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Στόχος του περιοδικού «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολιτισμός και Παράδοση» είναι η ανάδειξη ερευνητικών
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του

Τυρνάβου και την απήχησή της στους εφήβους της περιοχής. Η διαλεκτική σχέση υποκειμένου -
ατόμου και αντικειμένου - πολιτιστικού τεκμηρίου θεωρείται μία ευρύτερη πολιτιστική επικοινωνία, η
οποία σχηματίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, βοηθά στην ανακάλυψη νοήματος στον
περιβάλλοντα κόσμο, ενώ, ταυτόχρονα, εξασκεί την κριτική ικανότητα να αποδίδουμε νόημα και αξία
στα αντικείμενα. Είναι σημαντικό οι έφηβοι να αποκτήσουν κοινωνική ταυτότητα, προκειμένου να
ενσωματωθούν δημιουργικά στην κοινωνία, γιατί τότε μόνο μπορεί να θεωρηθούν ενεργά μέλη της
κοινότητας. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητο να γνωρίσουν οι νέοι της περιοχής του Τυρνάβου
τόσο την υλική όσο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε 126 εφήβους της
περιοχής μεταξύ 13 - 18 ετών. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από δύο
μέρη, ώστε να συλλεχθούν δημογραφικά στοιχεία για τους εφήβους και τις οικογένειές τους, αλλά και
για την αξιολόγηση της γνώσης τους για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Όπως εξάγεται από τα
αποτελέσματα της έρευνας, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η πλειοψηφία του δείγματος
γνωρίζει τα μνημεία και τα μουσεία της πόλης ένα πολύ μικρό μέρος του τα έχει επισκεφθεί. Ένα
ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα αφορά στις διατροφικές συνήθειες της νεολαίας, η οποία θεωρεί ότι η
παραδοσιακή διατροφή είναι σημαντική και θα πρέπει να διατηρηθεί. Η έρευνα αυτή μπορεί να
αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διαφορετικές Ελληνικές περιφέρειες.

Λέξεις κλειδιά: πολιτιστική κληρονομιά, έφηβοι, διατήρηση, απήχηση

Εισαγωγή: σκοπός και μεθοδολογία

Η κληρονομιά αποτελεί τη δίοδο, μέσα από την οποία μεταφέρονται στο παρόν, τα στοιχεία
του υλικού πολιτισμού και της παράδοσης. Επίσης, μέσα από αυτή, αναδεικνύεται η ποιότητα της
προφορικής παράδοσης, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων, αξιών και αντιλήψεων,

mailto:egeorg@hua.gr
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που περνά από τους παλαιότερους στους νεότερους και εκφράζει διάφορες όψεις του λαϊκού
πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της εθνικής και
πολιτιστικής ταυτότητας και αποτελεί στοιχείο αυτοπροσδιορισμού για κάθε άνθρωπο και κάθε
χώρα.

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση και η περιγραφή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της πόλης του Τυρνάβου. Εκτίθενται αναλυτικά τα πολιτιστικά στοιχεία του Δήμου
Τυρνάβου, υλικά και άυλα, στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια. Κύριος
σκοπός της είναι η διαπίστωση της γνώσης του εφηβικού πληθυσμού του Δήμου Τυρνάβου σχετικά
με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης τους. Από ένα δείγμα 126 εφήβων συγκεντρώθηκαν, με
τη μεθοδολογία των ερωτηματολογίων, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που, κατά τη γνώμη τους,
συνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, καθόσον απεδείχθη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους γνωρίζει τα περισσότερα από τα
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας προσδιορίζεται γεωγραφικά η πόλη του Τυρνάβου και
επιχειρείται μία σύντομη ιστορική αναδρομή από τα αρχαϊκά χρόνια ως τη δημιουργία του νεότερου
Ελληνικού κράτους. Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται αναλυτικά τα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης,
υλικά και άυλα, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις παραδοσιακές
οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της και στα σπουδαιότερα και γνωστότερα παραδοσιακά
εδέσματα και ποτά. Στη συνέχεια, αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας, οι συμμετέχοντες, τα
ερευνητικά εργαλεία και η διαδικασία συλλογής των πληροφοριών για την έρευνα. Κατόπιν,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αναλύονται τα σχετικά διαγράμματα. Στο
τελευταίο μέρος συνοψίζονται όλα τα παραπάνω, εντοπίζονται οι αδυναμίες της έρευνας και
προτείνονται περαιτέρω έρευνες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Ιστορικά στοιχεία της περιοχής του Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου ανήκει διοικητικά στον νομό Λαρίσης, απέχει 16 χιλιόμετρα από την
πρωτεύουσά του, τη Λάρισα, και αποτελεί το δεύτερο αστικό κέντρο του νομού. Ο πληθυσμός του,
σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011, ανέρχεται σε 20.000 κατοίκους κατανεμημένους σε μία
έκταση 370,6 χιλιάδων στρεμμάτων. Η θέση που κατέχει ο Δήμος στην ευρύτερη περιοχή, ως
σταυροδρόμι οδικών αρτηριών που συνδέουν την πεδιάδα της Λάρισας με την Ελασσόνα και με
άλλο οδικό άξονα, που, ακολουθώντας τους πρόποδες του Ολύμπου συνδέει τον Δήμο με την
κοιλάδα των Τεμπών, οι πεδινές εκτάσεις και τα βουνά που την περιβάλλουν βορειοανατολικά και
βορειοδυτικά, ο παραπόταμος του Πηνειού ποταμού Τιταρήσιος (Ξηριάς), που διατρέχει την πόλη
και η μοναδική στη Θεσσαλία λίμνη «Μάτι Τυρνάβου» στα εδάφη του, συνετέλεσαν σημαντικά στη
διαχρονική ανάπτυξή του.

Η περιοχή του Τυρνάβου πριν από την ίδρυσή του

Αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν σε χωριό της ευρύτερης περιοχής (Ροδιά) έφεραν στο φως
ένα εργαστήριο λιθοτεχνίας, με εργαλεία κατασκευασμένα από χαλαζία και άφθονη πρώτη ύλη της
πρώιμης παλαιολιθικής εποχής πριν από 200.000 - 400.000 χρόνια. Επίσης, στα στενά μεταξύ της
Αμυγδαλέας (Γούνιτσας) και της Λάρισας, κοντά στις όχθες του ποταμού Πηνειού, εντοπίστηκαν
πολλές θέσεις που ανήκουν στη μέση και στις αρχές της νεότερης παλαιολιθικής περιόδου (πριν από
30.000 - 60.000 χρόνια) (Ντρογκούλης, 1991).

Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου εντοπίστηκαν προϊστορικοί οικισμοί αναγόμενοι στη
Νεολιθική και Χάλκινη εποχή, όπως η χαμηλή κυκλική μαγούλα 30 μέτρα ανατολικά του σημερινού
νεκροταφείου και βορειότερα η άλλη μαγούλα, η επονομαζόμενη Κράγατς ή Μπαλαμπάνη, 600
μέτρα περίπου βορειοανατολικά της πόλης. Στην τοποθεσία βρύση ή Αγία Άννα βρέθηκαν
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ευρήματα κεράμων της Νεολιθικής εποχής και στη θέση Πηγή «Μάτι» δύο νεολιθικοί οικισμοί σε
απόσταση 300 μέτρων ο ένας από τον άλλον. Νότια της πόλης η μαγούλα Τσάλμα αντιστοιχεί στο
χαρακτηριστικό τύπο οικισμού της Χάλκινης εποχής, με συνεχή κατοίκιση στη Νεολιθική, Χάλκινη
και Κλασική εποχή (Karageorgiou, 2001). Η Βακουφική μαγούλα, 800 μέτρα περίπου ανατολικά
του οινοποιείου, και ο οικισμός 4 χλμ. περίπου βορειοανατολικά του Τυρνάβου και δίπλα (νότια)
του Τιταρήσιου, ανήκουν στις ίδιες περιόδους (Σκρουμπής, 2001).

Άλλοι προϊστορικοί οικισμοί στην περιοχή που έχουν ανασκαφεί και συνδέονται με τη
Θεσσαλική προϊστορία είναι η Άργισσα, Οτζάκι μαγούλα, Αγία Σοφία και Αράπη μαγούλα. Ο
λόφος Καστρί, τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τυρνάβου, κατοικήθηκε σε όλη τη διάρκεια της
χάλκινης εποχής, στους κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους και
αποτέλεσε το κέντρο μιας σημαντικής αρχαίας πόλης, της Φάλαννας, στο χώρο της οποίας
βρίσκεται η σημερινή θέση της πόλης του Τυρνάβου.

Η ίδρυση του Τυρνάβου και η ονομασία του

Για την ίδρυση του Τυρνάβου υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη ανήκει στον σλαβομαθή από
την Τσαριτσάνη, Κ. Οικονόμου εξ Οικονόμων, σύμφωνα με τον οποίο η λέξη Τύρναβος είναι
σλαβικής προέλευσης και σημαίνει «αγκαθότοπος». Τον 7ο ή 8ο π.Χ. αιώνα, Σλάβοι,
πραγματοποιώντας επιδρομές, ίδρυσαν τον οικισμό. Αυτή η εκδοχή στηρίζεται σε μεσαιωνική
επιγραφή μιας εκκλησίας που σήμερα δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η πόλη ιδρύθηκε από τον Τούρκο κατακτητή της Θεσσαλίας
Τουραχάν ή Τουρχάν Μπέη, που μάλλον ήταν ελληνικής καταγωγής. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε
κυρίως από το Λαρισαίο λόγιο Κ. Κούμα, ενισχύεται από την προφορική παράδοση και από κάποια
βιογραφία του Τουραχάν, που σωζόταν παλαιότερα σε ένα τουρκικό τέμενος. Στην πόλη αυτή ο
Τουραχάν έδωσε το όνομα Τύρναβος από την τουρκική λέξη «Τούρνα», που στα τουρκικά σήμαινε
«λαυράκια» τα ψάρια δηλαδή, από τα οποία ήταν γεμάτο το ποτάμι Καραδερές, το σημερινό
«Μάτι». Στη συνέχεια ο Τούρναβος μετατράπηκε με παραφθορά σε Τύρναβος.

Επικρατέστερη, σύμφωνα με τη γλωσσολογική προσέγγιση, αποδεικνύεται ότι η σλαβική
εκδοχή, ενώ τα περί τούρνας είναι παρετυμολογία. Ο Τύρναβος χτίστηκε από τους Σλάβους ως
ποιμενικός οικισμός με καλύβες. Οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και πολύ γρήγορα
αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες, με εναπομείναντα μόνα ίχνη της διάβασής τους τα τοπωνύμια.
(Σκρουμπής, 2001).

Ιστορική αναδρομή

Σε αντίθεση με την ευρύτερη περιοχή, για την πόλη του Τυρνάβου δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
αυτή κατοικήθηκε κατά τις εποχές του Χαλκού, τη Μυκηναϊκή περίοδο, τα Κλασικά μέχρι τα
Ρωμαϊκά και Παλαιοχριστιανικά χρόνια. Η πρώτη μνεία του Θεσσαλικού Τυρνάβου δεν αναφέρεται
στην πόλη, αλλά στο «Όρος του Τυρνάβου» και αναγράφεται στα αγιολογικά κείμενα του Αγίου
Νικολάου του Νέου (10ος αι. μ.Χ) ως τόπος δασώδης, ερημικός και κατοικία ασκητών. Τα
πρόσφατα δε ευρήματα στη θέση «Μπουγάζι» επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ιερού του Δία,
χαρακτηρίζοντας έτσι την περιοχή ως καθαγιασμένη και αφιερωμένη στη λατρεία του κάτω κόσμου
και στη γονιμότητα. Η ιερότητα του τόπου εξακολουθεί και στα Χριστιανικά χρόνια. Από τα
κεραμικά ευρήματα φαίνεται ότι πριν από τον 13ο αιώνα γύρω από τη Μονή του Προφήτη Ηλία, που
αναγέρθηκε με χορηγία του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου, δημιουργήθηκε οικισμός, οι
κάτοικοι του οποίου, εκτός από την καλλιέργεια των κτημάτων της μονής, ανέπτυξαν την τέχνη της
κεραμοποιίας. Ο οικισμός αυτός, που εμφανίζεται στα έγγραφα με όνομα Τρίνοβον ή Τρίνοβος, θα
δεχθεί συνεχείς επιδρομές ξένων λαών και θα συρρικνωθεί.
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Ο Τύρναβος κατά τη Βυζαντινή περίοδο

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο στην πόλη του Τυρνάβου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή,
συνέβησαν πολλές ανακατατάξεις. Αρκετές αρχαίες πόλεις διαλύθηκαν, ενώ από τον 9ο αι. μ.Χ. και
μετά έκαναν την εμφάνισή τους νέοι οικισμοί. Στο 14ο αι. παρατηρούνται επιδρομές Αλβανών,
Σέρβων, Καταλανών και Τούρκων. Το 1423 ο Τούρκος στρατηγός Τουραχάν κατέλαβε τη
Θεσσαλία, και, όπως προαναφέραμε, κατά μία εκδοχή θεωρείται ιδρυτής της πόλης του Τυρνάβου,
αφού μερίμνησε για τη συγκέντρωση των διασκορπισμένων κατοίκων της στην πόλη, ανήγειρε
τζαμί, που καταστράφηκε κατά την προσάρτηση του Τυρνάβου στην Ελλάδα το 1881, και
χριστιανικό ναό, που σώζεται μέχρι σήμερα με το όνομα «Αϊ Νικάλος του Ριχάν». Το
σημαντικότερο, όμως, είναι ότι παραχώρησε προνόμια στην περιοχή, τα οποία διατηρήθηκαν μέχρι
και τον 19ο αιώνα, ένεκα των οποίων ο Τύρναβος επί Τουρκοκρατίας σημείωσε εξέλιξη με μεγάλη
άνθιση της βιοτεχνίας και του εμπορίου, κυρίως κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Έτσι ο Τύρναβος
κατέστη και παρέμεινε αδιαφιλονίκητο κέντρο της ευρύτερης περιοχής, το οποίο κατά το δεύτερο
μισό του 18ου αιώνα δέχτηκε μετανάστες ελληνικούς πληθυσμούς από την Πόλη, την Κεφαλονιά, το
Πήλιο, τη Μυτιλήνη, οι οποίοι τους μετέδωσαν τις αντιλήψεις τους και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη
του Τυρνάβου και, κυρίως, του εμπορίου.

Ο Τύρναβος στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού η εμπορική ανάπτυξη και η ύπαρξη της Σχολής
του Τυρνάβου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να συγκεντρωθούν εκεί αξιόλογες
προσωπικότητες, οι οποίες ανέπτυξαν ένα αρκετά υψηλό πνευματικό επίπεδο, που χαρακτήριζε
κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα (Δημαράς, 1980· Βαλέτας, 1965). Ιδιαίτερα ανεπτυγμένο ήταν και
το θρησκευτικό συναίσθημα, αφού το 1770 υπήρχαν στην πόλη 16 εκκλησίες και 6 τζαμιά. Τότε
μεταφέρθηκε η έδρα του Μητροπολίτη από τη Λάρισα στον Τύρναβο. Ακόμα, ο Τύρναβος έγινε
τόπος κατοικίας των αντιπροσώπων των ευρωπαϊκών δυνάμεων, Ρώσων, Ολλανδών, Σουηδών,
Τρανσυλβανών κ.α.

Η παρακμή του Τυρνάβου

Το 1821 με την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί στον
Τύρναβο ανακλήθηκαν. Παράλληλα, η επιστημονική πρόοδος της Ευρώπης συνετέλεσε στη μείωση
της παραγωγής υφασμάτων, καθόσον δεν ήταν πλέον ανταγωνιστικά. Οι αλλεπάλληλες επιδημίες
πανώλης στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα έπληξαν τον τουρκοκρατούμενο
ελληνισμό. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με την απαγόρευση των μετακινήσεων ανθρώπων και
προϊόντων, που είχε επιβληθεί, και οι επιδρομές Αλβανών ληστών στην περιοχή μετά τον
Ρωσοτουρκικό πόλεμο, οδήγησαν τον Τύρναβο σε τροχιά παρακμής.

Η απελευθέρωση του 1881

Την 1η Σεπτεμβρίου 1881 ο Τύρναβος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ήταν ήδη ένα
μικρό χωριό, αφού οι πλούσιοι Τούρκοι κάτοικοί του μετανάστευσαν στη γειτονική Ελασσόνα και
τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Σε ολόκληρη την περιοχή επικρατούσε σύγχυση και αταξία με τις
ληστείες να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους. Το κράτος προσπάθησε και επέβαλε σταδιακά την
τάξη, αναπτύχθηκε όμως ο κομματισμός και οι κομματικές έριδες ανέστειλαν κάθε πολιτιστική
πρόοδο (Σκρουμπής, 2001).
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Οι Ελληνοτουρκικοί πόλεμοι (1897, 1912-13)

Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο που άρχισε στις 5 Απριλίου 1897 οι κάτοικοι του Τυρνάβου
και των γύρω περιοχών, βλέποντας τα Ελληνικά στρατεύματα να υποχωρούν, τρομοκρατημένοι
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κι έφυγαν με κάθε μέσο (κάρα, σούστες κ.ά.) προς τη Λάρισα. Η
ανάμιξη του άμαχου πληθυσμού με τον στρατό επέφερε μεγάλη σύγχυση. Ο στρατός των Τούρκων
κατέλαβε τον Τύρναβο στις 12 Απριλίου 1897 και κατά την προέλασή του έκαψε και λεηλάτησε τα
πάντα. Τότε κάηκε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου και ο Κώδικας του Δήμου, όπου
φυλάσσονταν τα πρακτικά της παλιάς κοινότητας. Τον Μάιο του 1897 οι Τούρκοι υποχώρησαν στην
παλιά οροθετική γραμμή της Μελούνας, κι έτσι ο Τύρναβος απέκτησε εκ νέου την ελευθερία του
και σε μικρό χρονικό διάστημα η πόλη άρχισε να συνέρχεται (Σκρουμπής, 2001).

Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1912-13 0 Τύρναβος, που ήδη ήταν σε άνθιση, συνεισέφερε
στην επιτυχή έκβασή του και, κατά μια άποψη, η απελευθέρωση της Ελλάδας θεωρείται ότι
ξεκίνησε από τον Τύρναβο.

Σήμερα ο Τύρναβος είναι μία ιδιαίτερα ανθηρή πόλη 20.000 κατοίκων, οι οποίοι στο
μεγαλύτερο ποσοστό είναι γεωργοί. Η πόλη διαθέτει ανεπτυγμένο βιοτικό, πολιτιστικό, μορφωτικό
και κοινωνικό επίπεδο, το οποίοι εν πολλοίς οφείλεται στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά,
στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, θα την αναλύσουμε και θα εξακριβώσουμε την επίδρασή
της στους εφήβους της πόλης.

Η πολιτιστική κληρονομιά του Τυρνάβου

Ο όρος πολιτισμός εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα τον 18° αιώνα από τον Αδαμάντιο
Κοραή, ως αντιστοίχιση του γαλλικού civilization, έκτοτε, όμως, χρησιμοποιείται υποκαλύπτοντας
και την έννοια culture/kultur, λόγω της έλλειψης μονολεκτικής ακριβούς απόδοσης στα ελληνικά
της ξενόγλωσσης έννοιας.

Η πολιτισμική ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους, διαιρούμενη γεωγραφικά, είναι η
πολιτιστική δράση (υλικά και πνευματικά έργα, δραστηριότητες και έθιμα) και η πνευματική
καλλιέργεια ή «culture» (αξίες, παραδόσεις, παιδεία, μόρφωση, αισθητική, εκλέπτυνση
συμπεριφοράς), που μαζί διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τόπους. Ένας
πολιτισμός δεν έχει απαραίτητα τοπικό χαρακτήρα. Μπορεί να διαχέεται γεωγραφικά και να
συνδέεται με άλλα κοινωνικά κριτήρια που του δίνουν ταυτότητα, όπως η φυλή, η εθνικότητα, η
θρησκεία, η γλώσσα, η μόδα ή κάποιος άλλος παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Μπορεί και να
χαθεί, αν αλλοιωθούν σε μεγάλο ποσοστό στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας. Παρόλο που οι
πολιτισμοί εξαφανίζονται ή εξελίσσονται σε νέα πολιτισμικά μορφώματα, κάποιοι αφήνουν πίσω
τους πνευματικά επιτεύγματα ως παγκόσμια κληρονομιά. Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν την
πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας, ενός έθνους.

Η έννοια της «πολιτιστικής κληρονομιάς» προσδιορίζεται από αξιολογικές αρχές, όπως η
κοινότητα του παρελθόντος και η ηθική ευθύνη όλων των κρατών για την προστασία της.

Ο όρος πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει το σύνολο των συλλογικών βιωμάτων, των
γνώσεων, των ιδεών, των ηθικών και αισθητικών αξιών που μας έχουν παραδοθεί από τις
προηγούμενες γενιές, το οποίο παράγεται και προσδιορίζεται ιστορικά. Τα ορατά σημάδια του
παρελθόντος εγγράφονται σε κείμενα, ιστορικούς χώρους, μουσεία ή γειτονιές, αλλά και
αντανακλώνται σε έθιμα, συνήθειες, μύθους και ήχους, απομνημονεύματα και χρονικά,
συμπεριφορές, τελετουργίες και μνήμες, ατομικές και συλλογικές. Με τη μελέτη της εγκαθιδρύεται
μια αμφίδρομη επικοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα στα άτομα και στα όποιας μορφής πολιτιστικά
ερεθίσματα προσλαμβάνονται από αυτά, ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης τους, τα
πρότυπα απομνημόνευσης, την αφαιρετική ικανότητα και τα αξιακά συστήματα της κοινωνίας που
ανήκουν. Συγχρόνως, τα αντικείμενα προσλαμβάνουν και μια άλλη ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

9

ένα σύστημα σημείων και δομών αναπαράστασης που συμπεριλαμβάνει έννοιες, ονόματα, και
λεκτικούς τρόπους, που προσδιορίζονται από το ίδιο άτομο. Η διαλογική σχέση, επομένως, ανάμεσα
στο υποκείμενο - άτομο και στο αντικείμενο - πολιτισμικό προϊόν, αποτελεί μια μορφή ευρύτερης
πολιτισμικής επικοινωνίας, η οποία διαπλάθει την προσωπικότητα του ατόμου και το βοηθά να
ανακαλύψει τα σήματα που εκπέμπει ο κόσμος γύρω του, ενώ παράλληλα ασκεί την κριτική του
ικανότητα να σημασιοδοτεί, το ίδιο προσωπικά, τα αντικείμενα (Moore & Whelan, 2007).

Η πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες: την υλική και την
άυλη. Στην υλική μπορούμε να εντάξουμε ότι έχει σχέση με υλικά αντικείμενα που έχουν
διατηρηθεί ανά τους αιώνες (αγάλματα, κτίρια, εκκλησίες, σχολεία, μουσεία κ.ά.). Στην άυλη
εντάσσονται οι πρακτικές αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες
κοινότητες, ομάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεμονωμένα άτομα αναγνωρίζουν ως στοιχεία
της πολιτιστικής κληρονομιάς (προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, όπως γλώσσα, παραστατικές
τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες, γνώσεις και πρακτικές που αφορούν στη φύση και εν
γένη στον κόσμο) (Δρογίδης, 2007).

Η εφηβική ηλικία

Η εφηβεία αποτελεί μια καθοριστική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τότε γίνεται η
μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Στο χρονικό αυτό διάστημα, διαπιστώνονται
αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά η ήβη (δηλαδή η
σεξουαλική ωρίμανση και η ικανότητα για αναπαραγωγή), αυξάνεται το ύψος και το βάρος, ενώ
μεγαλώνουν οι μύες και τα οστά. Η ανάπτυξη είναι διαφορετική ανάμεσα στα δύο φύλα, εξαιτίας
του ότι αναπτύσσεται διαφορετικά το αναπαραγωγικό σύστημα του καθενός. Παράλληλα με τη
φυσική ανάπτυξη, ο έφηβος αναπτύσσεται συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά (Δουλγέρη,
2008).

Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από αλλαγές που αφορούν ένα κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο
αναπτύσσονται αντιλήψεις, αξίες, πεποιθήσεις και πρακτικές που επηρεάζουν το άτομο για όλη του
τη ζωή. Έρχεται σε σύγκρουση με τα αναπτυξιακά στάδια αυτής της περιόδου, ώσπου το άτομο να
βρει τη δική του ταυτότητα, να αποδεχτεί τις αλλαγές των φυσικών χαρακτηριστικών, να αποκτήσει
δεξιότητες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ήθη και αξίες και όλα αυτά για να καταστεί ικανό να
συμβάλλει στην κοινωνία και να επιλέξει αυτό που πραγματικά θέλει να είναι.

Παράλληλα με τη φυσική ανάπτυξη, ο έφηβος αναπτύσσεται νοητικά, συναισθηματικά και
κοινωνικά. Στην εφηβεία, εκτός από τις διανοητικές και τις σωματικές, επιτελούνται αλλαγές σε
ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο που κινείται,
σκέφτεται, συμπεριφέρεται, όχι μόνο ως προς τον εαυτό του, αλλά και ως προς τους γονείς του,
τους φίλους του, τους συνομήλικούς του, το αντίθετο φύλο και γενικά ως προς τον κοινωνικό του
περίγυρο. Μέσα από αυτόν το διαφορετικό τρόπο σκέψης, ο έφηβος αντιλαμβάνεται τα πράγματα
που τον περιβάλλουν με μία δική του λογική, η οποία δε επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τα
άτομα που έχει γύρω του. Προσπαθεί να κατανοήσει και να εμβαθύνει σ' αυτά που τον απασχολούν
λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον εαυτό του. Βέβαια, αρκετές φορές, η σχέση του εφήβου με την
κοινωνική πραγματικότητα, επηρεάζεται από τους γονείς και τους φίλους, όταν οι σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι φιλικές και όχι συγκρουσιακές. Δηλαδή, ο έφηβος αποδέχεται την
πραγματικότητα και τους κανόνες της και προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του, μέσα από
κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Για να αποκτήσει ο έφηβος τη δική του κοινωνική ταυτότητα, είναι
απαραίτητη η δημιουργική ενσωμάτωση του μέσα στην κοινωνία. Μόνο έτσι μπορεί να θεωρηθεί
ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου (Τάκερ, 1997). Καθίσταται, άρα, σημαντικό να γνωρίζουν οι
έφηβοι, και στην περίπτωσή μας αυτοί που κατοικούν στην πόλη του Τυρνάβου, τόσο την υλική όσο
και την άυλη κληρονομιά του τόπου τους.
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Άυλη πολιτιστική κληρονομιά του Τυρνάβου

Πνευματικές προσωπικότητες του Διαφωτισμού

Κατά την περίοδο 1760 έως 1821 έγινε εμφανής η επίδραση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού
στους Έλληνες λόγιους της προεπαναστατικής Ελλάδας. Η πρόοδος των ελληνικών κοινοτήτων του
εξωτερικού, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής αστικής τάξης, έβαλαν τα θεμέλια για
την άνθηση της παιδείας και των γραμμάτων, με δασκάλους και λογίους επηρεασμένους από τις
ιδέες του Διαφωτισμού της Δύσης. Η επανάσταση του 1821 ήταν αποτέλεσμα του ελληνικού
Διαφωτισμού.

Οι Τυρναβίτες διανοούμενοι επηρεάστηκαν από το Γαλλικό Διαφωτισμό (Βολταίρος) και από
τους Έλληνες της ίδιας πνευματικής κίνησης (Μοισιόδακας, Καταρτζής κ.ά.). Στην περιοχή του
Τυρνάβου εκπρόσωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ήταν ο Δημήτρης Αλεξανδρίδης (γιατρός
στη Βιέννη, εκδίδει σε δική του μετάφραση την «Ιστορία της Ελλάδος» του Άγγλου ιστορικού
Goldsmith), Γ. Ζαχαριάδης, Λαζαρος Πάσχος, Στέφανος Δούγκας (μαθηματικός, φιλόσοφος,
πρώτος διδάσκαλος της φιλοσοφίας του Schelling), Κωνσταντίνος Κουσκουρούλης κ.ά. Επίσης, οι
Τυρναβίτες ενίσχυσαν οικονομικά την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, κυρίως μεταφράσεων
Ευρωπαίων στοχαστών και επιστημόνων. Εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθούν τα ονόματα των
Τυρναβιτών αγωνιστών στα δύσκολα χρόνια του ξεσηκωμού όπως οι Αναστάσιος Γ., Πάγκαλος Κ.
(υπαξιωματικός Β' τάξης) και Τουρναβίτης Δ. (επικεφαλής στρατιωτών, ανθυπολοχαγός,
υπολοχαγός, μοίραρχος ιππικού) (Kitromilides, 1992).

Κατά τον 17° - 18° αιώνα στον Τύρναβο έζησαν και εργάστηκαν γιατροί, οι οποίοι μελέτησαν
τα παραδοσιακά ιατρικά συγγράμματα, όπως οι Μάρκος Πορφυρόπουλος και Διονύσης και
Ματθαίος - ιερομόναχοι της μονής της Ολυμπιώτισσας (Δημαράς, 1980).

Θα πρέπει να αναφέρουμε ξεχωριστά δύο σημαντικές προσωπικότητες της περιοχής, τον
Αλέξανδρο Τυρναβίτη (1711 – 1761), ο οποίος υπήρξε σημαντικός δάσκαλος του Γένους και
διευθυντής της φημισμένης Σχολής του Τυρνάβου και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σοφότερους
Έλληνες του 18ου αιώνα (Σκρουμπής, 2001). Ο δεύτερος είναι ο Ιωάννης Πέζαρος (1749 – 1806),
δάσκαλος και ιερέας, ο οποίος υπηρέτησε την κοινότητά του με μεγάλη αυτοθυσία και παρέμεινε
στην ιστορία ως μεγάλος δάσκαλος του Γένους (Χατζηαντωνίου, 1983· Λαφαζάνης, 2009).

Πνευματικές προσωπικότητες της νεότερης εποχής

 Αχιλλέας Τζάρτζανος (1873 – 1946), ο οποίος σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας,
όπου ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε
ως καθηγητής στη Λάρισα και στην Αθήνα και αργότερα έγινε Γενικός Επιθεωρητής Μέσης
Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Συνέγραψε πλήθος επιστημονικών κειμένων και
διδακτικών εγχειριδίων. Προς τιμήν του ο Δήμος Τυρνάβου έχει καθιερώσει ένα γλωσσολογικό
συνέδριο, τα «Τζαρτζάνεια», που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, ενώ το 1ο Γυμνάσιο της
πόλης φέρει το όνομά του.

 Δανιήλ Δανιήλ (1914 – 1988), ο οποίος ήταν σημαντικός ζωγράφος της νεότερης εποχής.
Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με μεγάλους
ζωγράφους της εποχής (Παρθένης, Βικάτος) και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία και την
Ιταλία. Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε στην Τήνο, όπου δίδαξε στο εργαστήρι γυμνού, ενώ
συνέχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα. Έχει δωρίσει στον Δήμο
Τυρνάβου αρκετά έργα του, τα οποία εκτίθενται στο Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο της
πόλης (Βογιατζόγλου, 2002).

 Γεώργιος Καλακαλλάς (1938 – ). Πρόκειται για έναν διάσημο γλύπτη που φοίτησε στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο
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Πολυτεχνείο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, όπου διδάσκει πλαστική. Συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έργα του βρίσκονται σε πολλά μουσεία και γκαλερί. Επίσης,
έχει τιμηθεί με πολλά μετάλλια και επαίνους. Στον Δήμο Τυρνάβου δώρισε τρία έργα, την
Αγρότισσα, το Άλογο του Φαέθωνα και την Ειρωνεία, τα οποία κοσμούν κεντρικά σημεία της
πόλης (Βογιατζόγλου, 2002).

Υλική πολιτιστική κληρονομιά του Τυρνάβου
Χριστιανικοί ναοί

Μεγάλος είναι ο αριθμός των ναών που σώζονται σήμερα στον Τύρναβο, πολλοί από τους
οποίους χρονολογούνται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που
διατηρούνται στην αρχική τους μορφή, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν χτιστεί από την αρχή. Ο αριθμός
των εκκλησιών κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής είναι εντυπωσιακός (18) και θα πρέπει να
προστεθούν σε αυτόν τα πολυάριθμα μετόχια, καθώς και ιδιωτικά παρεκκλήσια. Αυτό αποδεικνύει
την ευσέβεια των κατοίκων, ο Τύρναβος ονομαζόταν «Δεύτερη Ιερουσαλήμ», και την ευημερία του
τόπου, για την οποία στην πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρατίας συνετέλεσαν η καλή γεωγραφική
θέση, τα προνόμια που είχαν παραχωρήσει οι Τούρκοι στην πόλη και τις ακμάζουσες βιοτεχνίες.
Παρακάτω αναφέρονται οι εκκλησίες που υπήρχαν μέχρι την προσάρτηση του Τυρνάβου (1881)
στην υπόλοιπη Ελλάδα:
 Αγία – Παναγία Φανερωμένη. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο ναός αυτός χτίστηκε το 1674 και

ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το 1870. Είναι ο καθεδρικός ναός και η εκκλησία με τη
μεγαλύτερη χωρητικότητα της πόλης (Σκρουμπής, 2001).

 Άγιος Αντώνιος. Χτίστηκε το 1636 σύμφωνα με μία επιγραφή στην εξωτερική πλευρά του
νότιου τοίχου και αποτελούσε το καθολικό κάποιου μοναστηριού.

 Άγιος Νικόλαος των Βλάχων. Είναι τρίκλιτη κεραμοσκεπής βασιλική εκκλησία του 17ου αιώνα,
που λειτουργεί τρεις φορές τον χρόνο.

 Άγιος Νικόλαος του Τουραχάν. Χρονολογείται στον 17ο αιώνα και η πρόσοψη του ναού έχει
ανακαινιστεί.

 Άγιος Νικόλαος της Βουναίνης. Αποκαλείται επίσης και Άγιος Νικόλαος ο Τσουκαλάς, καθώς
ήταν ο προστάτης των κεραμοποιών. Δύο επιγραφές μαρτυρούν ότι χτίστηκε μεταξύ του 1625-
1655, έχει όμως αποκατασταθεί.

 Άγιοι Ανάργυροι. Είναι μία από τις σημαντικότερες εκκλησίες του 17ου αιώνα, που έχει
ανακαινιστεί και λειτουργεί τέσσερις φορές τον χρόνο.

 Αγία Παρασκευή. Σε μία επιγραφή από φορητή εικόνα αναγράφεται ότι ο ναός χτίστηκε το
1776.

 Αγία Τριάδα. Πρόκειται για βασιλική εκκλησία που ξαναχτίστηκε το 1870, ενώ πιθανότητα
ανεγέρθηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα ως μοναστήρι.

 Άγιος Δημήτριος. Από τους παλαιότερους ναούς που χρονολογείται το 1647.
 Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Χρονολογείται το 1653 και ανακαινίστηκε το 1904.
 Αγία Αικατερίνη. Είναι ένας μικρός ναός του 17ου αιώνα.
 Προφήτης Ηλίας. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης και στη γύρω περιοχή βρέθηκαν

πολλά κεραμικά ευρήματα της Βυζαντινής περιόδου (11ος – 12ος αι.). Πρόκειται για μοναστήρι
που ιδρύθηκε στα τέλη του 13ου - αρχές 14ου αιώνα με χορηγία του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β'
Παλαιολόγου.

Κτίρια και Μουσεία

 Ελληνομουσείο. Ιδρύθηκε το 1702 με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης Παρθενίου Β'
και αποτελούσε σχολή με μεγάλη φήμη χάρη στους επιφανείς δασκάλους και αποφοίτους της.
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Αναφέρεται στις μαρτυρίες του Γάλλου βυζαντινολόγου Henzey, ο οποίος επισκέφθηκε τον
Τύρναβο το 1858 (Henzey, 1991).

 Οικία Πλάκα. Η νεοκλασική αυτή οικία αποτελείται από έναν όροφο 150 τετραγωνικών μέτρων
και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα (Μέγας,
2009).

 Οικία Καλακαλλά. Παλαιότερα αποκαλούνταν κατοικία Λαρουάζ, καθώς κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας ήταν η έδρα της Γαλλικής πρεσβείας και αργότερα πέρασε στην οικογένεια
Καλακαλλά (Μέγας, 2009).

 Αρχοντικό Καράσσου. Αποτελεί κληροδότημα της οικογένειας στον Δήμο Τυρνάβου
προκειμένου να λειτουργήσει ως λαογραφικό μουσείο. Σήμερα το κτίσμα έχει αποκατασταθεί
πλήρως και φιλοξενεί το μουσείο «Αμπέλου - Οίνου - Οίκου Ανθρώπου».

 Μουσείο Τρύγου. Δημιουργήθηκε από τον Δημήτριο Παπαφίγκο και περιέχει μία αξιόλογη
συλλογή από εργαλεία και αντικείμενα του τρύγου, της οινοποίησης και της απόσταξης. Είναι
δίπλα στο αποστακτήριό του.

 Παλαιό Σεισμολογικό Μουσείο. Βρίσκεται στην παλιά εθνική οδό Τυρνάβου - Ελασσόνας.
Πρόκειται για μοναδικό μουσείο, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα η
σεισμική ιστορία ενός ενεργού ρήγματος των τελευταίων 30.000 χρόνων.

 Χαμάμ Βελή Πασά. Αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα του Τουρκικού Παλατιού του
1814-16 από την πυρκαγιά του 1822 (Πετρονιώτης, 1991).

 Δημοτικό Θέατρο. Πρόκειται για παλιό κινηματογράφο που έχει ανακαινιστεί και φιλοξενεί την
πλειοψηφία των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων της πόλης.

 Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο. Χτίστηκε από τον Νικόλαο Εμμανουήλ και παραχωρήιηκε
στο Δήμο το 1964. Εκεί στεγάζονται η Δημοτική Πινακοθήκη, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
και η αίθουσα συνεδριάσεων και σεμιναρίων.

 Παλιό Δημαρχείο. Πρόκειται για νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα. Στο παρελθόν
χρησιμοποιήθηκε ως ταχυδρομείο, νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια του πολέμου 1912-13
αποτέλεσε το στρατηγείο του αρχηγού των Ελληνικών Δυνάμεων, διαδόχου Κωνσταντίνου.
Σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης για μελλοντική χρήση του από τον Δήμο
Τυρνάβου.

Μνημεία
Στον Τύρναβο υπάρχουν πέντε μνημεία που ανεγέρθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των

ηρωικώς πεσόντων κατά τους ελληνοτουρκικούς πολέμους.
 Ένα από αυτά βρίσκεται στο λόφο της Βρύσης και είναι αφιερωμένο στους φονευθέντες στη

μάχη της Μελούνας στις 11 Απριλίου 1897.
 Το δεύτερο έξω από τους στρατώνες και περιέχει τα οστά στρατιωτών που έπεσαν στην περιοχή

του Τυρνάβου κατά τον πόλεμο του 1897. Αναγέρθηκε από το 4° σύνταγμα Ευζώνων το 1898.
 Το τρίτο είναι μέσα στους στρατώνες και ομοιάζει με το προηγούμενο.
 Το τέταρτο βρίσκεται στο αλσύλλιο της Τούμπας προς τιμήν των Τυρναβιτών που έπεσαν στον

πόλεμο του 1922.
 Το πέμπτο, ένα λιτό-σεμνό ηρώο στην αριστερή πλευρά του Τυρνάβου - Δαμασίου, στη μνήμη

των πεσόντων κατά τον νικηφόρο αγώνα του 1912.
 Η Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανοϊταλών κατακτητών τιμάται με ένα απέριττο μνημείο,

δημιούργημα του δήμου Τυρνάβου, για κείνους που αγωνίσθηκαν τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής και για κείνους που πρόσφεραν ακόμη και τη ζωή τους για τη λευτεριά τη πατρίδας μας.

 Υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο στην απελευθέρωση του Δαμασίου από τους Τούρκους στις 5
Οκτωβρίου 1912.

 Ένα μνημείο είναι αφιερωμένο στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις

 Καρναβάλι. Το έθιμο αυτό προέρχεται από τη λατρεία του θεού Διόνυσου, η ιστορία της οποίας
χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η λέξη καρναβάλι έχει λατινική προέλευση, σημαίνει αποχή από
την κατανάλωση κρέατος και για τον λόγο αυτόν σηματοδοτεί την περίοδο πριν από τη νηστεία
της Σαρακοστής για το Πάσχα. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για το Καρναβάλι του Τυρνάβου
εμφανίζεται το 1898. Τα τελευταία χρόνια θεωρείται το μεγαλύτερο και καλύτερο Καρναβάλι
της Κεντρικής Ελλάδας, οι εκδηλώσεις του οποίου διαρκούν έναν μήνα.

 Μπουρανί. Το λαϊκό αυτό πανηγύρι λαμβάνει χώρα την Καθαρά Δευτέρα και ουσιαστικά
πρόκειται για τη γιορτή της αναπαραγωγής και της ευτεκνίας. Το Μπουρανί είναι στην
κυριολεξία μία νηστίσιμη χορτόσουπα, η οποία μαγειρεύεται σε μεγάλα καζάνια και θυμίζει τον
«Κυκεώνα», που προσφέρονταν στους συμμετέχοντες των Ελευσινίων Μυστηρίων στην Αθήνα,
της πιο γνωστής γιορτής προς τη θεά της γονιμότητας, τη Δήμητρα. Μέχρι πριν από λίγες
δεκαετίες στον εορτασμό αυτόν συμμετείχαν μόνο άντρες, οι οποίοι έπαιζαν και τους ρόλους
των γυναικών τραγουδώντας άσεμνα τραγούδια και κάνοντας πειράγματα (Θωμάς, 1990).

 Πολιτιστικός Σεπτέμβρης. Στη διάρκεια του μήνα πραγματοποιούνται δύο πολιτιστικές
εκδηλώσεις: τα Ελευθέρεια, κατά τα οποία εορτάζεται η απελευθέρωση του Τυρνάβου από την
Οθωμανική κυριαρχία το 1881 με χορευτικές, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και το
Φεστιβάλ Τσίπουρου, κατά το οποίο γίνεται διαγωνισμός για την καλύτερη παραγωγή του
διάσημου τοπικού προϊόντος και πραγματοποιούνται εκθέσεις φωτογραφίας.

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ο Τύρναβος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έφτασε σε μεγάλη ακμή, όπως προαναφέραμε,
χάρη στα προνόμια που παραχώρησε ο σουλτάνος και στα προϊόντα που παράγονταν τότε από τους
ντόπιους κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των κυριότερων οικοτεχνικών
προϊόντων που η παραγωγή τους συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση του Τυρνάβου, χάρη στο
ενδιαφέρον και το μεράκι των παραγωγών τους.

 Τα σταμπωτά. Η υφαντική τέχνη στην περιοχή ήταν πολύ ανεπτυγμένη κατά τον 18ο αιώνα, η
παραγωγή όμως των σταμπωτών ξεκίνησε μετά το 1881. Πρόκειται για προϊόν που
κατασκευάζεται κατά κύριο λόγο για τοπική κατανάλωση και καθημερινή οικιακή χρήση και,
επομένως, δεν εξάγεται. Η κατασκευή τους αποτελεί εξαιρετικά λεπτομερή διαδικασία και τα
διακοσμητικά τους θέματα είναι εμπνευσμένα από τη φύση, την αρχαιότητα και τη νεότερη
ιστορία (γεωμετρικά μοτίβα, ζώα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο δικέφαλος αετός, βασιλιάδες κ.ά.)
(Ανδρεάδης, 1935· Χατζημιχάλη, 1960· Δήμος Αθηναίων, 1990). Μέσα από τη συλλογή των
κομματιών αυτών μπορούμε να γνωρίσουμε την πορεία της τεχνικής αυτής από το παρελθόν
μέχρι σήμερα, καθώς και την εξέλιξή της μέσα στον μεσογειακό χώρο (Μπόζη, 1989· Γουργιώτη,
1997).

 Δαντελλοπλεκτική. Πρόκειται για μία διακοσμητική τέχνη των γυναικών της Ανατολής, η
οποία εμφανίστηκε στην περιοχή του Τυρνάβου κατά τον 18ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε
αρχικά για τη διακόσμηση των γυναικείων ενδυμασιών. Για την κατασκευή της δαντέλας
προσφέρονται διάφορα υλικά και υπάρχουν πολλές τεχνικές. Σήμερα, η τέχνη αυτή τείνει να
εξαφανιστεί, καθώς οι νέες κοπέλες δεν ενδιαφέρονται για την εκμάθησή της από τις μητέρες
τους (Ιωάννου, 1986· Γουργιώτη, 1978).

 Κεραμοποιία. Στην περιοχή του Τυρνάβου ανακαλύφθηκαν σκεύη κεραμικής τέχνης από τον
13° αιώνα. Από την εποχή εκείνη είχαν δημιουργηθεί αξιόλογα κεραμουργεία, τα οποία
καθιέρωσαν έναν ιδιαίτερο διακοσμητικό ρυθμό μέσα στο γενικό κλίμα της εποχής,
επηρεασμένα από την ιστορική και γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας (Γουργιώτης, 1991). Τα
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κεραμικά σκεύη που κατασκευάζονταν κατά τη Βυζαντινή περίοδο προορίζονταν για οικιακή
χρήση (Σκρουμπής, 2001). Το πρώτο εργαστήρι κεραμικής στον Τύρναβο άνοιξε το 1915,
αργότερα όμως η παραγωγή γινόταν με μηχανήματα.

 Παραδοσιακή οινοποιία και παραγωγή τσίπουρου. Πρόκειται για τις πιο γνωστές
δραστηριότητες της περιοχής του Τυρνάβου έως σήμερα. Τα προϊόντα που παράγονται
συνδέονται άμεσα με την Ελληνική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά. Το φημισμένο
οινοποιείο Τυρνάβου ιδρύθηκε το 1961, αποτελεί συνεταιρισμό 562 μελών και παράγει κρασί,
ρετσίνα, ούζο και τσίπουρο.

Παραδοσιακά φαγητά του Τυρνάβου

Η περιοχή του Τυρνάβου αποτελεί μία επαρχία που στηρίζει τις διατροφικές της συνήθειες
στην παραδοσιακή Ελληνική διατροφή. Τα φαγητά που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν δείγμα
των πιο χαρακτηριστικών τροφών των κατοίκων της περιοχής:
 Μπουρανί (χορτοφαγική σούπα)
 Τσουκνιδόπιτα
 Καπαμάς (από κοτόπουλο ή αρνί)
 Σερντένια (αρνί)

Στατιστική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου

Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα έχει την πρωτοτυπία να συσχετίζει τα πολιτιστικά στοιχεία της επαρχίας
μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Τυρνάβου, με τον νεότερο πληθυσμό, δηλαδή τους
εφήβους. Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η απήχηση της πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του
Τυρνάβου στους εφήβους. Αποτελεί μια μελέτη παρατήρησης του δείγματος όσον αφορά στη στάση
των μαθητών απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης τους. Μέσω των κατάλληλων
ερευνητικών εργαλείων θα διαπιστώσουμε:
 Τη γνώση των εφήβων για χαρακτηριστικά μνημεία και μουσεία του Τυρνάβου.
 Μέσα από συγκεκριμένη ερώτηση του ερωτηματολογίου, θα διαπιστώσουμε ποια από τις πέντε

προσωπικότητες του Τυρνάβου που αναφέρονται, θεωρούν πιο σημαντική με σειρά
προτεραιότητας από το 1 έως το 5.

 Τη συχνότητα με την οποία μαγειρεύονται παραδοσιακά φαγητά στο σπίτι τους. Πιο από αυτά
θεωρούν ως το πιο χαρακτηριστικό στον Τύρναβο και αν πιστεύουν ότι η παραδοσιακή
διατροφή είναι σημαντική για την υγεία μας και, επομένως, πρέπει να διατηρηθεί.

 Τέλος, θα διαπιστώσουμε ποια εκδήλωση, από αυτές που λαμβάνουν χώρα στην πόλη του
Τυρνάβου, θεωρούν πιο αντιπροσωπευτική.

Η συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω ερωτήσεων που
διατυπώθηκαν και αποτυπώθηκαν σε ένα κατευθυνόμενο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 15
ερωτήσεις.

Συμμετέχοντες – δείγμα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 126 έφηβοι, μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου, που
κατοικούν στο Δήμο Τυρνάβου. Από τους 126 μαθητές, οι 65 είναι αγόρια και οι 61 είναι κορίτσια.
Η μικρότερη ηλικία που παρατηρείται είναι 13 και η μεγαλύτερη 18 χρονών. Ως προς το μορφωτικό
επίπεδο των γονέων των μαθητών, είναι κυρίως απόφοιτοι Δημοτικού.
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Ερευνητικά εργαλεία
Τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν τα εξής:

 Ένα γενικό ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών δείγματος.
 Ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα πολιτιστικά κτίρια του Τυρνάβου (Τούρκικο Χαμάμ,

Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Νικολάου, Ξωκλήσι Προφήτη Ηλία, μνημείο πεσόντων του 1897,
μνημείο πεσόντων του 1922, Αλευρόμυλος Χατζηκρανιώτη, Αρχοντικό Καράσσου).

Τα εργαλεία αυτά μαζί με τη φόρμα συγκατάθεσης δόθηκαν ως ένα ενιαίο σύνολο ερωτήσεων
σε μία και μοναδική φάση. Μαζί με αυτά δόθηκαν και οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και η διαβεβαίωση πως οι απαντήσεις θα παραμείνουν
απόρρητες.

Γενικό ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών δείγματος

Πρόκειται για ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και
περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις εξής δύο ενότητες: ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, όπως το
φύλο και η ηλικία, και κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να συγκεντρωθούν
επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως για το μορφωτικό επίπεδο των γονέων του δείγματος.

Ερωτηματολόγιο σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Τυρνάβου

Στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου παρατηρείται και αξιολογείται η γνώση των εφήβων
για τα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης. Οι 15 ερωτήσεις που αποτελούν το μέρος αυτό σχετίζονται
άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Τυρνάβου και συντάχθηκαν με απλό και
κατανοητό τρόπο για τους εφήβους. Κατά αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκαν πληροφορίες που
αφορούν στη γνώση των εφήβων για τα χαρακτηριστικά μνημεία του Τυρνάβου, για τα μουσεία, τις
σημαντικές προσωπικότητες, για τα ήθη και τα έθιμα της πόλης, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς
και για την παραδοσιακή διατροφή.

Διαδικασία

Η επαφή με τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Τυρνάβου και συγκεκριμένα
σε πέντε τυχαία φροντιστήρια της περιοχής. Αρχικά προσεγγίστηκαν οι υπεύθυνοι και οι καθηγητές
των φροντιστηρίων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας και διάβασαν το
ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μοιράζονταν στους μαθητές. Δέχτηκαν τη συνεργασία αναφορικά με
τη διεξαγωγή της έρευνας και συμφωνήθηκε η παραχώρηση 10 λεπτών από κάθε διδακτική ώρα
ενός μαθήματος.

Μετά την είσοδο των μαθητών στην τάξη, γινόταν μια σύντομη εισαγωγή από τον υπεύθυνο
καθηγητή για την έρευνα μέσω ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την
έρευνα, την ανωνυμία του ερωτηματολογίου, αλλά και για το γεγονός, ότι τα στοιχεία θα είναι
αυστηρά απόρρητα. Κατόπιν, ζητήθηκε από τους μαθητές να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων με ειλικρίνεια, αφού διαβάσουν με προσοχή τι απαιτεί η κάθε ερώτηση και,
βέβαια, χωρίς συνεργασία με συμμαθητές τους. Τονίστηκε ακόμη, ότι δεν υπάρχουν σωστές ή
λανθασμένες απαντήσεις, αλλά απαντήσεις που εκφράζουν καλύτερα τον εαυτό τους.
Επακολούθησε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι έφηβοι φάνηκε ότι συμμετείχαν πρόθυμα,
γεγονός που διευκόλυνε την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε εντός 5 ημερών.
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Αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων του ερωτηματολογίου

Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

 Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα
Διάγραμμα 1 - Φύλο

Από το διάγραμμα παρατηρείται, ότι από το σύνολο των 126 μαθητών που επιλέχθηκαν
τυχαία ως δείγμα, το 52% είναι αγόρια και το 48% είναι κορίτσια.

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ηλικία των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Διάγραμμα 2 - Ηλικία

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούνται οι ηλικίες των μαθητών και το ποσοστό των
εφήβων που αντιστοιχεί σε κάθε ηλικία. Όπως φαίνεται από το γράφημα, η μικρότερη ηλικία που
εμφανίζεται είναι 13 χρονών και η μεγαλύτερη 18 χρονών. Σε ηλικία 13 εμφανίζεται το 2% των
παιδιών (3), σε ηλικία 14 το 15% των παιδιών (19), σε ηλικία 15 το 22% των παιδιών (28), σε
ηλικία 16 το 31% των παιδιών (39), σε ηλικία 17 το 29% των παιδιών (36) και σε ηλικία 18 χρονών
το 1% των παιδιών (1).

 Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε τι αριθμός των μαθητών φοιτά στις τάξεις από Α'
Γυμνασίου μέχρι Γ' Λυκείου.
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Διάγραμμα 3 - Τάξη

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό των εφήβων που φοιτούν στην Α' Γυμνασίου
και είναι 1% δηλαδή (1 παιδί), στη Β' Γυμνασίου είναι 17% (2 παιδιά), στη Γ' Γυμνασίου είναι 18%
(23 παιδιά), στην Α' Λυκείου είναι 14% (18 παιδιά), στη Β' Λυκείου είναι 24% (30 παιδιά) και στη
Γ' Λυκείου είναι 26% (32 παιδιά).

 Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται ο αριθμός των μελών από τα οποία αποτελείται η κάθε
οικογένεια ενός μαθητή συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

Διάγραμμα 4 – Αριθμός μελών οικογένειας

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τον αριθμό των μελών που έχουν οι οικογένειες των
μαθητών. Εκείνο που παρατηρείται είναι ότι το πρώτο μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών που
εμφανίζει αριθμό μελών 4 ανέρχεται στο 41%, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει
αριθμό μελών 5 και ανέρχεται στο 27%.
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 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας.

Διάγραμμα 5 – Μορφωτικό επίπεδο γονέων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των πατέρων 29% έχει
μορφωτικό επίπεδο γυμνασίου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό στις μητέρες 30% ανέρχεται σε
μορφωτικό επίπεδο Λυκείου - ΤΕΛ - TEE.

Δημοτικό 1
Γυμνάσιο 2
Λύκειο\ΤΕΛ\ΤΕΕ 3
Ιδιωτική σχολή – ΙΕΚ 4
ΤΕΙ 5
ΑΕΙ 6
Μεταπτυχιακό\Διδακτορικό 7

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται η κύρια ασχολία των γονιών των παιδιών.

Διάγραμμα 6 - Εργασία

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κύρια απασχόληση των γονέων των παιδιών,
και πιο συγκεκριμένα των πατέρων, είναι κυρίως ο αγροτικός τομέας με ποσοστό 40%. Αντίστοιχα,
στις μητέρες το μεγαλύτερο ποσοστό, 38%, ανέρχεται στην οικιακή απασχόληση.
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Δημόσιος Υπάλληλος 1
Ιδιωτικός Υπάλληλος 2
Ελεύθερος επαγγελματίας 3
Εξειδικευμένος τεχνίτης 4
Ανειδίκευτος εργάτης 5
Οικιακά 6
Αγρότης\αγρότισσα 7
Άνεργος\η 8

Περιγραφικά χαρακτηριστικά

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται πόσοι μαθητές της έρευνας γνωρίζουν τα μνημεία του
Τυρνάβου και τα μουσεία της πόλης. (Ερώτηση 7: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά
μνημεία του Τυρνάβου γνωρίζεις; Ερώτηση 9: Ποια από τα παρακάτω μουσεία που υπάρχουν
στον Τύρναβο γνωρίζεις;)

Διάγραμμα 7 – Γνώση μουσείων και μνημείων

Σύμφωνα με το διάγραμμα, παρατηρείται ότι από τα παραπάνω μνημεία, εκείνο που γνωρίζει ο
μεγαλύτερος αριθμός μαθητών, 116, είναι το «Ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία» και το δεύτερο, με
αριθμό μαθητών 102, είναι το «Αρχοντικό Καράσσου». Όσον αφορά στα μουσεία, εκείνο που τα
παιδιά γνωρίζουν περισσότερο είναι το «Μουσείο Οίνου - Αμπέλου - Ανθρώπου». Από τα 126
παιδιά που αποτελούσαν το δείγμα, τα 95 το γνωρίζουν.
Τούρκικο Χαμάμ Α
Βυζαντινή εκκλησία Αγίου Νικολάου Β
Ξωκλήσι Προφήτη Ηλία Γ
Μνημείο πεσόντων ατυχούς Ελληνοτουρκικού
πολέμου 1897

Δ

Μνημείο πεσόντων του 1922 Ε
Αλευρόμυλος Χατζηκρανιώτη ΣΤ
Αρχοντικό Καράσσου Ζ
Μουσείο Οίνου – Αμπέλου - Ανθρώπου ΜΑ
Παλαιοσεισμολογικό Μουσείο MB
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 Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ποια από τα μουσεία και τα μνημεία, τα οποία γνωρίζουν τα
παιδιά, τα έχουν επισκεφθεί κιόλας. (Ερώτηση 8: Έχεις επισκεφθεί κάποιο/κάποια από τα
παραπάνω μνημεία; Αν ναι, ποιο έχεις επισκεφθεί; Ερώτηση 9: Έχεις επισκεφθεί κάποιο/κάποια
από τα παραπάνω μουσεία; Αν ναι, ποιο έχεις επισκεφθεί;)

Διάγραμμα 8 – Επισκέψεις σε μουσεία και μνημεία

Από το διάγραμμα διαπιστώνεται ότι από τα μνημεία που γνωρίζουν τα παιδιά, εκείνο το οποίο
έχουν επισκεφθεί περισσότερο είναι το «Ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία», με αριθμό ατόμων 84, ενώ
δεύτερο είναι το «Αρχοντικό Καράσσου», με αριθμό ατόμων 71. Από τα μουσεία, αυτό που έχουν
επισκεφθεί τα περισσότερα παιδιά είναι το «Μουσείο Οίνου - Αμπέλου - Ανθρώπου), με αριθμό 41.

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ποια από τις προσωπικότητες του Τυρνάβου θεωρούν
πιο σημαντική οι έφηβοι, με σειρά προτεραιότητας [Ερώτηση 11: Ποια από τις προσωπικότητες του
Τυρνάβου θεωρείς πιο σημαντική; Βάλε τις σε σειρά προτεραιότητας (1 - πιο σημαντική, 5 -
λιγότερο σημαντική)].

Διάγραμμα 9 – Τοπικές προσωπικότητες

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι με κλίμακα 1 έως 5, οι έφηβοι του Τυρνάβου,
θεωρούν πρώτη πιο σημαντική προσωπικότητα τον Αχιλλέα Τζάρτζανο και δεύτερη τον Ιωάννη
Πέζαρο.
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Ιωάννης Πέζαρος Α
Αλέξανδρος Τυρναβίτης Β
Αχιλλέας Τζάρτζανος Γ
Δανιήλ Δανιήλ Δ
Γεώργιος Καλακαλλάς Ε

 Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η συχνότητα του μαγειρέματος παραδοσιακών φαγητών
στα σπίτια των εφήβων. (Ερώτηση 12: Μαγειρεύονται στο σπίτι σου παραδοσιακά φαγητά;)

Διάγραμμα 10 – Συχνότητα παρασκευής παραδοσιακών πιάτων

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι στο σπίτι των περισσοτέρων παιδιών
μαγειρεύονται, με ποσοστό 39%, συχνά παραδοσιακά φαγητά και με ποσοστό 37% πολύ συχνά.

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται ποιο από τα φαγητά της πόλης του Τυρνάβου θεωρούν
τα παιδιά πιο χαρακτηριστικό. (Ερώτηση 13: Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό
φαγητό στον Τύρναβο;)

Διάγραμμα 11 – Τοπικά παραδοσιακά πιάτα

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, εκείνο που φαίνεται είναι ότι το φαγητό που
θεωρείται, σύμφωνα με τις επιλογές των εφήβων, πιο χαρακτηριστικό της περιοχής του Τυρνάβου
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είναι το μπουρανί με ποσοστό 72%. Δεύτερη έρχεται η τσουκνιδόπιτα με 14%, τρίτα τα σερντένια
με 8% και τελευταίος ο καπαμάς με 6%.

 Στο γράφημα που ακολουθεί παρατηρείται το ποσοστό των εφήβων, που απάντησαν ότι η
παραδοσιακή διατροφή είναι σημαντική και πρέπει να διατηρηθεί και το ποσοστό αυτών που
απάντησαν αρνητικά. (Ερώτηση 14: Θεωρείς ότι η παραδοσιακή διατροφή είναι σημαντική για
την υγεία μας και πρέπει να διατηρηθεί;)

Διάγραμμα 12 – Σημαντικότητα παραδοσιακής διατροφής

Σύμφωνα με το διάγραμμα, φαίνεται ότι η άποψη που υπερισχύει σχετικά με τη διατροφή,
είναι θετική. Δηλαδή τα παιδιά, με ποσοστό 63%, πιστεύουν ότι η παραδοσιακή διατροφή είναι
σημαντική για την υγεία μας και πρέπει να διατηρηθεί, ενώ τα παιδιά με ποσοστό 37%, πιστεύουν
το αντίθετο.

 Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται, ποια από τις εκδηλώσεις που γίνονται στον Τύρναβο,
θεωρούν οι έφηβοι πιο σημαντική. (Ερώτηση 15: Ποια εκδήλωση, επέτειο ή πανηγύρι θεωρείς
το πιο σημαντικό στον Τύρναβο;)

Διάγραμμα 13 – Παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις
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Σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν από το διάγραμμα, διαπιστώνεται ότι η εκδήλωση που
θεωρείται πιο σημαντική στην περιοχή του Τυρνάβου είναι το «Καρναβάλι» με ποσοστό 41% και
το «Μπουρανί» με 26%.

Συμπεράσματα - Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει πρωτοτυπία όσον αφορά στο ερευνητικό της αντικείμενο και
τον σκοπό της. Στις μέρες μας, έχει μεγάλη σημασία η πολιτιστική κληρονομιά μιας πόλης και το
πόσο οι πολίτες της τη γνωρίζουν. Οι έφηβοι αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του συνόλου των
πολιτών μιας περιοχής, διότι αυτοί είναι η δίοδος για τη διαιώνιση της πολιτιστικής της κληρονομιάς,
και γι' αυτό στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτούς.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είναι σημαντικό ότι από το δείγμα των 126 εφήβων, τα
116 παιδιά γνωρίζουν το «Ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία», 102 παιδιά το «Αρχοντικό Καράσσου», 81
παιδιά το «Τούρκικο Χαμάμ» και 77 τη «Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου». Αντίστοιχα για
τα μουσεία παρατηρείται ότι 95 από τους 126 έφηβους γνωρίζουν το «Μουσείο Οίνου - Αμπέλου -
Ανθρώπου). Άρα, διαπιστώνεται ότι από τα μνημεία και τα μουσεία που υπάρχουν στην πόλη του
Τυρνάβου, οι έφηβοι γνωρίζουν τα περισσότερα.

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των εφήβων που έχουν επισκεφθεί τα
μνημεία ή τα μουσεία του Τυρνάβου είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με αυτόν που τα γνωρίζει.
Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πολύ λίγα παιδιά γνωρίζουν και έχουν επισκεφθεί
το «Παλαιοσεισμολογικό Μουσείο», καθώς και τα δυο μνημεία: «Μνημείο πεσόντων ατυχούς
ελληνοτουρκικού πολέμου 1897» και «Μνημείο πεσόντων του 1922».

Τα συμπεράσματα αυτά δεν αφορούν μόνο τη μελέτη περίπτωσης της έρευνας του Δήμου
Τυρνάβου, αλλά μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Όμως, η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει και ορισμένες αδυναμίες. Το πιο σημαντικό είναι
ότι επιλέχθηκε ένας μικρός αριθμός δείγματος από τον εφηβικό πληθυσμό της περιοχής, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των εφήβων. Επίσης, επειδή η έρευνα διεξήχθη
μόνο με τη χρήση ερωτηματολογίων, κάποιοι έφηβοι ίσως να μην απάντησαν με απόλυτη
ειλικρίνεια. Ο συνδυασμός ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων θεωρείται περισσότερο
ενδεδειγμένος για πιο ειλικρινείς απαντήσεις.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής, είναι το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον της. Μέσα από τη διάσωση και τη γνώση της ανακαλύπτουμε την ταυτότητα
και την προέλευσή μας ως ατομικές οντότητες αλλά και ως ένα ενιαίο σύνολο. Η πολιτιστική
κληρονομιά μιας χώρας ή μιας πόλης, ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας.
Συνεπώς, για να διατηρηθούν αυτά ανέπαφα στον χρόνο, είναι σημαντικό οι έφηβοι να τα γνωρίζουν
και να ενδιαφέρονται για αυτά, καθόσον αυτοί αποτελούν το μέλλον του κάθε τόπου.
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Περίληψη
Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η νέα

τεχνολογία στην χαρτογραφική διατύπωση όχι μόνο αντικειμενικών πληροφοριών αλλά και
υποκειμενικών καταστάσεων μέσω τεχνικών μεταμορφώσεων των χώρων ανάλογα με το είδος, το
μέγεθος, την ένταση κ.ά. των καταστάσεων αυτών. Η εικονογράφηση των χωρικών μεταμορφώσεων
που περιγράφονται στο ποίημα του Καλλίμαχου για να δραματοποιήσουν την περιπέτεια, την
ταλαιπωρία και την αγωνία της Λητώς στην περίφημη περιπλάνησή της, προκειμένου να βρει για τόπο
να γεννήσει τους καρπούς της παράνομης συνεύρεσής της με το Δία, αναδεικνύει με εντυπωσιακό
τρόπο όχι μόνο το μύθο, αλλά και τις δυνατότητες της σύγχρονης χαρτογραφίας.

Λέξεις κλειδιά: χαρτογραφικές αναμορφώσεις, πειραματική εικονολογία

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο αποτελεί τμήμα εργασίας η οποία έγινε από μια ομάδα του Εθνικού Κέντρου
Επιστημονικών Ερευνών (C.N.R.S) της Γαλλίας στο πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου
υπό τη διεύθυνση της χαρτογράφου - γεωγράφου καθηγήτριας Silvie Rimbert με το γενικό τίτλο
«καλλιτεχνική δημιουργία και επιστημονική γνώση» και υπότιτλο «από ένα αντικειμενικό σε ένα
υποκειμενικό χώρο - Μεταμορφώσεις επί των Κυκλάδων». Η εργασία είναι επηρεασμένη από τις
έρευνες του έλληνα καθηγητή του ΕΜΠ Ιωσήφ Στεφάνου για την ανάπτυξη μεθόδου μιας
«πειραματικής εικονολογίας» προκειμένου να αναλυθεί το τοπίο με όρους ψυχολογίας του χώρου.

Η χαρτογραφία μπορεί να είναι ένα εργαλείο επιστημονικής έρευνας, μπορεί όμως ταυτόχρονα
να αποτελεί και ένα πεδίο αισθητικής έκφρασης; Να γιατί ο τίτλος καλλιτεχνική δημιουργία και
επιστημονική γνώση μας κίνησε τόσο το ενδιαφέρον. Παράλληλα, αυτή η έρευνα μας έδινε την
ευκαιρία να φαντασθούμε μια διεύρυνση του σημερινού πεδίου ενδιαφέροντος της γαλλικής
χαρτογραφίας. Ενώ για πολλούς γεωγράφους οι χάρτες δεν χρησίμευαν ακόμα (η εργασία έγινε το
1987) παρά ως υπόβαθρα για ευρετήρια και καταγραφή των γήινων πόρων, για μας είναι προ
πάντων επιφάνειες, που μπορούμε να εμφανίζουμε μορφές ή και να πειραματιζόμαστε, εναλλακτικές
προτάσεις κατανομών.

Αυτές οι χωρικές κατανομές μπορούν να αναφέρονται τόσο σε παρατηρήσεις «αντικειμενικές»
όσο και υποκειμενικούς τρόπους που βλέπει κανείς τους τόπους. Για να μην επεκταθούμε σε πολλά
παραδείγματα και επειδή είχαμε την ευκαιρία να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με έλληνες
συναδέλφους, όπως ο προαναφερθείς καθηγητής του ΕΜΠ, αρχιτέκτονας Ι. Στεφάνου και ο
γεωλόγος V. Sabot του πανεπιστημίου της Αθήνας, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τις Κυκλάδες.
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Το κεφάλαιο που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες
τεχνολογίες για την απόδοση όχι μόνο πρακτικών πληροφοριών αλλά και ψυχολογικών
καταστάσεων και ιδεολογικών τοποθετήσεων. Αναφέρεται στο γνωστό μύθο της περιπλάνησης της
Λητούς όπως αυτός περιγράφεται από έναν ποιητή της ελληνιστικής εποχής, τον Καλλίμαχο.

Σκηνογραφία για τον Καλλίμαχο

Ο Καλλίμαχος ήταν ένας ποιητής από την Κυρήνη που είχε εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια
των Πτολεμαίων περί το 290-285 π.Χ (Cahen E. 1922). Το έργο του είναι σήμερα χαμένο κατά το
μεγαλύτερο μέρος του.

Από αντιγραφέα σε αντιγραφέα, δια μέσου των αιώνων, διασώθηκαν μερικοί ύμνοι του,
μεταξύ των οποίων ένας ύμνος για τη Δήλο όπου «οι Κυκλάδες, τα πιο ιερά νησιά που υπάρχουν
πάνω στη θάλασσα», εμφανίζονται ως το σκηνικό μιας από τις πολυάριθμες πράξεις, σκηνών
ζήλειας της θεάς Ήρας. Θελήσαμε και αναζητήσαμε να προτείνουμε μια χαρτογραφική απεικόνιση
αυτού του σκηνικού, προβάλλοντας τη Δήλο ταυτόχρονα με τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις
των πρωταγωνιστών.

Όπως η Δήλος είναι ένα μικροσκοπικό νησί στη μέση του Αιγαίου επιβαλλόταν μια
μονοπολική αναμόρφωση, ικανή να κάνει να συγκλίνουν προς αυτή τα βλέμματα και οι θυμοί. Μετά
από πολλές δοκιμές επί των αποστάσεων με αριθμητικές, τετραγωνικές, κυβικές, λογαριθμικές
διαστάσεις, επιλέχθηκαν οι τετραγωνικές ρίζες οι οποίες αναδεικνύουν τη Δήλο τακτοποιώντας
ταυτόχρονα τις μορφές της περιβάλλουσας ηπειρωτικής χώρας.

Εικ.1 Μονοπολικές αναμορφώσεις επικεντρωμένες στη Δήλο
Διαστάσεις αριθμητικές, τετραγωνικής ρίζας, λογαριθμικές και κυβικές

Οι πρωταγωνιστές

Οι ηθοποιοί, οι γεωγραφικά στατικοί, είναι οι ανήκοντες στο στρατόπεδο της Ήρας. Η ίδια η
Ήρα βασιλεύει στο Άργος μέσα από το, ακόμα και σήμερα, επιβλητικό Ηραίον της. Αυτή έχει
τοποθετήσει στις ψηλές κορυφές του Αίμου στη Θράκη τον προτιμημένο της γιό τον «Άρη», δυνατό
στα όπλα, του οποίου τα άλογα αναπαυόταν στην είσοδο του Βορέα, σε επτά πτυχώσεις του βουνού.
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Η δεύτερη απεσταλμένη της θεάς πέταξε στις κορυφές του όρους Μίμα. Ένα ακρωτήριο στη Μικρά
Ασία, απέναντι στο Ηραίο της Σάμου, του οποίου τα ερείπια παραμένουν ακόμα θεαματικά.
Πρόκειται για την κόρη του Θαύματος την λεγόμενη Ίριδα, την αγγελιοφόρο των θεών, η οποία
φέρει ως εσάρπα το ουράνιο τόξο. Έτσι περικυκλωμένη η θάλασσα του Αιγαίου, βρίσκεται πολύ
ελεγχόμενη ιδιαίτερα στο κέντρο της που διασταυρώνονται οι ακτίνες θέας από τα δύο Ηραία
(Άργους δυτικά, Σάμου ανατολικά) και αυτές του πολεμιστή του βορά.

Επομένως, πως ξεφεύγει κάποια το θυμό της Ήρας, όταν μάλιστα φέρει μέσα της τους
καρπούς των παρανόμων ερώτων του Δια; Είναι ακριβώς η περίπτωση της Λητούς, όπου οι στεριές
και τα νησιά καλά ελεγχόμενα σε τετραγωνικό κάναβο, αρνούνται να τη δεχθούν. Βρίσκεται λοιπόν
καταδικασμένη σε μια αγωνιώδη περιπλάνηση αφού από τη μια οι γαίες ενωμένες απομακρύνονται
στο πλησίασμά της, από την άλλη η ώρα του τοκετού πλησιάζει.

Η ευρηματική αναμόρφωση των περιφερειακών γαιών ανταποκρίνεται πολύ καλά στην ιδέα
αυτή της γεωγραφικής φυγής. Αλλά στην θαλάσσια περιπλάνηση εμφανίζεται μια ανέλπιστη
σύντροφος.

Ο ρόλος της Αστερίας (Δήλου)

Η νύμφη Αστερία, δεν μπόρεσε να αποφύγει τις επίμονες διαχύσεις του Δία παρά μόνο
βουτώντας στη θάλασσα όπου μεταμορφώθηκε σε ένα πλωτό νησί που ταξίδευε χωρίς σταματημό.

Εικ.2 Η φυγή της Λητώς και η περιπλάνηση της Αστερίας
σύμφωνα με τον ύμνο προς τη Δήλο, του Καλλίμαχου



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

28

Από καιρόν εις καιρό, οι ναυτικοί την αντιλαμβανόντουσαν σαν ένα αντικατοπτρισμό μιας
άπιαστης ακτής. Η Αστερία που αγαπούσε ιδιαίτερα την καρδιά των Κυκλάδων, σε μια διαδρομή
της συναντά τη δύστυχη Λητώ και για χάρη της σταθεροποιείται αμέσως και μετατρέπεται σε ένα
φιλόξενο νησί.

Η πλάνησσα λοιπόν, Αστερία, γίνεται Δήλος «η ορατή» και εγκαθίσταται στο κέντρο των
Κυκλάδων, φανερός στόχος της Ήρας. Μπροστά σε τόσο προκλητικό θάρρος, η Ήρα συγχωρεί τη
νύμφη Αστερία, η οποία δεν έδωσε στη Λητώ παρά ένα νησί που «γεννούν οι Φώκιες, τα θαλασσινά
τέρατα, επάνω σε χαμένα βράχια». Στην πραγματικότητα όμως, εδώ έμελλε να γεννηθούν τα δύο
υπέροχα δίδυμα, ο Απόλλων και η Άρτεμις.

Εικ.3 Σκηνικό με κυκλονικά κύματα. Εκδοχή Α «ο Κύκλος των Κυκλάδων»
Συμπεράσματα
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Ενώ λοιπόν «οι συνηθισμένοι» χάρτες με τις απλές αριθμητικές τους αποστάσεις δεν
επιτρέπουν να αντιληφθεί κάποιος καλά καλά τη Δήλο, τόσο μικρή που είναι, πολύ δε περισσότερο
να την προβάλλει, η αναμόρφωση επικεντρώνει την προσοχή στους δύο ανταγωνιστικούς πόλους οι
οποίοι είναι το Ηραίο του Άργους από τη μια και η Δήλος, το Απολλώνιο νησάκι από την άλλη.
Παράλληλα δίνει μια δυναμική διάσταση στο αρχιπέλαγος το οποίο με την αριθμητική του διάσταση
δεν είναι παρά ένα ημι-στατικό πέλαγος. Ιδιαίτερα δε η λογαριθμική διάσταση μετασχηματίζει τον
κύκλο των Κυκλάδων σε ολοστρόγγυλο περιστρεφόμενο τόπο.

Εικ.4 Σκηνικό με κυκλονικά κύματα για τον καιρό του θυμού και της καταδίωξης. Εκδοχή Α

Αντί όμως για ένα χαρούμενο περιστρεφόμενο τροχό, ένας απειλητικός χρόνος είναι που
περιτριγυρίζει τη Λητώ και ένας κυκλώνας θα άρμοζε καλύτερα στις περιστάσεις από κάποιο
ανέμελο κύκλο, πολύ δε περισσότερο που οι κυκλώνες έχουν στο κέντρο τους ένα μάτι φωτεινό και
ειρηνικό που θα μπορούσε θαυμάσια να τοποθετηθεί στη Δήλο.
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Εικ.5 Εικ.6
Εικ.5 Σκηνικό με κυκλονικά κύματα για τον καιρό της απειλής και της καταδίωξης

Εικ. 6 Σκηνικό με τα συμβολικά κύματα. Τα κύματα, ανατολής-δύσης φέρουν χρώματα της εσάρπας
της Ίριδας και του κόκκινου της θυμωμένης Ήρας. Τα κύματα του μεσημβρινού έχουν τους

κόκκινους χρωματισμούς του αίματος από τον πόλεμο του Άρη.

Για να εισαχθεί η εντύπωση της απειλής στο χάρτη προστέθηκε η αναμόρφωση των γαιών
από κύματα χρωμάτων. Προτάθηκαν τρεις σειρές κυμάτων. Τα κύματα του κυκλώνα, τα συμβολικά
και τα κυκλο-συμβολικά. Αυτά, φαίνονται στις εικόνες.

Εικ.7 Σκηνικό με τα κυκλο-συμβολικά κύματα κάνουν αναφορά στον θαλάσσιο λαβύρινθο με τη
διπλή όψη της προστασίας και της ανησυχίας.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

31

Τα κυκλωνικά και κυκλικά κύματα ενισχύουν την επικέντρωση της προσοχής στη Δήλο. Είναι
πλεοναστικά σε σχέση με την αναμόρφωση δραματοποιούν όμως κάπως τη σκληρότητα της
γραμμής. Τα συμβολικά κύματα αναπαριστούν το θυμό της Ήρας με κόκκινο χρώμα στη Δύση, το
οποίο συγχρόνως είναι το χρώμα που τελειώνει η εσάρπα της Ίριδας που αρχίζει στην ανατολή με το
μωβ. Το σύνολο διασταυρώνεται με σκούρο κάρμινο των αιματηρών πολέμων που ο Άρης σέρνει
από πίσω του. Τα κυκλοσυμβολικά κύματα, συμβολίζουν την κυκλική επικέντρωση των Κυκλάδων
και αναφέρονται στην έννοια ενός λαβύρινθου, είτε είναι αυτός των θαλάσσιων διαδρομών του
αρχιπελάγους, είτε αυτός της γειτονικής Κνωσσού.

Ασφαλώς δεν χρειάζονται επιχειρήματα για να πεισθεί κανείς ότι μια εικόνα φέρει τριών ειδών
μηνύματα, περισσότερο ή λιγότερο τονισμένα ανάλογα με τους στόχους και τις επιδιώξεις του
δημιουργού της. Τα μηνύματα πληροφορίας, τα μηνύματα σύλληψης και τα αισθητική μηνύματα.

Τα πληροφοριακά μηνύματα μεταδίδονται εδώ δια μέσω της σχεδίασης των νησιών τα οποία
μας δίνει τα περιγράμματα και τις σχετικές αποστάσεις τους. Μια στοιχειώδης τοπωνυμία τα
συμπληρώνει.

Τα μηνύματα σύλληψης, τα οποία στους συνηθισμένους χάρτες μεταδίδονται γενικώς από τη
δομή του υπομνήματος που τους συνοδεύει, φέρονται εδώ από τις ίδιες τις αναμορφώσεις. Αυτές
χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις θέσεις των πρωταγωνιστών και τις σχέσεις τους.

Τα αισθητικά μηνύματα αφορούν τη μετάδοση της ανησυχίας και αγωνίας της Λητούς και
προγραμματίζονται εδώ συγχρόνως με το περικύκλωμα της Δήλου και με τα σύμβολα του θυμού,
του αγώνα, της προδοσίας, που είναι το βασικό κόκκινο, το κάρμινο και η ροή του περάσματος από
το βιολέ στο κίτρινο.

Ξαναβρίσκουμε εδώ, την πολύ γνωστή σύζευξη της μεθόδου - σημαίνοντας και του μηνύματος
- σημαινόμενου. Όμως δεν χρησιμοποιήσαμε την μεταμορφωτική γεωγραφία για να
ξαναανακαλύψουμε τον F de Saussure, αλλά για να δείξουμε όπως ο J. Stefanou με την πειραματική
εικονολογία του πως αν μια μορφή μπορεί να ανακαλεί πολλές ιδέες, και αντίστροφα, μια ιδέα ή ένα
θέμα μπορεί να απευθύνεται σε πολλές αναπαραστάσεις, ενώ παράλληλα να υποστηρίξουμε πως η
μεταμορφωτική χαρτογραφία αποτελεί ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύγχρονο μέσον για το σκοπό
αυτό.

Κρουαζιέρες στο Αιγαίο

Καθώς είναι απόλαυση να περπατάμε σε αυτά τα Νησιά, δοκιμάσαμε και άλλους
πειραματισμούς. Με το Azmap, ο μετασχηματισμός ξεκινά από ένα κεντρικό σημείο: η
αναμόρφωση που προκύπτει ονομάζεται «μονοπολική»

Αντί όμως να εστιάσουν σε ένα συγκεκριμένο νησί, οι σημερινοί κάτοικοι, ναυτικοί ή
τουρίστες, μπορεί να ενδιαφέρονται για αρκετά, περισσότερο ή λιγότερο, ελκυστικά μέρη.
Προκειμένου να εκφράσουμε τους διαφορετικούς βαθμούς ελκυστικότητας, καθίσταται αναγκαίο να
χρησιμοποιήσουμε πολυπολικό λογισμικό.

Ο καρτεσιανός χώρος στον οποίο θα εργαστούμε πρέπει να είναι ένας κάναβος στον οποίο θα
εντοπίσουμε χαρακτηριστικά ελκυστικότητας. Παραδείγματος χάριν, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά,
τα οποία έχουν επιλεγεί εδώ, είναι τα ακόλουθα: ο αριθμός των συνδέσεων μέσω επιβατικών πλοίων
(ferry-boat) μεταξύ των λιμένων, ο αριθμός των επιβατών για κάθε νησί. Ο κάναβος πρέπει να είναι
ικανός να ανταποκριθεί σε αυτά τα σταθμισμένα χαρακτηριστικά, μετασχηματίζοντας τις
αποστάσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και τα σχήματα των νησιών σε σχέση με τον αριθμό των
επιβατών. Όσο περισσότερες διασυνδέσεις έχουν μεταξύ τους, τόσο πιο κοντινά φαίνονται, και όσο
πιο μεγάλη ελκυστικότητα εμφανίζει ένα νησί τόσο πιο μεγάλο θα φαίνεται.

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για έναν τέτοιο πολυπολικό μετασχηματισμό είχε ζητηθεί
σε μηχανολογικές έρευνες που αφορούσαν παραμορφώσεις επιφάνειας δεξαμενών συσχετιζόμενες
με διαφορετικές εσωτερικές πιέσεις αερίων. Χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό Struct στον
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Καρτεσιανό κάναβο και το ονομάσαμε «Hρακλή»(“Hercule”). Αυτό ήταν μια ακόμη προσπάθεια να
συνδέσουμε την επιστήμη, την τεχνική, και την αντίληψη της ελκυστικότητας.

Εικ.8 Πυκνότητα δρομολογίων πλοίων στις Κυκλάδες

Εικ. 9 Πυκνότητα αφίξεων επιβατών στις Κυκλάδες

Οι συγγραφείς ζητούν συγνώμη για την κακή ποιότητα των αντιγράφων πολύ παλαιών
φωτογραφιών
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Περίληψη
Οι σκοποί της εργασίας είναι η χαρτογράφηση του χώρου των Δελφών ως ελληνική πολιτιστική

ενότητα και η σκιαγράφηση της πορείας που έχει διανύσει. Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών
γίνεται αφενός με μια θεωρητική προσέγγιση και αφετέρου με μια εμπειρική έρευνα που διεξήχθη στην
είσοδο του ιστορικού χώρου με δείγμα μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επισκέπτες των Δελφών).
Μέσω της εμπειρικής έρευνας γίνεται καταγραφή των απόψεών τους, των στάσεών τους, απέναντι στις
πολιτιστικές ενότητες που προτιμούν να επισκέπτονται, αλλά κυρίως των απόψεων πριν και κατά τη
διάρκεια επίσκεψης και μετά την επίσκεψή τους στους Δελφούς. Τέλος, ανιχνεύονται οι προϋποθέσεις
ευκολότερης πρόσβασης στον χώρο των Δελφών με βασικό προσανατολισμό τη μη διατάραξη της
περιβαλλοντικής ισορροπίας της περιοχής.

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία, Πολιτισμός, Δελφοί, Μουσείο Δελφών, πολιτιστική κληρονομιά

Εισαγωγή

1. Δελφοί: μια σύντομη περιδιάβαση
Η πολιτιστική ενότητα των «Δελφών» ως τόπος προσέγγισης της πολιτιστικής

πραγματικότητας έχει εξεταστεί από προηγούμενες μελέτες όπως αυτές των: Κουβέλη (2000),
Ντάτση (1999), Κοσμόπουλου (2011), Δημητράκου (1986), Παντελίδου-Μαλούτα (1991), Κυρτάτα
(2002), και Μητούλα Ρ., Μπαλέρμα Α., (2011), καθώς και Μητούλα Ρ., Γεωργιτσογιάννη (2001).
Επιπροσθέτως και των Οικονόμου (2011), Ρώτα Μ., Μικρό Μουσείο (2011) και Σταθακόπουλου
(2011) κ.ά. Η συγκεκριμένη εργασία έρχεται να εξετάσει επιπλέον και μέσω ερωτηματολογίου, τους
πολιτιστικούς χώρους των «Δελφών» και τη σχέση της ύπαρξης και της διατήρησής τους με τις
επισκέψεις των «πολιτισμόφιλων».

Οι Δελφοί είναι ένα από τα ωραιότερα και επιβλητικότερα τοπία της Ελλάδας. Υπάγονται
διοικητικά στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και μάλιστα σε ένα υψόμετρο 570 μέτρων
περίπου, στους πρόποδες του Παρνασσού και ορίζονται από δύο μεγάλους βράχους, τις Φαιδριάδες:
την Υάμπεια δεξιά και την Ναυπλία αριστερά. Στα νότια είναι η κοιλάδα του Πλειστού που
καταλήγει στον κόλπο της Ιτέας. Ο οικισμός των Δελφών έχει πληθυσμό 3.511 κατοίκους και
συνολική έκταση 233.000 στρεμμάτων (Θεοχαρόπουλος Δ., 2011). Ο Δήμος Δελφών το 2001 είχε
26.700 κατοίκους και το 2011 καταγράφηκαν 26.992, δηλαδή 292 κάτοικοι λιγότεροι, απόκλιση -
1,1% σε σύγκριση με τα μεγέθη της προηγούμενης δεκαετίας (Στατιστική Υπηρεσία 2011).

Η πόλη των Δελφών ήταν ο ιερότερος τόπος της αρχαίας Ελλάδας. Είχε χτιστεί από κατοίκους
της Κρίσας και ο πληθυσμός της έφτανε τους 1.000 κατοίκους. Αυτοδιοικούμενη πόλη, με βουλή
που απαρτιζόταν από 15 βουλευτές, 8 πρυτάνεις και το γραμματέα, ενώ η δικαστική εξουσία
ασκείτο από το Δελφίνιο (ανώτατο δικαστήριο), την έδρα του Συνεδρίου των Αμφικτυόνων, που
ήταν πασίγνωστη κατά την αρχαιότητα (Oxford-D.K., Α΄ τόμος 2004). Ο οικισμός των «Δελφών»

mailto:etheodo@hua.gr
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είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός και προστατεύεται μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο ως
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, από το 1987.

Οι Δελφοί αποτέλεσαν ανέκαθεν το μέσο προβολής της κλασικής παιδείας και του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού. Πολιτισμός είναι το σύνολο των πνευματικών εκδηλώσεων (ήθη, έθιμα,
τέχνες, γράμματα, τεχνικά, επιστημονικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα) μίας κοινωνίας ή ενός
έθνους (Oxford-D.K., ό.π., 2004). Οι Δελφοί κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν σημαντικότατο
θρησκευτικό κέντρο γνωστό για το Μαντείο του θεού Απόλλωνα (Μπαμπινιώτης Γ., 2008).
Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση οι «Δελφοί» απέκτησαν από τους κλασικούς χρόνους τεράστια
ιστορική σημασία αφού συνδέθηκαν με τα σπουδαιότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Οι
ανασκαφές αποκάλυψαν τον ναό και το ιερό του Απόλλωνα, τα ερείπια του αρχαίου θεάτρου, το
στάδιο, το Ιερό της Προνοίας Αθηνάς και ένα κυκλικό οικοδόμημα το Θόλο (Νέα Εγκυκλοπαίδεια,
ΑΛΦΑ 1993). Οι Δελφοί αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως παράδειγμα της εξέλιξης του
πολιτιστικού προτύπου στην Ελλάδα, δεδομένης της σπουδαιότητας του ιερού αυτού χώρου και της
ιστορίας του ανά τους αιώνες.

2. Οι Δελφοί στο χρόνο
Οι Δελφοί σήμερα είναι το γνωστότερο ίσως και το ιστορικότερο μέρος του κόσμου, όπως και

δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός ως «ομφαλός» της γης. Όμως, η φήμη του στηρίχτηκε στους
χρησμούς της Πυθίας, που εμπνεόταν κατ’ ευθείαν από τον Απόλλωνα και μιλούσε στο όνομά του
(Κοσμόπουλος Π., 2011). Οι Δελφοί ακμάζουν κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα και από αυτήν την εποχή
ανάγονται οι πρώτες ειδήσεις για τη λατρεία του Απόλλωνα, που έδινε χρησμούς στο Ιερό της Γης
με το στόμα μιας Πυθίας, η οποία καθόταν δεμένη στο «στόμιο» ενός «χάσματος γης», από το οποίο
έβγαινε «πνεύμα». Οι απαντήσεις που έπαιρναν οι πιστοί από το Μαντείο των Δελφών ήταν
διφορούμενες. Σ’ αυτούς τους διφορούμενους χρησμούς οφείλεται και η ονομασία «Λοξίας»
Απόλλωνας (Πάπαρη Κατερίνα 2002). Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως σε όλες τις εποχές οι
άνθρωποι αισθάνονταν την ανάγκη να προβλέψουν το μέλλον και την απάντηση στο ερώτημα αυτό
οι αρχαίοι την αναζητούσαν στα μαντεία. Όμως το πιο ονομαστό υπήρξε το μαντείο των Δελφών
που ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα, που φυσικά ως θεός της μαντικής έδινε χρησμούς μέσω της
ιέρειας Πυθίας ερμηνεύοντάς τους, με δύο τρόπους (Κουτσουλάκος Θ., Αλευρά Γ., Σκουλάτος Β.,
2009). Ακόμα, βασιλείς από την Αίγυπτο και τη Λυδία ζητούν τους χρησμούς (Κατσουλάκος Δ.,
2010). Το Μαντείο απέκτησε μεγάλη φήμη όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και σε όλο τον τότε
γνωστό κόσμο. Πόλεις ολόκληρες, ιδιώτες από την Ελλάδα και βάρβαροι μονάρχες έστελναν
απεσταλμένους για να πάρουν χρησμό και ως αντάλλαγμα πρόσφεραν πλούσια δώρα. Έτσι
δικαιολογείται ο μύθος ότι ο Ζευς θέλοντας να βρει το κέντρο της γης, άφησε δύο αετούς να
πετάξουν από τις δύο άκρες του κόσμου και αυτοί συναντήθηκαν στους Δελφούς. Ο τόπος
απόκτησε τη φήμη του «ομφαλού της γης» και ένας «ομφαλός» έγινε ιερό σύμβολο ανάμεσα στα
τόσα άλλα (Πέτσας Φώτης, 2008).

3. Το αρχαιολογικό Μουσείο
Το παλιό μουσείο των Δελφών ανεγέρθηκε το 1903 και οι ξένοι επισκέπτες έρχονταν μόνο το

μήνα Απρίλιο. Αποβιβάζονταν στην Ιτέα και ανέβαιναν στους Δελφούς με τα καραβάνια. Στις μέρες
μας το αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών στεγάζεται σε διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.270
τ.μ. Η μόνιμη έκθεση καταλαμβάνει δεκατέσσερις αίθουσες και οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν
έκταση 558 τ.μ. Διαθέτει εργαστήριο συντήρησης κεραμικών και μεταλλικών αντικειμένων καθώς
και εργαστήριο αποκατάστασης ψηφιδωτού. Ύστερα από την τελευταία ανακαίνιση του κτηρίου,
διαμορφώθηκαν και χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών (Παρτίδα Ε., 2011). Υπάρχουν
πλήθος από τα περίφημα έργα της αρχαιότητας στις αίθουσες του μουσείου όπως: Η αίθουσα με τα
κεραμικά και χάλκινα ευρήματα, η αίθουσα με ασπίδες, περικεφαλαίες και εργαλεία του 8ου και 7ου

αιώνα π.Χ. Η αίθουσα με τους Κούρους Κλεόβη και Βίτωνα, δημιουργήματα του αρχαίου γλύπτη
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Πολυμήδη (610–580 π.Χ). Η αίθουσα του θησαυρού των Σιφνιών, όπου μπορεί κανείς να δει γλυπτά
της Αρχαϊκής περιόδου και έργα Ιωνικού ρυθμού (6ος αιώνας π.Χ) και την πελώρια μαρμάρινη
Σφίγγα, προσφορά των Ναξίων (570 π.Χ). Η αίθουσα του ναού του Απόλλωνα με γλυπτά όπως ένα
μαρμάρινο αέτωμα που αναπαριστά την άφιξη του Απόλλωνα στους Δελφούς, αλλά και επιγραφές
του Δελφικού Ύμνου. Η αίθουσα με το Θόλο με το μικρό άγαλμα της Νίκης. Η αίθουσα του
Ηνίοχου με το γνωστό σε όλους χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου (470 π.Χ). Η αίθουσα του Αντίνοου
περιέχει το άγαλμα του Αντίνοου, κεραμικά της προϊστορικής περιόδου (3η-2η χιλιετία π.Χ), κ.ά.
(Βαλαβάνης Π., 1990).

Σήμερα, στο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών γίνονται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις
όπως: «άνοιξε, το κουτί της μνήμης σου», επίσης, «το αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών στην
κιβωτό του χρόνου», και ακόμα «φέρνοντας στο φως χαμένα γράμματα του παρελθόντος» (Ψάλτη
Αθανασία 2011).

Οι επισκέπτες στο μουσείο των Δελφών, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία,
δείχνουν μία φθίνουσα τάση, αφού τον Ιούνιο του 2009 έγιναν 11.900 επισκέψεις, ενώ τον Ιούνιο
του 2010 πραγματοποιήθηκαν 10.400 επισκέψεις. Υπήρξε μια μείωση των επισκέψεων της τάξεως
του 12,6%. Αναφορικά με τις επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών παρατηρούμε την
ίδια περίπου εικόνα, δηλαδή τον Ιούνιο του 2009 πραγματοποιήθηκαν 22.100 επισκέψεις, ενώ τον
Ιούνιο του 2010 μειώθηκαν στις 20.450. Υπήρξε μείωση της τάξεως του 7,5% (SETE 2011).
Προφανώς η οικονομική κρίση της χώρας έχει επηρεάσει την καθημερινότητα που μετουσιώθηκε
και σε κρίση πολιτισμού, όπως αυτή είχε σχηματοποιηθεί και μοιραία εμπορευματοποιηθεί κατά τα
τελευταία χρόνια (Αναγνωστάκης Μαν., 2011).

4. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών με τη φιλοξενία επιστημονικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Το ΕΠΚεΔ ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κέντρου στους
Δελφούς. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1977, στόχος του Ε.Π.Κε.Δ είναι η «εξυπηρέτηση του
διεθνούς πολιτιστικού συμφέροντος και η ανάπτυξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία
ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης». Σήμερα γίνονται εκδηλώσεις αρχαίου ελληνικού δράματος,
διεθνείς μουσικές συναντήσεις, επιμορφωτικά πολιτιστικά προγράμματα (π.χ. Αρχαία Ελληνικά),
συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια (www.eccd.gr).

Υλικά και μέθοδοι

Με βάση την τεχνική της Έρευνας Αγοράς τηρήθηκε ο κώδικας δεοντολογίας για τη
διεξαγωγή της έρευνας. Χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας στους Δελφούς κατά τη θερινή
περίοδο του 2011 (Μάιος - Αύγουστος 2011). Αναφορικά με την τεχνική συλλογής στοιχείων,
χρησιμοποιήθηκε η τυχαία μέθοδος δειγματοληψίας. Ο πληθυσμός του τυχαίου δείγματος ήταν 314
άτομα. Το μεθοδολογικό πλαίσιο στηρίχτηκε στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο αλλά συμπληρώθηκε
και από μια σειρά επισκέψεων, συνομιλιών και συναντήσεων με μαθητές γυμνασίων που
επισκέφθηκαν τον ιστορικό χώρο των Δελφών.

Στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο υπήρχε η επισήμανση ότι οι απαντήσεις που θα δοθούν με τη
συμπλήρωσή του, θα είναι αυστηρά απόρρητες και σε καμία περίπτωση, δεν πρόκειται να γίνουν
γνωστές, αλλά και δεν θα υποστούν οιαδήποτε κριτική.

Αποτελέσματα

1. Δημογραφικά στοιχεία
Από την αποτύπωση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος βρέθηκε ότι από το σύνολο

των 314 ατόμων του δείγματος οι 180 ήταν μαθητές και οι 134 ήταν μαθήτριες Γυμνασίου (Σχ. 1),

http://www.eccd.gr
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ενώ η ηλικιακή διασπορά αποτυπώνεται σε διάγραμμα (Σχ. 2). Οι ηλικίες του δείγματος
κυμαίνονται από 14-18 ετών (14 ετών με ποσοστό συμμετοχής ένα 11,10%, 15 ετών με ποσοστό
συμμετοχής 16,60%, 16 ετών με ποσοστό συμμετοχής 19,70%, 17 ετών με ποσοστό συμμετοχής
29,60% και 18 ετών με ποσοστό συμμετοχής ένα 23%). Το δείγμα της ηλικίας των 17 ετών,
φαίνεται να είναι, το πιο συνεργάσιμο αφού το ποσοστό φτάνει να είναι της τάξεως του 29,6% με
δεύτερο στη σειρά την ηλικία των 18 ετών με 23%. Μια εικόνα δείγματος μαθητών γυμνασίου,
ηλικιακά κάπως διαφορετική ίσως από αυτήν που κατά καιρούς παρουσιάζει η πλειονότητα των
ερευνών (Σχ. 1 και Σχ. 2).

Σχ. 1:Φύλο του δείγματος

Σχ. 2:Ηλικία δείγματος

2. Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Ποιες πολιτιστικές ενότητες προτιμάτε να επισκέπτεστε;

Στην πρώτη ερώτηση αναφορικά με την προτίμηση πολιτιστικών ενοτήτων, οι μαθητές του
δείγματος, στην πλειονότητά τους -δηλαδή το 38%- δηλώνει ότι προτιμάει τα μουσεία, το δε 28%
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέμονται με τη συμμετοχή σε άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε αρχαίους ναούς, επισκέψεις σε μαντεία όπως αυτό των
Δελφών) κ.λπ.
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Ερώτηση 2: Γνωρίζετε ότι οι «Δελφοί» αποτελούν τον «ομφαλό της γης», σύμφωνα με την αρχαία
παράδοση;

Στην ερώτηση αυτή, όπως φαίνεται από τον πίνακα, το 66,90% ισχυρίστηκε ότι το γνώριζε το
δε υπόλοιπο 33,10% δεν γνωρίζει.

Ερώτηση 3: Πριν μπείτε στο μουσείο των Δελφών, γνωρίζατε τα κεραμικά και χάλκινα ευρήματα,
τις ασπίδες, τις περικεφαλαίες και τα εργαλεία του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ; Ήσασταν επίσης
ενήμεροι για τα χρυσελεφάντινα σκεύη, την αίθουσα του ναού του Απόλλωνα με τα γλυπτά, το
μικρό άγαλμα της Νίκης, την προτομή του Διονύσου κ.ά.;

Στον πίνακα παρατηρείται ότι το 39,9% απάντησε πως ήταν ενημερωμένο, το δε 29,9%
απάντησε ότι υπάρχει κάτι άλλο-διαφορετικό και μόνον το 30,2% δεν γνώριζε τίποτε από τα
παραπάνω.

Ερώτηση 4: Γνωρίζατε ότι ο οικισμός των Δελφών μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο θεωρείται ως
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και προστατεύεται από την UNESCO, από το 1987;

Η κατανομή των ποσοστών δείχνει ότι το 80,2% δεν γνώριζε τίποτε επ’ αυτού!.
Ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι στα Γυμνάσια και Λύκεια, της χώρας μας, προβάλλονται οι εθνικοί μας
αρχαιολογικοί θησαυροί;
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Η κατανομή του δείγματος των ποσοστών δείχνει ότι δεν προβάλλονται οι εθνικοί και
αρχαιολογικοί μας θησαυροί ούτε από τα γυμνάσια αλλά ούτε και από τα λύκεια, με ποσοστό της
τάξεως του 95,60%!.

Ερώτηση 6: Εσάς για ποιό τμήμα των Δελφών σας μίλησαν περισσότερο στο σχολείο;

Στο συγκεκριμένο ερώτημα, δηλαδή για ποιά ενότητα των Δελφών τους μίλησαν περισσότερο
στο σχολείο, η απάντηση ήταν το 62% για το Μουσείο, το 17,2% για τον αρχαιολογικό χώρο και με
πολύ χαμηλά ποσοστά για το μύθο του Δία «περί ομφαλού της γης», με ποσοστό της τάξεως του
14,3% και τέλος το 6,37% για το Ευρωπαϊκό κέντρο.

Ερώτηση 7: Κατά την παραμονή σας στο μουσείο σας παρείχαν τις δέουσες εξηγήσεις -
πληροφορίες;

Το 39% απάντησε θετικά και όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης απ’ το Μουσείο, «πάρα
πολύ» ικανοποιημένοι δηλώνει το ποσοστό της τάξεως του 23% και «πολύ» 29,6%.
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Ερώτηση 8: Ποια είναι κατά την άποψή σας τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά στοιχεία των Δελφών;

Από την ερώτηση πολλαπλής εκλογής προκύπτει ότι τα ποσοστά είναι σχεδόν μοιρασμένα,
δηλαδή το 39,8% πρόκρινε τον αρχαιολογικό χώρο, το 30,3% το Μουσείο και το 29,9% το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο.

Ερώτηση 9: Πως βαθμολογείτε την εικόνα των Δελφών, ως θρησκευτικού κέντρου της αρχαίας
Ελλάδας, σήμερα;

Όπως βλέπουμε από μία ερώτηση πολλαπλής εκλογής και με βάση μία κλίμακα αξιολόγησης
το 35,6% την εικόνα τη βρίσκει κακή, το 39,80% μέτρια, το 10,50% πολύ καλή, το 6,40% καλή, το
4,50% πολύ κακή και το 3,20% αρίστη.
Ερώτηση 10: Έχετε την άποψη ότι το μνημείο των Δελφών είναι σωστά διατηρημένο;

Όπως φαίνεται από τον πίνακα το 71,6% έδωσε αρνητική απάντηση!
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Ερώτηση 11: Θεωρείτε πως θα έπρεπε να προβάλλονται απ’ όλα τα ΜΜΕ, της χώρας μας, οι
αρχαιολογικοί θησαυροί των Δελφών και άλλων παρόμοιων περιοχών;

Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με ένα ποσοστό της τάξεως του 99,4%

Ερώτηση 12: Συμφωνείτε με την ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών που θεωρείται
αναγκαία αφενός για την εύκολη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο και αφετέρου για την
απαλλαγή του χώρου από τη μόλυνση των εκπομπών ρύπων από τις εξατμίσεις των οχημάτων;

Από τον πίνακα φαίνεται να θεωρούν αναγκαία την ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου
των Δελφών που θα συντόμευε την πρόσβαση σε αυτόν κι έτσι θα απαλλασσόταν ο χώρος από τη
μόλυνση των οχημάτων με ένα ποσοστό της τάξεως του 96,9%.

Ερώτηση 13: Θεωρείτε αναγκαία την ανάπλαση των πεζόδρομων στο Δήμο Δελφών και τη
συνέχιση αυτών από την ανατολική είσοδο των Δελφών έως το Μουσείο, την Κασταλία Πηγή και
το Ιερό της Αθηνάς Προνοίας, (με βάση πάντα τη μη περιβαλλοντική διαταραχή της ισορροπίας του
παραδοσιακού οικισμού!).
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Για την αναγκαιότητα της ανάπλασης των πεζόδρομων στο Δήμο Δελφών με υλικά
εναρμονιζόμενα στον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού για την αισθητική αναβάθμιση του
οικισμού, το 57,3% συμφωνεί με αυτήν την πρόταση ενώ το 47,7% δεν συμφωνεί με τέτοιο
εγχείρημα.

Ερώτηση 14: Πιστεύετε ότι εκτός από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την
επισκεψιμότητα στους Δελφούς, υπάρχουν και συνέπειες κοινωνικές, περιβαλλοντικές,
εμπορευματοποίησης ακόμα και διαφθοράς;

Στο τελευταίο ερώτημα αναφορικά τα οφέλη που απορρέουν από την επισκεψιμότητα στους
Δελφούς, ότι υπάρχουν και συνέπειες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, εμπορευματοποίησης ή ακόμα
και διαφθοράς, σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία, το 97,7%, απάντησε καταφατικά.

Συμπεράσματα

Σέβεται κανείς την πολιτιστική του κληρονομιά αφού τη γνωρίσει είτε στο σχολείο, είτε στο
σπίτι, είτε από το βιβλίο, είτε σε συνδυασμό όλων των παραπάνω. Πάντως για το ποια ενότητα των
Δελφών τούς μίλησαν περισσότερο στο σχολείο, οι ερωτηθέντες απάντησαν για το Μουσείο, για
τον αρχαιολογικό χώρο και λιγότερο για το μύθο του Δια «περί ομφαλού της γης». Στη συνέχεια και
με ξεχωριστό τρόπο, το 39,9% δηλώνει ότι ήταν ενημερωμένο, το 29,9% πως πιστεύει ότι υπάρχει
κάτι διαφορετικό και το 30,2% δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτε, δηλαδή αθροιστικά το 66,9% των
μαθητών, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι οι «Δελφοί» αποτελούν τον «ομφαλό της γης», σύμφωνα
με την αρχαία παράδοση, και ούτε ότι υπάρχει απόθεμα αμύθητης αξίας όπως: κεραμικά και
χάλκινα ευρήματα, ασπίδες, περικεφαλαίες και εργαλεία του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. ή ακόμα
χρυσελεφάντινα σκεύη, η αίθουσα του ναού του Απόλλωνα με τα γλυπτά, το μικρό άγαλμα της
Νίκης, η προτομή του Διονύσου. Το γεγονός αυτό καθώς και ότι το 80,2% δηλώνει παντελή άγνοια
σε θέματα μέγιστου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως και ότι ο οικισμός των Δελφών μαζί με τον
αρχαιολογικό χώρο διαπιστεύτηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και
προστατεύεται από την UNESCO, από το 1987, οφείλουν να δημιουργήσουν έναν εκπαιδευτικό
προβληματισμό, δεδομένου ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα μείζονα πολιτιστικά θέματα της χώρας
τους.

Κατόπιν αυτού είναι λογικό η μάθηση να πραγματοποιείται σε ένα αυστηρά δομημένο και
απόλυτα ελεγχόμενο από τον καθηγητή περιβάλλον, με στόχο την αποτελεσματική τροποποίηση της
συμπεριφοράς των μαθητών και την αποφυγή οποιασδήποτε απόκλισης (Δαφέρμος Μαν., 2008).
Συνεπώς, οι πολιτιστικές εξορμήσεις από μαθητές, όπως αυτές της συγκεκριμένης έρευνας,
οδηγούνται στο άγνωστο, αφού θεωρείται ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι συμπληρωματικό.
Στο πλαίσιο της συνολικής ελληνικής κουλτούρας μοιάζει ταχύτατα μετεξελισσόμενη, ενώ… θα
επηρεάζεται συνεχώς από τις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές, τις οποίες
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κάθε γενιά θα προσλαμβάνει σύμφωνα με τις δικές της, ιδιότυπες, προδιαθέσεις (Μαλούτα-
Πανελίδου Μ., 1991). Τελικά, ο πολιτισμός είναι «Πλαγκτόν» γνώσεων, παρατηρήσεων και υλικών
αγαθών και φυσικά ένα μετάλλευμα το οποίο έρχεται από τα έγκατα της γης, απροσδιόριστο που
εξυπηρετεί ανάγκες εκπαιδευτικές (Καλομοίρης Π., 2001).

Παρ’ όλο τον σχολιασμό των παραπάνω ερωτήσεων η έρευνα συνεχίζει με κάτι επίσης πολύ
ενδιαφέρον. Πρόκειται για το ερώτημα αναφορικά με τις υπηρεσίες στο μουσείο και αν και κατά
πόσον υπήρξαν αυτές οι αναμενόμενες. Η αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης στο Μουσείο, όπου
αθροιστικά το 52,6% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αλλά και ο βαθμός ικανοποίησης έχει υψηλά
ποσοστά. Και ευθύς αμέσως αξιολογείται θετικά από το 39,8% ο αρχαιολογικός χώρος (ως το
δυνατότερο σημείο), το 30,3% το Μουσείο και το 29,9% το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο. Όσον
αφορά δε στη γενική εικόνα των Δελφών, ως θρησκευτικού κέντρου της αρχαίας Ελλάδας, το 71,6%
τη βρίσκει άσχημη. Εφόσον λείπουν οι διασταυρώσεις στις ερωτήσεις η έρευνα βασίζεται στη
μονοδιαστατικότητα και συμπεραίνεται ότι οι μαθητές αξιολόγησαν την εικόνα αρνητικά. Πιθανόν
οι απόψεις αυτές να αντικατοπτρίζουν τις προβληματικές τοπικές δομές που προσδιορίζονται από
την ελλιπή εφαρμογή των πολιτιστικών στρατηγικών αστικής αναζωογόνησης με τρόπο το
πολιτιστικό απόθεμα να μη διαφοροποιείται αλλά ούτε και να κατακερματίζεται στο εσωτερικό του
(Σουλιώτης Ν., 2009).

Προτάσεις

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι Δελφοί έχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω
πολιτιστική ανάδειξη, αφού ενεργοποιηθούν περισσότερο οι τοπικοί φορείς για τα σημαντικά
προβλήματα που προέκυψαν από την έρευνα, αλλά και από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με ντόπιους
και ξένους, ώστε να μην τεθεί κατ’ αρχάς σε κίνδυνο τόσο το πολιτιστικό περιβάλλον των Δελφών
όσο και ο ίδιος ο οικισμός. Για να υπάρξει μία πλήρης απάντηση αναφορικά με τις ανάγκες του
οικισμού των Δελφών, πρέπει να γίνει η ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου για λόγους εύκολης
προσβασιμότητας. Αυτό το έργο πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό γιατί ο
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών ρυπαίνεται εδώ και πολλά χρόνια από τους ρύπους των
οχημάτων γεγονός που πρέπει να λάβει τέλος. Με δεδομένα τα τοπικά µικροκλιµατικά στοιχεία
(κρύο το χειµώνα, ζέστη το καλοκαίρι), διαπιστώνεται ότι οι ∆ελφοί, ως οικισµός, λόγω του
ασφυκτικού πολεοδομικού σχεδιασμού, της έλλειψης ελεύθερων χώρων πρασίνου µέσα στον
οικισµό, της τυπολογίας-µορφολογίας των κτισμάτων, των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στα
κτίσµατα όσο και στους ελεύθερους χώρους, ευνοούν την ανάπτυξη µη ικανοποιητικών συνθηκών
άνεσης, τόσο κατά το χειµώνα όσο και κατά το καλοκαίρι (αντίστοιχα κρύο-ζέστη), τόσο µέσα στα
κτίρια όσο και στους χώρους κυκλοφορίας των κατοίκων/επισκεπτών (Κοσµόπουλος Παν. 2011).
Πιστεύεται ότι με τα αναγκαία έργα που ισχυρίστηκε το δείγμα για την ανάπλαση των πεζοδρόμων
στο Δήμο Δελφών και με υλικά πάντα εναρμονιζόμενα στον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού,
δεν θα υπάρξει μόνον η αισθητική αναβάθμιση αλλά και η ισορροπία του παραδοσιακού οικισμού
(Μάρω Τασιού – Γουργουρή 2011).

Ο πολιτισμόφιλος θέλει να καταλάβει ένα τόπο και να νιώσει την ιστορία του, να αισθανθεί ότι
ζει μέσα σε ένα άλλο πολιτισμό, να συγκρίνει το χθες με το σήμερα και να κατανοήσει τους λόγους
της αλλαγής και της εξέλιξης. Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά την παραμονή μας στους Δελφούς και
κατά τη διάρκεια της διενέργειας της επιτόπιας έρευνας υπήρξε η δυνατότητα επικοινωνίας με
ντόπιους αλλά και πολιτισμόφιλους χωρίς όμως να καταγραφούν επισήμως οι απόψεις τους. Αυτό
που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος
Δελφών δεν κάνει ουσιαστική δουλειά, όπως για παράδειγμα το τρενάκι που είναι στην ιδιοκτησία
του Δήμου είτε δεν λειτουργεί, είτε υπολειτουργεί κατά βούληση. Παρατηρείται μεγάλη ακρίβεια
στα εδέσματα και ποτά των επιχειρήσεων φιλοξενίας των Δελφών και φυσικά τα φθηνά εδέσματα
στερούνται ποιότητας.
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Αναμφισβήτητα οι Δελφοί είναι ένας τέτοιος χώρος με τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα και
πληθώρα μνημείων και ευρημάτων που η τελευταία προσπάθεια θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό
στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού εκτεταμένου χώρου παγκόσμιας πολιτιστικής ακτινοβολίας
(Μητούλα Ρ., Παταργιάς Π., Πουλούδης Α., 2001). Οι Δελφοί προσφέρουν απλόχερα στους
επισκέπτες εκτός από τις μαγευτικές φυσικές περιοχές και το ποικίλο φυσικό περιβάλλον, τον
πολιτισμό τους με τους πολιτιστικούς θησαυρούς και μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να
«ζήσει» κανείς αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες. Οι Δελφοί όπως είπε ο Αγγελος Σικελιανός είναι
το επιλεγμένο κέντρο όπου πρέπει να χτιστεί ένας ναός. Όχι κάποιος ναός με μαρμάρινους κίονες,
αλλά ένας του οποίου το αέτωμα θα είναι η εκπαίδευση, η οικονομία και η δικαιοσύνη για
ολόκληρη τη γη (Μerendites Christos, 2004).

Ο 21ος αιώνας ίσως να µην είναι αιώνας ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αλλά αιώνας
πολιτιστικών εξάρσεων και ανακατατάξεων, στα όσα µέχρι σήµερα ήταν διεθνώς αποδεκτά. Είναι
προφανές ότι η πολιτική διαχείριση του πολιτιστικού θησαυρού ολόκληρης της Ελλάδας πρέπει να
αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή η συστηματοποίηση και ταξινόμηση της
αναβάθμισης, ανάδειξης και προβολής κάθε στοιχείου της, που σηματοδοτεί την πολιτιστική της
ιστορία και σπουδαιότητα, είναι απόλυτα επιβεβλημένη (Παταργιάς Π., Πουλούδης Α., ∆ανιήλ Μ.,
Αντωνοπούλου Ζ., 2011).
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Η ΧΩΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Μηνάς Αγγελίδης
Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίαςm, Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
angelidi@central.ntua.gr

Περίληψη
Το άρθρο εξετάζει γενικότερα τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και της

χωρικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη
συγκυρία της σημερινής οικονομικής κρίσης. Αναφέρεται ειδικότεραστην Αθήνα, τη Σόφια και το
Βουκουρέστι, πρωτεύουσες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που ανήκουν στην
Κοινοτική Νοτιανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). Επικεντρώνεται στις δυνατότητες αυτών των πρωτευουσών
να αποτελέσουν έναν άξονα ανάπτυξης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως καταλύτης της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της ΝΑΕ, προκειμένου η τελευταία να αποκτήσει μια ισχυρότερη θέση στο χώρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διαπιστώνεται σε πιο γενικό επίπεδο, οι χώρες της ΝΑΕ ακολουθούν τα γενικότερα
πρότυπα ανάπτυξης του Κοινοτικού «νότου» για την Ελλάδα και της «ανατολής» για την Βουλγαρία
και την Ρουμανία, τα οποία παρουσιάζουν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τον Κοινοτικό
«βορρά»,εφόσον εξακολουθούν να στηρίζονται περισσότερο στην ένταση εργασίας παρά στην
τεχνολογία και καινοτομία. Στη δεκαετία πριν από την κρίση οι τρεις χώρες γνώρισαν μια γρήγορη
οικονομική διεύρυνση με «ατμομηχανή» τις πρωτεύουσες -ιδίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία- η
οποία αύξησε τις περιφερειακές ανισότητες. Ορισμένοι από τους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας
των τριών πρωτευουσών, ιδίως όσοι συνδέονται με το εργατικό και το ανθρώπινο δυναμικό
βελτιώθηκαν. Αντίθετα, όσον αφορά στην οικονομική δομή / εξειδίκευση και την τεχνολογία και
καινοτομία, υπήρξαν επιμέρους εξελίξεις με αντίρροπη κατεύθυνση. Όλοι σχεδόν οι παράγοντες
χειροτερεύουν στην περίοδο της κρίσης, η οποία έπληξε εντονότερα τις τρεις πρωτεύουσες. Ο καίριος
τομέας της τεχνολογίας και καινοτομίας παραμένει αδύναμος και εξαρτημένος από τα ισχυρότερα
ευρωπαϊκά κέντρα.

Οι τρεις πρωτεύουσες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους εφόσον
αποδώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις στην έρευνα καθώς και στην ανάπτυξη δυναμικών κλάδων,
σε συνάρτηση με την αξιοποίηση του υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού τους. Η ανάπτυξη
κατάλληλων συνεργειών μεταξύ τους μπορεί να προωθήσει σημαντικά τόσο τη δική τους
ανταγωνιστικότητα όσο και εκείνη της ΝΑΕ μέσω της χωρική ολοκλήρωσής της. Έτσι, τα πρότυπα
ανάπτυξης και των τριών πρωτευουσών και της ΝΑΕ θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο
ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο και, συνακόλουθα, περισσότερο ανθεκτικά στις κρίσεις.

Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, χωρική ολοκλήρωση, Νότιο-Ανατολική Ευρώπη,
Αθήνα, Σόφια, Βουκουρέστι

Εισαγωγή
Το άρθρο εξετάζει γενικότερα τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και της

χωρικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία
στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης. Αναφέρεται στην Αθήνα, την Σόφια και το
Βουκουρέστι, πρωτεύουσες των αντίστοιχων χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης.Στα παρακάτω

mailto:angelidi@central.ntua.gr
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με τον όρο: «Νοτιοανατολική Ευρώπη» / ΝΑΕ αναφερόμαστε μόνο στη περιοχή που καλύπτουν η
Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το άρθρο επικεντρώνεται στις δυνατότητες αυτών των πρωτευουσών να συναποτελέσουν
έναν άξονα ανάπτυξης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως καταλύτης της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της ΝΑΕ, προκειμένου αυτή να αποκτήσει μια ισχυρότερη θέση σε ολόκληρο
το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, εξετάζονται, διαδοχικά: η μεθοδολογία και οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, η
βασική υπόθεση της εργασίας, η διάρθρωση των τριών μητροπολιτικών περιοχών σε ζώνες, η θέση
των τριών χωρών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και οι
αλληλεξαρτήσεις τους, όπως και οι ανισότητες περιφερειακής ανάπτυξης στο εσωτερικό της ΝΑΕ.
Στη συνέχεια, συζητούνται διεξοδικά οι διαφορετικές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας των
τριών πρωτευουσών: οι στενά οικονομικοί παράγοντες και η κλαδική διάρθρωση, το εργατικό
δυναμικό, η τεχνολογία και καινοτομία και η ποιότητα του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Το
γενικό συμπέρασμα συνοψίζει τα πλεονεκτήματα της χωρικής ολοκλήρωσης της ΝΑΕ για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και, συνακόλουθα, της ανθεκτικότητάς της σε οικονομικές
κρίσεις.

Το άρθρο στηρίζεται κατ’ αρχήν στην εργασία της ομάδας ΕΜΠ που συμμετέχει στο
πρόγραμμα ESPON1GROSEE/ Ανάδυση ενός δικτύου πόλων ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη (2012-2013)2. Έχει ενσωματώσει όμως και συμπεράσματα που προέρχονται από ειδικές
πρόσθετες επεξεργασίες και εκτιμήσεις που δεν συνδέονται με το ESPON GROSEE3.

Μεθοδολογία και δείκτες

Η ανταγωνιστικότητα των χωρικών ενοτήτων και ειδικότερα των πόλεων είναι μία ιδιαίτερα
σύνθετη έννοια. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατανόηση των παραγόντων που την
προσδιορίζουν καθώς και η μέτρησή της. Μια πρώτη πτυχή της έννοιας αναφέρεται στην
ανταγωνιστικότητα των πόλεων ως μεμονωμένων οντοτήτων. Μια δεύτερη πτυχή,η οποία αναλύεται
σε περιορισμένο βαθμόσε σε αυτό το άρθρο, αναφέρεται στην ενσωμάτωση των πόλεων σε
οικονομικά δίκτυα και περαιτέρω σε δίκτυα πόλεων.

Μεγάλο μέρος της σχετικής πρόσφατης βιβλιογραφίας καλύπτεται από ερευνητικά
προγράμματα ESPON, γιατί αυτά έχουν εξετάσει πολλά χαρακτηριστικά όλων των πόλεων της ΕΕ.
Οι έρευνες και δημοσιεύσεις εκτός ESPON αναφέρονται συνήθως στις πόλεις μερικών μόνο χωρών
ή σε λίγα χαρακτηριστικά όλων των πόλεων της ΕΕ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ESPON 3.4.2
«Οικονομία» (2006) θεώρησε ως βασικούς παράγοντες της χωρικής ανταγωνιστικότητας την
οικονομική δομή / εξειδίκευση, την τεχνολογία και καινοτομία και τοανθρώπινο δυναμικό, -όπως
επίσης την προσβασιμότητα,τους θεσμούς και την διακυβέρνηση, οι οποίοι όμως δεν εξετάζονται
εδώ. Τα προγράμματα ESPON που μελέτησαν τις πόλεις σε σχέση με την πολυκεντρικότητα:
ESPON 1.1.1 (2005), ESPON1.1.3 (2006) και ESPON1.4.3 (2007), καθώς και άλλα σχετικά

1European Spatial Planning Observation Network
2Emergence of growth poles network in South-East of Europe
3Συντονιστής εταίρος (Lead Partner) του ESPON GROSEE είναι το University of Bucharest) και εταίροι,
εκτόςαπότοΕΜΠ, είναι η Union of Architects in Bulgaria και το University ”Al. I. Cuza” of Iasi.
Διευκρινίζεται ότι όσα συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος χρησιμοποιούνται εδώ έχουν
προκύψει από επεξεργασία που έχει γίνει αποκλειστικά από την ομάδα ΕΜΠ με επιστημονικό υπεύθυνο και
κύριο ερευνητή τον Μ. Αγγελίδη και μέλη τους Μ. Κοτρωνάκη, Ε. Τσίγκα και Α. Ποτουρίδη, οι οποίοι
συνέβαλαν στην επεξεργασία επιμέρους ζητημάτων και αντίστοιχων δεδομένων. Την ευθύνη σύνταξης του
άρθρου έχει ο Μ. Αγγελίδης. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν διευκρινιστικές παρατηρήσεις για
την Σόφια και το Βουκουρέστι, που δόθηκαν από τους αντίστοιχους εταίρους. Ειδικότερα, η επεξεργασία των
δεδομένων και των σχημάτων έχει γίνει αποκλειστικά από την Ομάδα ΕΜΠ.
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προγράμματα του ESPON όπως, ενδεικτικά, το FOCI / Future Orientations of Cities (2010) και το
ATTREG / Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors (2011)
υιοθέτησαν περισσότερο ή λιγότερο, την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση.

Σύμφωνα με αρκετές σχετικές μελέτες, δεν έχουν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας την ίδια
συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των πόλεων. Ορισμένοι, όπως οι κλάδοι παροχής Προηγμένων
Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις (προς τους παραγωγούς) / ΠΥΕ1 και οι Δραστηριότητες Υψηλής
Τεχνολογίας / ΔΥΤ2 έχουν στρατηγική σημασία και για αυτό είναι απαραίτητη η ειδική καταγραφή
του δυναμικού τους (βλ. Goebel et al, 2007, Thierstein – Droß,2008,Angelidis et al 2011).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες
εξετάζουν (μεταξύ άλλων) τις αλλαγές στους παράγοντες που επηρεάζουν την χωρική
ανταγωνιστικότητα στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Βλέπε ενδεικτικά την 5η Έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική, Κοινωνική και Χωρική Συνοχή (2010) η οποία
τεκμηριώνει την ταχύτατα αυξανόμενη επίπτωση της καινοτομίας και την έκθεση "Ευρώπη 2020"
(2010) για την στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ, η οποία τονίζει τη σημασία της «έξυπνης
ανάπτυξης»3.

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τη συμβολή των επιμέρους παραγόντων στη συνολική
ανταγωνιστικότητα των τριών πόλεων, χρειάστηκε να επιλέξουμε ορισμένους «περισσότερο
κατάλληλους» δείκτες ή, αλλιώς, «δείκτες προτεραιότητας», μέσα από ευρύτερους καταλόγους που
συντάχθηκαν από ειδικές εκθέσεις προγραμμάτων του ESPON, όπως εκείνες των προγραμμάτων
FOCI (2010), INTERCO (2012), SIESTA (2011), POLYCE (2011) και METROBORDER (2010) ή
χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη 5η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Συνοχή (2010) ή
συνοδεύουν τα ντοκουμέντα για την "Ευρώπη 2020" (2010) και τη "Στρατηγική της Λισαβόνας"
(Lisbon European Council 2000). Χρησιμοποιήσαμε τόσο κατάλληλους απλούς δείκτες όσο και
ορισμένους ήδη γνωστούς σύνθετους δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως η παραγωγικότητα του
εργατικού δυναμικού. Ακόμα, δώσαμε έμφαση στην συστηματική μελέτη των σχέσεων μεταξύ των
διαφόρων παραγόντων της ανταγωνιστικότητας και κατάλληλων χωρικών τυπολογιών, προκειμένου
να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιδόσεις των τριών πόλεων και χωρών σε σύγκριση με
τους αντίστοιχους μέσους όρους σε περιφερειακό, εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο (EU-27).

Επιδιώξαμε, όμως, να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες όχι στατικά και αποσπασματικά, αλλά
ως στοιχεία αξιολόγησης των επιμέρους πτυχών της ανταγωνιστικότητας συνολικών προτύπων
(patterns)4 χωρικής ανάπτυξης των τριών πρωτευουσών και χωρών και επισήμανσης των
κινητήριων δυνάμεων μεταβολής (driversofchange) αυτών των προτύπων. Η προσέγγιση αυτή, η
οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά προγράμματα ESPON (βλ. ενδεικτικά στα: ESPONFOCI
(2010) και ESPONS patials cenarios (2006) επιτρέπει να προχωρήσουμε σε πιο αξιόπιστες
αναλύσεις των μελλοντικών προοπτικών και άρα και σε πιο κατάλληλες προτάσεις πολιτικής για τις
πόλεις και τις περιφέρειες.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόσφατη κρίση δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο για τη
χωρική ανάπτυξη, θεωρήσαμε ως ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουμε σε βάθος τις επιπτώσεις της
κρίσης στις περιπτώσεις των τριών πρωτευουσών σε σύγκριση με τις επιπτώσεις στις υπόλοιπες
πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ (βλ., μεταξύ άλλων στα: ΕΕ 2010 / URBACT και ESPON ECR2,
2012). Τέλος, επικεντρώσαμε τη σχετική ανάλυση στις τάσεις μεταβολής της ανταγωνιστικότητας
των τριών πρωτευουσών, προκειμένου να προσδιορίσουμε καλύτερα τις μελλοντικές προοπτικές
τους, στη βάση των οποίων μπορεί να συνταχθούν κατάλληλες προτάσεις σχεδιασμού.

1Advanced Producer Services
2High Technology activities
3«Smartdevelopment”
4Ή και τύπων -στο πλαίσιο κατάλληλων τυπολογιών χωρικής ανάπτυξης



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

49

Η όλη ανάλυση αρθρώθηκε γύρω από την εξής υπόθεση: η ενδυνάμωση (ανάδυση) του
αναπτυξιακού άξονα Αθήνα – Σόφια – Βουκουρέστι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης της
αύξησης της ανταγωνιστικότητας μέσω της χωρικής ολοκλήρωσης του συνόλου της ΝΑΕ.

Ανάλυση

1. Η βασική ιδέα: οι τρεις πρωτεύουσες ως πυρήνες χωρικής ενσωμάτωσης της ΝΑΕ

Το ερευνητικό πρόγραμμα ESPON 2006 1.1.1 (2005) προσδιόρισε μια τυπολογία των
Λειτουργικών Αστικών Περιοχών / ΛΑΠ (Functional Urban Areas / FUAs), η οποία λαμβάνει υπ’
όψιν τους μέσους όρους των τιμών επτά χαρακτηριστικών και λειτουργιών των ΛΑΠ: του
πληθυσμού, των μεταφορών, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της γνώσης, της λήψης αποφάσεων
και της διοίκησης. Μεταγενέστερα προγράμματα ESPON εμπλούτισαν τον ορισμό των ΛΑΠ. Βλέπε
στο Σχήμα 3 τις ΛΑΠ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η σύμφωνα με το ESPON
έννοια των Μητροπολιτικών Ευρωπαϊκών Περιοχών Ανάπτυξης/ ΜΕΠΑ1 είναι ακόμα πιο
σημαντική για την ανάλυσή μας, καθώς οι ΜΕΠΑ της ΝΑΕ μπορούν να αποτελέσουν τις βασικές
εστίες μιας εν δυνάμει «Ζώνης Ολοκληρωμένης Ενσωμάτωση2 στη ΝΑΕ, ικανής να
λειτουργήσει ως «αντίβαρο» προς το «Πεντάγωνο», την περιοχή του Κοινοτικού χώρου, η
οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό «ενσωμάτωσης» (integration). Το «Πεντάγωνο»
ορίζεται, σχηματικά,από το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Αμβούργο. Βλέπε,
μεταξύ άλλων, για τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της χωρικής ενσωμάτωσης στο
Αγγελίδης 2004. Η ΝΑΕ περιλαμβάνει τέσσερις ΜΕΠΑ: την Αθήνα, τη Σόφια, το Βουκουρέστι και
τη Θεσσαλονίκη. Στην επόμενες ενότητες θα αξιολογήσουμε, κατά πόσον η Αθήνα, η Σόφια και το
Βουκουρέστι μπορεί να αναλάβουν αυτό το ρόλο, στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
των μεταξύ τους σχέσεων (ιδίως όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα).

Χρειάζεται να επισημάνουμε εδώ ότι οι τρεις πρωτεύουσες ασκούν καθοριστικό αλλά
διαφορετικού χαρακτήρα ρόλο στα αντίστοιχα εθνικά αστικά συστήματα -βλ. αναλυτικότερα
στο ESPONFOCI (2010). Στην Ελλάδα, πρωτίστως η Αττική και έπειτα η Θεσσαλονίκη αποτελούν
πολύ ισχυρά κέντρα αστικών δικτύων σε υπερ-περιφερειακό και περιφερειακό επίπεδο. Τα
περισσότερα από τα υπόλοιπα περιφερειακά αστικά δίκτυα είναι μονοκεντρικά, εφόσον η κύρια
πόλη έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις μορφολογικά και λειτουργικά
πολυκεντρικών αστικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως μικρού και μεσαίου
μεγέθους πόλεις. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η Σόφια και το Βουκουρέστι, αντίστοιχα,
αποτελούν ισχυρά κέντρα αστικών δικτύων σε υπερ-περιφερειακό και περιφερειακό επίπεδο (με
λιγότερο ισχυρό ρόλο συγκριτικά με την Αττική). Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα αστικά
περιφερειακά δίκτυα είναι κατά βάση πολυκεντρικά, εφόσον η αντίστοιχη κύρια πόλη έχει ένα ρόλο
μέσης έντασης.

2. Η διάρθρωση των τριών μητροπολιτικών περιοχών σε ζώνες

Η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι αποτελούν μητροπολιτικές περιοχές, με σημαντικό
πληθυσμιακό και οικονομικό δυναμικό. Καθεμία τους αποτελείται από ζώνες διαφορετικών
χωρικών επιπέδων, οι οποίες παρουσιάζουν συνήθως πολύ διαφορετικές χωρικές δυναμικές. Άρα,
είναι απόλυτα απαραίτητο να οριοθετήσουμε αυτές τις ζώνες ώστε να αποφύγουμε να συγκρίνουμε
μη συγκρίσιμα στοιχεία, λάθος όχι σπάνιο σε χωρικές αναλύσεις. Ειδικότερα, διακρίναμε, για κάθε

1Metropolitan European Growth Areas / MEGAs
2Global Integration Zone
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μητροπολιτική περιοχή: (α) τη «συνεκτική πόλη» / ΣΠ (CoreCity), (β) τη Λειτουργική
Μητροπολιτική Περιοχή / ΛΜΠ (Functional Metropolitan Area), η οποία περιλαμβάνει την ΣΠ και
την, πέραν αυτής, περιαστική περιοχή (γ) τη «Μητροπολιτική Περιφέρεια» / ΜΠ
(MetropolitanRegion), η οποία εμπεριέχει την ΛΜΠ και έναν «Εξωτερικό Μητροπολιτικό
Δακτύλιο» / ΕΜΔ (Outer Metropolitan Ring), μια περιοχή, στην οποία η ΛΜΠ ασκεί ισχυρή
επιρροή. Βλέπε αναλυτικά στο ESPON GROSEE Inception Report (2012).

Επειδή τα περισσότερα στοιχεία τα οποία διαθέτει η Eurostat δίνονται για τις Στατιστικές
Χωρικές Ενότητες NUTS1 των επιπέδων 2 και 3, προσομοιώσαμε προσεγγιστικά τις λειτουργικές
ζώνες ΣΠ, ΛΜΠ και ΜΠ των τριών πρωτευουσών με στατιστικές ενότητες NUTS. Βλέπε
λεπτομερέστερη σχετική ανάλυση στο ESPON GROSEE Inception Report (2012). Στα παρακάτω,
αναφερόμαστε σε στοιχεία για τις Λειτουργικές Μητροπολιτικές Περιοχές (ΛΜΠ) των τριών
πρωτευουσών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ενότητες NUTS3 της Eurostat, ως εξής: Αττική: GR300,
Σόφια: BG411 και BG412, Βουκουρέστι: RO321 / Bucharest και RO322 / Ilfov. Στις περιπτώσεις
που δεν ακολουθούμε αυτή τη γενική προσέγγιση, κάνουμε ειδική αναφορά σε συγκεκριμένες
στατιστικές ενότητες.

Εκτός από τους γενικούς παράγοντες που επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα των τριών
μητροπολιτικών περιοχών (βλέπε στα παρακάτω), ορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της
καθεμιάς ασκούν επίσης σημαντική επίδραση. Το πληθυσμιακό δυναμικό της Αθήνας / Αττικής (3,8
εκ. κάτοικοι σε επίπεδο ΛΜΠ για το 2011 –προσωρινά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ) είναι σημαντικά
μεγαλύτερο από αυτό του Βουκουρεστίου και της Σόφιας (2,1 και 2,3 εκ., αντίστοιχα). Ως εκ τούτου,
η Αθήνα καλύπτει μια πολύ ευρύτερης έκτασης περιοχή με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού και
δραστηριοτήτων συγκριτικά με τις άλλες δυο πρωτεύουσες. Επίσης, η ύπαρξη του λεκανοπεδίου της
Αθήνας, το οποίο περιβάλλεται από βουνά, δυσχέρανε σχετικά την επέκταση των οικονομικών
δραστηριοτήτων στο υπόλοιπο της περιφέρειας της Αττικής, κάτι που δεν ισχύει για το Βουκουρέστι
που βρίσκεται σε πεδινή περιοχή ούτε για την Σόφια.

3. Η ΝΑΕ στον κόσμο και στην Ευρώπη

3.1 Ηενσωμάτωση της ΝΑΕ στον παγκόσμιο χώρο
Μεγάλη σημασία για την ενσωμάτωση χωρών όπως και ομάδων χωρών στον παγκόσμιο

χώρο έχουν ο ρόλος και η εξειδίκευσή τους στο παγκόσμιο εμπόριο (βλ. αναλυτικά στο ESPON
TIGER 2012). Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ειδικεύονται στην εξαγωγή προϊόντων βιομηχανικών
κλάδων με υψηλή ένταση εργασίας, ενώ η Βόρεια και η Βορειοδυτική Ευρώπη εξακολουθούν να
επικεντρώνονται στην εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ενώ η Ελλάδα
ανήκειστις χώρες της Μεσογείου, οι οποίες καταλαμβάνουν ενδιάμεσες θέσεις όσον αφορά στις
εξαγωγές -μεταξύ αφενός των βιομηχανοποιημένων και τεχνολογικών αγαθών καιαφετέρου των
αγαθών έντασης εργασίας-, εξακολουθεί να εξειδικεύεται στην εξαγωγή μη βιομηχανοποιημένων
αγαθών.

Επίσης, ο βαθμός εξειδίκευσης των εξαγωγών στον τομέα των υπηρεσιών τονίζει τις
διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας.
Για παράδειγμα, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο πωλούν σε μεγαλύτερο βαθμό υπηρεσίες παρά
εμπορεύματα. Η Ελλάδα ανήκει σε μια ομάδα χωρών2, στις οποίες το εμπόριο των υπηρεσιών
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του εμπορίου αγαθών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι
περίπου 30% για την ΕΕ 27 ως σύνολο. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπως και τις υπόλοιπες

1NomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics
2Στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επίσης η Δανία, η Ισλανδίας, η Κύπρος και η Μάλτα
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χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι υπηρεσίες
καταλαμβάνουν χαμηλά ποσοστά στο σύνολο των εξαγωγών τους.

Σύμφωνα με την τυπολογία που διαμορφώθηκε από τοπρόγραμμα ESPONTIGER (2012)
σχετικά με την γεωγραφία του εμπορίου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο:
(α) Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ανήκουν στον τύπο1, ο οποίος περιλαμβάνει χώρες με εμπόριο
έντονα προσανατολισμένο προς την Ευρώπη, τόσο προς την Κεντρική και Ανατολική ΕΕ όσο και
τις χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ.
(β) Η Ελλάδα ανήκει στον τύπο 4: Η σύνθεση του εξαγωγικού εμπορίου της είναι παρόμοια με την
«μέση» σύνθεση της ΕΕ, αλλά με σχετικά πιο έντονο προσανατολισμό προς τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, την Κίνα και την Ιαπωνία.

3.2. Η ενσωμάτωσης της ΝΑΕ στον ευρωπαϊκό χώρο
Η ΝΑΕ περιλαμβάνει την Ελλάδα, η οποία εντάχθηκε στην ΕΕ σχετικά ενωρίς (1981) και τη

Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ, πολύ αργότερα (2007). Οι τρεις χώρες
εντάσσονται όχι μόνο στο ειδικό χωρικό πρότυπο της ΝΑΕ αλλά και σε γενικότερα χωρικά πρότυπα
(τύπους) στα οποία εντάσσονται τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Δυο τέτοιες γενικές τυπολογίες
χρησιμοποιούνται συχνά στη χωρική ανάλυση της ΕΕ.

(1) Οι 27 χώρες της ΕΕ μπορεί να κατανεμηθούν σε τρεις βασικούς τύπους στη βάση της
οικονομικής επίδοσής τους όπως αυτή εκφράζεται με το μέγεθος του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ1) τους: χώρες υψηλής ανάπτυξης, μέτριας ανάπτυξης και χαμηλής
ανάπτυξης. Βλέπε, για παράδειγμα, τη χρήση αυτής της κατάταξης στην 5η Έκθεση Συνοχής (2010).
Βλέπε για μια λεπτομερή συζήτηση αυτής της τυπολογίας στο ESPONINTERCO (2012).
Επισημαίνουμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία περιλαμβάνονται στις χώρες «χαμηλής ανάπτυξης»,
ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες «μέτριας ανάπτυξης».

(2) Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια «χωρική» τυπολογία που διακρίνει τα 27
κράτη μέλη της ΕΕ (στα οποία προστίθενται η Νορβηγία και η Ελβετία) σε τρεις ομάδες με κριτήριο
τη γεωγραφική θέση τους, ως εξής-βλ. στο Σχήμα 1: (α) «Βόρειες χώρες» - Κοινοτικός «βορράς»2
(β) «Χώρες του Νότου»- Κοινοτικός «νότος»3 (γ) Ανατολικές χώρες -Κοινοτική «ανατολή»4. Οι
τρεις «χωρικές» αυτές ομάδες αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις τρεις προηγούμενες ομάδες
χωρών: ο «βορράς» με τις χώρες «υψηλής ανάπτυξης», ο «νότος» με τις χώρες «μεσαίας
ανάπτυξης» και η «ανατολή» με τις χώρες «χαμηλής ανάπτυξης». Βλέπε στο Σχήμα1 το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ το 20085 στα κράτη μέλη της ΕΕ χωρισμένα σε «βορρά», «νότο» και «ανατολή» -
ως % του μέσου όρου της ΕΕ27 (=100).

Προφανώς, αυτή η «χωρική» κατανομή δεν ακολουθεί πλήρως τη σειρά μεγέθους του
παραπάνω δείκτη του ΑΕΠ. Π.χ. η Σλοβενία, η οποία εντάσσεται στην «ανατολή» παρουσιάζει
υψηλότερη τιμή του δείκτη από την Πορτογαλία και τη Μάλτα, οι οποίες ανήκουν στον «νότο».
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι τρεις «χωρικές ομάδες» παρουσιάζουν ισχυρή «εσωτερική
ομοιογένεια» με βάση την στατιστική ανάλυση των τιμών του παραπάνω δείκτη ως προς τον
Συντελεστή Μεταβλητότητας / ΣΜ (Coefficient of Variation) (x 100), ο οποίος ισούται με το πηλίκο
της τυπικής απόκλισης (stdev) δια του μέσου (mean). Με βάση το συγκεκριμένο ΣΜ, ο «νότος»

1Αναφέρεται συχνά και ως ΑΕγχΠ. Αντιστοιχείστο GDP (Gross Domestic Product) της Eurostat. Στα
επόμενα θα χρησιμοποιούμε την συντομογραφία ΑΕΠ
2Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο
3Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία και Μάλτα
4Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία
5Στην παραπάνω ανάλυση χρησιμοποιήσαμε στοιχεία του 2008, επειδή πρόκειται για το έτος καμπής προς
την κρίση, στη διάρκεια της οποίας οι σχετικές τιμές του δείκτη για ορισμένες από τις Κοινοτικές χώρες
μεταβάλλονται συνεχώς -βλ. στα επόμενα.
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παρουσιάζει σχετικά μεγαλύτερη «εσωτερική ομοιογένεια» (ΣΜ=22) σε σχέση με το «βορρά» και
την «ανατολή» (ΣΜ=36 και 35, αντίστοιχα).

Σχήμα 1: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ως % του μέσου όρου της
ΕΕ27 (= 100) το 2008, ανά χώρα, στην ΕΕ, την Νορβηγία και την Ελβετία -κατανεμημένες σε
«βορρά», «νότο» και «ανατολή»- και στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.
Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχείατης Eurostat

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται και οι Υποψήφιες και Δυνητικά Υποψήφιες προς ένταξη στην
ΕΕ Xώρες (ΥΧ/ΔΥΧ) –τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία αποτελούν το «υπόλοιπο τμήμα» της
ιστορικής και γεωγραφικής ενότητας των Βαλκανίων, της «συνολικής» Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (Κοινοτικής και μη Κοινοτικής). Δυνητικά Υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ είναι και η
Τουρκία. Επειδή οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν σήμερα τη «γειτονική περιοχή» της
Κοινοτικής ΝΑΕ, αξίζει να σημειωθεί ότι μια μελλοντική οικονομική ενσωμάτωση της «συνολικής»
ΝΑΕ θα είναι δύσκολη, εφόσον οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων παρουσιάζουν σαφώς
χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από εκείνο των «φτωχότερων» χωρών της ΕΕ. Εξαίρεση αποτελεί
η Κροατία η οποία είχε το 2008 υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η απόσταση του Κοινοτικού νότου
από τον Κοινοτικό βορρά διευρύνθηκε σημαντικά (Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ ως % του μέσου όρου της ΕΕ27 (= 100) στην περίοδο της
κρίσης 2008-2011, στην Ευρωζώνη, τις χώρες της ΝΑΕ, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Ισπανία. Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχείατης Eurostat
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4. Οι χώρες της ΝΑΕ: αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και αλληλεξαρτήσεις

Στη δεκαετία του '90 συντελέστηκε μία διαδικασία ανασυγκρότησης στη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, παρόμοια με αυτήν της υπόλοιπης Ανατολικής Ευρώπης (ΑΕ): μετάβαση στην
οικονομία της αγοράς, συνεχώς αυξανόμενη ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία, συρρίκνωση
της γεωργίας και της βιομηχανίας, αύξηση του τομέα των υπηρεσιών, σημαντικές δυσκολίες
οικονομικής ανάπτυξης συνοδευόμενες από πληθυσμιακή μείωση. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
όπως και στις περισσότερες από τις χώρες της ΑΕ, οι πρωτεύουσες προσέλκυσαν πληθυσμό και
δραστηριότητες σε βάρος των μικρότερων πόλεων και της υπαίθρου. Η Ελλάδα ακολουθεί σε
μεγάλο βαθμό το Νότιο-ευρωπαϊκό πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης: συρρίκνωση της γεωργίας και
της βιομηχανίας, διεύρυνση των τομέων των υπηρεσιών και του τουρισμού, η οποία συνδέεται σε
ορισμένο βαθμό με την υπέρμετρη ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα.

Σημειώνουμε εδώ ότι οι διαφορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και της
Ελλάδας σε μικρότερο βαθμό, από τις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ27 ως προς τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, είναι, επίσης, πολύ σημαντικές. Οι διαφορές αυτές δεν εξετάζονται
εδώ.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ στις περισσότερες περιφέρειες της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας ήταν μικρότερο από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ27 τόσο το 2008 όσο και το 2012,
ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν σαφώς υψηλότερο.

Πριν από την κρίση, από το 2000 έως το 2008, όλες οι χώρες της ΝΑΕ παρουσίασαν
υψηλούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αρχή της οικονομικής κρίσης (2008) σηματοδότησε μια
ιδιαίτερα ισχυρή αντιστροφή της προηγούμενης τάσης στη ΝΑΕ. Σημειώνουμε ότι παρόμοιας
έντασης αντιστροφή διαπιστώνεται και στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων, που αποτελούν
την «γειτονική περιοχή» της ΝΑΕ (EC / DG Economicand Financial Affairs2012, Backe-Gardo
2012 και Bartlett-Prica 2012).

Η Ελλάδα επλήγη πολύ περισσότερο από την κρίση, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία
ακολούθησαν -με συγκριτικά χαμηλότερη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το υψηλό επίπεδο του
χρέους και η εφαρμογή ενός μη επιτυχούς μοντέλου δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησε
επέφεραν μεγαλύτερες δυσκολίες στην περίπτωση της Ελλάδας. Η έξοδος από την κρίση, κυρίως για
την Ελλάδα - και λιγότερο για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία-, εξαρτάται από το κατά πόσον η ΕΕ
θα δώσει μια ικανοποιητική απάντηση στη γενικότερη οικονομική κρίση του συνόλου της ΕΕ27 -
κυρίως της Ευρωζώνης. Οι τρεις χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν την εξωστρέφεια και την
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους, καθώς και να αντικαταστήσουν ένα μέρος των εισαγωγών
τους με την εγχώρια παραγωγή σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η βελτίωση της
συνεργασίας και του συντονισμού πολιτικών μεταξύ των τριών χωρών της ΝΑΕ και των
πρωτευουσών τους θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή των υπό αναπροσαρμογή
λόγω της κρίσης εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των χωρικών οικονομικών αλληλεξαρτήσεων εντός της
ΝΑΕ αλλά και από /προς την υπόλοιπη ΕΕ, το ύψος και η χωρική κατεύθυνση των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων (ΑΞΕ) αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη –ο οποίος συνδέεται πολύ στενά με την
ανταγωνιστικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος των ΑΞΕ στις τρεις χώρες προέρχεται από τις πιο
αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη θέση στις ΑΞΕ στη
Ρουμανία καταλαμβάνει η γειτονική της Αυστρία, ενώ οι ΑΞΕ της Ελλάδας στη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις στην αντίστοιχη κατάταξη. Αφορούν κυρίως στους
τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των επικοινωνιών (επενδύσεις από μεγάλες
εταιρείες), καθώς και στο εμπόριο, στους υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών, στη βιομηχανία,
στις κατασκευές και στα ακίνητα (realestate), όπου έχουμε επενδύσεις από μεγάλες αλλά και από
μικρότερες επιχειρήσεις (Iammarino και Pitelis2000 και Bozhilova 2010). Συνολικά, οι ελληνικές
άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

54

ετών συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΝΑΕ μέσω της χωρικής
ολοκλήρωσης της.

Επιπλέον, άλλες μορφές αλληλεξάρτησης μεταξύ των τριών χωρών διευρύνονται σταδιακά,
σχεδόν συνεχώς, τα τελευταία είκοσι χρόνια – όπως: (α) οι εμπορικές, οι τουριστικές ροές (αρχικά
από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και, στη συνέχεια,και από τη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία προς την Ελλάδα) και η μετανάστευση.

Ειδικότερα, η μετανάστευση από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προς την Ελλάδα (κυρίως
προς την Αττική και την Βόρεια Ελλάδα και λιγότερο προς άλλες ελληνικές περιοχές) ήταν πολύ πιο
σημαντική από την αντίστροφης ροής μετανάστευση και αφορούσε ιδίως στους τομείς των
υπηρεσιών, των κατασκευών, της βιομηχανίας και της γεωργίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η
μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς την Ελλάδα λόγω του υψηλότερου επιπέδου μισθών στην
τελευταία, συνοδεύθηκε σχετικά σύντομα με μετατόπιση βιομηχανιών έντασης εργασίας, κυρίως
μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χωρική ανάπτυξη παρουσιάζει η μετεγκατάσταση πολλών βιομηχανιών
της Βόρειας Ελλάδας στη Βουλγαρία, ιδίως στο νότιο τμήμα της, προς αναζήτηση χαμηλότερα
αμειβόμενου εργατικού δυναμικού. Γενικότερα, οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις επικεντρώθηκαν
πρωτίστως στο Βουκουρέστι και τη Σόφια και, δευτερευόντως, στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (βλ.ιδίως στο ESPON FOCI 2010 και στο Angelidisetal 2011).

Συμπερασματικά για τις ενότητες 1 και 2, η Ελλάδα ακολούθησε την τελευταία εικοσαετία
αρκετά ειδικότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου ανάπτυξης του Κοινοτικού «νότου», ενώ η
Βουλγαρία και η Ρουμανία ακολούθησαν εκείνα του μοντέλου της Κοινοτικής «ανατολής». Και στις
τρεις χώρες, η οικονομική κρίση ανέκοψε την πορεία πολύ υψηλών ετήσιων ρυθμών οικονομικής
ανάπτυξης της περιόδου 2000-2008 και είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ελλάδα. Οι σχέσεις
αλληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών της ΝΑΕ διευρύνθηκαν πολύ σημαντικά την τελευταία
εικοσαετία σε τομείς που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, όπως οι ΑΞΕ, το εμπόριο και ο
τουρισμός, αλλά και η μετατόπιση εργατικού δυναμικού ιδίως από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
προς την Ελλάδα. Όμως, οι σχέσεις εξάρτησης των τριών χωρών από οικονομίες ισχυρότερων
χωρών της ΕΕ σε τομείς καίριους για την ανταγωνιστικότητα, όπως, ενδεικτικά, οι ΑΞΕ,
διευρύνθηκαν επίσης σημαντικά. Ο ανισότιμος χαρακτήρας των εμπορικών ανταλλαγών της ΝΑΕ
με τον Κοινοτικό «βορρά» -η ΝΑΕ εισάγει από τον «βορρά» αγαθά υψηλής τεχνολογίας και εξάγει
σε αυτόν αγαθά χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου - διατηρήθηκε αν δεν διευρύνθηκε.

5. Οι ανισότητες περιφερειακήςανάπτυξηςστο εσωτερικό της ΝΑΕ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανά κάτοικο στο σύνολο της Ελλάδας είναι
πολύ υψηλότερο από εκείνα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Είναι, επομένως, κατά βάση
αναμενόμενο το ότι το 2009 σχεδόν όλες οι χωρικές ενότητες επιπέδου NUTS31 της Ελλάδας είχαν
υψηλότερο ΑΕΠ από όλες τις αντίστοιχες ενότητες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (Σχήμα 3).

1Επίπεδο «περιφερειακής ενότητας» σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση (Νόμος «Καλλικράτη»)
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Σχήμα 3: ΑΕΠ κατά κεφαλή σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) το 2009 ανά περιφέρεια
NUTS3 και πληθυσμός 2006 των Λειτουργικών Αστικών περιοχών (ΛΑΠ) στη ΝΑΕ.
Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία της Eurostat και του ESPON

Στην Ελλάδα, υψηλότερες τιμές ΑΕΠ είχε η Αττική και οι γειτονικές της ενότητες επιπέδου
NUTS3, καθώς και η τουριστική ενότητα των Κυκλάδων, ενώ ακολουθούσαν οι περιοχές του άξονα
Αθήνας - Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες τουριστικές νησιωτικές χωρικές ενότητες. Στη Βουλγαρία,
οι περιοχές της ΛΜΠ της Σόφιας και των άλλων μεγάλων πόλεων: Varna, Burgasκαι Stara Zagora
ξεχωρίζουν σαφώς από το υπόλοιπο της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρουμανία για τις περιοχές
της ΛΜΠ του Βουκουρεστίου και για ορισμένες από τις άλλες μεγάλες πόλεις: Timisoara, Cluz
Napoca, Brasov και Constanza.
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Στην περίοδο 2000-2009 οι υψηλότερες % μεταβολές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
παρατηρούνται σε περιφέρειες της Ρουμανίας -με υψηλότερα ποσοστά στο Βουκουρέστι και στις
πιο κοντινές του πόλεις, καθώς και στην Timisoara (Σχήμα 4).

Σχήμα 4: ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανά κάτοικο μεταβολή 2000 – 2009 % ανά περιφέρεια NUTS3 και
πληθυσμός 2006 των ΛΑΠ στις χώρες της ΝΑΕ.
Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία της Eurostat και του ESPON

Στη Βουλγαρία τα υψηλότερα ποσοστά μεταβολής αντιστοιχούν στη Σόφια και τις γειτονικές
της περιοχές, καθώς και στο κέντρο και στα δυτικά της χώρας. Στην Ελλάδα σχετικά υψηλότερες
αυξήσεις αντιστοιχούν σε νησιωτικές περιοχές και στην Αττική.

Συνολικά, οι τρεις πρωτεύουσες έχουν πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκριτικά με
τις αντίστοιχες χώρες αλλά και παρουσίασαν υψηλότερες αυξήσεις του ΑΕΠ συγκριτικά με τις
υπόλοιπες περιφέρειες των χωρών τους.
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Η «διασπορά» του περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕΠ1 είναι ένα καλό εργαλείο για τη
μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων ανάπτυξης σε μια χώρα. Στη βάση των τιμών αυτής της
διασποράς το 2009 για τις χωρικές ενότητες NUTS22, προκύπτει ότι οι περιφερειακές ανισότητες
ήταν πολύ πιο έντονες στη Βουλγαρία (τιμή του δείκτη: 40) από ό, τι σε ολόκληρη την ΕΕ των 27
(τιμή του δείκτη: 27). Οι αντίστοιχες ανισότητες στη Ρουμανία ήταν επίσης πιο σημαντικές (30)
συγκριτικά με το σύνολο της ΕΕ των 27. Αντίθετα, ήταν λιγότερο σημαντικές στην Ελλάδα (24).

Και στις τρεις χώρες, οι περιφερειακές ανισότητες (ως προς αυτό τον δείκτη) αυξήθηκαν
εντυπωσιακά από το 1995 έως το 2009. Ωστόσο, αυξήθηκαν πολύ περισσότερο στη Βουλγαρία και
τη Ρουμανία, οι οποίες εισήλθαν από το 1989 στη διαδικασία μετάβασης προς την οικονομία της
αγοράς και στη συνέχεια, το 2007, εντάχθηκαν στην ΕΕ.

Η ανάλυση της "διασποράς" του κατά κεφαλήν περιφερειακού ΑΕΠ το 2009 σε επίπεδο
NUTS3 αποκαλύπτει ακόμα πιο έντονες ανισότητες και στις τρεις χώρες. Η αντίστοιχη τιμή για τη
Βουλγαρία ανήλθε το 2009 σε 47, ενώ έφθασε σε 37 για τη Ρουμανία και 25 για την Ελλάδα. Η
αύξηση του δείκτη από το 1995 έως το 2005 είναι πολύ σημαντική και στις τρεις περιπτώσεις,
καθώς κυμαίνεται περίπου στο διπλάσιο των τιμών του δείκτη για το 1995.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η μεταβολή του δείκτη για την Ελλάδα από το 1999, έτος εισόδου
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, μέχρι το 2009: από 9 σε 24, ενώ επίσης σημαντικές είναι οι αυξήσεις
των αντίστοιχων δεικτών για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από το 2007, έτος εισόδου των δύο
αυτών χωρών στην ΕΕ, έως το 2009, όπως επίσης και κατά την προ-ενταξιακή περίοδο 2000-2006.

6. Οι παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των τριών πρωτευουσών στο πλαίσιο των χωρών
τους και της ΕΕ
6.1 Οικονομικοί παράγοντες ανταγωνιστικότηταςκαι δείκτες οικονομικής επίδοσης

Οι αναλύσεις για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα δίνουν συχνά υπέρμετρη σημασία
στις καθαρά οικονομικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας, όπως το ΑΕΠ, το εισόδημα, οι
οικονομικές δραστηριότητες και η παραγωγικότητα. Ωστόσο, στα πλαίσια μίας περισσότερο
σφαιρικής προσέγγισης της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί σε βάθος ο ρόλος
και άλλων παραγόντων, όπως η αγορά εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνολογική
ετοιμότητα. Στα παρακάτω, ενώ δίνεται έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των τριών πρωτευουσών,
θα συζητηθεί επίσης ο ρόλος τους στις οικονομίες των χωρών τους και της ΕΕ (οι οποίες
αναλύθηκαν με περισσότερες λεπτομέρειες παραπάνω).

Επίσης, γίνεται μία σαφής διάκριση των τάσεων μεταβολής πριν και κατά τη διάρκεια της
κρίσης (από το 2008 μέχρι σήμερα), γιατί, όπως θα δούμε, η κρίση έχει αλλάξει σημαντικά τα
πρότυπα της ανάπτυξης τόσο στις τρεις πρωτεύουσες, όσο και στις χώρες τους.

Όσον αφορά στην οικονομική επίδοση, ξεκινάμε με την ανάλυση του ΑΕΠ, που είναι ο
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος δείκτης επίδοσης της περιφερειακής οικονομίας. Το ΑΕΠ είναι
βέβαια, ταυτόχρονα, και συντελεστής ανταγωνιστικότητας, σχετικά γενικού χαρακτήρα και, πάντως
όχι τόσο καθοριστικής σημασίας, όσο παρουσιάζεται συχνά. Για αυτό το λόγο θα εξετάσουμε και
άλλους δείκτες που αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας, ώστε να
σχηματίσουμε μια σφαιρική εικόνα για τα πρότυπα ανταγωνιστικότητας των τριών
πρωτευουσών και χωρών (όπως έχουμε ήδη τονίσει, δεν εξετάζουμε εδώ τις κοινωνικές πτυχές της
ανταγωνιστικότητας). Τέτοιοι δείκτες είναι: οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ

1Από το 2007, η Εurostat υπολογίζει έναν παράγωγο δείκτη που συνοψίζει τις διαφορές στο κατά κεφαλή
ΑΕΠ, σε όλες τις περιφέρειες της ίδιας χώρας. Η διασπορά «Δ» του περιφερειακού ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS 2
(ή 3) ορίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων διαφορών μεταξύ περιφερειακού και εθνικού κατά κεφαλή
ΑΕΠ, σταθμισμένο ανάλογα με το περιφερειακό ποσοστό του πληθυσμού και εκφράζεται ως ποσοστό του
εθνικού κατά κεφαλή ΑΕΠ.
2Αντιστοιχούν στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδος

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Eurostat
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–Gross Fixed Capital Formation), η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ -Gross Value Added),
οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) και το εισόδημα του πληθυσμού.

Πριν από την κρίση (μέχρι το 2008) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ στην Αττική
προσέγγισε το μέσο όρο της ΕΕ27, αλλά στη συνέχεια σημείωσε σημαντική πτώση. Το
Βουκουρέστι και η Σόφια παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ πριν από την
κρίση, ενώ η αντίστοιχη μείωση στην περίοδο της κρίσης ήταν χαμηλότερη από την Αττική. Οι ΑΞΕ
(Άμεσες Ξένες Επενδύσεις) ήταν σαφώς επικεντρωμένες στις τρεις πρωτεύουσες σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες χώρες τους. Ο ρυθμός ανάπτυξης της περιφερειακής ΑΠΑ των τριών πρωτευουσών
στην περίοδο 2001-2008 ήταν σε γενικές γραμμές υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ27.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυξήθηκε πιο δυναμικά στη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία στην περίοδο 2003-2007 από ότι στην Ελλάδα (δεδομένα μόνο σε επίπεδο χώρας).

Οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) σε Ευρώ ανήλθαν το 2005 στην
Ελλάδα σε 40 δισ. και αυξήθηκαν σε 53 δισ. ευρώ το 2007. Στη Ρουμανία η αύξηση ήταν ακόμα πιο
σημαντική: από 18 σε 38 δισ. ευρώ (δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για την Βουλγαρία). Κατά
το πρώτο έτος της κρίσης (2008) ενώ στην Ελλάδα οι ΑΕΠΚ μειώθηκαν ελαφρώς, στη Ρουμανία
συνέχισαν να αυξάνονται. Και στις δύο χώρες, οι ΑΕΠΚ μειώθηκαν πολύ έντονα κατά το 2ο έτος
της κρίσης (2009). Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2005-2009 οι ΑΕΠΚ ανά κάτοικο ήταν σαφώς
υψηλότερες στην Ελλάδα συγκριτικά με τη Ρουμανία.

Τόσο στην Αττική όσο και στο Βουκουρέστι, οι ΑΕΠΚ αυξήθηκαν σημαντικά πριν από την
κρίση (2005-2008) -πιο έντονα στο Βουκουρέστι. Από το 2008 έως το 2009 παρατηρήθηκε απότομη
μείωση στις δύο πρωτεύουσες, η οποία ήταν πιο έντονη στο Βουκουρέστι. Το 2008 η τιμή του
δείκτη ΑΕΠΚ (σε ευρώ) ανά κάτοικο ήταν υψηλότερη στο Βουκουρέστι συγκριτικά με την Αττική
(8.671 έναντι 5.253). Με άλλα λόγια η επικέντρωση των ΑΕΠΚ στην πρωτεύουσα ήταν
εντονότερη στην Ρουμανία συγκριτικά με την Ελλάδα.

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην περίοδο 2000-2008 σημείωσε σημαντική
αύξηση στο Βουκουρέστι και τη Σόφια, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή ήταν λιγότερο έντονη στην
Αττική. Δηλαδή, οι ρυθμοί αύξησης των προηγούμενων οικονομικών δεικτών στις τρεις
πρωτεύουσες είχαν σχεδόν ανάλογη ανταπόκριση στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

6.2 Η διάρθρωση της οικονομίας ανά τομείς δραστηριοτήτων
Η διάρθρωση της οικονομίας των πόλεων και περιφερειών ανά τομείς δραστηριοτήτων

αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της ανταγωνιστικότητάς τους.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά

τομέα δραστηριότητας το 2009 (Σχήμα 5) οι οικονομίες των τριών πρωτευουσών παρουσιάζουν
υψηλότερο ποσοστό στον ευρύτερο τομέα που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές, τα
ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Ωστόσο, το Βουκουρέστι και η Σόφια έχουν επίσης υψηλά ποσοστά
στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών, ενώ στην Αττική είναι αυξημένη η συμμετοχή
του ευρύτερου τομέα που περιλαμβάνει τη δημόσια διοίκηση, την άμυνα, την εκπαίδευση και την
υγεία, όπως και του τομέα υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας (realestate). Όσον αφορά στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων (κυρίως τραπεζών) και των ασφαλειών καθώς και στον
τομέα Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (information and communication), οι οποίοι είναι
στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, η Αττική παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος
ΑΠΑ σε σχέση με τις δύο άλλες πρωτεύουσες (οι τελευταίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά %
σε σχέση με την Αττική, αλλά αυτό έχει μικρότερη σημασία όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα).
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Σχήμα 5: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά τομέα της οικονομίας στις τρεις χώρες και
πρωτεύουσες – 2009. Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία της Eurostat

Η κατανομή των Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) ανά τομείς
δραστηριότητας (δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τη Σόφια) ακολουθεί σε γενικές γραμμές
εκείνη της ΑΠΑ. Παρόμοια είναι, σε γενικές γραμμές, και η κλαδική κατανομή της απασχόλησης
για το 2011 (εκτός από τον τομέα των υπηρεσιών ακινήτων (realestate), το ποσοστό συμμετοχής του
οποίου στην απασχόληση στην Αττική ήταν αρκετά μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην
ΑΠΑ).

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στον τουρισμό, στον οποίο οι τρεις πρωτεύουσες
έχουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα (σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές
περιοχές), το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Στην οικονομική ανάλυση του
τουρισμού, η ζήτηση και η προσφορά (καταλύματα) είναι ζωτικής σημασίας. Από την πλευρά της
ζήτησης (αφίξεις) η Αττική το 2010 παρουσιάζει ένα σαφώς υψηλότερο δείκτη έντασης του
τουρισμού (διανυκτερεύσεις σε ομαδικά τουριστικά καταλύματα ανά 1000 κατοίκους) σε σχέση με
τη Σόφια και το Βουκουρέστι. Οι αφίξεις και στις τρεις πρωτεύουσες παρουσιάζουν συνεχή αύξηση
πριν από την κρίση και μικρή μείωση στην Αθήνα και την Σόφια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η
προσφορά, ως προς τον αριθμό των προσφερόμενων κλινών, αυξανόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια
της περιόδου 2002-2011 και στις τρεις περιπτώσεις, με εξαίρεση μια μικρή μείωση στην Αττική
μετά το 2009.
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6.3. Απασχόληση και ανεργία, παραγωγικότητα της εργασίας

Κατ’ αρχήν, η Αττική είχε πριν από την κρίση, σε σύγκριση με το Βουκουρέστι και τη Σόφια,
χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης (Σχήμα 6), όσο και υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (Σχήμα 7).

Σχήμα 6: Ποσοστό απασχόλησης % (επί του πληθυσμού 20 έως 64 ετών) στην ΕΕ27 και στις τρεις
χώρες καιπρωτεύουσες 2000-2011. Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία της Eurostat

Σχήμα 7: Ποσοστά ανεργίας% στην ΕΕ27 και στις τρεις χώρες και πρωτεύουσες 2000-2011. Πηγή:
Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία της Eurostat
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Κατά την περίοδο της κρίσης (2008 έως 2011), το ποσοστό απασχόλησης και στις τρεις
χώρες και στις ΛΜΠ των τριών πρωτευουσών, μειώθηκε, με την εξαίρεση του Βουκουρεστίου. Η
Σόφια είχε το 2011 -έτος εντός της κρίσης- υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της ΕΕ27, ενώ το
ποσοστό του Βουκουρεστίου ήταν σχεδόν ίσο με τον Κοινοτικό μ. όρο. Αντίθετα, τα ποσοστά της
Αττικής καθώς και των τριών χωρών ήταν πολύ χαμηλότερα από εκείνο της ΕΕ27 -γεγονός αρκετά
αρνητικό.

Σχετικά μεγαλύτερη σημασία έχει, όμως, το ποσοστό ανεργίας. Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε
εντυπωσιακά στην περίοδο της κρίσης στην Αττική, φθάνοντας στο 28,3% τον Οκτώβριο του
2012. Για πρώτη φορά η Αττική είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ελληνικών
περιφερειών.

Τα ποσοστά ανεργίας στη Σόφια και το Βουκουρέστι, επίσης, αυξήθηκαν, αλλά με σαφώς
χαμηλότερους ρυθμούς από ότι στην ΕΕ27 και την Αττική.

Tα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών το 2003 στις τρεις χώρες και πρωτεύουσες ήταν
σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών, ιδίως στην Ελλάδα και την Αττική. Στην περίοδο
της κρίσης 2008-2010, η μείωση των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών ήταν κατά κανόνα
χαμηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών.

Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών το 2011 ήταν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των
ανδρών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και στη Σόφια και το Βουκουρέστι, ενώ ήταν
υψηλότερα στην Ελλάδα και την Αττική. Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά,
φθάνοντας στο 30,4% τον Οκτώβριο του 2012. Μεγάλη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι το
ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της
κρίσης στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 59,3% τον Ιανουάριο του 2013.

Στην περίοδο της κρίσης 2008-2011, η μείωση της απασχόλησης ήταν εντονότερη σε
ορισμένους τομείς. Κατά πρώτο λόγο στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος συνδέεται κυρίως
με την εσωτερική ζήτηση. Και στην ΕΕ27 είχαμε σοβαρή μείωση (13%), όμως η μείωση στην
Αθήνα και την Σόφια ήταν εντυπωσιακά μεγάλη (37% και 32% αντίστοιχα), ενώ στο Βουκουρέστι
ήταν σημαντικά χαμηλότερη (11%). Υψηλά ποσοστά μείωσης της απασχόλησης καταγράφηκαν
επίσης στον τομέα της βιομηχανίας και στις τρεις πρωτεύουσες.

Η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συντελεστή
ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες μέτρησης της παραγωγικότητας της εργασίας
που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς απλούς δείκτες (στο ΑΕΠ, στην ΑΠΑ κλπ) ή συνδυασμούς
δεικτών, επομένως αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας παρουσιάζει ο δείκτης της Eurostat σχετικά με την
παραγωγικότητα της εργασίας που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ ως ΜΑΔ ανά απασχολούμενο ως προς
το μέσο όρο της ΕΕ27 (= 100). Η τιμή αυτού του δείκτη ήταν το 2001 στην περίπτωση της
Ελλάδας πολύ υψηλή - 98 έναντι 100 για την ΕΕ-, ενώ ήταν πολύ χαμηλότερη στις περιπτώσεις της
Βουλγαρίας -32- καιτ ης Ρουμανίας -26. Στην περίοδο 2001-2008 η τιμή του δείκτη παρέμεινε
σταθερή στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε πολύ σημαντικά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Κατά την
περίοδο της κρίσης και ειδικότερα στο διάστημα 2008-2011, η τιμή του δείκτη μειώθηκε στην
Ελλάδα (ανήλθε σε 90 το 2011) και αυξήθηκε ελαφρά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (ανήλθε σε
44 και 51, αντίστοιχα).

Επειδή ο παραπάνω δείκτης αφορά μόνο σε επίπεδο χώρας και όχι περιφέρειας,
επεξεργαστήκαμε πρωτογενή στοιχεία της Eurostat για να υπολογίσουμε τις τιμές σε επίπεδο
περιφέρειας ενός άλλου, σχετικά κλασικού δείκτη: της παραγωγικότητα της εργασίας ως ΑΕΠ
(σε εκατομμύρια ΜΑΔ) / απασχόληση (σε χιλιάδες, άτομα 15 ετών και άνω). Η ανάλυση των τιμών
αυτού του δείκτη δείχνει ότι το 2010, μόνο η ΛΜΠ της Αττικής (με 71) είχε υψηλότερη τιμή από το
μέσο όρο της ΕΕ27 (57). Το Βουκουρέστι (με 58) κινείται στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου,
ενώ η Σόφια πολύ χαμηλότερα (39).
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Εξάλλου, οδείκτης της Eurostat για την παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία
και τις υπηρεσίες (αντιστοιχεί στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά απασχολούμενο
στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες ως προς το μέσο όρο της ΕΕ27 (= 100)), ήταν το 2007 -πριν από
την κρίση- στην Αττική σαφώς υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ27 (126 έναντι 100), ενώ ήταν
σαφώς μικρότερος στο Βουκουρέστι -84- και στην Σόφια 45.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δείκτης της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) που αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω
μετατοπίσεων απασχόλησης μεταξύ των τομέων της οικονομίας (αύξηση της μέσης
παραγωγικότητας που οφείλεται στις μετατοπίσεις απασχόλησης από λιγότερο παραγωγικούς σε
περισσότερο παραγωγικούς τομείς - υπολογισμοί με βάση στοιχεία της Eurostat). Στην περίοδο
2000-2007, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας για το λόγο αυτό ανήλθε σε 0,40 για το σύνολο της
ΕΕ27, ήταν πολύ υψηλότερη στη Σόφια (0,82) και πολύ χαμηλότερη στην Αττική (0,23) ενώ στο
Βουκουρέστι υπήρξε μικρή μείωση (-0,02).

Συνοψίζοντας, η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας πριν από την κρίση και
στις τρεις χώρες και πρωτεύουσες ακολουθήθηκε από εξαιρετικά μεγάλη επιδείνωσή τους, ιδίως
στην Αθήνα και τη Σόφια, με έμφαση στον τομέα των κατασκευών, αλλά και στη βιομηχανία και σε
ορισμένους κλάδους υπηρεσιών. Η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν σχετικά υψηλή στην Ελλάδα
και την Αθήνα και μειώθηκε στην περίοδο της κρίσης, ενώ ήταν αρκετά χαμηλότερη στις άλλες δύο
χώρες και πρωτεύουσες. Επομένως, και αυτή η πτυχή του προτύπου ανταγωνιστικότητας των τριών
πρωτευουσών βελτιωνόταν πριν από την κρίση, επιδεινώθηκε στην περίοδο της κρίσης.

6.4. Η τεχνολογίακαι καινοτομία και ορισμένοι οικονομικοί κλάδοι κρίσιμης σημασίας
Η «ετοιμότητα» (readiness) ως προς την τεχνολογία και την καινοτομία είναι γενικά

χαμηλότερη στις τρεις χώρες σε σχέση με τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες της ΕΕ. Ωστόσο,
αυτή η αδυναμία αφορά περισσότερο στις δαπάνες και στις επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και
Ανάπτυξης (Ε & Α) και πολύ λιγότερο στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι δυνητικά διαθέσιμο για Ε
& Α. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις δαπάνες σε Ε & Α ως ποσοστό % του περιφερειακού
ΑΕΠ το 2007, οι τιμές για τις τρεις πρωτεύουσες απείχαν πολύ από το μέσο όρο της ΕΕ27, όσο και
από το στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με το Βουκουρέστι να σημειώνει υψηλότερα
ποσοστά συγκριτικά με την Αττική και τη Σόφια. Ωστόσο, όσον αφορά στο Ανθρώπινο Δυναμικό
που είναι διαθέσιμο για κλάδους που συνδέονται με την Επιστήμη και την Τεχνολογία ως %
του ενεργού πληθυσμού) το 2011, οι αντίστοιχες τιμές ήταν υψηλές και για τις τρεις πρωτεύουσες,
με το Βουκουρέστι να ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ27. Όσον αφορά στη
μεταβολή των τιμών αυτών των ποσοστών κατά την περίοδο 2003-2011, το Βουκουρέστι ξεπέρασε
κατά πολύ το μέγεθος της μεταβολής του μέσου όρου της ΕΕ27 (10,1 και 6,4 μονάδες, αντίστοιχα).
Το μέγεθος της μεταβολής για την Αττική (6,2 μονάδες) ήταν οριακά χαμηλότερο από εκείνο της
ΕΕ27, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για την Σόφια ήταν σημαντικά χαμηλότερο (2,5 μονάδες). Επίσης,
υψηλά ποσοστά απασχόλησης σε τομείς έντασης γνώσης για την Αττική και το Βουκουρέστι το
2011 ήταν υψηλά, υπερβαίνοντας το μέσο όρο της ΕΕ27, ενώ το ποσοστό για τη Σόφια ήταν
χαμηλότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης (2008-2011) τα ποσοστά
απασχόλησης στους παραπάνω τομείς αυξήθηκαν και στις τρεις πρωτεύουσες. Οι αυξήσεις που
αντιστοιχούσαν στο Βουκουρέστι και στην Αττική ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με την ΕΕ27.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομικές δραστηριότητες κατά το 2006 ήταν στην
Ελλάδα οριακά υψηλότερο από τον Κοινοτικό μέσο όρο (ΕΕ27) και κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση
με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε σύγκριση με το 2004, το ποσοστό αύξησης ήταν μεγαλύτερο
στην Ελλάδα συγκριτικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ το ποσοστό για το σύνολο της
ΕΕ27 μειώθηκε. Ως προς τον αριθμό των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (στο
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας) ανά εκατομμύριο κατοίκων, η τιμή του δείκτη
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για την Ελλάδα υπερέβη σημαντικά το 2010 τις αντίστοιχες τιμές για την Βουλγαρία και την
Ρουμανία, υστερώντας ωστόσο κατά πολύ συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ27.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.
Τα ποσοστά των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση στις τρεις πρωτεύουσες κυμαίνονται στο
ίδιο επίπεδο, υστερώντας σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ27. Το ποσοστό % των νοικοκυριών με
πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι το 2011 στο Βουκουρέστι προσέγγισε το μέσο όρο της ΕΕ27,
ενώ η Αττική και η Σοφία είχαν χαμηλότερα ποσοστά .

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στη Μεθοδολογία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουμε τον
βαθμό συμβολής των Προηγμένων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις (ΠΥΕ) και των
Δραστηριοτήτων Υψηλής Τεχνολογίας (ΔΥΤ) στην ανταγωνιστικότητα των τριών πρωτευουσών
και χωρών, όπως και κατά πόσον σχηματίζονται αντίστοιχα clusters («συστάδες») επιχειρήσεων
μεταξύ των τριών πρωτευουσών. Περιοριζόμαστε να αναφέρουμε εδώ τα συμπεράσματα σχετικής
ανάλυσης για την Αττική, το Βουκουρέστι και τη Σόφια, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
του προγράμματος ESPON FOCI(2010) και ειδικότερα της ενότητας του προγράμματος για την
πολυκεντρικότητα, από ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ (επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας: Μ.
Αγγελίδης) -βλ. σχετικά και στο: Angelidis et al 2011. Η προκαταρκτική επικαιροποίηση αυτής της
ανάλυσης στο πλαίσιο του ESPON GROSEE επιβεβαίωσε κατά βάση αυτά τα συμπεράσματα.

Γενικότερα, η χωροθέτηση όσο και ο βαθμός χωρικής ενσωμάτωσης αυτών των κρίσιμης
σημασίας κλάδων είναι ιδιαίτερα άνισες στον Κοινοτικό χώρο. Οι ΠΥΕ και ΔΥΤ είναι πολύ
αναπτυγμένες και συνοδεύονται από υψηλό επίπεδο συσσωμάτωσης στην περιοχή του
«πενταγώνου» της ΕΕ, ενώ στη Νότια Ευρώπη και ακόμη περισσότερο στην Ανατολική Ευρώπη οι
παραπάνω δραστηριότητες όπως και οι χωρικές διασυνδέσεις μεταξύ τους παραμένουν αδύναμες.

Επιπλέον, λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης αυτών των δραστηριοτήτων σε δίκτυα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα «ισχυρά σημεία» τους παραμένουν ιδίως στον Κοινοτικό «βορρά»,
δυσχεραίνεται η αντίστοιχη ενσωμάτωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στον υπόλοιπο
Κοινοτικό χώρο. Αυτό διαπιστώνεται σαφώς στην περίπτωση της ΝΑΕ και ακόμα και στις τρεις
πρωτεύουσες που εξετάζονται. Η Αττική διαθέτει συγκριτικά περισσότερες από αυτές τις
στρατηγικής σημασίας δραστηριότητες, είναι όμως και αυτές σε μεγάλο βαθμό «εξαρτημένες» από
τις ομοειδείς δραστηριότητες των μεγάλων πόλεων του «βορρά». Η αντίστοιχη ενσωμάτωση μεταξύ
Αθήνας - Σόφιας - Βουκουρεστίου διευρύνεται, παραμένει όμως σήμερα περιορισμένη.

6.5. Η ποιότητα του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού
Η ποιότητα του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να εκτιμηθεί με βάση μια σειρά

από κατάλληλους δείκτες.
Κατ’ αρχήν, το ποσοστό των ατόμων (30-34 ετών) με τριτοβάθμια εκπαίδευση στο

σύνολο του (αντίστοιχου) πληθυσμού το 2012 και στις τρεις πρωτεύουσες της ΝΑΕ ξεπερνά το
μέσο όρο της ΕΕ (35,5%), με το Βουκουρέστι (46,1%) να υπερβαίνει τον επιδιωκόμενο στόχο της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (40%), την Αττική να τον προσεγγίζει (39,5%) και τη Σόφια να
βρίσκεται λίγο χαμηλότερα (37%). Τα ποσοστά των τριών χωρών είναι σαφώς χαμηλότερα: 30%
στην Ελλάδα, 27% στην Βουλγαρία και μόλις 22% στην Ρουμανία.

Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο
καταδεικνύουν ότι τα τοπικά σχολικά συστήματα καταφέρνουν να ενσωματώσουν ένα μεγάλο
ποσοστό των νέων. Επομένως, οι τρεις πρωτεύουσες διαθέτουν, επίσης, ένα πολυπληθές ανθρώπινο
δυναμικό με χαμηλότερη αλλά πάντως επαρκή εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην
επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, τα ποσοστά της Σόφιας και της Αττικής ήταν
χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ27 το 2011 (στην περίπτωση του Βουκουρεστίου υπάρχουν
στοιχεία μόνο για την περιφέρεια NUTS1 RO3, μια πολύ ευρύτερη περιοχή από την ΛΜΠ).

Το προσδόκιμο υγιούς ζωής, ως αριθμός των ετών της αναμενόμενης υγιούς ζωής, είναι
ένας καλός δείκτης της εν δυνάμει παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτός ο δείκτης ανήλθε το 2007
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σε 62 στην ΕΕ27, 66 στην Αττική και 62 στο Βουκουρέστι και τη Σόφια (Eurostat data, DG Regio
calculations).

Το κύριο συμπέρασμα των παραπάνω δυο ενοτήτων είναι ότι η ενσωμάτωση της
τεχνολογίας και καινοτομίας στην ΝΑΕ με αιχμή του δόρατος τις τρεις πρωτεύουσες καθυστερεί
σχετικά με τις πιο αναπτυγμένες περιοχές του Κοινοτικού χώρου κυρίως λόγω της έλλειψης των
απαιτούμενων επενδύσεων, ενώ υπάρχει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και εν μέρει και τεχνικές
υποδομές. Ο περιορισμένος βαθμός «ενσωμάτωσης» αυτών των παραγόντων στο εσωτερικό της
ΝΑΕ και ειδικότερα όσον αφορά στις συνδέσεις μεταξύ των τριών πρωτευουσών, λειτουργεί
σήμερα αρνητικά. Από αυτή τη σκοπιά, η βελτίωση της χωρικής ενσωμάτωσης στη ΝΑΕ με
καταλύτη τις τρεις πρωτεύουσες μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους.

Προτού περάσουμε στο γενικό συμπέρασμα, αξίζει να αναφερθούμε στις διαφοροποιήσεις
στο εσωτερικό των τριών Μητροπολιτικών Περιοχών (ΜΠ)1. Κύρια διαπίστωση είναι ότι οι
«Συνεκτικές Περιοχές» / ΣΠ του Βουκουρεστίου και της Σόφιας παρουσίασαν, πριν από την κρίση,
υψηλότερη δυναμική ανταγωνιστικότητας, λειτουργώντας έτσι ως επίκεντρα (core) τα οποία διέχεαν
ανάπτυξη, ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα του υπολοίπου των αντίστοιχων ΜΠ, ιδίως των
περιαστικών ζωνών που εντάσσονται στις αντίστοιχες Λειτουργικές Μητροπολιτικές Περιοχές
(ΛΜΠ). Παρόμοια δυναμική διαπιστώνεται και στην ΛΜΠ της Αττικής (όπως έχει οριστεί εδώ), με
την διαφορά ότι αυτή η δυναμική είχε αναπτυχθεί από αρκετά ενωρίτερα.

Γενικό συμπέρασμα- επίλογος

Όπως διαπιστώσαμε, οι μεταβολές στις τρεις πρωτεύουσες και στο σύνολο της ΝΑΕ είναι
τόσο σημαντικές στην περίοδο της κρίσης, ώστε οι διαφορετικοί παράγοντες της
ανταγωνιστικότητάς τους να πρέπει να αντιμετωπιστούν σήμερα κυρίως από τη σκοπιά της
ανθεκτικότητάς τους στην κρίση. Γενικότερα, η βασική υπόθεση του άρθρου ότι η ενδυνάμωση του
αναπτυξιακού άξονα Αθήνα – Σόφια – Βουκουρέστι, ως καταλύτη της χωρικής ενσωμάτωσης στη
ΝΑΕ μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τριών χωρών, χρειάζεται να ιδωθεί και κάτω
από αυτό το πρίσμα.

Είδαμε ότι οι τρεις πρωτεύουσες αναπτύχθηκαν γρηγορότερα από τις χώρες τους, η Αθήνα
από παλιότερα, η Σόφια και το Βουκουρέστι πιο πρόσφατα. Παρά αυτό το γεγονός, ούτε οι τρεις
πρωτεύουσες διαφοροποιούνται σήμερα από τα πρότυπα ανάπτυξης του Κοινοτικού «νότου» για την
Αττική και της Κοινοτικής «ανατολής» για τη Σόφια και το Βουκουρέστι. Μάλιστα, τα «αδύναμα
σημεία» τους επιδεινώνονται, ενώ τα «ισχυρά σημεία» τους χάνουν σε σημασία σε μία περίοδο όπου
εφαρμόζονται Κοινοτικές πολιτικές επιλογές μονόπλευρης δημοσιονομικής προσαρμογής του
«νότου» (κυρίως) και της «ανατολής» σε βάρος της πριν από την κρίση κυρίαρχης πολιτικής για τη
συνοχή και την ισόρροπη ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην στενά οικονομική πτυχή της ανταγωνιστικότητας, οι
πρόσφατες μειώσεις του ΑΕΠ στις τρεις πρωτεύουσες και τις τρεις χώρες συνοδεύεται από μείωση
των επενδύσεων, τόσο των ξένων (ΑΞΕ), όσο και των συνολικών (ΑΕΠΚ), αλλά και μείωση της
προτιθέμενης αξίας και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Η κλαδική διάρθρωση της
οικονομίας τους φαίνεται να βελτιώνεται εφόσον περιορίζεται η συμμετοχή των τομέων που είναι
κυρίως εσωστρεφείς, όπως οι κατασκευές και μία σειρά από υπηρεσίες, όμως αυτό δεν αποτελεί
«θετική επίπτωση», εφόσον δεν αυξάνονται οι επενδύσεις σε εξωστρεφείς τομείς, ούτε - ιδίως-
βελτιώνεται ριζικά η διάχυση της τεχνολογίας και καινοτομίας στην οικονομία, ούτε αναπτύσσονται
ιδιαίτερα οι κλάδοι της οικονομίας που έχουν στρατηγική σημασία.

1Βλέπε στην Ενότητα 2 την διαίρεση των τριών ΜΠ σε ζώνες



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

65

Η εξειδίκευση των τριών χωρών στο πλαίσιο της ΕΕ και του κόσμου σε προϊόντα και
υπηρεσίες χαμηλής ανταγωνιστικότητας, κάτι που ίσχυε, αν και σε χαμηλότερο βαθμό, για τις τρεις
πρωτεύουσες, δεν φαίνεται να μεταβάλλεται.

Το ανθρώπινο δυναμικό των τριών χωρών και, ακόμα περισσότερο των τριών πρωτευουσών,
αποτελούσε ένα συγκριτικά ισχυρό σημείο τους. H παραγωγικότητα της εργασίας ήταν, συγκριτικά
με τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις τους, αρκετά υψηλή, ενώ στην περίοδο της κρίσης, έστω
βραχυπρόθεσμα, τείνει να μειώνεται.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων στην προ της
κρίσης περίοδο γρήγορης οικονομικής διεύρυνσης στις τρεις χώρες με ατμομηχανή την ανάπτυξη
των πρωτευουσών -ιδίως στις περιπτώσεις της Σόφιας και του Βουκουρεστίου- οι τρεις
πρωτεύουσες συσσώρευσαν, έστω και αποσπασματικά, κινητήριους παράγοντες εν δυνάμει
ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως, ενδεικτικά ο χρηματοπιστωτικός
τομέας της Αθήνας (και της Ελλάδας) όπως και ο τουρισμός και ορισμένοι κλάδοι των υπηρεσιών
που αναπτύχθηκαν και στις τρεις πρωτεύουσες και χώρες, σε συνάρτηση με τη βελτίωση των
υποδομών τους σε μεταφορές (που δεν εξετάστηκε εδώ) και επικοινωνίες.

Σε αυτές τις συνθήκες, η χωρική ενσωμάτωση στο επίπεδο της ΝΑΕ μέσω της ενδυνάμωσης
του αναπτυξιακού άξονα Αθήνα – Σόφια – Βουκουρέστι φαίνεται να παρουσιάζει τα ίδια αν όχι
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα συγκριτικά με την περίοδο πριν από την κρίση. Μπορεί να συμβάλλει
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα του αναπτυξιακού προτύπου των τριών
χωρών μέσω της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειάς τους και μάλιστα μίας εξωστρέφειας λιγότερο
εξαρτημένης από τον Κοινοτικό «βορρά» και κατά συνέπεια λιγότερο ασταθούς σε περιόδους
κρίσης, άρα και περισσότερο ανθεκτικού στην περίπτωση που η αμφιβολία για το κατά πόσον ο
«βορράς» θα στηρίξει την ουσιαστική σύγκλιση του «νότου» θα συνεχίζεται.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των μεταναστών

επιχειρηματιών στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά.
Στόχος είναι να διερευνηθεί πρωτίστως εάν οι μετανάστες επιχειρηματίες είναι ενημερωμένοι

και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και ακολούθως εάν στην
καθημερινότητά τους εφαρμόζουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και από τι εξαρτάται αυτό.

Από την έρευνα των στοιχείων προέκυψε ότι ο Δήμος Πειραιά φαίνεται ευαισθητοποιημένος σε
θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Έχει προχωρήσει σε δράσεις και αναπτυξιακά έργα που θα
αναδείξουν και θα βελτιώσουν το περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των μεταναστών πολιτών. Η
επιτόπια έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρηματίες μετανάστες στην περιοχή του Πειραιά τονώνουν την
τοπική οικονομία, αυξάνοντας την καταναλωτική ζήτηση και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Σε
κάποιο ποσοστό παρουσιάζονται περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι. και συμβάλλουν θετικά στη
βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά.

Η εργασία καταλήγει σε προτάσεις σχετικά με την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει από το
Δήμο Πειραιά για περεταίρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μεταναστών που ζουν, κατοικούν
και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πάνω στις δράσεις που γίνονται για τη βιωσιμότητα του τόπου
και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι από τους
μετανάστες επιχειρηματίες έχουν τη διάθεση μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή, δεδομένου ότι στην
πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες και έχουν παιδιά.

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματίες μετανάστες, βιώσιμη ανάπτυξη, Πειραιάς

Εισαγωγή

Η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα κοινωνικά φαινόμενα
που σχεδόν όλες οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει, είτε ως χώρες αποστολής είτε ως χώρες υποδοχής
μεταναστών. Από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της νεωτερικής μετανάστευσης, προκύπτει
εύλογα η διάκριση μεταξύ οικονομικού μετανάστη και πολιτικού πρόσφυγα. Έτσι, με τον όρο
«οικονομικός μετανάστης» νοείται το μέλος εκείνο μιας κοινωνίας που εγκαταλείπει εκούσια τη
χώρα του για να εγκατασταθεί προσωρινά ή μόνιμα σε μια άλλη χώρα, συνήθως περισσότερο
αναπτυγμένη οικονομικά, με στόχο την αναζήτηση εργασίας. Αντίθετα, με τον όρο «πολιτικός
πρόσφυγας» νοείται το μέλος εκείνο μιας κοινωνίας που εγκαταλείπει ακούσια τη χώρα του, λόγω
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων, διώξεων και σοβαρών καταστρατηγήσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, για να αναζητήσει άσυλο στους κόλπους μιας άλλης κοινωνίας που δεν αντιμετωπίζει,
τουλάχιστον κατά κανόνα, αυτά τα προβλήματα (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003).

mailto:mitoula@hua.gr
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Με κριτήριο το εάν η μετανάστευση πραγματοποιείται στα γεωγραφικά όρια της εθνικής
επικράτειας, διακρίνεται σε διεθνή και εσωτερική μετανάστευση. Η διεθνής μετανάστευση είναι η
κίνηση από το ένα κράτος προς το άλλο, ενώ η εσωτερική μετανάστευση είναι η κίνηση εντός των
ορίων του ίδιου κράτους.

Διαχρονικά, η μετανάστευση είναι απόλυτα συνυφασμένη τόσο με την ανάγκη για επιβίωση
όσο και με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Ως όρος, αναφέρεται στη μόνιμη ή προσωρινή
μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου.

Επομένως, η απόφαση ενός ατόμου για να μεταναστεύσει, συνδέεται κατά κύριο λόγο με
οικονομικούς παράγοντες. (Έμκε-Πουλοπούλου, 2007) Σχετίζεται απόλυτα:
- με τη δυνατότητα απασχόλησης ενός ατόμου στη χώρα του,
- τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας στη νέα χώρα την οποία κατευθύνεται,
- τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ χώρας αποστολής και χώρας υποδοχής,
- τον κίνδυνο απέλασής του (ιδιαίτερα στην περίπτωση που εισέρχεται παράνομα στη χώρα
υποδοχής),
- το οικονομικό και ψυχολογικό κόστος της μετακίνησής του στη χώρα υποδοχής. (Γεώρμας, 2009).

Η μετανάστευση διακρίνεται σε νόμιμη και παράνομη. Νόμιμοι μετανάστες θεωρούνται
εκείνοι οι οποίοι έχουν εισέλθει και παραμένουν νόμιμα στη χώρα, η παρουσία τους έχει
καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και είναι εφοδιασμένοι με την απαιτούμενη άδεια παραμονής
και εργασίας. Για την Ελλάδα, οι μετανάστες ξένης εθνικότητας διακρίνονται σε αυτούς που
προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι οποίοι έχουν δικαίωμα ελεύθερης
εγκατάστασης, και στους υπηκόους τρίτων χωρών, για την είσοδο και παραμονή των οποίων στη
χώρα απαιτείται διαδικασία προέγκρισης. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ο αριθμός των αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα
κυμαινόταν το 2008 μεταξύ 172.250 και 209.402 ατόμων. (Λιανός και συν., 2008).

Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι σημερινές κοινωνίες και αυτό γιατί «ενώ η μετανάστευση προσφέρει μεν στα
διάφορα κράτη μεγάλες ευκαιρίες προς αξιοποίηση, συχνά καθίσταται πηγή σοβαρών
προβλημάτων» (Καβουνίδη και συν., 2003, σελίδα 12). Έτσι, η μετανάστευση έχει επιπτώσεις στις
χώρες που αποστέλλουν μετανάστες σε άλλες χώρες, διότι εξάγουν με αυτόν τον τρόπο εργατικό
δυναμικό. Επίσης, έχει επιπτώσεις και στις χώρες υποδοχής των μεταναστών, δηλαδή τις χώρες
εκείνες που δέχονται το αντίστοιχο εργατικό αυτό δυναμικό, το οποίο ψάχνει για εργασία. Οι
σημαντικότερες σχετίζονται με αλλαγές στον κοινωνικό ιστό και τους θεσμούς της χώρας υποδοχής,
δεδομένου ότι πραγματοποιείται ένα είδος πληθυσμιακής ανανέωσης.

Έτσι, οι μετανάστες, εκτός από οικονομική δραστηριότητα, αναπτύσσουν και κοινωνική,
πολιτιστική και περιβαλλοντική δραστηριότητα. Αφομοιώνονται και αφομοιώνουν και επηρεάζουν
την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής στην τοπική κοινωνία στην οποία εγκαθίστανται.
Συμβάλλουν, στο βαθμό που τους αναλογεί, στην εξέλιξη και την ποιότητα ζωής των σημερινών
γενεών, αλλά και των μεταγενεστέρων σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό
επίπεδο. Δηλαδή, οι μετανάστες επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου στον οποίο
εγκαθίστανται. (Economou, Mitoula, 2013)

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μιας άλλης μορφής οικονομική ανάπτυξη, που λαμβάνει υπόψη
την επάρκεια των φυσικών πόρων. (Έκθεση Brundland, 1987) Λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της
διατηρησιμότητας στο χρόνο, των βασικών συστατικών των φυσικών στοιχείων, καθώς και τις
άμεσες και μακροχρόνιες ανάγκες ενός τόπου. (Μητούλα, 2006) Στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, η βιώσιμη ανάπτυξη πήρε το χαρακτήρα συνολικών λύσεων σε
παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, όπως:
 προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις,
 ανακύκλωση των μη ανανεώσιμων υλικών
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 συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων
 προώθηση καταναλωτικών προϊόντων
 διαμόρφωση κουλτούρας βασισμένης στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την πολιτιστική

παράδοση κ.ά. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998)
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των μεταναστών

επιχειρηματιών στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά.
Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν οι μετανάστες επιχειρηματίες είναι ενημερωμένοι και

ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και εάν στην καθημερινότητά
τους εφαρμόζουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές.

1. Η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει συνολικά το φαινόμενο της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο
την οικονομική όσο και την κοινωνική πλευρά του σύνθετου αυτού φαινομένου. Αρχικά, η Συνθήκη
του Άμστερνταμ (1997) έδωσε εξουσίες στην Ε.Ε. στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης.
Έντεκα χρόνια αργότερα εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο «για τη Μετανάστευση και το Άσυλο»
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008. Με την έγκριση του παραπάνω
Συμφώνου, ελήφθησαν πέντε δεσμεύσεις, όπως: α) η οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους
μέλους, και η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, β) η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,
εξασφαλίζοντας την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα
διέλευσης, γ) η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων, δ) η συγκρότηση της
Ευρώπης ως χώρου ασύλου και ε) η δημιουργία σφαιρικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες
καταγωγής και διέλευσης, ευνοώντας τη συνέργια μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης
(http://www.ypes.gr/).

Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα της μετανάστευσης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η διατήρηση υψηλών επιπέδων απασχόλησης στην Ε.Ε. είναι
αδύνατη χωρίς τη μετανάστευση και ότι εάν οι οικονομικοί μετανάστες διαθέτουν τα ανάλογα
προσόντα, τότε μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ανισορροπιών
της εργασίας.

2. Η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας

Από τη δεκαετία του ΄80 η Ελλάδα άρχισε να γίνεται χώρα προέλευσης μεταναστών κυρίως
από ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Αργότερα, μετά την κατάρρευση του «Ανατολικού Μπλοκ»
στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, παρατηρήθηκε μεγάλη εισροή μεταναστών από χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα από γειτονικές όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Έτσι, η πλειοψηφία των μεταναστών στην Ελλάδα προήλθε από Βαλκανικές χώρες με
επικρατέστερη την Αλβανία. Τα αίτια αυτής της υπεροχής της Αλβανικής υπηκοότητας
ερμηνεύονται τόσο από τη γειτνίαση με την Ελλάδα, όσο και από τη δεινή οικονομική κατάσταση
της εν λόγω χώρας τα τελευταία χρόνια. (www.statistics.gr, ΕΣΥΕ, στοιχεία 2011)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απογραφές πληθυσμού που έχουν
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από το 1951 έως και το 2001, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι ο
αριθμός των ξένων υπηκόων στη χώρας αυξάνεται. Η μεγαλύτερη, όμως, αύξηση σημειώνεται τη
δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 1991 μέχρι εκείνη του 2001, όπου ο αριθμός των
ξένων υπηκόων στην Ελλάδα έφτασε τις 797.093, από 167.276 που ήταν το 1991 (βλ.Πίνακα 1).
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, οι Έλληνες υπήκοοι στην Ελλάδα είναι 10.815.197.
Όμως δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί επίσημα στοιχεία για τους ξένους υπηκόους.

http://www.ypes.gr/
http://www.statistics.gr
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Πίνακας 1: Πληθυσμός της Ελλάδας, κατά υπηκοότητα, στα έτη των απογραφών
Έτος Έλληνες υπήκοοι Ξένοι υπήκοοι στην

Ελλάδα
Πραγματικός πληθυσμός

στην Ελλάδα στο εξωτερικό
1951 7.602.230 37.413 30.571 7.632.801
1961 8.333.817 71.925 54.736 8.388.553
1971 8.767.073 218.908 92.568 8.859.641
1981 9.568.993 98.343 171.424 9.740.417
1991 10.092.624 41.910 167.276 10.259.900
2001 10.166.987 39.608 797.093 10.964.080

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Αποτελέσματα Απογραφών

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε, η Ελλάδα το 2015 θα έχει περίπου 14,5
εκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους τα 3,5 εκατομμύρια θα είναι αλλοδαποί μη προερχόμενοι
από τη σημερινή σύνθεση κρατών - μελών της Ε.Ε. (Λιαργκόβας, 2007).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Ε.Ε.Δ.) της Ε.Σ.Υ.Ε. για το
2007 (Β΄ τριμήνου), περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας έχουν
αλβανική υπηκοότητα. Δεύτερη μεγάλη κατηγορία μεταναστών αποτελούν όσοι προέρχονται από
Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρωσία και Ουκρανία, οι οποίοι στις κατηγορίες του
εργατικού δυναμικού αναλογούν στο 25% των μεταναστών, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το 20%
του πληθυσμού αυτών. Τέλος, οι προερχόμενοι από το Πακιστάν και την Κύπρο προσεγγίζουν το
ποσοστό του 3% του συνολικού αριθμού των μεταναστών.

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα ότι στις 12 από τις 20 υπηκοότητες, ο
πληθυσμός άνω των 15 ετών αναλογεί σε μεγάλο μέρος του συνολικού πληθυσμού. Εξίσου μεγάλη
είναι και η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό άνω των 15 ετών.

Πίνακας 2: Οι κυριότερες υπηκοότητες των μεταναστών κατά κατηγορία, 2007

Υπηκοότητα Πληθυσμός
Πληθυσμός
15 ετών &

άνω

Εργατικό
Δυναμικό

Απασχο-
λούμενοι Άνεργοι Μη

Ενεργοί

%
Συμμετ.

Εργ.
Δυν./

Πληθυσ
μό 15 &

άνω

%
Ανεργία

ΑΛΒΑΝΙΑ 352,780 262,408 186,76 172,597 14,159 75,652 71,2% 7,6%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 26,593 24,995 20,72 19,002 1,722 4,271 82,9% 8,3%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 22,982 20,354 15,930 14,844 1,086 4,424 78,3% 6,8%
ΠΟΛΩΝΙΑ 19,181 14,809 11,152 10,449 703 3,657 75,3% 6,3%
ΓΕΩΡΓΙΑ 18,728 16,337 12,645 10,665 1,970 3,702 77,3% 15,6%

ΡΩΣΙΑ 17,239 15,210 10,471 9,410 1,061 4,739 68,8% 10,1%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 15,142 13,521 10,461 9,613 848 3,060 77,4% 8,1%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 9,154 9,051 8,910 8,585 325 141 98,4% 3,6%

ΚΥΠΡΟΣ 9,137 9,137 1,819 1,046 763 7,328 19,8% 42,2%
ΑΡΜΕΝΙΑ 6,669 5,162 3,901 3,901 - 1,261 75,6% -

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 6,513 6,073 2,884 2,884 - 3,189 47,5% -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,491 5,386 2,765 2,280 475 2,631 51,2% 17,2%

ΙΡΑΚ 4,921 4,410 3,459 2,566 883 961 78,2% 25,6%
ΣΥΡΙΑ 4,512 4,512 4,326 4,326 - 186 100% -
ΙΝΔΙΑ 3,011 2,270 1,749 1,528 221 521 77,0% 12,6%
Η.Π.Α 2,612 2,326 1,171 1,171 - 1,155 50,3% -
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2,538 2,537 2,011 2,011 - 526 79,3% -
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 2,488 2,488 2,412 2,412 - 76 96,9% -

ΤΟΥΡΚΙΑ 1,978 1,753 1,298 786 512 455 74,0% 39,4%
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 815 815 671 671 - 144 82,3% -
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡ. 48,226 40,084 25,179 23,420 1,759 14,905 62,4% 7,0%
ΣΥΝΟΛΟ 580,709 463,638 330,654 304,169 26,485 132,984 71,3% 8,0%

ΣΥΜΜΕΤ. (%) 5,40 5,04 6,72 6,73 6,65 3,10 - -

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Ε.Ε.Δ. 2007 (Β΄ τριμήνου), Επεξεργασία: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Γ.
Κρητικίδης)

Στον παρακάτω Πίνακα 3 καταγράφεται η απασχόληση των μεταναστών κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι από τους 304.169 απασχολούμενους μετανάστες, οι
165.753 δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή το 54,5% του συνόλου τους.

Πίνακας 3: Η απασχόληση των μεταναστών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 2007

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας Απασχο-
λούμενοι

Συμμετοχή στην
απασχόληση της

χώρας (%)

Ποσοστιαία κατανομή
της απασχόλησης (%)

Α. Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία 14.848 2,9 4,9
Β. Αλιεία 578 3,8 0,2
Γ. Ορυχεία και λατομεία 256 1,4 0,1
Δ. Μεταποιητικές βιομηχανίες 44.867 8,0 14,8
Ε. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κλπ 627 1,6 0,2
ΣΤ. Κατασκευές 107.904 27,4 35,5
Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 26.127 3,3 8,6
Η. Ξενοδοχεία και εστιατόρια 32.197 10,1 10,6
Θ. Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 5.603 2,1 1,8
Ι. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 482 0,4 0,2
Κ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας κλπ 10.144 3,4 3,3
Λ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ 1.669 0,4 0,5
Μ. Εκπαίδευση 2.140 0,7 0,7
Ν. Υγεία και κοινωνική μέριμνα 3.481 1,4 1,1
Ξ. Άλλες δραστηριότητες 5.162 3,2 1,7
Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά 48.084 70,1 15,8
Ξένη Υπηκοότητα 304.169 6,7 100

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ. 2007 (Β΄ τριμήνου), Επεξεργασία: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε..Ε-Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Γ.
Κρητικίδης)

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η επίδραση της
μετανάστευσης στο ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας υποδοχής, δηλαδή στην
προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας, τείνει να είναι θετική. Έρευνες έχουν δείξει ότι η θετική
επίδραση στο Α.Ε.Π. μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, στη
βελτίωση των επιδόσεων σε ορισμένους κλάδους παραγωγής, άρα και στη βελτίωση της
κερδοφορίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης αλλά και των εξαγωγών, και
ακόμη στη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα υποδοχής, η οποία συνεπάγεται και
αύξηση της απασχόλησης των ντόπιων εργαζομένων. (Λιαργκόβας, 2007) (Σαρρής και Ζωγραφάκης
1999), (Κόντης, Ζωγραφάκης, Μητράκος 2006)
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Οι μετανάστες, συνήθως, απασχολούνται σε εργασίες στις οποίες δεν ανταγωνίζονται τους
Έλληνες, επομένως, δεν καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας τις οποίες διεκδικούν Έλληνες. Ο
μεγαλύτερος όγκος αυτών των εργασιών βρίσκεται στον αγροτικό τομέα και σε ορισμένες
ειδικότητες του κλάδου της οικοδομής. Συνήθως, οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως εργασιακή
δύναμη χαμηλής ειδίκευσης, γι’ αυτό και δέχονται χαμηλότερες αμοιβές.

3. Μετανάστες Επιχειρηματίες στην Ελλάδα

Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, οι μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα επιζητώντας καλύτερες
οικονομικές συνθήκες από τις χώρες τους και εργάστηκαν κυρίως και αρχικά ως εργάτες. Αρκετοί
από αυτούς, σύντομα άνοιξαν επιχειρήσεις. Οι συνθήκες δεν ήταν πάντα εύκολες, καθώς
αντιμετώπισαν προβλήματα χρηματοδοτήσεων από το κράτος, γλωσσικούς φραγμούς, έλλειψη
επαρκούς γνώσης για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και των προωθητικών ενεργειών, περιορισμό
σε συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται από τις
καθημερινές αγορές (www.epp.eurostat.ec.europa.eu). Οι περισσότεροι μετανάστες δημιούργησαν
την επιχείρησή τους κυρίως με αποταμίευση και δραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο τροφίμων και
ρουχισμού και συχνά με προϊόντα από τη χώρα προέλευσής τους. Κάποιοι άλλοι
δραστηριοποιήθηκαν ως μικροπωλητές.

Σε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και μετά από έρευνα που έγινε και
παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης διαπιστώνεται ότι
οι περισσότερες εγγραφές στο Επιμελητήριο, έγιναν από μετανάστες που ίδρυσαν την επιχείρησή
τους για οικονομικούς λόγους, με εξαίρεση τους κινέζους που έρχονται στην Ελλάδα με έτοιμα
σχέδια (επιχειρηματικοί μετανάστες). Την εποχή εκείνη καταγράφονται 615 εγγεγραμμένες
επιχειρήσεις αλβανών μεταναστών, 598 εγγραφές κινέζων μεταναστών και 347 κυπρίων
μεταναστών. Από τις υπόψη επιχειρήσεις, το 42,65% δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, το
40,7% στο χονδρικό εμπόριο, το 5,5% στις κατασκευές και περίπου το 2% σε κλάδους που αφορούν
το εμπόριο, τη συντήρηση και την επισκευή αυτοκινήτων και μηχανών. (ΕΒΕΘ, 2007).

4. Η περίπτωση του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής. Με βάση την απογραφή του 2011,
έχει μόνιμο πληθυσμό 163.688 κατοίκους, που τον καθιστά τον πέμπτο μεγαλύτερο δήμο της
Ελλάδας και τον δεύτερο μεγαλύτερο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Η έκτασή του
είναι 10.865 τ.χμ. και η πυκνότητα του μονίμου πληθυσμού είναι 15.065,62 κάτοικοι ανά
τετρ.χιλιόμετρο. Ο Δήμος Πειραιά ιδρύθηκε το 1835 και αποτέλεσε έναν από τους δήμους στους
οποίους διαιρέθηκε αρχικά η Αττική. (Βλ.Χάρτη 1)

Σήμερα αποτελείται από τις περιοχές Αγία Σοφιά (Μανιάτικα), Άγιος Βασίλειος, Άγιος
Νείλος, Βούρλα, Βρυώνη, Γούβα του Βάβουλα, Δημοτική αγορά, Ευαγγελίστρια, Ζέα (Πασαλιμάνι),
Ηλεκτρικός (συνοικία) ή Λεμονάδικα, Καμίνια, Καλλίπολη, Καρβουνιάρικα, Κοπή, Καστέλλα,
Μικρολίμανο, Νέο Φάληρο, Ξαβέρη, Παλιατζίδικα, Παπαστράτος, Πειραϊκή, Πηγάδα, Προφήτης
Ηλίας, Ρετσίνα, Τερψιθέα, Τρούμπα, Υδραίικα, Φρεαττύδα, Χατζηκυριάκειο και Ψυττάλεια
(www.peiraiasnet.gr).

Το κέντρο της πόλης του Πειραιά απέχει 12 χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο της Αθήνας
και συνδέεται με αυτήν με πολλά μέσα μεταφοράς όπως λεωφορεία, τρόλλεϋ, ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, τραμ, προαστιακό σιδηρόδρομο και στο μέλλον με τις γραμμές του μετρό.
Παράλληλα, το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο χωρίζεται σε επιβατικό, εμπορικό και επισκευαστικό,
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης σε επιβατική κίνηση.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Όσον αφορά στη δημογραφική εξέλιξη του Δήμου Πειραιά, παρατηρείται αύξηση του
δημοτικού πληθυσμού από το 1836, έτος της πρώτης απογραφής του δήμου, μέχρι σήμερα.

Πίνακας 4: Δημοτικός πληθυσμός Πειραιά

1836 1920 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
1.011 133.482 186.088 183.957 187.458 196.389 182.671 175.697 163.688

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιά (1836-1896), Απογραφές Ε.Σ.Υ.Ε. (1920-2011)

Ο Δήμος Πειραιά αντιμετωπίζει πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αστικές πυκνοδομημένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Κάποια από αυτά
είναι η επέκταση της δόμησης στους φυσικούς χώρους του δήμου, με αποτέλεσμα ελάχιστοι να είναι
οι ανοιχτοί χώροι και περιορισμένος ο χώρος στις πλατείες. Επίσης, δεδομένου ότι ο Πειραιάς είναι
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, είναι πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας. Αυτό σημαίνει
συνεχή κυκλοφορία αυτοκινήτων και μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο Δήμος Πειραιά, έχοντας αντιληφθεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα και θέτοντας ως
στόχο τη βιωσιμότητα της πόλης, έχει σχεδιάσει έργα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την
ποιότητα ζωής των δημοτών, τα οποία ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγρ. Ανάπτυξης 2012-14:
 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ενεργειακής αξιοποίησης
 Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 Πλήρης αξιοποίηση των ακτών
 Παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανάπλασης
 Δημιουργία πρότυπου περιβαλλοντικού πάρκου
 Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων
 Καθαρισμός και αξιοποίηση ακάλυπτων οικοπέδων και εγκαταλειμμένων κτισμάτων
 Ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης
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 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 Φροντίδα απροστάτευτων ζώων
 Επικαιροποίηση πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
 Δημιουργία θεσμού οδοκαθαριστού της γειτονιάς
 Ανάπτυξη πρασίνου
 Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος
 Βελτίωση πυροπροστασίας
 Αντιμετώπιση ρύπανσης από τα ζώα

Όσον αφορά στους μετανάστες, ο Δήμος Πειραιά έχοντας αντιληφθεί το μεγάλο ποσοστό
τους, έχει αναπτύξει δράσεις για την προστασία τους και την ένταξή τους στο Δήμο. Στα πλαίσια
αυτά δημιουργήθηκε το 2005 το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά (Α.Σ.Μ.Π.). Παράλληλα,
δημιουργήθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ένταξης και Περίθαλψης
Αλλοδαπών Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου
(Φ.Ε.Κ.1784/τ΄Β/27-8-2009). Τα παραπάνω έγιναν στα πλαίσια μιας νέας μεταναστευτικής
πολιτικής «που στοχεύει σε μια κοινωνία ασφάλειας, ειρήνης και ανθρωπιάς»(www.pireasnet.gr/).

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, καταγράφεται τόσο ο οικονομικά ενεργός όσο και ο μη
ενεργός πληθυσμός αλλοδαπών του Δήμου Πειραιά, κατά υπηκοότητα, για το έτος 2001. Κρίνεται
σκόπιμο να επισημανθεί ότι στο δήμο του Πειραιά, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,
κατοικούν αλλοδαποί από 115 ξένες χώρες, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι
υπηκοότητες με τη μεγαλύτερη αλλοδαπή πληθυσμιακή συμμετοχή στο δήμο.

Πίνακας 5: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός αλλοδαπών Δήμου Πειραιά, κατά
υπηκοότητα

Υπηκοότητα Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη
ενεργοί

ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι

Αίγυπτος 422 401 21 81 503
Αλβανία 4959 4560 399 3233 8192
Αρμενία 133 119 14 97 230

Βουλγαρία 200 186 14 72 272
Γεωργία 81 75 6 43 124

Γιουγκοσλαβία 60 48 12 42 102
Η.Π.Α 82 71 11 126 208

Ηνωμένο Βασίλειο 87 84 3 81 168
Ινδία 102 92 10 5 107
Ιράκ 86 75 11 88 174

Κύπρος 132 122 10 240 372
Μολδαβία 54 48 6 36 90

Μπαγκλαντές 184 155 29 13 197
Ουκρανία 181 164 17 93 274
Πακιστάν 593 547 46 29 622
Πολωνία 108 99 9 73 181
Ρουμανία 195 178 17 108 303

Ρωσία 160 148 12 118 278
Συρία 87 81 6 25 112

Φιλιππίνες 89 87 2 25 114
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 620 556 64 506 1126

ΣΥΝΟΛΟ 8615 7896 719 5162 13777
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή 2001

Παρατηρείται ότι από το σύνολο των 13.777 αλλοδαπών, οι 8.615 είναι οικονομικά ενεργοί,
δηλαδή ποσοστό 62,5%. Από αυτούς, απασχολούνται οι 7.896, κάτι που υποδηλώνει ένα ποσοστό
ανεργίας για τους αλλοδαπούς που κατοικούν στον Πειραιά, της τάξεως του 8,34%. Επίσης, εύκολα

http://www.pireasnet.gr/
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παρατηρεί κανείς και την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των Αλβανών στον αριθμό των
απασχολούμενων αλλοδαπών (4.560), όπου αποτελούν το 57,7% αυτών.

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απασχολούμενοι αλλοδαποί του Δήμου Πειραιά, κατά
υπηκοότητα και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, κατά αντιστοιχία του Πίνακα 5.

Πίνακας 6: Απασχολούμενοι αλλοδαποί Δήμου Πειραιά, κατά υπηκοότητα και ομάδες κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας

Υπηκοότητα

Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
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Αίγυπτος 5 0 65 1 161 112 26 2 9 20 401
Αλβανία 18 1 709 5 1433 908 186 8 1085 207 4560
Αρμενία 0 0 36 0 14 31 2 1 28 7 119

Βουλγαρία 0 0 19 0 13 30 7 0 111 6 186
Γεωργία 0 0 12 0 4 19 4 2 31 3 75

Γιουγκοσλαβία 0 0 1 0 10 5 8 0 18 6 48
Η.Π.Α 0 0 6 0 2 17 9 1 30 6 71

Ην. Βασίλειο 0 0 4 0 3 11 22 5 32 7 84
Ινδία 2 0 37 1 10 19 11 0 6 6 92
Ιράκ 1 0 18 0 8 26 11 0 5 6 75

Κύπρος 0 0 11 1 8 26 22 3 45 6 122
Μολδαβία 0 0 1 0 5 13 1 0 25 3 48

Μπαγκλαντές 1 0 81 0 16 37 3 0 5 12 155
Ουκρανία 0 0 10 0 13 28 6 0 95 12 164
Πακιστάν 3 3 272 0 72 99 51 0 22 25 547
Πολωνία 0 2 12 0 38 13 5 0 26 3 99
Ρουμανία 0 0 32 0 27 55 20 1 37 6 178

Ρωσία 1 0 32 0 11 25 19 0 53 7 148
Συρία 2 1 16 0 17 20 10 1 5 9 81

Φιλιππίνες 1 0 1 0 1 16 17 0 48 3 87
ΛΟΙΠ. ΧΩΡΕΣ 1 0 69 1 38 163 86 10 169 19 556
ΣΥΝΟΛΟ 35 7 1444 9 1904 1673 526 34 1878 386 7896

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Απογραφή 2001

Από τον Πίνακα 6 προκύπτει ότι οι απασχολούμενοι αλλοδαποί του Δήμου Πειραιά
δραστηριοποιούνται κυρίως σε τέσσερις ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
(μεταποιητικές βιομηχανίες, κατασκευές, εμπόριο - επισκευές - εστιατόρια - ξενοδοχεία, λοιπές
υπηρεσίες). Πιο συγκεκριμένα, στις μεταποιητικές βιομηχανίες δραστηριοποιείται το 18% των
απασχολούμενων αλλοδαπών του δήμου, στις κατασκευές το 24,1%, στην ομάδα «εμπόριο,
επισκευές, εστιατόρια, ξενοδοχεία» το 21,1% και στις «λοιπές υπηρεσίες» το 23,7% αυτών.

Η τελευταία απογραφή του 2011 δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει λεπτομερή στοιχεία για να
συγκριθούν οι μεταβολές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Όμως, σύμφωνα με στοιχεία από το
δήμο Πειραιά, οι σημερινοί οικονομικά ενεργοί μετανάστες είναι 6.723. (βλ.Πίνακα 7)
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Πίνακας 7. Σημερινοί ενεργοί οικονομικοί μετανάστες δήμου Πειραιά.

ΑΓ.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 704
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤ. 1 ΑΛΒΑΝΙΑ 3467
ΑΛΓΕΡΙΑ 3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4 ΑΡΜΕΝΙΑ 136
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 3 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 1
ΒΙΕΤΝΑΜ 2 ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΓΕΓΟΒΙΝΗ 1 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 25
ΓΕΩΡΓΙΑ 119 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛ.(ΣΕΡΒ.-ΜΑΥΡ.) 17 ΓΚΑΝΑ 37
ΓΟΥΙΝΕΑ 1 ΔΗΜΟΚΡ. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 1 ΔΟΜΙΝΙΚΑ 3
ΔΟΜΙΝΙΚ. ΔΗΜΟΚΡ. 23 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 1 ΗΠΑ 21
ΙΑΠΩΝΙΑ 6 ΙΝΔΙΑ 158 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 4
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 6 ΙΡΑΚ 10 ΙΡΑΝ 11
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 4 ΙΣΡΑΗΛ 4 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 15
ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1 ΚΑΝΑΔΑΣ 1 ΚΕΝΥΑ 2
ΚΙΝΑ 40 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 2 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 15
ΚΟΝΓΚΟ 1 ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ) 11 ΚΟΥΒΑ 24
ΚΡΟΑΤΙΑ 3 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 24 ΛΙΒΑΝΟΣ 24
ΛΙΒΥΗ 9 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 1 ΜΑΡΟΚΟ 9
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 3 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1 ΜΕΞΙΚΟ 7
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 109 ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 138 ΜΥΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜ.) 1
Ν.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤ. 2 ΝΕΠΑΛ 4 ΝΙΓΗΡΙΑ 3
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 5 ΟΝΔΟΥΡΑ 1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 19
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 289 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 602 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝ. ΑΡΧΗ 1
ΠΑΝΑΜΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 5 ΠΕΡΟΥ 3
ΠΡ.ΓΙΟΥΓΓ.ΔΗΜ. ΜΑΚ. 10 ΡΟΥΑΝΤΑ 3 ΡΩΣΙΑ 169
ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1 ΣΕΡΒΙΑ 19 ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒ. 1
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 1 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 ΣΟΥΔΑΝ 2
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 30 ΣΥΡΙΑ 115 ΤΑΫΛΑΝΔΗ 13
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 12 ΤΟΥΡΚΙΑ 15 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 1
ΤΥΝΗΣΙΑ 6 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 153 ΧΙΛΗ 8
ΣΥΝΟΛΟ 6.723
Πηγή: Δήμος Πειραιά

5. Επιτόπια Έρευνα

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με
ερωτηματολόγια στο Δήμο Πειραιά. Στόχος ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρηματίες
μετανάστες της περιοχής είναι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Η έρευνα απευθύνθηκε στους μετανάστες επιχειρηματίες του
Δήμου. Οι ερευνητές εκπόνησαν την έρευνα με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα
Αλλοδαπών του Δήμου Πειραιά (Νοέμβριος 2011). Σε αυτά αναφέρονταν η διεύθυνση της
επιχείρησης, τα τηλέφωνα κ.ά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 64 είναι οι μετανάστες που τους έχει
χορηγηθεί άδεια για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στον Πειραιά λειτουργούν
έντεκα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, έντεκα περίπτερα, οκτώ οβελιστήρια, επτά
αναψυκτήρια, έξι καφενεία, τέσσερα μικτά καταστήματα τροφίμων, τρία ψιλικατζίδικα, τρία
εστιατόρια, δύο παντοπωλεία, δύο ψαροταβέρνες, δύο πιτσαρίες, δύο οινομαγειρεία, ένα πρατήριο
έτοιμων φαγητών, ένα κρεοπωλείο και ένα οπωροπωλείο, στα οποία ιδιοκτήτες είναι αλλοδαποί.

Από τους ιδιοκτήτες των 64 παραπάνω καταστημάτων, δεκαέξι είναι Αλβανοί, δώδεκα
Κινέζοι, οκτώ Αιγύπτιοι, έξι Ρουμάνοι, έξι Αρμένιοι, πέντε Ρώσοι, πέντε Πακιστανοί, τρεις Ινδοί,
ένας από Βιετνάμ, ένας από Βραζιλία και ένας από τη Χιλή. Όσον αφορά το φύλο των ιδιοκτητών
των καταστημάτων αυτών, οι γυναίκες ιδιοκτήτριες αποτελούν ποσοστό περίπου 12,5% του
συνόλου αυτών, καθώς είναι μόλις οκτώ.

Η φύση της έρευνας ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από
την πλειοψηφία των παραπάνω καταστημάτων. Στα ερωτηματολόγια ανταποκρίθηκαν 26 αλλοδαποί
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καταστηματάρχες, δηλαδή ποσοστό 40,62%. Συγκεκριμένα, απάντησαν αλλοδαποί ιδιοκτήτες από
τέσσερα περίπτερα, τέσσερα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, τρία οβελιστήρια, τρία
αναψυκτήρια, τρία εστιατόρια, τρία καφενεία, δύο παντοπωλεία, δύο ψιλικατζίδικα, μια
ψαροταβέρνα και ένα οινομαγειρείο.

Από τους αριθμούς αυτούς, προκύπτει μια σχετικά αναλογική εκπροσώπηση της κάθε
κατηγορίας στο σύνολο των καταστημάτων η οποία, σε συνδυασμό με τη φύση των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου, επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συμβολή των
καταστημάτων αυτών στη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά.

Δημιουργήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου χωρισμένες σε τρία μέρη. Το
πρώτο αφορούσε προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων όπως εθνικότητα, φύλο, ηλικία, χρόνο
διαμονής στην Ελλάδα κ.ά. Το δεύτερο μέρος είχε ερωτήσεις σχετικές με την προστασία του
περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δηλαδή εάν γνωρίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), εάν χρησιμοποιούν οικολογικούς λαμπτήρες, εάν ανακυκλώνουν κ.ά.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα στοιχεία της επιχείρησης, Τα χρόνια λειτουργίας της, εάν
απασχολούν υπαλλήλους και πόσους, εάν η οικονομική κρίση τους έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Τα ερωτήματα απαντήθηκαν προσωπικά από τον κάθε ιδιοκτήτη. Παρόλο που το
ερωτηματολόγιο ήταν απλό για να γίνεται κατανοητό, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν
δυσκολίες, διότι οι περισσότεροι μετανάστες δεν γνώριζαν καλά ελληνικά. Επίσης, ενώ υπήρξε
ενημέρωση, δίσταζαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις λόγω δυσπιστίας. Από τα 64 ερωτηματολόγια
απαντήθηκαν τα 26.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο
του 2011, δηλαδή κατά την περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά
προβλήματα.

6. Αποτελέσματα

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των μεταναστών προέρχονται από την Αλβανία
και αμέσως μετά την Κίνα (βλ.Γράφημα 1). Στην πλειοψηφία τους είναι άντρες (βλ.Γράφημα 2),
ηλικίας 40-50 ετών (βλ.Γράφημα 3). Όσον αφορά στη μόρφωσή τους, στην πλειοψηφία τους είναι
απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Γράφημα 4).

Το 77% αυτών είναι έγγαμοι (βλ.Γράφημα 5) και το 77% έχουν παιδιά (βλ.Γράφημα 6).
Το 88% του δείγματος κατοικεί στα όρια του Δήμου Πειραιά (βλ. Γράφημα 7). Στο

μεγαλύτερο ποσοστό τους οι βασικοί λόγοι εγκατάστασης στην περιοχή Πειραιά ήταν οικονομικοί
(βλ. Γράφημα 8). Δηλαδή είναι οικογενειάρχες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο δήμο με προοπτική
μονιμότητας.

Η κύρια ενέργεια που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους είναι το πετρέλαιο (βλ. Γράφημα
9), δηλαδή χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση των κτιρίων.

Για την αδειοδότηση της επιχείρησής τους δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα
γραφειοκρατίας (βλ. Γράφημα 10)

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων λειτουργούν 1-4 χρόνια (βλ. Γράφημα
11).

Το 77% αυτών δηλώνουν ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει τη λειτουργία της Επιχείρησή
τους (βλ.Γράφημα 12)

Σε ερώτηση για το αν απασχολούν άλλα άτομα στην επιχείρησή τους, η πλειοψηφία
απάντησε θετικά. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι στις εν λόγω Επιχειρήσεις απασχολούνται
συνολικά 71 άτομα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι αλβανοί, ακολουθούν οι κινέζοι και στη
συνέχεια οι αιγύπτιοι (βλ.Γράφημα 13)

Στην ερώτηση εάν γνωρίζουν την ύπαρξη της ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α. απάντησε θετικά το 69%
του δείγματος (βλ.Γράφημα 14)
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Το περιβάλλον είναι ένας παράγοντας ο οποίος φαίνεται να τους απασχολεί, αφού ένα
ποσοστό (69%) ανακυκλώνει (βλ.Γράφημα 15). Βέβαια, η πλειοψηφία αυτών ανακυκλώνει
πλαστικό, και ακολούθως γυαλί, χαρτί και τέλος αλουμίνιο. (βλ.Γράφημα 16).

Σε ερώτηση για την κατανάλωση νερού, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ερωτώμενων δήλωσαν
ότι ο λόγος της μη υπερκατανάλωσης αυτού είναι περιβαλλοντικός (βλ. Γράφημα 17). Επίσης, ένα
πολύ μικρό ποσοστό αυτών ασχολείται με τις περιβαλλοντικές ενέργειες του Δήμου (19% του
δείγματος) (βλ. Γράφημα 18)

Σε ερώτηση σχετικά με τους λαμπτήρες φωτισμού που χρησιμοποιούν, ένα ποσοστό της
τάξεως του 58% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί οικολογικούς λαμπτήρες (βλ. Γράφημα 19) Σε επόμενη
ερώτηση για το λόγο που δεν χρησιμοποιούν οικολογικούς λαμπτήρες απάντησαν για λόγους
οικονομικούς, δεδομένου ότι οι οικολογικοί λαμπτήρες είναι ακριβότεροι από τους συμβατικούς.
(βλ. Γράφημα 20)

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιο είδος ενέργειας είναι ΑΠΕ απάντησαν η ηλιακή το 100% του
δείγματος, το φυσικό αέριο το 77% και το πετρέλαιο το 7,7%. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι ένα
ποσοστό του δείγματος δεν είναι καλά πληροφορημένο για τα θέματα των ΑΠΕ. (βλ. Γράφημα 21)

Τέλος, το 46% αυτών, διαθέτουν αυτοκίνητο (βλ. Γράφημα 22), δηλαδή οι μισοί περίπου
από αυτούς δεν εξυπηρετούνται αποκλειστικά με μέσα συγκοινωνίας για τις μετακινήσεις τους.

Γράφημα 1. Εθνικότητα Γράφημα 2. Φύλο

Γράφημα 3. Ηλικία Γράφημα 4. Εκπαίδευση

Γράφημα 5. Οικογενειακή κατάσταση Γράφημα 6. Εάν έχουν παιδιά
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Γράφημα 7. Κατοικία στο Δήμο Πειραιά Γράφημα 8. Λόγος διαμονής στο δήμο

Γράφημα 9. Είδος ενέργειας για θέρμανση Γράφημα 10. Ευκολία στην αδειοδότηση
της επιχείρησης

Γράφημα 11. Έτη λειτουργίας της Γράφημα 12. Προβλήματα από την
οικονομική Επιχείρησης κρίση

Γράφημα 13.Εθνικότητα εργαζομένων στην Γράφημα 14. Εάν γνωρίζουν την
Επιχείρηση ΚΟ.Δ.ΕΚ.Ε.Π.Α.Π.

Γράφημα 15. Εάν ανακυκλώνουν Γράφημα 16. Υλικά που ανακυκλώνουν
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Γράφημα 17. Λόγος μη κατανάλωσης νερού Γράφημα 18. Συμμετοχή στις
περιβαλλοντικές ενέργειες του δήμου

Γράφημα 19. Χρήση οικολογικών Γράφημα 20. Ο λόγος που χρησιμοποιούν
λαμπτήρων για φωτισμό λαμπτήρες για φωτισμό

Γράφημα 21. Ποιο από τα παρακάτω είδος Γράφημα 22. Διαθέτουν αυτοκίνητο
ενέργειας είναι ΑΠΕ

Συμπεράσματα

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει θετικά το ζήτημα των μεταναστών και θεωρεί ότι εάν οι

οικονομικοί μετανάστες διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, τότε η συμβολή τους μπορεί να είναι
θετική στη χώρα στην οποία εγκαθίστανται.

Η Ελλάδα έγινε τα τελευταία χρόνια πόλος έλξης των μεταναστών, οι οποίοι αναζητούσαν
εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι οικονομικοί μετανάστες σήμερα αποτελούν ένα
σημαντικό μέρος του πληθυσμού που ζει στη χώρα και υποστηρίζει την ελληνική οικονομία.
Αρκετοί από αυτούς εξελίχθηκαν και δημιούργησαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό το απέδειξε η
παρούσα έρευνα, όπου διαπίστωσε ότι υπάρχουν 64 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα
όρια του δήμου Πειραιά.

Από την έρευνα των στοιχείων προέκυψε ότι ο Δήμος Πειραιά φαίνεται ευαισθητοποιημένος
σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Έχει προχωρήσει σε δράσεις και αναπτυξιακά έργα που θα
αναδείξουν και θα βελτιώσουν το περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Ταυτόχρονα,
εντάσσει τους μετανάστες στην τοπική κοινωνία, εφόσον δημιούργησε το Ανοικτό Σχολείο αλλά και
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την ΚΟ.Δ.Ε.Κ.Ε.Π.Α.Π.. Επίσης, έχει προχωρήσει σε έκδοση αρκετών αδειών για επιχειρήσεις
μεταναστών στα όρια του δήμου.

Παρόμοια έρευνα που διεξήχθη για τους επιχειρηματίες μετανάστες του Δήμου Ζωγράφου
έδειξε ότι δεν εντάσσονται στην τοπική κοινωνία και θεωρούν τους έλληνες ρατσιστές. Επίσης, δεν
είναι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. (Economou, Mitoula,
2013) Στο δήμο Πειραιά, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται. Το γεγονός αυτό οφείλεται,
ενδεχομένως, στο γεγονός ότι ο Πειραιάς είναι μεγάλο λιμάνι, πύλη εισόδου και εξόδου της
Ελλάδας. Επομένως, η κυκλοφορία και εγκατάσταση αλλοδαπών στα όρια του δήμου είναι μία
συνηθισμένη πρακτική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι αλλοδαποί συνήθισαν να ζουν και να
εργάζονται μαζί με τους έλληνες στον Πειραιά και σε πολλές περιπτώσεις έχουν προσαρμοστεί στην
ελληνική πραγματικότητα. Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι σε γενικές γραμμές οι επιχειρηματίες
μετανάστες στην περιοχή του Πειραιά, εντάσσονται στην τοπική κοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι αλλοδαποί
ιδιοκτήτες καταστημάτων στον Πειραιά, τονώνουν την τοπική οικονομία αυξάνοντας την
καταναλωτική ζήτηση και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Βέβαια, αυτές καλύπτονται κυρίως
από ομοεθνείς τους, αλλά κάποιες φορές και από Έλληνες, όπως στην περίπτωση Ελλήνων
εργαζόμενων που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Τέλος, ένα ποσοστό αυτών παρουσιάζονται περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και μπορεί να
υποστηριχθεί ότι συμβάλλουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά. Ο Δήμος μπορεί
να εντείνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
μεταναστών που ζουν, κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πάνω στις δράσεις που
γίνονται για τη βιωσιμότητα του τόπου και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε, αρκετοί
από τους μετανάστες επιχειρηματίες έχουν τη διάθεση μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή,
δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες και έχουν παιδιά.
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Περίληψη
Η εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στον Περιβαλλοντικό και Βιοκλιματικό

Ανασχεδιασμό των υπαίθριων χώρων μιας παραδοσιακής πόλης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η
πόλης της Καστοριάς. Εξετάζεται κυρίως η συμβολή υπαίθριων χώρων πρασίνου, μικρής κλίμακας,
στη βελτίωση του μικροκλίματος, των κοινωνικών σχέσεων και κατ΄ επέκταση στη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος της πόλης.

Το ζητούμενο είναι η επαναφορά μιας επιθυμητής ισορροπίας μεταξύ δομημένου
περιβάλλοντος και ελεύθερου χώρου, με στόχο την προσέγγιση όρων όπως είναι η κοινωνικότητα, ο
σεβασμός στο περιβάλλον και η ταυτότητα της πόλης.

Αρχικά καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των χώρων πρασίνου και αξιολογείται
ποσοτικά και ποιοτικά. Επίσης, καταγράφονται οι απόψεις των κατοίκων για τους ανοικτούς
πράσινους χώρους της περιοχής μελέτης. Προτείνεται η επανένταξη και διαμόρφωση των ελεύθερων
χώρων της περιοχής, με βάση τις αρχές που διέπουν τον Περιβαλλοντικό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό
στον αστικό υπαίθριο χώρο και πάνω στα ιδιαίτερα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της πόλης, με σκοπό
τη δημιουργία πρότασης για βελτίωση και αύξηση του αστικού πρασίνου και κατά συνέπεια τη
βελτίωση του μικροκλίματος.

Λέξεις Κλειδιά: Καστοριά, περιβαλλοντικός και βιοκλιματικός σχεδιασμός παραδοσιακής πόλης

Εισαγωγή

Οι παράμετροι που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το μικροκλίμα της πόλης, εντάσσονται σε
δύο κατηγορίες: α) Ανθρωπογενείς πηγές θερμότητας και ρύπανσης, β) Μορφολογικά
χαρακτηριστικά της πόλης.

Η ένταση της έκλυσης της ανθρωπογενούς θερμότητας εξαρτάται :
 Από την εποχή του έτους
 Τις κλιματικές συνθήκες και κατ’ επέκταση τις ανάγκες για θέρμανση και κλιματισμό
 Την πυκνότητα
 Το σύστημα δόμησης
 Οικονομικούς παράγοντες

Η συνολική εκλυόμενη θερμότητα από ανθρωπογενείς πηγές εξισώνεται περίπου το χειμώνα
με την ενέργεια που δέχεται η πόλη από τον ήλιο, γύρω στα 25 W/m

2
κατά μέσο όρο στην Ευρώπη

( Γιάννας, 2001).
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Τα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, άσφαλτος), τα οποία έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα,
καθώς και η ύπαρξη μεγάλων επιφανειών (δρόμοι, κτίρια), συμβάλουν στη συσσώρευση της
θερμότητας, καθώς δρούν ως θερμοσυσσωρευτές και ακτινοβολούν θερμότητα προς άλλες
επιφάνειες (Κοσμόπουλος, 2008).

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ενέργεια και ειδικότερα η καύση
υδρογονανθράκων, με τις συνεπαγόμενες θερμικές επιπτώσεις, έχουν ως αποτέλεσμα και την
έκλυση ρύπων, που έχουν και αυτοί επιπτώσεις στο αστικό μικροκλίμα. Τα λεγόμενα αέρια του
θερμοκηπίου, λειτουργούν σαν ένα είδος θερμομόνωσης πάνω από τον ιστό της πόλης με
αποτέλεσμα ένα θερμικό πλεόνασμα που συντελεί στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Επίσης τα σωματίδια που εκπέμπονται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και αιωρούνται
στην ατμόσφαιρα μειώνουν την φωτοδιαπερατότητά της με αποτέλεσμα την μείωση της έντασης της
ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος σε σύγκριση με ανάλογη επιφάνεια στην ύπαιθρο. Για
την Αθήνα εκτιμάται ότι η μείωση της συνολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας λόγω ρύπανσης
ανέρχεται σε 5-15%. Μια άλλη επίπτωση είναι ότι αλλάζει και η σύνθεση της ηλιακής ακτινοβολίας,
(μείωση άμεσης & αύξηση διάχυτης), με επιπτώσεις στο σχεδιασμό επηρεάζοντας την ανάγκη
ηλιοπροστασίας (Γιάννας, 2001).

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος που επηρεάζουν το αστικό
μικροκλίμα είναι :
• Η πυκνότητα και το σύστημα δόμησης
• Η γεωμετρία των φαραγγιών των δρόμων
• Οι κτιριολογικές και κτιριοδομικές παράμετροι
• Οι ιδιότητες των εξωτερικών επιφανειών
• Οι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι (ΠΣΠ60)

Παράγοντες διαφοροποίησης του αστικού μικροκλίματος από αυτό της υπαίθρου είναι:
 Προσωρινός ή μόνιμος αλληλοσκιασμός παρακείμενων επιφανειών, που έχει ως αποτέλεσμα τη

μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία μείωση επηρεάζει τον ηλιασμό και
κατά συνέπεια και τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε κτίρια και υπαίθριους χώρους το χειμώνα.
Το καλοκαίρι η μείωση αυτή είναι επιθυμητή και εξασφαλίζει συνθήκες θερμικής άνεσης στους
υπαίθριους χώρους και μείωση των απαιτούμενων για ψύξη στα κτίρια, ηλεκτρικών φορτίων.

 Αυξημένη απορρόφηση και αποθήκευση ηλιακής ακτινοβολίας από τον ιστό της πόλης με
αποτέλεσμα άνοδο των θερμοκρασιών. Τα χρησιμοποιούμενα, στην χώρα μας, οικοδομικά υλικά
και υλικά επίστρωσης εξωτερικών χώρων, έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα, με αποτέλεσμα
την συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, την οποία
αποδίδουν στον περιβάλλοντα ατμοσφαιρικό αέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω διαφοράς
θερμοκρασίας.

 Περιορισμένη ορατότητα του ουράνιου θόλου με αποτέλεσμα την περιορισμένη διαφυγή
θερμότητας μέσω ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, που αποτελεί και έναν από τους
κύριους τρόπους δροσισμού της γης και επίσης κατακράτηση μέρους της διαφεύγουσας
ακτινοβολίας από τα αέρια θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας ιδίως τη
νύχτα. Η περιορισμένη ορατότητα, οφείλεται τόσο στην παρουσία υψηλής και πυκνής δόμησης,
όσο και στα παραγόμενα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αέρια θερμοκηπίου και
αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία δημιουργούν πάνω από την επιφάνεια της πόλης, ένα είδος
θερμομόνωσης το οποίο απορροφά και επανεκπέμπει προς την γη την συσσωρευμένη στον
αστικό ιστό, θερμότητα.

 Ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ κτιρίων και των περιβαλλόντων χώρων που επηρεάζουν τις
θερμικές συνθήκες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων. Η θερμότητα που έχει
συσσωρευτεί στις επιφάνειες της πόλης, μεταφέρεται με μεταγωγή στον αέρα που τις περιβάλλει
και που κατά κανόνα είναι ψυχρότερος, ή μεταβιβάζεται προς τα υποκείμενα υλικά και χώρους,
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με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας τους και την επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής
άνεσης, στους χώρους αυτούς.

 Αλλοίωση της ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου, λόγω του ύψους και της πυκνότητας της
δόμησης που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αερισμού και δροσισμού της πόλης και την
κατακράτηση των παραγόμενων ρύπων.

 Μειωμένη περιεκτικότητα του ιστού σε πράσινο και σε νερό, που έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα και μείωση της σχετικής & απόλυτης υγρασίας. Το πράσινο,
μειώνει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, τόσο μέσω της σκίασης που προσφέρει, όσο και
μέσω της διαδικασίας εξατμισοδιαπνοής και το νερό, τόσο μέσω της αποθήκευσης μεγάλων
ποσοτήτων θερμότητας, όσο και μέσω της εξάτμισης.

 Μειωμένη εξάτμιση ως αποτέλεσμα της γρήγορης απορροής του νερού της βροχής λόγω των
σκληρών - μη υδροπερατών- χρησιμοποιούμενων υλικών και πτώση του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα λόγω αδυναμίας εμπλουτισμού του. Ενώ σε μια περιοχή χωρίς κτίσματα, κατά κανόνα
απορρέει επιφανειακά το 10-15% των νερών της βροχής, στις πόλεις απορρέει το 20-90%,
ανάλογα με την υφή και την πυκνότητα δόμησης και την κατανομή των βροχοπτώσεων (Ντάφης,
2001).

 Εισροή τεχνητής ενέργειας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η κίνηση των οχημάτων, η
θέρμανση - ψύξη και φωτισμός των κτιρίων, η λειτουργία βιομηχανιών κ.λ.π..

Σημαντικότερες επιδράσεις του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον
Οι διάφορες ευεργετικές επιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω τρεις

κατηγορίες (ΓΕΩΤΕ, Πράσινο στις πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση, 1998,σελ 28):
Α. Οικολογική προσφορά στο αστικό περιβάλλον
Β. Προσφορά σε κοινωνικό και αισθητικό επίπεδο
Γ. Προσφορά σε οικονομικό επίπεδο

Στην πρώτη κατηγορία όπου αναφερόμαστε στην οικολογική προσφορά του, στην εξυγίανση
του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, εννοούμε:
 Ρύθμιση της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας
 Καθαρισμός (φιλτράρισμα) του αέρα
 Ρύθμιση των συνθηκών φωτισμού - Αντιθαμβωτική προστασία
 Ρύθμιση των κατακρημνισμάτων και της υγρασίας του εδάφους
 Έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς της θερμοκρασίας
 Έλεγχος και μείωση των θορύβων
 Παραγωγή οξυγόνου
 Προστασία από τη ραδιενέργεια
 Έλεγχος της πορείας του ανέμου
 Έλεγχος των υδάτων επιφανειακής απορροής και συγκράτηση των εδαφών από διάβρωση.

Μια από τις σημαντικότερες επιδράσεις του πράσινου στο αστικό περιβάλλον είναι ότι
μειώνει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Οι φυτοκαλυμμένες επιφάνειες συχνά
παρουσιάζουν μεγαλύτερο συντελεστή albedo από τα δομικά υλικά, ενώ παράλληλα σκιάζουν και
εξατμισοδιαπνέουν μειώνοντας έτσι τη θερμοκρασία, λόγω της κατανάλωσης λανθάνουσας
θερμότητας εξάτμισης (Κοσμόπουλος, 2008).

Στη δεύτερη κατηγορία που κάνουμε λόγω για προσφορά του πράσινου σε κοινωνικό και
αισθητικό επίπεδο, εννοούμε:

 Αναψυχή
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 Επαφή με το φυσικό περιβάλλον και ενδυνάμωση των κοινωνικών συναναστροφών
 Προστασία με την παροχή οδών διαφυγής σε περιπτώσεις επικίνδυνων φυσικών φαινομένων (πχ.

σεισμός)
 Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 Οπτική απομόνωση και οπτικός έλεγχος
 Ιαματική προσφορά σε ασθενή άτομα
 Περιορισμός φαινομένων βίας
 Επίδραση σε ψυχολογικούς παράγοντες
 Λειτουργούν ως χωρόσημα συμβάλλοντας στον προσανατολισμό στον αστικό ιστό

Η τρίτη κατηγορία που αναφέρεται σε οικονομικά οφέλη περιλαμβάνει τα εξής:

 Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια
 Αύξηση της αξίας γης και συνεπώς των κατοικιών που βρίσκονται πλησίον των χώρων πρασίνου
 Οικονομικές απολαβές από την εκμετάλλευση των καρποφόρων δέντρων
 Συμβολή στον περιορισμό δαπανών από τον καθαρισμό των ρύπων της ατμόσφαιρας και του

νερού
 Αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας και βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Οι βασικές αρχές αειφόρου σχεδιασµού που θα πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό στον αστικό
ιστό, είναι (Αραβαντίνος Αθ., 1997):
 αξιοποίηση και προστασία των υπαρχόντων φυσικών και των ανθρωπογενών πόρων.
 εξοικονόµηση πόρων τόσο για την κατασκευή των πράσινων χώρων όσο και για τη λειτουργία

τους
 προστασία του περιβάλλοντος και µείωση των παραγόµενων ρύπων και απορριµµάτων.
 χρήση τοπικής χλωρίδας που είναι προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες.
 χρήση υλικών φυσικών προς το περιβάλλον.
 βιοκλιµατικό σχεδιασµό που αξιοποιεί τους µηχανισµούς της φύσης και εξασφαλίζει θερµική

άνεση σε κοινόχρηστους χώρους και κτήρια.
 σύνδεση του αστικού χώρου µε το περιαστικό πράσινο για τη διείσδυση της εξοχής στην πόλη.
 ανάπτυξη επικαλυπτόµενων υποδικτύων που να λειτουργούν ανεξάρτητα και συνδυαστικά και

εξυπηρετούν παράλληλες λειτουργίες όπως είναι η αναψυχή και οι καθηµερινές µετακινήσεις
(εξοικονοµώντας πόρους και µειώνοντας τους παραγόµενους ρύπους).

 ανασυγκρότηση της ήδη δοµηµένης περιοχής και προστασία της αδόµητης.

Στόχοι του πολεοδομικού σχεδιασμού αστικών αναπλάσεων, θα πρέπει να είναι:
 ΠροστασίαΠροστασία,, διατήρησηδιατήρηση καικαι ορθολογικήορθολογική διαχείρισηδιαχείριση φυσικώνφυσικών πόρωνπόρων καικαι οικοσυστημάτωνοικοσυστημάτων
 ΟρθολογικήΟρθολογική χρήσηχρήση ενεργειακώνενεργειακών αποθεμάτωναποθεμάτων μέσωμέσω τωντων σχεδίωνσχεδίων χρήσηςχρήσης γηςγης
 ΠροώθησηΠροώθηση πολιτικήςπολιτικής σχεδιασμούσχεδιασμού τηςτης αστικήςαστικής ανάπτυξηςανάπτυξης μεμε βάσηβάση τηντην ενεργειακήενεργειακή απόδοσηαπόδοση
 ΜείωσηΜείωση τουτου φυσικούφυσικού διαχωρισμούδιαχωρισμού τωντων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων καικαι σύνδεσησύνδεση τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης μεμε τατα μέσαμέσα

μεταφοράςμεταφοράς..
 ΣυνδυασμόςΣυνδυασμός διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων χρήσηςχρήσης γηςγης σεσε κλίμακακλίμακα πουπου νανα επιτρέπειεπιτρέπει μιαμια λογικήλογική επιλογήεπιλογή τωντων

υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι τωντων λοιπώνλοιπών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων..
 ΕγκατάλειψηΕγκατάλειψη τηςτης πολιτικήςπολιτικής τηςτης άναρχηςάναρχης ανάπτυξηςανάπτυξης περιοχώνπεριοχών μημη συνδεδεμένωνσυνδεδεμένων,,

απομακρυσμένωναπομακρυσμένων..
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 ΧωροθέτησηΧωροθέτηση επαγγελματικώνεπαγγελματικών ζωνώνζωνών ήή άλλωνάλλων δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων σεσε περιοχέςπεριοχές κατάλληλακατάλληλα
επιλεγμένεςεπιλεγμένες καικαι μεμε εύκοληεύκολη πρόσβασηπρόσβαση μεμε μέσαμέσα μαζικήςμαζικής μεταφοράςμεταφοράς..

 ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση σεσε θέματαθέματα κατανάλωσηςκατανάλωσης καικαι εξοικονόμησηςεξοικονόμησης ενέργειαςενέργειας..
 ΣυνδυασμόςΣυνδυασμός πολεοδομικούπολεοδομικού σχεδιασμούσχεδιασμού μεμε ενεργειακόενεργειακό σχεδιασμόσχεδιασμό --δίκτυαδίκτυα υποδομήςυποδομής-- επιλογήεπιλογή

κατάλληλωνκατάλληλων ενεργειακώνενεργειακών δικτύωνδικτύων ύστεραύστερα απόαπό μελέτημελέτη ενεργειακήςενεργειακής ζήτησηςζήτησης καικαι διερεύνησηδιερεύνηση τουτου
τοπικάτοπικά διαθέσιμουδιαθέσιμου δυναμικούδυναμικού τωντων ανανεώσιμωνανανεώσιμων πηγώνπηγών ενέργειαςενέργειας..

Παράμετροι βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων αστικών χώρων που στοχεύουν στη
Θερμική, Οπτική και Ακουστική άνεση
 Αστική Μορφολογία
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία
 Αερισμός – αεροπροστασία
 Φυσικός αερισμός - Δροσισμός μέσω εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας
 Φυσικός φωτισμός
 Ιδιότητες των εξωτερικών επιφανειών και των δομικών υλικών
 Έλεγχος του θορύβου
 Επίδραση νερού και βλάστησης στο μικροκλίμα
 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Καστοριά είναι η πόλη της Β.Δ Μακεδονίας και πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού. Είναι
αμφιθεατρικά χτισμένη πάνω σε χερσόνησο και περιβάλλεται από τη λίμνη που έχει υψόμετρο 620μ.

Στα πλαίσια της μελέτης διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Ανάγκες / επιθυμίες πληθυσμού - αστικό πράσινο
 Περίοδο Οκτώβριο - Δεκέμβριο του 2008
 Συμμετείχαν 40 άτομα
 52% γυναίκες και το 48% άνδρες
 Δείγμα τυχαίο
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ΣΤΟΧΟΙ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Αύξηση του πρασίνου και αντικατάσταση σκληρών επιφανειών με πράσινο και υλικών φιλικών
στο περιβάλλον.

 Τοποθέτηση σκιάστρων (πέργκολες) σε όλες τις περιοχές παρέμβασης.
 Επιφάνειες νερού για αύξηση δροσισμού.
 Βελτίωση των δημόσιων ανοιχτών χώρων όσον αφορά τα υλικά επίστρωσης, τον εξοπλισμό, την

ποιότητα και την ποσότητα του πρασίνου και ενοποίησή τους σε δίκτυο.
 Ανάπλαση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και όπου είναι εφικτό, ενοποίησή τους για

δημιουργία κοινόχρηστου πράσινου και σύνδεσή τους με το δίκτυο δημόσιων ανοιχτών χώρων.
 Πεζοδρομήσεις ή μετατροπή δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας με ανάλογες κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις. Βελτιώσεις του οδικού δικτύου σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 Χρήση κενών οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στα σημεία όπου κρίνεται

απαραίτητο.
 Φυτεύσεις ταρατσών, τυφλών τοίχων και εξωτερικών χώρων υφιστάμενων κτιρίων .

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ– ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει τη διερεύνηση και παρουσίαση των δυνατοτήτων
παρέμβασης, στην πόλη της Καστοριάς και ειδικότερα στην παλιά πόλη, στους ανοικτούς χώρους,
με στόχο τη βελτίωση του εξοπλισμού, την ποιότητα και την ποσότητα του πράσινου και ενοποίησή
τους σε δίκτυο, που θα περιλαμβάνει και τους χώρους ιδιαίτερης ιστορικής πολιτισμικής και
φυσικής αξίας.

Στους ανοικτούς χώρους οι παρεμβάσεις που θα προτείνουμε, έχουν ως στόχο την
ενσωμάτωση των χώρων στον ιστό της πόλης, να είναι προσιτοί στους πολίτες, να ικανοποιούν τις
ανάγκες τους, καθώς και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του μικροκλίματος και της άνεσης. Οι



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…………….……Τεύχος 1 /2013

90

προτάσεις αφορούν παρεμβάσεις - ανάπλασεις σε: πλατείες, αύλειους χώρους των εκκλησιών, των
σχολείων, παιδικές χαρές, δρόμους, ακάλυπτα οικοδομικά τετράγωνα, χώρους στάθμευσης, μέσα
στη πόλη της Καστοριάς, παραθέτοντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης.

Ενδεικτικά θα αναλυθεί η πρόταση ανάπλασης πλατείας και πεζόδρομου μέσα στον αστικό
ιστό της πόλης:

Α. Ανάπλαση της πλατείας «Ντολτσό» στην πόλη της Καστοριάς

Εικόνες1 :Υφιστάμενη κατάσταση πλατείας «Ντολτσό» στην παλιά πόλη της Καστοριάς
Βασικά χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής πρότασης θα είναι:
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 η αντικατάσταση όλων των σκληρών υλικών επίστρωσης της πλατείας, απομάκρυνση της
βάσης από μπετόν και η χρήση φιλικών υλικών, που θα εντάσσονται στον παραδοσιακό
χαρακτήρα της περιοχής και θα βελτιώνουν τις βιοκλιματικές συνθήκες.

 η αύξηση του πράσινου, με τη φύτευση δένδρων, θάμνων, αναρριχώμενων, εποχιακών φυτών
και τη δημιουργία χλοοτάπητα που θα καλύπτει και θα ενοποιεί τους χώρους. Στόχος είναι η
όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη του εδάφους με πράσινο, καθώς αυτό επιδρά θετικά στο
μικροκλίμα της περιοχής, δεσμεύοντας το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία και παίρνει
μέρος στις διάφορες διεργασίες εξτμισοδιαπνοής για την ανάπτυξή τους, διαδικασία που
αποφορτίζει τον αέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον εμπλουτίζει με υδρατμούς.

 η αύξηση του εξοπλισμού, με σημεία ξεκούρασης, την κατασκευή πέργολας για τη δημιουργία
χώρων σκίασης που θα διευκολύνουν και παρατείνουν την παραμονή στο χώρο δημιουργώντας
συνθήκες άνεσης, καθώς και την ένταξη στοιχείων νερού ώστε να ενισχύεται ο φυσικός
δροσισμός.

Αναλυτικότερα με βάση το σχέδιο 1:
Προτείνουμε τη δημιουργία πλατείας πρασίνου όπου θα υπάρχουν διάδρομοι σύνδεσης και

επικοινωνίας με τα διάφορα σημεία της πλατείας και της γύρω περιοχής. Τα υλικά επίστρωσης των
διαδρόμων θα είναι σχιστολιθικές πλάκες τοποθετημένες πάνω στο έδαφος και με τέτοιο τρόπο
ώστε να αναπτύσσεται βλάστηση στους αρμούς. Παράλληλα, το μέγεθος της πλάκας θα είναι
ικανοποιητικό, έτσι ώστε να διευκολύνει τη κυκλοφορία των πεζών. Οι σχιστολιθικές πλάκες έχουν
χαμηλό δείκτη ανακλαστικότητας (8 - 25%) και αυτό αποτρέπει τη δημιουργία προβλημάτων
θάμπωσης.

Για το σκιασμό της πλατείας επιλέγονται πλατάνια και σφενδάμια τα οποία φυτεύονται
ανατολικά και δυτικά της πλατείας για τη δημιουργία άνετων περιβαλλοντικών συνθηκών τη θερινή
περίοδο όλες τις ώρες της ημέρας και την προσέλκυση χρηστών ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες.
Παράλληλα, κατασκευάζεται ξύλινη πέργκολα στο ανατολικό μέρος της πλατείας, ενώ στο
νοτιοδυτικό χωροθετείται κιόσκι. Στο χώρο κάτω από τη πέργκολα και το κιόσκι τοποθετούνται
τραπεζόπαγκοι, έτσι ώστε να αποτελέσουν σημεία στάσης και ξεκούρασης για τους επισκέπτες.

Ακόμα, τοποθετούνται καθιστικά σε διάφορα σημεία στο χώρο της πλατείας όπου υπάρχει
σκίαση από τα δένδρα .

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το κιόσκι είναι ξύλο για το σκελετό και τα καθίσματα,
κεραμίδι για τη σκεπή (προστασία από βροχές) και επίστρωση του εδάφους με φυσική πέτρα (υλικό
με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια). Παράλληλα θα γίνει φύτευση με αναρριχώμενα φυτά (γιασεμί,
αγιόκλιμα) από τη δυτική κυρίως πλευρά, ώστε να ανακόπτονται οι δυτικοί άνεμοι, και θα
αναπτύσσονται κατακόρυφα και πάνω από τη σκεπή, με σκοπό να δημιουργούν συνθήκες
δροσισμού και θερμικής άνεσης τους θερινούς μήνες.

Οι είσοδοι της πλατείας είναι τέσσερις, διαμορφώνονται σκαλοπάτια προκειμένου να
διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών, καθώς και κεκλιμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να
κινούνται άνετα και με ασφάλεια άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι είσοδοι είναι οριοθετημένοι με
δενδρολίβανο (Posmarinus offisinalis), φυτό διακοσμητικό, ενδημικό, αρωματικό με πλούσια
ανθοφορία, λιτοδίαιτο και αειθαλές. Οι είσοδοι συνδέονται με πλακόστρωτο δρομάκι που διατρέχει
όλη την πλατεία και συνδέει τους επιμέρους χώρους (μικρή λίμνη) καθώς και τα σημεία στάσης
(κιόσκι, πέργκολες) σχέδιο 1.
Για την κατασκευή του πλακόστρωτου θα χρησιμοποιηθούν σχιστολιθικές πλάκες χρώματος
ανοικτού γκρι, έτσι ώστε οι επιφανειακές θερμοκρασίες που αναπτύσσουν κάτω από την επίδραση
της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη θερμή θερινή περίοδο να είναι κοντά στις θερμοκρασίες αέρα Η
τοποθέτηση θα γίνει πάνω στο έδαφος και αφήνοντας αρμούς όπου θα αναπτύσσεται βλάστηση,
έτσι ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση του νερού, εμπλουτίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα
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Στο κέντρο της πλατείας τοποθετείται μικρή λίμνη, η οποία θα συνεισφέρει στο δροσισμό
του αέρα και μαζί με τη σκίαση και τη βλάστηση θα δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Γύρω
από την επιφάνεια νερού διαμορφώνεται πλακόστρωτο, όπου θα τοποθετηθούν μικρές πέργκολες με
καθίσματα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να ξεκουράζονται, εξασφαλίζοντάς
τους συνθήκες θερμικής άνεσης. Στη βάση της πέργκολας φυτεύονται αναρριχώμενα, τα οποία θα
αναπτυχθούν πάνω από αυτές, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη σκίαση και στο δροσισμό.

Μετά το πλακόστρωτο διαμορφώνεται επιφάνεια με χαλίκι, όπου θα φυτευτούν κατάλληλα
φυτά, που απολαμβάνουν το φως και τα ξερά εδάφη, όπως φόρμιο, ασπλένιο, αλχεμίλλια, αγιούγκα
και βεμπάσκο. Το χαλίκι λειτουργεί για τα φυτά σαν ένα φυσικό φυτώριο, με φυσιολογικό
αποτέλεσμα ένα ανεπιτήδευτο σχήμα.

Η υδάτινη επιφάνεια ενισχύει το δροσισμό του χώρου καθώς συμβάλει στην αύξηση του
εξατμιστικού δροσισμού. Παρουσιάζοντας μικρή ανακλαστικότητα, έως 30% τις περιόδους με
μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία και μεγάλη απορροφητικότητα που μπορεί να φθάσει έως και 90%. Η
απορρόφηση, ενεργοποιεί συγχρόνως την εξάτμιση από την επιφάνεια του ύδατος, με αποτέλεσμα
τη μετρίαση των εξωτερικών θερμοκρασιών και την επίτευξη συνθηκών άνεσης στο χώρο.

Ακτινωτά γύρω από την επιφάνεια νερού θα δημιουργηθούν νησίδες πρασίνου, όπου θα
φυτευτούν στο κέντρο αυτών πιτόσπορος, ευφοβία, χοΐζια, ελαιόπρινος, βουτλέια και ιβίσκος, ενώ
περιμετρικά αυτών θα φυτευτούν φυτά χαμηλότερης ανάπτυξης, οπως υπέρικος, ελέαγκος, ακάνθα ,
σέλο, βερβερίδα, λεβάντα, ελίχρυσος.

Στη Βόρεια και ΒΔ πλευρά της πλατείας θα φυτευτούν αειθαλή θάμνοι, έτσι ώστε να
ανακόπτονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Ειδικότερα, θα φυτευτούν δάφνη, τάξος και βιβούρνο,
θάμνοι που έχουν γρήγορη ανάπτυξη μεγάλη αντοχή στους παγετούς και στους ανέμους,
προσφέροντας ικανοποιητική ανεμοπροστασία στο χώρο. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς θα
φυτευτούν σφενδάμια και πλατάνια, προκειμένου να δημιουργούν σκιασμό κατά τους θερινούς
μήνες .

Στη νοτιοανατολική οριογραμμή της πλατείας θα γίνει χωροθέτηση της ξύλινης πέργκολας
και φύτευση αναρριχώμενων φυτών (αγιόκλημα, γιασεμί) τα οποία το καλοκαίρι με το πλούσιο
φύλλωμά τους θα δημιουργούν συνθήκες σκιασμού στο χώρο κάτω από τις πέργκολες, έτσι ώστε
να διευκολύνεται η παραμονή των επισκεπτών. Βορειοανατολικά θα γίνει δενδροφύτευση
φυλλοβόλων (πλατάνια, σφενδάμια), τα οποία σχηματίζουν πυκνό φύλλωμα και κατά τη θερινή
περίοδο θα εξασφαλίζουν την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέποντας στους νότιους
ανέμους να εισρέουν μέσω των χαμηλών ανοιγμάτων κάτω από το φύλλωμα και να δημιουργούν
συνθήκες δροσισμού. Τη χειμερινή περίοδο, απαλλαγμένα τα δένδρα από το φύλλωμά τους, θα
επιτρέπουν τον επιθυμητό ηλιασμό του χώρου της πλατείας.

Τέλος, σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της πλατείας θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας, και
προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μείγμα Festuca arundinacea και Paspalum vaginatatum. Το μείγμα
αυτό επιλέχτηκε διότι είναι πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία, αντέχει σε μεγάλο εύρος εδαφών στο
κρύο και στις υψηλές θερμοκρασίες. Αντέχει στη σκιά, στην εδαφική αλατότητα, παρουσιάζει
αυξημένη αντοχή στο πάτημα και δεν απαιτεί υψηλό επίπεδο συντήρησης.

Στόχος του σχεδιαγράμματος φύτευσης είναι η συνεισφορά των φυτών στο χώρο όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Δίνοντας έμφαση στις ιδιότητες των φυτών (αειθαλή, φυλλοβόλα, με άνθηση,
χαμηλής ή ψηλής ανάπτυξης), δημιουργούμε φυτευτικές ομάδες με εναλλαγές χρωμάτων και
σχημάτων, όπως το χρώμα των λουλουδιών ή από το φθινοπωρινό φύλλωμα σε ανοιξιάτικες
αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.

Στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας υπάρχει κρήνη η οποία θα αναμορφωθεί με στόχο
να ενταχθεί καλύτερα στην όλη ανάπλαση της πλατείας.

Στο χώρο της πλατείας προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύων φωτισμού, άρδευσης, ύδρευσης
με πόσιμο νερό και ενός δικτύου με μικρά καναλέτα κάτω από το έδαφος, που θα συλλέγουν το
βρόχινο νερό σε υπόγεια δεξαμενή, προκειμένου να αξιοποιηθεί για το πότισμα των φυτών. Η
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εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης, θα αξιοποιεί τα συλλεχθέντα όμβρια ύδατα, θα
εγκατασταθεί δε σε όλο το χώρο της πλατείας. Συνιστάται η χρήση ψεκαστήρων που αποκρύπτονται
(Pomp up), ώστε όταν δεν είναι σε λειτουργία να αποφεύγονται τραυματισμοί και να
ενεργοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες. Τέλος, θα τοποθετηθεί λιθόκτιστη βρύση με πόσιμο νερό,
για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών.

Σχέδιο 1: Πρόταση ανάπλασης της πλατείας «Ντολτσό» στην πόλη της Καστοριάς

Β. Ανάπλαση του πεζόδρομου «Ηπείρου» στη πόλη της Καστοριάς

Εικόνες 2 :Υφιστάμενη κατάσταση δρόμου «Ηπείρου» στην παλιά πόλη Καστοριάς

Ο δρόμος βρίσκεται στη παλιά πόλη και στη βορειοδυτική πλευρά της πλατείας Ντολτσό. Η
οδός Ηπείρου έχει προσανατολισμό Β-Ν και συνεχίζει με προσανατολισμό Α-Δ χρησιμοποιείται για
τη διέλευση αυτοκινήτων και πεζών και είναι επιστρωμένος με σχιστολιθικές πλάκες. Μετατρέπεται
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σε πεζόδρομο, έτσι ώστε ο πεζός να μπορεί να περιηγηθεί στην παλιά πόλη με ασφάλεια και άνεση.
Στο κομμάτι με κατεύθυνση Β-Ν οι συνθήκες θερμικής άνεσης είναι καλές, ενώ η αναλογία ύψους
κτιρίων - πλάτους οδού είναι ικανοποιητική (υ / π= 6 / 6=1). Παρατηρείται όμως έλλειψη
βλάστησης, έτσι προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες θερμικής άνεσης δημιουργούμε σε όλο
το μήκος της οδού, νησίδα πρασίνου στο μέσο αυτής έτσι ώστε σχεδόν να τη διχοτομεί, αφήνοντας
στη μια πλευρά πλάτος 3μ για την μετακίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο,
πυροσβεστική). Θα φυτευτεί πιτόσπορος διαμορφωμένος σε δένδρα μέσα σε λάκκους οι οποίοι θα
καλύπτονται με σχάρα, εναλλάξ με την κατασκευή πέτρινων παρτεριών όπου θα φυτευτούν φυτά
μεσαίας και χαμηλής ανάπτυξης πολυετή και ετήσια (πικροδάφνη, βιβούρνο, πυξάρι, σέδο,
μεσημεράκι, πανσέδες, σάλβια). Η επιλογή αειθαλών – φυλλοβόλων και πολυετή – ετήσια γίνεται
για να έχουμε βλάστηση καθόλη τη διάρκεια του έτους, περισσότερη το καλοκαίρι και πιο
περιορισμένη το χειμώνα, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε σκίαση το καλοκαίρι και καλύτερο ηλιασμό
το χειμώνα. Ακόμα, χωροθετούμε ξύλινες πέργολες με χρήση αναρριχώμενων φυλλοβόλων φυτών
(αμπέλοψη, κισσός, αγιόκλημα, γιασεμί), ανάμεσα στα παρτέρια, όπου θα διευκολύνεται η στάση
των πεζών

Τα αναρριχώμενα φυτά σκιάζουν και στολίζουν τις διαδρομές και στάσεις των πεζών,
στηριζόμενα σε ελαφρά φέροντα στοιχεία αναρρίχησης και περιέλιξης από ξύλο, προκειμένου να
συνάδουν με την τοπική παραδοσιακή τεχνοτροπία. Κατά μήκος του πεζόδρομου και κάτω από τις
πέργολες, τοποθετούνται καθίσματα προκειμένου να διευκολύνεται η στάση και ανάπαυση των
πεζών.

Ακόμα, σε διάφορα σημεία των δρόμων σε όλη την έκταση της παλιάς πόλης
κατασκευάζονται βρύσες, με πόσιμο νερό, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η ένταξη μιας βρύσης,
εκτός από λειτουργικό στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο αισθητικού και μορφολογικού
ενδιαφέροντος, καθώς και σημείο αναφοράς και στάσης στην όλη διαμόρφωση.

Η πλακόστρωση με σχιστόλιθο, κρίνεται ικανοποιητικής ποιότητας, συμβατή με τον
παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και καλής θερμικής συμπεριφοράς. Όμως, ο τρόπος με τον
οποίο είναι τοποθετημένη, δημιουργεί συνθήκες στεγανότητας, εμπόδισης εισροής των υδάτων στον
υδροφόρο ορίζοντα. Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες και να έχουμε εμπλουτισμό του
υδροφόρου ορίζοντα, προτείνεται:
 επανατοποθέτηση της πλάκας με σχηματισμό αρμών και εν ξηρώ τοποθέτηση, για ανάπτυξη

βλάστησης στα κενά, ή
 παλαιωμένοι κυβόλιθοι, εν ξηρώ τοποθέτηση, για ανάπτυξη ποώδους βλάστησης στους αρμούς.

Στο κομμάτι της οδού με προσανατολισμό Α-Δ θα γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις, θα
τοποθετηθούν όμως περισσότερες πέργκολες, καθώς και προσθήκη πυκνών σκιανθεκτικών
θαμνώνων, φυλλοβόλων ή αειθαλών, κατά μήκος της οδού προκειμένου να εξασφαλιστούν
καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ το χειμώνα να
επιτρέπεται η πρόσπτωση της ηλιακή ακτινοβολίας. Η οδός είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή
ακτινοβολία καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς σκίαση, λόγω του προσανατολισμού και της
έλλειψης βλάστησης

Η παρουσία δένδρων στο δρόμο, μειώνει τον κίνδυνο δημιουργίας καναλιού, καθώς ο
άξονας του δρόμου είναι παράλληλος με τη διεύθυνση του ανέμου που είναι βόρειοι από
Σεπτέμβριο μέχρι Απρίλιο, διότι λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως φράγματα, διασπώντας την
πορεία του σε μικρότερα τμήματα.
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Σχέδιο 2: Πρόταση ανάπλασης πεζόδρομου «Ηπείρου» στην πόλη της Καστοριάς

Τέλος, θα γίνει εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος του δρόμου, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ικανοποιητικός φωτισμός του χώρου, ενώ οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αξιολόγηση των ποιοτικών ωφελειών που προκύπτουν από τις προτεινόμενες επεμβάσεις

 Οι επεμβάσεις στους υφιστάμενους υπαίθριους χώρους, θα αναβαθμίσουν την περιβαλλοντική,
κοινωνική και αισθητική τους αξία, παρέχοντας συνθήκες θερμικής, ακουστικής και οπτικής
άνεσης.

 Η ρύθμιση του ηλιασμού - σκιασμού στους υπαίθριους χώρους με τις παρεμβάσεις που γίνονται,
βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν
τους χώρους αυτούς καθημερινά και όλες τις εποχές του έτους.

 Η αντικατάσταση των υλικών επιστρώσεων, με άλλα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, αυξάνει
τη διαβροχή και τον αερισμό του εδάφους, μειώνει την επιφανειακή απορροή των υδάτων,
ενισχύει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και μειώνει την θάμπωση.
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 Η απαλλοτρίωση κενών οικοπέδων για χώρους στάθμευσης, θα δώσει τη δυνατότητα στον
δρόμο να ανακτήσει την κυκλοφοριακή του ικανότητα.

 Οι επεμβάσεις στους ακάλυπτους των Ο.Τ., θα βοηθήσουν στη βελτίωση των μικροκλιματικών
συνθηκών τόσο σε επίπεδο κτιρίου, όσο και σε επίπεδο Δήμου.

 Οι παρεμβάσεις στον τομέα της κυκλοφορίας, στην περιοχή του Παλαιού Κέντρου και η
μετατροπή αυτών σε πεζόδρομους, θα εμποδίσουν τις διαμπερείς κινήσεις στην περιοχή και θα
δοθούν στους πεζούς.

Αξιολόγηση των ποσοτικών ωφελειών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις

1. Δείκτης επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους

Η μέγιστη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας δώματος δίνεται από την εξίσωση
(Lawrence Berkley Laboratory):

Τsmax = Tamax + [(1-r) x Io – Tsky x hr] / (hc + hr) (1)

όπου
• Τsmax: η μέγιστη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του δώματος σε ºC (και στην

προκειμένη περίπτωση το ζητούμενο μας - η μέγιστη θερμοκρασία της επιφάνειας της πλατείας).
• Tamax: η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα σε ºC.

r: η ανακλαστικότητα της εξωτερικής επιφάνειας του δώματος (της πλατείας).
Io: η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας δώματος
σε W/m2.

• Tsky: η θερμοκρασία του ουρανού (για απλοποίηση λαμβάνεται ίση με [Ταmax - 10] σε ºC.
• hr: ο συντελεστής θερμικής μετάβασης μέσω ακτινοβολίας της εξωτερικής επιφάνειας,

ο οποίος λαμβάνεται ίσος με το γινόμενο του συντελεστή θερμικής εκπομπής e (αποτελεί μέτρο
της ικανότητας μιας επιφάνειας να μεταδώσει θερμότητα με ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος)
επί 6,1 W/m2K που είναι ο αντίστοιχος συντελεστής ενός μελανού σώματος σε W/m2K.
• hc: ο συντελεστής θερμικής μετάβασης μέσω μεταφοράς που λαμβάνεται ίσος με 12,4
• W/m2K.

Με την εφαρμογή της παραπάνω εξίσωσης στις περιπτώσεις ανάπλασης, έχουμε:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ºC)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
(ºC)

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ(ºC)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΟΛΤΣΟ 63,05 61,7 1,58
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 63,66 60,83 2,83

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 72,04 58,24 13,80

Πίνακας 1: Σύγκριση δείκτη επιφανειακής θερμοκρασίας πριν και μετά τις αναπλάσεις

2. Δείκτης θερμικής άνεσης (ASV)

Δείκτη θερμικής άνεσης (ASV) - Ποσοστό ικανοποιημένων
• ASV = 0,036Tair_met + 0,0013 Sol_met – 0,038 V_met + 0,011 RH_met – 2,197
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 Tair_met: η θερμοκρασία του αέρα, λαμβάνεται η μέση μέγιστη θερμοκρασία αέρα για τον μήνα
Ιούλιο, (ο πιο θερμός μήνας του έτους) = 29,40C.

 Sol_met: η συνολική ηλιακή ακτινοβολία, (λαμβάνεται η δυσμενέστερη περίπτωση =1000 W.m-
2)

 V_met: η ταχύτητα του ανέμου m.sec-1 , λαμβάνονται συνθήκες άπνοιας =0,50 m/sec
 RH_met: η σχετική υγρασία=41,5

Με βάση τον παραπάνω δείκτη, έχουμε:

Δείκτης θερμικής άνεσης – καλοκαίρι Δείκτης θερμικής άνεσης - χειμώνα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ (ASV)
ΕΠΟΧΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0,60 → 78% -0,46 → 90% 12%
ΧΕΙΜΩΝΑΣ -1,36 → 70% -1,25 → 75% 5%
Πίνακας 2: Σύγκριση δείκτη θερμικής άνεσης (ASV) πριν και μετά την ανάπλαση της πλατείας

Επίτευξη των στόχων της εργασίας

 Δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.
 Αύξηση του ποσοστού πρασίνου - δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας - πεζοδρομήσεις - φυτεύσεις

ακαλύπτων Ο.Τ. - δημιουργία χώρων στάθμευσης.
 Αναβάθμιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, λειτουργικής και αισθητικής αξίας, των

υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων.
 Ενθάρρυνση της πεζής μετακίνησης μέσω πράσινων διαδρομών.
 Απομάκρυνση των διαμπερών κινήσεων.
 Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων θορύβου.
 Δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης στο αστικό περιβάλλον.
 Εφαρμογή βιοκλιματικών χαρακτηριστικών στους υπαίθριους χώρους, περιορισμός του

φαινομένου της θερμικής νησίδας, βελτίωση του μικροκλίματος.
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Βιβλιογραφία - Αναφορές

 Αραβαντινός Αθ. (1997) «Πολεοδομικός Σχεδιασμός για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού
χώρου», εκδόσεις Συμμετρία.

 ΓΕΩΤΕ (1998) Πράσινο στις πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σελ 28
 Γιάννας Σ. (2001), «Βιοκλιματικές αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού»,
 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Ανοιχτών Χώρων, Τόμος Α,
 Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα
 Πάνος Ι. Κοσμόπουλος, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, 2007
 Πάνος Ι. Κοσμόπουλος, Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον, 2008
 Ντάφης Σ., «Δασοκομία πόλεων», Θεσσαλονίκη 2001.
 Nιόβη Χρυσομαλλίδου (2002 - 2003) Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & οικιστικών συνόλων,

Ξάνθη
 «Μικροκλίμα και Θερμική άνεση: η επίδρασή τους στη χρήση του υπαίθριου χώρου»,

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων, ΤΕΕ.
 Σχεδιασμός Υπαίθριων Αστικών Χώρων με Βιοκλματικά Κριτήρια (Πρόγραμμα RUROS),

ΚΑΠΕ 2004
 Χρυσομαλλίδου Ν., Θεοδοσίου Θ. Τσικαλουδάκη Κ., Στάθης Β. (2002) Συγκριτική αξιολόγηση

των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ελεύθερους αστικούς χώρους στην περιοχή της Θες/νικης
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει
προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση,
αναθεώρηση και έκδοση.

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή τους να
κυμαίνεται μεταξύ 6000 - 8000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα
διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό διάστημα,
με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της σελίδας. Τα περιθώρια πρέπει
να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.

3. Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την
επαγγελματική τους ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα τηλέφωνα
και φαξ.

4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών (μέχρι 7) στα ελληνικά και
στα αγγλικά, μια περίληψη (μέχρι 250 λέξεις), που ακολουθούνται από την εισαγωγή, τη
μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την ανάλυση, τα συμπεράσματα και
τις αναφορές.

5. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
6. Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt, κανονικό,

σε μία ενιαία στήλη, με πλήρης στοίχιση.
7. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι

ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες και
τα σχήματα τοποθετούνται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες
αναφέρονται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι απεικονίσεις (χάρτες, γραφήματα,
διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.) οι οποίες ονομάζονται Σχήματα. Τα έγχρωμα κείμενα ή
διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση.

8. Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο
και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.

9. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των
συγγραφέων ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης. Για παράδειγμα:
(Smith και Jones, 1995).

10. Στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων συγγραφέων αναφέρεται το πρώτο επίθετο
ακολουθούμενο από το «κ.ά.» Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος
του κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων (στην
πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δημοσίευσης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του βιβλίου,
τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς και, στην
περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό οίκο. Για
παράδειγμα:

Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ., (2003), «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η
Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα

11. Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται
στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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