, τις οποίες όμως στο πλαίσιο της εργασίας δεν κατέστη δυνατόν να 
ανακτήσουμε. Επιπλέον, το ότι το νερό από τις πηγές χρησιμοποιείται για ύδρευση 
οικισμών χωρίς επεξεργασία, σημαίνει ότι είναι πόσιμο. Το γεγονός ότι το νερό 
προέρχεται από υπόγειο υδροφορέα και χρησιμοποιείται χωρίς επεξεργασία για 
ύδρευση αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν τις πιθανότητες να μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως φυσικό μεταλλικό.  

 Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις για την ποιότητα νερού στον Καλαμά. Οι 
φυσικοχημικές μετρήσεις στη συμβολή της Λαγκάβιτσας με τον Καλαμά δείχνουν ότι 
όλοι οι παράγοντες, πλην της θολερότητας, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
νερών κολύμβησης. Το στοιχείο αυτό κρίνεται θετικό, διότι ο Καλαμάς είναι 
επιβαρυμένος σχεδόν στο σύνολο του ρου του. Συνεπώς, το ότι στη συμβολή με τη 
Λαγκάβιτσα, οι περιεκτικότητες σε νιτρικά, νιτρώδη, φωσφορικά, θειικά κλπ. είναι 
πολύ χαμηλότερες των ορίων, αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι η Λαγκάβιτσα 
τροφοδοτεί το ρυπασμένο Καλαμά με πολύ καθαρό νερό.  
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Εικόνα 1. Άποψη της Λαγκάβιτσας στην περιοχή Μελισσά/ Γαρδικίου  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Άποψη της συμβολής των πηγών Κεφαλοβρύσου με τη Λαγκάβιτσα5 
 
 
 

                                                           
5 http://mapio.net/pic/p-20109764/ 
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5. Εκτίμηση χαρακτηριστικών επένδυσης μονάδας εμφιάλωσης νερού 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για μια 
εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού, η οποία θα εμφιαλώνει το νερό των 
πηγών Λαγκάβιτσας.  Επιπλέον, θα γίνει η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης και 
θα αναζητηθούν οι κρίσιμοι παράγοντες που την επηρεάζουν. 

5.1 Απαιτούμενο κεφάλαιο 
 
5.1.1 Δυναμικότητα και έκταση εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού στη Λαγκάβιτσα προτείνεται να είναι μικρής 
κλίμακας, δηλαδή θα διαθέτει μία γραμμή παραγωγής και θα λειτουργεί με μία 
οκτάωρη βάρδια για 260 ημέρες το χρόνο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναμικότητα 
των γραμμών παραγωγής «Βίκος» και στοιχεία από τη βιβλιογραφία, όπως π.χ. αυτά 
που αναφέρονται από την Μπαμπλή (2006), η δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να 
είναι 48,5 εκατ. λίτρα. Θεωρείται πως η ποσότητα αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί 
από την πηγή χωρίς να επηρεάσει άλλες χρήσεις, όπως π.χ. τη δυνατότητα ύδρευσης 
οικισμών. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η απορροή της Λαγκάβιτσας είναι της τάξης των 
100 εκατ. m3, η ποσότητα νερού προς εμφιάλωση ανέρχεται στο 0,5% της απορροής.  

Για τη λειτουργία της μονάδας, εξετάζοντας παρόμοιες περιπτώσεις, όπως π.χ. τις 
«Πηγές Κωστηλάτας» στα Τζουμέρκα, απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις της 
τάξης των 5.000 m2. Εκτιμάται ότι για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
θα απαιτηθεί έκταση γης περίπου 10 στρεμμάτων. 

Όσον αφορά στο κόστος του κτιρίου, θεωρείται ότι ένα βιομηχανικό κτίριο με 
προκατασκευασμένα στοιχεία κοστίζει 500 €/m2, συνεπώς το κτίριο θα κοστίσει 
2.500.000 εκατ. ευρώ. Το γήπεδο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 20.000 ευρώ 
(2.000 ευρώ ανά στρέμμα). Επίσης θεωρείται ότι για τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου (περιφράξεις, καθαρισμός από βλάστηση) θα απαιτηθεί ένα 
ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ ανά στρέμμα. Παράλληλα, θεωρείται ότι θα χρειαστεί 
μια διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου σε έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία κοστίζει 
12 ευρώ ανά m2. Συνεπώς, το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου 
ανέρχεται σε 32.000 ευρώ. 

 
5.1.2 Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγικής διαδικασίας 

Από τη στιγμή που αποσκοπούμε στην παραγωγή φυσικού μεταλλικού νερού, δεν 
απαιτούνται εγκαταστάσεις απολύμανσης. Χρειάζεται, όμως, μια συσκευή προ-
επεξεργασίας του νερού, η οποία θα περιλαμβάνει δεξαμενές συλλογής του νερού και 
διάταξης διήθησης (φίλτρα και μικροφίλτρα). Αυτή η διάταξη εκτιμάται ότι κοστίζει 
περί τα 30.000 ευρώ. 

Πλέον εκτεταμένη και με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κόστος επένδυσης είναι η 
γραμμή εμφιάλωσης και συσκευασίας. Τα συστήματα αυτά, εν γένει, περιλαμβάνουν: 

• Διάδρομος τροφοδοσίας φιαλών: μεταφέρει τις φιάλες προς τον 
αποστειρωτή, έχοντας κατάλληλη διαμόρφωση προκειμένου να μην 
ανατρέπονται κατά τη μεταφορά. Περιλαμβάνεται και διάταξη 
καταμέτρησης φιαλών. 

• Αποστειρωτής φιαλών: λειτουργεί με νερό σε υψηλή πίεση 
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• Γεμιστήρας φιαλών: Οι φιάλες μετά τον αποστειρωτή εισάγονται στη 
συσκευή γεμίσματος και ακινητοποιούνται στις κατάλληλες θέσεις με 
ειδικούς σφιγκτήρες. Εκεί γίνεται η πλήρωση με νερό  

• Ετικετέζα/ πωματιστική μηχανή: Αναλόγως του τύπου των 
μηχανημάτωνη τοποθέτηση της ετικέτας και του πώματος μπορεί να γίνει 
είτε με μία είτε με δύο αυτοματοποιημένες κινήσεις. Συνήθως το πώμα σε 
αυτή τη φάση δεν βιδώνεται. 

• Συσφιγκτήρας πωμάτων: Ειδική διάταξη για τη σύσφιξη και σφράγιση 
των πωμάτων 

• Μεταφορέας: Μεταφέρει τις γεμάτες φιάλες στους χώρους τοποθέτησης 
σε κιβώτια 

Η αρχική παραδοχή είναι ότι η μονάδα λειτουργεί για 260 ημέρες το χρόνο με μία 
οκτάωρη βάρδια. Αν, επιπλέον, θεωρηθεί ότι τα 18.500.000 lit θα χρησιμοποιηθούν 
για παραγωγή φιαλών του 0,5 lit και τα 30.000.000 για παραγωγή φιαλών του 1,5 lit, 
τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 57.000.000 μπουκάλια. Ο ρυθμός παραγωγής θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 457 μπουκάλια την ώρα. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη 
βιβλιογραφία (Μπαμπλή, 2006, Κούκουζα, 2017) και με τις κατάλληλες αναγωγές, 
προκύπτει ότι το κόστος για τη γραμμή εμφιάλωσης και συσκευασίας είναι περίπου 
1.935.000 ευρώ. 

 
5.1.3 Βοηθητικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ασφαλείας 

Οι μονάδες παραγωγής εμφιαλωμένου νερού είναι απαραίτητο να διαθέτουν 
εργαστήριο για μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας του παραγόμενου νερού. 
Υπολογίζεται ότι για τον εργαστηριακό εξοπλισμό θα χρειαστούν περίπου 10.000 
ευρώ. 

Ο χώρος της μονάδας παραγωγής θα πρέπει να κλιματίζεται. Θα 
χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης για το σκοπό αυτό. 
Θεωρώντας ότι τα προκατασκευασμένα στοιχεία διαθέτουν μόνωση σύμφωνα με τα 
πρότυπα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)6 μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οι θερμικές απώλειες/ ψυκτικά φορτία ανέρχονται σε 50 W/m2. Άρα, η 
συνολική ισχύς που πρέπει να καλύψουν τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι 250 kW. 
Θα χρησιμοποιηθούν 25 αντλίες θερμότητας των 10 kW, με κόστος περίπου 6.000 
ευρώ έκαστη. Άρα το κόστος των κλιματιστικών μηχανημάτων θα είναι 150.000 
ευρώ. 

Η εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για την 
κατάρτιση συμβατικών προϋπολογισμών κτιριακών έργων, το κόστος για την 
υλοποίηση των μέτρων παθητικής πυροπροστασίας (πυράντοχες πόρτες, σήμανση, 
πυροδιαμερίσματα κλπ.) ανέρχεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του κτιρίου και το 
κόστος των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, φωτισμός 
                                                           
6 Παρά το ότι οι βιομηχανικές χρήσεις δε συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό, θεωρείται ότι ένα 
νεόδμητο κτίριο επιβάλλεται να τις ακολουθεί ώστε να εξοικονομείται ενέργεια κατά τη λειτουργία του, 
ειδικά ένα κτίριο στο οποίο στόχος είναι το εργατικό προσωπικό να εργάζεται σε συνθήκες άνεσης αλλά 
και τα προϊόντα να αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες 
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ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθμοί κλπ.) ανέρχεται σε 4% επί 

του προϋπολογισμού του κτιρίου. Συνεπώς, απαιτούνται 150.000 ευρώ για την 

εξασφάλιση της μονάδας έναντι πυρκαγιάς. 

5.1.4 Μεταφορικός εξοπλισμός 

Για τη λειτουργία της μονάδας θα χρειαστεί ένα ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό 

κλαρκ, προκειμένου να γίνεται η μεταφορά και τοποθέτηση των συσκευασμένων 

φιαλών στους χώρους αποθήκευσης και στα οχήματα τροφοδοσίας. Εκτιμάται ότι ένα 

κλαρκ στοιχίζει 30.000 ευρώ. Επίσης, θα χρειαστεί ένα φορτηγό για μεταφορά των 

προϊόντων σε βασικές μονάδες χονδρεμπορίου/ διανομής, το οποίο εκτιμάται ότι 

κοστίζει 80.000 ευρώ. Τέλος, προβλέπεται και η αγορά δύο ημι-φορτηγών για 

τοπικές διανομές και άλλες μεταφορικές εργασίας, με συνολικό κόστος 70.000 ευρώ. 

Έτσι, το συνολικό κόστος των μεταφορικών μέσων διαμορφώνεται σε 180.000 

ευρώ. 

5.1.5 Λοιπά κόστη 

Για την ίδρυση της μονάδας πρέπει να προβλεφθούν κάποια επιπλέον κόστη για 

τις απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις. Εκτιμάται ότι για τη μελέτη και επίβλεψη 

των κτιριακών εγκαταστάσεων θα απαιτηθούν 30.000 ευρώ. Για τη σύσταση της 

εταιρίας θα χρειαστεί ένα κεφάλαιο της τάξης των 10.000 ευρώ. Προκειμένου να 

διευκολυνθεί η είσοδος της εταιρίας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, στην αγορά του νερού 

θα πρέπει να συνυπολογιστούν έξοδα έρευνας αγοράς και προπαρασκευαστικού 

marketing, της τάξης των 50.000 ευρώ. Άρα, το συνολικό κόστος των απαραίτητων 

προπαρασκευαστικών μελετών/ διαδικασιών είναι 90.000 ευρώ. 

Τέλος, προβλέπεται ένα κονδύλι απρόβλεπτων εξόδων που λαμβάνεται ίσο με το 

10% του κόστους δημιουργίας της μονάδας (εξαιρείται το μελετητικό κόστος). 

Συνοψίζοντας, το συνολικό απαιτούμενο κεφάλαιο για τη δημιουργία της 

μονάδας εμφιάλωσης νερού στις πηγές Λαγκάβιτσας, υπολογίστηκε σε 5.597.700 

ευρώ και αναλύεται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση μονάδας εμφιάλωσης νερού 
 

Κατηγορία δαπάνης Ποσό 

Αγορά γης                 20,000 €  

Κτιριακές εγκαταστάσεις           2,500,000 €  

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου                 32,000 €  

Σύστημα προ-επεξεργασίας νερού                 30,000 €  
Γραμμή εμφιάλωσης/ συσκευασίας            1,935,000 €  

Μεταφορικός εξοπλισμός               170,000 €  

Εργαστηριακός εξοπλισμός                 10,000 €  

Αντλίες θερμότητας               150,000 €  

Πυρασφάλεια και Πυρόσβεση               150,000 €  

Λοιπά/ Απρόβλεπτα               500,700 €  

Σύσταση εταιρίας                 10,000 €  

Μελέτες                 30,000 €  
Έρευνα αγοράς/ προπαρασκευαστικό 
marketing                 50,000 €  

ΣΥΝΟΛΟ 5.597.700 € 
 

5.2 Εκτίμηση εσόδων από τη λειτουργία της επιχείρησης 
Η αρχική παραδοχή που γίνεται είναι ότι η επιχείρηση θα συσκευάζει το νερό σε 

φιάλες του 0,5 lit και σε φιάλες του 1,5 lit. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
(30.000.000 lit) θα συσκευαστεί στις μεγάλες φιάλες και το υπόλοιπο (18.500.000 
lit)  στις μικρές φιάλες. Βάσει αναζήτησης σε ηλεκτρονικά καταστήματα χονδρικής 
πώλησης ποτών και συνομιλιών με διευθυντές super market, προέκυψε ότι η χονδρική 
τιμή πώλησης των φιαλών 0,5 lit είναι 0,15 ευρώ/ φιάλη και των φιαλών του 1,5 lit 
0,25 ευρώ/ φιάλη. Προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά, γίνεται η 
υπόθεση ότι σε σχέση με τις τιμές αυτές, οι τιμές διάθεσης από την υπό μελέτη 
επιχείρησης θα είναι κατά 25% μειωμένες, δηλαδή θα πωλείται προς 0,11125 ευρώ η 
μικρή φιάλη και προς 0,1875 ευρώ η μεγάλη. Αυτό που είναι χρήσιμο να 
συνυπολογιστεί είναι το ότι, σχεδόν το σύνολο, των εταιριών εμφιάλωσης νερού 
προβαίνουν στην εξής προσφορά: Στις έξι φιάλες 1,5 lit η μία παρέχεται δωρεάν και 
στις 12 φιάλες του 0,5 lit οι δύο παρέχονται δωρεάν. Συνεπώς, για την περίπτωσή μας, 
τα έσοδα θα υπολογιστούν ως εξής: 

• Φιάλες 0,5 lit: Ο συνολικός αριθμός παραγωγής τέτοιων φιαλών 
ανέρχεται σε 37.000.000 ετησίως. Από τις φιάλες αυτές περίπου οι 
6.160.000 διατίθενται δωρεάν. Συνεπώς, πωλούνται οι 30.840.000 προς 
0,12 ευρώ και, έτσι, τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι: 3.469.500 ευρώ. 

• Φιάλες 1,5 lit: Ο συνολικός αριθμός παραγωγής τέτοιων φιαλών 
ανέρχεται σε 20.000.000 ετησίως. Από τις φιάλες αυτές περίπου οι 
3.330.000 διατίθενται δωρεάν. Συνεπώς, πωλούνται οι 16.670.000 προς 
0,21 ευρώ και, έτσι, τα έσοδα σε ετήσια βάση είναι: 3.125.625 ευρώ. 
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Άρα, τα ετήσια συνολικά έσοδα της επιχείρησης εκτιμώνται σε 6.595.125 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, 
προκειμένου οι εκτιμήσεις του επενδυτικού σχεδίου να είναι μετριοπαθείς, θεωρείται 
ότι τα έσοδα θα ανέρχονται στο 50% του ανωτέρω ποσού. 
 
5.3 Εκτίμηση εξόδων από για λειτουργία και συντήρηση της επιχείρησης 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της επιχείρησης εκτιμήθηκε ότι ανέρχονται 
σε 4.143.770 ευρώ σε ετήσια βάση. Η εκτίμηση αυτή προέκυψε στη βάση των 
παρακάτω παραδοχών και υπολογισμών. 

 
5.3.1 Κόστος εργασίας 

Για τη λειτουργία της μονάδας εμφιάλωσης το απαιτούμενο προσωπικό είναι 
τουλάχιστον 6 εργάτες/ τεχνίτες/ χειριστές. Επιπλέον, στη μονάδα θα εργάζεται ένα 
άτομο ως διευθυντής, ένα άτομο ως υπεύθυνος λογιστηρίου και ένα άτομο ως τεχνικός 
υπεύθυνος. Για τον υπολογισμό του εργατικού κόστους γίνεται η παραδοχή ότι 
δίνονται 14 μισθοί, με τα εξής μικτά μηνιαία ποσά: (α) διευθυντής 4.500 ευρώ, (β) 
υπεύθυνος λογιστηρίου 3.500 ευρώ, (γ) τεχνικός υπεύθυνος 3.500 ευρώ, (δ) τεχνικό 
προσωπικό 2.500 ευρώ. Με αυτές τις παραδοχές το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και 
ασφάλισης προσωπικού ανέρχεται σε 371.000 ευρώ. 

 
5.3.2 Κόστος συσκευασίας 

Πρόκειται για την πιο σημαντική παράμετρο του κόστους λειτουργίας της 
επιχείρησης. Με βάση πρόσφατα στοιχεία (Κούκουζα, 2017) εκτιμήθηκαν τα κόστη 
των υλικών συσκευασίας, τα οποία περιλαμβάνουν: πώματα, φιάλες, κιβώτια, 
ετικέτες, ελαστικό περιτυλίγματος, χάρτινες χειρολαβές συσκευασιών κ.α. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνολική παραγωγή φιαλών καθώς και την επιμέρους 
παραγωγή φιαλών 0,5 lit και 1,5 lit, προκύπτει ότι στην πλήρη δυναμικότητά του το 
εργοστάσιο, θα απαιτεί 3.493.600 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων συσκευασίας. 

 
5.3.3 Ενεργειακό κόστος 

Το ενεργειακό κόστος θεωρείται ότι αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες 
συνιστώσες: (α) κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, (β) κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας για φωτισμό, (γ) κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή προϊόντων, 
(δ) κόστος καυσίμων μεταφορικών μέσων. Το μοναδιαίο κόστος ηλεκτρισμό 
λαμβάνεται ίσο με 0,12€/ kWh και το μοναδιαίο κόστος πετρελαίου κίνησης ίσο με 
1,4 €/lit. 

Όσον αφορά στο κόστος κλιματισμού, θεωρείται ότι: 
• Για 7 μήνες, επί 8 ώρες λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας για θέρμανση 

σε πλήρες φορτίο με παράμετρο απόδοσης COP = 4 
• Για 4 μήνες, επί 8 ώρες λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας για ψύξη me 

δείκτη ενεργειακής απόδοσης EER = 3 
Για τον υπολογισμό του κόστους φωτισμού θεωρείται ότι η εγκατεστημένη ισχύς 

φωτισμού είναι 8 W/m2. Το σύστημα φωτισμού λειτουργεί για την ίδια χρονική 
περίοδο με τη μονάδα παραγωγής. Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια που 
απαιτείται για την παραγωγή του εμφιαλωμένου νερού, βάσει των στοιχείων της 
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Κούκουζα (2017), θεωρείται ότι κάθε 12άδα φιαλών 0,5 lit απαιτεί 0,0841 kWh και 
κάθε 6άδα φιαλών 1,5 lit απαιτεί 0,0564 kWh. Τέλος, για το μεταφορικό κόστος 
γίνονται οι εξής παραδοχές: 

• Το φορτηγό πραγματοποιεί 30.000 km ανά έτος με μέση κατανάλωση 
πετρελαίου 15 lit/ 100 km 

• Κάθε ημιφορτηγό πραγματοποιεί 15.000 km ανά έτος με μέση 
κατανάλωση πετρελαίου 8 lit/ 100 km 

Τα ενεργειακά κόστη συνοψίζονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Ενεργειακά κόστη μονάδας εμφιάλωσης νερού 

Κατηγορία ενεργειακού 
κόστους 

Κόστος 

Κλιματισμός      22.200 €  

Φωτισμός         9.984 €  

Γραμμή παραγωγής      53.676€  

Καύσιμα αυτοκινήτων         9.660 €  

ΣΥΝΟΛΟ 95.520 € 
 
5.3.4 Λοιπές δαπάνες 

Επιπλέον, έχουν συνυπολογιστεί οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών για τη 
λειτουργία της επιχείρησης: 

• Κόστος ασφάλισης: Λαμβάνεται ίσο με το 3% του κόστους κτιριακών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ήτοι 148.650 ευρώ σε ετήσια βάση 

• Κόστος διαφήμισης και marketing: Λαμβάνεται ίσο με 40.000 ευρώ σε 
ετήσια βάση 

• Λοιπά κόστη: Γίνεται η παραδοχή ότι υπάρχει ένα ετήσιο κονδύλι ίσο με 
15.000 ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται σε έξοδα που δεν έχουν προβλεφθεί 

6. Απόδοση επένδυσης και συμπεράσματα 

Με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρθηκαν δημιουργήθηκε πίνακας σταθερών 
ταμειακών ροών και υπολογίστηκε η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και ο Εσωτερικός 
Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) της επένδυσης. Οι βασικές υποθέσεις για τον πίνακα 
ταμειακών ροών και τον υπολογισμό των μεγεθών αυτών είναι: 

• Χρονικός ορίζοντας επένδυσης: 15 έτη 
• Επιτόκιο προεξόφλησης: 9% 
• Φορολογικός συντελεστής: 29% 
• Συντελεστές αποσβέσεων: 5% για τα κτίρια, 10% για το βιομηχανικό 

εξοπλισμό, 20% για τα οχήματα 
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, όσον αφορά στις προοπτικές της 

επένδυσης. Η ΚΠΑ κυμαίνεται περίπου στα 5,16 εκατ ευρώ, τιμή ιδιαίτερα υψηλή. 
Ο ΕΒΑ είναι 21%, σημαντικά μεγαλύτερος του επιτοκίου προεξόφλησης. Εφ’ όσον 
έχουν γίνει και ιδιαίτερα μετριοπαθείς παραδοχές για τα έσοδα της επιχείρησης και 
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ασφαλείς παραδοχές για τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος επένδυσης, θεωρείται 
ότι η εκτίμηση της οικονομικής απόδοσης της επένδυσης είναι ρεαλιστική.  

Πραγματοποιώντας ανάλυση νεκρού σημείου, βάσει του πίνακα ταμειακών ροών, 
προκύπτει ότι οι κατώτατες τιμές διάθεσης των προϊόντων είναι 0,089 ευρώ για τις 
φιάλες 0,5 lit και 0,1580 ευρώ για τις φιάλες 1,5 lit.  

Από την ανάλυση ευαισθησίας (Διάγραμμα 1) προκύπτει ότι οι πλέον κρίσιμες 
παράμετροι για την απόδοση της επένδυσης είναι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων. 
Ακολουθούν σε σημασία, περίπου στον ίδιο βαθμό, για την απόδοση της επένδυσης 
το κόστος συσκευασίας και στη συνέχεια το μέγεθος της παραγωγής (το οποίο 
διατίθεται στην αγορά). Στη βάση αυτών, η διασφάλιση της διάθεσης των προϊόντων 
στο χονδρικό εμπόριο και, κυρίως, η προσπάθεια εξασφάλισης όσο το δυνατόν 
καλύτερων τιμών πώλησης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία του 
εγχειρήματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, επιπλέον, το στοιχείο του έντονου 
ανταγωνισμού στον κλάδο, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έρευνας αγοράς και 
marketing είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφήμιση, το marketing 
και άλλες ενέργειες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η θέση στην αγορά αλλά και να προκύπτουν νέες συνεργασίες, με όσο 
το δυνατόν καλύτερες τιμές. Δαπάνες για τέτοιες ενέργειες έχουν προβλεφθεί στην 
παρούσα έρευνα και έχουν ενταχθεί στην οικονομοτεχνική μελέτη.  

 
Διάγραμμα 1. Ανάλυσης ευαισθησίας επένδυσης εμφιαλωτηρίου νερού συναρτήσει 

διαφόρων παραγόντων. 
 
Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας της ορεινής περιοχής της Μουργκάνας και 

το ξαναζωντάνεμα των τοπικών κοινωνιών περνά μέσα από τη δημιουργία 
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παραγωγικών δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας. Μια μικρή βιομηχανία 
εμφιάλωσης νερού που αξιοποιεί το φυσικό πλούτο της περιοχής μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική παραγωγική δραστηριότητα για τον τόπο. Είναι μια ήπια 
δραστηριότητα, χωρίς πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο, με καλή 
οικονομική απόδοση, που μπορεί να προσφέρει εννιά άμεσες νέες θέσεις εργασίας. 
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να είναι αφορμή για περισσότερο 
ενδελεχή διερεύνηση του ζητήματος τόσο από ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όσο 
και – κυρίως – από τις τοπικές αρχές και συλλογικούς φορείς. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή αρχικά εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη πεζοπορικών 
μονοπατιών με αφορμή το μονοπάτι της Βούβας ανάμεσα στην Πλεσιβίτσα (νυν 
Πλαίσιο) και την μονή Γηρομερίου στους Φιλιάτες. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι 
διάφορες κατηγορίες μονοπατιών που υφίστανται σήμερα στα βουνά της Ελλάδας. 
Δίνεται έμφαση στα λεγόμενα «αθλητικά μονοπάτια» και στην ιδιαίτερη συντήρηση 
που απολαμβάνουν ορισμένα από αυτά αποτελώντας πόλο δραστηριοποίησης για την 
τοπική κοινωνία και πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, παρουσιάζονται 
ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς που συνδέει το μονοπάτι της Βούβας 
καθώς και για το μονοπάτι καθ’ αυτό. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για τις εργασίες πεδίου, δηλαδή την καταγραφή του μονοπατιού και 
της ιστορίας του. Η εργασία ολοκληρώνεται με κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις 
δυνατότητες ανάδειξης του μονοπατιού ως «αθλητικό μονοπάτι»  και την ανάπτυξη 
που αυτό μπορεί να φέρει στην τοπική κοινωνία.  

 
 

Abstract 
This project begins with a review of the evolution of walking trails over time. 

Subsequently, the categories of walking trails that the legislation in Greece 
acknowledges are presented. Attention is brought to the category of “athletic trails” 
and to the special conservation works that occur in some of them. These trails are a 
meeting point of local people making sure that their trails are walkable, while being 
an attraction for many people from the wider area. Some historic facts about the trail 
of Vouva are presented along with facts about the villages this trail connects (namely 
Plaisio, the monastery of Giromeri and Giromeri in the Municipality of Filiates, 
Epirus). In the next chapter, the methodology of the field works is described. The field 
works consist of the gathering of the relevant to the trail information and the crossing 
of the trail. In the final chapter, there are some conclusions regarding the possibilities 
of the promotion of this trail as an “athletic trail” as well as the development this may 
bring to the local community. 
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1. Εισαγωγή: Ανθρώπινες Μετακινήσεις και Μονοπάτια 
 
Η μετακίνηση υπήρξε από τις βασικότερες δραστηριότητες του ανθρώπινου 

είδους, από τις απαρχές του και μέχρι σήμερα. Κάποτε η μετακίνηση αφορούσε την 
εύρεση τροφής και την επιστροφή στο καταφύγιο, ενώ καθώς εξελίχθηκε ο 
ανθρώπινος πολιτισμός οι μετακινήσεις άρχισαν να συνδέονται με μεταφορά πρώτων 
υλών ή εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις και μεταξύ οικισμών. Ορισμένες 
ανθρώπινες φυλές δεν σταμάτησαν ποτέ να μετακινούνται σε καθημερινή βάση 
(όπως οι Βεδουίνοι στην Βόρεια Αφρική και οι Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι στον 
Ελληνικό χώρο), ενώ ακόμη και οι μόνιμα εγκατεστημένοι πληθυσμοί έχουν 
ιδιαίτερες καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα 
αγαθά τους. Αναφέρεται για τον ελληνικό χώρο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
χρησιμοποιούμενων καυσίμων (της τάξης του 41,5%) καταναλωνόταν σε 
μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών το 20141. 

Στο πρόσφατο παρελθόν όμως (μέχρι το 1960 περίπου για τον ελληνικό χώρο) τα 
αυτοκίνητα απουσίαζαν από την ύπαιθρο οπότε βασικός τρόπος μετακίνησης 
παρέμενε ο αρχέγονος τρόπος της βάδην μετακίνησης. Και ενώ στις απαρχές του το 
ανθρώπινο είδος αρκούνταν σε γιδόστρατες και μονοπάτια μετακίνησης άλλων ζώων, 
με την μόνιμη εγκατάσταση πληθυσμών (για την περιοχή μελέτης αυτή 
προσδιορίζεται περίπου στο 2.800 π.Χ. και αφορά κτηνοτροφικούς πληθυσμούς2) 
εμφανίζονται σαν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς τους και τα πρώτα 
ανθρώπινα μονοπάτια. Η ύπαρξη αυτών των μονοπατιών υποδηλώνει και σημαντικές 
εργασίες οδοποιίας, αν όχι από την απαρχή τους, τουλάχιστον στις αμέσως επόμενες 
εποχές. Ειδικά όταν πρόκειται για ορεινές διαδρομές οι εργασίες αυτές 
περιλαμβάνουν απομάκρυνση φυτικής γης, διαπλατύνσεις, υποστηρίξεις με 
ξερολιθιές, αποστραγγιστικά έργα, καλντερίμια κλπ. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται είναι συνήθως τσάπες και αξίνες (ή το παλαιότερο αντίστοιχό 
τους), ενώ τα αναγκαία υλικά είναι ξύλα, πέτρες και χώμα από την περιοχή3.  

Δεδομένης δε της ανάγκης για μεταφορά αγαθών μεταξύ των επιμέρους θέσεων 
ενδιαφέροντος (συνηθέστερα με την βοήθεια ζώων) προέκυψε και η ανάγκη για ορθή 
επιλογή της διαδρομής του εκάστοτε μονοπατιού. Επιδίωξη αποτελεί η σύνδεση των 
θέσεων ενδιαφέροντος με την ελάχιστη δυνατή απόσταση, καθώς και η αποφυγή 
απότομων κλίσεων (συνήθως παρακάμπτονται με καγκέλια), εκτεθειμένων 
περασμάτων και περιοχών που «κλείνουν» από το χιόνι για μεγάλο μέρος του χρόνου 
(γίνεται με κατάλληλη επιλογή του προσανατολισμού των περασμάτων). Όπως 
επιβεβαιώνει τις κατά τόπους προφορικές μαρτυρίες η σχετική βιβλιογραφία (Robert 
Moor, 2016) δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να προσδιορίσεις το ιδανικό μονοπάτι 
ανάμεσα σε δύο θέσεις από το να βάλεις ένα ζώο (γαϊδούρι, άλογο, μουλάρι ή 
αγελάδα) να περπατήσει από την μία θέση προς την άλλη. 

Σημαντικό στοιχείο στην χάραξη ενός μονοπατιού ήταν και οι θέσεις από τις 
οποίες ήταν δυνατή η διάβαση των ρεμάτων και των ποταμών, καθώς το εκάστοτε 

                                                             
1 Με βάση στοιχεία από το τεύχος EU energy in figures –statistical pocketbook 2016 
2 Ήπειρος – 4000 Χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Σακελλαρίου Μ. (επιμ.) 1990  
3 Από προφορικές μαρτυρίες κατοίκων από ορεινές περιοχές του Ολύμπου και των Φιλιατών. 
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μονοπάτι εξαναγκαζόταν να προσεγγίσει αυτές τις θέσεις. Σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, όταν η διάβαση διαμέσου του υγρού στοιχείου ήταν απαγορευτική, οι 
διαδρομές των ενδιαφερομένων περιελάμβαναν απαραιτήτως και τις θέσεις των 
γεφυρών (η διάβαση διαμέσου του υγρού στοιχείου ήταν προτιμότερη όταν ήταν 
δυνατή)4. 

Μαζί με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών εξελίχθηκαν και τα οδικά δίκτυα 
που συνέδεαν αυτές μεταξύ τους. Έτσι σταδιακά από τις γιδόστρατες προέκυψαν τα 
μονοπάτια, των οποίων η διαπλάτυνση οδήγησε στις ρωμαϊκές οδούς όπου ήταν 
απαραίτητο ή ειδάλλως σε μονοπάτια με πλάτος αρκετό ώστε να περνούν και να 
διασταυρώνονται με ασφάλεια τα φορτωμένα ζώα. Οι ρωμαϊκές οδοί με την σειρά 
τους αποτέλεσαν τον πρόδρομο για τους μετέπειτα καρόδρομους. Μόλις τον εικοστό  
αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτες μπουλντόζες και άνοιξαν τους δρόμους με την μορφή 
που τους ξέρουμε, ενώ η ασφαλτόστρωση συστηματικοποιείται στην Ελλάδα κάποιες 
δεκαετίες μετά το 19055, όταν έγινε η πρώτη ασφαλτόστρωση στο κέντρο της Αθήνας. 

 
2. Φτάνοντας στην σημερινή εποχή 

 
Φτάνοντας στην σύγχρονη εποχή όσα μονοπάτια δεν πατήθηκαν από 

αυτοκινητόδρομους σταδιακά χάνονται κάτω από την βλάστηση η οποία διεκδικεί τον 
για χρόνια αδιεκδίκητο χώρο. Οι άνθρωποι που άλλοτε γέμιζαν με την παρουσία και 
τα ζώα τους τα μονοπάτια πλέον εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησής τους με τα 
αυτοκίνητα και τους δρόμους που είναι κατάλληλοι για αυτά – καθώς οι μηχανές 
αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Η 
απουσία ζώων φόρτου στα μονοπάτια είναι αισθητή, καθώς τόσο τα ζώα αυτά με το 
πάτημά τους έστρωναν το μονοπάτι, όσο και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούσαν 
φρόντιζαν για την βατότητα του μονοπατιού ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν να 
χάσουν «το μουλάρι ή το φόρτωμα». Οι ελάχιστοι βοσκοί που ακόμη οδηγούν τα 
κοπάδια τους στα παλιά μονοπάτια διατηρούν ωστόσο σε μια υποτυπωδώς καλή 
κατάσταση την βατότητα των μονοπατιών αυτών. 

Με την είσοδο του ορειβατικού – πεζοπορικού τουρισμού ορισμένα μονοπάτια 
ξεκίνησαν πάλι να ζωντανεύουν, αλλά για περιστασιακή χρήση, και με βασικό 
κριτήριο την αναψυχή. Η ύπαρξη διαφορετικού κινήτρου οδήγησε στην επιλογή 
μονοπατιών που δεν ήταν απαραίτητα και τα πιο πολυσύχναστα της προηγούμενης 
εποχής αλλά δίνουν πρόσβαση σε θέσεις θέας, καταφύγια και κορυφές και 
σπανιότερα συνδέουν οικισμούς. Από τα υπόλοιπα μονοπάτια που συνδέουν θέσεις 
εργασίας (χωράφια, δάση, βοσκοτόπια) με οικισμούς ή αποτελούσαν κεντρικές οδικές 
αρτηρίες στο παρελθόν, όσα δεν διανοίχθηκαν σαν δασικοί δρόμοι ή για 
ασφαλτόστρωση, αφέθηκαν στην λήθη.  

Σε δάση μεγάλων υψομέτρων ή στα αλπικά υψόμετρα είναι σχετικά ευκολότερος 
ο εντοπισμός ενός παλιού μονοπατιού. Σε χαμηλά υψόμετρα όμως η βλάστηση των 
αείφυλλων και των φυλλοβόλων μεσογειακών θάμνων κλείνει τα μονοπάτια μην 
αφήνοντας κανένα περιθώριο διάβασης. 

                                                             
4 Γ. Μακρής & Στ. Παπαγεωργίου, 1990 
5 http://www.mixanitouxronou.gr 
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Τέτοια είναι και η περίπτωση του μονοπατιού ανάμεσα στον οικισμό της 
Πλεσιβίτσας (νυν Πλαίσιο) και στην Μονή του Γηρομερίου. Πρόκειται για ένα 
μονοπάτι που αποτελούσε στο παρελθόν σημαντική οδική αρτηρία (οι προφορικές 
μαρτυρίες το τοποθετούν μέσα στο Ντερβένι από Σαγιάδα για Γιάννενα στην 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας), ενώ πλέον έχει αντικατασταθεί η χρήση του πλήρως 
από του αυτοκινητόδρομους που ανοίχτηκαν στην περιοχή. Οι αυτοκινητόδρομοι 
αυτοί, αν και με μεγαλύτερη απόσταση συνδέουν τις δύο θέσεις (μαζί με τις όσες 
επιπλέον προσβάσεις) με σαφώς λιγότερο ανθρώπινο κόπο. Και όπως στα 
περισσότερα μονοπάτια χαμηλών υψομέτρων, έτσι και εδώ η διαδρομή στο μεσαίο 
τμήμα της – το οποίο κινείται ανάμεσα σε ρέματα σε υψόμετρο από 50 μέχρι 750 
μέτρα περίπου – έχει κλείσει από την πυκνή βλάστηση πλέον, και είναι αδύνατη η 
διάσχιση της μέχρι να δραστηριοποιηθούν τοπικοί φορείς ή ιδιώτες για την διάνοιξή 
της. 

 
3. Τα Μονοπάτια της Ελλάδας Σήμερα 

 
Η πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει όποιος βρεθεί να αναζητά μονοπάτια 

σήμερα στην Ελλάδα έχει ως εξής: 
Ευρωπαϊκά Μονοπάτια: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (E.R.A.) 

σχεδίασε και ανέπτυξε το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μονοπατιών. Πρόκειται για 12 
πεζοπορικά μονοπάτια μεγάλων διαστάσεων6 που διασχίζουν την Ευρώπη και 
συντηρούνται με σκοπό «την προστασία της εξοχής, του περιβάλλοντος και της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς»7. Από αυτά τα Ε4 και Ε6 διασχίζουν τον 
ελληνικό χώρο, με κατεύθυνση από βορρά προς νότο και από δύση προς ανατολή 
αντίστοιχα. Η μέχρι στιγμής κατάσταση αυτών των μονοπατιών – τα οποία 
περιλαμβάνουν και ορειβατικά τμήματα – χαρακτηρίζεται από μη καλή 
σηματοδότηση και χάραξη, καθώς περιέχουν μεγάλα τμήματα χωματόδρομων και 
ασφάλτου, ενώ η έλλειψη οργανωμένης δράσης και ενημέρωσης του κοινού οδήγησε 
σε καταστροφή πολλών από τα κολωνάκια σήμανσης8. 

Εθνικά Μονοπάτια: Με βασικό άξονα τα Ευρωπαϊκά Μονοπάτια 
δημιουργήθηκε από την Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και 
Αναρρίχισης) και υλοποιήθηκε από τους κατά τόπους Ορειβατικούς Συλλόγους μία 
σειρά μονοπατιών, τα οποία δίνουν δυνατότητες σύνδεσης, παράκαμψης ή 
επιπρόσθετων εξερευνήσεων στους πεζοπόρους των Ευρωπαϊκών Μονοπατιών. 
Μέχρι στιγμής αναφέρονται 19 εθνικά μονοπάτια στον ελληνικό χώρο9 - τα οποία 
συμπληρώνουν τα Ευρωπαϊκά μονοπάτια και σχηματίζουν ένα δίκτυο περιπατητικών 
διαδρομών με σκοπό να δειχθούν όλες «οι ομορφιές και η ποικιλομορφία του 
ελληνικού τοπίου στον περιπατητή»10. Η κατάσταση των μονοπατιών αυτών είναι 
ανάλογη αυτής των Ευρωπαϊκών για τους ίδιους λόγους. 

                                                             
6 http://www.topoguide.gr/Long_Trails_Europeantrails.php 
7 http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/ 
8 http://www.pezoporia.gr/pez/routes.asp?toggle=2 
9 http://www.eooa.gr/?page_id=568 
10 https://oreivatein.com/oreivatein/page/e/e4.htm 
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Ορειβατικά Μονοπάτια: χαρακτηρίζονται από την Ε.Ο.Ο.Α. τα μονοπάτια που 
ξεκινούν συνήθως από τη βάση του βουνού ανεβαίνουν προς τις διάφορες κορυφές 
του, ή αυτά που διασχίζουν ένα βουνό. Τέτοια μονοπάτια, που χρησιμοποιούνται από 
όλους τους ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα 
ελληνικά βουνά και τα περισσότερα είναι σηματοδοτημένα με κόκκινη μπογιά ή άλλο 
είδος σήμανσης (σύμφωνα με το σχέδιο του 1983)11. 

Αθλητικά Μονοπάτια: Τέλος από τις πολλές κατηγορίες στις οποίες 
αναφέρεται η σχετική διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας12 
αξίζει να αναφερθεί η κατηγορία των αθλητικών μονοπατιών, η οποία μάλλον 
προτίθεται να δώσει μία υπόσταση στην πλειάδα των μονοπατιών ανά τον ελληνικό 
χώρο τα οποία έχουν διανοιχθεί και συντηρούνται (σε ορισμένες περιπτώσεις 
υποδειγματικά) για τις ανάγκες αγώνων ορεινού τρεξίματος και mountain biking. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα μονοπάτια αυτά έχουν ζωή σε όλη την διάρκεια του χρόνου, 
τόσο από τους ντόπιους πληθυσμούς όσο και από επισκέπτες, καθώς διαφημίζονται 
τόσο μέσω των αγώνων που πραγματοποιούνται σε αυτά όσο και μέσω διαφόρων 
εκθέσεων τουρισμού στις οποίες εκπροσωπούνται13. Το επιπλέον ενδιαφέρον 
στοιχείο αυτής της κατηγορίας είναι ότι οι διαδρομές αυτών των αγώνων 
αποτελούνται από συρραφές παλιών μονοπατιών γύρω από τους οικισμούς που 
διασχίζουν, και δίνουν την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή 
με την ιστορία και τον πολιτισμό του εκάστοτε τόπου. 

Το μεγάλο θετικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας μονοπατιών είναι η οργάνωση 
του κόσμου γύρω από μία κοινωνική δράση, η οποία συντηρεί και αναδεικνύει την 
παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου, ενώ ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να 
βοηθήσει οικονομικά την περιοχή, μέσω των επισκεπτών που φέρνει. Δίνεται, έτσι, 
μία κοινωνική διάσταση στα μονοπάτια της εκάστοτε περιοχής και γίνονται κτήμα και 
υποχρέωση όλων, αντί των ελαχίστων που θα τα χρησιμοποιούσαν ειδάλλως. Όπως 
σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι και σε αυτή την κατηγορία 
μονοπατιών δεν λείπουν ανεπίστατες ή επιφανειακές εργασίες από κερδοσκόπους, οι 
οποίες ωστόσο με κατάλληλη θεσμοθέτηση ή κριτική από το κοινωνικό σύνολο 
μπορούν να απομονωθούν και να τεθούν ως παραδείγματα προς αποφυγή. 

Σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζουν σαν υποδείγματα ανά την Ελλάδα ορισμένες 
ιδιαίτερα ενεργές κοινότητες οι οποίες συνδυάζουν, όπως προαναφέρθηκε, την 
διάνοιξη μονοπατιών της περιοχής τους με την διοργάνωση αγώνων καθώς και το 
κοινωνικό άνοιγμα στην ευρύτερη κοινωνία της περιοχής τους και στους 
διαγωνιζόμενους αθλητές και τους συντρόφους / ακόλουθούς τους. Παρακάτω 
αναφέρονται λίγα στοιχεία για μερικές από αυτές τις κοινότητες: 

Ursa Trail14: Πρόκειται για την διοργανωτική επιτροπή των αγώνων 20 και 40 
χλμ. (σύντομα και 100 χλμ.) στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου και του Εθνικού 
Δρυμού της Πίνδου (Βάλια Κάλντα). Οι αγώνες αυτοί συγκεντρώνουν ένα μεγάλο 
πλήθος αθλητών από όλη την Ελλάδα, εξαιτίας της πολύ προσεγμένης εργασίας σε 
όλα τα επίπεδα της διοργάνωσής τους. Τη φετινή χρονιά (2018) περίπου 1200 

                                                             
11 http://www.eooa.gr/?page_id=566 
12 http://www.opengov.gr/minenv/?p=7528 
13 http://www.epirustrail.gr/1η-πανελλήνια-συνάντηση-μονοπατιών-3η/ 
14 https://metsovorace.gr/ 
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αθλητές διαγωνίστηκαν στους 2 αγώνες με ανάλογα οικονομικά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία. Ο συνδυασμός ιδιαίτερα καθαρισμένων και προσεκτικά σηματοδοτημένων 
μονοπατιών (τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Πεζοπορίας15) με την ενεργοποίηση των κατοίκων και επιχειρηματιών του Μετσόβου 
οδηγούν σε ένα διήμερο εκδηλώσεων για το οποίο οι συμμετέχοντες εκφράζονται με 
ιδιαίτερα θετικές απόψεις. Βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει εδώ είναι η συμμετοχή 
κατοίκων του Μετσόβου αλλά και άλλων κατοίκων εγγύς περιοχών – οι οποίοι 
ενδιαφέρθηκαν, έχοντας δει τον αγώνα – στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης 
των μονοπατιών. Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών (Κατώγι 
Αβέρωφ, τοπικοί φούρνοι και καφετέριες κ.α.) στην διοργάνωση των εκδηλώσεων 
που πλαισιώνουν τις ημέρες των αγώνων. Τέλος η διοργάνωση δραστηριοτήτων για 
ανθρώπους όλων των ηλικιών στα μονοπάτια της περιοχής – διάσπαρτων καθ’ όλη 
την διάρκεια του χρόνου - (καλοκαιρινές πεζοπορίες για όλο τον πληθυσμό του 
χωριού, σχολικές πεζοπορίες, διοργάνωση μικρού καλοκαιρινού αγώνα κλπ.) 
αποσκοπεί στην συχνή συνάντηση ανθρώπων στα μονοπάτια της περιοχής 
καθιερώνοντάς τα έτσι στην καθημερινότητα και την συνείδηση των ανθρώπων της 
περιοχής. 

RO.U.T. Family (Rodopi Ultra Trail Family)16: Πρόκειται για μία ιδιαίτερα 
οργανωμένη ομάδα ανθρώπων η οποία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή 
του Παρθένου Δάσους του Φρακτού στην Ροδόπη, με έδρα το δασικό χωριό του 
Ερυμάνθου (80 χλμ. Από την Δράμα ή 47 χλμ. Από την Ξάνθη). Η ομάδα αυτή 
διοργανώνει 3 αγώνες και μία συνάντηση εθελοντών (μία δράση για κάθε εποχή του 
χρόνου) με αποκορύφωμα τον αγώνα Rodopi Advendurun μήκους 164 χλμ. Η 
ευρύτερη περιοχή όπου διεξάγονται οι αγώνες είναι ένας τόπος με έντονη την 
ανθρώπινη παρουσία στο πρόσφατο παρελθόν (υλοτόμοι και δασοκόμοι κυρίως) και 
οι συντηρημένες διαδρομές επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να εξερευνήσει την 
ιστορία των ανθρώπων και του τόπου μέσα από τα περάσματά τους. Η διοργανωτική 
ομάδα του αγώνα πλαισιώνεται από πλήθος εθελοντών οι οποίοι συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες καθαρισμού και σηματοδότησης των μονοπατιών, ενώ στελεχώνουν 
και τους σταθμούς ανεφοδιασμού του αγώνα και εμψυχώνουν τους αθλητές να 
συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Από τα χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας 
ξεχωρίζει η έδραση της δραστηριότητας σε Δασικό Χωριό, δηλαδή μακρυά από την 
έδρα των διοργανωτών και των εθελοντών. Ξεχωρίζει επίσης η συνεπής παρουσία της 
«οικογένειας» στην ευρύτερη περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τέλος 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία μίας κοινότητας 
δρομέων ορεινών υπεραποστάσεων η οποία φαίνεται να συντηρείται και να 
αυξάνεται χωρίς να χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως ο σεβασμός στην 
φύση, η αγάπη για το ορεινό περιβάλλον και η διερεύνηση των ορίων του ανθρώπινου 
σώματος και πνεύματος. 

Olympus Trails17: Στην περιοχή του Ολύμπου δραστηριοποιείται – μεταξύ 
πολλών – ο σύλλογος Olympus Trails ο οποίος ασχολείται με τη συντήρηση και 

                                                             
15 http://ursatrail.com/gr/ 
16 http://www.rout.gr/index.php 
17 https://www.omt100.com/ 
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ανάδειξη των παλιών, ιστορικών μονοπατιών του Ολύμπου, όπως και με τη 
διοργάνωση αγώνων αντοχής με φιλοσοφία κοινή με αυτή της ROUT Family. Πάλι 
πρόκειται για σύλλογο που διοργανώνει τρεις αγώνες (το καλοκαίρι, το φθινόπωρο 
και τον χειμώνα) με απαρχή τον Olympus Mythical Trail 100k και βασικό στοιχείο την 
διερεύνηση των ανθρωπίνων ορίων μέσα από την υπερπροσπάθεια. Συγκεκριμένα οι 
δύο από τους τρεις αγώνες της διοργάνωσης έχουν μήκος μεγαλύτερο της 
μαραθώνιας διαδρομής – 100χλμ. για τον O.M.T. και 57χλμ. για τον Lost Trail – ενώ 
ο τρίτος (Rogkas) έχει το χαρακτηριστικό της χειμερινής διάσχισης ορεινών 
(χιονοσκεπών συνήθως) τοπίων. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συλλόγου αυτού 
περιλαμβάνεται η συμμετοχή τοπικού πληθυσμού αλλά και γειτονικά προερχόμενων 
αθλητών στον καθαρισμό – συντήρηση και στην σηματοδότηση των μονοπατιών. Μια 
πλειάδα ατόμων έχει τακτική παρουσία στα μέχρι πρόσφατα χαμένα μονοπάτια του 
Ολύμπου – πέρα από το διεθνές Ε4 – συντηρώντας έτσι την παράδοση του τόπου. 
Επίσης αξιόλογη είναι η δραστηριοποίηση του συλλόγου, πέρα από τον καθαρισμό 
των μονοπατιών στην ανάδειξη – μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης – της 
ορειβατικής αλλά και της γενικότερης ιστορίας (αρχαιολογία, σύγχρονη ιστορία, 
λαογραφία) της περιοχής του Ολύμπου. 

Άλλες αξιόλογες προσπάθειες συντήρησης και προβολής μονοπατιών στα βουνά 
της Ηπείρου είναι η οργανωτική επιτροπή του Zagori Mountain Running18, ορισμένες 
οργανωτικές επιτροπές στα Τζουμέρκα (Άθλος Τζουμέρκων με έδρα το Κέντρο 
Άθλησης και Αναψυχής στα Άγναντα, Syrrako Trail Run με έδρα το Συρράκο), η 
οργανωτική επιτροπή του Grammos Mountain Run με έδρα το Πλικάτι από τα 
Μαστοροχώρια των Ιωαννίνων κ.α. 

Όλες αυτές οι διοργανωτικές επιτροπές (και πολλές άλλες ακόμη) με τον τρόπο 
τους προωθούν τον αθλητισμό και την επαναδραστηριοποίηση των ανθρώπων στα 
μονοπάτια της περιοχής, στοιχεία που μπορούν να ξαναζωντανέψουν τις ορεινές 
περιοχές, ανοίγοντας παράλληλα ένα παράθυρο στην ιστορία και την παράδοση του 
τόπου. Έτσι, οι περιοχές αυτές αναβαθμίζονται στα μάτια τόσο των κατοίκων τους 
όσο και των επισκεπτών τους. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες ενισχύουν (τόσο 
ψυχολογικά όσο και οικονομικά) και δραστηριοποιούν τους τοπικούς πληθυσμούς 
βοηθώντας τους να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους και να 
ανακαλύψουν/επανεκτιμήσουν τις ξεχασμένες ιδιαιτερότητες του τόπου και της 
παράδοσής τους. Άλλωστε, μπορεί να ειπωθεί ότι ένας δραστήριος αθλητικός 
σύλλογος είναι βασικό σημάδι ζωντανού και εξελισσόμενου οικισμού. Θα μπορούσε 
λοιπόν μια αντίστοιχή λύση να ζωντανέψει και τα πάμπολλα ορεινά μονοπάτια της 
περιοχής μελέτης, ένα από τα οποία αναλύεται στα επόμενα. 

 
4. Η Περιοχή Μελέτης 

 
Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται στοιχεία για τις θέσεις που συνδέονται 

με το μελετούμενο μονοπάτι, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για μια σφαιρική 
προσέγγιση στο μονοπάτι, την ιστορία του και τους ανθρώπους που εξυπηρετούσε. 

 

                                                             
18 https://zagorirace.gr/ 
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Δήμος Φιλιατών 
Ο δήμος των Φιλιατών αποτελείται από 46 τοπικές κοινότητες19 διάσπαρτες στο 

βόρειο τμήμα του Νομού Ηγουμενίτσας και είχε μόνιμο πληθυσμό 7710 κατοίκων το 
2011 (ΕΛΣΤΑΤ). Συνδυάζει το λιμάνι της Σαγιάδας και τον εύφορο κάμπο του 
ποταμού Καλαμά (Θύαμη) με τα ιστορικά βουνά της Μουργκάνας και τις νοτιότερες 
απολήξεις τους. Συνορεύει με την Αλβανία στην βόρεια πλευρά του και με τον νομό 
Ιωαννίνων στα ανατολικά. 

Οι πολυάριθμοι ορεινοί οικισμοί του έχουν υποστεί μεγάλη μείωση του 
πληθυσμού τους εξαιτίας τόσο του εμφυλίου πολέμου, όσο και της αστυφιλίας και της 
οικονομικής μετανάστευσης στο εξωτερικό. Σε λίγο καλύτερη θέση βρίσκονται οι 
πεδινοί οικισμοί καθώς αν και χτυπήθηκαν και αυτοί από τα κύματα της 
μετανάστευσης ωστόσο έχουν κρατήσει παιδιά και πληθυσμό ικανό για παραγωγικές 
δραστηριότητες. 

 
Πλαίσιο 

Το σημερινό Πλαίσιο (πρώην Πλεσιβίτσα) είναι η μία άκρη του υπό μελέτη 
μονοπατιού. Πρόκειται για έναν οικισμό στην λεκάνη απορροής του ποταμού 
Άσπρου, παραπόταμου του Καλαμά, σε μικρή απόσταση από τα ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία20 οι 14 εκκλησίες του οικισμού 
αποδίδονται στην σταδιακή μετοίκηση πληθυσμών άλλων περιοχών (η κάθε ομάδα με 
την εκκλησία της) στην ευρύτερη περιοχή. Η πρώτη αναφορά στον οικισμό 
εντοπίζεται στο 1431 με 40 εστίες21. Ο οικισμός παρέμεινε σε όλη την διάρκεια της 
ζωής του αμιγώς χριστιανικός και έφτασε στα μέσα του 19ου αιώνα να είναι ο 
πολυπληθέστερος οικισμός της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τις ίδιες πηγές 
αριθμώντας 250 εστίες. Ο πληθυσμός του οικισμού το 2011 ήταν 88 κάτοικοι 
(ΕΛΣΤΑΤ).  

Όπως αναφέρεται τόσο στην βιβλιογραφία22 όσο και από προφορικές μαρτυρίες 
οι βασικές επαγγελματικές δραστηριότητες στον οικισμό περιλαμβάνουν 
καλλιέργειες δημητριακών, αμπελιών, ελιών, κτηνοτροφία, νερόμυλους, 
ελαιοτριβεία, υφαντουργική (σε πιο πρόσφατες εποχές), κατεργασία δερμάτων και 
εμπόριο. 

Περιγράφεται σε προφορικές μαρτυρίες ότι ο βασικός εμπορικός δρόμος της 
περιοχής μέχρι τα πρόσφατα χρόνια (1912) συνέδεε την Σαγιάδα με την Πλεσιβίτσα 
στον δρόμο για Γηρομέρι και εν συνεχεία Φοινίκι και Άγιο Αθανάσιο Κεραμίτσας για 
να ακολουθήσει από εκεί το Δερβένι για τα Ιωάννινα. Η σημερινή κωμόπολη των 
Φιλιατών αποφευγόταν από τους κυρατζήδες, καθώς μέχρι το 1912 οι Τούρκοι Αγάδες 
υποχρέωναν τους διερχόμενους από την κωμόπολη κυρατζήδες σε φόρους με βάση το 
εμπόρευμά τους23.  

 
 

                                                             
19 http://www.filiates.gr/ 
20 Σκάγιας Γ., 1979 
21 Ευαγγέλου Γ. 2016 
22 Σκάγιας Γ., 1979 
23 προφορική μαρτυρία Γ. Σκάγια 
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Γηρομέρι 
Ο οικισμός του Γηρομερίου βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Φαρμακοβούνι, 

πάνω από την κοιλάδα του Καλπακιώτικου ρέματος, και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρων 
από την μονή Γηρομερίου. Ενώ στις πρώτες καταγραφές του οικισμού, περίπου το 
1430 αναφέρονται μόλις 15 εστίες, το 1613 φτάνει να έχει 177 εστίες, στην πλειοψηφία 
τους χριστιανικές24. Αναφέρονται στην βιβλιογραφία 2 οικισμοί (Άνω Γηρομέρι και 
Κάτω Γηρομέρι) σε παλαιότερες εποχές. Επίσης, προφορικές μαρτυρίες 
χαρακτηρίζουν το εγκαταλελειμμένο Τσιμπλοχώρι κάτω από την μονή και δίπλα στο 
Καλπακιώτικο ρέμα (και πάνω στην κεντρική οδική αρτηρία) σαν το παλιό Γηρομέρι. 
Δεν θα ήταν λοιπόν απίθανο το άλλοτε αποκαλούμενο Κάτω Γηρομέρι να ταυτίζεται 
με το Τσιμπλοχώρι. Ο πληθυσμός του οικισμού το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) ήταν 59 κάτοικοι. 

 
Μονή Γηρομερίου 

Η μονή Γηρομερίου με την σημερινή της μορφή υφίσταται από τον 14ο αιώνα, 
όταν ο Όσιος Νείλος ο Ιεριχιώτης (με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη) 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή25 και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου 
λόγω της ανακάλυψης στην θέση της μονής, εικόνας της Θεοτόκου, η οποία θα 
μπορούσε να οφείλεται στην προηγούμενη μονή που μαρτυρείται σε αυτή τη θέση (7ο 
– 9ο αιώνα)26. Η μονή υπήρξε Σταυροπηγιακή (συνδεόταν διοικητικά απευθείας με 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως) και λειτούργησε σαν έδρα Εξαρχίας (ανάλογη 
λειτουργία με της Επισκοπής, αλλά με υπαγωγή στο Πατριαρχείο αντί στον 
Αρχιεπίσκοπο) με Έξαρχο τον Ηγούμενο της Μονής μέχρι την τελευταία δεκαετία του 
19ου αιώνα, όταν ιδρύθηκε η «Ιερά Μητρόπολις Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου 
και Πάργας». 

Από προφορικές μαρτυρίες27 και την σχετική βιβλιογραφία28 προκύπτουν 
δεδομένα για τις σχέσεις της Μονής με τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. 
Αναφέρεται η ύπαρξη Φοινικιώτικου, Σαγιαδινού και Πλεσιβιτσιώτικου Οντά στο 
μοναστήρι – με τον μεγαλύτερο να είναι ο Πλεσιβιτσιώτικος – όπου διέμεναν οι 
κάτοικοι των αντίστοιχων οικισμών όταν επισκέπτονταν το μοναστήρι για την 
πανήγυρη το διήμερο 14-15 Αυγούστου. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη ελαιοκτήματος 
και πανδοχείου στην Πλεσιβίτσα καθώς και Πανδοχείου στους Φιλιάτες, τα οποία 
ανήκαν στην μονή. Στην ιδιοκτησία της μονής μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 
βρίσκονταν τρεις νερόμυλοι, κατά μήκος του μονοπατιού που ανέβαζε από το 
Καλπακιώτικο ρέμα προς την μονή, οι οποίοι μάλιστα λειτουργούσαν με τα ίδια νερά, 
καθώς ήταν σειριακά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

Αναφέρεται επίσης ότι κατά το 1568 στην μονή βρίσκονταν 300 μοναχοί, αριθμός 
ο οποίος ίσως να μην είναι απόλυτα ακριβής αλλά δίνει μία τάξη μεγέθους για την 
μονή. Από το 1874 η μονή επιχορηγούσε τα σχολεία Φιλιατών (φιλοξενούνταν στο 
Πανδοχείο της Μονής), Κεραμίτσας, Αράχοβας και Σκουπίτσας, ενώ στα κτήματα, 

                                                             
24 Ευαγγέλου Γ. 2016 
25 Προσκυνητάριον Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Γηρομερίου, 2008 
26 ο.π. 
27Αναστάσιος Γκάνιας, κάτοικος του χωριού 
28 Δρίζης Η.,1981 
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στις κτηνοτροφικές εργασίες και στους μύλους της μονής εργαζόταν κάτοικοι των 
γύρω περιοχών κάποιοι από τους οποίους έμεναν σε εγκαταλελειμμένο πλέον οικισμό 
στην θέση «Κανάλια» 29. Η σημερινή αδελφότητα της μονής αποτελείται από 3 
μοναχούς και 1 δόκιμο. 

 
5. Το Μονοπάτι και η Ιστορία του 

 
Στο μονοπάτι που συνδέει τον οικισμό του Πλαισίου με το Γηρομέρι αναφέρεται 

ο Η. Δρίζης (1981): 
«Ο πρώτος δρόμος, είναι στο στένωμα το οποίο σχηματίζουν τα βουνά 

Ντουρντουβέτσι – Αι-Λιάς, ΒΑ του χωριού που ξεκινά από τα Νερούλια, περνά τους 
Κηπόπλους, το Εικόνισμα, τον Σταυρό, τα Πιάδια (σ.σ. πηγάδια) του Καλλίβαρδου και 
ανεβαίνει προς το Εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής. Εκεί κατηφορίζει προς την 
Βούβα και καταλήγει στο ποτάμι του Γηρομερίου (το Φιλιακιώτικο ποτάμι, που την 
αρχαία εποχή λεγόταν Κάδμος) και ενώνεται με τον δρόμο που ξεκινάει από το Φιλιάτι 
για τα χωριά της Μουργκάνας. Ο δρόμος αυτός παλιότερα ήταν πολυσύχναστος, γιατί 
από αυτόν διέρχονταν για να πάνε στο Γηρομέρι και το Μοναστήρι του Γηρομεριού, 
με τα οποία είχαν πολλές επαφές και σχέσεις, αλλά και περνώντας οι Πλεσιβιτσινοί 
από τα Χτίσματα (στα οποία υφίστανται και αρχαία Πελασγικά Τείχη), επήγαιναν 
προς τα χωριά της Μουργκάνας για να πουλήσουν τις πραμάτειες τους και κυρίως να 
μαζέψουνε τουμάρια από σφαχτά (νωπά δέρματα σφαγμένων ζώων).» 

Αναφορά στο μονοπάτι της Βούβας και σε διάσχισή του από αγγελιοφόρους και 
στρατιωτικές μονάδες, στην κρίσιμη για την Πλεσιβίτσα πολιορκία του 1912 
εντοπίζεται και στο κείμενο του Ι. Πέγκα (2006). 

Πρόκειται λοιπόν για ένα μονοπάτι όπως το περιγράφει ο Τάσος Γκάνιας 
(κάτοικος της Πλεσιβίτσας) το οποίο διέρχεται από τις βορειοανατολικές συνοικίες 
της Πλεσιβίτσας (υψόμετρο εκκίνησης 455μ.), συναντά την βρύση Νερούλια και 
κινείται ανάμεσα από ξερολιθιές που ορίζουν τα ελαιοπερίβολα δεξιά και αριστερά 
της διαδρομής μέχρι να συναντήσει τον Σταυρό (εικ. 1) που αποτελεί την έξοδο του 
χωριού. Πρόκειται για έναν σταυρό ο οποίος είναι στερεωμένος πάνω σε βράχο (ένας 
σε καθεμία από τις πέντε εξόδους του χωριού) σύμφωνα με τις οδηγίες που άφησε ο 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός όταν επισκέφθηκε τον οικισμό το 177530. 

Μετά την έξοδο του χωριού το μονοπάτι κινούμενο ανηφορικά συναντά την Νετιά 
(ή Εντιά) βρύση και κινείται στην όχθη του ξεροπόταμου, που κατηφορίζει προς την 
Πλεσιβίτσα ανάμεσα σε πουρνάρια και πλατάνια. Στα μισά της διαδρομής μέχρι το 
διάσελο – όπου βρίσκεται το εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής – βρίσκεται η βρύση 
του Καλλίβαρδου. Ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές για καβούρια ή και ψάρια στις 
λακκούβες που δημιουργεί το ξεροπόταμο κατά μήκος της κοίτης του, από τα οποία 
μάλιστα τρέφονταν οι κάτοικοι της Πλεσιβίτσας. Πράγματι, τις πρώτες μέρες του 
Μαΐου που πραγματοποιήθηκε η διάσχιση, το ποτάμι σχημάτιζε πολλές μεγάλες 
νερολακκούβες οι οποίες ήταν ασυνήθιστες για το υψόμετρο και το ανάγλυφο της 

                                                             
29 Προσκυνητάριον Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Γηρομερίου, 2008 
30 Δρίζης Η.,1981 
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περιοχής. Ψάρια ή καβούρια ωστόσο δεν εντοπίστηκαν κατά την διάβαση του 
μονοπατιού. Μέχρι την Αγία Παρασκευή έχει καλυφθεί απόσταση 1,6 χλμ. και 
υψομετρική διαφορά 120 μέτρων. 

Μετά το διάσελο της Αγίας Παρασκευής (υψόμ. 575μ.) αρχίζει η κατηφορική 
διαδρομή της Βούβας. Η εξήγηση που δίνουν οι ντόπιοι για το τοπωνύμιο αυτό είναι 
ότι είναι τόσο κουραστική η ανάβαση (όταν έρχεσαι από Γηρομέρι) που κανείς δεν 
μιλάει. Οι προφορικές μαρτυρίες εδώ31 συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα ελικοειδές 
μονοπάτι (για να μειώνεται η κλίση κατά μήκος της διαδρομής) το οποίο αρχικά 
κινείται στην μέση του διάσελου που δημιουργούν τα βουνά Προφήτης Ηλίας και 
Κίσσαρας. Εν συνεχεία κατηφορίζοντας το μονοπάτι προσεγγίζει την αριστερή 
(βόρεια) πλευρά του βυθίσματος που δημιουργείται ανάμεσα στα δύο βουνά και 
περνά κοντά από το «Ροδάνι» (τοπωνύμιο για τον απότομο βράχο όπου έκτισε το 
αρχικό ασκητήριο του ο άγιος) του Όσιου Νείλου32 για να κατηφορίσει προς το 
Καλπακιώτικο ρέμα. Το ρέμα προσεγγίζεται στην θέση της παλιάς στρατιωτικής 
γέφυρας που πλέον έχει τσιμεντένιο κατάστρωμα αλλά πατάει στις παλιές κολώνες 
(υψόμ. 100μ.). Σε όλο αυτό το μήκος η βλάστηση χαρακτηρίζεται από πουρνάρια, 
σπάρτα, βάτα και ασφάκες. Τα φυτά πλέον δημιουργούν αδιαπέραστα τείχη, ειδικά 
γύρω από τα 2 ρέματα της περιοχής και εμποδίζουν την οποιαδήποτε διάσχιση. Η 
εκτίμηση για το μήκος αυτού του τμήματος είναι περίπου 3 χλμ. με 475μ. αρνητική 
υψομετρική διαφορά. 

Στο σημείο αυτό η διαδρομή συναντά το κεντρικό πέρασμα που συνδέει τα χωριά 
της Μουργκάνας με το Φιλιάτι και τα Γιάννενα. Και ενώ οι περισσότεροι κινούμενοι 
στο μονοπάτι τις προηγούμενες εποχές κινούνταν προς Φοινίκι με κατεύθυνση το 
Δερβένι για τα Γιάννενα, η μελετούμενη διαδρομή κινείται προς την μεριά της 
Μουργκάνας, παράλληλα με το ποτάμι, για τα επόμενα 1200 μέτρα, για να 
προσεγγίσει σε μία βορειότερη θέση την ράχη που ανηφορίζει απευθείας προς την 
θέση της Μονής. Εκκινώντας λοιπόν από το υψόμετρο των 100 μέτρων το μονοπάτι 
ξεκινά από την περιοχή του δασικού δρόμου που διανοίχθηκε για την συντήρηση των 
νερόμυλων και ανηφορίζοντας συναντά σε μικρή απόσταση τρία διαδοχικά 
πλατώματα με κτίρια. Στο πρώτο πλάτωμα εντοπίζονται απομεινάρια οικιστικού 
κτιρίου ή αποθήκης, στο δεύτερο εντοπίζεται ο τρίτος από τους νερόμυλους και στο 
ψηλότερο πλάτωμα βρίσκονται οι δύο πρώτοι νερόμυλοι μαζί με βοηθητικά κτίρια και 
κάποιες υδατοδεξαμενές (εικ.2). 

                                                             
31 Γ. Σκάγιας & Τ. Γκάνιας 
32 https://anemourion.blogspot.com/2017/09/blog-post_173.html 
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Εικόνα 1: Ο Σταυρός στην βορειοανατολική έξοδο του Πλαισίου 

 
Πίσω από τον πρώτο νερόμυλο εντοπίζεται το μονοπάτι που ανηφορίζει προς την 

Μονή, το οποίο βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση καθώς βρίσκεται σε ράχη με 
σχετικά αραιή βλάστηση. Η βλάστηση εδώ αποτελείται από πουρνάρια και άλλα 
μεσογειακά χαμηλά δέντρα. Λίγο πριν φτάσει το μονοπάτι στην Μονή συναντά δύο 
μικρά πλατώματα τα οποία αποτελούσαν στο παρελθόν μέρος του κήπου της Μονής. 
Εν τέλει 1,2 χλμ. από το Καλπακιώτικο ρέμα κατά μήκος του μονοπατιού βρίσκεται η 
Μονή Γηρομερίου σε υψόμετρο 295 μέτρων. 

Συνολικά η μελετούμενη διαδρομή έχει μήκος περίπου 7 χιλιομέτρων και 
συνολική θετική υψομετρική διαφορά 315 μέτρα και συνολική αρνητική υψομετρική 
διαφορά 475 μέτρα, κατά την κίνηση από το Πλαίσιο (υψόμ. 455) προς την Μονή 
Γηρομερίου (υψόμ. 295). Η διαδρομή περιγράφεται από τους παλιούς περιπατητές 
της σαν μία σχετικά εύκολη διαδρομή και η αναμενόμενη διάρκειά της είναι περίπου 
2-3 ώρες, όταν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί κατάλληλα33. 

                                                             
33 Οδηγίες για την σήμανση ορειβατικών διαδρομών μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μελετήσει 
στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017. 
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Εικόνα 2: Οι αύλακες που συνδέουν τους νερόμυλους κάτω από το μοναστήρι του 
Γηρομερίου 

6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Διάσχισης και της Καταγραφής 

Για τις ανάγκες της καταγραφής της διαδρομής χρησιμοποιήθηκε φορητή 
συσκευή δέκτη GNSS (Global Navigational Satellite System – Παγκόσμιο Δορυφορικό 
Σύστημα Πλοήγησης) η οποία κατέγραφε την θέση της με συχνότητα 1 
δευτερολέπτου. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Garmin 64s. Η ακρίβεια 
που επιτυγχάνεται με την λήψη σήματος από τους δορυφόρους τόσο του 
αμερικάνικου συστήματος (GPS) όσο και του ρώσικου ομόλογού του (GLONASS) 
εκτιμάται στην τάξη των 3 μέτρων. Ο συνδυασμός συχνότητας και ακρίβειας λήψης 
θεωρείται ότι δίνει ένα ικανοποιητικό ίχνος το όποιο μπορεί χωρίς αμφιβολία να 
δείξει σε χάρτη την διαδρομή του μονοπατιού ή να ακολουθηθεί αυτούσιο από κάποιο 
άλλο χρήστη συσκευής GNSS (συνηθέστερα χρησιμοποιείται ο όρος GPS) που θα 
χρησιμοποιήσει το ίδιο ίχνος στην συσκευή του. 

Το τριήμερο 2-4 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου για το μονοπάτι 
που συνδέει την Μονή Γηρομερίου με τον οικισμό του Πλαισίου. Η έρευνα πεδίου 
περιελάμβανε συζητήσεις με άτομα από την Μονή, το Γηρομέρι και το Πλαίσιο 
σχετικά με το μονοπάτι και με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία διάσχιση του 
μονοπατιού. Έτσι μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες διάσχισης του μονοπατιού 
την πρώτη μέρα και τις εκ νέου συζητήσεις με βάση τους προβληματισμούς που 
ανέκυψαν στο πεδίο, την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε με οδηγό τον Τάσο Γκάνια 
από το Πλαίσιο και τον Μιχάλη Πασσιάκο από την Σαγιάδα η διάσχιση της διαδρομής 
Πλαίσιο – Αγία Παρασκευή. Εν συνεχεία επιχειρήθηκε η διάσχιση της Βούβας η 
οποία δεν ευόδωσε λόγω της πυκνής βλάστησης της ρεματιάς η οποία είχε κλείσει 
πλήρως το παλιό μονοπάτι. Την επόμενη μέρα, με εκκίνηση την Μονή Γηρομερίου και 
με σαφείς οδηγίες από τους μοναχούς πραγματοποιήθηκε και καταγράφηκε η 
κατάβαση από την Μονή μέχρι το Καλπακιώτικο ρέμα. 

Η διάσχιση της Βούβας αφέθηκε για μελλοντική εποχή, όταν οι τοπικοί φορείς ή 
οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες μπορέσουν με την χρήση μηχανικών μέσων (αλυσοπρίονα, 
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ψαλίδια κλπ.) να διανοίξουν το κλειστό πλέον μονοπάτι. Η ύπαρξη πολλών ανθρώπων 
– κτηνοτρόφων της περιοχής, γεροντότερων κατοίκων αλλά και των μοναχών της 
Μονής Γηρομερίου – οι οποίοι έχουν σαφείς γνώσεις για την διαδρομή του 
μονοπατιού συντηρούν την αισιοδοξία ότι το ενδιάμεσο κομμάτι θα μπορέσει να 
αποκατασταθεί με ακρίβεια και η διαδρομή θα μπορέσει να καταγραφεί και να 
προβληθεί στο σύνολό της. 

 

 
Χάρτης 1: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του μονοπατιού της Βούβας 

7. Επίλογος 
 
Οι ορεινές πεζοπορικές διαδρομές συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση και με την 

ιστορία του κάθε τόπου, φέρνοντάς του εμπειρίες πιο βιωματικές από οποιαδήποτε 
διάσχιση με αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο όχημα. Η συγκεκριμένη πεζοπορική 
διάσχιση, στο μονοπάτι ανάμεσα στην Πλεσιβίτσα και το Γηρομέρι μπορεί να φέρει 
στον πεζοπόρο εικόνες από την καθημερινότητα των παλιών κατοίκων της περιοχής 
(βρύσες, εικονίσματα, νερόμυλους) και τον τρόπο που η φύση ντύνει τα βουνά και τα 
λαγκάδια των χαμηλών υψομέτρων στην Ήπειρο, φυλάσσοντας φασκόμηλο και 
βατόμουρα για όποιον ξέρει την κατάλληλη εποχή για να τα βρει. 

Η διάνοιξη και σηματοδότηση αυτού του μονοπατιού θα μπορούσε να δώσει μια 
ευκαιρία στις νέες γενιές της Πλεσιβίτσας και του Γηρομερίου να γνωρίσουν τα 
περάσματα στα οποία μεγάλωσαν οι γονείς και οι παππούδες τους. Από την άλλη η 
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καθυστέρηση στις αναζητήσεις των παλιών μονοπατιών της εκάστοτε περιοχής 
κρύβει τον κίνδυνο της οριστικής απώλειας σημαντικών περιγραφικών στοιχείων 
σχετικά με αυτά. Καθώς οι πληροφορίες αυτές συγκρατούνται από τους 
γεροντότερους των οικισμών, αυτοί μην βρίσκοντας κάποιον να ενδιαφέρεται να 
κοινωνήσει αυτές τις πληροφορίες, τις παραμερίζουν για να αφουγκραστούν τις 
ανησυχίες και τα θέματα που απασχολούν τις νέες γενιές αφήνοντας τις πληροφορίες 
αυτές στην λήθη. 

Η διάνοιξη και η σηματοδότηση ενός μονοπατιού απαιτεί δέσμευση εκ μέρους 
των ασχολούμενων, γιατί ένα μονοπάτι σε τόσο πυκνή βλάστηση μπορεί πολύ εύκολα 
να ξανακλείσει αν δεν έχει σταθερή παρουσία ανθρώπων, οι οποίοι θα το διασχίζουν 
και θα το συντηρούν. Η δημιουργία ενός αγώνα ορεινού τρεξίματος, που προτείνεται 
ως μία αξιόλογη αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή, απαιτεί υπομονή και 
επιμονή από τους δημιουργούς του. Για τις ανάγκες ενός αγώνα θα χρειαστούν 
εθελοντές με συχνή παρουσία στα μονοπάτια της περιοχής, συνεργασία με τοπικούς 
φορείς τόσο για την διαφήμιση όσο και για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών 
του εγχειρήματος, και πολύς χρόνος στην σχεδίαση και την προετοιμασία του αγώνα. 
Και για την επιβίωση μίας διοργάνωσης σε βάθος χρόνου απαιτείται κοινωνική 
σύμπνοια και αγάπη για τον τόπο που προβάλλεται. 

 Για μία ολοκληρωμένη πρόταση αγωνιστικής διαδρομής προτείνεται – με βάση 
και την προτροπή κάποιων κατοίκων – η σύνδεση του μονοπατιού αυτού με μονοπάτι 
που ανεβαίνει στο Φαρμακοβούνι και κατεβαίνει προς το Ξέχωρο για να περάσει από 
τους Μύλους της Τζούμας (σημερινή Δάφνη) και να συναντήσει το καλντερίμι του 
Λάγγαρη το οποίο τελειώνει έξω από τον οικισμό της Κεραμίτσας. Με αυτό τον τρόπο 
ένα μονοπάτι που έχει ήδη αναδειχθεί (καλντερίμι του Λάγγαρη) θα μπορέσει να 
συνδυαστεί με το προς ανάδειξη μονοπάτι ακολουθώντας σε γενικές γραμμές την 
κατεύθυνση του Δερβενιού για Γιάννενα34. Δημιουργείται έτσι μία διαδρομή 
αναπτύγματός μεταξύ 20 και 25 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει οικισμούς που 
βρίσκονται πάνω στο παλιό Δερβένι με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τοπία και σημαντικές 
υψομετρικές διακυμάνσεις, χαρακτηριστικά ικανά για να προσελκύσουν τόσο τον 
απλό πεζοπόρο όσο και τον έμπειρο αθλητή ορεινού τρεξίματος. Μια τέτοια κίνηση 
μπορεί να φέρει σε συνεργασία πολλούς δραστήριους ανθρώπους από τις επιμέρους 
κοινότητες και να προβάλλει το σύνολο των κοινοτήτων με πολύ θετικό τρόπο προς 
τα έξω. 

Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο περιηγητικός και ο 
αθλητικός τουρισμός – που σε πολλές περιπτώσεις συνεργάζονται πολύ καλά – έχει 
πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής όπου εδράζεται. Στην βάση αυτής 
της διαδικασίας βρίσκεται η χαρτογράφηση των μονοπατιών και η συλλογή των 
σχετικών ιστοριών και περιγραφικών στοιχείων. Αυτή η αναζωογόνηση της 
συλλογικής μνήμης με τα λαογραφικά και φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου 
είναι άλλωστε το θέμα που θα εμπλουτίσει και θα ξεχωρίσει αυτή την εμπειρία από 
οποιαδήποτε άλλη.  

                                                             
34  Προτείνεται η διάσχιση του Φαρμακοβουνίου τόσο για την ομορφιά του όσο και για να 
αποφευχθεί το πεδινό τμήμα της παλιάς διαδρομής που πλέον έχει ασφαλτοστρωθεί. 
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Στην διαδικασία της χαρτογράφησης είναι απαραίτητες πλέον οι συσκευές GNSS 
(πιο γνωστές ως GPS), οι οποίες δίνουν και ορισμένες χρήσιμες μετρήσεις σχετικά με 
την διαδρομή που διανύεται. Ωστόσο κατά την διάσχιση της διαδρομής αν και είναι 
πάλι χρήσιμες αυτές οι συσκευές, είναι προτιμότερο το μονοπάτι να είναι τόσο 
καθαρό και σηματοδοτημένο που να μην δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την 
κατεύθυνσή του. Τέλος χρήσιμη παρέμβαση θα ήταν και ορισμένες πινακίδες σε 
χαρακτηριστικά σημεία του μονοπατιού οι οποίες ενημερώνουν τον περιπατητή 
σχετικά με τη θέση του στο μονοπάτι και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του. 
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Περίληψη 
 Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αναζήτηση προοπτικής ανάπτυξης του Δήμου 
Φιλιατών, διαμέσου της ανάδειξης της πολιτισμικής του διάστασης και ενίσχυσης της 
εξωστρέφειάς του, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις σχέσεις με τη γειτονική Αλβανία. 
Προτείνεται ένα σύνολο πολιτιστικών διαδρομών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, οι 
οποίες αξιοποιούν την κομβική θέση του Δήμου, την εγγύτητα με ένα μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την όλο και εντονότερη προώθηση των 
διασυνοριακών διαδρομών ως μέσο τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Βαλκανικό, 
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο.  

 
Abstract 
 Τhe current research aims at investigating the development potential of the 
Filiates Municipality, through the promotion of its cultural qualities and outreach 
support, by strengthening the connection to the neighboring country of Albania. A 
group of cultural routes of archaeological interest is proposed, which make good use 
of the nodal position of the Municipality, as well as of the closeness to a World 
Heritage site (Butrint) and the incremental promotion of transborder routes as a 
means of regional development within the Balkan and European ground, or even 
globally.  
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1. Εισαγωγή 
 
 Η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου Φιλιατών, καθώς και η 
δημιουργική επαφή με την άλλη πλευρά των συνόρων, είναι αδιαμφισβήτητα δύο 
σημαντικά ζητήματα για το μέλλον του Δήμου. Από τη μία, η σημαντική ιστορία της 
ευρύτερης περιοχής, μέρος της οποίας αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών, καλεί για την 
ανάδειξη της κληρονομιάς του τόπου. Από την άλλη, η ανάγκη της διασυνοριακής 
επαφής, σε πνεύμα συνεργασίας, των εκατέρωθεν των συνόρων κοινωνιών, είναι  
πάντα επίκαιρο ζήτημα προς συζήτηση, δεδομένου ότι οι σχέσεις τους παραμένουν 
κλονισμένες, όπως διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται από τους ιστορικούς, 
πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.  
 Έδαφος ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας διαμέσου του πολιτισμού, 
προσφέρει η κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Κατά τη διερεύνηση του κοινού 
πολιτισμικού στοιχείου, είτε πρόκειται για υλική, είτε άυλη κληρονομιά, 
αποκαλύπτεται η σχετική υπόσταση της έννοιας των συνόρων στο χρόνο, αλλά και 
εννοιών με βεβαρημένη σημασία, όπως της καθαρότητας της φυλής, του έθνους ή του 
γένους1. Η αντίληψη της ιστορικότητας, και της διαδικασίας διαμόρφωσης ενός τόπου 
στο χρόνο, προσφέρει τη δυνατότητα της χωρίς πάθος ενατένισης της ρευστότητας 
των πραγμάτων και διερεύνησης της συλλογικής, αλλά και ατομικής ταυτότητας. Αν 
και οι παραπάνω έννοιες είναι σε ένα βαθμό συμβολικές, καθώς και πρακτικής φύσης 
(σύνορα), αυτό δεν αρκεί για να τεκμηριώσει τη σύγχυση που δημιουργείται γύρω από 
τέτοια πολύπλοκα ζητήματα. Γεγονός εν μέρει δικαιολογημένο, εφόσον το σύνθετο 
σύστημα των παραγόντων, στη βάση του οποίου σμιλεύονται οι αντιλήψεις, οι 
κοινωνίες και ο πολιτισμός, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από τη γεωμορφολογία μέχρι 
τη γεωπολιτική, με ό,τι συμφέροντα αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς, είναι δύσκολο έως 
αδύνατο να γίνει σε βάθος κατανοητό.  
 Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση της κοινής κληρονομιάς έγινε με βάση το 
εργαλείο των διασυνοριακών πολιτιστικών διαδρομών. Η αμεσότητα που 
προσφέρουν στη διασύνδεση και επαφή διαφορετικών περιοχών που μοιράζονται 
κοινά στοιχεία αποτελεί το λόγο της έντονης προώθησής τους στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής για τον πολιτισμό, η οποία τον θέλει να είναι νευραλγικής 
σημασίας για τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την 
εδαφική συνοχή (Council of the European Union, 2014). Συγκεκριμένα, διερευνάται 
η δυνατότητα δημιουργίας πολιτιστικών διασυνοριακών διαδρομών αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος στη Θεσπρωτία και τη γειτονική Αλβανία, με επίκεντρο το Δήμο 
Φιλιατών. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων ευκαιριών συνεργασίας, με 
στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση, την εξωστρέφεια, την προσέλκυση επισκεπτών, 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την κληρονομιά και 
τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής τους, και τελικά την ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 
 
 
 
 

                                                 
1 βλ. Ραφαηλίδης, 1994. 
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2. Ο πολιτισμός ως άξονας ανάπτυξης 
 
 O πολιτισμικός τουρισμός2 διαδίδεται σήμερα με ταχύτερους ρυθμούς από κάθε 
άλλο είδος τουρισμού παγκοσμίως (World Tourism Organization, 2015) και μαρτυρά, 
ότι η αναζήτηση εμπειριών σχετικών με τον πολιτισμό αποτελεί βασικό κίνητρο του 
σύγχρονου ταξιδιώτη (Richards & Munsters, 2010). Αν και σήμερα το φαινόμενο 
παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε ένα, μάλιστα, ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
“ο τουρισμός και ο πολιτισμός έχουν υπάρξει άρρηκτα συνδεδεμένοι στην Ευρώπη 
από τον 17ο αιώνα, οπότε και εμφανίστηκε η έννοια «τουρισμός» η οποία έλκει τις 
απαρχές της από τον όρο «Grand Tour» (Μεγάλη Περιοδεία) που ξεκίνησε από τη 
Βρετανία εκείνη την εποχή” (Καφούρος, 2015: 17)3. Για την Ελλάδα, αποτελεί ένα 
άμεσα προσεγγίσιμο και επίκαιρο πεδίο, εφόσον σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια 
υπάρχει πλούσιο πολιτισμικό υλικό.  
 Υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης, η πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί 
ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τον περιορισμό της αστικοποίησης, την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου προς την κοινή κληρονομιά, 
διευκολύνοντας τη διαμόρφωση σύγχρονης τοπικής ταυτότητας (World Tourism 
Organization, 2015) σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και μιας ξεχωριστής οντότητας, 
που ελκύει το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού (Goeldner & Ritchie, 2009). Βέβαια, 
η προώθηση της κληρονομιάς με αυτόν τον τρόπο, ελλοχεύει κινδύνους. Η 
εκμετάλλευσή της ως αποκλειστικά τουριστικού προϊόντος, ο αποκλεισμός της 
τοπικής κοινωνίας από τη διαχείρισή της (Poulios, 2014), η ενθάρρυνση του 
ανταγωνισμού σε βάρος της συνεργασίας και του συλλογικού συμφέροντος, καθώς 
και η κακοποίηση και αλλοίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κοινωνίας με 
τα οποία συνυπάρχει, είναι μερικοί από αυτούς. Συνεπώς, είναι κρίσιμης σημασίας ο 
προσεκτικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός και εφαρμογή κάθε πρόθεσης 
αξιοποίησης του πολιτισμικού πλούτου, καθώς και η αποτελεσματική συνεργασία με 
τους τοπικούς φορείς.  
 
2.1. Πολιτιστικές διαδρομές 
 Ο ορισμός, που δόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις πολιτιστικές 
διαδρομές, αναφέρει, ότι αποτελούν “ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχετικό με τον 
πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κληρονομιά και τον τουρισμό, που στοχεύει στην 
ανάπτυξη και την προώθηση μιας διαδρομής ή μιας σειράς διαδρομών που βασίζονται 
σε έναν ιστορικό δρόμο, ένα σενάριο πολιτισμικής σημασίας, μια προσωπικότητα ή 
ένα φαινόμενο με διαπολιτισμική σημασία για την κατανόηση και τον σεβασμό των 
κοινών Ευρωπαϊκών αξιών”4. Συγκεκριμένα, αναδεικνύοντας τις μετακινήσεις των 

                                                 
2 “Ο όρος «πολιτιστικός τουρισμός», παρά το γεγονός ότι ως τέτοιος έχει γίνει καθολικά αποδεκτός, ακόμα 
και τώρα δεν έχει έναν ακριβή ορισμό ο οποίος να γίνεται ευρέως αποδεκτός” (Καφούρος, 2015: 31) 
3 “Πρόκειται για τα ταξίδια που έκαναν οι Εγγλέζοι αριστοκράτες στα πολιτιστικά αξιοθέατα κυρίως της 
Γαλλίας και της Ιταλίας, τα οποία, τις περισσότερες φορές, είχαν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Με την 
άνοδο της αστικής τάξης κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα, οι αριθμοί αυτού του είδους των τουριστών 
αυξήθηκαν σημαντικά και άλλες χώρες αποτέλεσαν επίσης σταθμούς ενός τέτοιου ταξιδιού. Όπως 
αποδεικνύουν δε οι μαρτυρίες πολλών ξένων περιηγητών του 18ου και του 19ου αιώνα, η Ελλάδα, από τότε, 
υπήρξε ένας σημαντικός προορισμός αυτού του είδους τουρισμού.”. (Καφούρος, 2015: 17) 
4 The Council of Europe’s Resolution CM/Res (2010) 53, of 8 December 2010, establishing an Enlarged 
Partial Agreement (EPA) on Cultural Routes, defines a cultural route as “a cultural, educational heritage 
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ανθρώπων και της εξάπλωσης των κύριων ρευμάτων του πολιτισμού στα πεδία της 
φιλοσοφίας, της θρησκείας, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της 
τεχνολογίας και του εμπορίου, στον ιστορικό χρόνο, στοχεύουν στην κατανόηση της 
κοινής κληρονομιάς, και κατ’ επέκταση στο διαπολιτισμικό και διασυνοριακό διάλογο 
(Berti et al., 2015), με έμφαση στη δημοκρατική διάσταση της πολιτισμικής 
ανταλλαγής.  
 Εμβληματικά παραδείγματα πολιτιστικών διαδρομών είναι ο αρχαίος Δρόμος 
του Μεταξιού (Silk Road), που αποτελεί την πιο σημαντική διαδρομή της παγκόσμιας 
ανθρώπινης ιστορίας, συνδέοντας την Ανατολή με τη Δύση. Ακόμη, τα παρακλάδια 
των θαλάσσιων διασυνδέσεων του εμπορικού αυτού δρόμου, γνωστά ως Venetian 
Routes5, τα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Μέσα από αυτά, φαίνεται η 
έκταση, η ποικιλία και η διαφορετικότητα που μπορεί να χαρακτηρίζουν μια 
πολιτιστική διαδρομή.  
 Το Συμβούλιο της Ευρώπης6 και η UNESCO7 έχουν θέσει τις προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση μιας διαδρομής σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αντίστοιχα. 
Σε γενικές γραμμές οι διαδρομές οφείλουν να επικεντρώνονται στην προώθηση της 
συνύπαρξης, την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης με σεβασμό στις εδαφικές, εθνικές 
και πολιτισμικές διαφορές, την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας 
και την πρόβλεψη για την προσβασιμότητα στην κληρονομιά, με την έννοια του μη 
αποκλεισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, και τέλος την ενίσχυση του 
πολιτισμικού τουρισμού και της ανάπτυξης με σεβασμό στην τοπική ταυτότητα. 
Ακόμη, οφείλουν να στοχεύουν στη συνεργασία ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εκπαιδευτικών εμπειριών, καθώς και 
την ενημέρωση των νέων για την κοινή κληρονομιά.  
 Από άποψη δομής, οι διαδρομές μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τρεις 
γενικούς τύπους, territorial - linear - network, αναλόγως κάποιων συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών. Στην παρούσα εργασία προτείνονται διαδρομές τύπου network,  
που σημαίνει ότι έχουν προκύψει με βάση ένα αρχιπέλαγος σημείων αναφοράς.  
 
2.2. Οι πολιτιστικές διαδρομές ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης 
 Η ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων ενός τόπου, έχει δύο σημαντικές πτυχές. 
Πρώτον, την οικονομική ανάπτυξη διαμέσου της τουριστικής δραστηριότητας. 
Δεύτερον, την καλλιέργεια της σχέσης των πολιτών με την κληρονομιά του τόπου 
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτιστικές διαδρομές, θέτουν ως βασικό κίνητρο 
δημιουργίας τους, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς την 
υποστήριξη της ιστορικής μνήμης, την ενημέρωση και τελικά τη συμμετοχή των 
πολιτών στην προστασία, διαχείριση, αλλά και ανάδειξη της κληρονομιάς. Ακόμη, 
συμβάλλουν στην εξωστρέφεια μιας χωρικής ενότητας μέσα από την προβολή των 
πολιτισμικών στοιχείων, τόσο για λόγους αύξησης της επισκεψιμότητας, αλλά και για 

                                                 
and tourism co-operation project aiming at the development and promotion of an itinerary or a series of 
itineraries based on a historic route, a cultural concept, figure or phenomenon with transnational 
importance and significance for the understanding and respect of common European values”. 
5 Η διαδρομή από τη Βενετία στην Κέρκυρα κατά μήκος του πλωτού εμπορικού Δρόμου του Μεταξιού, 
διασχίζει τέσσερις χώρες: Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα. βλ. www.verotour.eu. 
6 βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης: wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2143643&Site=CM. 
7 βλ. UNESCO: https://whc.unesco.org/ 
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τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών και χωρών, που διαθέτουν συναφή 
πολιτισμικό αντικείμενο. Η εξωστρέφεια και η διασύνδεση επιτυγχάνονται 
αποτελεσματικά  και σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, η 
οποία εκτός των άλλων ενδυναμώνει την προσβασιμότητα στον πολιτισμό.   
 Επιπροσθέτως, ένα μεγάλο ποσοστό των διαδρομών διασχίζει περιοχές της 
υπαίθρου, κάτι που συνεπάγεται τη στροφή του ενδιαφέροντος σε λιγότερο 
δημοφιλείς ή ακόμη και άγνωστους προορισμούς. Με την κίνηση των επισκεπτών να 
στρέφεται σε περιοχές διαφορετικές από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, 
δυνητικά γίνεται δικαιότερη διασπορά του πλούτου στο σύνολο μιας περιφέρειας 
(World Tourism Organization, 2015). Ιδιαίτερα εκεί όπου εντοπίζονται έντονες 
χωρικές ανισότητες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις παραθαλάσσιες περιοχές 
έναντι των ορεινών μη-δημοφιλών ή/και των ακριτικών περιοχών, η εν λόγω 
διασπορά είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Σύμφωνα με 
τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι οι πολιτιστικές διαδρομές τείνουν να συσχετίζουν 
με ποικίλους τρόπους την πολιτισμική, με την οικονομική,  κοινωνική, πολιτική και 
τεχνολογική ανάπτυξη, και προσφέρουν έδαφος για τοπική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως 
κλίμακας εφαρμογής.  
 
3. Προτεινόμενες διαδρομές με επίκεντρο το Δήμο Φιλιατών 
 
 Μέσα από τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του εργαλείου των 
πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμο Φιλιατών διαπιστώθηκε, ότι οι διαδρομές 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζουν δυνατότητες διασυνοριακής επαφής 
και σύνδεσης με ένα μεγάλο τμήμα του νομού Θεσπρωτίας. Με συνεκτικά στοιχεία 
αρχαίους ελληνικούς οικισμούς, που χρονολογούνται στους ελληνιστικούς χρόνους 
του Βασιλείου της Ηπείρου, καθώς και τη χερσαία ρωμαϊκή οδό Απολλωνία - 
Βουθρωτό - Φωτική - Νικόπολη, προέκυψαν διαδρομές, οι οποίες διασχίζουν το Δήμο 
και αναδεικνύουν σημεία με αρχαιολογική αξία, που δεν απολαμβάνουν σήμερα 
ιδιαίτερη προβολή ως τέτοια.  
 Αρχικά, βασικό κέντρο της έρευνας τέθηκε η αρχαία πόλη των Γιτάνων και με 
βάση αυτό εντοπίστηκαν οι υπόλοιποι προορισμοί, σε συνδυασμό με τη συνειδητή 
προσπάθεια να συμπεριληφθούν τυχόν περιοχές της ανατολικής ορεινής πλευράς του 
Δήμου. Επιπλέον, η αξιοποίηση υφιστάμενων ευκαιριών θεωρήθηκε στρατηγικής 
σημασίας. Τέτοιες ευκαιρίες αποτελούν η υπό υλοποίηση πρόταση για πολιτιστική 
διαδρομή των θεάτρων της αρχαίας Ηπείρου από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η 
εγγύτητα με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ηγουμενίτσας, καθώς και  με τον 
αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού στην Αλβανία, που ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο, και, τέλος, το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα Γίτανα, τα οποία αποτελούν έναν αξιόλογο τόπο 
ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική 
προσπάθεια ανάδειξής του, στην οποία συμμετέχουν σημαντικοί φορείς, όπως το 
Αρχαιολογικό Μουσείο τη Ηγουμενίτσας, το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και η Περιφέρεια 
Ηπείρου.  
 
 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών

135



3.1. Ιστορικά στοιχεία 
 Ως περίοδοι αναφοράς επιλέχθηκαν η ελληνιστική, μεταξύ 330 / 325 π.Χ. - 617 
π.Χ., κατά την οποία “οι Θεσπρωτοί συνοικίζονται για πρώτη φορά σε οργανωμένες 
πόλεις σύμφωνα με τα πρότυπα του υπόλοιπου ελληνικού κόσμου” (Κάντα - Κίτσου, 
2009) και η ρωμαϊκή περίοδος που ακολουθεί μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. Το έτος 167 π.Χ. 
έλαβε χώρα μεγάλης έκτασης καταστροφή των πόλεων της Ηπείρου από τους 
Ρωμαίους και, σύμφωνα με το Σάμσαρη (1994) φαίνεται, ότι τουλάχιστον μέχρι τα 
μέσα περίπου του 1ου π.Χ. αι., δεν υπήρχε πια κανένα αστικό κέντρο στη Θεσπρωτία. 
Τότε, χρονολογείται η ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας της Φωτικής, της οποίας η 
επικράτεια (territorium) περιείχε ολόκληρο το σημερινό νομό.  
 Η ίδρυση της αρχαίας πόλης των Γιτάνων8 χρονολογείται στο β’ μισό του 4ου αι. 
π.Χ. (336/330 π.Χ.), διετέλεσε δεύτερη πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας μετά την Ελέα 
και έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών. Από την ίδρυση μέχρι την κατάληψή της από 
τους Ρωμαίους (167 π.Χ.) αποτέλεσε “ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, διοικητικά 
και οικονομικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου” (Κάντα - Κίτσου, 2009).  
 Ο Βουθρωτός9 κατοικούνταν από την προϊστορική περίοδο, και αποτέλεσε  βάση 
ελληνικής αποικίας, ρωμαϊκή πόλη και επισκοπή. Ως έδρα της ελληνικής αποικίας 
Κορινθίων, οι οποίοι προηγουμένως είχαν αποικήσει στην Κέρκυρα (734/3π.Χ.), 
αποτελέσε σημείο στρατηγικής σημασίας για την επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων 
αποικιστών και των Ηπειρωτικών φύλων, κυρίως Χαόνων, Θεσπρωτών και 
Μολοσσών, που κατοικούσαν στην αντίπερα όχθη. Οι Hernandez & Çondi (2008) 
σημειώνουν, ότι τόσο η πόλη, όσο και οι κάτοικοί της συνιστούσαν ένα ενδιάμεσο 
μεταξύ των εθνοτικών ορίων της Ελλάδας (Κέρκυρας) και της περιοχής των 
“βαρβάρων” (Ήπειρος, Ιλλυρία), μεταξύ της αποικίας της Κέρκυρας και της 
Κορίνθου, ως πόλης αρχικής προέλευσης, και μεταξύ της Ελλάδας και της ρωμαϊκής 
Magna Graecia. Από το 1992 έχει αναγνωριστεί ως αρχαιολογικός χώρος παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την UNESCO.  
 
3.2. Διαδρομή 1 - Πόλεις της αρχαίας Ηπείρου 
 Όπως είναι γνωστό, η αρχαία Ήπειρος συμπεριλάμβανε τα εδάφη της βόρειας 
Ηπείρου, που σήμερα ανήκουν στο Αλβανικό κράτος, και τα εδάφη της σύγχρονης 
Ηπείρου που ανήκουν στην Ελλάδα. Από το Ελμπασάν (Αλβανία), μέχρι τη σημερινή 
Πρέβεζα, και ανατολικά μέχρι το πέρας των Αθαμανικών ορέων (Τζουμέρκα) και των 
Ορέων του Βάλτου (Αμφιλοχία)10. Δικαίως η ετυμολογία της σημαίνει άπειρος χώρα.  
 Η βασική διαδρομή (Χάρτης 1) που αναφέρεται σε αυτήν την ιστορική περίοδο, 
συνδέει το Βουθρωτό με τα Γίτανα, με βασικό πέρασμα από το τελωνείο 
Μαυροματίου. Από τα Γίτανα προτείνεται η σύνδεση με τις αρχαίες πόλεις της 
αντίστοιχης περιόδου: Ραβενή, η οποία ανήκει επίσης στο Δήμο Φιλιατών, Αρχαία 
Ελέα, Αρχαία Ελίνα (Δυμόκαστρο) και Αρχαία Φανοτή (Ντόλιανη), με έναν ενδιάμεσο 
σταθμό στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ηγουμενίτσας. Επιπλέον, στη διαδρομή 
μπορεί να προστεθεί και ο τειχισμένος οικισμός της Μαστιλίτσας, που βρίσκεται 3,5 
χλμ. νότια της Σαγιάδας.  
                                                 
8 βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2640 
9 βλ. UNESO: https://whc.unesco.org/en/list/570/ 
10  βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Ελληνιστικοί χρόνοι.  (1974). 
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Χάρτης 1: Διαδρομή 1 - Πόλεις της Αρχαίας Ηπείρου. Τα σημεία που αναφέρονται 
αντιστοιχούν στα εξής νούμερα: 1-Βουθρωτό, 2-Γίτανα, 3-Ραβενή, 4-Φανοτή, 5-Ελέα, 6-Ελίνα 
  
 Ο αρχαίος οικισμός της Ραβενής11 βρίσκεται νότια από το σύγχρονο ομώνυμο 
χωριό. Αν και τα ανασκαφικά στοιχεία δεν επαρκούν για ακριβή χρονολόγηση, η 
ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στα 350 π.Χ. και φαίνεται, ότι το 167 π.Χ. 
εγκαταλείφθηκε με τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Τον οικισμό περιβάλλουν τείχη τα οποία 
διασώζονται καλύτερα στη βόρεια πλευρά, ενώ στη γύρω περιοχή υπάρχουν αρχαίοι 
τάφοι. Πρόκειται για υπαίθριο μη-οργανωμένο χώρο.  
 Η αρχαία Ελέα12, είναι οχυρωμένος οικισμός ανατολικά του σύγχρονου χωριού 
Χρυσαυγή του Δήμου Σουλίου, στους πρόποδες του ορεινού όγκου των βουνών της 
Παραμυθιάς. Η ίδρυσή του τοποθετείται περίπου στο 360 π.Χ., καταστράφηκε το 167 
π.Χ.  και σήμερα, είναι οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος με εισιτήριο13.  
 Η αρχαία Ελίνα (Δυμόκατρο)14 του Δήμου Ηγουμενίτσας, βρίσκεται σε λόφο 
νότια του όρμου Καραβοστάσι. Είναι παράλιος οχυρωμένος οικισμός, που 
χρονολογείται γύρω στο 350/30 π.Χ.. Παρά την καταστροφή του το 167 π.Χ., δεν 
εγκαταλείφθηκε. Συνέχισε να κατοικείται μεταξύ 1ου αι. π.Χ. και μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., 
                                                 
11 βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=12481 
12 βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2587 
13 Αν και λόγω έλλειψης προσωπικού παραμένει προς το παρόν κλειστός 
14 βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5994 
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λόγω της στρατηγικής θέσης του. Πρόκειται για ανοικτό, υπαίθριο και οργανωμένο 
χώρο. 
 Η ίδρυση της αρχαίας Φανοτής (Ντόλιανη)15 χρονολογείται την ίδια περίοδο με 
τις προηγούμενες πόλεις. Αποτελεί το μεγαλύτερο οχυρωμένο οικισμό και 
τοποθετείται σε έναν ασβεστολιθικό λόφο δυτικά του σύγχρονου οικισμού 
Γεροπλατάνου. Όπως και η Ελίνα, καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το 167 π.Χ., αλλά 
δεν εγκαταλείφθηκε και συνέχισε να κατοικείται. Είναι οργανωμένος αρχαιολογικός 
χώρος και ανήκει στο Δήμο Ηγουμενίτσας, στα όρια με το Δήμο Φιλιατών. 
 Πριν την πρόσβαση στα Γίτανα μπορεί να γίνει στάση στη Μαστιλίτσα (ή 
Μασκλινίτσα), που αποτέλεσε μια από τις πρώιμες εγκαταστάσεις των Κερκυραίων 
αποίκων στις Θεσπρωτικές ακτές, αντίστοιχα με την εγκατάστασή τους βορειότερα, 
στο Βουθρωτό. 
 Ακόμη, προτείνεται και η επιλογή της πρόσβασης στο Βουθρωτό από το λιμάνι 
της Κέρκυρας, το οποίο συνδέεται με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επομένως, μια 
εναλλακτική μπορεί να είναι η εξής: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας - Κέρκυρα 
- Βουθρωτό και ούτω καθεξής. Το καλύτερο πέρασμα των συνόρων από την Αλβανία 
στην Ελλάδα, σε αυτή τη διαδρομή, είναι το τελωνείο Μαυροματίου.  
 
3.3. Διαδρομή 2 - Χερσαία Ρωμαϊκή οδός16  
 Η σημασία της Θεσπρωτίας κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους δεν έχει λάβει την 
ανάλογη προσοχή, διότι η επικράτεια στην οποία ανήκε, το territorium της Φωτικής, 
δεν είχε μελετηθεί εκτενώς. Η σχετική έρευνα του Σάμσαρη (1994) επάνω σε αυτό το 
ζήτημα ρίχνει φως στην ιστορική αυτή περίοδο της Θεσπρωτίας.  
 Η ακριβής οριοθέτηση της επικράτειας, έδρα της οποίας αποτελούσε κατά 
προσέγγιση ο σημερινός οικισμός Άγιος Δονάτος (Σαμέτια) του Δήμου Σουλίου, δεν 
έχει επιτευχθεί. Οι υποθέσεις βασίζονται κυρίως στα γεωμορφολογικά δεδομένα, 
καθώς και στην πρακτική οριοθέτησης που ακολουθούσαν οι Ρωμαίοι. Δυσκολότερο 
να προσδιοριστεί είναι το βόρειο όριο, μεταξύ της Φωτικής και του Βουθρωτού, που 
πιθανολογείται ότι ακολουθούσε την ορεογραμμή των Φιλιατών και Τσαμαντά, 
αντίστοιχα με την σημερινή ελληνοαλβανική μεθόριο. Αδιαμφισβήτητα, όμως, 
βρισκόταν μεταξύ του Βουθρωτού και της Νικόπολης στο νότο, αποτελώντας 
στρατηγικής σημασίας πέρασμα, τόσο στη σύνδεση ΒΝ, όσο και στη διασύνδεση με 
τους θαλάσσιους δρόμους του Ιονίου. Στη διαδρομή ένωσης των ρωμαϊκών αποικιών 
της βόρειας Ηπείρου με τη Νικόπολη, αναζητήθηκαν τα περάσματα που συμπίπτουν 
με σημερινές θέσεις του Δήμου Φιλιατών.  
 Ο χερσαίος διεθνής δρόμος που σύνδεε τις ακτές της Αδριατικής με τη Θεσπρωτία 
και την υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν παρακλάδι της Εγνατίας Οδού, που διαχωριζόταν από 
το νότιο σκέλος της, με αφετηρία την Απολλωνία της ευρύτερης περιοχής του 

                                                 
15 βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5995 
16 Τα ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται εδώ, προέρχονται από τη μελέτη του Σάμσαρη (1994). Οι 
προτεινόμενες διαδρομές ακολουθούν κατά προσέγγιση τα σημεία/ σταθμούς, όπως τα αναφέρει. Η 
ιστορική διαδρομή δεν ακολουθούσε ακριβώς την προτεινόμενη, η οποία παρουσιάζεται με βάση τις 
σύγχρονες οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση με αυτοκίνητο. Χρειάζεται επιτόπια έρευνα και σε βάθος 
ιστορική αναζήτηση για την παρουσίαση της αυθεντικής οδού, καθώς και των τμημάτων που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν πεζοπορικές διαδρομές. Σκοπός της παρούσας καταγραφής είναι το να δοθεί μια πρώτη 
εντύπωση της δυνατότητας σύνδεσης με βάση τη συγκεκριμένη θεματική. 

138

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5995


σύγχρονου Fier (Αλβανία). Ήταν πολυσύχναστος λιθόστρωτος δρόμος, που στη νότια 
πορεία του ακολουθούσε την παράκτια ζώνη. Οι βασικοί ρωμαϊκοί σταθμοί από τους 
οποίους περνούσε ήταν οι: Aulon (σύγχρονη Vlorë, Αλβανία), η Phoenice/ Φοινίκη 
(σύγχρονη Finiq, Αλβανία) και το Βουθρωτό. Εκεί διακλαδιζόταν17 σε δύο σκέλη, 
διέσχιζε το Θεσπρωτικό έδαφος και οδηγούσε στη Νικόπολη (Χάρτης 2i).  
 Εισερχόμενος στην αποικία της Φωτικής, φαίνεται, ότι στο ρωμαϊκό σταθμό 
(mansio) Ad Dionam (ή Ad Dianam) χωριζόταν και πάλι σε δύο σκέλη, εκ των οποίων 
το ένα συνέχιζε παραλιακά (δυτικό σκέλος), ενώ το άλλο συνέχιζε στην ενδοχώρα 
(ανατολικό σκέλος). Ο εν λόγω σταθμός τοποθετείται δίπλα από το σημερινό φράγμα 
του Καλαμά, σε απόσταση ενάμιση περίπου χιλιόμετρο από τα Γίτανα. 
Πιθανολογείται δε, ότι αποτελούσε και ρωμαϊκό οικισμό. Την παρούσα έρευνα 
απασχολεί το ανατολικό σκέλος της οδού, καθώς και τα παρακλάδια του. Βάζοντας τα 
βασικά σημεία διέλευσης στο χάρτη, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι ταυτίζονται με 
σημερινούς οικισμούς. Αυτό δεν είναι περίεργο αν ληφθεί υπόψη η καθοριστική 
σημασία της γεωμορφολογίας, τόσο στη χάραξη οδών, όσο και στην ίδρυση οικισμών.  
 
3.3.1. Διαδρομή 2Α - Ανατολικό σκέλος ρωμαϊκής οδού 
 Ακολουθώντας το ανατολικό σκέλος (άρτης 2ii) σχηματίζεται η διαδρομή που 
μετά το σταθμό Ad Dionam, περνούσε από τα ερείπια των Γιτάνων και διερχόταν από 
τα σημ. χωριά Βρυσέλλα και Ελαία. Ύστερα, οδηγούσε στην αρχαία Φανοτή, η οποία 
συνέχισε να κατοικείται κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ακολουθώντας την όχθη του 
Καλαμά, έφτανε στην πεδιάδα της Νεράϊδας και από εκεί στη Φωτική. Συνέχιζε προς 
τη σημ. Γλυκή, περνούσε με γέφυρα τον ποταμό Αχέροντα και στο σημ. Καναλάκι 
συναντιόταν με το δυτικό σκέλος18. Στη συνέχεια, περνώντας από τα σημ. χωριά 
Βαλανιδούσσα και Αρχάγγελο, έφτανε στη Νικόπολη, ακολουθώντας τη σύγχρονη 
διαδρομή Καναλάκι - Πρέβεζα.  
 

 
 
3.3.2. Διαδρομή 2Β - Παρακλάδια Ρωμαϊκής οδού 
 Όπως είναι φυσικό, παρακλάδια της βασικής οδού Απολλωνίας - Βουθρωτού - 
Φωτικής - Νικόπολης εμφανίζονταν στο σημερινό Αλβανικό και Θεσπρωτικό έδαφος, 
ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία του Βουθρωτού και της Φωτικής με τους 
διάφορους οικισμούς και την υπόλοιπη Ήπειρο. Ξεφεύγοντας, λοιπόν, από την κύρια 
παράλια οδό και τα δύο βασικά της σκέλη, διερευνήθηκαν τα αναφερόμενα 
παρακλάδια, που σήμερα εντοπίζονται σε σχέση με τους σύγχρονους οικισμούς του 
Δήμου. Έμφαση δόθηκε στις ανατολικές ορεινές περιοχές. Ενδιαφέρον για την 
παρούσα έρευνα παρουσιάζουν δύο παρακλάδια της κύριας οδού και ένα του 
ανατολικού σκέλους, τα οποία μάλιστα συναντώνται, δίνοντας τη δυνατότητα ενιαίας 
πολιτιστικής διαδρομής.  

                                                 
17 Το δυτικό σκέλος περνούσε από Σαγιάδα και Μαστιλίτσα (βλ. χάρτη 4). 
18 Το δυτικό σκέλος, μετά το σταθμό Ad Dionam, ακολουθούσε την εξής διαδρομή: Γραικοχώρι - Κρυόβρυση 
- Βασιλικό/Νουνεσάτι - Μαζαρακιά - Παλαιόκαστρο - Μαργαρίτι - Μόρφι - Glikis Limen - Νεκρομαντείο 
Κιχύρου/ Εφύρας - Αρχαία Πανδοσία (σημ. Καστρί) - Καναλάκι.  
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 Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε σημαντική η διαδρομή (Χάρτης 3), που λίγο νοτιότερα 
του Βουθρωτού, ακολουθούσε την κοιλάδα του Πάβλα και του παραποτάμου του 
Ξάνθου και έμπαινε στη Θεσπρωτία μέσω της φυσικής ορεινής διάβασης  νοτιότερα 
του Τσαμαντά, δηλαδή στο σημ. οικισμό της Καμίτσανης. Από εκεί διακλαδιζόταν σε 
δύο βραχίονες. Ο ένας, έχοντας ανατολική κατεύθυνση περνούσε από τα σημ. χωριά 
Λία, Λίστα, Γαρδίκι (Άγιος Γεώργιος), έφτανε στη σημ. Βροσίνα του Δήμου Ζίτσας, 
και από εκεί στο εσωτερικό της Μολοσσίας. Ο άλλος, από την Καμίτσανη οδηγούσε 
κοντά στους Φιλιάτες, διασχίζοντας την κοιλάδα του Καλπακιώτικου ποταμού ως τη 
συμβολή του με το ρέμα Δάφνης (ή Τρύφωνας), όπου συνδεόταν με το ανατολικό 
σκέλος του ρωμαϊκού δρόμου. 

 Χάρτης 2i: Βασική οδός 1 -Απολλωνία (Fier) / 4-Βουθρωτό / 5-Φωτική / 6-Νικόπολη, 
με σταθμούς στην 2-Αυλώνα (Vlorë) και τη 3-Φοινίκη (Finiq).  Χάρτης 2ii: Είναι η διαδρομή 

2Α, το ανατολικό σκέλος από τα δύο, που δημιουργείται στο σταθμό Ad Dionam, κοντά στα 
Γίτανα. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις εξής πόλεις: 1-Γίτανα, 2-Βρυσέλλα & Ελαία, 3-Νεράϊδα,  

4-Φωτική, 5-Γλυκή, 6-Καναλάκι, 7-Αρχάγγελος, 8-Νικόπολη. 
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Χάρτης 3: Διαδρομή όπως προκύπτει από την ένωση κάποιων διακλαδώσεων. Από το 1-
Βουθρωτό μέσα από την κοιλάδα του Πάβλα, προς τελωνείο Αμπελώνα. 2-Καμίτσανη, 3-Λία, 

4-Λίστα, 5-Γαρδίκι, 6- Κεραμίτσα, 7-Δάφνη, 8-Ρίζο, 9-Μαλούνι, 10-Ραβενή, 11-Βροσίνα. 
 

Χάρτης 4: Πιθανή συσχέτιση του συνόλου των διαδρομών. Φαίνεται η διακλάδωση που 
συμβαίνει στο Βουθρωτό, η οποία οδηγεί προς τα τελωνεία Αμπελώνα (ανατολικά) και 

Μαυροματίου (δυτικά). Επαναλαμβάνεται η διαδρομή του χάρτη 3, με την προσθήκη της 
πορείας από Καμίτσανη προς Φιλιάτες. Οι νέοι αριθμοί που εμφανίζονται αντιστοιχούν στα 
εξής: 12-Φιλιάτες, 13-Σαγιάδα, 14-Μαστιλίτσα, 15-Γίτανα. Στην αριστερή μεριά του χάρτη 

φαίνεται μέρος της διαδρομής του χάρτη 1, η οποία συνεχίζει μέχρι τη Νικόπολη.  
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 Αντίστοιχα, από το ανατολικό σκέλος, δημιουργούνταν τρία παρακλάδια, εκ των 
οποίων εδώ αναφέρεται το ένα. Με σημείο αφετηρίας το ρέμα Δάφνης, περνούσε από 
τα σημ. χωριά Δάφνη, Ριζό και Μαλούνι, οδηγώντας στην Κεραμίτσα. Από την 
Κεραμίτσα περνούσε στη Ραβενή, η οποία, όπως αναφέρθηκε, αποτελούσε και αρχαίο 
Θεσπρωτικό οικισμό. Η διαδρομή αυτή έφτανε, επίσης, ως τη Βροσίνα, όπου 
συνδεόταν με άλλη οδό που οδηγούσε στη Μολοσσία.  
 Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν 3 διαδρομές (Χάρτης 4), οι οποίες συνδέονται 
μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα μπορούν να αποτελέσουν μια ενιαία προτεινόμενη 
πολιτιστική διαδρομή. Η λειτουργία του τελωνείου του Αμπελώνα ως πέρασμα, ακόμη 
και με εποχικό χαρακτήρα, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, τόσο για τη στήριξη της 
διαδρομής, όσο και για την προβολή της ευρύτερης περιοχής της Μουργκάνας, αφού 
επιτρέπει στον επισκέπτη να την ακολουθήσει ολόκληρη. Διαφορετικά χρειάζεται να 
γίνει αποσπασματικά με πέρασμα από διαφορετικό τελωνείο.  
 
3.4. Σχολιασμός διαδρομών 
 Η διαδρομή 1, δίνει τη δυνατότητα της ένταξης του Δήμου Φιλιατών σε ένα 
δίκτυο αρχαίων Θεσπρωτικών πόλεων, με την ανάδειξη ενός ακόμη οικισμού19, της 
Ραβενής,  που βρίσκεται μέσα στο όριά του. Επιπλέον, η διασύνδεση της διαδρομής 
με το Βουθρωτό μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, τόσο προς τη 
Θεσπρωτία, όσο και προς το Δήμο ειδικότερα, εφόσον ο σχεδιασμός και η προβολή 
είναι ανάλογοι. Στην Αλβανία, γίνονται αντίστοιχες προσπάθειες δημιουργίας 
πολιτιστικών διαδρομών, για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης μέσα στη χώρα με 
βάση την αρχαιολογική θεματική. Όπως γίνεται αντιληπτό, η αρχαία ιστορία ανήκει 
εξίσου και στα δύο σημερινά κράτη. Επομένως, είναι ταυτόχρονα ευθύνη και ευκαιρία 
η εγγύτητα του Δήμου Φιλιατών με την περιοχή του Βουθρωτού. Τόσο για την 
ανάδειξη και διατήρηση της σχέσης με την ιστορία, αλλά και στο να στραφεί ένα 
μέρος των επισκεπτών προς το νότο.   
 Η διαδρομή 2, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διασύνδεση των δύο κρατών. 
Βλέπουμε ότι είναι περίπου ίδιο το μήκος της διαδρομής που ανήκει στην Αλβανία με 
αυτό που ανήκει στην Ελλάδα. Είναι επίσης εμφανής η κομβική θέση του Δήμου σε 
αυτή τη διαδρομή. Όπως και στους ρωμαϊκούς άλλωστε χρόνους, δύο ήταν τα σημεία 
των βασικών διακλαδώσεων: το Βουθρωτό και ο σταθμός Ad Dionam κοντά στο 
φράγμα του Καλαμά. Επιπρόσθετα, η προς την ανατολή διακλάδωση που 
σημειώνεται στο Βουθρωτό προς την Καμίτσανη, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και αποτελεί προοπτική ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές του Δήμου.  
 Το τελωνείο του Αμπελώνα, το οποίο είναι το βέλτιστο συνοριακό πέρασμα σε 
αυτήν την περίπτωση, βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, όπως και άλλα, από την 
αρχή της οικονομικής κρίσης. Λειτουργεί μόνο μετά από γραπτή εντολή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για διάστημα 5-7 ή 3-4 ημερών, σε 
περιόδους εορτών (Πάσχα, Χριστούγεννα, Δεκαπενταύγουστος) για την 
εξυπηρέτηση, κυρίως, των πολιτών που επισκέπτονται τα χωριά της Αλβανίας κοντά 
στα σύνορα. Επίσης, δεν επιτρέπεται κανένας εκτελωνισμός και το σύστημα δεν είναι 

                                                 
19 Σημ.: πιο γνωστοί είναι οι υπόλοιποι οικισμοί που αναφέρονται σε αυτήν τη διαδρομή.  
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μηχανογραφημένο. Ακόμη, υπάρχει το ενδεχόμενο να επιτρέπεται μόνον η διέλευση 
Ελλήνων υπηκόων ή αυτοκινήτων με ελληνικές πινακίδες. Είναι σαφές ότι υπάρχουν 
πολλοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του συγκεκριμένου τελωνείου σαν πέρασμα, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδύνατη.  
 
4. Σχεδιασμός/ υλοποίηση διαδρομών 
 
 Η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής, από πλευράς επίτευξης του σκοπού 
της, δεν είναι απλή υπόθεση. Από την τεκμηρίωση της ιστορικής σημασίας και 
εγκυρότητά της, μέχρι την προβολή της στο ευρύ κοινό, μεσολαβούν πολλά στάδια, 
κάθε ένα από τα οποία παρουσιάζει τις δικές του δυσκολίες και προκλήσεις.  
 Στις προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ, το πρώτο στάδιο αφορά στην 
αναλυτική ιστορική τεκμηρίωση των διαδρομών. Παρά το ότι τα δεδομένα 
προέρχονται από έγκυρες πηγές, η παρουσίασή των συνεκτικών τους στοιχείων, 
δηλαδή των οικισμών ή των περασμάτων ως σύνολο, απαιτεί διαφορετική 
προσέγγιση. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η γεωγραφική τους ανάλυση και η 
βελτιστοποίηση της διαδρομής, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης με 
τα μέσα που επιλέγεται να προβληθούν ως πιθανά (π.χ. αυτοκίνητο, τουριστικά 
πούλμαν, πεζοπορία), καθώς και η συνδεσιμότητα και δυνατότητα διέλευσης από τη 
μια χώρα στην άλλη. Για την εκπόνηση σχεδίου της διαδρομής με χωρικές αναφορές 
βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, απαιτείται επιτόπια έρευνα και καταγραφή των 
επιπλέον στοιχείων που μπορεί να εμπλουτίσουν τη διαδρομή με ιδιαίτερες ποιότητες 
(π.χ. ενδιαφέρουσες τοποθεσίες για στάση, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
κ.λπ.). Επιπλέον, απαιτείται καλή καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών που θα 
μπορούσαν να συσχετιστούν με τη διαδρομή (π.χ. χώροι εστίασης, καταλύματα κ.λπ.).  
 H ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, φορέων και επιχειρηματιών, 
αποτελούν το λόγο που μια πολιτιστική διαδρομή μπορεί να συντελέσει στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός τόπου. Συνεπώς, η εμπλοκή τους στη λειτουργία των 
διαδρομών, είναι ζητούμενο και αναγκαίο. Η οικονομική ενίσχυση τοπικών φορέων  
για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, όσο και η έμμεση ενίσχυση από την αύξηση της 
επισκεψιμότητας, συμβάλλουν στην υποστήριξη της τοπικής οικονομίας.  Τέλος, 
απαιτείται η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης, τόσο για την αξιολόγηση και το 
συντονισμό των τοπικών φορέων, όσο και για την ικανοποιητική λειτουργία και 
συντήρηση της διαδρομής, καθώς και την προστασία της ίδιας της κληρονομιάς από 
ενέργειες κερδοσκοπίας.  
 Εκτός από τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες και τα έργα που σχετίζονται με την 
αποκατάσταση, την προσβασιμότητα ή βελτίωση των ίδιων των αρχαιολογικών 
χώρων και των υφιστάμενων υποδομών, η προβολή της πολιτιστικής διαδρομής στο 
ευρύ κοινό, έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία της. Ένα καλό marketing plan είναι 
αυτό που θα γνωστοποιήσει τη διαδρομή και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών.  
 Τέλος, η ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής για τον πολιτισμό και η ψηφιοποίηση 
του εκάστοτε μνημείου είναι αποφασιστικής σημασίας για τους εξής λόγους: την 
προώθηση/ προβολή, τη συνεχή επικαιροποίηση της διαδρομής, την καλύτερη 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών

143



της, άρα την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην κληρονομιά (access), τη συλλογή 
δεδομένων αξιολόγησης από τους επισκέπτες και, γενικότερα, την ενίσχυση της 
“πληροφοριακής και γνωσιακής διάστασης του μνημείου” (Postscriptum, 2017). 
 
5. Διαπιστώσεις  
  
 Συνοψίζοντας, οι πολιτιστικές διαδρομές φαίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν 
δυναμικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών, προσφέροντας και την 
προοπτική και της διασυνοριακής συνεργασίας.  
 Κρίσιμη είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων ευκαιριών, όπως η έμμεση 
προβολή των διαδρομών από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, το σωματείο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»20 (παράλληλη διαδρομή με αυτή των θεάτρων της Ηπείρου) και το 
Butrint Foundation21, που προσφέρει πληροφορίες πρόσβασης από την Ελλάδα στο 
Βουθρωτό. Δευτερευόντως, είναι πολύτιμη η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προσφέρουν μετακινήσεις μεταξύ Ιωαννίνων - 
Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας - Βουθρωτού. 
 Πρόκληση συνιστά ο σχεδιασμός της διαδρομής με βάση τη διέλευση από το 
τελωνείο του Αμπελώνα. Υπό την προϋπόθεση το ζήτημα να προσεγγιστεί με προσοχή 
και καλή οργάνωση, ενδέχεται να αποτελέσει μέσο ανάπτυξης για τα ερημωμένα 
χωριά της Μουργκάνας. Στην πραγματικότητα, η εποχικότητα και προσωρινότητα 
της λειτουργίας του μπορούν να ιδωθούν ως προτέρημα, εφόσον είναι πιθανό να 
προσελκύσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον μεγαλύτερου κοινού.  
 Ακόμη, είναι άκρως απαραίτητη η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και 
η οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η προσφορά 
υπηρεσιών ποιότητας στο πλαίσιο της διαδρομής. Ταυτόχρονα, θα αναβαθμιστεί κατ’ 
ανάγκη η υφιστάμενη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και υπόλοιπων τόπων 
ενδιαφέροντος, ώστε να θεωρηθούν επισήμως κατάλληλοι για επίσκεψη και στάση. 
Επιπλέον, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας πρώτα, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Καθώς και η σύνδεση των διαδρομών με άλλες τοποθεσίες 
πολιτισμικού ενδιαφέροντος,  όπως οι προστατευόμενοι παραδοσιακοί οικισμοί του 
Δήμου, τα πέτρινα γεφύρια Ελαίας (Καλπακίου), Καβάλας (Αγίων Πάντων) και 
Γκρίκας (Αμπελώνα), τα λαογραφικά μουσεία Φοινικίου και Τσαμαντά, οι μονές ή το 
κάστρο Κασνέτσι.    
 Τέλος, αναμφισβήτητη είναι η αναγκαιότητα της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
υλοποίηση και λειτουργία των διαδρομών. Η δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας ή 
πλατφόρμας προβολής των τόπων ενδιαφέροντος, με πληροφορίες σχετικά με τις 
μετακινήσεις, διαμονές και υπηρεσίες εστίασης, αλλά και για το σύνολο του Δήμου, 
είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της ψηφιακής στρατηγικής. Δίχως την προβολή του 
περιεχομένου του τόπου είναι αδύνατον να επιτευχθεί αποτέλεσμα. Στην ουσία οι 
ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με τον πολιτισμό είναι το πρώτο και άμεσα 
υλοποιήσιμο βήμα σε αυτήν την περίπτωση.  

                                                 
20 βλ. Σουέρεφ, 2012. 
21 βλ. Butrint Foundation: https://www.butrintfoundation.co.uk/ 
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 Με την υποστήριξη της τεχνολογίας, μια διαδρομή εμπλουτισμένη με ψηφιακή 
πληροφορία συνιστά έναν τρόπο βιωματικής εκπαίδευσης και συνείδησης της 
ιστορίας. Η ίδια η γεωμορφολογία της περιοχής του Δήμου και της ζώνης από το 
Βουθρωτό μέχρι την Κεραμίτσα, δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει κανείς βιωματικά, 
γιατί σε ένα βαθμό η ιστορία επαναλαμβάνεται. Για παράδειγμα, τους λόγους άνθισης 
των ορεινών περιοχών (ασφάλεια-προστασία), και γιατί παρακμάζουν την εποχή της 
Pax Romana, όταν οι κάτοικοι δεν κινδυνεύουν από επιδρομές. Το πώς στη συνέχεια 
επανακατοικούνται, αποτελώντας κρυψώνα στη διάρκεια των πολέμων. Και πώς πάλι 
πλήττονται και εγκαταλείπονται με την αλλαγή των οικονομικών όρων, από την 
αστικοποίηση και τη μετανάστευση. Αναρωτιέται κανείς αν θα αλλάξει πάλι αυτή η 
συνθήκη, πότε και πώς.  
 Ο Δήμος Φιλιατών διαθέτει εκλεκτό πολιτισμικό πλούτο. Μέσα από 
χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή επαφή και 
πρωτοβουλίες πολιτισμού ή/ και την τοπική ανάπτυξη, όπως τα INTERREG και 
ΤΑΠΤΟΚ αντίστοιχα, και άλλα που σχετίζονται με τη σύνδεση ψηφιακής τεχνολογίας-
πολιτισμού, προσφέρεται η δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα, σχεδιασμό και 
υλοποίηση τέτοιων έργων. Βέβαια, αυτό είναι δυνατό μόνο εφόσον η ίδια η τοπική 
κοινωνία το αντιληφθεί και το αναζητήσει. Όπως σημειώνουν οι Trias et al. (2014), η 
πολιτισμική κληρονομιά -ιδιαίτερα η αρχαιολογική- μπορεί να αποτελέσει ισχυρό 
εργαλείο κοινωνικού και εδαφικού ακτιβισμού.  
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Περίληψη 
 Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού, που έχει ως κεντρικό 
σημείο αναφοράς τα ταξίδια που γίνονται με θρησκευτικά κυρίως κίνητρα σε χώρους 
και τόπους προσκυνημάτων. Είναι σημαντικός τομέας του θεματικού τουρισμού και 
η αξιοποίησή του μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη πηγή ανάπτυξης για πολλές 
περιοχές και δη τις ορεινές.  
 Στην περιοχή του Πλαισίου του Δήμου Φιλιατών υπάρχουν αρκετά ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 14 Μονές και Εκκλησίες, εκ των 
οποίων η κεντρική εκκλησία του Προφήτη Ηλία, του προστάτη του χωριού, 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επίσης και ο παλαιός ναός της Αγίας 
Παρασκευής. Επίσης, ένα συγκινητικό έθιμο αναβιώνει το Πάσχα στο Γηρομέρι. 
Τέλος, δεν θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στην Κυρά Βασιλική Κονταξή, η οποία 
γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να οδηγήσουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής. 
 
 
 
Abstract 
 Religious tourism is a form of tourism related to religion-motivated trips, in places 
of pilgrimage. It represents an important part of thematic tourism and its further 
development can be a valuable source of growth for many areas, particularly the 
mountainous ones.  
 In the area of Plaisio, in the Municipality of Filiates, there are several historical 
and cultural monuments. Especially, there are 14 Monasteries and Churches, from 
which the central church of Profitis Ilias is very interesting and the old church of Agia 
Paraskevi is notable, too. Moreover, a touching custom revives at Easter in Giromeri. 
Last but not least, Vassiliki Kontaxi was born in Plesivitsa. The aforementioned can 
lead to the further development of religious tourism in the region. 
 

Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Φιλιατών

149



1. Εισαγωγή 
 
 Είναι γεγονός πως η ανθρώπινη μετακίνηση στον χώρο, με σκοπό την αναζήτηση 
του ιερού και του θείου αποτελεί μια σημαντική ψυχολογική ανάγκη για μεγάλη 
μερίδα του πληθυσμού (Λαγός, Χριστογιάννη). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας 
αποτελεί η ανάδειξη κάποιων θρησκευτικών αξιοθέατων και εθίμων του Πλαισίου, 
που θα έχει ως επακόλουθο την προώθηση και την ανάπτυξη του θρησκευτικού 
πληθυσμού της περιοχής.  
 
1.1 Ο Θρησκευτικός Τουρισμός και η Ανάπτυξή του στην Ελλάδα 

 Ως «θρησκευτικός τουρισμός» (religious tourism) - ή «προσκυνηματικός 
τουρισμός» (pilgrimage tourism) - μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο εκείνο των 
τουριστικών δραστηριοτήτων το οποίο σχετίζεται με τις επισκέψεις τουριστών σε 
μνημεία, χώρους θρησκευτικής σημασίας και ανάλογες εκδηλώσεις θρησκευτικού 
περιεχομένου. Ο όρος αυτός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αδόκιμος, όταν κρίνεται με 
αυστηρά θεολογικά κριτήρια, εν τούτοις μπορεί να αποδώσει κατά ένα καλό τρόπο το 
βασικό κίνητρο που ωθεί τον τουρίστα να επισκεφθεί τους παραπάνω χώρους. Ο 
θρησκευτικός τουρισμός είναι δυνατόν να περιλάβει: (α) προσκυνητές τουρίστες, 
στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο και επισκέπτονται μία περιοχή 
αποκλειστικά για την επίσκεψη στο θρησκευτικό χώρο και (β) τουρίστες που 
ταξιδεύουν ομαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές 
δραστηριότητες (Σφακιανάκης, 2000). 

 Οι ιεροί τόποι και οι επίσημες θρησκευτικές εορτές ή άλλες εκδηλώσεις για 
πολλούς αιώνες αποτελούσαν τουριστικούς προορισμούς και δημιουργούσαν μια 
ιδιαίτερη «ελκυστικότητα» για ορισμένες περιοχές (Nolan and Nolan, 1992; 
Rinschede, 1992). Η πορεία της ιστορίας έχει αποδείξει ότι το «προσκύνημα» 
αποτελούσε πάντοτε κίνητρο μετακίνησης των ανθρώπων και κατ’ επέκταση 
επηρέαζε τη δημιουργία «τουριστικού» ρεύματος, ενώ κατά πολλούς, η γέννηση του 
σύγχρονου τουρισμού οφείλει πολλά στην παράδοση του λατρευτικού ταξιδιού. Η 
παραπάνω ελκυστικότητα συνδέονταν με την θρησκευτική ή ιστορική αξία των ναών 
ή εκκλησιών, θρησκευτικές γιορτές, ιστορικά γεγονότα και σημαντικές θρησκευτικές 
ή άλλες εξελίξεις, τα χαρακτηριστικά του τοπίου, το μέγεθος και η αρχιτεκτονική του 
υπάρχοντος οικιστικού πλούτου κλπ. 

 Συνοπτικά, ο οικιστικός πλούτος, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τις 
θρησκευτικές τουριστικές ροές είναι: (α) κτίσματα που διατηρούν ή έχουν χάσει τη 
θρησκευτική τους λειτουργία, (β) κτίσματα με ιστορικό, θρησκευτικό ή αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον τα οποία τις περισσότερες φορές είναι χωροθετημένα σε ειδυλλιακά 
τοπία, (γ) κτίρια με θρησκευτικό χαρακτήρα όπως μοναστήρια, ασκητήρια, 
θρησκευτικές σχολές, βιβλιοθήκες κ.λπ. όπου πολλές φορές πραγματοποιούνται 
συνέδρια με θρησκευτικό περιεχόμενο και (δ) κτίρια που χρησιμοποιούνται ως 
μουσεία ή εκθεσιακοί χώροι όπου εκτίθενται θρησκευτικά αντικείμενα. Στις 
περισσότερες φορές, τα θρησκευτικά μνημεία φιλοξενούν θρησκευτικές ή άλλες 
συναφείς πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις με θρησκευτικές αναφορές που 
προσελκύουν το θρησκευτικό ή το γενικότερο ενδιαφέρον. 
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 Σε πολλές περιπτώσεις περιοχές που κατέχουν ιερούς ναούς, θρησκευτικούς 
χώρους ή πραγματοποιούν θρησκευτικές εορτές και εκδηλώσεις έχουν αποβάλλει το 
πνευματικό στοιχείο του «προσκυνήματος» που κατέχουν και η τουριστική τους 
ελκυστικότητα συνδέεται με την πολιτιστική τους αξία. Αυτό, καθιστά τις περιοχές 
αυτές ελκυστικές για κάθε επισκέπτη ανεξαρτήτως θρησκείας και μεταβάλει το 
θρησκευτικό σε πολιτισμικό αξιοθέατο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται τουριστικό 
ρεύμα που αντιμετωπίζει τη θρησκεία ως στοιχείο πολιτισμού και εντάσσεται στον 
πολιτιστικό τουρισμό. Σήμερα, ο θρησκευτικός τουρισμός, συνδέεται ισχυρά με τις 
διακοπές και τον πολιτιστικό τουρισμό. Ιστορικά, ο θρησκευτικός τουρισμός είχε 
πολυλειτουργική μορφή, ακόμα και στις περιπτώσεις που τα θρησκευτικά κίνητρα 
εμφανίζονταν ως κυρίαρχα (Rinschede, 1992). Κατά συνέπεια, ο θρησκευτικός 
τουρισμός μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο, εφόσον οι περιοχές τουριστικού 
προορισμού εκτός από θρησκευτικά μνημεία διαθέτουν και άλλους τουριστικούς 
πόρους ή βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τουριστικών αξιοθέατων (Πολύζος 2002, 
Polyzos et al., 2007). 
 Στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες τα θρησκευτικά κίνητρα εμφανίζονται ως 
λιγότερο σημαντικά σε σχέση με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή τις αρχαίες 
κοινωνίες. Τα βασικά αίτια που ενθαρρύνουν τις επισκέψεις σε θρησκευτικά μνημεία 
είναι τα κάτωθι: (α) το θρησκευτικό συναίσθημα που παρακινεί τους τουρίστες για 
μετάβαση σε τόπους των θρησκευτικών εκδηλώσεων, (β) η ημερολογιακή σύμπτωση 
των θρησκευτικών εορτών με ημέρες αργιών, (γ) η ελκυστικότητα των θρησκευτικών 
μνημείων και η συνολική τους αξία ως τόπων λατρείας και πολιτιστικών πόρων. Σε 
αυτά, μπορούν να προστεθούν η έμφυτη επιθυμία για επίσκεψη σε τόπους καταγωγής 
και οικογενειακής προέλευσης, καθώς η ανάγκη για απομάκρυνση από τα αστικά 
κέντρα για μικρό χρονικό διάστημα. Συνεπώς, η εγγύτητα των θρησκευτικών 
μνημείων με μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και τουριστικούς πόρους άλλης 
κατηγορίας, καθώς και η ύπαρξη ικανοποιητικού μεταφορικού δικτύου αποτελούν 
βασικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική διασφάλιση της «ελκυστικότητας» των 
θρησκευτικών και πολιτιστικών πόρων.  
  
2. Θρησκευτικός Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
 Όπως όλες οι μορφές τουρισμού, έτσι και ο θρησκευτικός τουρισμός επηρεάζει 
την ανάπτυξη και την οικονομία των περιοχών επίσκεψης ή τουριστικών περιοχών 
(Πολύζος, 2002). Πλέον, ο θρησκευτικός τουρίστας μετά την εκπλήρωση των 
θρησκευτικών του καθηκόντων συμπεριφέρεται ως τυπικός καταναλωτής - 
τουρίστας, υπό την έννοια ότι έχει ανάγκη για κατάλυμα, γεύματα, αγορά τοπικών 
ενθυμίων ή άλλων προϊόντων κλπ. (Vukonic, 1996). Με άλλα λόγια, ο θρησκευτικός 
τουρίστας εκτός από την ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος αποβλέπει 
στην ικανοποίηση καταναλωτικών του αναγκών. Η οικονομική διάσταση του 
θρησκευτικού τουρισμού και οι δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη 
ορισμένων περιοχών, έχει απασχολήσει έντονα τις εθνικές τουριστικές πολιτικές και 
πολλούς οργανισμούς ή ενώσεις όπως UNESCO, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λπ. (Μοίρα-
Μυλωνοπούλου, 2000, Λύτρας ,2001). Πολλά κράτη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
και εκπονούν προγράμματα με στόχο την αύξηση του μεγέθους του θρησκευτικού 
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τουρισμού, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας θρησκευτικές εορτές και εκδηλώσεις. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών επιδιώκεται μια σύνδεση του 
θρησκευτικού με το πολιτιστικό, το καλλιτεχνικό, το ιστορικό και το φυσικό στοιχείο, 
με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των θρησκευτικών προορισμών.  
 Η οικονομική αξιοποίηση του θρησκευτικού τουρισμού επιφέρει 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή υποδοχής, αφού όπως προαναφέρθηκε, οι 
επισκέπτες είναι καταναλωτές τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, σε 
πολλές περιπτώσεις στους προορισμούς του θρησκευτικού τουρισμού απασχολείται 
ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, όπως τουριστικοί πράκτορες, ξενοδόχοι, 
μικροπωλητές αντικειμένων με θρησκευτικό περιεχόμενο ή αναφορές κ.λπ. Η αύξηση 
του μεγέθους του θρησκευτικού τουρισμού και του οικονομικού ενδιαφέροντος που 
προκαλεί, οδήγησε στη δημιουργία ειδικών γραφείων, τα οποία εξειδικεύονται στον 
θρησκευτικό τουρισμό με στόχο την διοργάνωση ταξιδιών σε περιοχές με έντονο 
θρησκευτικό ενδιαφέρον. Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις η συνύπαρξη του 
προσκυνηματικού και του τουριστικού στοιχείου αλλοιώνει τον χαρακτήρα της 
θρησκευτικής εκδήλωσης (Μοίρα- Μυλωνοπούλου 2000, Λύτρας 2001).  
 Μια διάκριση που μπορεί να γίνει στον θρησκευτικό τουρισμό και έχει μεγάλη 
σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, αφορά τον χρόνο παραμονής του τουρίστα 
στην περιοχή προορισμού. Έτσι, με το κριτήριο του χρόνου της παραμονής 
διακρίνουμε α) τον βραχυπρόθεσμο θρησκευτικό τουρισμό χωρίς διανυκτέρευση και 
β) τον μακροπρόθεσμο τουρισμό, με διανυκτέρευση τουλάχιστον 1-2 ημερών 
(Rinschede 1992). Ο βραχυπρόθεσμος θρησκευτικός τουρισμός διακρίνεται από το 
χωρικά περιορισμένο ταξίδι πέρα από τις σύντομες αποστάσεις. Ο στόχος του είναι η 
μετάβαση σε ένα θρησκευτικό κέντρο με τοπική ή περιφερειακή σημασία για τη 
συμμετοχή σε θρησκευτικό εορτασμό, θρησκευτική διάσκεψη ή μια εκδήλωση. Ο 
μακροπρόθεσμος θρησκευτικός τουρισμός περιλαμβάνει τις επισκέψεις σε 
θρησκευτικά κέντρα και παραμονή στην περιοχή για περισσότερες της μιας ημέρες.  
 Στην Ελλάδα, ο θρησκευτικός τουρισμός σήμερα αποτελεί σημαντικό τμήμα της 
τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, 
όπως μοναστήρια και εκκλησίες. Ένα μεγάλο μέρος των εγχώριων και αλλοδαπών 
τουριστών στην Ελλάδα έχουν ως αποκλειστικό ή συμπληρωματικό προορισμό 
περιοχές με θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς πόρους. Τα μνημεία της ελληνικής 
ορθόδοξης εκκλησίας, όπως βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές εκκλησίες, καθεδρικοί 
ναοί, ξωκλήσια και τα μοναστήρια δείχνουν τη διασύνδεση της τέχνης με τη 
θρησκευτική λατρεία, είναι τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποτελούν 
αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών (Μοίρα-Μυλωνοπούλου 2000, Σφακιανάκης 2000, 
Λύτρας 2001). Όπως σε όλο το δυτικό κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα ο προσκυνητής 
αποτελεί έναν ειδικό στόχο της τουριστικής βιομηχανίας, αφού υπολογίζεται ότι μόνο 
οι εγχώριοι τουρίστες επισκέπτες θρησκευτικών μνημείων υπερβαίνουν τις 300.000 
κάθε χρόνο. Με κέντρο τις Μητροπόλεις, τις μεγάλες ενορίες της μεγάλων πόλων αλλά 
και διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις, διοργανώνονται επισκέψεις σε 
θρησκευτικούς τόπους.  
 Η συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη στην 
Ελλάδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η μεγάλη χωρική διασπορά των 
θρησκευτικών μνημείων βοηθά στην ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού ως 
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περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο 
αναπτυγμένων και μειονεκτικών περιοχών (Polyzos and Arabatzis, 2006). Γενικά, η 
περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού μπορεί να αλλάξει την υπάρχουσα 
κατάσταση του τουριστικού τομέα στην χώρα, να εμπλουτίσει τα υπάρχοντα κίνητρα 
για επίσκεψη των τουριστικών περιοχών, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και 
να συνεισφέρει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Τα τελευταία χρόνια 
προωθείται η ανάπτυξη του λεγόμενου θεματικού τουρισμού, που συνδέει και 
αξιοποιεί για βελτίωση της τουριστικής ελκυστικότητας των περιοχών την πολιτιστική 
κληρονομιά του παρελθόντος, το φυσικό περιβάλλον και τις σύγχρονες οικονομικές 
και άλλες δυνατότητες του τόπου. 
 
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα  
 
 Δεν υπάρχει επίσημη στατιστική καταγραφή και πληροφόρηση για στοιχειώδη 
θέματα που αφορούν αυτήν τη μορφή του τουριστικού φαινομένου, ούτε έγκυρα 
στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των θρησκευτικών χώρων, την 
προέλευση των επισκεπτών και τις αποστάσεις που διανύουν, την χρονική περίοδο 
επίσκεψης, τα ηλικιακά, μορφωτικά και άλλα χαρακτηριστικά των επισκεπτών που 
θα βοηθούσαν για την ανάλυση του φαινομένου.  
 Ένα χαρακτηριστικό του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι ότι, η 
πλειονότητα των επισκεπτών προέρχεται από το εσωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια 
αυξάνονται οι επισκέπτες από τις χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τις ορθόδοξες 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η κατανομή των επισκεπτών στη διάρκεια του έτους 
δεν είναι ομαλή, αλλά αυξάνεται τη θερινή περίοδο και τις ημέρες των θρησκευτικών 
εορτών.  
 Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού τουρισμού της Ελλάδας, 
όπως προκύπτει από έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία, αφού όπως προαναφέρθηκε 
δεν υπάρχει επίσημη στατιστική πληροφόρηση, είναι τα εξής:  

• Υπάρχει ομαλή κατανομή των τουριστικών επισκέψεων με θρησκευτικά 
κίνητρα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όμως εμφανίζεται μια σχετική αύξηση 
τους θερινούς μήνες, προφανώς λόγω «συμπληρωματικής» λειτουργίας των 
άλλων μορφών τουρισμού. 

• Τα επισκέψιμα «θρησκευτικά αξιοθέατα» βρίσκονται σε όλες περιοχές της 
χώρας, η χωρική τους κατανομή είναι πολύ καλή και συνεπώς ο θρησκευτικός 
τουρισμός, εφόσον αξιοποιηθεί επαρκώς, μπορεί να ενισχύει σημαντικά το 
περιφερειακό εισόδημα και την περιφερειακή ανάπτυξη. 

• Η διάρκεια παραμονής των τουριστών στην περιοχή προορισμού είναι 
σχετικά μικρή (short break holidays), ειδικότερα αν δεν συνδυάζεται με άλλες 
μορφές τουρισμού. 

• Υπάρχει θετική ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών σε αυτή τη μορφή 
τουρισμού, γεγονός που δημιουργεί ένα επί πλέον πλεονέκτημα για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν 
υπάρχει επαρκής αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με αναφορά στη 
θρησκεία και ειδικά των θρησκευτικών μνημείων με διεθνή εμβέλεια και 
αναγνωρισιμότητα, όπως τα Μετέωρα, Πάτμος, κ.α. 
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• Οι επισκέπτες των θρησκευτικών μνημείων έχουν διαφορετική ηλικιακή 
σύνθεση από εκείνη των άλλων μορφών του γενικού ή του εναλλακτικού 
τουρισμού, ενώ υπερτερούν στα ποσοστά οι σχετικά μεγάλες ηλικίες. 
 

4. Αξιόλογες Εκκλησίες και Μονές στην περιοχή του Πλαισίου 
 Η περιοχή του Πλαισίου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χωρική ενότητα της 
Ηπείρου. Είναι χώρος με πολλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, που συνδυάζει 
την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος με τα μνημεία της τέχνης και του 
πολιτισμού. Βέβαια, είναι απαραίτητο το ενδιαφέρον της πολιτείας, η οποία οφείλει 
να ανταποκριθεί και να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες υποδομές και παρεμβάσεις, 
με στόχο τη μελλοντική ευημερία και ανάπτυξη της περιοχής. 
 Στη συνέχεια, παρατίθενται οι Μονές και οι Εκκλησίες της περιοχής, που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Έκαστη αποτελεί αυτοτελή αξιόλογο 
θρησκευτικό προορισμό, όμως δύναται να αποτελέσει και το κέντρο μιας ευρύτερης 
ενδιαφέρουσας τουριστικής διαδρομής στην περιοχή. Όλες οι κάτωθι πληροφορίες 
προέρχονται από το αξιόλογο βιβλίο του κ. Σκάγια Γ. με τίτλο «Αφηγηματική Ιστορία 
Πλεσίβιτσας – Ηπείρου» - Α' Έκδοση (1979). 
  
4.1 Η Κεντρική Εκκλησία του Προφήτη Ηλία 
 Η κεντρική Εκκλησία του Πλαισίου, "Ο Προφήτης Ηλίας", είναι κτισμένη επάνω 
σε βραχώδη λοφίσκο. Βρίσκεται στο κέντρο και σε θέση που δεσπόζει, ως Ακρόπολη 
της τοποθεσίας που κατοικείται. Η παρουσία του Αγίου Κοσμά μαρτυρεί ότι πριν το 
1750 στην εν λόγω τοποθεσία υπήρχε Ναός, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις 
διηγήσεις των ιερέων, καθώς επίσης και από τα παλαιά αφιερώματα. Μάλιστα, όπως 
φαίνεται από την χρονολογία 1858 που υπάρχει σε σκαλισμένη πέτρα, ο Ναός αυτός 
ξανακτίσθηκε εκ θεμελίων και επεκτάθηκε, έχοντας πλέον διαστάσεις 18 Χ 11. Ακόμη, 
στις 30 Μαΐου 1870 κτίσθηκε το κωδωνοστάσιο με τον πρόναο, με δαπάνες του 
Ιωάννη Μακατσιώρη. Κατά συνέπεια, επεκτάθηκε στο μάκρος κατά 4 μέτρα.       
 Ο Ναός είναι βασιλικού ρυθμού και έχει 4 παράθυρα στη βόρεια πλευρά, 4 στη 
νότια, από 2 στις πλευρές αυτές άνωθεν του πρόναου στο ύψος του γυναικωνίτη και 
3 στη δυτική πλευρά. Γύρω από τον Ναό υπάρχει τοιχοποιία, που φθάνει στο ύψος τα 
8 μέτρα και μοιάζει με περίβολο κάστρου. Το εσωτερικό του Ναού χωρίζεται με κίονες 
σε 3 μέρη, που συνδέονται με κυκλικές καμάρες.       
 Οι πλευρές του εσωτερικού, της βόρειας πλευράς, της νότιας και της δυτικής, στο 
προπέτασμα του γυναικωνίτη και το ιερό καλύπτονται με εβδομήντα αγιογραφίες 
Άγιων ανδρών με την αρχιερατική στολή και άλλες εικόνες με τη συμβολική 
παράσταση από τη ζωή και το έργο τους. Επιπλέον, σε κάθε αγιογραφία είναι 
γραμμένο και το όνομα εκάστου που προσέφερε τη συνδρομή του για την εικόνα. Εκ 
τούτου συμπεραίνεται ότι οι αγιογραφίες έγιναν με δαπάνες των κατοίκων. Ακόμη, 
στη βόρεια πλευρά άνωθεν της εισόδου είναι γραμμένα τα ονόματα των αγιογράφων, 
ο τόπος καταγωγής τους και η ημερομηνία αποπερατώσεως του έργου τους. 
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Εικόνα 1. Η κεντρική Εκκλησία Προφήτης Ηλίας και ο πρόναός της (Σκάγιας, 1979). 
Παλαιά φωτογραφία. 

     

Εικόνα 2. Η κεντρική Εκκλησία Προφήτης Ηλίας και ο πρόναός της. Σύγχρονη 
φωτογραφία. 

 
 Το τέμπλο του Ναού είναι ξυλόγλυπτο με διάφορα σχέδια και σχήματα, καθώς και 
παραστάσεις καρπών και πουλιών. Έχει τρεις θύρες: την Ωραία Πύλη, της οποίας τα 
βημόθυρα είναι σκαλιστά, με τον δικέφαλο αετό στην κορυφή, τη βόρεια και τη νότια 
θύρα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και οκτώ θέσεις μεγάλων εικόνων και συγκεκριμένα 
3 δεξιά και 3 αριστερά της Ωραίας Πύλης και από μία εις τα άκρα. Τα διάκενα από τις 
εικόνες χωρίζονται με στύλους, ήτοι 12 πελεκητές κολώνες, εκ των οποίων 8 είναι 
στριφογυριστές και 4 είναι κεντημένες διαφορετικά. Άνωθεν και στην ευθεία σειρά 
των θυρών, υπάρχει διάζωμα με διάφορα σχήματα και θέσεις για 29 εικόνες. Από 
εκείνο το σημείο, η κατασκευή του τέμπλου παρουσιάζει κλίση προς τα εμπρός, ενώ 
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ψηλότερα υπάρχουν σκαλιστές θέσεις για τις μικρές εικόνες των Αποστόλων και στο 
κέντρο άνωθεν υψώνεται ο σκαλιστός Ζωοποιός Σταυρός.         
 Η κλίση του τέμπλου είναι πολύ ωραία κατασκευασμένη. Σύμφωνα με την 
παράδοση, το τέμπλο αυτό το είχαν φέρει από τη Μοσχόπολη, ενώ κατ' άλλους από 
την Οδησσό. Όσον αφορά στις οκτώ εικόνες του τέμπλου, έχουν μεγάλες διαστάσεις, 
διέπονται από τη ζωγραφική τέχνη του ΙΗ' αιώνα και είναι ζωγραφισμένες με 
ανεξίτηλα χρώματα. Βάσει μαρτυριών των κατοίκων της περιοχής, οι εικόνες αυτές 
για να ολοκληρωθούν, χρειάζονταν 6 μήνες εργασία έκαστη.         
 Στο Ιερό Βήμα δεσπόζει ο Εσταυρωμένος  Κύριος, που παρουσιάζει αξιόλογη 
μοναστηριακή ζωγραφική. Ακόμη, το ξυλόγλυπτο Δεσποτικό είναι κομψοτέχνημα, 
καθώς στην κορυφή έχει στρογγυλή κορώνα με μικρό Σταυρό, στη μία πλευρά 
απεικονίζει σκαλιστή παράσταση με Αυτοκράτορα ή Στρατηγό με στολή και 
περικεφαλαία βυζαντινής εποχής, που κρατάει ακόντιο για να χτυπήσει λιοντάρι, με 
άμπελο και άλλα κεντήματα, ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχει άμπελος με σταφύλια και 
δύο πουλιά που στέκονται απέναντι. Επιπλέον, τρία ασημένια πολυκάνδηλα φέρουν 
χρονολογία και τα ονόματα των επιτρόπων. Ενδιαφέρον προκαλεί και ο κρυστάλλινος 
πολυέλαιος, μαζί με άλλους δύο μικρότερους από παλαιά κρύσταλλα. Ιδιαίτερη είναι 
και η μικρή εικόνα της Αγίας Αικατερίνης, που φέρει χρονολογία 1856.       
 Στη συνέχεια, ο γυναικωνίτης είναι ψηλά στο πατάρι. Η κατασκευή του 
παρουσιάζει ωραίες διακλαδώσεις, ενώ τα καφάσια και η κλίση τους προς τα εμπρός 
ομοιάζουν με αετώματα. Σπουδαία είναι και η Άγια Λειψανοθήκη με οστό της Οσίας 
Ευφημίας, που φυλάσσεται ως θησαυρός όχι μόνο του Πλαισίου, αλλά ολόκληρου του 
Έθνους, καθώς πρόκειται για παρακαταθήκη που άφησαν οι παλαιότεροι στους 
νεότερους.       
 Τέλος, οι σταυροί, τα εξαπτέρυγα, τα φλάμπουρα, τα φανάρια, οι επιτάφιοι, οι 
χρυσοκέντητες πύλες, η κολυμπήθρα, οι καμπάνες, τα καντήλια, τα αργυρά 
δισκοπότηρα, τα ιερά σκεύη και άμφια, τα επαργυρωμένα Ευαγγέλια, τα 
πολυκάνδηλα, οι πολυέλαιοι, τα θυμιάματα, οι εικόνες, τα ωρολόγια, τα μανουάλια, 
τα τρικέρια, οι δίσκοι και οι απλάδες είναι αφιερώματα και δωρεές των ξενιτεμένων, 
καθώς επίσης και εισφορές και συνδρομές των κατοίκων, όπως και όλα τα 
παρεκκλήσια της περιοχής. Μάλιστα, εκτός από τις κτηματικές περιουσίες τους και 
τα ελαιόδεντρα που αφιέρωναν στην Εκκλησία, προσέφεραν και ατομική και 
οικογενειακή εργασία γα τις επισκευές και τη συντήρησή της. Σημειωτέον είναι ότι 
έριπταν τον οβολό τους, μιμούμενοι τους προγόνους τους.        
 Κάθε χρόνο παραμονή της εορτής στις 19 Ιουλίου, γινόταν εσπερινός με μεγάλη 
συμμετοχή χωριανών. Μετά τον εσπερινό, την αρτοκλασία και την  ευλόγηση των 
κανίστρων με τα κόλλυβα γινόταν διανομή άρτου και κολλύβων στους 
εκκλησιαζόμενους και εν συνεχεία στους δρόμους του χωριού για να πάρουν όλοι τον 
άρτο και τα κόλλυβα του Προφήτη, που κάθε χρονιά ήταν προσφορά κάποιου 
χωριανού. Το πρωί στην εορτή του Προφήτη Ηλία γέμιζε ασφυκτικά ο Ναός. Συνήθως 
ερχόταν ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς, ο οποίος συλλειτουργούσε, προσδίδοντας 
πανηγυρική αίγλη (Σκάγιας 1979).  
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4.2 Εκκλησία των Ταξιαρχών 
 Η Εκκλησία των Ταξιαρχών ήταν χτισμένη στα δυτικά του Πλαισίου στην 
τοποθεσία "Γράβα". Όμως, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε το έτος 1625. Τα θεμέλια 
φανερώνουν ότι επρόκειτο για ναό βασιλικού ρυθμού και διαστάσεων 11,30 Χ 6 
μέτρα. Ωστόσο, το έτος 1958 ξαναχτίστηκε εκ θεμελίων σε μικρότερες διαστάσεις. 
Επιπλέον, βρέθηκαν και σημάδια που φανέρωναν ότι στη νότια πλευρά της ήταν 
κατασκευασμένο και χαγιάτι.  
 Ακόμη, η μεγάλη σε έκταση ισοτοπιά που βρίσκεται παραπλεύρως της εκκλησίας, 
τα παμπάλαια δέντρα και πουρνάρια και το χαγιάτι είναι ενδείξεις που υποδηλώνουν 
ότι ήταν η κεντρική εκκλησία της περιοχής ή τόπος πανηγυρισμού και 
συγκεντρώσεων. Επιπροσθέτως, πλησίον υπάρχει ένα μεγάλο πέτρινο αλώνι, γνωστό 
ως "αλώνι του Πλούτση" και δεξιά του υπάρχει μια βρυσούλα, της οποίας το νερό τα 
τελευταία χρόνια έχει χαθεί (Σκάγιας 1979). 
 
4.3 Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας 
 Η Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας είναι πολύ παλιά και κατεστραμμένη. Απέχει 
γύρω στα 50 μέτρα από την βρύση του "Αντριάξη". Η πλάκα της βρύσης φέρει την 
χρονολογία "1793 Μαΐου 16". Έτσι, συνάγεται και η ηλικία της εκκλησίας (Σκάγιας 
1979). 
 
4.4 Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
 Η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται εκτός του κατοικημένου χώρου και είναι 
περιφραγμένη με τοιχοποιία. Έχει διαστάσεις 9 Χ 5,20 μέτρα και από το 1915 είναι το 
Νεκροταφείο. Λειτουργεί επισήμως κατά την εορτή των Γενεθλίων του Προδρόμου 
στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, στο παρελθόν 
κατά την παραμονή του Αγίου Ιωάννη στις 23 Ιουνίου, άναβαν φωτιές στις γειτονιές 
του χωριού κατά το έθιμο και πηδούσαν από πάνω. Πολλοί νέοι ξενυχτούσαν εκείνο 
το βράδυ, τραγουδούσαν και έκοβαν φρούτα από δέντρα και κήπους. Την επόμενη 
ημέρα, μετά την πρωινή Λειτουργία, πολλοί πήγαιναν και μάζευαν ρίγανη στις 
πλαγιές του χωριού (Σκάγιας 1979).   
 
4.5 Ναός της Παναγίας 
 Ο Ναός της Παναγίας είναι κτισμένος στους πρόποδες του λοφίσκου "Ζωριό" και 
στην αρχή του κατοικημένου χώρου από τα Δυτικά. Πρόκειται για έναν Ναό 
βασιλικού ρυθμού και διαστάσεων 11 Χ 6 μέτρα. Λειτουργεί επισήμως κατά τις εορτές 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και της Ζωοδόχου Πηγής 
(Σκάγιας 1979). 
 
4.6 Ναός της Αγίας Παρασκευής 
 Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στο βόρειο μέρος το Πλαισίου. 
Ειδικότερα, είναι κτισμένος στο χείλος της χαράδρας, που δέχεται τα βρόχινα νερά 
της βόρειας οροσειράς και καταλήγει σε ξεροπόταμο μήκους 1,5 χιλιομέτρου, ο οποίος 
ενώνεται με άλλον ξεροπόταμο της ανατολικής πλευράς στο σημείο των κτημάτων 
Χαϊδούση - Λεβέτσιου - Γκρέμου.  
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 Η Εκκλησία είναι βασιλικού ρυθμού, διαστάσεων 9,30 Χ 5,20 μέτρα και είναι 
σκεπασμένη με πλάκες. Έχει δύο θύρες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά με δύο μικρά παράθυρα που λειτουργούν σαν φεγγίτες, ενώ η άλλη θύρα 
βρίσκεται στη νότια πλευρά με τρία παραθυράκια και ένα μικρότερο ως φεγγίτη προς 
τον χώρο του ιερού βήματος. Μάλιστα, στο ανατολικό της μέρος εξέχει λίγο η στέγη 
από το έδαφος.   
 Επιπλέον, το εσωτερικό της Εκκλησίας είναι χωρισμένο στο ιερό και τον κυρίως 
Ναό με τοίχο πλάτους 0,40 εκατοστών και δύο θύρες. Η Εκκλησία είναι 
αγιογραφημένη με μορφές Αγίων, με τη Σταύρωση, τη Βάπτιση, την Πλατυτέρα στον 
ιερό χώρο της Αγίας Τραπέζης και την Κοίμηση της Θεοτόκου στη δυτική πλευρά της. 
Ακόμη, στη βόρεια και στη δυτική πλευρά της, άνωθεν έκαστης αγιογραφημένης 
εικόνας στη θέση του φωτοστέφανου, υπήρχε κυκλικό διάζωμα κατασκευασμένο από 
εξογκωμένο σοβά, που σχημάτιζε το στεφάνι.    
 Φέρει χρονολογία κτίσεως 1610 και αγιογραφήσεως άριστης βυζαντινής 
ασκητικής τεχνοτροπίας 1616. Επειδή η Εκκλησία είναι παλαιά, η Εταιρία Βυζαντινών 
Μνημείων απέκλεισε και απαγόρευσε κάθε τροποποίηση ή επισκευή που θα 
διαμόρφωνε το αρχικό της σχέδιο.   
 Στη συνέχεια, έξωθεν του Ναού και δη στην ανατολική πλευρά, βρίσκονται 
οριζόντιες μεγάλες πλάκες, που υποδεικνύουν ότι είναι μνήματα ενταφιασμένων 
νεκρών. Επιπροσθέτως, κοντά στο Ναό στη δυτική πλευρά και προς το χείλος της 
χαράδρας σε ένα σχετικά απόκρυφο και καλυμμένο από δέντρα μέρος, υπάρχει μια 
μικρή σπηλιά, που πιθανότατα στο παρελθόν ήταν ασκητήριο ή ίσως και να χρησίμευε 
ως κρησφύγετο. Όλος αυτός ο χώρος είναι καλυμμένος από αιωνόβια πουρνάρια και 
ανάμεσα υπήρχε ένα μονοπάτι που χρησιμοποιούταν ως διέξοδος. Λειτουργεί 
επισήμως κατά την εορτή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου (Σκάγιας 1979). 
 
4.7 Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
 Το Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας είναι κτισμένο κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής και μάλιστα σε απόσταση μόλις 15 μέτρων. Έχει διαστάσεις 6 Χ 4 μέτρα. 
Και το Εκκλησάκι αυτό είχε αγιογραφίες στο εσωτερικό του, οι οποίες όμως 
καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια διάφορων επισκευών. Λειτουργεί επισήμως κατά 
την εορτή της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου.   
 Επιπλέον, ο χώρος γύρωθεν των Εκκλησιών αυτών περιτριγυρίζεται από 
μνήματα, όπου οι συνοικισμοί ενταφίαζαν τους νεκρούς. Μάλιστα, στον χώρο αυτό 
παλαιότερα υπήρχε ελαιοτριβείο, που λειτουργούσε με ξύλινο πιεστήριο και 
εξυπηρετούσε την σοδειά της περιοχής. Επίσης, πλησίον υπάρχει πέτρινο αλώνι, όπου 
τα απογεύματα της δεύτερης ημέρας του Πάσχα, οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν και 
πανηγύριζαν (Σκάγιας 1979).  
 
4.8 Ναός του Αγίου Νικολάου 
 Ο Ναός του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος στην δυτική πλευρά του Πλαισίου. 
Πρόκειται για μια Εκκλησία βασιλικού ρυθμού, με διαστάσεις 1120 Χ 530. Έχει 
ορισμένες παλαιές εικόνες και λειτουργεί επισήμως κατά την εορτή του Αγίου 
Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου, καθώς επίσης στις 20 Μαΐου.    
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 Έξω από τον Ναό υπάρχει μια πλατεία, που κοσμείται από αρκετά δέντρα. Εκεί, 
συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι της περιοχής το απόγευμα της τρίτης ημέρας του 
Πάσχα και πανηγύριζαν. Ακόμη, στην προαναφερθείσα πλατεία είναι στημένος ένας 
Σταυρός πάνω σε ένα πέτρινο μνημείο από την εποχή του Αγίου Κοσμά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στον εν λόγω χώρο ανευρέθηκαν μνήματα και ένας υπερμεγέθης 
σκελετός κατά τη διάνοιξη ενός δρόμου (Σκάγιας 1979).   
 
4.9 Ναός του Αγίου Γεωργίου   
 Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένος εντός της κωμοπόλεως του Πλαισίου. 
Πρόκειται για μια Εκκλησία βασιλικού ρυθμού, με διαστάσεις 9,30 Χ 5,20 μέτρα. 
Έχει ορισμένες παλαιές εικόνες και λειτουργεί επισήμως κατά την εορτή του Αγίου 
Γεωργίου στις 23 Απριλίου ή κατά τη μετάθεση της εορτής τη δεύτερη ημέρα του 
Πάσχα (Σκάγιας 1979).  
 
4.10 Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος 
 Η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος βρίσκεται πλησίον της κεντρικής πλατείας 
του Πλαισίου. Έχει διαστάσεις 8 Χ 5 μέτρα και λειτουργεί πανηγυρικά κατά την εορτή 
του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου. Μάλιστα, κατά τον εσπερινό της εορτής 
εξακολουθεί να γίνεται αρτοκλασία (Σκάγιας 1979).    
 
4.11 Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων 
 Η Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων κτίσθηκε το 1785 πάνω σε έναν βράχο και δεν 
απέχει πολύ από την κεντρική πλατεία του Πλαισίου. Οι διαστάσεις της είναι 11,20 Χ 
5,20 μέτρα. Το εσωτερικό της είναι χωρισμένο με ξύλινο πελεκητό τέμπλο και με 
μικρά πελεκητά βημόθυρα. Επίσης, έχει παλαιές καλλιτεχνικές εικόνες με 
συνδυασμένα χρώματα και ήταν εμπλουτισμένη με ασημένια, παλαιάς τέχνης 
πολυκάνδηλα και με άλλα αφιερώματα.     
 Λειτουργεί επισήμως την τρίτη ημέρα του Πάσχα και το πρώτο Σάββατο των 
νηστειών, ως ανάμνηση του διά των κολλύβων θαύματος του Αγίου. Εκεί γίνεται και 
ο εσπερινός της Παρασκευής και στη συνέχεια, η πρώτη στάση του Ακάθιστου Ύμνου. 
Από τα παλαιότερα χρόνια, διαδοχικά οι κάτοικοι έκαναν αρτοκλασία, κάτι που 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τελείται το βράδυ της Παρασκευής μετά τον 
εσπερινό. Συγκεκριμένα, βάζουν το στάρι σε μεγάλα κάνιστρα και παίρνουν όλοι οι 
κάτοικοι (Σκάγιας 1979).     
 
4.12 Εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής 
 Έξωθεν της κωμοπόλεως και ανατολικά, προς το μέρος της Βούβας και σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κέντρο του Πλαισίου, κτίστηκε το μικρό 
Εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Όμως, το Εκκλησάκι έχει καταρρεύσει και τα 
τελευταία χρόνια έχει περιορισθεί σε εικόνισμα. Από την εν λόγω Εκκλησία πήρε η 
τοποθεσία το όνομά της (Σκάγιας 1979).      
 
4.13 Εκκλησία του Προφήτη Ηλία 
 Στο ύψωμα του "Αϊ Λιά" και σε υψόμερο 820 μέτρων είναι κτισμένη η Εκκλησία 
του Προφήτη Ηλία, του προστάτη του χωριού. Παλαιότερα, υπήρχε ένα μικρό 
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Εκκλησάκι. Όμως, το έτος 1926 οι μετανάστες της Αμερικής απέστειλαν στις 
επιτροπές ένα σεβαστό χρηματικό ποσό και με το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι 
κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες για την μεταφορά των αναγκαίων υλικών, κτίσθηκε εκ 
θεμελίων η νέα Εκκλησία. Έχει διαστάσεις 9,30 Χ 5,30 μέτρα, με περιμάντρωμα και 
έξι κελιά, εκ των οποίων τα τρία είναι στην βόρεια πλευρά και τα άλλα τρία στη νότια 
πλευρά.      
 Λειτουργούσε και πανηγύριζε κατά την εορτή του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, 
συγκεντρώνοντας πλήθος προσκυνητών και από τα περίχωρα. Παλαιότερα, υπήρχαν 
στο χωριό έως και τέσσερεις ιερείς, ένας εκ των οποίων ανέβαινε στον Αϊ Λιά και 
λειτουργούσε το Εκκλησάκι. Μάλιστα, αρκετοί χωριανοί πήγαιναν αποβραδίς και 
περνούσαν τη νύχτα στον Αϊ Λιά. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
προσκυνητές με τον παππά της ενορίας τους επισκέπτονταν την Εκκλησία για να 
τελέσουν την λειτουργία που είχαν τάξει. Ακόμη, αρκετός κόσμος πήγαινε στην 
Εκκλησία για να ανάψει τα καντήλια και να προσευχηθεί.     
 Κατά το έτος 1958, επισκευάσθηκε η στέγη και κατασκευάστηκε δεξαμενή 
χωρητικότητας δέκα περίπου κυβικών μέτρων νερού. Την επίβλεψη των έργων αυτών 
επιμελήθηκε ο Βασίλειος Αγγελόπουλος, καθώς ο αδελφός του, Μιχαήλ 
Αγγελόπουλος προσέφερε από την Αμερική όπου βρισκόταν, το χρηματικό ποσό των 
1.000 δολαρίων για τον σκοπό αυτό.        
 Τις ανωτέρω Εκκλησίες οι κάτοικοι τις πρόσεχαν και τις διατηρούσαν. Φρόντιζαν 
να μην προκληθούν ζημιές και όταν προέκυπτε ανάγκη επισκευής τους, όλοι ήταν 
πρόθυμοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία. Τις συντηρούσαν και τις 
καθάριζαν οι γυναίκες της κάθε γειτονιάς και του συνοικισμού όπου ανήκαν, 
θεωρώντας το καθήκον τους. Πολύ συχνά γινόταν και ιερουργίες, καθώς οι κάτοικοι 
άνοιγαν τα παρεκκλήσια και λειτουργούσαν (Σκάγιας 1979).       
         
4.14 Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 
 Το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου ήταν χτισμένο στην τοποθεσία "Πρασά". 
Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, λίγο πιο πάνω υπήρχε 
ένα ακόμη εκκλησάκι. Όμως, δυστυχώς σήμερα διακρίνονται τα ερείπιά τους 
(Σκάγιας 1979). 

 
 

4.15 Χαρακτηριστικό έθιμο της περιοχής του Γηρομερίου         
 Ένα συγκινητικό έθιμο αναβιώνει την Δευτέρα του Πάσχα στο χωριό Γηρομέρι 
Φιλιατών Θεσπρωτίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό ταφικό έθιμο στην Ελλάδα, που 
χάνεται στα βάθη των χρόνων και έχει τις ρίζες του στις αρχές του 18ου αιώνα.       
 Ειδικότερα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής στο νεκροταφείο, κάτοικοι, φίλοι και συγγενείς των νεκρών πηγαίνουν 
πάνω από τους τάφους τους. Εκεί, οι συγγενείς των νεκρών παραγγέλνουν τα 
αγαπημένα τραγούδια τους όσο ήταν εν ζωή και σε κάθε μνήμα ακούγεται και  το 
αντίστοιχο τραγούδι με  τη συνοδεία οργάνων. 
 Με αυτό το μοναδικό εθιμοτυπικό  και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, 
κάτοικοι  συγγενείς και φίλοι  σπάνε τη νεκρική σιωπή, αναπολούν στιγμές του 
παρελθόντος και με τους ήχους του κλαρίνου σε ηπειρώτικα τραγούδια γιορτάζουν 
την Ανάσταση με τους δικούς τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. 
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Έπειτα, ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί έξω από το νεκροταφείο, ενώ   το 
γλέντι  συνεχίζεται πόρτα-πόρτα σε όλα τα σπίτια του χωριού.  

    
5. Κυρά Βασιλική Κονταξή 
 
 Η Βασιλική Κονταξή του Χρήστου και της Ελένης Σκέντου γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα το έτος 1789, στο αρχοντικό σπίτι του Κονταξή στην Αμπολιάνα. Έμαθε 
γράμματα από ιερέα συγγενή της, ήταν βαθιά θρησκευόμενη και λατρευόταν από τον 
πατέρα της, που ήταν προύχοντας της περιοχής και τα αδέλφια της, τον οπλαρχηγό 
Γεώργιο Κίτσο και τους Νικόλαο και Ιωάννη Κονταξή. Εκείνη την εποχή, τα κορίτσια 
τα αρραβώνιαζαν μικρά λόγω του φόβου αρπαγής τους για τα χαρέμια των πασάδων 
και εν καιρώ τα πάντρευαν. Έτσι και η καλλονή Βασιλική ήταν αρραβωνιασμένη με 
το παιδί του Μάνθου Σαμαρά. Όμως, το 1805 έγινε έφοδος στρατευμάτων του Αλή 
Πασά στην Πλεσίβιτσα για τη σύλληψη του Χρήστου Κονταξή, ως υπεύθυνου κοπής 
κίβδηλων νομισμάτων και ακολούθησε η αρπαγή της νεαρής τότε (μόλις 16 ετών) 
Βασιλικής Κονταξή και ο εγκλεισμός της στο σαράι του τυράννου των Ιωαννίνων, Αλή 
Πασά.    
 Βέβαια, εκείνη εντόπισε το ευαίσθητο σημείο του τελευταίου, ήτοι την μεγάλη 
αδυναμία που έτρεφε προς το πρόσωπό της και την εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο. 
Ασκούσε τεράστια επιρροή στον σατράπη της Ηπείρου, του οποίου υπήρξε η 
τελευταία σύζυγος. Γι' αυτό άλλωστε, ο λαός τραγούδησε «Βασιλική προστάζει· 
Βεζύρ’ Αλή Πασά, βάλε φωτιά στα τόπια, κάψε τα Γιάννενα». Το παραδοσιακό 
τραγούδι «Βασιλική Προστάζει» περιγράφει τη γνωριμία του ζευγαριού, ενώ το ρήμα 
«προστάζει» δίνει έμφαση στην επιρροή που κατάφερε να ασκήσει στον σύζυγό της, 
όταν παντρεύτηκαν. Άλλο ένα συγκινητικό και ιστορικό δημοτικό τραγούδι είναι η 
<<Κυρά - Βασιλική>>, ένας ύμνος για την ηρωίδα της Θεσπρωτίας, που αγαπήθηκε 
από τους Ηπειρώτες για την προσφορά της.  
 Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ζούσε στο σαράι του Αλή Πασά, δεν έχασε την 
χριστιανική της πίστη και εκτελούσε τα χριστιανικά της καθήκοντα με θρησκευτική 
ευλάβεια στο παρεκκλήσι της, που λειτουργούσε κανονικά ως ναός με ιερέα καθ' όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, προστάτευε και τους χριστιανούς συμπολίτες της. 
Μάλιστα, δώρισε στο Ναό του Προφήτη Ηλία Πλεσιβίτσης δύο βημόθυρα, που 
βρίσκονται σε κορνίζες αριστερά και δεξιά του μεσαίου κλίτους. Λέγεται ότι έκανε και 
άλλες δωρεές, όπως δισκοπότηρα, θυμιατά και δίσκους και σε άλλους Ναούς.   
 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις παραδόσεις υποστηρίζεται ότι στην περιοχή των 
Τρικάλων, που αποτελούσε το Θεσσαλικό τσιφλίκι του Αλή Πασά, έκτισε σαράντα 
εκκλησίες, εκ των οποίων οι πέντε εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο: 
Οι εκκλησίες αυτές είναι ο Άγιος Νικόλαος της Φήκης (1805), ο Άγιος Νικόλαος του 
Ριζώματος, ο Άγιος Νικόλαος της Βασιλικής (1818), ο Άγιος Νικόλαος του Μεγάλου 
Κεφαλόβρυσου (1809) και ο Άγιος Νικόλαος των Μεγάλων Καλυβιών (1811). Οι άλλες 
εκκλησίες είναι: Ο Άγιος Γεώργιος Γλύνους (1818), η Κοίμηση της Θεοτόκου Γελάνθης 
(1818), η Παναγία της Μπρίπης, Μαγουλίτσας (1813), ο Άγιος Νικόλαος Καππά 
(1813), ο Άγιος Χαράλαμπος στη Λαζαρίνα (1813) κλπ.    
 Ακόμη, ο Τριαντάφυλλος Παπαζήσης γράφει χαρακτηριστικά ότι κατά την 
παράδοση, «για την κατασκευή του Αγίου Νικολάου Βασιλικής ο Αλή Πασάς έστειλε 
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τον πρωτομάστορά του Σάμπλο και κατασκεύασε μέσα στο χωριό ένα χαντάκι, που 
όριζε την περιοχή του ασύλου για τους χριστιανούς, που καταδίωκαν οι Τούρκοι». 
Στην ανατολική πλευρά του Ναού υπάρχει μάλιστα εντοιχισμένο ανάγλυφο της Κυρά-
Βασιλικής (0,53 Χ 0,90 μ.), ενώ στη νότια είσοδο του Ναού υπάρχει σκαλισμένη σε 
μαρμάρινη πλάκα η επιγραφή: «Ανεκαινίσθη εκ θεμελίων ο θείος ναός του Αγίου 
Νικολάου δι’ εξόδων των εγχωρίων, διά συνδρομής Βασιλικής αυθεντίσσης Βοϊβόντας 
και των αδελφών αυτής (…) εν έτει ΑΩΙΗ, Μαΐου ΙΒ (12 Μαΐου 1818)».   
 Επιπλέον, έγινε Βεζίρισσα, μυήθηκε στην Φιλική Εταιρία και βοήθησε 
ποικιλοτρόπως το Έθνος και τους χριστιανούς, δαμάζοντας ένα θηρίο, τον Αλή Πασά. 
Πρότεινε και διορίσθηκε ο αδελφός της, Γεώργιος Κίτσος Κονταξής, Διοικητής της 
φρουράς Φιλιατών, αποκτώντας έτσι η περιοχή χωριανό προστάτη για ορισμένα 
χρόνια. Ακόμη, έκτισε το σαράι στην Αμπολιάνα με την εποπτεία του Γεωργίου 
Κίτσου.    
 Συμπαραστάθηκε στον Αλή Πασά κατά την πολιορκία του από τα σουλτανικά 
στρατεύματα και κατέφυγε μαζί του τον Δεκέμβριο του 1821 στη Μονή του Αγίου 
Παντελεήμονα, στο Νησάκι της Παμβώτιδας. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αλή Πασά 
το 1822, η κυρά Βασιλική συνελήφθη και μεταφέρθηκε από τους Τούρκους στην 
Κωνσταντινούπολη. Απελευθερώθηκε με τη μεσολάβηση του Πατριάρχη Άνθιμου Γ' 
και παρέμεινε στο Πατριαρχείο για έξι χρόνια.  
 Μετά την ήττα του στόλου Τούρκων και Αιγυπτίων στη ναυμαχία του Ναυαρίνου, 
η Υψηλή Πύλη πήρε αυστηρά μέτρα και συνέλαβε την Κυρά-Βασιλική και όλους τους 
άλλους που είχαν μεταφερθεί μαζί της στην Κωνσταντινούπολη και τους εξόρισε στην 
Προύσα ως υπόπτους. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 1829 της δόθηκε η άδεια να 
επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε για λίγο (1830) στο ιδιόκτητο κτήμα της, 
στο χωριό Βοϊβόντα (σημερινή Βασιλική του Δήμου Καλαμπάκας), που της ανήκε ως 
τσιφλίκι και που προς τιμή της ονομάσθηκε Βασιλική.      
 Η περιπετειώδης ζωή της έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και το όνομά της 
σώθηκε σε παραδόσεις και σε δημοτικά τραγούδια. Ο Μιχάλης Καραγάτσης έχει 
γράψει ένα διήγημα με τίτλο "Βασιλική", εμπνευσμένο από την ομώνυμη 
προσωπικότητα, το οποίο περιέχεται στη συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα «Το 
νερό της βροχής».     
 Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Κυρά Βασιλική έζησε στο χωριό Κατοχή της 
Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας στην κατοχή της λίγα κτήματα που της παραχωρηθήκαν 
από τον Καποδίστρια και έναν πύργο (Γουλάς της Κυρά Βασιλικής) το 1830. 
Πρόκειται για τετράγωνο κτίριο που το μήκος της κάθε πλευράς του εξωτερικά φτάνει 
τα 6,5 μέτρα.      
 Στην Κoύλια η Κυρά-Βασιλική έζησε αυτοφυλακισμένη, διότι οι εμφανίσεις της 
ήταν σπάνιες. Μάλιστα, κάτοικοι της Κατοχής για να την υποχρεώσουν να 
εμφανίζεται, πήγαιναν κάτω από τα παράθυρά της και της τραγουδούσαν συνοδεία 
οργάνων. Διατηρώντας ακόμα την αρχοντική ομορφιά της και την αξιοπρέπεια της 
γυναίκας του Αλή Πασά, έζησε εκεί μέχρι το 1834, οπότε και πέθανε από δυσεντερία 
στο Αιτωλικό όπου και τάφηκε (Κώνστας). 
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Εικόνα 3. Η Κυρά Βασιλική Κονταξή (Σκάγιας, 1979). 
  
6. Συμπεράσματα 
 
 Η αναπτυξιακή πορεία της Χώρας σαφώς περνάει μέσα από τον τουρισμό, που 
αποτελεί την "βαριά βιομηχανία" της. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού 
και κυρίως του θρησκευτικού, κρίνεται απαραίτητη. Ο ρόλος της συμβολής και της 
ανάδειξης των θρησκευτικών μνημείων, στην ανάπτυξη του πλέον δυναμικού για την 
ελληνική οικονομία κλάδου, πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης. Η δύσκολη 
συγκυρία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, ώστε με την κατάλληλη προβολή, Μονές, 
Εκκλησίες, μουσεία, μνημεία, φυσικές ομορφιές και γενικά κάθε αξιοθέατο να 
αποτελέσει πόλο έλξης. Η Ήπειρος και η περιοχή των Φιλιατών, εκτός από τις  
σπάνιες φυσικές τους ομορφιές, δύνανται να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό 
τουριστών με τη μοναδική πολιτιστική - ιστορική κληρονομιά που διαθέτουν.           
 Βέβαια, η ορθή αξιοποίηση των μνημείων της Ορθοδοξίας, πέρα από την 
κατάλληλη προβολή χρειάζεται και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Ο διεθνής και ο 
εγχώριος ανταγωνισμός είναι μεγάλος και ο θρησκευτικός τουρισμός απαιτεί πλέον 
ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, βελτίωση των υποδομών και του μεταφορικού 
δικτύου, αναβάθμιση των καταλυμάτων, ένταξη σε νέες τεχνολογίες κλπ. Η βελτίωση 
του θρησκευτικού τουριστικού περιβάλλοντος θα επιτευχθεί με βιώσιμες λύσεις και 
όχι με μέτρα αποσπασματικού χαρακτήρα. Απαιτείται λοιπόν, η συστράτευση της 
πολιτείας και όλων των φορέων, σε μια συμμαχία που θα αγωνιστεί για την ανάπτυξη, 
την ώθηση και την αντιστροφή της όποιας αρνητικής εικόνας στον τομέα του 
θρησκευτικού τουρισμού.  
 Επομένως, σκόπιμο είναι: 
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 Να ενταχθεί το Πλαίσιο με τα αξιοθέατά του εντός των ταξιδιωτικών

προγραμμάτων-πακέτων των τουριστικών γραφείων της ευρύτερης

περιοχής της Ηπείρου, ώστε να διοργανώνονται εκδρομές προσκυνηματικού

χαρακτήρα.

 Ο Δήμος Φιλιατών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου να

συγκεντρώσει ενημερωτικό υλικό για την προώθηση του θρησκευτικού

τουρισμού στο Πλαίσιο.

 Να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ ή σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα η συντήρηση

και η αποκατάσταση τουλάχιστον των πιο σημαντικών μνημείων της

περιοχής, που βρίσκονται σε εξαθλιωμένη κατάσταση.

 Να διαθέτει η ευρύτερη περιοχή του Πλαισίου χάρτες, που θα διανέμονται

και θα καθοδηγούν τους επισκέπτες και θα τους υποδεικνύουν τη διαδρομή

και την θέση των μνημείων.
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Περίληψη 
 Ο Δήμος Φιλιατών αποτελείται από τους πρώην (Καποδιστριακούς) Δήμους 
Φιλιατών και Σαγιάδας. Η συνένωση του πεδινού και παράκτιου Δ.Σαγιάδας και του 
ορεινού Δ. Φιλιατών, χρήζει διερεύνησης των ενδεχόμενων ανομοιοτήτων και 
αντιθέσεων που παρουσιάζονται μεταξύ τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 
μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, της πληθυσμιακής σύνθεσης, της 
οικονομικής φυσιογνωμίας και των βασικών υποδομών αυτού, διερευνώντας τις 
έντονες αναπτυξιακές διαφορές και την όξυνση των ενδοδημοτικών ανισοτήτων 
μεταξύ των δύο Δημοτικών Ενοτήτων, και των Τοπικών Κοινοτήτων που τις 
απαρτίζουν. Η εργασία αποτελεί μια προσέγγιση στην ποσοτική ανάλυση των 
χωρικών ανισοτήτων, παρουσιάζοντας ένα μεθοδολογικό εργαλείο με απώτερο στόχο 
τη διαχείριση τους, διαμορφώνοντας μια νέα στρατηγική ανάπτυξης βάσει της οποίας 
αναδεικνύεται η ταυτότητα της περιοχής και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή 
παρουσιάζει.  
 
Abstract 
 The Municipality of Filiates consists of the former (Κapodistrian) Municipalities 
(M.)  of Filiates and Sagiada. Merging the lowland and coastal M. of Sagiada and the 
mountainous M. of Filiates, requires the investigation of the possible disparities and 
contrasts between them. The main reason of this study is to analyze the population of 
the area, its economic profile and its basic infrastructures, and by exploring the 
developmental differences and the spatial inequalities between municipal districts 
and local communities. This paper attempts to quantify spatial inequalities, 
presenting a methodological tool, aiming at the management and at the forming of a 
new development strategy that highlights the identity of the Municipality and its 
comparative advantages. 
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1. Εισαγωγή 
 
 Ο Δήμος Φιλιατών παρουσιάζει ένα κοινωνικοοικονομικό προφίλ διαφορετικό 
από τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Θεσπρωτίας. 
Αποτελεί το βορειότερο τμήμα της ΠΕ, ενώ συνορεύει με τη γειτονική Αλβανία, 
συνδυάζοντας ένα ιδιόμορφο τοπίο, συνεχόμενων εναλλαγών λόγω του παράκτιου και 
ορεινού χαρακτήρα του.  
 Οι αντιθέσεις που παρουσιάζει ένας Δήμος στο εσωτερικό του, συνθέτουν την 
ταυτότητα του, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, 
όσο και τις έντονες αναπτυξιακές διαφορές των επιμέρους περιοχών. Ο όρος χωρικές 
ανισότητες αναφέρεται στην ύπαρξη χωρικής ασσυμετρίας στην ανάπτυξη ενός 
γεωγραφικού επιπέδου (χώρα, περιφέρεια, δήμος, κ.λπ.) (Πολύζος, 2011), δηλαδή 
στην ανισόρροπη ανάπτυξη ενός χωρικού επιπέδου, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά, 
διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και μη περιοχών (Γοσποδίνη, 2008). 
Τα σημαντικότερα αίτια χωρικών ανισοτήτων αφορούν τόσο γεωγραφικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όσο και την οικονομική διάρθρωση ενός Δήμου, τη 
χαμηλή κινητικότητα εργασίας και κεφαλαίου, τις εξωτερικές οικονομίες και τους 
θεσμικούς, πολιτικούς παράγοντες (Πολύζος, 2011). Η έκφραση, το μέγεθος και η 
ποσοτική ανάλυση των χωρικών ανισοτήτων μπορούν να προσδιοριστούν υπό το 
πρίσμα διαφόρων πρακτικών, χρησιμοποιώντας δεδομένα που αφορούν 
πληθυσμιακά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά, βιοτικό επίπεδο, απασχόληση, ανάπτυξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, μετανάστευση, χωρική κατανομή υποδομών, 
τεχνολογική ανάπτυξη, κ.ά.  
 Ο Δήμος Φιλιατών, σύμφωνα με το Νόμο Καλλικράτη (3852/2010), έχει προκύψει 
από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Φιλιατών και Σαγιάδας. 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της υπόθεσης εργασίας, ότι ο 
Καλλικρατικός Δήμος Φιλιατών προέκυψε από τη συνένωση περιοχών με ανόμοια 
χαρακτηριστικά, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση των 
υφιστάμενων χωρικών ανισοτήτων και στη δημιουργία νέων. Στόχος της εργασίας 
είναι να μελετηθούν οι διαστάσεις των χωρικών ανισοτήτων που παρουσιάζει ο 
Δήμος, και να ληφθούν υπόψιν οι παράγοντες που αφορούν κυρίως το κοινωνικο-
οικονομικό προφίλ του και τις βασικές υποδομές που διαθέτει. Οι ποσοτικές 
μεταβολές του πληθυσμού και των απασχολούμενων του Δήμου, όσο και οι ποιοτικές, 
οι οποίες σχετίζονται με την ηλικιακή δομή και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, 
είναι δεδομένα που επηρεάζουν σημαντικά τις παραγωγικές διαδικασίες και την 
παραγωγικότητα της οικονομίας. (Πολύζος, 2011) 
 Η ανάλυση του φαινομένου των χωρικών ανισοτήτων στο Δήμο Φιλιατών, μπορεί 
να προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο. Στόχος είναι μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των χαρακτηριστικών που 
διέπουν τις χωρικές ανισότητες, να διατυπωθούν γενικές κατευθύνσεις, με σκοπό την 
άμβλυνση του φαινομένου και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής, καθιστώντας την ανταγωνιστική, και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τον 
καίριο ρόλο και την ευθύνη των πολιτικών και των αρμόδιων φορέων σε τοπική, 
περιφερειακή και εθνική κλίμακα (Πετράκος, 2004). 
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2. Μεθοδολογία 
 
 Η καταγραφή των χωρικών ανισοτήτων που παρουσιάζει μια ευρύτερη περιοχή, 
όπως προαναφέρθηκε, δύναται να μελετηθεί σε διάφορους τομείς. Η εργασία μελετά 
τις χωρικές ανισότητες του Δήμου Φιλιατών με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, την 
οικονομική φυσιογνωμία της περιοχής και τις υφιστάμενες υποδομές. Πιο αναλυτικά, 
διερευνά τις διαφορές μεταξύ των δύο Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) του Δήμου, της ΔΕ 
Σαγιάδας και της ΔΕ Φιλιατών, και των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) της κάθε μιας.  
 Τα στοιχεία που μελετήθηκαν προήλθαν από τη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
για το μόνιμο πληθυσμό1 στα έτη απογραφής 1991, 2001, και 2011, σε επίπεδο 
Τοπικών Κοινοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω στατιστικού απορρήτου (και 
χαμηλά επίπεδα πληθυσμού), τα στοιχεία σε επίπεδο ΤΚ ήταν ελλιπή, ωστόσο 
διεξήχθησαν τα απαραίτητα συμπεράσματα, με χωρική αναφορά, για τις ανισότητες 
μεταξύ των ΔΕ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την πληθυσμιακή δομή 
των ΤΚ (ηλικία και φύλο), το επίπεδο εκπαίδευσης, τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 
τους απασχολούμενους ανά τομέα και κλάδο δραστηριότητας και τους ανέργους. 
Επιπλέον, έγινε καταγραφή του κοινωνικού εξοπλισμού, κυρίως των υποδομών 
υγείας και εκπαίδευσης, με στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, τη 
Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου/Κέντρο Υγείας Φιλιατών.  
 Εν συνεχεία, όσον αφορά την επεξεργασία των ανωτέρω  δεδομένων, για την 
αποσαφήνιση αυτών και την ορθότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις χωρικές-
ενδοδημοτικές ανισότητες, παρήχθησαν δημογραφικοί δείκτες, ενώ 
πραγματοποιήθηκε μέτρηση των χωρικών συγκεντρώσεων και διαφοροποιήσεων 
(δείκτης τοπικής ειδίκευσης), καθώς και χαρτογράφηση των βασικών υποδομών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δημογραφικοί δείκτες που παρήχθησαν είναι ο δείκτης γήρανσης, 
όπου ως δείκτης γήρανσης αναφέρεται ο λόγος των ατόμων άνω των 65 ετών προς 
τους νέους ηλικίας κάτω των 15 ετών, ο δείκτης εξάρτησης, δηλαδή ο λόγος του 
πλήθους των ατόμων που έχουν ηλικία κάτω από 15 ετών και πάνω από 64 (τα άτομα 
που θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη) προς το πλήθος των ατόμων, που θεωρούνται ότι 
βρίσκονται σε ηλικία για να εργαστούν και να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της 
χώρας, από 15 ετών μέχρι 64 ετών και τέλος, ο δείκτης αναλογίας φύλων, δηλαδή ο 
λόγος του πληθυσμού των ανδρών προς τις γυναίκες. (Κοτζαμάνης, χ.η) Όσον αφορά 
την πληθυσμιακή σύνθεση υπολογίστηκαν τα ποσοστά του πληθυσμού άνω των 65 
ετών. Στα πλαίσια της ανάλυσης και αποσαφήνισης της οικονομικής διάρθρωσης του 
Δήμου, καθώς και των ανισοτήτων στο εσωτερικό του, μελετήθηκε ο Δείκτης Τοπικής 
Εξειδίκευσης ή Δείκτης Χωροθέτησης LQ (location quotient). Ο δείκτης 
υπολογίστηκε βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 2001 και 2011. Ο εν λόγω 
δείκτης είναι ένας από τους πλέον συνήθεις για την ταξινόμηση βασικών και μη 

                                                           
1 Ο μόνιμος πληθυσμός περιλαμβάνει τους κατοίκους που ήταν παρόντες και απογράφηκαν κατά την ημέρα 
της απογραφής και διαμένουν στον συγκεκριμένο τόπο τουλάχιστον 6 μήνες τον χρόνο. (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  
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βασικών τομέων σε περιπτώσεις όπου μελετάται η απασχόληση σε ΟΤΑ. 2Αποδίδει το 
μερίδιο της απασχόλησης σε έναν τομέα (ή κλάδο) ενός ΟΤΑ, σε σχέση με το μερίδιο 
της απασχόλησης στον τομέα (ή κλάδο) αυτό σε επίπεδο χώρας, ΠΕ, κ.λπ. (Πολύζος, 
2011). Παρήχθη δείκτης σε επίπεδο ΔΕ και ΤΚ, για τους τρεις τομείς δραστηριοτήτων, 
σε επιμέρους κλάδους τους, και για την ανεργία τόσο σε σύγκριση με την ΠΕ 
Θεσπρωτίας, όσο και με το Δήμο Φιλιατών. Η επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος Microsoft Office Excel, ενώ η 
χαρτογράφηση μέσω του Geographic Information System (GIS). 
 Στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το φαινόμενο των χωρικών ανισοτήτων στο 
Δήμο Φιλιατών, αλλά και στη διατύπωση γενικών κατευθύνσεων και πολιτικών για 
την περιοχή, λήφθηκαν υπόψιν ο υπερκείμενος και υποκείμενος σχεδιασμός 
(χωροταξικός, πολεοδομικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός) για το Δήμο, καθώς και 
τα αναπτυξιακά εργαλεία που ο Δήμος δύναται να χρησιμοποιήσει. 
 
3. Ανάλυση των χαρακτηριστικών του Δήμου: υφιστάμενη κατάσταση 
 
 Ο Δήμος Φιλιατών αποτελείται από τη ΔΕ Σαγιάδας (πρώην Καποδιστριακός 
Δήμος), η οποία συνίσταται από πέντε (5) ΤΚ, και τη ΔΕ Φιλιατών, αποτελούμενη από 
τη ΔΚ Φιλιατών και σαρανταμία (41) ΤΚ. Έδρα του Δήμου είναι οι Φιλιάτες, με 
πληθυσμό 2.512 κατοίκους, ενώ η συνολική έκταση του Δήμου αγγίζει τα 583 τ.χλμ. 
και κατέχει το 38% της έκτασης της ΠΕ Θεσπρωτίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δήμου Ηγουμενίτσας 2015-2019). Ο Δήμος συγκαταλέγεται στον κατάλογο Ορεινών 
Μειονεκτικών Δήμων (Ν. 4071/2012), γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη 
διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, κονδυλίων και φοροελαφρύνσεων για την περιοχή. 
Πρόκειται για παραμεθόρια περιοχή (Ν. 1892/1990),  γεωγραφικά απομονωμένη, 
ιδιαίτερα στο βορειότερο τμήμα της, στο όρος Τσαμαντά, χρήζοντας ιδιαίτερης 
διαχείρισης. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του, είναι ότι με το πρόγραμμα 
Καλλικράτης ενώθηκαν δύο ανόμοιοι Καποδιστριακοί Δήμοι,  ο, πεδινός και 
παράκτιος Δήμος Σαγιάδας, και ο ορεινός Δήμος Φιλιατών.  
 Στην περιοχή, το 47% των ΤΚ του Δήμου χαρακτηρίζονται ως ορεινές, το 34% ως 
ημιορεινές και μόλις το 19% ως πεδινές3, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1. Χαρακτηρισμός ΤΚ του Δήμου Φιλιατών βάσει ορεινότητας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

 
 

                                                           
2 Αν ο δείκτης δίνει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει ότι το μερίδιο της απασχόλησης στην 
εξεταζόμενη μορφή ευέλικτης απασχόλησης είναι μεγαλύτερο από τον εθνικό ή περιφερειακό (κ.λπ.) μέσο 
όρο (βασικός κλάδος). 
3 Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Υπουργική Απόφαση 82029/2230/16-7-1984. 

Χαρακτηρισμός ΤΚ βάσει ορεινότητας ΔΕ Φιλιατών ΔΕ Σαγιάδας 

Πεδινές 5 5 

Ημιορεινές  15 1 

Ορεινές 22 0 

Σύνολο 42 6 
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3.1 Πληθυσμιακές εξελίξεις και δημογραφικοί δείκτες 
 Μια από τις βασικές παραμέτρους διερεύνησης της άνισης χωρικής ανάπτυξης 
του Δήμου, είναι οι εξελίξεις στις χωρικές συγκεντρώσεις του πληθυσμού. Συνολικά, 
ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου το 2011 ανέρχεται σε 7.710 κατοίκους (το 18% του 
πληθυσμού της ΠΕ Θεσπρωτίας), ενώ το 77,4% του πληθυσμού συγκεντρώνεται στην 
ΔΕ Φιλιατών, και μόνο το 22,6% στη ΔΕ Σαγιάδας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τόσο 
οι ποσοτικές μεταβολές του πληθυσμού στις ΤΚ του Δήμου, όσο και οι ποιοτικές, οι 
οποίες σχετίζονται με την ηλικιακή δομή και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού.  
 Ο Δήμος Φιλιατών παρουσιάζει σημαντική μείωση πληθυσμού (μείωση 15,2% από 
το 2001 στο 2011) την τελευταία εικοσαετία, σε αντίθεση με την ΠΕ Θεσπρωτίας, της 
οποίας ο πληθυσμός αυξήθηκε από το 1991 στο 2001, ενώ διατηρείται σχεδόν 
σταθερός από το 2001 στο 2011. Η κατανομή του πληθυσμού στις διάφορες ΤΚ δεν 
παρουσιάζει ομοιομορφία, καθώς υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις στον αριθμό 
των κατοίκων στους οικισμούς της ΔΕ Φιλιατών και Σαγιάδας. Καμία ΤΚ της ΔΕ 
Σαγιάδας δεν παρουσιάζει μόνιμο πληθυσμό κατώτερο των 151 κατοίκων, σε αντίθεση 
με τους Φιλιάτες, όπου 9 ΤΚ έχουν πληθυσμό μικρότερο των 40 κατοίκων (π.χ. ΤΚ 
Καλλιθέας, Γαρδικίου, Κρυονερίου, Παλαμπά, Πλατάνου).  
 Προκειμένου να εξεταστεί η πληθυσμιακή εξέλιξη των ΤΚ του Δήμου Φιλιατών, 
υπολογίστηκε η σχετική και η απόλυτη μεταβολή του πληθυσμού για έτη 1991, 2001 
και 2011, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ΤΚ στο σύνολο του πληθυσμού 
του Δήμου. Η μείωση του πληθυσμού στη ΔΕ Φιλιατών οφείλεται κυρίως σε 
σημαντική πληθυσμιακή παρακμή των βορειοανατολικών ΤΚ, όπως στις ΤΚ 
Αμπελώνος (2001: 173, 2011: 52), Κερασοχωρίου (2001: 141, 2011: 49), (βλ. Χάρτη 1). 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω ΤΚ εμφάνιζαν υψηλές τιμές τόσο στο δείκτη 
γήρανσης, όσο και σε ποσοστά ηλικιών άνω των 65, το 2001. Όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 2, στην ορεινή ΔΕ Φιλιατών παρατηρείται, σε σύγκριση με τη ΔΕ 
Σαγιάδας, σημαντικότερη μείωση πληθυσμού, ειδικά από το 1991 στο 2001, και 
σχετικά υψηλές τιμές του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 4, γεγονός που 
μπορεί να συνδεθεί και με τα αυξημένα ποσοστά γηρασμένου πληθυσμού στην 
περιοχή. Ωστόσο, από το 2011 ως σήμερα, σε πολλές ΤΚ με αυξημένο γηρασμένο 
πληθυσμό, ο κίνδυνος αυξανόμενης παρακμής και ερήμωσης είναι εμφανής. 
 Το 2011, ο Μέσος Όρος ηλικίας των κατοίκων της ΔΕ Φιλιατών ανέρχεται στα 60 
έτη, με το μεγαλύτερο ΜΟ να εμφανίζεται στις ΤΚ Κρυονερίου, Μαλουνίου, Γολά και 
Αγίου Νικολάου,  και το μικρότερο ΜΟ στη ΔΚ Φιλιατών (43 έτη). Αντίθετα, ο ΜΟ της 
ΔΕ Σαγιάδας είναι  τα 45 έτη.  
 

                                                           
4 Ο ΜΕΡΜ δηλώνει τη μέση ετήσια μεταβολή του πληθυσμού μιας χωρικής ενότητας κατά την διάρκεια 
μιας περιόδου (θετική ή αρνητική) και υπολογίζεται βάσει του τύπου: Py= Px * (1+r)x-y, όπου Py είναι ο 
πληθυσμός στο έτος κατάληξης, Px είναι ο πληθυσμός στο έτος εκκίνησης και r η μέση ετήσια μεταβολή 
του πληθυσμού μεταξύ των ετών x και y. (Κοτζαμάνης, χ.η.) 
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Πίνακας 2. Πληθυσμιακή εξέλιξη της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Δήμου Φιλιατών και των ΔΕ που 
υπάγονται σε αυτόν. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιδία επεξεργασία) 

Χάρτης 1. Πληθυσμιακή εξέλιξη των ΤΚ. Απόλυτη και σχετική μεταβολή πληθυσμού από το 
2001 στο 2011. Πηγή: geodata, ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 
 

 Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζει και ο δείκτης γήρανσης στις δύο ΔΕ του 
Δήμου για το 2011, ενώ παρουσιάζεται σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2001. Η ΔΕ 
Φιλιατών παρουσιάζει τόσο στο σύνολο της, όσο και στις επιμέρους ΤΚ αυξημένες 
τιμές του δείκτη (ΔΕ Φιλιατών: 2001: 260%, 2011: 378,3%, ΤΚ Αγίων Πάντων: 2001: 
426,7%, 2011: 1140,9%, ΤΚ Κεραμίτσας: 2001: 284,6%, 2011: 530,2%) συγκριτικά με 
τη ΔΕ Σαγιάδας, στην οποία ο δείκτης, το 2011,  ανέρχεται στο 209,5% (έναντι 136% 
για το 2001) ενώ σε καμία ΤΚ της ΔΕ δεν παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 294%, με τις 
ΤΚ Σαγιάδας και Σμέρτου να φέρουν τιμές μεγαλύτερες του 200%, για το 2011. 
Σημαντικές ωστόσο είναι οι μεταβολές στο δείκτη γήρανσης από το 2001 στο 2011, 
καθότι η ΔΕ Σαγιάδας από 136,1 % για το 2001 έφτασε στο 209,4%. Ο δείκτης 
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ουσιαστικά αποτυπώνει την αναλογία ηλικιωμένων ατόμων σε κάθε 100 παιδιά-νέους 
(ο-14 ετών), και υποδηλώνει την αύξηση των ηλικιωμένων και τη μείωση των 
γεννήσεων. Οι τιμές που παρουσιάζει ο δείκτης στις ΤΚ του Δήμου είναι ιδιαίτερα 
υψηλές, καθώς ο μέσος όρος στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 70-120%.  
 Ο δείκτης εξάρτησης συνθέτει το προφίλ της κοινωνικής και οικονομικής δομής 
του Δήμου, καθώς παρουσιάζει τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών που αντιστοιχεί 
στα «παραγωγικά μέλη», δηλαδή δείχνει πόσα εξαρτώμενα άτομα αναλογούν σε κάθε 
100 παραγωγικά άτομα. Μεγαλύτερες τιμές του δείκτη εμφανίζονται στη ΔΕ 
Φιλιατών (2001: 82,9%, 2011: 83,6%), ιδίως στις ΤΚ Χαραυγής, Αναβρυτού. 
Κρυονερίου, Τσαμαντά και Λίστας. Όσον αφορά τη ΔΕ Σαγιάδας (2001: 43,3%, 2011: 
59,8%) ο δείκτης εξάρτησης βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση 
με τη ΔΕ Φιλιατών, παρόλα αυτά από το 2001 στο 2011 έχει σημαντική αύξηση. Οι 
τιμές του δείκτη στη ΔΕ Σαγιάδας κυμαίνονται κοντά στο μέσο όρο της χώρας, σε 
αντίθεση με τις ΤΚ της ΔΕ Φιλιατών.  
 Στην παρούσα έρευνα, ΤΚ με ιδιαίτερα γηρασμένο πληθυσμό θεωρήθηκαν αυτές 
οι οποίες εμφανίζουν δείκτη γήρανσης μεγαλύτερο του 280%, δείκτη εξάρτησης 
μεγαλύτερο του 60% και ποσοστό των ηλικιών άνω των 65 μεγαλύτερο του 40%. Από 
τις συνολικά 46 ΤΚ του Δήμου, οι 22, διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και ανήκουν 
όλες στη ΔΕ Φιλιατών, ενώ πρόκειται για ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Ενδεικτικά, 
κάποιες από αυτές είναι οι ΤΚ: Αναβρύτου, Αγίου Νικολάου, Κάτω Ξέχωρου, 
Φοινικίου, Λιάς, Λίστας, Μαλουνίου, Μηλέας, Παλαιοκλησίου, Αμπελώνος, 
Τσαμαντά. Οι εν λόγω ΤΚ εμφανίζουν τάσεις ερήμωσης, εγκατάλειψης και 
πληθυσμιακής παρακμής. Αξίζει να αναφερθεί πως οι πιο παρακμάζουσες ΤΚ του 
Δήμου, στις οποίες ο μόνιμος πληθυσμός δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα είναι οι 
Πλατάνου, Κρυονερίου, Αναβρυτού και Κάτω Ξέχωρου, οι οποίες είναι ορεινές και 
ανήκουν στη ΔΕ Φιλιατών.  
 Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου, προκύπτει ότι 
μεταξύ των ΔΕ Φιλιατών και Σαγιάδας δεν παρουσιάζονται σημαντικές 
διαφοροποιήσεις (βλ. Διάγραμμα 1). Ωστόσο, σε όλες τις κατηγορίες της εκπαίδευσης 
η ΔΕ Σαγιάδας υπερτερεί κατά ένα μικρό βαθμό, ενώ η ΔΕ Φιλιατών συγκεντρώνει 
περισσότερο πληθυσμό που εγκατέλειψε το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από το 
40% των κατοίκων, συνολικά, είναι απόφοιτοι Δημοτικού, ενώ μόλις 12-13% είναι 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, ο δείκτης αναλογίας φύλων για 
το μόνιμο πληθυσμό στις ΔΕ Φιλιατών και Σαγιάδας, παίρνει τιμές 108% και 101% 
αντίστοιχα, επομένως ο πληθυσμός ανδρών και γυναικών κυμαίνεται στα ίδια 
επίπεδα εντός του Δήμου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένοι στις επιμέρους ΤΚ (καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν σε επίπεδα ΔΕ 
και όχι ΤΚ).  
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Διάγραμμα 1. Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου πληθυσμού για το έτος 2011, ανά Δημοτική 
Ενότητα, (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιδία επεξεργασία) 
 
 Από την ανάλυση συμπεραίνεται ότι η πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου, δείχνει 
μια φθίνουσα πορεία, συνολικά, παρουσιάζοντας έντονες χωρικές ανισότητες μεταξύ 
των δύο ΔΕ. Η πλειονότητα των ΤΚ παρουσιάζουν έντονη πληθυσμιακή παρακμή, 
τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε σχετικές, με μοναδικές εξαιρέσεις τη ΔΚ Φιλιατών 
και κάποιες κυρίως ανατολικές ΤΚ (Ραβενής, Χαραυγής, Λεπτοκαρυάς, Γόλας, Κάτω 
Ξέχωρου) με ιδιαιτερώς μικρό, όμως, πληθυσμό. Η αύξηση πληθυσμού στην έδρα του 
Δήμου, αποδεικνύει και την μετεγκατάσταση των κατοίκων σε περιοχές με ευκαιρίες 
στον εργασιακό τομέα, και με εγγύτητα σε υποδομές. Η ΔΕ Φιλιατών εμφανίζει 
εντονότερα προβλήματα, σε σχέση με τη ΔΕ Σαγιάδας, καθώς πολλοί οικισμοί έχουν 
χάσει σημαντικό μέρος του πληθυσμού τους, και οι παραγωγικές ηλικίες 
απουσιάζουν, γεγονός που επηρεάζει τις παραγωγικές διαδικασίες και 
δραστηριότητες.  
  
3.2 Οικονομική φυσιογνωμία και παραγωγικές δραστηριότητες 
 Σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση της οικονομικής φυσιογνωμίας της 
περιοχής, αποτελεί η απασχόληση ανά τομέα παραγωγής, καθότι δείχνει το βαθμό 
ανάπτυξης των ΔΕ ή ΤΚ στον κάθε τομέα. Παρήχθη δείκτης ειδίκευσης σε επίπεδο ΔΕ 
και ΤΚ, για τους τρεις παραγωγικούς τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), 
καθώς και για επιμέρους κλάδους, όπως η μεταποίηση, οι κατασκευές, το εμπόριο και 
ο τουρισμός, τόσο σε σύγκριση με την ΠΕ Θεσπρωτίας, όσο και με το Δήμο Φιλιατών. 
 Το 2011, οι απασχολούμενοι στο Δήμο ανέρχονται στους 2.230, η πλειονότητα 
των οποίων εργάζεται στον πρωτογενή (42%) και τριτογενή τομέα παραγωγής (45%). 
Όσον αφορά το εσωτερικό του Δήμου, τα υψηλότερα ποσοστά απασχολουμένων 
εμφανίζει η ΔΕ Φιλιατών (κατέχει το 73% του συνόλου των απασχολούμενων στο 
Δήμο) λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού. Παρόλα αυτά συγκρίνοντας τα ποσοστά των 
απασχολούμενων σε σχέση με τον οικονομικώς ενεργό πληθυσμό, οι δύο ΔΕ 
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα (περίπου 84%). Ωστόσο, ο οικονομικά ενεργός 
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πληθυσμός προς το συνολικό πληθυσμό για τη ΔΕ Φιλιατών ανέρχεται σε 33%, ενώ 
στη ΔΕ Σαγιάδας σε 42%.  
 

Διάγραμμα 2. Ποσοστά απασχολούμενων ανά τομέα παραγωγής για το έτος 2011, ανά 
Δημοτική Ενότητα (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιδία επεξεργασία) 
 
 Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 2, στη ΔΕ Φιλιατών η πλειονότητα των 
απασχολούμενων εργάζεται στον τριτογενή τομέα, εν αντιθέσει με τη ΔΕ Σαγιάδας, 
όπου πρωταρχική θέση κατέχει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, με ποσοστό 63%. 
Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, δεν κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό μερίδιο στην 
απασχόληση του Δήμου. Συγκρίνοντας τα εν λόγω στοιχεία με τα δεδομένα της 
απογραφής για το 2001, παρατηρείται μείωση των απασχολούμενων στο Δήμο, της 
τάξεως του 22%. Τη μεγαλύτερη μείωση στη ΔΕ Φιλιατών παρουσιάζει ο 
δευτερογενής τομέας (36%), έπειτα ο πρωτογενής (24%), και τέλος ο τριτογενής (7%). 
Η πλειονότητα των ΤΚ της ΔΕ Φιλιατών είτε ακολουθεί την ίδια πτωτική πορεία, είτε 
παραμένει σε σχετικά ίδια επίπεδα, με εξαίρεση τη ΔΚ Φιλιατών, η οποία παρουσιάζει 
αύξηση 27,8% στο πρωτογενή τομέα, ενώ μειώνεται κατά 12,9% ο δευτερογενής. Οι 
μόνες ΤΚ της ΔΕ Φιλιατών οι οποίες παρουσιάζουν μικρή αύξηση στην απασχόληση 
από το 2001 στο 2011 είναι οι ΤΚ Παλαιοκλησίου και Ραβενής. Το ποσοστό μεταβολής 
των απασχολούμενων στη ΔΕ Σαγιάδας μειώνεται κατά 28%, και κυρίως οφείλεται σε 
μειώσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με 34% και 22% αντίστοιχα. Η ΤΚ 
Σαγιάδας κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης -εντός της ΔΕ- (35%), ιδίως στον 
πρωτογενή τομέα (43,5%). 
 Ο δείκτης τοπικής ειδίκευσης που παρήχθη, παρουσιάζει ως βασικό τομέα 
παραγωγής στο Δήμο, τον πρωτογενή. Ο δείκτης εμφανίζει τιμή 2, δηλαδή ο 
πρωτογενής τομέας είναι περισσότερο ανεπτυγμένος από ότι είναι στην ΠΕ 
Θεσπρωτίας, ενώ οι άλλοι δύο τομείς εμφανίζονται ως μη βασικοί. Στην προσπάθεια 
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να αποσαφηνιστεί η οικονομική διάρθρωση στο εσωτερικό του Δήμου, υπολογίστηκε 
ο δείκτης σε σύγκριση με το Δήμο. Έτσι, προέκυψε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι 
περισσότερο ανεπτυγμένος, στη ΔΕ Σαγιάδας (LQ=1,49) από ότι στο Δήμο, και άρα 
εμφανίζει εξαγωγικό πλεόνασμα, ενώ βασικοί τομείς για τη ΔΕ Φιλιατών είναι ο 
δευτερογενής, (LQ=1,09) και ο τριτογενής, (LQ=1,14). Η ΔΕ Φιλιατών εμφανίζει 
διακυμάνσεις στο εσωτερικό της, με εξαίρεση τη ΔΚ Φιλιατών η οποία παρουσιάζει 
ως βασικούς τομείς τον δευτερογενή και τον τριτογενή. Άλλες ΤΚ όπως οι 
Κυπαρίσσου, Κοκκινιάς και Παλαιοκκλησίου έχουν ανεπτυγμένο το πρωτογενή 
τομέα. Οι ΤΚ που ανήκουν στη ΔΕ Σαγιάδας παρουσιάζουν ως αποκλειστικό βασικό 
τομέα τον πρωτογενή. 
 Με στόχο να υπογραμμιστεί το που οφείλεται τελικά η ανάπτυξη του κάθε τομέα, 
εξετάστηκαν επιμέρους κλάδοι δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, από το 
δευτερογενή τομέα παραγωγής μελετήθηκαν οι κλάδοι μεταποίησης και κατασκευών, 
και από τον τριτογενή τομέα, το εμπόριο και ο τουρισμός. Δυστυχώς, στοιχεία για 
επιμέρους κλάδους του πρωτογενούς τομέα δεν είναι διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να 
μην υπολογιστεί δείκτης τοπικής ειδίκευσης για τις κτηνοτροφία, γεωργία και αλιεία, 
παρότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος.  
 Ο δευτερογενής τομέας στηρίζεται στο κλάδο των κατασκευών, καθώς το 55,6% 
των απασχολούμενων του δευτερογενούς τομέα εργάζεται εκεί, και μόνο το 7,3% του 
συνόλου των απασχολούμενων (και στους τρεις τομείς) εργάζεται στις κατασκευές. Η 
ΔΕ Φιλιατών είναι η μοναδική που έχει εξειδίκευση στον κλάδο των κατασκευών, 
καθότι ο δείκτης τοπικής ειδίκευσης παίρνει τιμή 1,1. Ο δεύτερος σημαντικότερος 
κλάδος του δευτερογενή τομέα είναι η μεταποίηση, καθώς αγγίζει το 41% του 
δευτερογενούς. Η πιο ανεπτυγμένη ΔΕ σε σχέση με το Δήμο είναι η ΔΕ Φιλιατών 
(LQ=1.1), και ιδιαιτέρως η ΤΚ Λεπτοκαρυάς, ενώ εξαίρεση στη ΔΕ Σαγιάδας αποτελεί 
η ΤΚ Σαγιάδας, η οποία αποτελεί τη μοναδική ΤΚ της εν λόγω ΔΕ που παρουσιάζει ως 
βασικό της κλάδο τη μεταποίηση. Σχετικά με τον τριτογενή τομέα, τα υψηλότερα 
ποσοστά συμμετοχής κατέχουν οι κλάδοι οι συναφείς με διοικητικές λειτουργίες, 
εκπαίδευση και κοινωνική ασφάλιση και υγεία, ενώ το 20% προέρχεται από το κλάδο 
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το εμπόριο αποτελεί βασικό τομέα μόνο για τη 
ΔΕ Φιλιατών, ιδίως για τη ΔΚ Φιλιατών (LQ=1,40) και τις ΤΚ Χαραυγής (LQ=4,2) και 
Κυπαρρίσου (LQ=1,61). Για τη ΔΕ Σαγιάδας, εξαίρεση αποτελεί η ΤΚ Ραγίου, καθώς 
το 14% του συνόλου των απασχολούμενων ασχολείται με το εμπόριο (και το 41% των 
απασχολουμένων του δευτερογενούς) και θεωρείται ΤΚ με εξαγωγικό πλεόνασμα, 
(LQ=1,6). Ο τουριστικός κλάδος δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος κλάδος στο Δήμο, 
και δεν αποτελεί βασικό κλάδο δραστηριότητας σε καμία ΤΚ. Οι πιο ανεπτυγμένες 
τουριστικά ΤΚ, βάσει των απασχολούμενων, είναι οι ΤΚ Ξέχωρου, Πλαισίου και 
Σαγιάδας, με ποσοστά απασχολούμενων στο τουριστικό κλάδο, σε σχέση με το 
σύνολο, 23,1%, 12,5% και 14,3% αντίστοιχα.  
 Τέλος, σημαντικό μέρος της οικονομικής δομής του Δήμου και του εργατικού του 
δυναμικού, είναι η ανεργία. Τα ποσοστά ανεργίας στο Δήμο, είχαν ανοδική πορεία 
από το 2001 στο 2011,  ακολουθώντας την εθνική τάση. Ιδιαιτέρως αυξημένα ποσοστά 
ανεργίας παρουσιάζουν οι ΤΚ της ΔΕ Φιλιατών σε σύγκριση με τις ΔΕ Σαγιάδας. 
Υπολογίζοντας τα ποσοστά ανέργων και το δείκτη τοπικής ειδίκευσης για την 
ανεργία, προκύπτει ότι οι πιο αδύναμες ΤΚ είναι αυτές που διαθέτουν ποσοστά 
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ανεργίας μεγαλύτερα του 30%, σε συνδυασμό με τιμές του δείκτη LQ μεγαλύτερες 
του 2, και πρόκειται για τις εξής: Γολάς, Γιρομερίου, Πηγαδούλια, Αετού και 
Κουρεμαδίου, οι οποίες υπάγονται στη ΔΕ Φιλιατών. Τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας στη ΔΕ Σαγιάδας ανήκουν στις ΤΚ Σμέρτου (28%) και Ραγίου (24%), ενώ 
είναι οι μοναδικές ΤΚ της ΔΕ που παρουσιάζουν τιμές LQ μεγαλύτερες του 1, 1,34 και 
1,58 αντίστοιχα. 
 Η συνολική εικόνα για τις οικονομικές αντιθέσεις μεταξύ των ΔΕ, δείχνει πως η 
πεδινή και παράκτια ΔΕ Σαγιάδας είναι περισσότερο ανεπτυγμένη από τη ΔΕ 
Φιλιατών, καθώς ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, σε συνδυασμό με τις 
«παραγωγικές» ηλικίες, βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στη Σαγιάδα. Η τάση προς 
την μονοτομεακή ανάπτυξη της ΔΕ Σαγιάδας στον πρωτογενή τομέα, και η 
μεγαλύτερη συμμετοχή της στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη τη 
ΠΕ Θεσπρωτίας, οφείλεται κυρίως στις ανεπτυγμένες γεωργικές δραστηριότητες, 
καθώς και σε δραστηριότητες όπως οι υδατοκαλλιέργειες και η αλιεία, και λιγότερο 
στην κτηνοτροφία, η οποία αναπτύσσεται στην ορεινή ΔΕ Φιλιατών. Το γεγονός ότι η 
ΔΕ Φιλιατών ειδικεύεται κυρίως στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα εξηγείται από 
τη συγκέντρωση των βασικών λειτουργιών κυρίως στην έδρα του Δήμου. Απαιτείται 
η άμεση λήψη μέτρων για την ανακοπή της μείωσης των απασχολούμενων και των 
υψηλών επιπέδων ανεργίας, ιδίως στην ΔΕ Φιλιατών.  
 
3.3 Υποδομές 
 Οι βασικές υποδομές που εξετάστηκαν για το Δήμο αφορούν κυρίως τις υποδομές 
εκπαίδευσης και υγείας, με την πλειονότητα αυτών να χωροθετούνται στη ΔΕ 
Φιλιατών ιδίως, στην έδρα του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υποδομές 
εκπαίδευσης, λειτουργούν συνολικά έξι νηπιαγωγεία και μόνο τρία δημοτικά σχολεία5 
(Πίνακας 3). Η ΔΕ Φιλιατών διαθέτει τρία νηπιαγωγεία, κυρίως μονοθέσια, τα δύο εκ 
των οποίων βρίσκονται στην έδρα του Δήμου. Τα μοναδικά δημοτικά σχολεία που 
λειτουργούν στην περιοχή είναι δύο στην ημιορεινή (Η) ΔΚ Φιλιατών, στους Φιλιάτες 
και ένα εξαθέσιο στην πεδινή (Π) ΤΚ Σαγιάδας, στη Σαγιάδα, όπου το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος φοιτούσαν 65 μαθητές. Οι μοναδικές υποδομές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης λειτουργούν στην έδρα του Δήμου. Τα τελευταία χρόνια, από το 2011 
μέχρι σήμερα έχουν καταργηθεί σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
νηπιαγωγεία της ορεινής (Ο) ΤΚ Αγίων Πάντων και (Ο) Τσαμαντά (ΦΕΚ 
440/Β/2011),  (Ο) Κεραμίτσας (με ΚΥΑ του 2012), και το νηπιαγωγείο (Π) 
Παλαιοχωρίου (ΦΕΚ 1826/Β/2016), ενώ συγχωνεύτηκαν το 1ο και 3ο νηπιαγωγείο 
Φιλιατών (ΦΕΚ 1826/Β/2016). Επίσης το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 διεκόπη η 
λειτουργία των δημοτικών σχολείων Αετού (Η) και Αγίων Πάντων (ΦΕΚ 
440/Β/2011).  
 Όσον αφορά τη χωρική κατανομή των υποδομών εκπαίδευσης, στο σύνολο τους, 
τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται αποκλειστικά σε πεδινές 
(Λεπτοκαρυάς, Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης) και ημιορεινές (ΔΚ Φιλιατών και ΤΚ 
Σαγιάδας) περιοχές, ενώ τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντώνται στην 

                                                           
5 Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. 
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έδρα του Δήμου. Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που έχουν 
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αφορούν κυρίως τις ορεινές ΤΚ του Δήμου.  
 
Πίνακας 3. Υποδομές εκπαίδευσης ανά Δημοτική Ενότητα (Πηγή: Δήμος Φιλιατών, 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας)  
 

Βαθμίδα εκπαίδευσης ΔΕ Φιλιατών ΔΕ Σαγιάδας 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  (5) (4) 

Νηπιαγωγεία (3) (3) 

1ο Ν. Φιλιατών (2Θ) + 
 

2ο Ν. Φιλιατών (1Θ) + 
 

Ν. Λεπτοκαρυάς (1Θ) + 
 

Ν. Ασπροκκλησίου (1Θ) 
 

+ 

Ν. Σαγιάδας (1Θ)  
 

+ 

Ν. Κεστρίνης (1Θ)  
 

+ 

Δημοτικά Σχολεία (2) (1) 

1ο Δ. Φιλιατών (7/Θ) + 
 

2ο Δ. Φιλιατών (6/Θ) + 
 

Δ.Ασπροκκλησίου-Σαγιάδας (6/Θ) 
 

+ 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (3) (0) 

Γυμνάσια (1) (0) 

Γ. Φιλιατών + 
 

Λύκεια (2) (0) 

ΓΕΛ Φιλιατών  + 
 

ΕΠΑΛ Φιλιατών + 
 

 
 Στους Φιλιάτες βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας Φιλιατών της ΠΕ 
Θεσπρωτίας, το οποίο επεκτάθηκε το 20046, σε έκταση συνολικά 4.500 τ.μ. 
διαθέτοντας 90 κλίνες (65 και 25 νέες). Τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) του Δήμου που 
υπάγονται στο Γενικό Νοσοκομείο, είναι τα εξής: ΠΙ Λεπτοκαρυάς (Π), Γαρδικίου 
(Η), Αγίων Πάντων (Ο), Λιάς (Ο), Λίστας (Η), Παλαιοχωρίου (Π), και Κεραμίτσης (Ο) 
στη ΔΕ Φιλιατών, και ΠΙ Σαγιάδας (Η) στη ΔΕ Σαγιάδας. Ως ΠΙ προβληματικών και 
άγονων περιοχών, με δυνατότητα παροχής οικονοµικών κινήτρων σε ιατρούς 
υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά, έχουν 
χαρακτηριστεί (ΚΥΑ Α2γ/οικ. 43080 στις 9/6/2016), τα ΠΙ Αγίων Πάντων, Λιάς, 
Λίστας και Παλαιοχωρίου, ενώ τα υπόλοιπα έχουν χαρακτηριστεί ως άγονα (ΦΕΚ 
73/Α/1987).  Σύμφωνα με την 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, τα ΠΙ με 
υπηρετούντες αγροτικούς ιατρούς, εκτός του Γενικού νοσοκομείου Φιλιατών είναι 
όλα πλην του ΠΙ Γαρδικίου.  

                                                           
6 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1017/Δ/2014 περί Επέκτασης του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ.Φιλιατών 
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 Λοιπές υποδομές όπως Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, λειτουργεί 
στο Δήμο, στους Φιλιάτες.  Τα δύο εν λειτουργία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι 
στη ΔΕ Φιλιατών, στους Φιλιάτες, και στη ΔΕ Σαγιάδας, στο Ασπροκκλήσι.  
Δραστηριότητες αθλητισμού απαντώνται στις ΤΚ Φιλιατών (Εθνικό στάδιο Φιλιατών 
και Κλειστό γυμναστήριο), Ασπροκκλησίου (Γήπεδο ποδοσφαίρου), Κεραμίτσας 
(Γήπεδο Μπάσκετ), Κεστρίνης (Γήπεδο ποδοσφαίρου) και Σαγιάδας (Γήπεδο 5χ5)7. 
Τέλος, στην έδρα του Δήμου λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Βιβλιοθήκη, Φιλαρμονική και Δημοτικό Ωδείο. Οι σημαντικότερες πολιτιστικές 
υποδομές αφορούν κυρίως μοναστήρια, το Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου και τους 
τέσσερις παραδοσιακούς οικισμούς, Φοινίκι, Πλαίσιο, Γιρομέρι, Καμιτσάνη, 
Φανερωμένη, Σαγιάδα (ΦΕΚ 594/Δ/1978).  Βασικές υποδομές οι οποίες στηρίζουν 
την ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τις μεταφορές. 
Οι μετακινήσεις εντός του Δήμου, ιδιαίτερα στις πιο απομονωμένες περιοχές, στα 
βορειότερα τμήματα του Δήμου, δεν είναι εύκολες λόγω ελλείψεων στα δρομολόγια 
των υπεραστικών λεωφορείων. 

Χάρτης 2. Βασικές υποδομές Δήμου Φιλιατών (Πηγή: geodata, ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΦΕΚ 594/Δ/1978,  
Δήμος Φιλιατών, 6η Υγειονομική Περιφέρεια, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, και ιδία επεξεργασία) 
 
 Η χωρική συγκέντρωση των βασικών υποδομών, παρουσιάζει μια σχετική 
ομοιομορφία ανάμεσα στις δύο ΔΕ, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην έδρα του 
Δήμου. Ωστόσο η έλλειψη τους, συνολικά, είναι εμφανής, ενώ πλήθος αυτών, κυρίως 
                                                           
7  Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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σχολεία, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους τα τελευταία 15 χρόνια, δυσχεραίνοντας 
τη συγκράτηση αλλά και προσέλκυση νέου πληθυσμού. Σημαντικό κομμάτι για τη 
χωρική κατανομή των υποδομών είναι η εγγύτητα σε αυτές, και ο βαθμός 
προσβασιμότητας. Οι ελλείψεις στις μεταφορικές υποδομές (μέσα συγκοινωνίας), 
δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των κατοίκων στις ορεινές ΤΚ του Δήμου Φιλιατών, 
ιδίως όταν πρόκειται για πρόσβαση σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης. Είναι 
αντιληπτό ότι οι υποδομές στις ΤΚ συνδέονται άμεσα με τις πληθυσμιακές 
μετακινήσεις, το μαρασμό και την πληθυσμιακή αποψίλωση των περιοχών. Ακόμα και 
ΤΚ με γηρασμένο πληθυσμό απαιτούν εγγύτητα με βασικές υποδομές υγείας, όπως 
Περιφερειακά Ιατρεία. 
 
4. Γενικές Κατευθύνσεις άμβλυνσης των χωρικών ανισοτήτων 
 
 Οι χωρικές ανισότητες του Δήμου Φιλιατών, προκύπτουν ουσιαστικά από τις 
έντονες αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των ορεινών και των πεδινών- παράκτιων 
περιοχών του Δήμου. Η συνένωση δύο ανόμοιων χωρικών επιπέδων με το Ν. 
Καλλικράτη, καθώς και ο αρχικός του στόχος, δηλαδή η αποκέντρωση των 
διοικητικών λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, φαίνεται πως έχει αποτύχει, εντείνοντας 
την όξυνση των ενδοδημοτικών ανισοτήτων σε θέματα που αφορούν τόσο την 
προσβασιμότητα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (έδρα του Δήμου), όσο και την 
ανισόρροπη ενίσχυση (πολιτική και χρηματοδοτική) των ΤΚ του Δήμου. Στόχος είναι 
μέσω της διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, να μειωθεί η 
οξύτητα του φαινομένου. Τα μέσα επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης είναι από τη μία 
οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες από την κεντρική και τοπική εξουσία, και από την 
άλλη η κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των 
τοπικών πλεονεκτημάτων και των διαθέσιμων πόρων.  
 Η ενεργώς συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των αποδήμων, στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεί βασικό μοχλό για την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων μέσα από τη 
διασφάλιση συναίνεσης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και την ανταλλαγή 
πληροφορίας (Στρατηγέα, 2015), καθώς και για την άμβλυνση των αντιθέσεων, 
οδηγώντας παράλληλα στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.  
 Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των απασχολούμενων και η πληθυσμιακή 
παρακμή που παρουσιάζουν οι περισσότερες ΤΚ του Δήμου, δύναται να 
αντιμετωπιστούν με την παροχή κινήτρων για ενασχόληση των κατοίκων κυρίως με 
τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, και στη συνέχεια με τον τριτογενή 
τομέα, έχοντας ως απώτερο στόχο την πολυκλαδική και όχι τη μονοτομεακή 
ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση των 
εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, με γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Τέτοιου 
είδους κίνητρα μπορούν να δοθούν μέσω της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, 
τις επιχορηγήσεις, καθώς και την εκμίσθωση γηπέδων έναντι μικρού αντιτίμου, σε 
συνδυασμό με την διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης, εξειδίκευσης και 
κατάρτισης. Έχοντας αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, και τις εξαγωγές, υπάρχουν οι 
δυνατότητες ανάπτυξης του μεταποιητικού κλάδου που φθίνει στην περιοχή, μέσω 
κονδυλίων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, και μέσω της πιστοποίησης 
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τοπικών προϊόντων. Βάση των παραπάνω αποτελεί και η προώθηση των 
συνεταιρισμών, η οποία μπορεί να ενισχυθεί με αναπτυξιακά διεθνή ή Ευρωπαϊκά 
προγράμματα ενίσχυσης συνεταιρισμών (π.χ. Αναπτυξιακό πρόγραμμα Αποστολή 
2018-2019). Έμμεσες νέες θέσεις εργασίας των ανωτέρω, αφορούν τον τριτογενή 
τομέα δραστηριότητας, είτε με σημεία διάθεσης τοπικών προϊόντων, είτε με την 
προώθηση μιας ήπιας, εναλλακτικής μορφής τουριστικής ανάπτυξης, τον 
αγροτουρισμό. Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού αποτελεί μια νέα τάση διεθνώς, 
συνεχώς αναπτυσσόμενη, καθότι πρόκειται για μια μορφή τουρισμού δίχως 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, όπου οι τουρίστες συμμετέχουν στις αγροτικές 
διαδικασίες, και παράλληλα σε πολιτιστικές περιηγήσεις (επισκέψεις σε μονές 
παραδοσιακούς οικισμούς, κ.α.) και σε αθλητικές δραστηριότητες (πεζοπορία, 
ράφτινγκ, κ.α.) (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2010), διατηρώντας 
έτσι τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής.  
 Στόχος είναι η διατήρηση της ειδίκευσης στο πρωτογενή τομέα του Δήμου, 
ενισχύοντας την έως τώρα τοπική ταυτότητά του, με διαδικασίες μεταποίησης και 
πιστοποίησης προϊόντων καθώς και προβολής τους, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 
του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής. Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων, οι 
σχετικές χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. είναι το τρέχον Τοπικό Πρόγραμμα 
CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, όπως 
δράσεις για «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» και 
«Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» (Αναπτυξιακή 
Ηπείρου Α.Ε.), καθώς και  το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την 
ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (σχήματα 
συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας) για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση 
πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020). 
 Κυρίαρχη προτεραιότητα είναι η περιοχή να διατηρήσει την τοπική, πολιτιστική 
της ταυτότητα, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική της κληρονομιά, είτε πρόκειται για 
υλική είτε για άυλη. Δίνοντας βαρύτητα στην αξιοποίηση υποδομών όπως π.χ. Αρχαία 
Γιτάνη, Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου, Χάνια της ευρύτερης περιοχής, κ.α., καθώς 
και οργανώνοντας, προωθώντας και διαφημίζοντας παραδοσιακές εκδηλώσεις με 
τοπικά ήθη και έθιμα.  Παράλληλα απαιτείται η ενεργώς συμμετοχή πολιτιστικών 
συλλόγων, η οποία δύναται να συμβάλλει στην ανάδειξη μιας ισχυρής πολιτιστικής 
ταυτότητας, όχι μόνο για την προσέλκυση τουριστών αλλά κυρίως για την 
προσέλκυση νέων κατοίκων και τη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού. Στα 
πλαίσια της παρούσας δράσης συγκαταλέγεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας», με 
στόχο την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων ως εστίες τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας. (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
 Μέριμνα των αρμόδιων φορέων θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών υποβαθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά δραστηριότητες όπως παράνομο κυνήγι, αλόγιστη χρήση εδαφοβελτιωτικών 
και  παράνομη βοσκή. Η χωροθέτηση κτηνοτροφικού πάρκου (ΠΑΑ 2014-2020) στην 
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περιοχή θα ήταν λύση που θα εξυπηρετούσε τους κτηνοτρόφους της περιοχής, 
μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον. 
Όσον αφορά την έντονη ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα στη Σαγιάδα, η 
ανάπτυξή της με καθορισμό ζώνης «Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων»  από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Ηπείρου, είναι απαραίτητη, για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
 Ως παραμεθόρια περιοχή, ο Δήμος δύναται να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με 
την όμορη Αλβανία, προωθώντας ένα ιδιαίτερο τοπίο διασυνοριακού ενδιαφέροντος. 
Το πρόγραμμα INTERREG IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, (THEMA), έχει στόχο 
να  ενισχύσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής μέσω νέων 
«έξυπνων» τεχνολογιών και θεματικού τουρισμού, προσελκύοντας νέο κοινό και 
προσφέροντας ποιοτικές και προηγμένες υπηρεσίες (π.χ.εφαρμογές) στους χρήστες-
τουρίστες (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020). 
 Αξίζει να σημειωθεί, ότι το γεγονός πως πρόκειται για έναν ορεινό και μειονεκτικό 
ΟΤΑ, ενισχύει τις χρηματοδοτήσεις καθώς και το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων 
και επιδοτήσεων, όπως τις επιδοτήσεις νέων αγροτών. Διευρύνονται έτσι οι 
δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής, μειώνοντας τις ενδοδημοτικές ανισότητες, 
ενεργοποιώντας τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητα τους (εκπαίδευση και εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών), με τη 
ταυτόχρονη πάντα ορθολογική διαχείριση των πόρων. Τα τελευταία χρόνια η 
ερήμωση των οικισμών αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ η μαζική κατάργηση 
σχολείων και υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο εντείνει τη μορφή 
εγκατάλειψης. Ωστόσο, οι άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας θα συμβάλλουν 
καθοριστικά στη διατήρηση του πληθυσμού, προσελκύοντας νέους κατοίκους και 
πείθοντας απόδημους να επιστρέψουν στην πατρίδα, δίνοντας ζωή στους ορεινούς 
οικισμούς. 
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Περίληψη 

Η αστικοποίηση του πλανήτη πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, την 
ίδια στιγμή που οι πόλεις έλκουν μαζικά ανθρώπους κάποιοι αποφασίζουν να τις 
εγκαταλείψουν για να ζήσουν σε ορεινές περιοχές. Δεν κινητοποιούνται από την 
αναζήτηση εργασίας, αλλά από την επιθυμία να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, 
μέσα στη φύση, σε επαφή με τη γη και τους ανθρώπους. Αναζητούν μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Γνωστοί ως amenity migrants (Μετανάστες Ποιότητας Ζωής), 
αποτελούν ένα φαινόμενο επανακατοίκησης του ορεινού χώρου, τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Είναι, κυρίως, νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με νέα 
δεδομένα και ηλικιωμένοι που έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο ζωής επιστρέφουν 
ξανά στις ρίζες τους, στον τόπο καταγωγής τους για να ζήσουν όπως αυτοί επιθυμούν. 
Η εργασία διερευνά το φαινόμενο των ΜΠΖ, γενικά, και ειδικά στην περιοχή της 
Μουργκάνας. Κατάλληλος σχεδιασμός και δράσεις μπορούν να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις ώστε οι ορεινοί οικισμοί της Μουργκάνας να ξαναζωντανέψουν μέσα 
από την προσέλκυση Μεταναστών Ποιότητας Ζωής. 

 
 

Abstract 
Global urbanization is rapid. However, at the same time that cities massively  

attract population some people decide to abandon them, in order to live in mountain 
regions. They aren't motivated in search of employment but by their desire to live in a 
better environment, in nature, in contact with the land and the people. They seek for 
a better quality of life. Known as amenity migrants, they constitute a re-inhabitation 
of mountain regions phenomenon, during the last twenty years. They are, mainly, 
young people who want to restart their lives under new conditions and elders who 
have completed a first life-circle and want to return to their roots, to their home-
places, in order to live as they wish. This paper, investigates the phenomenon of 
amenity migrants, in general, and especially in the region of Mourgana. Suitable 
planning policy and measures can create the necessary conditions for the 
revitalization of the mountainous settlements of Mourgana through the attraction of 
amenity migrants in the area. 
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1. Εισαγωγή 
 
Η αστικοποίηση του πλανήτη αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα. 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που οι πόλεις έλκουν μαζικά πληθυσμό, μια μερίδα 
ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής φεύγουν μακριά από αυτές. 
Το φαινόμενο αυτής της αστικής μετανάστευσης είναι σχετικά πρόσφατο, αλλά 
δείχνει να συνιστά τάση σε αρκετές περιοχές. Οι μετανάστες ποιότητας ζωής (Μ.Π.Ζ), 
γνωστοί ως amenity migrants, μετακινούνται από την πόλη στην ύπαιθρο και, σε 
μεγάλο βαθμό, σε ορεινές περιοχές. Κριτήρια επιλογής του τόπου μετεγκατάστασής 
τους είναι η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Η 
αναζήτηση εργασίας δεν είναι το κύριο κίνητρό τους, όπως στην περίπτωση του 
οικονομικού μετανάστη, αλλά κινητοποιούνται από την επιθυμία τους να αλλάξουν 
τρόπο ζωής, να έχουν τη δυνατότητα να ζουν μέσα στη φύση, να διαθέτουν το χρόνο 
τους σε ότι οι ίδιοι θεωρούν ουσιαστικό, αντί να αναλώνονται, ψυχικά και οικονομικά, 
σε ένα ατέρμονο κυνήγι υλικών πραγμάτων. Τους αρκούν ορισμένες βασικές 
υπηρεσίες, ικανές να στηρίξουν την απόπειρά τους για μια καινούρια ζωή και είναι 
πρόθυμοι να αφήσουν πολλές αστικές συνήθειες για να ενσωματωθούν σε έναν πιο 
απλό και ανθρώπινο τρόπο ζωής. Μια από τις χωρικές εκφράσεις του φαινομένου 
αυτού αποτελεί η ανάπτυξη της β' κατοικίας σε μη αστικούς οικισμούς. Αναδεικνύεται 
ότι η εγκατάσταση ΜΠΖ έχει λειτουργήσει ανασταλτικά στην εγκατάλειψη πολλών 
ορεινών περιοχών και έχει συμβάλλει καθοριστικά στο υγιές ξαναζωντάνεμά τους. 

Η εργασία διερευνά το φαινόμενο των ΜΠΖ, όπως αυτό διαμορφώνεται σε 
διάφορες ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, τον τρόπο ανάπτυξης της β' 
κατοικίας, στις διάφορες περιοχές, και τη σύνδεσή της με αυτή τη σύγχρονη αστική 
μετανάστευση. Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης διατυπώνονται ορισμένες 
γενικές κατευθύνσεις για τους οικισμούς της Μουργκάνας, στην κατεύθυνση της 
αναζήτησης μιας αναπτυξιακής διεξόδου στηριζόμενης στην προσέλκυση ΜΠΖ. 

 
2. Amenity migrants: Μετανάστες ποιότητας ζωής 

 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται μια σημαντική μετακίνηση ανθρώπων, 

με σκοπό τη μόνιμη ή περιοδική κατοίκηση, από αστικές προς ορεινές (και γενικά 
αγροτικές) περιοχές. Το φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο στη Β. Αμερική και 
τη Δ. Ευρώπη αλλά αρχίζει να αποτελεί τάση και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές 
του κόσμου – Αργεντινή, Αυστραλία, Κόστα Ρίκα, Τσεχία, Ινδία, Ν. Ζηλανδία, 
Φιλιππίνες και Ν. Αφρική (Moss, 2006b, Glorioso and Moss, 2007). Το πρώτο μαζικό 
ρεύμα μετανάστευσης από την πόλη στην ύπαιθρο, παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 
1970. Μειώθηκε ελάχιστα την επόμενη δεκαετία (1980) για να αυξηθεί και πάλι από 
το 1990 και, κυρίως το 2000 και μετά (Stewart 2002). Το φαινόμενο παρατηρείται 
έντονο στις Δ. Άλπεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και σε περιοχές των 
Κεντρικών Άλπεων. Πολλές περιοχές που είχαν σχεδόν ερημώσει πληθυσμιακά 
άρχισαν να αναπτύσσονται ξανά, λόγω των ΜΠΖ (Löffler et al. 2014, 2016). 

Ο όρος amenity migrants αναφέρεται στη μετακίνηση ανθρώπων σε τόπους, 
μόνιμα ή περιοδικά, κυρίως λόγω της πραγματικής ή αναμενόμενης καλύτερης 
περιβαλλοντικής ποιότητας και της πολιτιστικής διαφοροποίησης του τόπου 
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προορισμού (Moss, 2006b, Glorioso and Moss, 2007). Άλλοι μελετητές περιγράφουν 
τον όρο ως, την επαν-ανακάλυψη και επαναξιολόγηση των περιοχών της υπαίθρου ως 
κατάλληλων και ελκυστικών για κατοίκηση ή για εγκατάσταση εμπορικών χρήσεων 
από κατοίκους αστικών, κυρίως, περιοχών (urban refugees – αστικοί μετανάστες). Η 
μορφή αυτή κατοίκησης δεν συνοδεύεται, πάντα, από  μόνιμη αλλαγή κατοικίας και 
μπορεί να είναι μόνιμη ή εποχιακή, η οποία συνεπάγεται την ύπαρξη περισσότερων 
από μιας κατοικιών του μετανάστη (Moss, 2003). Με άλλα λόγια, μια σημαντική 
μερίδα ανθρώπων που κατοικεί σε αστικές περιοχές αναζητά νέο τόπο κατοίκησης 
και νέο τρόπο ζωής, σε ένα ποιοτικό φυσικό περιβάλλον, μακριά από τις πόλεις. Οι 
ορεινές περιοχές, λόγω των φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους, 
αποτελούν κατεξοχήν τόπους επιλογής των ΜΠΖ.   

 
3. Ποιοι γίνονται μετανάστες ποιότητας ζωής; 

 
Οι ΜΠΖ είναι κάτοικοι αστικών κέντρων, συχνά με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 

εισόδημα (Glorioso and Moss, 2007), που αποφασίζουν να κάνουν επανεκκίνηση της 
ζωής τους στο βουνό. Είναι συνήθως άνθρωποι που έφυγαν από τον τόπο τους στο 
παρελθόν, αναζητώντας εργασία, και ξαναγυρίζουν σ' αυτόν ή και απόγονοι αυτών, 
που αποφασίζουν να επιστρέψουν στον τόπο των γονιών/παππούδων τους, συχνά 
αφού έχουν κληρονομήσει κάποια γονική περιουσία (re-migrants). Μπορεί να είναι 
συνταξιούχοι που αποφασίζουν να αφήσουν την πόλη αναζητώντας καλύτερες 
συνθήκες ζωής, οι οποίοι μπορεί να έχουν ή να μην έχουν καθόλου σχέση με τον τόπο 
εγκατάστασης. Μπορεί, επίσης, να είναι και όσοι μεταναστεύουν λόγω κάποιας 
συγγένειας/σχέσης (γάμος) με κάποιον από τον τόπο εγκατάστασης (relationship 
migrants). Συχνά, ορισμένοι κάνουν διακοπές σε έναν τόπο για πολλά χρόνια, στη 
συνέχεια νοικιάζουν ή αγοράζουν εξοχική κατοικία στην ίδια περιοχή και, τελικά, 
μετεγκαθίστανται μόνιμα στην περιοχή (Stewart, 2002, Gosnell and Abrams, 2009). 
Και αυτοί συμπεριλαμβάνονται στους ΜΠΖ. Μια κατηγορία αυτών είναι νέοι που 
εργάζονται σε μια περιοχή εποχιακά για να στηρίξουν οικονομικά τη διαμονή τους σ' 
αυτή. Προσελκύονται από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και, συχνά, 
αποφασίζουν να βρουν μόνιμη εργασία και να ζήσουν σ' αυτή (Ooi et al., 2016). 

Σε έρευνα που έγινε σε περιοχές των Άλπεων (Löffler et al., 2016) βρέθηκε ότι, οι 
μετανάστες ποιότητας ζωής ήταν από περιοχές εκτός των Άλπεων, άνθρωποι που 
κάποια στιγμή αποφάσισαν να μεταφέρουν τη ζωή τους από την πόλη στο βουνό και 
δεν είχαν καμία σχέση με τον τόπο εγκατάστασής τους. Η πλειονότητα αυτών ήταν 
είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε μετακινούνταν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους. 
Επίσης, πολλοί είχαν παιδιά. Ορισμένοι βρήκαν απασχόληση σε αγροτικές 
δραστηριότητες του τόπου εγκατάστασης, όπως επιθυμούσαν, ενώ άλλοι δέχθηκαν 
όποια δουλειά βρήκαν, απλά και μόνο για να υλοποιήσουν το όνειρό τους να ζήσουν 
στο βουνό. Ορισμένοι εφάρμοσαν νέες και καινοτόμες ιδέες σε διάφορους τομείς και 
δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας στους τόπους εγκατάστασής τους. 
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4. Τι προσελκύει τους μετανάστες ποιότητας ζωής στα βουνά; 
 
Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος αποφασίζει να μεταναστεύσει από την πόλη 

στο βουνό είναι ποικίλοι, όπως αναδεικνύεται σε σχετική έρευνα σε ορεινές περιοχές 
της Ευρώπης (PADIMA Final Report, 2012). Κυριότερη αιτία εμφανίζεται η επιθυμία 
για μια ζωή καλύτερη, πιο ασφαλή, πιο απλή, πιο ήσυχη, σε επαφή με την οικογένεια 
και τους φίλους. Λιγότερο σημαντική αιτία, οι ευκαιρίες για εργασία. Η ποιότητα του 
περιβάλλοντος και οι δυνατότητες για δραστηριότητες στην ύπαιθρο αποτελούν 
βασικούς λόγους επιλογής του βουνού ως τόπου κατοικίας. Οι ΜΠΖ επιλέγουν τον 
τόπο εγκατάστασής τους, μαθαίνουν τη γλώσσα αν είναι διαφορετική από τη δική 
τους και επιδιώκουν να ενταχθούν ενεργά στην τοπική κοινωνική ζωή. Σημαντική 
προϋπόθεση είναι ένας τόπος να προσφέρει ευνοϊκές δυνατότητες απόκτησης 
κατοικίας, μαζί με κάποιες βασικές εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες. 

Μια σημαντική ομάδα των ΜΠΖ αποτελούν οι συνταξιούχοι –άνθρωποι που 
έχοντας κλείσει τον εργασιακό κύκλο της ζωής τους αναζητούν έναν τόπο 
εγκατάστασης για να περάσουν με ποιοτικό τρόπο το υπόλοιπο της ζωής τους. Η 
πολιτική προσέλκυσης των ανθρώπων αυτών πρέπει να εστιάζει, κυρίως, στην 
ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και του εθελοντισμού. Ένα καλά οργανωμένο 
σύστημα παροχής ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών ιατρικής και φροντίδας είναι 
απαραίτητο - μικρά ιατρεία, μεγαλύτερα νοσοκομεία σε κοντινή απόσταση, 
προγράμματα φροντίδας στο σπίτι, κ.λπ. Επίσης, τα άτομα της ηλικίας αυτής 
διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και ενέργεια και επιθυμία να συνεχίσουν να είναι 
δραστήριοι. Διάφορα προγράμματα εθελοντικών δράσεων που τους εντάσσουν στην 
κοινωνία και τους απαλλάσσουν από τη μιζέρια της αδράνειας, είναι σημαντικά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας (PADIMA Final Report, 2012) σχετικά με το τι 
προσέλκυσε ανθρώπους να εγκατασταθούν σε διάφορες ορεινές περιοχές της 
Ευρώπης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

 
Γαλλία–Massif Central: 

• Πιθανότητα εύκολης εύρεσης εργασίας. 
• Συνθήκες και κόστος κατοικίας. 
• Ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 
• Ποιότητα περιβάλλοντος / τοπίου. 
• Φιλοξενία και φιλικότητα από τους κατοίκους. 

 
Ισπανία - Teruel: 

• Κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι: αναζήτηση εργασίας ή καλύτερης ζωής. 
• Πολιτικοί λόγοι και ασφάλεια: μετανάστες από το Πακιστάν ή τη νότια 
Αμερική βρίσκουν ένα ήσυχο μέρος να ζήσουν. 
• Οικογενειακοί λόγοι: επαφή με τους προγόνους. 
• Ποιότητα ζωής: κάποιες οικογένειες αφήνουν ένα υψηλότερο εισόδημα σε 
αντάλλαγμα για μια ζωή σε ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον που για τους 
ίδιους σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 
Σουηδία –Dalarna County: 
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• Δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων στη φύση (πεζοπορία, 
σκι κ.λπ.). 
• Πιο ήσυχη ζωή - λιγότερος χρόνος στην κίνηση στους δρόμους, λιγότερο 
στρες, περισσότερος χρόνος με την οικογένεια. 
• Φθηνότερη και καλύτερη κατοικία, καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης. 
• Οικογένεια, φίλοι που ζουν ήδη στην περιοχή. 
• Καλοί, ευχάριστοι οι κάτοικοι της περιοχής (αναφέρθηκε συχνά). 

 
Ιταλία -περιοχή του Τορίνο: 

• Άμεση επαφή με τη φύση και το τοπίο, λιγότερη μόλυνση, δυνατότητα 
δραστηριοτήτων και χόμπι, περιβάλλον που προσφέρει την εργασία που 
επιθυμούσαν (αγροτική παραγωγή, τουρισμός, εκτροφή ειδών). 
• Πνευματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα προβλήματα των 
ορεινών περιοχών. 
• Προσφορά εργασίας σε κάποιο τομέα που δεν απαιτεί πολλά προσόντα. 
• Φθηνότερο κόστος ζωής σε σχέση με την πόλη. 

 
Η Librová (1994, 2003), σύμφωνα με τους Novotná et al. (2013), μελέτησε τους 

λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να αλλάξουν τρόπο και 
συνήθειες ζωής και να μετακινηθούν από μεγάλες πόλεις σε μικρούς οικισμούς 
προκειμένου να ζήσουν με έναν αγροτικό, παραδοσιακό τρόπο ζωής σε φάρμες και 
αγροτόσπιτα. Συμπεραίνει ότι ο κυριότερος λόγος είναι η επιθυμία των ανθρώπων να 
"δραπετεύσουν" από τις μεγάλες πόλεις και τη γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές 
για να ζήσουν σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Παράλληλα, συνυπάρχει και η 
έντονη επιθυμία τους να αλλάξουν ριζικά τρόπο ζωής. Σε έρευνα των Bartoš et al. 
(2009), η πλειονότητα των ΜΠΖ ορίζει ως ποιότητα ζωής: η φύση και το τοπίο (35%), 
ένα υγιές περιβάλλον και ένας ήσυχος τόπος (32%), να έχω το δικό μου σπίτι ή τον 
δικό μου κήπο (12%), η επαφή με τους φίλους και τους γείτονες (10%), να μπορώ να 
μένω μόνος-η μου όποτε θέλω (ιδιωτικότητα) (6%). Βασική αιτία της μετανάστευσης 
είναι ταυτόχρονα το κακής ποιότητας περιβάλλον στον τόπο κατοικίας και η επιθυμία 
ζωής σε ένα καλύτερο. 

Η μετανάστευση, αυτής της μορφής, εξαρτάται σημαντικά από την 
ελκυστικότητα του τόπου υποδοχής, από την οικονομική κατάσταση των ΜΠΖ, από 
τις αξίες ακινήτων του τόπου υποδοχής και το συνολικό κόστος ζωής σ' αυτόν. ΜΠΖ 
σε οικισμούς των Ιταλικών Άλπεων αναφέρουν χαρακτηριστικά (Löffler et al., 2016):  

"Ήθελα να ζω μαζί με τους ανθρώπους και όχι ενάντιά τους", "ήθελα να έχω 
τον κήπο μου να καλλιεργώ τα δικά μου λαχανικά", "ήθελα να αφιερώνω πιο 
πολύ χρόνο σε ουσιαστική εργασία και να ζω σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
με λιγότερες ανάγκες σε χρήμα", "ήθελα να γίνω αγρότης". (Löffler et al., 
2016) 

 
Αναφέρουν, επίσης, ότι το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος των τόπων υποδοχής δεν 

αποτέλεσε πρόβλημα γιατί αντισταθμίζεται από τις στενότερες, σε σχέση με την πόλη, 
κοινωνικές σχέσεις. Τους ελκύει ο παραδοσιακός και προσγειωμένος τρόπος ζωής, η 
αισθητική του τοπίου, το ευχάριστο ή ενδιαφέρον κλίμα, η ηρεμία, οι υγιείς συνθήκες 
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ζωής, οι δυνατότητες δραστηριοτήτων και χόμπι στην ύπαιθρο, αλλά και μια 
γενικότερη φιλοσοφία ζωής που σχετίζεται με τη φύση και την επαφή με τη γη. 
Επαγγελματικά, πολλοί αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν σε εργασίες από τις 
οποίες αντλούσαν ικανοποίηση και νόημα - σχετικές με χειροτεχνία, τέχνη, τουρισμό 
ή με την αγροτική παραγωγή. Οι συνθήκες κατοίκησης έπαιξαν, επίσης, σημαντικό 
ρόλο: η ευνοϊκή αγορά κατοικίας, μια κληρονομιά, ή απλώς η έντονη επιθυμία 
απόκτησης ενός σπιτιού με κήπο.  

"Στο μικρό μου διαμέρισμα στην πόλη το δίλημμα ήταν αν θα έβαζα το 
τραπέζι στον τοίχο ή κάτω από το παράθυρο. Εδώ, βγαίνω έξω στον 
κήπο/στην αυλή και δεν ξέρω από που να ξεκινήσω να οργανώνω το σπίτι 
μου". 

 
Σε έρευνα στην Τσεχία (Novotná et al., 2013), αναδεικνύεται ότι βασική αιτία 

αυτού του τύπου της μετανάστευσης δεν αποτελεί η αναζήτηση εργασίας αλλά η μη 
ικανοποίηση από τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές μόνιμης κατοικίας. Οι 
κυριότεροι λόγοι που ωθούν στην μετανάστευση είναι η αναζήτηση καλύτερου 
φυσικού περιβάλλοντος και φθηνότερης κατοικίας. Παράλληλα, και η ιδιαίτερη 
ιστορία ενός τόπου. Οι ΜΠΖ επιλέγουν μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς, κυρίως, ή 
και με πάνω από 2.000 κατοίκους ενίοτε. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ΜΠΖ 
προέρχονται, κυρίως, από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αμερική, τη Γαλλία, τη 
Δανία και το Βέλγιο. Πολλές ορεινές περιοχές της Τσεχίας, οι οποίες είχαν ερημώσει 
πληθυσμιακά στο παρελθόν, ξαναζωντάνεψαν λόγω της εγκατάστασης ΜΠΖ σ' αυτές, 
κυρίως μετά το 1990. 

 
Πολλοί κάτοικοι των πόλεων εμφανίζονται πρόθυμοι να ζήσουν σε κάποια ορεινή 

περιοχή κυρίως εξαιτίας μιας ωραιοποιημένης εικόνας της ζωής στο βουνό και τη 
φύση, που έχουν στο μυαλό τους. Οι σύγχρονες ευέλικτες μορφές εργασίας σε 
συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία δημιουργούν ικανές 
προϋποθέσεις μετανάστευσης από την πόλη στο βουνό. Αν το διαδίκτυο και η 
τεχνολογία επιτρέπουν σε κάποιον να εργάζεται, στον τομέα του, ζώντας στο βουνό 
και όχι στην πόλη, τότε είναι δυνατό να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταναστεύσει σ’ αυτό 
(Gosnell and Abrams, 2009). Το ίδιο επισημαίνει και η Reinöhlová (2005), η οποία 
υποστηρίζει ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να 
συμβάλουν καθοριστικά στη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, από τον αστικό στον 
ορεινό χώρο. 

 
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ζήτημα θέτει το θέμα των εσωτερικών 

αναζητήσεων ως μοχλό μετεγκατάστασης στο βουνό. Οι άνθρωποι φτάνουν σε κάποια 
ηλικία, κοντά ίσως στη σύνταξη, κι αρχίζουν να αναρωτιούνται σχετικά με το νόημα 
της ζωής τους - τι έχει νόημα και τι όχι; πως θέλω να ζω; που θέλω να ζω; Και κάπως 
έτσι ωθούνται σε μια ουσιαστική επανεκκίνηση  της ζωής τους, μακριά από τις πόλεις, 
στο φιλικό και γνώριμο γι αυτούς ορεινό περιβάλλον (Gosnell and Abrams, 2009 και 
Hoey, 2005, 2006). 
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5. Τι εμποδίζει τους μετανάστες ποιότητας ζωής στα βουνά; 
 
Οι Bartoš et al. (2009) αναφέρουν, ως βασικές αιτίες που αποθαρρύνουν 

κάποιους να μεταναστεύσουν στο βουνό, τις κακές υποδομές και υπηρεσίες και τις 
ελλείψεις σε μέσα μεταφοράς. Σε χαμηλότερα ποσοστά, τις περιορισμένες 
δυνατότητες εργασίας, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο και τις 
ποικίλες δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη χειμερινή περίοδο, στις ορεινές 
περιοχές. 

Οι Ooi et al. (2016) επισημαίνουν τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΠΖ. Εποχιακοί εργαζόμενοι στην ορεινή περιοχή Steamboat Springs του Κολοράντο 
σκέφτονται να εγκατασταθούν μόνιμα σ' αυτή. Προκύπτει ότι τους εμποδίζουν στην 
απόφασή τους αυτή είτε οικονομικές δυσκολίες, όπως το υψηλό κόστος ζωής, η 
έλλειψη φθηνής στέγης, η δυσκολία εύρεσης μόνιμης εργασίας κ.α., είτε (και κυρίως) 
η δυσκολία αποδοχής τους από τους μόνιμους κατοίκους. Οι κάτοικοι κρατούν μια 
στάση επιφύλαξης, άμυνας, μέχρι να βεβαιωθούν ότι κάποιος εργαζόμενος θα μείνει 
μόνιμα και άρα αξίζει να δεθούν μαζί του. Δύσκολα δημιουργούνται σχέσεις και 
φιλίες. Δύσκολα χτίζεται εμπιστοσύνη γιατί «τίποτα δεν είναι για πάντα. Σε λίγους 
μήνες θα έχουν φύγει όλοι». «Ξέρουμε ότι πάντα θα φεύγουν. Η κλειστή 
συμπεριφορά απέναντί τους είναι μια μορφή άμυνας». Οι εργαζόμενοι νιώθουν 
περιθωριοποιημένοι και ανεπιθύμητοι. «Οι κάτοικοι κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά. 
Παίρνει κάποιο διάστημα, μεγαλύτερο από όσο περιμένεις, για να σε αποδεχθούν εδώ 
και να κάνεις φιλίες», «…ιδιαίτερα αν είσαι γυναίκα, φοβούνται ότι θα τους κλέψεις 
τον σύντροφο, τη δουλειά, τους φίλους…» (Ooi et al., 2016). 

 
6. Οι μετανάστες ποιότητας ζωής ξαναζωντανεύουν τις ορεινές περιοχές 

 
Η επίδραση των ΜΠΖ στις ορεινές περιοχές είναι πολλαπλή, σε κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει 
μεγάλη χωρική συγκέντρωσή τους. Ωστόσο, η κύρια επίδραση είναι το 
ξαναζωντάνεμα των τόπων υποδοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ορεινές 
περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται ΜΠΖ παρακμάζουν πληθυσμιακά και 
κατοικούνται από ηλικιωμένους. Δίχως αυτούς θα ήταν αδύνατο να ξαναγίνει 
επανεκκίνηση της ζωής, στις περιοχές αυτές (Löffler et al., 2011). 

"Από τότε που ήρθαν οι μετανάστες το χωριό ξαναπήρε ζωή. Παλιά έθιμα 
ξαναζωντάνεψαν και νέες γιορτές και πολιτιστικά δρώμενα άρχισαν να 
συμβαίνουν. Παλιότερα, ήταν μια χούφτα άνθρωποι μόνο που 
παρακολουθούσαν τις διάφορες εκδηλώσεις. Τώρα έρχονται εκατοντάδες 
επισκέπτες και μάλιστα προσελκύεται κόσμος και από άλλες γειτονικές 
περιοχές, από την Αυστρία και τη Σλοβενία, για να παρακολουθήσει αλλά 
και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις, στις παραστάσεις, στις γιορτές κ.λπ", 
αναφέρει κάτοικος του οικισμού Ostana1.  
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Ο τοπικός δήμαρχος, μη θέλοντας να δει το χωριό του να ερημώνει, 
κινητοποιήθηκε στην προσέλκυση νέων κατοίκων. Παραχώρησε ευνοϊκές συνθήκες 
για κατοίκηση, κατεύθυνε κονδύλια για την επισκευή και αξιοποίηση παλιών σπιτιών 
και τη δημιουργία υποδομών. Έτσι, ο πληθυσμός άρχισε σταδιακά να αυξάνεται. Η 
σχέση μεταξύ μεταναστών και μόνιμων κατοίκων αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο 
στην τοπική ανάπτυξη. Οι κάτοικοι ήταν θετικοί στην υποδοχή των νέων κι αυτοί 
σύντομα δραστηριοποιήθηκαν άμεσα, σε όποιο στοιχείο του τόπου ήταν αυτό που 
αρχικά είχε προσελκύσει καθέναν τους να ζήσει εκεί. Η μια δραστηριότητα γέννησε 
την επόμενη και η Ostana έγινε ξανά ένα ζωντανό χωριό. Παρόμοια πορεία 
ακολούθησε και ο οικισμός Dordolla2. Στο χωριό εγκαταστάθηκε ένας νέος αγρότης, 
ο οποίος με τη βοήθεια των κατοίκων ξαναζωντάνεψε μια έκταση καλλιεργήσιμης γης, 
παρατημένης από χρόνια. Ξαναέφτιαξε τις αναβαθμίδες, καθάρισε και 
ξαναδημιούργησε ξεχασμένα μονοπάτια, ξεχέρσωσε δασική έκταση κοντά στις 
κατοικίες και ξανα-απέδωσε γη, που ήταν σε αχρηστία για χρόνια, για καλλιέργεια. 
Μέσω προγραμμάτων αγροτουρισμού προσπάθησε να προσελκύσει τουρίστες στην 
περιοχή, αξιοποιώντας την τοπική φύση και τον πολιτισμό. Ένας άλλος νέος κάτοικος 
της περιοχής ασχολήθηκε με την ανακατασκευή των ξερολιθιών κι ένας τρίτος με τη 
δημιουργία ντοκιμαντέρ (Löffler et al., 2016).  

 
Συχνά οι ΜΠΖ είναι νέοι και εργάζονται στους τόπους εγκατάστασης. Πολλές 

φορές δημιουργούν οι ίδιοι νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους, είτε σε νέες είτε 
αναβιώνοντας παλιότερες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής που είχαν 
σταματήσει. Σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλουν στην ανάσχεση της μετανάστευσης 
των μόνιμων κατοίκων και τη συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο του (Glorioso 
and Moss, 2007, Moss, 2008, Johnson and Rasker, 1995, Clark et al., 2006, Green et 
al., 2005, Chipeniuk, 2004, 2006).  

Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ κατοίκων-ΜΠΖ αναδεικνύεται ως στοιχείο 
κλειδί για μια πετυχημένη ώσμωση. Οι σχετικές μελέτες (Moss, 2003, Glorioso and 
Moss, 2007) αναδεικνύουν ότι μια τοπική κοινωνία ανοιχτή στην υποδοχή και 
αποδοχή των ΜΠΖ, σε συνδυασμό με ΜΠΖ που αποφασίζουν να αλλάξουν τρόπο 
ζωής και επιθυμούν να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία αποφέρουν πολλαπλά 
οφέλη για όλους. Σε βάθος χρόνου, οι ΜΠΖ μπορούν να μεταφέρουν νέες, φρέσκιες 
ιδέες ικανές να γονιμοποιήσουν δημιουργικά μικρές κοινότητες, εγκλωβισμένες σε 
πεπερασμένα μεγέθη ανάπτυξης. 

 
7. Η χωρική διάσταση του φαινομένου της μετανάστευσης ποιότητας ζωής 

 
Η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει συσχέτιση μεταξύ του φαινομένου της 

μετανάστευσης ποιότητας ζωής και της χωρικής του έκφρασης, μέσω της ανάπτυξης 
της β' κατοικίας. Η ιδιοκτησία και διατήρηση β' κατοικίας, αποτελεί μια μορφή 
κατοίκησης του ορεινού χώρου που απορρέει από μια πληθώρα γενικότερων 
κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές 
(Halfacree, 2012, Paris, 2009, Muller, 2011, Gallent, 2007, όπως αναφέρεται στον 
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Gallent, 2014), η β' κατοικία είναι άλλη μια μορφή κατανάλωσης του χώρου, και δη 
του χώρου της υπαίθρου, είναι το αποτέλεσμα ενός μοντέλου κινητικότητας που 
ενυπάρχει στον σύγχρονο τρόπο ζωής, είναι απόρροια ατομικών επιλογών και νέων 
καταναλωτικών προτύπων, είναι μια ακόμη επιλογή σε ένα κόσμο που βρίθει 
επιλογών. Η β' κατοικία αντικατοπτρίζει, επίσης, την ευέλικτη σχέση του σύγχρονου 
ανθρώπου με τον τόπο (ή τους τόπους) με τον οποίο προσπαθεί να δεθεί, στον οποίο 
προσπαθεί να χτίσει μια ταυτότητα και μέσα στον οποίο προσπαθεί να αναπτύξει το 
αίσθημα του ανήκειν. Ο Halfacree (2012) υποστηρίζει ότι οι ιδιοκτήτες β' κατοικίας 
προσπαθούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα από το απλά να καταναλώσουν έναν 
τόπο - προσπαθούν να στήσουν μια ζωτική σχέση μαζί του και με τους κατοίκους του, 
να επικοινωνήσουν με τον τόπο και να αλληλεπιδράσουν με αυτόν. 

Οι ΜΠΖ μένουν μόνιμα ή περιοδικά, για ορισμένο χρονικό διάστημα στον τόπο 
υποδοχής, είτε αφήνοντας είτε διατηρώντας και τις προηγούμενες κατοικίες τους 
(στον τόπο προέλευσης). Η β’ κατοικία συναντάται σε διάφορους επιμέρους τύπους: 
α. κατασκευή νέων κατοικιών, β. αποκατάσταση και επανάχρηση παλιών κατοικιών, 
γ. αποκατάσταση και επανάχρηση παλιών κτιρίων όπως σχολεία, επαγγελματικοί 
χώροι, δημόσιας χρήσης κτίρια κ.λπ. (Löffler et al., 2011). Η διερεύνηση του 
φαινομένου της β' κατοικίας, σε διάφορες ορεινές περιοχές της Ευρώπης δίνει μια 
αρκετά σαφή εικόνα: 

 
Στην Τσεχία (Novotná et al., 2013), η β' κατοικία (χρήση εξοχικών σπιτιών για 

ορισμένο διάστημα τον χρόνο), είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλη τη χώρα και 
θεωρείται καθοριστική παράμετρος σε σχέση με το φαινόμενο της μετανάστευσης 
ποιότητας ζωής. Αφορά, κυρίως, τα προγονικά σπίτια που έμειναν άδεια στα χωριά 
λόγω μετανάστευσης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, τα οποία 
επανακατοικούνται για ορισμένο διάστημα μέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερα δε οι 
ηλικιωμένοι μένουν σ' αυτά το μισό χρόνο. 

 
Στις Άλπεις η ανάπτυξη της β' κατοικίας είναι πολύ έντονη, ιδιαίτερα στη Γαλλία 

και την Ιταλία. Συνδέεται τόσο με τους ΜΠΖ όσο και με τον τουρισμό στα βουνά, 
γενικά. Έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη πολλών περιοχών και στη στήριξη 
πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων (σκι κ.λπ), που απουσία της δεν θα επιβίωναν 
(Gallent et al., 2005 και Williams and Hall, 2002). Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
των περιοχών β' κατοικίας παίζει η πολιτική που ακολουθείται στον τομέα αυτό και, 
συγκεκριμένα, η νομοθεσία σχετικά με την αγορά ακινήτων, η διαθεσιμότητα 
ελκυστικής γης για επενδύσεις σε κτίρια, η προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων, οι 
περιφερειακές πολιτικές και η παράδοση που σχετίζεται με τις διακοπές. Δύο βασικές 
παράμετροι οδήγησαν στα μεγάλα ποσοστά β' κατοικίας στις Άλπεις (Sonderegger 
and Bätzing, 2013): 

α. Η για δεκαετίες υψηλή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες, που μπορούσε να 
επιτευχθεί μόνο στις τουριστικά ελκυστικές περιοχές, οι οποίες μέχρι σήμερα 
αντιμετωπίζουν την κατασκευή β' κατοικίας ως μέσο της ανάπτυξής τους.  

β. Η εσωτερική μετανάστευση από πολλές περιοχές, λόγω της οποίας έμειναν τα 
(άδεια πλέον) οικογενειακά σπίτια ως β' εξοχικές, κατοικίες. 
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Σημαντική ανάπτυξη της β' κατοικίας παρατηρείται στα Πολωνικά Καρπάθια. 
Η ανάπτυξή της ξεκινά από το 1970 και μετά, προορίζεται για περιοδική χρήση 
(διακοπές) και χωρικά εντοπίζεται, κυρίως, σε ορεινές κοιλάδες, στις πλαγιές των 
βουνών, κοντά σε ορεινές λίμνες και μέσα σε δάση. Μπορεί να βρίσκεται μέσα  ή 
περιμετρικά σε οικισμούς, ή μεταξύ δύο οικισμών. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε 
πολλούς ορεινούς οικισμούς που είναι ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί. Οι καλές 
μεταφορικές υποδομές αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής του τόπου β' κατοικίας. 
Ωστόσο, μια περιοχή κορεσμένη οικιστικά και με υψηλές τιμές ακινήτων δεν θα 
προτιμηθεί, συγκριτικά με κάποια λιγότερο κορεσμένη έστω και με χαμηλότερο 
επίπεδο υποδομών. Σε ότι αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθείται στην 
ανάπτυξη της β’ κατοικίας, αυτό χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (Mika and Faracik, 
2008, Górz, 2003): 

• Ανάπτυξη μέσα σε υφιστάμενες περιοχές τόπων αναψυχής που προορίζονται 
για το σκοπό αυτό. 
• Ανάπτυξη σε παλιά αγροτικά κτίρια μέσω της αποκατάστασης και 
επανάχρησής τους (αλλαγή χρήσης). 
• Ανάπτυξη μέσω της κατασκευής κατοικιών μέσα σε υφιστάμενους οικισμούς, 
εντός ορίων του σχεδίου τους. 
Η τρίτη κατηγορία αποτελεί και το πιο διαδεδομένο μοντέλο. Στις περιοχές όπου 

η β' κατοικία αντιμετωπίζεται ως κερδοφόρος επιχείρηση, οι περιβαλλοντικές και 
πολιτιστικές επιπτώσεις είναι αρνητικές. Η γη αλλάζει χρήση σε μεγάλη έκταση, η 
τοπική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία αλλοιώνεται, οι κάτοικοι στηρίζονται οικονομικά 
στις αγοραπωλησίες ακινήτων και ασκούν πιέσεις για περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη 
και η ύπαιθρος αστικοποιείται (Mika and Faracik, 2008). 

Στη Σκανδιναβία, αποτελούν παράδοση οι διακοπές στην ορεινή φύση σε ένα 
μικρό ξύλινο σπίτι (cabin3). Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, από το 1950 και 
μετά, επιτρέπει σε όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό να κατασκευάζει β' κατοικία, στο 
βουνό, και να περνά τις διακοπές του εκεί. Μάλιστα, λόγω έλλειψης σχετικής 
νομοθεσίας μέχρι το 1980, κατασκευάστηκαν πάρα πολλές κατοικίες και σε μεγάλα 
υψόμετρα (στην αλπική ζώνη), ελεύθερα και όχι μέσα σε οικισμούς. Επιπλέον, οι 
μικρές καλύβες (cabins) έδωσαν τη θέση τους σε μεγαλύτερες και πιο μόνιμες 
κατασκευές, καθώς και σε μικρούς οικισμούς β' κατοικίας, κυρίως κοντά σε θέρετρα 
σκι (Flognfeldt and Tjørve, 2013). Η Νορβηγία, ειδικά, εμφανίζει μεγάλα ποσοστά β' 
κατοικίας. Αυτό απορρέει από μια μακρά παράδοση και κουλτούρα επαφής με τη 
φύση. Η β' κατοικία είναι το όχημα της επαφής με το φυσικό περιβάλλον, με τόπους 
ιδιαίτερης ιστορικής και κοινωνικής σημασίας -είναι η χωρική σύνδεση με τόπους 
συμβολικής αξίας, τόπους-μνήμες της παιδικής ηλικίας, τόπους δεμένους με 
οικογενειακές παραδόσεις, τόπους στους οποίους μπορεί κάποιος να απολαύσει 
ιδιαίτερες δραστηριότητες (Aronsson, 2004, Kaltenborn, 1997 a,b, Jaakson, 1986, 
όπως αναφ. στους Kaltenborn et al., 2007). Η β' κατοικία είναι δεμένη με τις έννοιες 
                                                           
3 Να αναφερθεί εδώ ότι ο όρος cabin, όπως εξηγείται στη μελέτη, αναφέρεται σε σπίτι τύπου 
μικρής καλύβας, χωρίς μπάνιο, με εξωτερική τουαλέτα. Αυτές ήταν σε περιοχές χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση και χωρίς οργανωμένη συλλογή 
απορριμμάτων. Όποιος αναζητούσε σύγχρονες ανέσεις, υπηρεσίες, πρωινό και βραδινό 
φαγητό κ.λπ επέλεγε τα ξενοδοχεία. 
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της χαλάρωσης, της ξεκούρασης, της επαφής με φιλικά πρόσωπα, της εμπειρίας της 
φύσης. Με την ειδυλλιακή ύπαιθρο και ο,τιδήποτε μη-αστικό. Με έναν παραδοσιακό 
τρόπο ζωής σε ένα τόπο όπου κάθε ένας φροντίζει και γνωρίζει τον άλλο. Δηλαδή, με 
ό,τι στην κοινή συνείδηση καταγράφεται ως ποιότητα ζωής (Overvag, 2009).  

Στην Ισπανία, επίσης, το φαινόμενο της β' κατοικίας αναπτύσσεται έντονα. 
Ιδιαίτερα μετά το 1970, επιλέγονται περισσότερο οι πιο μικροί και απομακρυσμένοι 
οικισμοί. Η αποκατάσταση και επανάχρηση παλιών κτιρίων μέσα σε υφιστάμενους 
οικισμούς παρατηρείται στη Sierra Morena, ενώ ένα συχνό μοντέλο ανάπτυξης είναι 
η μετατροπή μικρών αποθηκών μέσα σε αγροκτήματα που είχαν αγοραστεί για 
ερασιτεχνική καλλιέργεια της γης (hobby farming), σταδιακά με προσθήκες και 
βελτιώσεις, σε β' κατοικίες κατάλληλες για μεγάλης διάρκειας παραμονή σ' αυτές 
(Barke, 1991). 

  
8. Ο Δήμος Φιλιατών. Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Ο Δήμος Φιλιατών ανήκει στην ΠΕ Θεσπρωτίας και αποτελείται από τις ΔΕ 

Φιλιατών και Σαγιάδας (Ν. 3852/2010). Η ΔΕ Φιλιατών συγκεντρώνει το σύνολο των 
ορεινών και την πλειονότητα των ημιορεινών οικισμών του Δήμου (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και 
αποτελεί την ιδιαίτερη περιοχή μελέτης, της εργασίας αυτής. Στην ΔΕ Φιλιατών 
υπάρχουν, συνολικά, 22 ορεινές και 14 ημιορεινές ΤΚ, οι οποίες βρίσκονται σε 
υψόμετρα μεταξύ 100μ.-700μ. και 160μ.-490μ., αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ 2011). 

Σε ότι αφορά τα πληθυσμιακά δεδομένα, η ΔΕ Φιλιατών εμφανίζεται 
αποδυναμωμένη σημαντικά. Μόλις τέσσερις ορεινές ΤΚ έχουν πάνω από 100 
μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και συγκεκριμένα οι: Αγίων Πάντων (116), 
Κεραμίτσης (149), Κοκκινολιθαρίου (101) και Πλαισίου (116). Επίσης, περισσότερους 
από 100 μόνιμους κατοίκους έχουν οι δύο ημιορεινές ΤΚ (ΕΛΣΤΑΤ 2011): Αετού (134), 
Τρικορύφου (201) και Ραβενής (123), καθώς και η ΔΚ Φιλιατών (2.639). Πληθυσμό 
μεταξύ 50-100 κατοίκους έχουν οκτώ ορεινές ΤΚ: Αμπελώνος, Αχλαδέας, Γιρομερίου, 
Λια, Μαλουνίου, Ξεχώρου, Ριζού και Τσαμαντά. Υπάρχουν, επίσης, πέντε ημιορεινές 
ΤΚ με πληθυσμό μεταξύ 50-100 κατοίκους: Αγ. Νικολάου, Γολάς, Παλαιοκκλησίου, 
Σίδερης και Φοινικίου. Όλες οι υπόλοιπες ΤΚ (Ο και Η) έχουν λιγότερους από 50 
κατοίκους. Οι οικισμοί Πλαίσιο, Φοινίκι, Γιρομέρι, Σαγιάδα, Φανερωμένη και 
Καμίτσιανη είναι παραδοσιακοί οικισμοί με πολύ καλά διατηρημένη αρχιτεκτονική. 

Οι ορεινοί και ημιορεινοί οικισμοί της ΔΕ Φιλιατών βρίσκονται στα βουνά της 
Μουργκάνας (όρη Τσαμαντά), μέσα σε ένα ποικίλο φυσικό περιβάλλον. Ήπιο 
ανάγλυφο στα χαμηλότερα υψόμετρα, μεγαλύτερες κλίσεις στα ψηλότερα, πλούσια 
βλάστηση, σε συνδυασμό με τον Καλαμά και το παραποτάμιο τοπίο συνθέτουν την 
γενική εικόνα. Ταυτόχρονα, η Μουργκάνα έχει βαθιά ιστορία, που ανάγεται στα 
αρχαία χρόνια σύμφωνα με ευρήματα ανασκαφών στην περιοχή. Η περιοχή γνωρίζει 
ιδιαίτερη ανάπτυξη τον 17ο και 18ο αιώνα, ενώ βρέθηκε στο κέντρο εξεγέρσεων και 
αγώνων (αγροτική εξέγερση των 16 χωριών της Μουργκάνας) αλλά και των πολέμων 
(Β' ΠΠ, Εμφύλιος), που ακολούθησαν. Τα επόμενα χρόνια έχασε το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού της με αποτέλεσμα την σχεδόν ερήμωση των οικισμών σήμερα. Η 
περιοχή είναι, επίσης, δεμένη με μύθους και τοπικές παραδόσεις, όπως το κάστρο του 
Γαρδικίου με το μύθο της βασίλισσας Μονοβύζας και διάσπαρτη με ερείπια αρχαίων 
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οχυρώσεων, μεταβυζαντινά μνημεία, μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια, μύλους κ.λπ. 
Αυτά, σε συνδυασμό με μια πλούσια λαϊκή παράδοση (μουσική, χοροί, έθιμα κ.λπ) 
συνιστούν έναν ξεχωριστό τόπο4. 

 
9. Προσέλκυση μεταναστών ποιότητας ζωής. Ένα σύγχρονο μονοπάτι 
ανάπτυξης για τους οικισμούς της Μουργκάνας; 

 
Η ανάλυση που προηγήθηκε αναδεικνύει την ποικιλία των μορφών με τις οποίες 

το φαινόμενο των ΜΠΖ αναπτύσσεται σε διάφορες περιοχές, παράλληλα με την 
ανάπτυξη της β' κατοικίας που θεωρείται ως η χωρική του διάσταση. Μια περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων μας οδηγεί σε κάποια βασικά συμπεράσματα. 

Η στενή έννοια του όρου ΜΠΖ, δηλαδή ανθρώπων που επιλέγουν να ζουν είτε 
μόνιμα είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέσα στο χρόνο) σε μια ορεινή περιοχή, 
επιτρέπει την κατηγοριοποίησή τους σε τρία είδη: 

• Άνθρωποι νέοι, εργαζόμενοι, μόνοι ή με οικογένεια, οι οποίοι κάποια στιγμή 
της ζωής τους αποφασίζουν να αφήσουν την πόλη και να εγκατασταθούν 
μόνιμα στο βουνό. Εκεί, είτε συνεχίζουν να εργάζονται στο προηγούμενο 
αντικείμενό τους μέσω της τεχνολογίας (τηλε-εργασία, διαδίκτυο κ.λπ) είτε 
βρίσκουν απασχόληση σε ένα εντελώς νέο αντικείμενο.  

• Άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι όταν έχουν κλείσει τον εργασιακό τους κύκλο 
αποφασίζουν να αφήσουν την πόλη για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους 
στο βουνό. 

• Άνθρωποι είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι, οι οποίοι μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ 
πόλης και βουνού. Εργαζόμενοι, με την άνεση να μένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε έναν ορεινό οικισμό ή συνταξιούχοι που λόγω μη υποχρεώσεων 
ζουν κάποιους μήνες στην πόλη και κάποιους στο βουνό. 

Στις δύο πρώτες κατηγορίες, η α' και μόνιμη κατοικία είναι στο βουνό. Στην τρίτη 
υπάρχουν δύο κατοικίες. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που μοιράζουν 
το χρόνο τους μεταξύ πόλης και βουνού και, κυρίως, η σχέση που αναπτύσσουν με το 
χωριό στο βουνό δεν μας επιτρέπει να τους θεωρήσουμε ως επισκέπτες/τουρίστες. 
Είναι Μετανάστες Ποιότητας Ζωής. Συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα του 
χωριού, στις τοπικές αποφάσεις, σε δράσεις για την τοπική ανάπτυξη. Η παραμονή 
τους εκεί έχει χαρακτηριστικά ισχυρού δεσμού με τον τόπο και τους ανθρώπους του. 
Και η παρουσία τους ενισχύει τη ζωή στο χωριό και συμβάλλει σημαντικά στο 
ξαναζωντάνεμά του, έστω και περιοδικά μέσα στο χρόνο.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ΜΠΖ μπορεί να έχουν σχέση (καταγωγή) με τον τόπο 
εγκατάστασης (συνήθως) ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, αναζητούν έναν τόπο όπου 
θα βρουν αυτό που ψάχνουν - την ποιότητα του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν δική τους κατοικία (που δεν τους δίνει η πόλη), τη δυνατότητα να κάνουν 
αυτό που τους αρέσει και να ζουν μέσα στη φύση (π.χ. να λειτουργήσουν ένα 
ορειβατικό καταφύγιο, να ασχοληθούν με την καλλιέργεια βοτάνων κ.λπ). Στην 
πρώτη περίπτωση, επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, είτε οι ίδιοι μεγάλωσαν 
σ' αυτόν είτε οι γονείς / παππούδες τους κ.λπ. Είναι η επιθυμία τους να ζήσουν μακριά 

                                                           
4 Πηγή: Ιστοσελίδα Ομοσπονδίας Μουργκάνας: www.mourgana.gr 
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από την πόλη και, ταυτόχρονα, να επιστρέψουν στις ρίζες τους, στον τόπο με τον 
οποίο νιώθουν δεμένοι, εκεί όπου το αίσθημα του ανήκειν είναι ίσως πιο ισχυρό.  

Το χωριό στο βουνό μοιάζει να έλκει όλους εκείνους που δεν τους χωρά η πόλη. 
Εκείνους που μοιάζουν να μη μπορούν να ενταχθούν στα αστικά καλούπια ζωής, με 
όσα αυτά συνεπάγονται: ταχύτητα στους ρυθμούς, απρόσωπες ανθρώπινες σχέσεις, 
ασφυκτική ζωή στο μικρό διαμέρισμα που ένα χαμηλό εισόδημα μπορεί να 
προσφέρει. Αλλά και έναν τρόπο ζωής που απαιτεί, σε μεγάλο βαθμό, την ανάλωση 
σε ένα κυνήγι πλαστών αναγκών, που απομακρύνει από τον ίδιο τον εαυτό συχνά ή 
που στέλνει στο κοινωνικό περιθώριο όσους δεν μπορούν να ταιριάξουν σε δεδομένα 
σχήματα. Για όλους αυτούς, το χωριό μοιάζει και είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Της 
οικονομικής, αφού χρειάζονται πολύ λιγότερα χρήματα για να ζήσει κανείς και 
μάλιστα, συχνά, σε καλύτερες συνθήκες αλλά και της κοινωνικής - οι άνθρωποι είναι 
πιο απλοί, πιο κοντά μεταξύ τους, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες τους -. Στην 
κοινωνία του χωριού είναι πιο χαμηλές οι απαιτήσεις συνολικά. Μια πολύ υψηλά 
αμειβόμενη εργασία, ένα πολύ καλό σπίτι, ένα ακριβό αυτοκίνητο και μια διαρκής 
συσσώρευση υλικών πραγμάτων μοιάζουν προαπαιτούμενα στην αστική κοινωνική 
καταξίωση. Αλλά ασκούν συχνά τεράστια πίεση και το χωριό μοιάζει ασφαλές 
καταφύγιο από αυτή. Δεν είναι οι μικρές κοινωνίες χωρίς προβλήματα, κάθε άλλο. 
Ωστόσο, φαίνεται να αποτελούν μια επιλογή απόδρασης σε όσους νιώθουν ότι δεν 
ανήκουν στην πόλη. 

Το χωριό στο βουνό έλκει πολλούς που έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής στην πόλη 
και μια εργασία που τους συντηρεί αλλά επιθυμούν να μεταφέρουν τη ζωή τους 
μακριά από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της αστικής ζωής. Κυρίως, την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση. Επιθυμούν ένα νέο ξεκίνημα, μια επανεκκίνηση της 
ζωής τους με νέα δεδομένα. Επιθυμούν να ζήσουν στη φύση, να έχουν την πολυτέλεια 
του ελεύθερου χρόνου, να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται, να περπατούν στο 
βουνό, να απολαμβάνουν το ορεινό φυσικό περιβάλλον. Επιθυμούν να μεγαλώσουν 
τα παιδιά τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας, να διατηρούν μια από απόσταση σχέση με την πόλη. 

Το χωριό στο βουνό έλκει όλους εκείνους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν σ' αυτό και κάποια στιγμή το άφησαν για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη 
στην πόλη. Η ιστορία της ορεινής Ελλάδας είναι γραμμένη από τις ιστορίες των 
ανθρώπων αυτών, που μετά το 1960 και το 1970 μαζεύτηκαν στις πόλεις, αφήνοντας 
αναγκαστικά πίσω μια ζωή σε έναν τόπο που δεν θα μπορούσε πια να τους θρέψει. Το 
σπίτι στο χωριό έμεινε πάντα εκεί. Άδειο τον περισσότερο καιρό, να γεμίζει 
ασφυκτικά λίγες μέρες μόνο τα καλοκαίρια, όταν όλη η οικογένεια αντάμωνε στα 
πανηγύρια. Το σπίτι στο χωριό είναι γεμάτο μνήμες και κάλεσμα για επιστροφή στις 
ρίζες. Κάποιοι από τους μετανάστες αυτούς δεν ταίριαξαν ποτέ την ανάσα τους με 
αυτή της πόλης. Πέρασαν την παραγωγική τους ζωή εκεί, γιατί δεν είχαν άλλη 
επιλογή, και με κάθε ευκαιρία πήγαιναν στο χωριό. Κάποιοι, από αυτούς, έζησαν, 
ίσως, μια ολόκληρη ζωή με το όνειρο να επιστρέψουν για πάντα στο χωριό όταν θα 
πάρουν τη σύνταξη. Όταν οι υποχρεώσεις που τους κρατούν στην πόλη τελειώσουν κι 
όταν τα παιδιά τους έχουν πάρει το δρόμο τους, θα είναι ελεύθεροι να ξαναγυρίσουν 
στον τόπο τους και να αρχίσουν να ξαναζούν όπως πάντα ήθελαν: στο σπίτι στο χωριό, 
στο μικρό σπίτι με τον κήπο και την αυλή. Εκεί που μπορούν να φυτέψουν τα 
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λαχανικά τους, να νιώσουν δημιουργικοί στις καθημερινές δουλειές που θέλουν 
χρόνο, να πουν ιστορίες για τα παλιά με τους γείτονες. Εκεί που η ζωή τους παίρνει 
ξανά νόημα. Εκεί που ανήκουν.   

 
Οι ελληνικοί ορεινοί οικισμοί συγκεντρώνουν, σχεδόν, όλα τα βασικά στοιχεία 

που έλκουν ΜΠΖ. Υστερούν ωστόσο, σε κάποιες σημαντικές υποδομές, απαραίτητες 
για να γίνουν πιο ελκυστικές. Η περιοχή της Μουργκάνας δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Διαθέτει τα δύο βασικά στοιχεία που καταρχήν έλκουν ΜΠΖ - φυσικό περιβάλλον που 
προσφέρει μια ποικιλία δυνατοτήτων για υπαίθριες δραστηριότητες (πεζοπορία, 
ορειβασία, δραστηριότητες σε ποτάμι, μάζεμα μανιταριών/άγριων φρούτων κ.λπ), 
χαλάρωση από τους ρυθμούς της πόλης και επαφής με τη φύση με κάθε τρόπο. 
Παράλληλα, τοπικό πολιτισμό και ιστορία, αξιόλογα μνημεία, παραδοσιακούς 
οικισμούς, τοπικά πανηγύρια, έθιμα, παραδόσεις κ.λπ. Διαθέτει, επίσης, ένα πλήθος 
οικισμών που ακόμη συγκρατούν κάποιους μόνιμους κατοίκους και κτίρια που 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως κατοικίες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, συγκεκριμένοι οικισμοί της Μουργκάνας μπορούν να 
στοχεύσουν σε έναν τέτοιο δρόμο ανάπτυξης, μέσα από την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων στρατηγικών δράσεων. Οι οικισμοί που καταρχήν μπορούν να 
ελκύσουν ΜΠΖ θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η ύπαρξη μιας 
πληθυσμιακής μαγιάς και ελάχιστων υποδομών κρίνονται αναγκαία. Επομένως, οι 
μεγαλύτεροι σε πληθυσμό οικισμοί είναι κατάλληλοι. Από αυτούς, προηγούνται όσοι 
διαθέτουν κάποιες κοινωνικές υποδομές, όσοι είναι ευκολότερα προσβάσιμοι, όσοι 
είναι περισσότερο ευνοημένοι σε φυσικό περιβάλλον και πολιτιστικό πλούτο και όσοι 
διαθέτουν κατάλληλο απόθεμα κτιρίων που μπορεί να μετατραπεί σε κατοικία. 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης, άμεσοι στόχοι του 
στρατηγικού σχεδιασμού για τους οικισμούς αυτούς, θα πρέπει να είναι: 

 
Σε ότι αφορά την προσέλκυση μεταναστών ποιότητας ζωής: 

• Η εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι αστικοί μετανάστες το 
θέτουν ως προϋπόθεση. 

• Η δημιουργία μικρών ιατρείων και η αξιοποίηση σχετικών 
προγραμμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών για την παροχή ιατρικής 
φροντίδας, συνολικά, ειδικά σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.. Οι 
συνταξιούχοι με καταγωγή από την περιοχή πρέπει να είναι ο πυρήνας των 
ΜΠΖ στα χωριά της Μουργκάνας. Οι βασικές παροχές υγείας, ένας γιατρός 
μια φορά την εβδομάδα που θα είναι διαθέσιμος στις περιοχές τους, κάποιος 
που θα μπορεί να τους τροφοδοτεί με τα απαραίτητα φάρμακα, φαίνεται να 
είναι κάποιες προϋποθέσεις σημαντικής αξίας.   

• Η εφευρετική κινητοποίηση των κατοίκων στο ξαναζωντάνεμα 
ξεχασμένων τοπικών εθίμων και γιορτών και στη δημιουργία νέων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων απλωμένων στη διάρκεια του χρόνου πέραν των 
ήδη γνωστών πανηγυριών. Οι εποχιακοί ΜΠΖ αναζητούν ευκαιρίες να 
περάσουν περισσότερο χρόνο στη φύση. Πολλά χωριά ζωντανεύουν για 
κάποιες μέρες τον 15αύγουστο. Στόχος θα πρέπει να είναι αυτό το ζωντάνεμα 
να διαρκεί περισσότερες μέρες όλο το χρόνο. Η έστω και περιοδική παραμονή 
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είναι σημαντική. Η β' κατοικία λειτουργεί καταλυτικά στο δέσιμο των 
αστικών μεταναστών με τον τόπο τους και πολλές φορές προετοιμάζει μια 
μόνιμη μετεγκατάσταση. 

• Η προσέλκυση νέων ανθρώπων σε εποχιακές εργασίες μέσω 
προγραμμάτων τουρισμού και εθελοντικής εργασίας - παροχή δωρεάν στέγης 
για όλο το καλοκαίρι με αντάλλαγμα εργασίες κατασκευής σε παλιά κτίρια. 
Αποτελεί παράδοση σε πολλές περιοχές στην Ευρώπη, με πολλαπλά οφέλη. 
Πολλοί νέοι ψάχνουν τρόπο να κάνουν διακοπές στη φύση και αδυνατούν 
οικονομικά. Και κάποιοι από αυτούς γίνονται ΜΠΖ και μόνιμοι κάτοικοι, στη 
συνέχεια, όταν δεθούν με τον τόπο. 

• Η γνωστοποίηση και προβολή της διάθεσης για νέους κατοίκους, 
μέσω του διαδικτύου. Η αξιοποίηση της σύγχρονης κατασκευής brand name 
τόπων για την προώθηση, προς τα έξω, της προσφοράς. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που η κατάλληλη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι το 
κλειδί της επιτυχίας. Οι ΜΠΖ  δεν επιλέγουν τυφλά έναν τόπο. Αναζητούν 
προϋποθέσεις. 

• Η κινητοποίηση επιστροφής μέσα από μια σειρά ευνοϊκών συνθηκών 
ανακατασκευής των σπιτιών τους, όσων κατάγονται, ή με κάποιο τρόπο 
συνδέονται με την περιοχή.  

 
Σε ότι αφορά την χωρική ανάπτυξη των οικισμών: 

• Απαγόρευση της εκτός των οικισμών κατασκευής κατοικιών. 
Στόχευση στην αναζωογόνηση του οικιστικού αποθέματος του πυρήνα των 
οικισμών. Διοχέτευση κονδυλίων μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων 
για την ανακατασκευή παλιών κτιρίων- κατοικιών, σχολείων, κοινοτικών 
χώρων, και όσων δημιουργικά μπορούν να μετατραπούν σε κατοικίες. Οι 
δυνατότητες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον τομέα αυτό είναι 
ανεξάντλητες. Το ξαναζωντάνεμα των οικισμών μπορεί να στηριχθεί σε μια 
γερή κοινωνική βάση. Κι αυτή δε χτίζεται με τα απομονωμένα, πολυτελή σαλέ 
κάπου μακριά από τους οικισμούς. Ταυτόχρονα, η επανάχρηση είναι 
οικονομία πόρων, χώρου, συνέχιση της ιστορίας και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Καταγραφή του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος- 
χαρακτηριστικά, χρήσεις, δυνατότητες ανάπτυξης κ.λπ. Δημιουργία και 
ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων, ενός εύχρηστου εργαλείου, εύκολα 
διαχειρίσιμου χωρίς ειδική γνώση στη διάθεση του Δήμου. Η διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας πρέπει να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα.  

• Κίνητρα και προϋποθέσεις για προσφορά κατοικίας σε χαμηλή τιμή. 
Στόχος δεν πρέπει να είναι το οικονομικό κέρδος, μέσω της αγοραπωλησίας 
ακινήτων, αλλά η δημιουργία ενός ελκυστικού πλαισίου απόκτησης 
κατοικίας. Η αναζήτηση φθηνής κατοικίας αποτελεί καθοριστικό κριτήριο 
επιλογής και επιστροφής σε έναν τόπο για τους ΜΠΖ. 
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Σε ότι αφορά την κοινωνική (και δυσκολότερη ίσως) διάσταση: 

 Αγκάλιασμα όποιου νεοφερμένου αποφασίζει να εγκατασταθεί στον

τόπο. Αποδοχή και ενσωμάτωσή του στην τοπική κοινωνία. Καλωσόρισμά του 

σε όλες τις τοπικές δραστηριότητες. Ακόμη και  ένας άνθρωπος μπορεί να 

κάνει τη διαφορά, όπως έχει δείξει συχνά η εμπειρία όχι μόνο στην Ευρώπη 

αλλά και σε αρκετές περιοχές της ορεινής Ελλάδας.. Ένας αγρότης με όρεξη 

και ιδέες, ένας επιτυχημένος επαγγελματίας που άφησε τη δουλειά του για να 

επιστρέψει στο χωριό, πολλές φορές ήταν αρκετοί να ανατρέψουν και να 

ξαναζωντανέψουν πεισματικά μια περιοχή, σχεδόν, χαμένη. Οι ορεινές 

κοινωνίες είναι, κατά κανόνα, δύσπιστες στο καινούριο κι αυτό έχει την 

ιστορική αιτιολογική του βάση. Ωστόσο, η δύναμη έγκειται στην 

αλληλεπίδραση, στη συνεργασία, στην εμπιστοσύνη, στο άνοιγμα σε ιδέες 

ωφέλιμες κι ας μοιάζουν ξένες αρχικά. Ο αυτοπεριορισμός σε κοινωνικά 

στεγανά θα οδηγήσει μονόδρομα στον αφανισμό. Μια βαθιά αλλαγή από 

χρόνια χαραγμένων νοοτροπιών, στο σημείο αυτό, είναι αναγκαία. 

 Καταγραφή της εμπειρίας όσων άφησαν την πόλη για το βουνό και

αξιοποίησή της για την προσέλκυση κι άλλων. Από που έφυγαν και γιατί; Πως 

επέλεξαν την περιοχή; Τι δυσκολίες συνάντησαν και πως τις ξεπέρασαν; 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των οικισμών της Μουργκάνας, μια πρώτη ομάδα οικισμών που 

φαίνεται να παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση 

μεταναστών ποιότητας ζωής, είναι το Πλαίσιο, το Φοινίκι, ο Τσαμαντάς, η Ραβενή και 

η Κεραμίτσα. 

10. Επίλογος

Το 2008, για πρώτη φορά στην ιστορία, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου 

πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις (UNFPA 2007). Ο πλανήτης συνεχίζει να 

αστικοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πόλεις έχει αρχίσει 

να δημιουργεί ένα ρεύμα αστικών μεταναστών που αναζητούν καλύτερη ποιότητα 

ζωής στην ύπαιθρο. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα ελκυστικές στους μετανάστες 

αυτούς, μπορούν να αποτελέσουν τόπους υποδοχής. Από την άλλη πλευρά, οι 

μετανάστες ποιότητας ζωής   μπορούν να στηρίξουν το ξαναζωντάνεμά τους. 

Πραγματικοί μετανάστες ποιότητας ζωής δεν είναι αυτοί που βλέπουν την ορεινή 

φύση ως σκηνικό μεταφοράς της αστικής τους ζωής αλλά όλοι εκείνοι που ψάχνουν 

το καθαρό περιβάλλον, τον ποιοτικό χρόνο, την ελευθερία της φύσης, τις αληθινές 

ανθρώπινες σχέσεις, την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών, την επαφή με τη γη, το 

προσωπικό τους ησυχαστήριο, την πολυτέλεια να μαζεύουν τους καρπούς που οι ίδιοι 

φύτεψαν. Για όλους αυτούς οι οικισμοί της Μουργκάνας μπορούν να αποτελέσουν μια 

καλή επιλογή. Στοχευμένος σχεδιασμός και δράσεις είναι αναγκαίοι για  να 

κινητοποιήσουν ένα τέτοιο μονοπάτι ανάπτυξης.  
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Περίληψη 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) διαθέτουν σημαντικές 
δυνατότητες που μπορούν να εφαρμοστούν από δημόσιες υπηρεσίες για την επίλυση 
προβλημάτων. Η συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
ενισχύουν το έργο των Δήμων συνεισφέροντας στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μέσω 
των τεχνολογιών του διαδικτύου, τα πληροφοριακά συστήματα αποκτούν ελεύθερο 
χαρακτήρα καθώς οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έχει πρόσβαση και να ενημερώνεται 
σχετικά με τις νέες εφαρμογές που αναπτύσσονται. Στη παρούσα εργασία 
σχεδιάζεται μία εφαρμογή που αφορά στον Δήμο Φιλιατών και ενισχύει την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι λειτουργίες που 
ενσωματώνονται στην εφαρμογή εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η 
πρώτη αποβλέπει στη διαχείριση χωρικών δεδομένων που με πρωτοβουλία του 
Δήμου, θα αναπαριστώνται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, αναβαθμίζοντας τη σχέση 
του πολίτη με το Δήμο του. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία  προσφέρει εργαλεία χωρικής 
ανάλυσης που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των ΓΣΠ. Η δεύτερη στοχεύει στο 
συμμετοχικό σχεδιασμό με έμφαση στη διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής 
περιουσίας, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργίες του Δήμου.  Τέλος, η τρίτη αποσκοπεί 
στη πρόβλεψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. 

 
 

Abstract 
The critical problems of managing a Municipality can be solved by using the latest 

GIS capabilities. Citizens' involvement in decision-making processes can facilitate 
municipal management and contribute to democratic processes. Through web 
technologies, information systems are available to the public and everyone could be 
able to access and get information about new applications that are being developed. 
In this paper, an application for the Municipality of Filiates is being designed that 
enhances e-Government with active citizenship. The functions that are included in the 
application fall into three different categories. The first is spatial data processing 
which will be depicted on a cartographic background, upgrading the relationship 
between citizens and their area. Moreover, this function offers certain spatial analysis 
tools to the user through state-of-the-art web-GIS technologies. The second one aims 
to boost public participation in managing public and municipal property, modernizing 
the local governance. Finally, the third is related to natural disasters management.  
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1. Εισαγωγή 
 
Κάθε Δήμος αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσει, ώστε 

να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Εκτός από το είδος του προβλήματος 
(περιγραφική πληροφορία), αυτό που έχει σημασία είναι η θέση του γεωγραφικού 
χώρου που εντοπίζεται (χωρική πληροφορία). Ο συνδυασμός των δύο τύπων 
δεδομένων, σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ορίζουν ένα 
μοντέλο γεωγραφικής πληροφορίας, διανυσματικό ή ψηφιδωτό.  

Ο όρος Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αναφέρεται σε 
πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής, ανάκτησης, 
διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης γεωγραφικών δεδομένων με χωρική αναφορά. 
Ο βασικός σκοπός αυτών των συστημάτων είναι η υποστήριξη διαδικασιών λήψεων 
αποφάσεων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, 
των χρήσεων γης, των φυσικών καταστοφών, των υπηρεσιών κλπ. 

H σύνδεση των ΓΣΠ με τεχνολογίες web οδηγεί στη δημιουργία νέων 
διαδικτυακών συστημάτων ΓΣΠ, τα οποία συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα τόσο των 
τεχνολογιών του διαδικτύου, όσο και των ΓΣΠ επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν 
πρόσβαση σε δεδομένα και γεωχωρικές πληροφορίες μέσω web browsers. Το 
περιβάλλον εργασίας του χρήστη γίνεται πολύ απλό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
εξειδίκευση. 

1.1 Συμμετοχικός σχεδιασμός και ΓΣΠ 
Η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ιδανικό τρόπο επίλυσης 

ενός προβλήματος που αφορά στο δημόσιο συμφέρον. Τα ΓΣΠ έχουν τη δυνατότητα 
να υποστηρίζουν τέτοιες διαδικασίες μέσω των Public Participation Geographic 
Information Systems (PPGIS). Ο Smith (1982) θεωρεί δημοκρατικό, στη λήψη μιας 
απόφασης να συμμετέχουν όσοι θίγονται άμεσα από το πρόβλημα (Nyerges T., κ.α., 
1997). Αυτή η μέθοδος επηρεάζει την κυβερνητική πολιτική και ενισχύει τη διαφάνεια 
στις επιλογές των κέντρων λήψεων αποφάσεων από τις ομάδες ενδιαφέροντος 
(stakeholders). 

Τα συστήματα PPGIS  σχεδιάζονται για να είναι φιλικά προς το χρήστη με 
ευχρηστία και λειτουργικότητα. Η διάδοση της χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου 
δημιουργούν ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό στο οποίο απευθύνονται. Χωρίς την 
απαίτηση ειδικών γνώσεων, κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε εφαρμογές 
όπου θα εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να προτείνει λύσεις για οποιοδήποτε 
πρόβλημα τον αφορά. Η πλοήγηση είναι πλέον πολύ απλή καθώς αναπτύσσονται 
συνεχώς νέα εργαλεία πιο κατανοητά στο κοινό. Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων 
είτε από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη γίνεται ταχύτατα, εξοικονομώντας 
χρόνο και προσπερνώντας μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας (Kingston R. κ.α., 
2000). 

Από την άλλη πλευρά, το κύριο πρόβλημα που προκύπτει με τα PPGIS  είναι η 
εγκυρότητα των δεδομένων και η νόμιμη προέλευσή και ανάρτησή τους. Οποιοδήποτε 
σύστημα που βασίζεται σε δημόσια δεδομένα εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα 
(copyright) και σε νομικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μελετάται η πράξη 
επικαιροποίησης της διαδικασίας με μεθόδους που θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 
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και την τήρηση όλων των δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κοινό. Αυτό 
είναι που τελικά θα χρησιμοποιεί τις όποιες εφαρμογές του συστήματος και 
χρειάζεται καλή ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας (Kingston R. κ.α., 2000). 

Γενικώς, ο σχεδιασμός ενός PPGIS οφείλει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο 
συμφέρον, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες για όλα τα 
μέλη μιας κοινότητας. Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της κάθε περιοχής 
αποτελούν το βασικό στόχο, καθιερώνοντας τον υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης και 
διαφάνειας εντός του δημόσιου τομέα (Kingston R. κ.α., 2000). 

Όπως αναφέρουν οι Knapp κ.α. (2007),  οι περισσότερες χώρες της Βόρειας 
Ευρώπης έχουν ήδη ενσωματώσει τη συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό τους, με 
διάφορες συμμετοχικές διαδικασίες που δεν μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν πλήρως 
όλα τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Οι δυνατότητες προς αξιοποίηση είναι πολλές και 
σε αρκετές περιπτώσεις η καταλληλότερη μέθοδος είναι η συμμετοχή του κοινού στην 
αρχική φάση του σχεδιασμού (Märker O., 2006 και Santos G. S. κ.α., 2018). 

1.2 Εφαρμογές Web-GIS 

1.2.1 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων είναι μια συστημική διαδικασία 

ελέγχου, λειτουργίας και αναβάθμισης περιουσιακών στοιχείων, με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Το σύστημα αυτό έχει σημαντικές δυνατότητες και επηρεάζει όλες 
τις πτυχές του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων, από τον σχεδιασμό της 
ιδέας μέχρι την υλοποίηση (El-Akruti Κ. κ.α., 2013). 

 Στην προκειμένη περίπτωση, ο οργανισμός είναι ο Δήμος Φιλιατών και τα 
περιουσιακά στοιχεία είναι δημόσια ή δημοτικά. Η διαχείρισή τους, ωστόσο, δεν έχει 
υποστηριχθεί επαρκώς από τις υφιστάμενες τεχνολογίες πληροφοριών, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από την έλλειψη δεδομένων σχετικά με την τοποθεσία, την 
κατάσταση και τη χρήση τους. Οι επιπτώσεις που προκαλούνται μπορεί να είναι 
καθυστερήσεις σε διάφορες βιομηχανικές λειτουργίες, αναποτελεσματική ή αρκετά 
δαπανηρή χρήση, καθώς και πλήρη εγκατάλειψη που οδηγεί σε ζημιές και φθορά 
(Meng S. κ.α., 2008). 

Από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών 
στοιχείων στη βιβλιογραφία, είναι η περίπτωση της πόλης Madium στην Ινδονησία, 
όπου δόθηκε έμφαση στην κατασκευή, τη συντήρηση και την εμφάνιση 
παροπλισμένων φυσικών ή τεχνητών περιουσιακών στοιχείων. Γενικώς, η περιουσία 
του δημοσίου αποτελεί οικονομικό πόρο και πρέπει να υφίσταται διαχείριση με τρόπο 
που να ωφελεί το κράτος και, κυρίως, την κοινωνία (Ginardi H.  κ.α., 2017). 

 
1.2.2 Διαχείριση δεδομένων 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, συσσωρεύονται μεγάλοι όγκοι γεωχωρικών 
δεδομένων, τα οποία ταξινομούνται ανομοιογενώς και δυσκολεύουν τους χρήστες 
στον εντοπισμό και στη διαχείρισή τους. Τα ΓΣΠ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά 
τους στη παροχή πληροφοριών. Για να συμβεί αυτό, τα συστήματα ΓΣΠ χρειάζεται να 
είναι διαθέσιμα στο κοινό και αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα web-GIS κερδίζουν 
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διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα. Σύμφωνα με τους Yin F. και Feng M. (2009), 
τέσσερα είναι τα στάδια που αποτελούν τη δομή των web-GIS για τη διαχείριση των 
δεδομένων, το στάδιο της αποθήκευσης, των λειτουργιών, των εφαρμογών και των 
υπηρεσιών. Η οπτικοποίηση των δεδομένων σε χαρτογραφικά υπόβαθρα διευκολύνει 
τους χρήστες με την εμφάνιση χαρτών, υπομνήματος και διάφορων εργαλείων. Η 
πλοήγηση γίνεται πιο εύκολη με συνδέσεις σε άλλες βάσεις δεδομένων και άλλα 
στοιχεία. Στην ελληνική επικράτεια, αρκετοί Δήμοι έχουν αναπτύξει συστήματα web-
GIS, μέσω των οποίων αποδίδουν γεωχωρικά δεδομένα σε χαρτογραφικά υπόβαθρα. 

1.2.3 Διαχείριση και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών 
Οι φυσικές καταστροφές σε ορεινές περιοχές προέρχονται κυρίως από σεισμούς, 

πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και πυρκαγιές. Οι Turconi, Nigrelli, & 
Conte (2014) υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος των φυσικών κινδύνων είναι κυβερνητικό 
καθήκον ύψιστης σημασίας για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας, μέσω 
στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών καταστροφών σε 
ορεινές περιοχές (Lepuschitz E., 2015). 

Η πιο πρόσφατη εφαρμογή πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 
στην Ελλάδα είναι το AEGIS, ένα web-GIS που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το εργαστήριο δασικών πυρκαγιών (United States Forest Service) του 
Υπουργείου Γεωργίας της Αμερικής (USDA). Πρόκειται για ένα εργαλείο υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Το σύστημα 
χρησιμοποιεί χωρικά και μη δεδομένα για να υποστηρίξει εργαλεία προσομοίωσης 
πυρκαγιών, επιτρέποντας στους χρήστες να εξετάσουν πιθανή συμπεριφορά 
εξάπλωσής της. Το κοινό, στο οποίο απευθύνεται, είναι οι φορείς που συμμετέχουν 
στη καταστολή των πυρκαγιών, συνεισφέροντας θετικά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος (Kalabokidis K. κ.α., 2016). 

Για την οργάνωση και τον έλεγχο γεωγραφικών δεδομένων, αναπτύχθηκε ένα 
web-GIS για τον Δήμο Φιλιατών, το οποίο ενσωματώνει δεδομένα και πληροφορίες 
για πιο ακριβή και αποτελεσματική διαχείριση. Επιπλέον, ενισχύει τη διαφάνεια και 
παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για την 
διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, εντός των ορίων του Δήμου. 
Παράλληλα, δίνει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης 
και πρόβλεψης φυσικών καταστροφών, με χαρτογραφική αναπαράσταση ζωνών 
επικινδυνότητας εμφάνισης κατολισθήσεων. 

 
2. Μεθοδολογία 

 
Ο σχεδιασμός του web-GIS βασίστηκε σε υπηρεσίες διαδικτύου, δημιουργώντας 

ένα διαδικτυακό γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα που συγκεντρώνει τις ιδιότητες 
ενός κλασσικού client/server συστήματος. Ο client στέλνει αιτήσεις που αφορούν τη 
διαχείριση δεδομένων στον server, ο οποίος με τη σειρά του απαντάει στέλνοντας είτε 
επεξεργασμένα, είτε ανεπεξέργαστα δεδομένα που παρουσιάζονται μέσω του client 
στο χρήστη. Σύμφωνα με τον J. Date (2000), το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει 
αυτή η τεχνολογία είναι η διατήρηση των δεδομένων σε τοπικό επίπεδο, ενώ 
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ταυτόχρονα όταν χρειαστεί, μπορεί να είναι προσβάσιμα εκ του μακρόθεν (Amiri A., 
2001). 

Υπάρχουν τρεις βασικές λειτουργίες στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη του 
συστήματος, ώστε το web-GIS να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Δήμου Φιλιατών 
και ταυτόχρονα να τραβήξει τη προσοχή και τη συμμετοχικότητα του κοινού. Πρώτη 
είναι η ελεύθερη πρόσβαση του χρήστη σε χωρικά στοιχεία που απεικονίζονται σε 
χαρτογραφικό υπόβαθρο, εξοικειώνοντάς τον με την περιοχή. Τα δεδομένα που 
παρέχονται πρέπει να είναι ανοιχτά και να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Η 
κατηγοριοποίησή τους γίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Δήμου και τις 
πληροφορίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στο κοινό, όπως υποδομές, φυσικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον, υπηρεσίες κα. Τα επίπεδα πληροφορίας είναι είτε 
διανυσματικά (σημειακά, γραμμικά, πολυγωνικά), είτε περιγραφικά και κάθε ένα 
συνοδεύεται από τον πίνακα ιδιοτήτων του, στον οποίο αναγράφονται οι 
σημαντικότερες πληροφορίες. Η εμφάνισή τους στο χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι 
τέτοια ώστε να διευκολύνει τον χρήστη στον εντοπισμό τους, ενισχύοντας την ευκολία 
στη πλοήγηση. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιεί χωρικά 
εργαλεία, τα οποία αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των ΓΣΠ. Χωρίς αυτά, η δομή 
των web-GIS θα ήταν διαφορετική και θα είχαν χαρακτήρα συστημάτων web-
Mapping.  

Η δεύτερη λειτουργία είναι η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για τη 
διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας του Δήμου. Στην προκειμένη 
περίπτωση, ο Δήμος χρειάζεται να ορίσει έναν υπάλληλο, αρμόδιο για την ανάρτηση 
όλης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που είναι επίσημα καταγεγραμμένη από το 
Κτηματολόγιο Α.Ε. ή από άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, θα δημοσιεύονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες όπως είδος, κατάσταση, χρήση, τοποθεσία, έκταση και σε 
συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό, ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ποιο 
στοιχείο εξετάζει κάθε φορά. Στον πολίτη θα παρέχεται η δυνατότητα να εκφέρει 
άποψη για όλα τα ανεκμετάλλευτα κτίρια και να υποβάλει ιδέες και προτάσεις για 
τρόπους αξιοποίησης, μέσω αλλαγής χρήσης ή ιδίας εκμετάλλευσης με ενοικίαση. 
Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και στην ανεκμετάλλευτη αγροτική περιουσία 
η οποία μπορεί να παραχωρηθεί στους πολίτες για νέα χρήση.  

Στην ίδια λειτουργία, ο Δήμος έχει την ευκαιρία να προτείνει διάφορες αλλαγές 
στις υποδομές ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών μέσω διαδικτυακής 
ψηφοφορίας. Ένα ζήτημα που παρουσιάζεται ως παράδειγμα είναι η χωροθέτηση 
των πράσινων σημείων στις δημοτικές ενότητες Φιλιατών και Σαγιάδας. Οι πολίτες 
θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή των περιοχών χωροθέτησης 
τέτοιων σημείων, μέσω των λειτουργιών που αναπτύσσονται. Η διαδικασία που 
περιγράφεται συγκαταλέγεται σε μια μορφή συλλογικής διαδικτυακής 
δραστηριότητας (crowdsourcing), όπου το κοινό καλείται να αναλάβει καθήκοντα για 
να συνεισφέρει με νέες ιδέες στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Για να καταστεί 
δυνατή όλη αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν κακοπροαίρετες 
πράξεις από άγνωστους χρήστες που οδηγούν σε ψευδείς και παραπλανητικές 
πληροφορίες. Με γνώμονα την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, ζητείται από κάθε 
νέο χρήστη να πιστοποιεί τα στοιχεία του, κάνοντας εγγραφή στο σύστημα. Αφού 
δηλώσει το user name και το password, θα του αποστέλλεται ένα e-mail 
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επικαιροποίησης και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία, αποκτώντας πρόσβαση στη 
πλατφόρμα. 

Η τρίτη και τελευταία βασική λειτουργία που μπορεί να πραγματοποιήσει ο 
διαχειριστής είναι η πρόβλεψη και η διαχείριση φυσικών καταστροφών. Ο 
συγκεκριμένος τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καταστροφών όπου, στη 
βιβλιογραφία, κάθε μία εξετάζεται ξεχωριστά. Στην παρούσα εργασία, επιλέξαμε να 
αναδείξουμε το πρόβλημα των κατολισθήσεων καθώς αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα των ορεινών περιοχών. Αν και ο Δήμος Φιλιατών δεν χαρακτηρίζεται εξ’ 
ολοκλήρου ορεινός, έχει περιοχές που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης 
κατολισθητικών φαινομένων. Λαμβάνοντας υπόψη την κλίση των πρανών, τον 
προσανατολισμό, το υψόμετρο και τις χρήσεις γης, δημιουργήσαμε ένα χάρτη 
επικινδυνότητας τεσσάρων ζωνών. Ο Δήμος, έχοντας μια πλήρη εικόνα για τις 
περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες, μπορεί να μεριμνήσει άμεσα για την προστασία 
τους, διασφαλίζοντας μέτρα που ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών από τέτοιου 
είδους φυσικά φαινόμενα. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
τις ευαίσθητες περιοχές και να οργανώσουν κατάλληλα τις δραστηριότητές τους, 
αποφεύγοντας μέρη με υψηλή επικινδυνότητα. 

 
3. Σχεδιασμός της εφαρμογής web-GIS 
 

Το πληροφοριακό σύστημα σχεδιάζεται, έτσι ώστε να είναι διαχειρίσιμο και από 
την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά του πολίτη. Ο διαχειριστής (administrator) 
του συστήματος είναι υπεύθυνος της συνεχούς αναβάθμισης του. Η βασική 
αρμοδιότητα στο τομέα της διαχείρισης δεδομένων είναι η ανάρτηση γεωχωρικών 
δεδομένων, τα οποία φιλτράρονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το 
περιεχόμενό τους. Έτσι, αποφεύγεται η σύγχυση του χρήστη κατά τη διάρκεια της 
αναζήτησης και προσανατολίζεται με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς  τα δεδομένα είναι 
γεωμετρικά διορθωμένα. Για τη μετάδοση της πληροφορίας χρησιμοποιείται το 
πρότυπο Web Feature Service, μέσω του οποίου τα διάφορα δεδομένα γίνονται 
διαλειτουργικά ενισχύοντας την αμφίδρομη σχέση πολίτη και Δήμου. Οι γεωγραφικές 
πληροφορίες που παρέχονται, αποτυπώνονται σε χαρτογραφικό υπόβαθρο δίνοντας 
τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να αναζητήσει χωρικά στοιχεία βάσει χωρικών 
ή μη χωρικών συνιστωσών (Τζιµόπουλος Κ. κ.α., 2013). Η υπηρεσία αυτή προσδίδει 
τη δυνατότητα, μέσω του υπολογιστή, να αποκτήσει κανείς τις βασικές λειτουργίες 
ενός ΓΣΠ, όπως να γνωρίζει τη θέση κάθε σημείου, τις αποστάσεις μεταξύ σημείων, 
το εμβαδόν της επιφάνεια ενός πολυγώνου, να δημιουργεί ζώνες αποκλεισμού κ.α. 
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η δυνατότητα του χρήστη να υπολογίζει την επιφάνεια 
ή το μήκος ενός τμήματος της γης. Όλα αυτά τα εργαλεία αναπτύσσονται στο κομμάτι 
του client, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο server. 
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπο της εφαρμογής που αναδυνκύει τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ΓΣΠ. 
 

Στον τομέα του συμμετοχικού σχεδιασμού, για τη διαχείριση της δημόσιας ή 
δημοτικής περιουσίας, οργανώνεται η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται 
τα δεδομένα που κοινοποιεί ο Δήμος. Κάθε επικαιροποιημένο περιουσιακό στοιχείο 
θα συνοδεύεται από ένα πίνακα ιδιοτήτων που θα ισχυροποιεί την ταυτότητά του και 
στον οποίο θα αναγράφονται βασικές πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων, αφού πρώτα δημιουργήσουν λογαριασμό και 
εγγραφούν στο σύστημα μέσω login. Τα πεδία που θα είναι διαθέσιμα να 
συμπληρώνουν θα είναι είτε comment box, όπου θα δηλώνουν τη πρόθεσή τους για 
αξιοποίηση ενός στοιχείου μέσω πιθανής ενοικίασης, είτε web content rating, όπου 
θα βαθμολογούν τις προτάσεις του Δήμου. Η κλίμακα της βαθμολογίας αξιολογεί τη 
σημαντικότητα των προτάσεων από το λιγότερο 1 έως το περισσότερο 5. Η μέθοδος 
της διαδικτυακής βαθμολογίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις ανάγκες του Δήμου 
καθώς, βάσει των αποτελεσμάτων, θα δίνει ανάλογη προτεραιότητα στα έργα, με 
αποτέλεσμα να ενισχύεται η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων.  

Παράλληλα, στη βάση δεδομένων θα καταγράφονται κι όλες οι αλλαγές των 
υποδομών που θα προτείνει ο Δήμος στους πολίτες. Για το παράδειγμα της 
χωροθέτησης των πράσινων σημείων, εξάγεται ένας χάρτης καταλληλόλητας των 
περιοχών, ακολουθώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις και έχοντας εφαρμόσει μεθόδους 
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Έπειτα κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να προτείνει 
συγκεκριμένες θέσεις χωροθέτησης, εντός των κατάλληλων περιοχών, 
ψηφιοποιώντας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Έτσι, θα δημιουργείται μια κατανομή 
όλων των προτιμητέων θέσεων και ο διαχειριστής του Δήμου θα επιλέγει μεταξύ των 
δημοφιλέστερων αυτές που θα προαχθούν στην τελική βαθμολόγηση, ώστε να 
προκύψουν οι δύο τελικές, απορρίπτοντας τις λιγότερο δημοφιλείς. 

Στην πρόβλεψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών, ο διαχειριστής, 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο Web Map Service (WMS), δημιουργεί και παρουσιάζει 
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διανυσματικά αρχεία Raster σε μορφή χαρτών, τα οποία παρουσιάζονται όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 2. Σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, η υπηρεσία εκτελεί 
τρεις πιθανές λειτουργίες, (α) την επιστροφή μεταδεδομένων στο αίτημα του χρήστη, 
(β) την επιστροφή ενός χάρτη με καθορισμένες γεωγραφικές παραμέτρους και (γ) 
λειτουργίες για την επιστροφή πληροφοριών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που παρουσιάζονται σε ένα χάρτη. Η WMS μπορεί να εκτελεσθεί 
χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μηχανή αναζήτησης ιστού με την υποβολή των 
αιτημάτων υπό μορφή URL (Uniform Resource Locator) (Τζιµόπουλος Κ. κ.α., 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Στιγμυότυπο της εφαρμογής που απεικονίζει τον χάρτη επικινδυνότητας εμφάνισης 
κατολισθητικών φαινομένων. 

 
4. Ανάπτυξη της εφαρμογής web-GIS 

 
Οι βασικές λειτουργίες συνοψίζονται στην ανάρτηση γεωχωρικών δεδομένων από 

το διαχειριστή στο διακομιστή, στην επεξεργασία των δεδομένων από τον διαχειριστή 
και στη δημοσίευσή τους για την ενημέρωση των χρηστών και τη συλλογή 
πληροφοριών. Η βασική αρχιτεκτονική της εφαρμογής web-GIS παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 1. Κύριοι στόχοι είναι η ευκολία ανάρτησης και επεξεργασίας των 
καταχωρήσεων από το διαχειριστή και η απλούστευση της συμμετοχής των χρηστών 
στη διαδικασία της επεξεργασίας. 
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Σχήμα 1. Η βασική αρχιτεκτονική της εφαρμογής web-GIS για τον Δήμο Φιλιατών. 
 
Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των 

δεδομένων είναι το QGIS. Ο διαχειριστής εγκαθιστά το πρόγραμμα στον υπολογιστή 
του και αποκτά ελεύθερη πρόσβαση σε βασικά εργαλεία ΓΣΠ. Όλα τα δεδομένα που 
δημιουργούνται αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων PostgreSQL με την επέκταση 
PostGIS για τη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
μια σχεσιακή βάση δεδομένων με πολλές δυνατότητες, η οποία τρέχει σε όλα τα 
βασικά λειτουργικά συστήματα. Με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα PostGIS, 
παρέχεται επιπλέον υποστήριξη γεωγραφικών στοιχείων στη βάση δεδομένων, 
μικρής γεωμετρίας που βελτιστοποιούν το χώρο αποθήκευσης και βοηθούν τους 
διακομιστές να αυξήσουν τη ποσότητα των δεδομένων που αποθηκεύτηκαν στη 
μνήμη RAM. Για επιπλέον επεξεργασία και για τη τελική δημοσίευση των δεδομένων, 
γίνεται η χρήση του Geoserver, ενός ανοιχτού λογισμικού διαχείρισης γεωγραφικών 
δεδομένων, που αποτελεί την πηγή λειτουργίας των προτύπων WFS και WMS που 
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα απεικονίζονται 
σε δυναμικούς χάρτες που αναπτύσσονται στη ψηφιακή βιβλιοθήκη Openlayers, 
μέσω του μοντέλου πελάτη (client). Ακόμα, μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης 
Openlayers, είναι εφικτές χωρικές αναλύσεις και πράξεις από τη πλευρά του χρήστη, 
χωρίς να επιβαρύνεται ο server από αυτές.  O client αποτελεί μέρος του software ή 
του hardware του υπολογιστή και βασίζεται στην αποστολή αιτημάτων στο λογισμικό 
Geoserver του διακομιστή (server) που έχει δημιουργηθεί. Σε αυτό το μέρος 
εξελίσσονται όλες οι λειτουργίες του διαδικτύου, μέσω html και JavaScript, ενώ οι 
χρήστες γίνονται αποδέκτες της εφαρμογής έχοντας τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρούν με τα χωρικά αντικείμενα και με τεχνικές ανάλυσης ΓΣΠ. Η 
περιήγηση στις διάφορες λειτουργίες πραγματοποιείται μέσω ενός πλευρικού μενού 
ή με άλλα στοιχεία ελέγχου.  
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Όλες οι καταχωρήσεις που γίνονται από τους χρήστες, μεταδίδουν πληροφορίες 
που μετατρέπονται σε πίνακες. Κάθε πίνακας αποτελείται από τρεις στήλες, όπου η 
πρώτη αντιστοιχεί στο user ID δηλαδή στη ταυτότητα του χρήστη. Στη δεύτερη στήλη 
ανήκει το vote ID δηλαδή το έργο στο οποίο αναφέρεται ο χρήστης και στη τρίτη 
στήλη αναγράφεται το rate, δηλαδή η βαθμολογία που δίνει ο χρήστης στην εκάστοτε 
πρόταση του Δήμου.  

Η διαχείριση γίνεται από ένα φυλλομετρητή (web browser) και η πρόσβαση είναι 
εφικτή και από τον διαχειριστή και από τον χρήστη, αλλά με διαφορετικές 
προϋποθέσεις σύνδεσης στη βάση δεδομένων και στις λειτουργίες κάθε φορά 
(Πίνακας  1). Η ανάρτηση των περιουσιακών στοιχείων και των προτεινόμενων έργων 
αρχικά είναι εμφανής μόνο από τον διαχειριστή, ο οποίος μπορεί να ελέγξει ποιοι 
χρήστες θα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία της ψηφοφορίας και του σχολιασμού, 
αφού πρώτα συνδεθούν και πιστοποιήσουν τα στοιχεία τους. Η ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης λειτουργίας βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 
(Content Management System) Drupal. 

 
Πίνακας 1. Δικαιώματα της βάσης δεδομένων για τους χρήστες και το διαχειριστή. 

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ 
ΠΕΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Όνομα x x  x 
Είδος x x  x 
Κατάσταση x x  x 
Τοποθεσία x x  x 
Έκταση x x  x 
Εικόνα x x  x 
Σχόλια  x x x 
Δημοσίευση x x   

Βαθμολογία  x x x 
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Εικόνα 3. Στιγμυότυπο της εφαρμογής που παρουσιάζει την αναρτημένη δημόσια περιουσία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Εικόνα 4. Στιγμυότυπο της εφαρμογής που παρουσιάζει τις πληροφορίες της δημόσιας 
περιουσίας που είναι διαθέσιμες προς τους χρήστες. 

 
Στις Εικόνες 3 και 4 απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζεται η 

δημόσια περιουσία στους χρήστες. Κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα 
στοιχείο και να βλέπει αναλυτικά τις πληροφορίες, την εικόνα, αλλά και την θέση που 
βρίσκεται μέσω Street view. 
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5. Συμπεράσματα 
 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη 

ενός διαδικτυακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου Φιλιατών. Ο 
συνδυασμός ΓΣΠ και web τεχνολογιών επιτρέπει την επαφή των πολιτών τη λήψη 
αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τη περιοχή του. Αυτός ο εκσυγχρονισμός 
οδηγεί στη μετάβαση του Δήμου σε μια νέα ψηφιακή εποχή και ενισχύει τις 
δημοκρατικές διαδικασίες μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού, εξοικονομώντας 
χρόνο και χρήμα. 

Οι βασικοί τομείς που επιλέχθηκαν για να εφαρμοστούν οι λειτουργίες της 
εφαρμογής web-GIS είναι τρεις, η διαχείριση δεδομένων, η διαχείριση των δημόσιων 
ή δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και η πρόβλεψη φυσικών καταστροφών στα 
όρια του Δήμου. Κάθε χρήστης-πολίτης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται θεματικά 
επίπεδα, οπτικοποιημένα σε χάρτες και να ενημερώνεται σχετικά με τις υποδομές, το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τις χρήσεις γης και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία επιλέξει ο Δήμος να αναρτήσει στην πλατφόρμα. Εκτός από την απλή 
πλοήγηση, δίνεται η ευκαιρία στον χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία αναζήτησης, 
χωρικών αναλύσεων, διαστασιολόγησης και σχεδίασης πάνω σε επίπεδα επικάλυψης. 
Σε περίπτωση όπου κάποιος δεν γνωρίζει την περιοχή, μπορεί να την εξερευνήσει, 
προσεγγίζοντάς την είτε σε ερευνητικό είτε σε τουριστικό επίπεδο. Με τον τρόπο 
αυτό, η εφαρμογή web-GIS συμβάλλει στην προώθηση της περιοχής και 
χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλκυσης νέου ενδιαφέροντος.  

Ένα ακόμα κομβικό στοιχείο που εισάγεται με αυτή την εργασία είναι η ενεργή 
συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της δημόσιας 
περιουσίας του Δήμου. Προάγοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο πολίτης 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προτείνει λύσεις μέσω ασφαλών οδών για την 
αξιoποίηση κτιρίων που έχουν εγκαταλειφθεί ή ανεκμετάλλευτων γεωργικών 
εκτάσεων. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία σε πολίτες που ασχολούνται με το 
πρωτογενή τομέα να αυξήσουν τη παραγωγή τους, με την παραχώρηση επιπλέον 
εκτάσεων από το Δήμο. 

Τέλος, με το σύστημα που προτείνεται για τη διαχείριση των φυσικών 
καταστροφών, ο Δήμος έχοντας πλήρη εικόνα για τις ευάλωτες περιοχές, δημοσιεύει 
δεδομένα μέσω του web-GIS, που είναι προσβάσιμα από όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες 
πολιτικής προστασίας μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα προ-κατασταλτικά μέτρα 
έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης κατολισθήσεων. 
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Περίληψη 
 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που ενισχύει τη 
δημοκρατικότητα και συνεισφέρει δραστικά στην τοπική ανάπτυξη. Οι επαρχιακές 
και ορεινές περιοχές μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από τη συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτώ των περιοχών 
καθιστούν επίπονη τη διαδικασία, εξαιτίας των δύσκολων μετακινήσεων και της 
ανομοιομορφίας στην κατανομή του πληθυσμού και των κοινωνικών ομάδων. Οι 
σύγχρονες τεχνολογίες έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη του ψηφιακού συμμετοχικού 
σχεδιασμού και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που εμφανίζονται στις ορεινές και επαρχιακές περιοχές. Στην παρούσα 
εργασία, εξετάζεται μια εφαρμογή ψηφιακού συμμετοχικού σχεδιασμού για το Δήμο 
Φιλιατών η οποία χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών, με στόχο να προσαρμόσει και να αξιοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες 
παγκόσμιας εμβέλειας σε τοπικό επίπεδο για έναν ορθό συμμετοχικό σχεδιασμό. 
 
Abstract 
 

Public participation is a procedure that strengthens democracy and increases local 
development. Rural and mountain regions can benefit from public participation; 
however, the unique characteristics of such areas render the process difficult mainly 
because of the high travel cost and the uneven distribution of population and social 
groups. By making use of recent state-of-the-art technologies, e-participation has 
evolved drastically and difficulties that arise in mountain and rural regions can be 
overcome. In this paper, an application for e-participation for the municipality of 
Filiates that applies state-of-the-art technology and Geographic Information Systems 
is presented, in order to utilize and adjust global technologies to a local level for 
effective public participation.
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1. Εισαγωγή 
 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός θεωρείται ισχυρός παράγοντας ενίσχυσης της τοπικής 
δημοκρατίας και ανάπτυξης. Παραδοσιακά, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
απαιτεί τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένη τοποθεσία και ώρα 
(Rowe and Frewer, 2000). Ωστόσο, με την εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εξελίχθηκε και η ψηφιακή συμμετοχικότητα (e-participation) η 
οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την ποιότητα και την πρόσβαση 
πληροφοριών, τη διαφάνεια των διαδικασιών και τη διεύρυνσης συμμετοχής 
κοινωνικών ομάδων (Bekkers and Homburg, 2007; Ertiö, 2013; Kim and Lee, 2012; 
Noveck, 2009). Επίσης, αντιμετωπίζονται προβλήματα προσβασιμότητας, όπως 
περιορισμοί σε χρόνο και κόστος, αδιαφορία και δυσκολίες στην εμπλοκή ευπαθών 
ομάδων (Irvin and Stansbury, 2004; Roberts, 2004). 

Ο ψηφιακός συμμετοχικός σχεδιασμός έλαβε ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση με 
την εμφάνιση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Η νέα μορφή του 
ψηφιακού συμμετοχικού σχεδιασμού που κάνει χρήση ΓΣΠ απαντάται σε δύο μορφές: 
την ψηφιακή συμμετοχή με γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (Public 
Participation Geographic Information Systems, PPGIS) και αυτή των εθελοντικών 
γεωγραφικών πληροφοριών (Volunteered Geographic Information, VGI). Η πρώτη 
μέθοδος (PPGIS) στοχεύει κυρίως στη συμμετοχή του κοινού σε ένα πρόβλημα με 
χωρική διάσταση (Brown, 2012; Williamson and Parolin, 2013), ενώ η δεύτερη 
αποσκοπεί στη συγκέντρωση της χωρικής πληροφορίας από τους πολίτες (Goodchild, 
2007; Goodchild and Li, 2012). 

Η ανάπτυξη της ψηφιακής συμμετοχικότητας με ΓΣΠ πήρε μεγαλύτερες 
διαστάσεις με την εδραίωση των φορητών συσκευών. Οι φορητές συσκευές παρέχουν 
τη δυνατότητα χωρικού εντοπισμού, κάνοντας την συλλογή της χωρικής πληροφορίας 
ιδιαίτερα εύκολη και άμεση για το ευρύ κοινό (Brovelli et al., 2016). Εκτός από τη 
χωρική πληροφορία, οι φορητές συσκευές παρέχουν και άλλους αισθητήρες από τους 
οποίους μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες (κάμερα, επιταχυνσιόμετρο κ.α.), 
προσδίδοντας στη συμμετοχικότητα ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο και μεγαλύτερη 
ακρίβεια (D’Hondt et al., 2013; Höffken and Streich, 2013). 

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογών συμμετοχικού σχεδιασμού επέτρεπαν στους 
πολίτες να αναφέρουν προβλήματα. Με την πάροδο του χρόνου, η διαδραστικότητα 
των πολιτών με τις τοπικές αρχές, καθώς και πιο συγκεκριμένοι στόχοι 
αναπτύσσονται περισσότερο (Ertiö, 2013). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μια 
ολοκληρωμένη εφαρμογή συμμετοχικότητας των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις 
αποφάσεων του Δήμου. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής δύναται να αντιμετωπίσει 
σημαντικά προβλήματα που παρουσιάζονται στις διαδικασίες ψηφιακής συμμετοχής 
του κοινού και παράλληλα να προσαρμόσει και να αξιοποιήσει τις νεότερες 
τεχνολογίες στις ανάγκες ενός ορεινού Δήμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
δομή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ΓΣΠ, με στόχο την ορθή 
αξιοποίηση τεχνολογιών παγκόσμιας δράσης, όπως το διαδίκτυο, σε τοπικό επίπεδο. 

Η δημιουργία της εφαρμογής χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη, τη μεθοδολογία, το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Στη μεθοδολογία παρουσιάζεται η αναγνώριση του 
προβλήματος και ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή μπορεί να το επιλύσει. Για να 
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επιτευχθεί αυτό, συγκεντρώνονται όλοι οι παράγοντές που σχετίζονται με το 
πρόβλημα και δομείται η σχέση μεταξύ τους ώστε να παραχθούν οι υπηρεσίες και 
λειτουργίες της εφαρμογής. Ο σχεδιασμός αφορά στην ανάλυση των υπηρεσιών και 
λειτουργιών, με σκοπό τη δόμηση της αρχιτεκτονικής και των προδιαγραφών της 
εφαρμογής. Η ανάπτυξη εξηγεί τις τεχνολογίες και τεχνικές που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές της εφαρμογής. 

 
2. Μεθοδολογία 
 

Το γενικότερο πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η εφαρμογή είναι η ψηφιακή 
συμμετοχή των πολιτών του Δήμου στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με το πρόβλημα, καθώς και οι μεταξύ 
τους σχέσεις. 

 

 

Σχήμα 1. Παράγοντες που σχετίζονται με τη δημιουργία της εφαρμογής και οι μεταξύ τους 
σχέσεις.  

 
Ζητούμενο για τους πολίτες είναι η εμπλοκή και «μύησή» τους στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Οι δύο βασικές επιθυμητές λειτουργίες είναι η συμμετοχή στην 
αναφορά προβλημάτων και η ψηφοφορία σε ζητήματα λήψης αποφάσεων του Δήμου. 
Ο Δήμος από τη πλευρά του στοχεύει στην ορθότερη λήψη αποφάσεων μέσα από τη 
συμμετοχή του κοινού και στην αμεσότερη επέμβαση στα διάφορα προβλήματα που 
παρουσιάζονται. Αποτέλεσμα αυτών είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων του Δήμου και μια πιο δημοκρατική, δραστήρια και διαφανής διοίκηση 
(Kurniawan and de Vries, 2015). 

Τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η εφαρμογή έχουν να κάνουν 
με τα χαρακτηριστικά του Δήμου (τοπικότητα) και τα κίνητρα των πολιτών για τη 
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χρήση της εφαρμογής. Ο Δήμος Φιλιατών είναι μια επαρχιακή ορεινή περιοχή που 
παρουσιάζει συγκεκριμένες δυσκολίες στη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Μερικά 
από αυτά είναι η απομόνωση, οι μετακινήσεις μεταξύ των οικισμών εξαιτίας των 
οδικών δικτύων και των καιρικών συνθηκών και η ανομοιόμορφη κατανομή 
πληθυσμού (Panagiotopoulos and Kaliampakos, 2018). Οι συνθήκες αυτές 
δυσχεραίνουν την οργάνωση συγκεντρώσεων των πολιτών για διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις. Η κινητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή είναι ένα γενικότερο 
πρόβλημα σε παρόμοιες εφαρμογές (Schlossberg et al., 2012), αλλά μπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα έντονο σε επαρχιακές περιοχές, εξαιτίας της ανομοιόμορφης κατανομής του 
πληθυσμού. Είναι λογικό τα μεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών (π.χ. η πόλη των 
Φιλιατών) να συγκεντρώνει μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Δήμου με 
αποτέλεσμα οι μικρότεροι οικισμοί να περνούν στο περιθώριο και οι κάτοικοι να 
χάνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχικότητα. 

Ένα σημαντικό θέμα σε όλες τις εφαρμογές ψηφιακής συμμετοχικότητας είναι η 
αντιμετώπιση των ψευδών ή λανθασμένων καταχωρήσεων (Kurniawan and de Vries, 
2015). Οι ψευδείς ή λανθασμένες καταχωρήσεις μπορεί να προέρχονται από πολίτες, 
ωστόσο λόγω της παγκόσμιας ευρύτητας των διαδικτυακών εφαρμογών το πρόβλημα 
προέρχεται κυρίως από κακόβουλα λογισμικά. Η αντιμετώπιση του θέματος θα 
βοηθήσει ουσιαστικά το Δήμο στην ανάλυση των πληροφοριών για την πιο άμεση 
ανταπόκριση στα ζητήματα των πολιτών. 

Η εφαρμογή έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα που μπορούν να 
υποβαθμίσουν την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητά της. Για το λόγο αυτό, 
γίνεται χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση των 
υπηρεσιών και λειτουργιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι 
τρεις κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι οι φορητές συσκευές 
(smartphones), τα ΓΣΠ και ψηφιακές τεχνολογίες διαδικτυακής φύσεως (κυρίως). 

Οι φορητές συσκευές προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την 
αντιμετώπιση αρκετών προβλημάτων που αφορούν στην τοπικότητα. Οι 
συγκεκριμένες συσκευές δίνουν τη δυνατότητα της συγκέντρωσης σημαντικής 
πληροφορίας σε οποιοδήποτε σημείο. Έτσι, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε 
διάφορες διαδικασίες χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση σε κάποια άλλη περιοχή 
(Brown, 2012). Επίσης, οι δυνατότητες των φορητών συσκευών για χωρικό 
προσδιορισμό και λήψη φωτογραφιών και βίντεο παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τον Δήμο. 

Τα ΓΣΠ είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην συμμετοχικότητα για την ανάλυση των 
πληροφοριών και την ορθή λήψη αποφάσεων (Brown, 2012; Goodchild and Li, 2012). 
Οι βασικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται από την εφαρμογή είναι η τοποθεσία, 
η εγγύτητα και μερικές βασικές γεωμετρικές πράξεις. Η επιπρόσθετη πληροφορία της 
τοποθεσίας στη συμμετοχικότητα των πολιτών αντιμετωπίζει προβλήματα της 
τοπικότητας και των χαρακτηριστικών του Δήμου. Μέσω βασικών αλλά ουσιαστικών 
χωρικών αναλύσεων, o Δήμος μπορεί να κάνει μια ορθότερη ανάλυση των δεδομένων 
και οι δράσεις του να έχουν καλύτερη τοπική αξιοποίηση. Οι αναφορές προβλημάτων 
μπορούν να εντοπιστούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ και τα 
δημοψηφίσματα μπορούν να αναλυθούν χωρικά ώστε ο Δήμος να πάρει αποφάσεις 
που θα έχουν μεγαλύτερο τοπικό αντίκτυπο. 
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Οι λοιπές ψηφιακές τεχνολογίες που αξιοποιούνται σχετίζονται με την 
κινητοποίηση των πολιτών να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή και την αποφυγή 
ψευδών ή λανθασμένων καταχωρήσεων. Για να επιτευχθεί καλύτερη δημοτικότητα 
της εφαρμογής χρησιμοποιούνται τεχνικές παιχνιδιοποίησης (gamification) και 
οπτικοποίησης (visualization) των πληροφοριών σε χάρτες, οι οποίες κάνουν την 
εφαρμογή πιο ελκυστική στο χρήστη (Clark et al., 2013). Για την αποφυγή ψευδών και 
λανθασμένων καταχωρήσεων γίνεται χρήση τεχνικών ταυτοποίησης των χρηστών και 
γεωμετρικές πράξεις μέσω τεχνολογιών ΓΣΠ. 

Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα της εφαρμογής είναι η προστασία των δικαιωμάτων 
του χρήστη όσον αφορά στη συλλογή πληροφοριών. Πριν από κάθε συλλογή 
πληροφορίας από τον χρήστη (χωρική ή μη) είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση της 
ενέργειας και η συγκατάθεση του χρήστη στην ανάρτηση των πληροφοριών, 
ανεξαρτήτως της δημοσίευσής της στο κοινό. Επίσης, για να είναι πιο ασφαλή τα 
δεδομένα του χρήστη, και κυρίως αναφορικά με τη χωρική πληροφορία, δεν πρέπει 
να είναι διαθέσιμες πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες. Αυτό επιτυγχάνεται με διαφόρους τρόπους, όπως με τη διαχείριση της 
συγκεκριμένης πληροφορίας μόνο στην πλευρά του διακομιστή (μη ορατή στο κοινό), 
ή με περιορισμούς στην οπτικοποίηση των δεδομένων (π.χ. όριο στη μεγέθυνση του 
χάρτη από τον χρήστη). 
 
3. Σχεδιασμός της εφαρμογής 
 

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η 
εφαρμογή θα παρέχει πέντε βασικές λειτουργίες: την ανάρτηση προβλημάτων από 
τους πολίτες, την αξιολόγηση προβλημάτων και έργων του Δήμου από τους πολίτες, 
την ψηφοφορία των πολιτών σε διάφορα ζητήματα του Δήμου, την ανάρτηση σχολίων 
και τη χωρική ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων. Οι πολίτες και ο Δήμος 
έχουν διαφορετικούς ρόλους σε αυτές τις λειτουργίες. Οι πολίτες ως χρήστες 
καλούνται να αναρτούν προβλήματα, να αξιολογούν προβλήματα και έργα και να 
ψηφίζουν σε θέματα έργων, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών και των αξιολογήσεων. Ο Δήμος, ως διαχειριστής του 
συστήματος, δεσμεύεται να εξετάζει τα προβλήματα, να ενημερώνει για την εξέλιξή 
τους, να αναρτά έργα και ψηφοφορίες και να αξιολογεί τα αποτελέσματα για να 
ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών και των ρόλων 
του συστήματος παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Ο σχεδιασμός μπορεί να διαχωριστεί 
σε δύο ενότητες που ομαδοποιούν τις λειτουργίες στο σύστημα διαχείρισης 
προβλημάτων και στο σύστημα διαχείρισης έργων (Σχήμα 2). Αν και οι λειτουργίες 
συνδέονται μεταξύ τους, η ανάλυση του σχεδιασμού χωρίζεται στα δύο βασικά 
συστήματα διαχείρισης. 
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Σχήμα 2. Λειτουργίες και ρόλοι στην εφαρμογή και οι σχέσεις μεταξύ τους. 

 
Στο Σχήμα 3 δίνεται η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης των 

προβλημάτων. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τον πολίτη / χρήστη για την 
ανάρτηση του προβλήματος δίνοντας περιγραφικές πληροφορίες, τοποθεσία και 
εικόνα, εφόσον πραγματοποιήσει την ταυτοποίηση χρήστη μέσω μιας σχετικής 
φόρμας. Ο χωρικός περιορισμός της τοποθεσίας του προβλήματος βοηθάει σημαντικά 
στη μείωση των ψευδών και λανθασμένων καταχωρήσεων και μειώνει σημαντικά το 
έργο του Δήμου στην αξιολόγηση των προβλημάτων. Η αποθήκευση των δεδομένων 
πραγματοποιείται προσωρινά στην εφαρμογή, ώστε να μπορεί να γίνει η καταχώρηση 
και χωρίς την παρουσία διαδικτύου. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αναρτήσει το 
πρόβλημα στο διακομιστή όταν θα βρεθεί σε περιοχή που θα έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Στο στάδιο αυτό δίνεται η επεξεργασία της καταχώρησης ώστε να μειωθεί 
ο χρόνος παραμονής στο σημείο του προβλήματος, ωστόσο δεν μπορούν να υποστούν 
επεξεργασία το σημείο και η εικόνα γιατί σε αυτή τη περίπτωση θα ήταν εύκολη η 
ανάρτηση ψευδών προβλημάτων. Το πρόβλημα αποθηκεύεται προσωρινά στη βάση 
δεδομένων του διακομιστή και μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου της 
βάσης δεδομένων ο Δήμος / διαχειριστής μπορεί να εξετάσει το πρόβλημα και να το 
δημοσιεύσει στο κοινό. Τα δημοσιευμένα προβλήματα οπτικοποιούνται μέσω της 
εφαρμογής και μιας ιστοσελίδας στο κοινό, όπου και τα αξιολογεί με βαθμολογία 
σημαντικότητας. Η βαθμολογία δίνει, επίσης, και την τοποθεσία του χρήστη, ώστε να 
είναι εφικτή η χωρική ανάλυση των αξιολογήσεων. Παράλληλα, από τη βάση 
δεδομένων και ένα λογισμικό ΓΣΠ πραγματοποιούνται οι χωρικές αναλύσεις και μια 
στατιστική ανάλυση των καταχωρήσεων. Τα αποτελέσματα αποδίδονται στους 
χρήστες μέσω σχετικών πινάκων και χαρτών στην εφαρμογή ή/και στη σχετική 
ιστοσελίδα. Τα στατιστικά χρησιμοποιούνται για να αναδεικνύονται τα 
σημαντικότερα προβλήματα και οι πιο ενεργοί χρήστες με βαθμολογία. Με τη μέθοδο 
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αυτή η εφαρμογή αποκτά ένα ρόλο παιχνιδιού, στο οποίο οι χρήστες αγωνίζονται στην 
ανάρτηση προβλημάτων και την αναγνώριση της προσφοράς τους στα κοινά του 
Δήμου. 

 

 

Σχήμα 3. Βασική αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης προβλημάτων. 

 
Στο σύστημα διαχείρισης των έργων (Σχήμα 4), η διαδικασία ξεκινάει από την 

μεριά του Δήμου / διαχειριστή. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει μελλοντικά 
έργα με τη δυνατότητα αξιολόγησης και ψηφοφορίας από τους πολίτες. Η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται όπως και στην περίπτωση των προβλημάτων, βαθμολογώντας το 
έργο ως προς τη σημαντικότητά του. Και σε αυτή την περίπτωση, μαζί με τη 
βαθμολογία καταχωρείται και η τοποθεσία του πολίτη / χρήστη που βαθμολόγησε, 
ώστε να είναι δυνατή η χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η ψηφοφορία είναι μια 
λειτουργία που την αναρτά ο Δήμος και παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να 
ψηφίσουν πάνω σε ζητήματα του έργου. Οι ψηφοφορίες μπορεί να είναι απλές, 
δηλαδή να γίνει ή να μην γίνει το έργο, μέχρι και πιο συγκεκριμένες κατασκευαστικές 
ή χωροθετικές επιλογές (π.χ. σε ποια τοποθεσία να γίνει). Σε κάθε περίπτωση, για να 
είναι εφικτή η τεχνική προσαρμογή της ψηφοφορίας στην εφαρμογή, ο τρόπος 
διεξαγωγής πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες επιλογές. Ωστόσο, η δυνατότητα 
ανάρτησης σχολίων από τους πολίτες για τα συγκεκριμένα έργα και ψηφοφορίες, 
δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να διαφοροποιήσει τις επιλογές ανάλογα με τα σχόλια 
των πολιτών. Η ταυτοποίηση του χρήστη χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν 
αναρτήσεις από κακόβουλα λογισμικά που θα επηρεάσουν αρνητικά τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών και των αξιολογήσεων. Η συλλογή της τοποθεσίας 
δίνει το πλεονέκτημα της χωρικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Αντίθετα με την 
ανάρτηση προβλημάτων, σε αυτή τη περίπτωση δεν είναι απαραίτητος ο χωρικός 
περιορισμός στα όρια του Δήμου, καθώς οι ψήφοφορίες και οι αξιολογήσεις μπορούν 
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να πραγματοποιούνται και από απόδημους πολίτες ή ακόμα και από επισκέπτες της 
περιοχής. Ωστόσο, η τοποθεσία δίνει μια καλύτερη εικόνα για τις προτιμήσεις των 
πολιτών σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Δήμο στη βελτίωση της 
κατανομής των πόρων και στη λήψη αποφάσεων. 

 

 

Σχήμα 4. Βασική αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης έργων. 

 
4. Ανάπτυξη της εφαρμογής 
 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελείται από δύο βασικά μέρη, την εφαρμογή 
φορητών συσκευών και το διακομιστή με την σχετική ιστοσελίδα. Στόχος και στα δύο 
τμήματα είναι η απλούστευση του περιβάλλοντος διεπαφής τόσο του χρήστη όσο και 
του διαχειριστή, καθώς και η αυτοματοποίηση όσο περισσότερων λειτουργιών είναι 
εφικτό. 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής ακολουθεί τη μεθοδολογία του Panagiotopoulos 
(2017), o οποίος ανέπτυξε μια εφαρμογή καταχώρησης προβλημάτων για τον Δήμο 
Ζίτσας. Οι πρόσθετες λειτουργίες που ενσωματώθηκαν είναι η διαδικασία των 
ψηφοφοριών και ο χωρικός προσδιορισμός των αξιολογήσεων (Εικόνα 1). Για τις 
ψηφοφορίες, οι πρόσθετες δυνατότητες στην εφαρμογή είναι ένας χάρτης με τα 
δημοσιευμένα έργα από τον Δήμο στα οποία οι πολίτες μπορούν να δουν τα στοιχεία 
του έργου. Στην ίδια καρτέλα υπάρχουν τα στοιχεία ελέγχου για την βαθμολογία και 
την ψηφοφορία. Η βαθμολογία πραγματοποιείται με το σύστημα των πέντε αστέρων, 
στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ένα ως πέντε αστέρια δηλώνοντας τη 
σημαντικότητα του έργου. Η ψηφοφορία εκτελείται με ένα στοιχείο ελέγχου 
πολλαπλών επιλογών στο οποίο δίνονται οι επιλογές για ζητήματα του έργου και ο 
χρήστης καλείται να επιλέξει. Η παραγωγή του στοιχείου ελέγχου γίνεται δυναμικά 
στην εφαρμογή, σύμφωνα με τα δεδομένα που θα δεχθεί από το διακομιστή. Τα 
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αποτελέσματα της ψηφοφορίας μπορούν να δίνονται πριν ή μετά από την εισαγωγή 
της ψήφου από το χρήστη. Με την εισαγωγή της ψήφου καθώς και η βαθμολογία (του 
έργου ή του προβλήματος) αποθηκεύεται ταυτόχρονα και η τοποθεσία του χρήστη η 
οποία αποστέλλεται στο διακομιστή. Η εφαρμογή φορητών συσκευών αναπτύχθηκε 
πιλοτικά για λειτουργικό σύστημα Android σε γλώσσα προγραμματισμού Android 
Java, ωστόσο οι ίδιες τεχνικές μπορούν να ακολουθηθούν για οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα φορητών συσκευών (πχ. iOS, Windows κα.). Η βάση δεδομένων 
για την προσωρινή αποθήκευση των προβλημάτων αναπτύχθηκε σε SQLite, οι χάρτες 
με τη Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface, 
API) Google Maps Android API1 και η επικοινωνία με το διακομιστή μέσω μεθόδων 
του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

Ο διακομιστής αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα: τη βάση δεδομένων, το 
σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το λογισμικό ΓΣΠ και το λογισμικό της 
ιστοσελίδας. Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται και αναλύονται όλα τα δεδομένα, 
χωρικά ή μη, που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Για τη διαχείριση απαιτούνται τέσσερις 
βασικές οντότητες: τα έργα, τα προβλήματα, οι ψηφοφορίες και οι αξιολογήσεις. Οι 
πίνακες με τα πεδία των οντοτήτων καθώς και οι συσχετίσεις τους παρουσιάζονται 
στο Σχήμα 5. Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων πραγμματοποιήθηκε σε PostgreSQL 
με την επέκταση PostGIS για την αποθήκευση και διαχείριση των χωρικών 
δεδομένων. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
της βάσης δεδομένων, των χρηστών καθώς και για τα δικαιώματά τους στο 
περιεχόμενο, μέσω ενός κατάλληλου περιβάλλοντος. Η ανάπτυξή του έγινε με το 
Drupal2 το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήματος να εισάγει 
έργα με τα ανάλογα στοιχεία που απαιτούνται και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που 
αναρτούν οι χρήστες. Επίσης, αναλαμβάνει την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω της 
παραγωγής κωδικών εισόδου στο σύστημα και τον έλεγχο κατά τη διαδικασία της 
ανάρτησης. Το λογισμικό ΓΣΠ που χρησιμοποιείται για την χωρική ανάλυση των 
δεδομένων είναι το GeoServer3. Μέσω του λογισμικού, ο διαχειριστής έχει τη 
δυνατότητα να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα χωρικά δεδομένα και να παράγει 
χάρτες για τη δημοσίευσή τους στο κοινό. Ο GeoServer επικοινωνεί απευθείας με τη 
βάση δεδομένων και μπορεί να πραγματοποιήσει ερωτήματα, χωρικά ή μη, χάρη στην 
επέκταση PostGIS της PostgreSQL. Τέλος, το λογισμικό για την ιστοσελίδα 
αναπτύχθηκε με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες AngularJS4 και OpenLayers5. Η 
ιστοσελίδα χρησιμοποιείται κυρίως για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των 
βαθμολογίων, προβλημάτων, έργων και ψηφοφοριών σε χάρτες, κάνοντας πιο 
ελκυστική την εφαρμογή και τα αποτελέσματα πιο κατανοητά. Ωστόσο, μέσω της 
ιστοσελίδας μπορούν να πραγματοποιηθούν αναρτήσεις σχολίων, βαθμολογιών και 
ψηφοφοριών, καθώς δεν είναι απαραίτητη η τοποθεσία του χρήστη σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο, όπως στην περίπτωση ανάρτησης των προβλημάτων. Στην 
ιστοσελίδα μπορούν να πραγματοποιηθούν μερικές χωρικές αναλύσεις από τους 

                                                             
1 https://developers.google.com/maps/documentation/android-api/ 
2 https://www.drupal.org/ 
3 http://geoserver.org/ 
4 https://angularjs.org/ 
5 https://openlayers.org/ 
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χρήστες, όπως η εκτέλεση απλών ερωτημάτων στη βάση δεδομένων και η παραγωγή 
θερμικών χαρτών (heatmaps) για καλύτερη οπτικοποίηση πυκνών σημειακών 
χωρικών οντοτήτων και των ιδιοτήτων τους, όπως οι ψηφοφορίες (Εικόνα 2). 
 

 

Σχήμα 5. Δομή της βάσης δεδομένων στο διακομιστή της εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από την εφαρμογή φορητών συσκευών όπου παρουσιάζονται τα 
διάφορα στοιχεία ελέγχου των χρηστών, όπως ο χάρτης ή η ψηφοφορία σε έργα και η σχετική 

βαθμολογία. 
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Εικόνα 2. Στιγμιότυπα από την ιστοσελίδα της εφαρμογής στην οποία οι πολίτες και ο Δήμος 
μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις στα χωρικά δεδομένα. 
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5. Συμπεράσματα 
 

Στην εργασία παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ψηφιακού 
συμμετοχικού σχεδιασμού για το Δήμο Φιλιατών. Η καινοτομία της εφαρμογής 
εστιάζεται στη χωρική διάσταση, η οποία επιτρέπει σε τεχνολογίες παγκόσμιας 
εμβέλειας να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Ο συνδυασμός των δεδομένων πληθοπορισμού (crowdsourcing)  και 
της χωρικής ανάλυσης αυτών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το τοπικό όφελος των 
δράσεων του Δήμου. 

Η ψηφιακή συμμετοχικότητα είναι μια νέα τάση που έχει αρχίσει να βρίσκει 
σημαντική ανταπόκριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, επιτυχημένες εφαρμογές 
ψηφιακής συμμετοχικότητας βρίσκονται κυρίως σε μεγάλες πόλεις, των οποίων τα 
χαρακτηριστικά ευνοούν την ανάπτυξη και χρήση παρόμοιων εφαρμογών. Οι ορεινές 
και επαρχιακές περιοχές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν τη χρήση 
εφαρμογών σε γενικότερο επίπεδο, όπως η έλλειψη διαδικτύου και εξοικείωσης με τις 
νέες τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός των εφαρμογών σε επαρχιακές 
περιοχές πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών 
αυτών (Panagiotopoulos et al., 2016). 

Ιδιαίτερα για τις εφαρμογές συμμετοχής του κοινού, η τοπικότητα είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας. Τα διάφορα τοπικά χαρακτηριστικά των περιοχών (π.χ. 
ορεινότητα) μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αν δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατοίκων της περιοχής. Οι σύγχρονες 
τεχνολογίες αναπτύσσονται συνεχώς και παρέχουν τα εργαλεία και τις λύσεις για να 
γίνει ορθή προσαρμογή των εφαρμογών σε τοπικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη 
εφαρμογή έγινε χρήση των νεότερων τεχνολογιών φορητών συσκευών και ΓΣΠ για τη 
βέλτιστη προσαρμογή της εφαρμογής στις ανάγκες του Δήμου. 

Η εφαρμογή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συμμετοχικότητα των πολιτών 
του Δήμο στη λήψη αποφάσεων. Με τη σειρά του, αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών προς τις τοπικές αρχές και θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα 
αντιμετώπισης των τοπικών ζητημάτων. Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
θεωρείται μια εξέλιξη της τοπικής δημοκρατίας που δύναται να ενισχύσει την τοπική 
ανάπτυξη. 
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Περίληψη 

Σήμερα, μέσω της προόδου των τεχνολογιών της αυτοπαραγωγής, της διαχείρισης 
της ζήτησης και της αποθήκευσης, οι πολίτες αποκτούν διττό ρόλο ως παραγωγοί - 
καταναλωτές («prosumers») αναλαμβάνοντας δράση για τη μετάβαση από μία 
κεντρικά ελεγχόμενη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή προς αποκεντρωμένες, ευφυείς 
και διασυνδεδεμένες αγορές. 

Στην παρούσα εργασία αφού αποσαφηνιστεί η έννοια της διεσπαρμένης 
παραγωγής ενέργειας και καταγραφούν τα πλεονεκτήματα της, πραγματοποιείται 
μια συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων μοντέλων οργάνωσης των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και 
οργάνωσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα πλέον σε τοπικούς συνεταιρισμούς να παράγουν, να αποθηκεύουν, να 
διανέμουν και να προμηθεύουν ενέργεια. Τέλος, προτείνεται η σύσταση μιας Ε.Κοιν. 
με βασικό συμμετέχοντα τον Δήμο Φιλιατών και αποκλειστικό σκοπό την προώθηση 
της αυτοπαραγωγής ως μέσ0 μείωσης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Από την 
ανάλυση προκύπτει ότι η Ε.Κοιν. μπορεί να είναι είτε κερδοσκοπικού είτε μη-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πως σε κάθε περίπτωση, με την κατασκευή ενός 
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500kWp, θα μπορεί να επιδοτεί πλήρως το σκέλος 
για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας του «λογαριασμού της ΔΕΗ» σε 70 έως και 
200 φτωχά νοικοκυριά του Δήμου.  

 
Abstract 

Nowadays, through the progress of self-generation technologies, demand-side 
management technologies and storage technologies, citizens have acquired a dual role 
as producers - consumers ("prosumers"). Therefore, they are able to take action to 
switch from a centrally controlled conventional power generation to decentralized, 
intelligent and interconnected markets. 

In this study after clarifying the concept of Decentralized Generation and its 
benefits, a brief description of the current electricity market models is carried out. 
Then the institutional framework for the operation and organization of the Energy 
Communities (E.Con.) in Greece is described. Finally, the establishment of an energy 
community, in which key participant will be the Municipality of Filiates is proposed. 
The exclusive objective of this E.Con. will be the promotion of self-generation as a 
means of reducing electricity costs.  It appears that the E.Con. can be either a profit-
making or a non-profit organization and that in any case, with the construction of a 
photovoltaic power plant of 500kWp installed capacity, it can fully subsidize the PPC 
electricity bill for 70 to 200 poor households of the Municipality of Filiates. 
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1. Εισαγωγή 
 
Με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία των 

Παρισίων της 12ης Δεκεμβρίου 2015 για την κλιματική αλλαγή, την επίτευξη μίας 
ασφαλούς και βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης και τη μετάβαση προς ένα σύστημα 
καθαρής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Νοέμβριο του 2016 τις 
προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα. Το επονομαζόμενο 
«χειμερινό πακέτο μέτρων» (“winter package”)1, υπόσχεται «καθαρή ενέργεια για 
όλους τους Ευρωπαίους» (“clean energy for all Europeans”) και θέτει τις βάσεις για 
την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής δράσης στις ενεργειακές αγορές του 
μέλλοντος. Μέσω της αυτοπαραγωγής, της διαχείρισης της ζήτησης, της πρόσβασης 
σε πιο ανταγωνιστική ενέργεια και της δυνατότητας να παράγουν, να καταναλώνουν, 
να αποθηκεύουν ή και να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια ξανά στην 
αγορά, οι πολίτες αποκτούν διττό ρόλο ως παραγωγοί - καταναλωτές (“prosumers”) 
αναλαμβάνοντας δράση για τη μετάβαση από μία κεντρικά ελεγχόμενη συμβατική 
ηλεκτροπαραγωγή προς αποκεντρωμένες, ευφυείς και διασυνδεδεμένες αγορές. 

Με γνώμονα την κεντρική θέση των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών 
κατά τον ανασχεδιασμό των ενεργειακών αγορών, προωθείται με την πρόταση 
(αναδιατύπωσης) της Οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και με την πρόταση (αναδιατύπωσης) της Οδηγίας 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) η ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην τοπική ηλεκτροπαραγωγή, στη διανομή, την προμήθεια και την 
αποθήκευση ενέργειας.  
 
2. Η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παραγωγικό συντελεστή καθώς και ένα 
από τα βασικά εργαλεία βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και, εν γένει, της 
κοινωνικής ευημερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση με άλλα κοινωνικά 
αγαθά (λ.χ. τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, μέσα μαζικής μεταφοράς), μια αύξηση στην 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί άμεσο αντίκτυπο και ανησυχία σε εθνικό 
αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Αντίστοιχα, η διακινδύνευση της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική 
κοινωνική και οικονομική απειλή (Bruns, 2012). 

Τα παραπάνω αποτέλεσαν μέχρι πολύ πρόσφατα, και συγκεκριμένα έως τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990, τους βασικούς λόγους προκειμένου η διαχείριση του συνόλου 

                                                           
1 Το «χειμερινό πακέτο μέτρων» περιλαμβάνει οκτώ νομοθετικές προτάσεις οι οποίες καλυ� πτουν 
την ενεργειακη�  απο� δοση, την ενε�ργεια απο�  ανανεω� σιμες πηγε�ς, τη σχεδι�αση της αγορα� ς 
ηλεκτρικη� ς ενε�ργειας, την ασφα� λεια εφοδιασμου�  και τους κανο� νες διακυβε�ρνησης της 
Ενεργειακη� ς Ένωσης, καθώς και μέτρα διευκόλυνσης για την επιτάχυνση της καινοτομίας στην 
καθαρή ενέργεια και την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Οι ρυθμιστικές προτάσεις και τα 
συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών μέτρων είναι διαθέσιμα σε 
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-
clean-energy-transition.  

234

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


των δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας (παραγωγή, 
μεταφορά, τιμολογιακή πολιτική, αποφάσεις για επενδύσεις κλπ.) να παραμένει 
ρυθμιζόμενη από το κράτος σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Στο πλαίσιο της ως 
άνω οργανωτικής δομής, οι πέντε βασικές δραστηριότητες του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας – ήτοι η Παραγωγή, η Προμήθεια, η Διαχείριση του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας, η Μεταφορά και η Διανομή – ήταν ενταγμένες και ασκούνταν 
από κρατικές καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία, ως 
αποτέλεσµα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που προέκριναν την απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρείται ευρεία είσοδος ιδιωτών, ειδικά, στις 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι στην 
Παραγωγή και την Προμήθεια (Joskow, 2008). 

Η Μεταφορά, η Διανομή και η Διαχείριση, ακόμη και στις απελευθερωμένες 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρούν μονοπωλιακό χαρακτήρα κατά κύριο λόγο 
εξαιτίας του υψηλού κεφαλαιουχικού κόστους των σχετικών επενδύσεων και της 
ανάγκης δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, προκειμένου η παροχή των υπηρεσιών 
Μεταφοράς και Διανομής να καθίσταται οικονομικά βιώσιμη. Υπό το πρίσμα αυτό, 
ακριβώς λόγω του ότι τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θεωρούνται φυσικά 
μονοπώλια, στις απελευθερωμένες αγορές θα πρέπει να εξασφαλίζεται η χωρίς 
διάκριση πρόσβαση όλων των ιδιωτών στα εν λόγω δίκτυα, ώστε όλοι οι 
συμμετέχοντες (Παραγωγοί και Προμηθευτές) να έχουν αντίστοιχα πρόσβαση στους 
τελικούς καταναλωτές (Jamasb, 2006).  

Τα ως άνω επιβεβαιώνονται και από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
(βλ. ενδεικτικά: Bushnell et al. 2004, IEA 2005, Hogan 2002). Συγκεκριμένα, τα 
κυριότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία 
απελευθέρωσης μιας οποιασδήποτε αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

• Η εξάλειψη, στο μέτρο του δυνατού, κάθε σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ 
των ανταγωνιστικών φορέων (Παραγωγοί, Προμηθευτές) και των ιδιοκτητών 
των μονοπωλιακών εγκαταστάσεων και λειτουργιών (διανομή, μεταφορά, 
διαχειριστής συστήματος), καθώς και κάθε ευκαιρίας διακριτικής 
μεταχείρισης, 

• Η διασφάλιση της διαμόρφωσης των τιμών σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον,  

• Η διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος, μέσω προώθησης κινήτρων 
για επαρκείς επενδύσεις στην παραγωγή και στα δίκτυα. 

Η Hunt (2002) διακρίνει τέσσερα πρότυπα οργάνωσης αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας, που απαντώνται διεθνώς και τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και 
διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης των σχετικών αγορών: 

• Κάθετα ολοκληρωμένα μονοπώλια: όλες οι δραστηριότητες του τομέα 
ηλεκτρικής ενέργειας ασκούνται από καθετοποιημένες επιχειρήσεις, ενώ ο 
σχεδιασμός και η ρύθμιση της αγοράς πραγματοποιείται κεντρικά. 

• Μοναδικού αγοραστή: στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
δραστηριοποιούνται, μόνο στον τομέα της Παραγωγής, και ανεξάρτητοι 
ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν την παραγόμενη ενέργεια σε μια 
κρατική καθετοποιημένη επιχείρηση. 
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• Ανταγωνιστική χονδρεμπορική αγορά: οι εταιρείες προμήθειας και οι 
μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από μια 
πλήρως ανταγωνιστική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

• Ανταγωνιστική λιανική και χονδρεμπορική αγορά, στην οποία όλοι οι 
καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή τους. 

Το τελευταίο πρότυπο οργάνωσης έχει πλέον καθιερωθεί στις περισσότερες χώρες 
σε όλο τον κόσμο: Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, 
Αυστραλία, Σκανδιναβικές χώρες και Ισπανία. Ωστόσο, ειδικά κατά την τελευταία 
πενταετία, η διογκούμενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα 
αρχίζει να καθιστά αναγκαία τη σταδιακή αναδιοργάνωση του τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσμα να 
αυξάνεται το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από διεσπαρμένες πηγές. Το 
γεγονός αυτό προϋποθέτει αλλαγές στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και εν γένει 
αλλαγές στα υφιστάμενα επιχειρησιακά μοντέλα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα οποία βασίζονται στη φιλοσοφία της συγκεντροποίησης, σε σχέση με τις 
δραστηριότητες της Διανομής και της Μεταφοράς. Ως εκ τούτου, αρχίζει να 
αναδεικνύεται η σημασία των αποκεντρωμένων μοντέλων διαχείρισης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων ο τελικός καταναλωτής θα έχει ενεργό 
και διττό ρόλο, όντας ταυτόχρονα και παραγωγός και καταναλωτής (Corneli and 
Kihm, 2016).  
 
3. ΑΠΕ και Διεσπαρμένη παραγωγή ενέργειας 
 

Ο όρος «διεσπαρμένη παραγωγή» απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 
«Dispersed Generation», «Distributed Generation», «Decentralized Generation» και 
«Embedded Generation». Με τον συγκεκριμένο όρο περιγράφεται, εν γένει, η 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο σημείο 
κατανάλωσης (φορτίο). Η εγγύτητα της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με το φορτίο, το μέγεθός της καθώς και το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται 
αποτελούν τις βασικές παραμέτρους για να θεωρηθεί διεσπαρμένη πηγή. Ως εκ 
τούτου, μια μονάδα παραγωγής χαρακτηρίζεται ως διεσπαρμένη πηγή ενέργειας εάν 
συνδέεται στο δίκτυο διανομής (στο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης) και είναι 
εγκατεστημένης ισχύος από 1kW μέχρι 100MW (Ackermann et al., 2001). 

Αν και τα βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
ως διεσπαρμένη πηγή είναι το σημείο σύνδεσής της και η ισχύς της, τα τελευταία 
χρόνια ο όρος διεσπαρμένη παραγωγή έχει ταυτιστεί με τις τεχνολογίες ΑΠΕ. 
Πράγματι, η πλειοψηφία των μονάδων ΑΠΕ αποτελούν συστήματα διεσπαρμένης 
παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φωτοβολταϊκές μονάδες 
ισχύος έως 10kWp που εγκαθίστανται σε στέγες κτιρίων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί μεγάλης κλίμακας (>15MW), οι αιολικοί σταθμοί που 
συνδέονται στο δίκτυο μεταφοράς (Υψηλή Τάση) καθώς και τα παράκτια αιολικά 
πάρκα.  

Την τελευταία δεκαετία το ερευνητικό αλλά και επενδυτικό ενδιαφέρον για τη 
διεσπαρμένη παραγωγή έχει αυξηθεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως: (α) στην 
ανάπτυξη των τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής και κυρίως των τεχνολογιών 
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ΑΠΕ, (β) στους οικονομικούς και τεχνικούς περιορισμούς αναφορικά με την επέκταση 
του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (γ) στις αυξημένες απαιτήσεις των 
καταναλωτών για παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών (ποιότητα ισχύος, απρόσκοπτη 
παροχή ενέργειας) καθώς και (δ) στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, γεγονός που επιτρέπει την πρόσβαση στο δίκτυο διανομής όλο και 
περισσότερων διεσπαρμένων μονάδων (Musa, 2015). Στο ελληνικό δίκτυο διανομής 
συνδέθηκαν την τελευταία δεκαετία αρκετές εφαρμογές διεσπαρμένης παραγωγής. 
Η πλειοψηφία αυτών των εγκαταστάσεων είναι αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί.  

Όσον αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρήθηκε αύξηση 50% το 2017 σε σύγκριση με το 2010. 
Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 218% το 2017 σε σχέση με 
το 2010, κυρίως λόγω της εγκατάστασης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων (1.327 
MW και 2.403 MW αντίστοιχα). Η διείσδυση των υπόλοιπων τεχνολογιών ΑΠΕ για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε σχετικά σταθερή 

Η εγκατάσταση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής επηρεάζει τη λειτουργία του 
ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί οφέλη. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναγνωρίζονται οι ακόλουθες θετικές επιπτώσεις στα ηλεκτρικά συστήματα από την 
εγκατάσταση διασπαρμένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Contreras 
et al. 2008, Greenpeace 2011, Hoff et al. 2006, Kahn 2008):  
Α. Περιβαλλοντικά Οφέλη 

• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οι οποίες σχετίζονται 
με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη 
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  

• Μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx), σωματιδιακών ρύπων 
(PM) και διοξειδίου του θείου (SO2) που προκαλούν προβλήματα στα φυσικά 
οικοσυστήματα και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

• Μείωση του χρησιμοποιουμένου νερού ψύξης των θερμικών μονάδων. 
Β. Οφέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού 

• Μείωση των απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος. 
• Μείωση των απαιτήσεων ανάπτυξης υποδομών για τη μεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Μείωση της έκθεσης των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής και του ηλεκτρικού 

συστήματος γενικότερα στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των ορυκτών 
καυσίμων.  

Γ. Οφέλη σχετικά με την οικονομία 
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
• Αποφυγή χρήσης εισαγόμενων καυσίμων ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παράλληλα με τα πλεονεκτήματα, η διεσπαρμένη παραγωγή εμφανίζει και κάποια 
μειονεκτήματα: 

• Ανάγκη εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων δικτύων διανομής, ώστε αφενός 
να είναι σε θέση να υποδεχθούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 
αφετέρου να επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή της.  
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• Υψηλό κόστος επένδυσης ανά kW εγκατεστημένης ισχύος, συγκριτικά με τις 
μεγάλες, συγκεντροποιημένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.  

• Η αυξανόμενη, χωρίς σχεδιασμό, συμμετοχή της διεσπαρμένης παραγωγής 
στην εγκατεστημένη ισχύ μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου 
διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος. 

Η σταδιακή μετάβαση που συντελείται προς τις διεσπαρμένες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα 
ανάπτυξης και διαχείρισης του ηλεκτρικού τομέα. Ο υφιστάμενος τύπος οργάνωσης 
του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας που διέπεται από τη λογική της συγκεντροποίησης 
πρέπει να αντικατασταθεί από αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής και 
διαχείρισης της ενέργειας. Άλλωστε, η συγκεντρωτική δομή των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας που εδραιώθηκε χάρη στις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει, 
μέσω της συγκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας στα σημεία που διατίθενται οι 
πρωτογενείς ενεργειακοί πόροι, πλέον αρχίζει να θεωρείται ξεπερασμένη, αφενός 
εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης των εγκαταστάσεων διεσπαρμένης παραγωγής, 
αφετέρου εξαιτίας της δυνατότητας που έχουν πλέον οι καταναλωτές να είναι 
ταυτόχρονα και παραγωγοί (prosumers). 

Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί, πως το «φαινόμενο» των prosumers, δηλαδή 
των καταναλωτών που αυτοπαράγουν ένα μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν, 
δεν είναι καινοφανές. Η προώθηση της αυτο-κατανάλωσης της ενέργειας που 
παράγεται από τοπικές μονάδες παραγωγής πραγματοποιείται ήδη εδώ και μια 
δεκαετία μέσω του συστήματος του ενεργειακού συμψηφισμού («net metering»). Στο 
πλαίσιο του net metering συμψηφίζεται η παραχθείσα από τον σταθμό ΑΠΕ ενέργεια 
με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ως εκ 
τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον τόσο η διεσπαρμένη παραγωγή όσο 
και ο αριθμός των prosumers θα αυξάνονται, προκύπτει η ανάγκη για την προώθηση 
και τη δημιουργία συνεταιρισμών ή/και άλλων πρωτοβουλιών σε επίπεδο τοπικών 
κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό 
καταναλωτών/πολιτών, με τη βοήθεια των τοπικών φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες) να 
συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της 
άμεσης και ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα. 
 
4. Ενεργειακές Κοινότητες 
 

Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στις συμπράξεις πολιτών και τοπικών φορέων 
στον τομέα της ενέργειας ως αποτέλεσμα των ενεργειακών, πολιτικών και 
οικονομικών κρίσεων που αντιμετώπισε κατά τον 20ο αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν αναπτυχθεί περίπου 2.400 τοπικά συνεταιριστικά σχήματα κυρίως στη 
Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειo (Vansintjan, 2015) καθώς και ομοσπονδίες και ενώσεις για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων τους2. 

                                                           
2 Όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνεταιριστικών και συνεργατικών σχημάτων 
πολιτών για παραγωγή ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. - «REScoop.eu - European federation for renewable 
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Δεδομένης της αυξανόμενης διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό 
ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της «Καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» επισημαίνει ότι «η μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας δεν θα επέλθει χωρίς τη δράση πολλών ενδιαφερομένων από την 
κοινωνία των πολιτών και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Οι πόλεις, οι 
περιφέρειες, οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να μετέχουν δραστήρια στις συνομιλίες για την ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων περιοχών». Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη καλούνται να διαμορφώσουν τα κατάλληλα θεσμικά πλαίσια, ώστε οι τοπικές 
ενεργειακές κοινότητες «να έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν ή να 
μισθώνουν κοινοτικά δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, να έχουν πρόσβαση 
σε όλες τις οργανωμένες αγορές είτε απευθείας είτε μέσω φορέων σωρευτικής 
εκπροσώπησης, να απολαύουν αμερόληπτης μεταχείρισης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, 
παραγωγών, διαχειριστών συστήματος διανομής ή φορέων σωρευτικής 
εκπροσώπησης».  

Εν κατακλείδι, ως Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) νοείται η ένωση, ο 
συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική οντότητα 
που τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, με γενικό γνώμονα τις 
αξίες και όχι το κέρδος, η οποία συμμετέχει σε έργα διεσπαρμένης παραγωγής 
ενέργειας και δύναται επιπλέον να ασκεί δραστηριότητες διαχειριστή συστήματος 
διανομής, προμηθευτή ή φορέα συλλογικής εκπροσώπησης σε τοπικό ή/και 
διασυνοριακό επίπεδο. 

 
4.1 Επιτυχημένα παραδείγματα Ενεργειακών Κοινοτήτων 

Στη Γερμανία, δραστηριοποιούνται περίπου 850 ενεργειακές κοινότητες με 
150.000 μέλη3.  Η δράση τους δεν περιορίζεται στους τομείς της παραγωγής και 
προμήθειας ενέργειας, αλλά επεκτείνεται στην κατοχή και λειτουργία δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Elektrizitätswerke 
Schönau4, ενός συνεταιρισμού που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία γονέων της 
επαρχιακής πόλης Schönau μετά το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl με σκοπό την 
παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, αποκτώντας το 
1994, κατόπιν δημοψηφίσματος, τη διαχείριση των δικτύων διανομής και στη 
συνέχεια την ιδιοκτησία αυτών μέσω δικαστικών διαδικασιών. Παραλλήλως δε 
προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την τοπική κοινωνία αποκλειστικά από ΑΠΕ. 

Στη Δανία, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, ιδρύθηκαν οι 
πρώτοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί, στις δε δεκαετίες του 1980 και 1990 το 
μεγαλύτερο μέρος των αιολικών πάρκων αποτελούσε ιδιοκτησία των πολιτών μέσω 
των συνεταιρισμών. Πρωτοποριακό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή το 1975 της 
                                                           
energy cooperatives», (https://www.rescoop.eu), και οι ενώσεις «Community Power» 
(http://www.communitypower.eu/en), «Energy Archipelago» (https://energyarchipelago.com).  
3 Βλ. Annual survey of energy cooperatives, German Cooperative and Raiffeisen Confederation, 
Berlin 2016. 
4 https://www.ews-schoenau.de  
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(τότε) μεγαλύτερης ανεμογεννήτριας (Τvindkraft) στον κόσμο από 400 πολίτες για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων της περιοχής Τvind, ενώ σήμερα 
δέκα από τις είκοσι ανεμογεννήτριες του παράκτιου αιολικού πάρκου 
Middelgrunden5 είναι κτήμα ενεργειακής κοινότητας, η οποία αριθμεί περίπου 8.600 
μέλη.  

Στην Ελλάδα οι τοπικές κοινότητες δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ τα συνεταιριστικά σχήματα 
αναπτύσσονται περαιτέρω με σκοπό την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και την ενεργειακή αυτονομία μη διασυνδεδεμένων περιοχών. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελούν η «Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου»,6 η οποία σχεδιάζει την 
υλοποίηση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποτελείται 
από ένα αιολικό πάρκο και ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό με χρήση θαλασσινού 
νερού, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας του νησιού αποκλειστικά 
με χρήση ΑΠΕ, η «Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας» που ιδρύθηκε το 
2010 με σκοπό την παραγωγή και αξιοποίηση της δασικής και αγροτικής τοπικής 
βιομάζας και βιοκαυσίμων και την παραγωγή και διάθεση της ενέργειας από Α.Π.Ε., 
καθώς και ο αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Ενεργειακός 
Κοινωνικός Συνεταιρισμός (Energy Social Cooperative)» που ιδρύθηκε το 2017 στη 
Θεσσαλονίκη με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής, συμπαραγωγής, 
εξοικονόμησης, μεταφοράς και παροχής υπηρεσιών ενέργειας, με βάση τις αρχές της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας7.  

 
4.2 Νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
στην Ελλάδα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τάση 
για αποκεντρωμένη παραγωγή και παροχή ενέργειας, ψηφίστηκε πρόσφατα στην 
Ελλάδα ο νόμος 4513/2018 με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» με 
τον οποίο ρυθμίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ε.Κοιν. με στόχο «την 
προώθηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας8, και της καινοτομίας στον 
ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της 
ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και 
προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε 
νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην 
τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».  

Με το νόμο για τις Ε.Κοιν. προωθείται η δραστηριοποίηση των Ε.Κοιν. κατά 
προτεραιότητα στους τομείς των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με απώτερο στόχο τη δημιουργία 

                                                           
5 http://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en/node/35 
6 http://www.sifnosislandcoop.gr 
7 http://thessenergiacoop.blogspot.gr 
8 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α’ 205) ως κοινωνική αλληλέγγυα 
οικονομία ορίζεται «το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία 
εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και 
επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον». 
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συνεργασιών μεταξύ πολιτών και τοπικών φορέων και την ενίσχυση της κοινωνικής 
αποδοχής των εν λόγω έργων. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής 
των Ε.Κοιν. σε ευρύ πεδίο εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης της διανομής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου σε τελικούς πελάτες, 
καθώς και σε νέες τεχνολογίες που αναμένεται να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως 
αποθήκευση και διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και διαχείριση 
σταθμών φόρτισης. 

Ειδικότερα, οι Ε.Κοιν. έχουν δικαίωμα να ασκούν τις κάτωθι δραστηριότητες: 
• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση  ηλεκτρικής ή θερμικής 

ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
• Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες 
• Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή 

βιορευστά ή βιοαέριο 
• Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων 
• Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ 

εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 
Ακόμη δυνητικά μπορούν να ασκούν: 
• Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 

πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών 
• Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας. 
• Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτους 

καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι 
μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός 
ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την 
κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών. 

Οι Ε.Κοιν. αποτελούν αστικούς συνεταιρισμούς αποκλειστικού σκοπού, οι οποίοι 
ως προς τη σύσταση, σύνθεση, διοίκηση, λειτουργία και λύση διέπονται από τις 
ειδικότερες διατάξεις του ως άνω νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του 
ν. 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισμούς. Βασική απόκλιση από τις διατάξεις 
του ν. 1667/1986 αποτελούν οι σχετικές με τη σύνθεση της Ε.Κοιν. ρυθμίσεις ως προς 
τα πρόσωπα και τους φορείς που δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη σε Ε.Κοιν., τον 
ελάχιστο αριθμό των μελών μιας Ε.Κοιν. καθώς και τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω μέλη.  

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στις Ε.Κοιν. έχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) 
νομικά πρόσωπα δημοσίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (εφεξής 
«Ο.Τ.Α.») ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γ) Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της ίδιας 
Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και 
δ) Ο.Τ.Α. β’ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν.. 

Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον: α) πέντε (5) 
μελών, αν τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α. ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, β) τριών (3) μελών, αν τα μέλη είναι 
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νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, από τα οποία τα 
δύο τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α., γ) δύο (2) μελών, αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.  

Κάθε μέλος κατέχει υποχρεωτικά μία συνεταιριστική μερίδα, ενώ για την 
οικονομική ενίσχυση της Ε.Κοιν. παρέχεται η δυνατότητα κατοχής και προαιρετικών 
μερίδων, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με 
εξαίρεση τους Ο.Τ.Α., οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν με ανώτατο όριο: α) το 50% 
όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό πάνω από 
3.100 κατοίκους και β) το 40% για τους λοιπούς Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους 
ισότητας, κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο 
ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει. 

Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί ο τοπικός χαρακτήρας της Ε.Κοιν., τίθεται 
η προϋπόθεση τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών να σχετίζονται με τον τόπο, 
στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. Η σύνδεση των μελών με τον τόπο στον οποίο 
εδρεύει η Ε.Κοιν. αποδεικνύεται , όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα-μέλη, με την 
ιδιότητα του δημότη δήμου της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή με την απόκτηση 
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της 
Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν., ενώ όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα-μέλη με 
την εγκαθίδρυσή τους εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. Η Ε.Κοιν. αποκτά 
νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο 
Ε.Κοιν. του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η).  

Όσον αφορά στη διαχείριση των κερδών των Ε.Κοιν., προβλέπεται ειδική 
μεταχείριση, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 1667/1982. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου για τις Ε.Κοιν., τα πλεονάσματα 
εκάστης χρήσης της Ε.Κοιν. κατά κανόνα δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά 
παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους 
σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Κατ’ εξαίρεση, οι Ε.Κοιν. στις 
οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη, ή δέκα (10) προκειμένου για 
Ε.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, και το 
50% συν ένα εξ’ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στο καταστατικό, να διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης 
μετά την αφαίρεση του 10% που προβλέπεται για το σχηματισμού τακτικού 
αποθεματικού.  

Τουλάχιστον πέντε Ε.Κοιν. με έδρα στην ίδια Περιφέρεια, μπορούν να συστήσουν 
ένωση ενεργειακών συνεταιρισμών, με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση των 
δραστηριοτήτων τους. Η Γενική Συνέλευση της ένωσης των ενεργειακών 
συνεταιρισμών απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.κοιν. που συμμετέχουν 
στην ένωση. Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της χώρας, δύνανται 
επιπλέον, να συστήσουν Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών της Ελλάδας, με 
σκοπό τον συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπηση του ενεργειακού 
συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.  

Προκειμένου για τη στήριξη και την προώθηση του θεσμού των Ε.Κοιν. 
προβλέπονται με τον ως άνω νόμο οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξής τους. 
Συγκεκριμένα: 
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• παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των Ε.Κοιν. τόσο στο νέο αναπτυξιακό 
νόμο 4399/2016 εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων που 
αναφέρονται στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 
4430/2016, όσο και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους 

• προβλέπεται η επιβολή μειωμένων χρεώσεων για σταθμούς ΑΠΕ που 
ανήκουν σε Ε.Κοιν. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους 
διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής  

• Μειωμένο ύψος εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται κατά την 
αδειοδότηση 

• Προτεραιότητα κατά την αδειοδότηση 
• Απαλλαγή από το ειδικό τέλος του 1,7%, όταν συμμετέχει ΟΤΑ στην 

Ε.Κοιν. 
• προβλέπεται η καταβολή ελάχιστου κεφαλαίου για χορήγηση άδειας 

προμήθειας της τάξης των 60.000€ καθώς και η καταβολή μειωμένων ποσών 
εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή τους στην χονδρεμπορική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 

• προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από Ε.Κοιν. για την κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών των μελών τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
(Virtual Net Metering με μέλη της Ε.Κοιν). 

Με το «χειμερινό πακέτο μέτρων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στη διασφάλιση της προστασίας των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας και 
στην ανακοπή της αύξησης του αριθμού των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν 
συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Για το σκοπό αυτό, ο νόμος για τις Ε.Κοιν. 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υπαγωγή των Ε.Κοιν. στο πλαίσιο διενέργειας του 
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Συγκεκριμένα με το άρθρο 12 του Νόμου για 
τις Ε.Κοιν. τροποποιείται ο ορισμός του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού της 
παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 με την εισαγωγή ειδικής πρόβλεψης για την 
εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ της παραχθείσας από τον 
σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή υβριδικό σταθμό που ανήκει στην Ε.Κοιν. ηλεκτρικής 
ενέργειας και της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις μελών 
της Ε.Κοιν. καθώς και σε εγκαταστάσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα 
της Ε.Κοιν. 

Για την διευκόλυνση εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις 
Ε.Κοιν. προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, με την οποία θα καθορίζονται ο τρόπος 
διενέργειας του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις Ε.Κοιν., οι 
προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα 
υπολογίζεται ο συμψηφισμός, καθώς και ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού.  
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Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί η ως άνω Υπουργική Απόφαση, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα βασιστεί 
στις υφιστάμενες προβλέψεις αναφορικά με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. 
 
4.3 Νομικό πλαίσιο αναφορικά με την εφαρμογή του εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1547/05.05.2017) για την 
«Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή 
ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού», στον εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της 
παραγόμενης ενέργειας (από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό) με την καταναλισκόμενη 
ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, 
χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή 
όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή. 
Αποσυνδέεται δηλαδή χωρικά η παραγωγή από την κατανάλωση όσον αφορά τον 
συμψηφισμό ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός ΦΒ συστήματος που θα εγκατασταθεί στο 
πλαίσιο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 
1.000 kWp. Οι φωτοβολταϊκοί αυτοί σταθμοί μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων 
ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς 
τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη 
πολεοδομική νομοθεσία. 

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, συνάπτεται σύμβαση 
μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο 
αυτοπαραγωγός, για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις 
συμψηφιζόμενες παροχές του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την 
ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Τόσο η 
παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού όσο και οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες 
παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ’ ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού 
προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.  Για τη 
σύναψη σύμβασης συμψηφισμού και για συστήματα εγκατεστημένης ισχύος έως 500 
kWp πρέπει να έχουν προηγηθεί: (α) η έκδοση βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια, (β) η 
έγκριση επέμβασης από την Πολεοδομία, (γ) η έκδοση προσφοράς όρων σύνδεσης 
από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης.  

Μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα (από το σταθμό) 
στο Δίκτυο ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα (από τις συμψηφιζόμενες 
παροχές) από το Δίκτυο ενέργεια και η διαφορά, εφόσον είναι θετική, αποδίδει την 
καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον Προμηθευτή ως χρεωστέα 
ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, 
δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόμενο 
χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό έτερης συμψηφιζόμενης κατανάλωσης, ως 
εγχυθείσα ενέργεια. Για τις καταναλώσεις που υπεισέρχονται στον εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό και δεν συνδέονται ηλεκτρικά με την εγκατάσταση του 
φωτοβολταϊκού σταθμού, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το 
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Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης 
Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις 
υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της 
απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας. 

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για καταναλώσεις που 
δεν συνδέονται ηλεκτρικά με τον σταθμό παραγωγής, δεν είναι εφικτό να μετρηθεί το 
ποσό της ζήτησης που καλύπτεται απ’ ευθείας από το φωτοβολταϊκό και όχι με 
απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο, εξαιτίας του ότι οι απομακρυσμένοι μετρητές 
(στην εγκατάσταση παραγωγής και στο σημείο της κατανάλωσης) δεν είναι 
συζευγμένοι. Ως εκ τούτου, το ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης που έχει κάποιος 
πελάτης δεν επηρεάζει καθόλου τo όφελος του συμψηφισμού, όπως γίνεται στην 
περίπτωση του «κανονικού» ενεργειακού συμψηφισμού (βλ. Διάγραμμα 1).  

 

Διάγραμμα 1. Παράδειγμα ενεργειακού συμψηφισμού για τυπικό οικιακό αυτοπαραγωγό 
 

Αντίθετα, το όφελος από τον συμψηφισμό εξαρτάται αποκλειστικά από την 
κατηγορία του τιμολογίου που υπάγεται ο καταναλωτής και αφορά μόνο στο 
ανταγωνιστικό σκέλος (κατανάλωση ενέργειας). 

Συγκεκριμένα, ενώ το όφελος συμψηφισμού ενός τυπικού οικιακού καταναλωτή 
με τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ Α.Ε. και με ποσοστό ιδιοκατανάλωσης (ταυτοχρονισμού) 
36%  κυμαίνεται σήμερα από 0,115 έως 0,125 €/kWh, στην περίπτωση του εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού η αντίστοιχη τιμή ισούται με 0,107 €/kWh (βλ. Πίνακας 
1).     
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Πίνακας 1. Όφελος εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (οικιακό τιμολόγιο Γ1) 

 
5. Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο Δήμο Φιλιατών με 
στόχο την εφαρμογή δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας 
 

Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, άρρηκτα 
συνδεδεμένο µε την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Τα ορυκτά 
καύσιμα, ως µη ανανεώσιμες πηγές, είναι πεπερασμένα ενώ η παγκόσμια ενεργειακή 
ζήτηση αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί κατά 37% 
μέχρι το 2040. Ταυτόχρονα, παρά τις όποιες βραχυπρόθεσμες εικόνες μιας σχετικά 
φθηνής αγοράς πετρελαίου, οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων παραμένουν υψηλές 
Οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, έχουν επιδεινώσει το 
πρόβλημα. Συνολικά, αυτή η τάση οδηγεί στο σύγχρονο ενεργειακό πρόβλημα, κατά 
το οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματος ή θέρμανσης του σπιτιού τους, ή έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στην ενέργεια. Με άλλα λόγια, όταν οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται, τα 
νοικοκυριά που έχουν χαμηλά εισοδήματα ή ζουν σε ανεπαρκείς κατοικίες, 
δυσκολεύονται να καλύψουν επαρκώς τις ενεργειακές τους ανάγκες (θέρμανση και 
ψύξη χώρων, ΖΝΧ, μαγείρεμα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμός) και υποφέρουν 
από ενεργειακή φτώχεια (Παπαδά et al., 2016). 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας φαίνεται να είναι πιο έντονο στις ορεινές, 
σε σχέση µε τις αστικές περιοχές, καθώς οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν σταθερά 
δυσμενέστερα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν περισσότερο ευάλωτες στο 
πρόβλημα. Τα χαρακτηριστικά αυτά των ορεινών περιοχών συνήθως, όπως και στην 
περίπτωση της Ελλάδας είναι οι δυσμενέστερες κλιματικές συνθήκες, το παλαιότερο 
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κτιριακό δυναμικό και τα χαμηλότερα εισοδήματα λόγω ασθενέστερης παραγωγικής 
βάσης (Katsoulakos et al., 2014). 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο 
εναλλακτικά σενάρια για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με πρωτοβουλία του 
Δήμου Φιλιατών, η οποία θα προωθήσει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση 
πτυχών του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει ευάλωτους 
καταναλωτές που ζουν στον Δήμο μελέτης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή 
φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 500 kWp, προκειμένου η 
παραχθείσα ενέργεια να καλύπτει μέρος των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια φτωχών 
νοικοκυριών του Δήμου Φιλιατών, είτε μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
είτε μέσω άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. 

Ειδικότερα, ο φωτοβολταϊκός σταθμός προτείνεται να κατασκευαστεί με panel 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, κινέζικης προέλευσης. Θα καταλαμβάνει δημοτική 
έκταση περίπου 18 στρ., η οποία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δίκτυο Μέσης 
Τάσης. Δεδομένων των ως άνω χαρακτηριστικών το συνολικό κόστος επένδυσης δεν 
θα ξεπερνά τα 480.000 €, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης θα ισούται με το 2,5% 
του κόστους επένδυσης (ήτοι ίσο με 11.875€). Η ενεργειακή απόδοση της μονάδας 
λαμβάνεται ίση με 1.450 kWh/kW/y. Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, 
θεωρείται ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός τυπικού νοικοκυριού 
ισούται με 3.500 kWh/y, ενώ τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται τα προς 
στήριξη νοικοκυριά θα αντιστοιχούν με αυτά των δικαιούχων του Κοινωνικού 
Οικιακού Τιμολογίου (εισοδηματικά κριτήρια, μηχανική υποστήριξη, αναπηρία). 
 
Σενάριο 1 – Άμεση οικονομική ενίσχυση  

Προτείνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Φιλιατών να ιδρυθεί Ενεργειακή 
Κοινότητα με διακριτικό τίτλο «Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Φιλιατών» 
(Ε.Σ.Ε.Φ.). Η Ε.Σ.Ε.Φ. θα έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό 
σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους. Κατά τα δύο πρώτα 
έτη έναρξης της λειτουργίας της, προτείνεται να ζητηθεί η παροχή δωρεάν τεχνικής 
υποστήριξης από την Αναπτυξιακή Ηπείρου, ενώ την τεχνική υποστήριξη για την 
εξεύρεση και συγκέντρωση κεφαλαίου θα μπορούσε να αναλάβει  η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ηπείρου. Επιπλέον, για το εν λόγω εγχείρημα πρέπει να ζητηθεί η 
υποστήριξη τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας. 

Στην Ε.Σ.Ε.Φ. κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχει ο Δήμος Φιλιατών με ποσοστό 40% 
ενώ το υπόλοιπο 60% θα διατεθεί σε δημότες της περιοχής μελέτης. Η 
χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% από τον αναπτυξιακό νόμο 
ενώ τουλάχιστον 30% θα αφορά σε τραπεζικό δάνειο. Ως εκ τούτου, το ποσοστό με το 
οποίο θα πρέπει να συμμετέχει η Ε.Κοιν. μέσω του αποθεματικού της κυμαίνεται στο 
20%. Με βάση τα προηγούμενα προκύπτει το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα 
(Πίνακας 2): 
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Πίνακας 2. Χρηματοδοτικό σχήμα Ε.Σ.Ε.Φ. – Σενάριο 1 
 Ποσό σε € Ποσοστό (%) 

Ίδια Συμμετοχή 96.000 20 
Τραπεζικός Δανεισμός 144.000 30 
Επιχορήγηση 240.000 50 
Συνολικό Κοστος Επένδυσης 480.000 100 
   
Το δάνειο θα είναι 20ετές με επιτόκιο της τάξης του 5%, ενώ ο Δήμος Φιλιατών θα 

καλύψει το 40%, ήτοι 38.400€, του συνεταιριστικού αποθεματικού. Τα υπόλοιπα 
57.600€ θα καταβληθούν από τα λοιπά μέλη – φυσικά πρόσωπα της Ε.Σ.Ε.Φ.. Τα 
μέλη – φυσικά πρόσωπα θα καταβάλλουν ένα αρχικό μέρισμα της τάξης των 100€.  
Τα µέλη – φυσικά πρόσωπα της συνεταιριστικής επιχείρησης θα «αγοράσουν» 
τουλάχιστον από µία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το καθένα, ως ελάχιστη 
χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Κάθε µέλος – φυσικό πρόσωπο 
θα μπορεί να αποκτήσει τουλάχιστον µια και το πολύ πέντε συνεταιριστικές μερίδες, 
αλλά σε κάθε περίπτωση όλα τα μέλη θα διαθέτουν µια μόνο ψήφο. Υπό το πρίσμα 
των ανωτέρω θεωρείται εφικτή η εύρεση 576 πρόθυμων δημοτών, οι οποίο θα 
καταβάλλουν από 100 € ο καθένας. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η παραγόμενη ενέργεια από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 500 kWp αποζημιώνεται με 84 €/MWh. 
Δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση της μονάδας θεωρείται ίση με 1.450 
kWh/kW/y, τα ετήσια έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας θα 
αντιστοιχούν σε 60.900 €, ενώ τα έξοδα σε 12.000 € και η τοκοχρεωλυτική δόση σε 
11.555 €. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή φορολόγησης 26% και 
συντελεστή αποσβέσεων 5% (οι εν λόγω ευνοϊκές τιμές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της 
κινητροδότησης των Ε.Κοιν.), τα μη-προεξοφλημένα ετήσια έσοδα, βάσει του Πίνακα 
Ταμειακών Ροών,  κυμαίνονται περί τα 31.000 €. 

Τα ως άνω κέρδη της Ε.Σ.Ε.Φ. θα διατίθενται ετησίως σε ποσοστό 10% για το 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σε ποσοστό 20% θα διανέμονται κατ’ αναλογία 
στα μέλη – φυσικά πρόσωπα του συνεταιρισμού και σε ποσοστό 70% θα 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιδοτούν το ανταγωνιστικό σκέλος των 
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας φτωχών νοικοκυριών του Δήμου Φιλιατών. Τα 
προαναφερθέντα ποσά θα κυμαίνονται ετησίως περί τα 3.200 €, 6.500 € και 22.600 
€, αντίστοιχα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το ύψος της χρέωσης Προμήθειας του τιμολογίου Γ1 της 
ΔΕΗ Α.Ε. είναι ίσο με 0,0946 €/kWh (Πίνακας 1) και ότι ένα τυπικό νοικοκυριό 
καταναλώνει ετησίως περί τις 3.500 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει ότι το 
ετήσιο κόστος για το ανταγωνιστικό σκέλος του «λογαριασμού ρεύματος» είναι περί 
τα 331 €, πλέον ΦΠΑ. Συνεπώς, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιδοτήσει πλήρως το 
σκέλος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας του «λογαριασμού της ΔΕΗ» σε 
περίπου 70 φτωχά νοικοκυριά και μέχρι του ύψους της κατανάλωσης των 3.500 kWh 
το έτος.  Η συγκεκριμένη επιδότηση αντιστοιχεί σε συνολική έκπτωση της τάξης του 
51%. 
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Σενάριο 2 – Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός 
Εναλλακτικά του 1ου σεναρίου, στο οποίο η Ε.Σ.Ε.Φ. έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

μέσω της συμμετοχής και φυσικών προσώπων, προτείνεται η σύσταση της να είναι 
αμιγώς διαδημοτική με τη συμμετοχή και ενός ιδιώτη. Συγκεκριμένα, ο σκοπός της θα 
παραμείνει ο ίδιος (βλ. Σενάριο 1), αλλά στην εν λόγω ένωση θα συμμετέχουν ο Δήμος 
Φιλιατών με ποσοστό 40%, ο Δήμος Ηγουμενίτσας με ποσοστό 40% και μια ιδιωτική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή μελέτης με ποσοστό 20%.  

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% από τον αναπτυξιακό 
νόμο ενώ τουλάχιστον 40% θα αφορά σε επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Ηλεκτρικό Ρεύμα για 
όλους» που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής9. Ως εκ τούτου, το ποσοστό με το οποίο θα 
πρέπει να συμμετέχει η Ε.Κοιν. μέσω του αποθεματικού της κυμαίνεται στο 10%. Με 
βάση τα προηγούμενα προκύπτει το ακόλουθο χρηματοδοτικό σχήμα (Πίνακας 3): 

 
Πίνακας 3. Χρηματοδοτικό σχήμα Ε.Σ.Ε.Φ. – Σενάριο 2 

 Ποσό σε € Ποσοστό (%) 

Ίδια Συμμετοχή 48.000 10 
Επιχορήγηση από Π. Ηπείρου 192.000 40 
Επιχορήγηση από Αναπτυξιακό 240.000 50 
Συνολικό Κοστος Επένδυσης 480.000 100 

   
Ο Δήμος Φιλιατών θα καλύψει το 40%, ήτοι 19.200€, του συνεταιριστικού 

αποθεματικού, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα καλύψει αντίστοιχα 19.200€, ενώ τα 
υπόλοιπα 9.600€ θα καταβληθούν από την ιδιωτική εταιρία στο πλαίσιο δράσης 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το ως άνω κεφάλαιο των 48.000 € θα χωριστεί σε 480 
συνεταιριστικές μερίδες των 100 € και τα µέλη της συνεταιριστικής επιχείρησης θα 
αποκτήσουν τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που τους αναλογούν στη βάση 
του χρημάτων που συνεισέφεραν. 

Δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση της μονάδας θεωρείται ίση με 1.450 
kWh/kW/y, η ενέργεια που θα παράγεται ετησίως θα αντιστοιχεί σε 725.000 kWh. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει ετησίως περί της 3.500 
kWh ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεραίνεται ότι, στο πλαίσιο του εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού, δύναται να ικανοποιηθούν εικονικά οι ηλεκτρικές 
ανάγκες περίπου 200 νοικοκυριών. Το όφελος που θα έχει κάθε νοικοκυριό 
αντιστοιχεί σε 57% του συνολικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (Πίνακας 1). 
Συνεπώς, η ισοδύναμη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
αντιστοιχεί σε 107,4 €/MWh. 

Χρησιμοποιώντας ως τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από την 
φωτοβολταϊκή μονάδα την ισοδύναμη τιμή πώλησης καθώς και τα δεδομένα των 
προηγούμενων ενοτήτων (κόστος επένδυσης, λειτουργικό κόστος, ενεργειακή 
απόδοση, κτλ) προκύπτει ότι, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια το συγκεκριμένο έργο 
                                                           
9 Σύμφωνα με τα στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής ο 
προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος που επιδοτεί δικαιούχους του ΚΟΤ για το έτος 
2018, κυμαίνεται στα 5 εκ. €.   
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είναι κοινωνικά επωφελές καθώς η κοινωνική ΚΠΑ υπολογίζεται σε 220.852€ (>0) 
και ο κοινωνικός ΕΒΑ σε 9,6% (> επιτοκίου προεξόφλησης 5%). 

 
6. Σύνοψη και συμπεράσματα    
 

Από τη διερεύνηση που παρουσιάστηκε σταχυολογούνται, αντί επιλόγου, 
ορισμένα βασικά συμπεράσματα: 

 
• Μια μονάδα παραγωγής χαρακτηρίζεται ως διεσπαρμένη πηγή ενέργειας εάν 

συνδέεται στο δίκτυο διανομής και είναι εγκατεστημένης ισχύος από 1kW μέχρι 
100MW. 

• Η διογκούμενη διείσδυση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, κυρίως μονάδων 
ΑΠΕ, επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί 
πολλαπλά οφέλη (λ.χ. μείωση των απωλειών του ηλεκτρικού συστήματος, μείωση 
των απαιτήσεων ανάπτυξης υποδομών για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας, κτλ). 

• Πλέον, αναδεικνύεται η σημασία των αποκεντρωμένων μοντέλων διαχείρισης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των οποίων ο τελικός καταναλωτής θα 
έχει ενεργό και διττό ρόλο, όντας ταυτόχρονα και παραγωγός και καταναλωτής 
(prosumer). Υπό αυτό το πρίσμα, προκύπτει η ανάγκη για την προώθηση και τη 
δημιουργία συνεταιρισμών prosumers ή/και άλλων πρωτοβουλιών σε επίπεδο 
τοπικών κοινωνιών. 

• Με το νόμο 4513/2018 ρυθμίζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ε.Κοιν. 
ώστε πλέον τοπικοί συνεταιρισμοί να είναι σε θέση να παράγουν, να 
αποθηκεύουν, να διανέμουν και να προμηθεύουν ενέργεια με στόχο, αφενός τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση ενέργειας, 
αφετέρου την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.  

• Για την αντιμετώπιση πτυχών του προβλήματος της ενεργειακής φτώχεια, το 
οποίο αποτελεί πραγματικότητα για το Δήμο Φιλιατών, προτείνεται η κατασκευή 
και διαχείριση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ισχύος 500kWp από μια 
Ενεργειακή Κοινότητα με βασικό συμμετέχοντα τον Δήμο. 

• Μια τέτοια εγκατάσταση έχει κόστος επένδυσης περί τα 480.000 € και ετήσια 
λειτουργικά έξοδα περίπου 11.900€, ενώ ετησίως παράγει, με συντηρητικούς 
υπολογισμούς, περί τις 725.000 kWh. 

• Η ενεργειακή κοινότητα μπορεί να είναι είτε κερδοσκοπικού είτε μη-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση 
δράσεων για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους. 

• Το έργο, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι οικονομικά βιώσιμο 
αλλά και κοινωνικά επωφελές, ενώ ανάλογα με τη μορφή της Εν.Κοιν. θα δίνεται 
η δυνατότητα να επιδοτηθεί πλήρως το σκέλος για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας του «λογαριασμού της ΔΕΗ» σε 70 έως και 200 φτωχά νοικοκυριά του 
Δήμου.   
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