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Αληί πξνιόγνπ 
 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Αηεπηζηεκνληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Β.Μ.Π. 

“Πεξηβάιινλ θαη Ώλάπηπμε ησλ Οξεηλψλ Πεξηνρψλ”.  

Οινθιεξψλνληαο έλα θχθιν καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ νξεηλφ 

ρψξν ηεο Βιιάδαο, γελλήζεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο πνπ λα αθνξά ηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο, ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην πψο απηή 

δηακνξθψλεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο απηέο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ.  

Δ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ δηαβίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθέληξσζε θαη κε 

θαηλνηνκηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε ζε κία ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Βιιάδαο αζθπθηηά.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Καη‟ αξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο θ. 

Αεκήηξε Καιηακπάθν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ 

ζέκα. Γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ, ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία φιν 

απηφ ην δηάζηεκα. 

Πνιιέο επραξηζηίεο νθείινληαη θαη ζηα άιια δχν κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο, 

ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θ. Αεκήηξε Αακίγν γηα ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηνλ θαζεγεηή 

θ. Κσλζηαληίλν Κνπηζφπνπιν. 

Βπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη ην ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζαλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ.   

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ,  

Αεκήηξε, Νίθν, Βιέλε, Υξηζηίλα, Υξήζην, Ώληψλε, Καιιηφπε, Ώθξνδίηε θαη ηάζε γηα ηε 

βνήζεηα, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζή ηνπο.  
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Πεξίιεςε 

 

Παξαδνζηαθά, ε ηνπηθή νηθνλνκία ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, ηφζν ζηελ Βιιάδα φζν θαη 

ζηελ ππφινηπε Βπξψπε, βαζίδεηαη θπξίσο ζηε γεσξγία θαη ηε δαζνθνκία θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηθξέο ηδηνθηεζίεο. Βληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ηνπξίζηεο αλαθάιπςαλ εθ λένπ ηα 

βνπλά θαη νη νξεηλέο πεξηνρέο είλαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Καηά ζπλέπεηα, ε ζχγρξνλε νηθνλνκία ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ζηξέθεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε θιάδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, πξνζθέξνληαο πνηθίιεο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο. 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, απιά νη πηζαλνί επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα ηηο αλαγλσξίζνπλ. 

Χζηφζν, ε φιε δηαδηθαζία είλαη πνιχ πην πεξίπινθε. Πξψηνλ, ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ςπρνινγία ελφο αλζξψπνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφθαζή 

ηνπ λα εθκεηαιιεπηεί ή φρη κηα επθαηξία. Αεχηεξνλ, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, λνκνζεζία 

επελδχζεσλ, θίλεηξα θαη επηρνξεγήζεηο, θ.ιπ.) δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν. Σέινο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κπνξεί επίζεο λα ελζαξξχλεη ή λα απνζαξξχλεη έλαλ 

πηζαλφ επηρεηξεκαηία. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη απνθσδηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο 

απφ επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηνλ νξεηλφ ρψξν ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

επηιέρζεθαλ έληεθα επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε 

κε ηηο ζπλήζεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο.  

Χο βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

εξσηεκαηνιφγην,  πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο 

έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο 

ηεο θαηλνηνκίαο, αλαιχνληαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκηθφηεηαο θαη παξαηίζεληαη ηα βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο. Βπίζεο, 

αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο θαη νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη 
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πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηέινο παξαηίζεληαη πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

Σδνπκέξθσλ, ε γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο, ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαη ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, ε ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην. ην 

ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία ησλ πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. ινη νη επηρεηξεκαηίεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δειψλνπλ φηη δελ κεηάλησζαλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

θίλεζε, παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ. Βπίζεο, ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

φρη κφλν δελ απνηξέπνπλ λένπο αλζξψπνπο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηελ 

πεξηνρή, αιιά ηνπο πξνηείλνπλ λα κελ δηζηάζνπλ λα θάλνπλ κηα λέα δηθηά ηνπο επηρείξεζε, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ πξνζθέξεη έλα γφληκν έδαθνο γηα 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε φιε κεζνδνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο νξεηλήο Βιιάδαο. 
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Abstract 

 

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

Europe, is based mainly on agriculture and forestry and is characterized by small landholdings 

and an extensive family-based informal economy. Nevertheless, in recent years tourists have 

re-discovered mountains, attracted by their natural and cultural environment, and mountain 

regions have become among the top tourist destinations all over the world. As a result, the 

contemporary economies of mountain areas are increasingly turning to service industries and 

many economic tourist-related activities have been developed, offering a variety of 

entrepreneurial opportunities.  

So, it could be argued that opportunities for exploiting innovative ideas exist in mountain 

areas and individuals just need to recognize them. However, the whole process is much more 

complex. First, demographic and psychological characteristics are a powerful influence on the 

individual‟s decision about whether or not to exploit the opportunity. Second, the economic 

environment associated with entrepreneurial activities (e.g. bureaucratic processes, investment 

legislation, motives and grants, etc.) plays a critical role. Finally, the behavior of local 

community may also encourage or discourage the potential entrepreneur.  

The aim of this study is to record and decode the experience of successful examples of 

entrepreneurship in the mountainous area of Tzoumerka. Based on the study of physical and 

socio-economic reality of the region of Tzoumerka and the review of innovation in business 

activity, eleven businesses were selected which show elements of distinctness compared with 

the usual economic activities in the area. The survey is being carried out using a specially 

structured questionnaire that is completed through personal interviews. 

Regarding the structure of work, the first chapter is an introduction to the concepts of 

entrepreneurship and innovation. Various forms of innovation are presented, key factors that 

hinder the development of innovativeness are analyzed and the steps of the innovative process 

are listed. There is also an indication of the factors and processes that can contribute to the 

development and adoption of innovations and then finally a list of potential sources of 

funding. The second chapter summarizes the current situation in the region Tzoumerka, the 

boundaries of the region, its natural and cultural environment, its local history and 

demographic, social and economic characteristics of the people that live there. In the third 

chapter, there is a presentation of the enterprises to participate in research, the aim of the 

research and the methodological context. In the fourth chapter takes place the analysis and 
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interpretation of qualitative results from interviews and finally the fifth chapter presents the 

main findings of the research. 

The survey results are quite interesting. All the entrepreneurs stated that they didn‟t regret 

moving their business to Tzoumerka despite all the difficulties. Another important conclusion 

is that these entrepreneurs propose to young people that they want to do something new to the 

region not to give up because the region of Tzoumerka offers o fertile ground for 

entrepreneurial opportunities. 

Finally, it should be mentioned that the methodology used in this work can become a 

useful tool for similar studies in other mountain regions of Greece. 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     10 

Δηζαγσγή 

 

Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο έλλνηα, πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο αηφκνπ πνπ 

επηρεηξεί, ήηνη ελφο αηφκνπ πνπ «αξρίδεη έξγν | θαηαπηάλεηαη κε θάηη, πξνζπαζεί λα επηηχρεη 

θάηη», ζχκθσλα κε ην Βιιεληθφ Λεμηθφ Σεγφπνπινπ Φπηξάθε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

„επηρεηξψ‟ ζεκαίλεη φηη «αξρίδσ» θάηη ην νπνίν δελ ππήξρε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, 

«θαηαπηάλνκαη» κε θάηη, άξα ε πξάμε κνπ δελ είλαη ζηηγκηαία θαη εμειίζζεηαη γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηη ζέισ λα «επηηχρσ» θάηη, δειαδή ε επηηπρία ηεο πξάμεο κνπ δελ 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαηε αιιά εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ φζν 

θαη απφ ηα εκπφδηα ή ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ζπλαληήζσ (Εσαλλίδεο, 2005). 

Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί λννηξνπία αιιά θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα αιιά θαη ζε θάζε είδνο νξγάλσζεο. Τπφ κηα επξεία έλλνηα, 

ινηπφλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εθθξάδεη ηε ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε φισλ ησλ πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζχιιεςε κηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο, ε νπνία ζα απνθέξεη θάπνην φθεινο 

φρη κφλν ζε απηφλ πνπ επηρεηξεί αιιά θαη ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη (ΒΟΜΜΒΥ, 2009). Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζέιθπζε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ζηε 

δεκνγξαθηθή θαη θνηλσληθή ηφλσζή ηνπο.  

Δ επηρεηξεκαηηθή ηδέα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Δ 

θαηλνηνκία κπνξεί λα αθνξά ζε κηα κηθξή βειηίσζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαη 

εκπεξηέρεη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηδέαο ή ηελ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηεο θαη φρη απαξαίηεηα 

ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο εθεχξεζεο (ΒΟΜΜΒΥ, 2009). Έηζη, γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

Δ πεξηνρή κειέηεο, ηα Σδνπκέξθα, είλαη κηα θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή, θαζψο ην 94% 

ηεο έθηαζήο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή θαη ην 0,6% σο εκηνξεηλή (ΟΟΏ 2000). ΐξίζθεηαη  

ζηελ λνηηναλαηνιηθή Ήπεηξν, ζην βφξεην δπηηθφ ηκήκα ηεο νξνζεηξάο ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ, 

απνηειεί ην θπζηθφ φξην Δπείξνπ – Θεζζαιίαο θαη εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ Ννκψλ 

Εσαλλίλσλ, Σξηθάισλ θαη Άξηαο (θήθαο, 1980). Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ηα 

πινχζηα δάζε, ε κνλαδηθή ρισξίδα θαη παλίδα, ηα άθζνλα ηξερνχκελα λεξά, νη πνηακνί, νη 

θαηαξξάθηεο, νη δχζβαηεο πιαγηέο θαη ε άγξηα θπζηθή νκνξθηά.  
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Σν πην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ είλαη ε 

κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ νδήγεζε ζηελ εξήκσζε αξθεηψλ ρσξηψλ (ΟΟΏ 2000). 

Ώθφκε θαη ζε ρσξηά ηα νπνία θαηνηθνχληαη ην ρεηκψλα, ηα λεαξφηεξα άηνκα έρνπλ θχγεη γηα 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε κηθξέο ή κεγάιεο πφιεηο. Δ επηζηξνθή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηα 

νξεηλά ρσξηά θαη θπξίσο λέσλ αλζξψπσλ, ηθαλψλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα δσληαλφ κέιινλ, 

είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ νξεηλνχ 

ρψξνπ.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζνχλ νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

επηιέρζεθαλ έληεθα  θαηλνηφκεο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα λα απνηππσζνχλ ηα απαξαίηεηα 

γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, κε ηε 

κνξθή ζπλεληεχμεσλ θαη δηακνξθψζεθε έλα ζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ πάλσ ζην νπνίν 

βαζίζηεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 
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1.1 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα, σο έλλνηα, πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο αηφκνπ πνπ 

επηρεηξεί, ήηνη ελφο αηφκνπ πνπ «αξρίδεη έξγν | θαηαπηάλεηαη κε θάηη, πξνζπαζεί λα επηηχρεη 

θάηη», ζχκθσλα κε ην Βιιεληθφ Λεμηθφ Σεγφπνπινπ Φπηξάθε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, 

„επηρεηξψ‟ ζεκαίλεη φηη «αξρίδσ» θάηη ην νπνίν δελ ππήξρε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, 

«θαηαπηάλνκαη» κε θάηη, άξα ε πξάμε κνπ δελ είλαη ζηηγκηαία θαη εμειίζζεηαη γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηη ζέισ λα «επηηχρσ» θάηη, δειαδή ε επηηπρία ηεο πξάμεο κνπ δελ 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαηε αιιά εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ φζν 

θαη απφ ηα εκπφδηα ή ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ζπλαληήζσ (Εσαλλίδεο, 2005). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα 

ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Βίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη ιίζηεο ζρεηηθψλ νξηζκψλ απφ δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο θαη 

εξεπλεηέο. Ο ιφγνο πνπ εμεγεί απηή ηελ παλζπεξκία νξηζκψλ είλαη ν πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ, κε απνηέιεζκα ν θάζε εξεπλεηήο λα πξνηείλεη 

εθείλν ηνλ νξηζκφ πνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη ζα ηνλ βνεζήζεη πεξηζζφηεξν λα πξνζεγγίζεη εθείλεο 

ηηο πιεπξέο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ (Εσαλλίδεο θ.ά., 2009). 

Άξα ινηπφλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί λννηξνπία αιιά θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε 

νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα αιιά θαη ζε θάζε είδνο νξγάλσζεο. Δ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ ή κηαο νκάδαο λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη δηάθνξεο 

επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκηθφ φθεινο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά ηα άηνκα, ηηο επηινγέο θαη ηηο 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε, ηελ εμαγνξά ή ηε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ 

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009). Τπφ κηα επξεία έλλνηα, ινηπφλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εθθξάδεη ηε 

ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε φισλ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχιιεςε κηαο 

δεκηνπξγηθήο ηδέαο, ε νπνία ζα απνθέξεη θάπνην φθεινο φρη κφλν ζε απηφλ πνπ επηρεηξεί 

αιιά θαη ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 ήκεξα, γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ ελάξεηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 
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ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηεο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη.  

Οη επηρεηξεκαηίεο - σο ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – ζπληζηνχλ κία αλνκνηνγελή νκάδα δεδνκέλνπ φηη 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Παξφιν απηά ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

θνηλέο επαγγεικαηηθέο αμίεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εζηθήο θαη λννηξνπίαο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ ε εηνηκφηεηα γηα αλάιεςε θηλδχλσλ θαζψο θαη ε επηζπκία γηα 

αλεμαξηεζία θαη απηνπξαγκάησζε (ΒΟΜΜΒΥ, 2009).  

Δ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα λα απνθηήζεη ε ζχγρξνλε 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο αληαγσληζηηθφ θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα. Οπζηαζηηθά απνηειεί  

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πνιπάξηζκσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο.  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

Δ ζχγρξνλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηελ κεζνδνινγία ηνπ κεγαιχηεξνπ δηεζλνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνπ Παγθφζκηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM). Σν GEM είλαη ην κνλαδηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

παγθνζκίσο, πνπ κειεηά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε δηαρξνληθή βάζε θαη ζπγθξηηηθά γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ GEM γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Βιιάδα ην 2008-

2009, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ην 2008 είλαη 

(Εσαλλίδεο θ.ά., 2009): 

 Βλαζρφιεζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: Πεξίπνπ ην 22% ηνπ πιεζπζκνχ 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηνπ ηχπνπ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πςειφηεξε επίδνζε ζηελ Βπξψπε, απνηέιεζκα πνπ απνηππψλεη ην κεγάιν πνζνζηφ 

ηεο απηναπαζρφιεζεο ζηελ Βιιάδα. Δ ζπκκεηνρή ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απμήζεθε ζην 7,7% ζε ζρέζε κε ην 3,5% ην 2007. 

 Καζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο: Σν 12,6% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θαζηεξσκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο, δειαδή ηδηνθηήηεο ή άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία κηαο 

επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 3,5 ρξφληα. 
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 Βπηρεηξεκαηίεο ζηα αξρηθά ζηάδηα έλαξμεο: Σν πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο απμήζεθε ζην 9,9% 

(5,7% ην 2007). 

 Νένη επηρεηξεκαηίεο: Σν 4,6% ηνπ πιεζπζκνχ (πεξίπνπ 300 ρηι. άηνκα) είλαη λένη 

επηρεηξεκαηίεο, δειαδή άηνκα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ 

πιεξψζεη κηζζνχο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο αιιά γηα ιηγφηεξν απφ 3,5 ρξφληα.  

 Ώλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο: Σν 2,3% ηνπ πιεζπζκνχ δήισζε φηη έρεη 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ή έθιεηζε κηα επηρείξεζε πνπ θαηείρε ή ζπκκεηείρε ζηε 

δηνίθεζε, ή έρεη ζηακαηήζεη νπνηαδήπνηε κνξθή απηναπαζρφιεζεο θαηά ην 2008.  

 Κίλεηξα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο: Σν 35% ησλ λέσλ / επίδνμσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Βιιάδα δειψλεη σο θχξην θίλεηξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ηελ αλάγθε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Δ ηφλσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο ζπλερίδεη λα απνηειεί θηλεηήξην δχλακε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (ην ¼ ηνπ ζπλφινπ), ελψ ε επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

εξγαζηαθήο αλεμαξηεζίαο δειψλεηαη απφ ην 14,5%. Σν ζηνηρείν απηφ δηαθνξνπνηεί 

ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο απφ ηνπο ππφινηπνπο Βπξσπαίνπο, νη νπνίνη 

πξνβάιινπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ εξγαζηαθή αλεμαξηεζία σο βαζηθφ ηνπο θίλεηξν 

(24,2% θαηά κέζν φξν). 

 

1.2 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

Δ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα αλαδπφκελε επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία 

 ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ηελ αλαδπφκελε πξάζηλε δήηεζε φπσο θαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θαληαζία, ην επηρεηξεκαηηθφ φξακα, θαη ηελ θαηλνηνκία ζε πεδία πνπ δελ έρνπλ αθφκε 

αλαδεηρζεί. πλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε δειαδή πεδίσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επίζεο κε 

ηελ ζεηηθή εμσηεξηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πην θηιηθή κνξθή ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 

θαη γηα ηελ αλάδεημε επίζεο ηνπ ακηγνχο πεξηβάιινληνο θαη ηεο ίδηαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ σο 

πεδίνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Έηζη, ζα ιέγακε φηη πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε κνξθή νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζέηεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα 

ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Δ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλίζηαηαη ζηε ζεηηθή 

ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηφζν κε ηα πξντφληα ή 
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ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Δ πξάζηλε επηρείξεζε 

θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε επνρέο φπνπ νη θπζηθνί πφξνη θαη νη αληνρέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζεσξνχληαλ αλεμάληιεηνη. Βίλαη ζαθέο πσο απηή ε ππφζεζε δελ ηζρχεη πηα θαη νη πξνζσπηθέο 

θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ αλάινγα.  

Δ πξάζηλε επηρείξεζε δε βιέπεη ην πεξηβάιινλ σο πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ώληίζεηα, επηζηξαηεχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηεο γηα λα βξεη 

ηξφπνπο λα ζπκθηιηψζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

Μπνξεί λα θαίλεηαη φηη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη θάηη θαηλνχξγην θαη ξηδηθά 

δηαθνξεηηθφ. Σα θαηλφκελα φκσο απαηνχλ. ΐαζηθά ζηνηρεία ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ε θεηδψ θαη ε ρξήζε ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ, δελ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ ηερλνινγία αιιά κε ηελ παξάδνζε. Βπηπιένλ νη ηνπηθέο παξαδφζεηο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 
 

Παξάδεηγκα 1 

Σνπξηζηηθό γξαθείν MASTICULTURE 

 

     Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν MASTICULTURE ζηα Μεζηά ηεο Υίνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ 

νηθνηνπξηζκφ. Βθηφο απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ζηελ αλεχξεζε θαηαιχκαηνο θαη ηηο 

ηαμηδησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, ην MASTICULTURE πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επίδεημε ηεο παξαγσγήο καζηίραο θαη ηεο απφζηαμεο ηνπ 

ζχθνπ, πεδνπνξίεο, καζήκαηα ρνξψλ, θαιαζνπιεθηηθήο, καγεηξηθήο θαη πνιιά άιια. 

     Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξαδνζηαθή νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζηεξίδεηαη θαη εζηθά θαη 

νηθνλνκηθά. Σν MASTICULTURE βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπ επηδφζεσλ κε ην «ήκα Οηθν-ππεπζπλφηεηαο» πνπ παξέρεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ σο κηα απφ ηηο «Πεξηβαιινληηθά Τπεχζπλεο Βπηρεηξήζεηο ηνπ ΐνξείνπ 

Ώηγαίνπ».  

(http://www.masticulture.com) 

 

Δ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ην πάληξεκα ηεο αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ κε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζπλδπαζκφο θεξδψλ θαη 

θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο απνηειεί έλα ηζρπξφ πιαίζην θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

http://www.masticulture.com/
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πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ΐαζηθνί ζηφρνη είλαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δήηεζεο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφλησλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη λέεο «πξάζηλεο» επηρεηξήζεηο δε κπνξεί παξά λα είλαη θαηλνηφκεο, 

επέιηθηεο, κε πςειφ επίπεδν ελζσκάησζεο ηερλνγλσζίαο ζην ηειηθφ ηνπο πξντφλ. Αεδνκέλεο 

ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην «πξαζίληζκα» ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο καο, είλαη απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα πξψηα ηεο 

βήκαηα. 

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

1.3 Καηλνηνκία  

 

Δ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ λέα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηελ γλψζε, είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Δ θαηλνηνκία ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε, κηαο θαη ηείλεη λα γίλεη θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. 

Καηλνηνκία είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο λέαο ηδέαο ζε πξντφλ ή ππεξεζία, πνπ ζα 

δηαηεζεί ζηελ αγνξά ή ζηελ αλάπηπμε λέσλ βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Ώπνηειεί ζπλεπψο κηα 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία απφ ηε γέλεζε ηεο ηδέαο κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Γηα λα θαηλνηνκήζεη κηα επηρείξεζε δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη πξνβεί ζε θάπνηα 

εθεχξεζε. Δ θαηλνηνκία κπνξεί λα αθνξά ζε κηα κηθξή βειηίσζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο 

ηεο ή ζε κηα ππάξρνπζα δηαδηθαζία ηεο. Βπηπιένλ, ε εθεχξεζε δε ζπλεπάγεηαη απηνκάησο  

θαη θαηλνηνκία, θαζψο ε θαηλνηνκία εκπεξηέρεη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηδέαο ή ηελ 

νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηεο. 

Βπίζεο, ε θαηλνηνκία ιαλζαζκέλα ηαπηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία, δηφηη δελ ζπλδέεηαη 

απαξαίηεηα κε θάπνην ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Δ ηερλνινγία κπνξεί, απιψο, λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα λα κεηαηξαπεί κηα λέα ηδέα ζε πξντφλ/ππεξεζία ή ζε κηα λέα 

ή βειηησκέλε δηαδηθαζία. 

 

 

 
 

ρήκα 1: Ώπνζαθήληζε ηεο Καηλνηνκίαο  

 

Καινοηομία = Νέα ιδέα ή 
εθεύπεζη 

+ Τεσνική ή μη 
ςλοποίηζη 

+ Εθαπμογή ή 
οικονομική αξιοποίηζη 
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Δ θαηλνηνκία, ινηπφλ, έρεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ώπνηειεί δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο κηαο λέαο ηδέαο ή εθεχξεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε λέα ηδέα ε εθεχξεζε. 

 Ώπνηειεί κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηε γέλεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

εθαξκνγή, θαη ηε δηαρείξηζε κηαο λέαο ηδέαο. 

 Αελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε θάπνην ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. Μπνξεί, φκσο, 

θάπνηεο θνξέο λα πξνυπνζέηεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα λα αλαπηπρζεί 

θαη λα πινπνηεζεί. 

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

1.4 Μνξθέο θαηλνηνκίαο 

 

Οη κνξθέο θαηλνηνκίαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ή ηελ 

έθηαζή ηεο.  

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη δχν κνξθέο θαηλνηνκίαο, κε 

θξηηήξην ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο: 

 Καηλνηνκία πξντφληνο ή ππεξεζίαο: αθνξά λέα ή βειηησκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο,  

 Αηαρεηξηζηηθή θαηλνηνκία: αθνξά ζε λέεο ή βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ ζπλδένληαη κε αιιαγέο ζηηο παξαγσγηθέο ηεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ε ππεξεζίαο. 

εκαληηθφ είλαη λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε φηη ε θαηλνηνκία πνιιέο θνξέο ζπλεπάγεηαη 

απιέο βειηηψζεηο αληί γηα ξηδηθέο αιιαγέο. πλεπψο, ε θαηλνηνκία κηαο επηρείξεζεο, κε 

θξηηήξην ηελ έληαζε θαη ην εχξνο ηεο, κπνξεί λα είλαη: 

 Οξηαθή (ή βεκαηηθή ή ζηαδηαθή): αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή 

δηαδηθαζηψλ. Οη βειηηψζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ππάξρνπζα γλψζε. 

 Ρηδηθή: αθνξά ζε λέα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

ή λέεο δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπο απαηηείηαη λέα γλψζε.  

Κάζε κνξθή θαηλνηνκίαο πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο  νλνκάδεηαη νηθν- θαηλνηνκία ή νηθνινγηθή θαηλνηνκία (eco- innovation). Δ 

νηθνινγηθή θαηλνηνκία ζπκπεξηιακβάλεη λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, λέεο ηερλνινγίεο, λέα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 
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πλεπψο θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηλνηνκήζεη, αθνχ ε θαηλνηνκία δελ ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηα ξηδηθέο γηα απηήλ αιιαγέο. Μπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κηθξέο βειηηψζεηο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ ηεο, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. 

 (ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα 2 

Κνξξέο Φπζηθά Πξντόληα 

 

     Δ εηαηξεία “Κνξξέο Φπζηθά Πξντφληα” ηδξχζεθε ην 1996, έρνληαο ηεο ξίδεο ηεο ζην 

πξψην νκνηνπαζεηηθφ θαξκαθείν ηεο Ώζήλαο, φπνπ εξγαδφηαλ ν ηδξπηήο ηεο, Γηψξγνο 

Κνξξέο. Ο ίδηνο, ελψ ήηαλ αθφκα θνηηεηήο άξρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε θπζηθά 

θαξκαθεπηηθά ζπζηαηηθά, αλαπηχζζνληαο παξαζθεπάζκαηα απφ βφηαλα, θάξκαθα θπζηθήο 

πξνέιεπζεο θαη ζπλέρεηα θαιιπληηθά. 

     Ο πεηξακαηηζκφο απηφο απνηέιεζε θαη ηε βαζηθή θηινζνθία ηεο κηθξήο αξρηθά 

επηρείξεζεο. Σν πξντφλ αθεηεξία γηα ηελ επηρείξεζε ήηαλ έλα ζηξφπη γηα ην ιαηκφ απφ κέιη 

θαη γιπθάληζν, εκπλεπζκέλν απφ ην ζεξκαληηθφ ξαθφκειν πνπ έθηηαρλε ν παππνχο Γηψξγνο 

Κνξξέο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ηε Νάμν. 

     Δ θαηλνηνκία ηεο επηρείξεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθψλ νπζηψλ κε 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθά θαη θηιηθά πξνο ην δέξκα θπζηθά ζπζηαηηθά. 

     Δ ζπλερήο παξαγσγή λέσλ θπζηθψλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αθνζίσζε ηεο εηαηξείαο 

ζηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ βνηάλσλ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο νξγαληζκνχο φπσο ην 

Σκήκα Φαξκαθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη ηελ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ 

Υίνπ. 

     Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θαηλνηνκηθέο δηαδηθαζίεο ηεο, φπσο ε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (e-shop), ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο κε 

εληππσζηαθνχο ξπζκνχο. ήκεξα, ε Κνξξέο παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα απφ 500 πξντφληα, 

απαζρνιεί πάλσ απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη έρεη παξνπζία ζε 30 ρψξεο.  

(http://www.korres.com/default.aspx) 

http://www.korres.com/default.aspx
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Παξάδεηγκα 3 

Γαία Οηλνπνηεηηθή  

 

     Δ Γαία Οηλνπνηεηηθή απαζρνιεί 12 άηνκα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θξαζηνχ. Εδξχζεθε ην 1994 θαη δηαζέηεη δχν 

νηλνπνηεία, έλα ζηε Νεκέα θαη έλα ζηε αληνξίλε. Βπίζεο, θαηέρεη έλαλ ηδηφθηεην ακπειψλα 

ησλ 70 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Νεκέαο, ελψ παξάγεη θξαζί απφ ζηαθχιηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ 100 ζηξέκκαηα ζπλεξγαδφκελσλ ακπεινπξγψλ. 

     Δ θαηλνηνκία ηεο επηρείξεζεο αθνξά ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θξαζηνχ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε κηαο δχκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ κνχζηνπ 

ζε θξαζί. 

     Δ ζπγθεθξηκέλε δχκε έρεη παξαρζεί απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο, ηνλ νηλνιφγν Γηάλλε 

Παξαζθεπφπνπιν θαη ην γεσπφλν Λένληα Καξάηζαιν, ζε ζπλεξγαζία κε γεξκαλνχο 

εξεπλεηέο ζηα εξγαζηήξηα ηεο Γαία Οηλνπνηεηηθή ζηε Νεκέα.  

     Ώπνηειεί βηνινγηθφ πξντφλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπζηαηηθά ηεο γεο ηεο Νεκέαο, εληζρχνληαο 

ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο, ελψ παξάιιεια νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε 15% επί ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο αθνχ ε εηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνκεζεχεηαη ρεκηθή δχκε απφ άιιεο 

ρψξεο. 

     Δ ηδέα γελλήζεθε φηαλ ν θ. Καξαηζάινο εξγαδφηαλ σο γεσπφλνο ζε κηα εηαηξεία κε 

γεσξγηθά θάξκαθα θαη ν θ. Παξαζθεπφπνπινο ήηαλ ππεχζπλνο νηλνιφγνο ζηε αληνξίλε θαη 

ηε Νεκέα γηα ινγαξηαζκφ ηεο νηλνπνηεηηθήο “Μπνπηάξεο”. πδεηψληαο θαη αληαιιάζνληαο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θξαζηνχ απνθάζηζαλ λα παξαζθεπάζνπλ 

καδί έλα θξαζί πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δχκε. Ξεθηλψληαο κε έλα 

κηθξφ θεθάιαην ν θαζέλαο θαηάθεξαλ κέζα ζε ιίγα ρξφληα λα ζπκπεξηιεθζεί ε Γαία ζε 

φινπο ηνπο μέλνπο νδεγνχο θξαζηνχ. 

     Δ Γαία Οηλνπνηεηηθή παξάγεη πεξίπνπ 350.000 θηάιεο ην ρξφλν, εθ ησλ νπνίσλ ην 40% 

θαηαιήγεη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη ζηηο ΔΠΏ, ζηελ Ώπζηξαιία, ζηε 

ΐξαδηιία. 

(http://www.eommex.gr/) 

http://www.eommex.gr/


ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     21 

1.5 Ζ ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Αεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ην 

άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε 

θαηλνηνκία πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο:  

 πκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ 

 Ώπμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο 

 Ώπμάλεη ηελ επειημία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Ώπμάλεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο 

 πκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

 πκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

 πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη 

 Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο αγνξέο 

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

1.6 Δκπόδηα ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πηνζέηεζε 

θαηλνηνκηώλ 

 

Οη θαηλνηφκεο επηδφζεηο ηεο Βιιάδαο ππνιείπνληαη ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

ιφγσ ελφο πιήζνπο εμσεπηρεηξεζηαθψλ θαη ελδνεπηρεηξεζηαθψλ παξαγφλησλ.  

Σα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη:  

 Ώζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην: Σν αζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην δπζρεξαίλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζρεδηαζκφ καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 Τςειά γξαθεηνθξαηηθά θφζηε: Οη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέ δηαδηθαζίεο 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα πνιινχο επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. 

 Ώλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία: Οη πξνζπάζεηεο ηεο 

ρψξαο λα αλαπηχμεη ηε έξεπλα θαη ηερλνινγία ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ θαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ. 
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 Βιιηπήο ελεκέξσζε γηα ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο: Πνιιέο επηρεηξήζεηο δε γλσξίδνπλ ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο (π.ρ. επηδνηήζεηο) απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

θεθάιαην γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. 

 Έιιεηςε θνπιηνχξαο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Οθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζην θφβν πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηλνηνκία, θαζψο ηελ έρνπλ ζπλδέζεη κε 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πςειφ ξίζθν, θαη ξηδηθέο κνξθέο θαηλνηνκίαο.  

Σα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

 Παξαδνζηαθή δνκή θαη ην κηθξφ κέγεζνο: Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν 

νηθνγελεηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο νδεγεί ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ιίγα (ή αθφκα θαη έλα) άηνκα πεξηνξίδνληαο ηελ νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί παξάγνληα εληζρπηηθφ ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Βζσζηξέθεηα: Δ εζσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηηο απνηξέπεη απφ 

ζπλεξγαζίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηήκηα/εξεπλεηηθά θέληξα, 

πεξηνξίδνληαο ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πξαθηηθψλ. 

 Φφβνο απνηπρίαο: Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ κηα αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηνπλ. 

Δ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ απηψλ απαηηεί κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ θνξέσλ 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. κσο, θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κεζνδεχνληαο θαηάιιεια ηηο θαηλνηνκηθέο 

πξνζπάζεηέο ηεο. 

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

1.7 Βήκαηα θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο 

 

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην “θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα” ηνπ Βζληθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Βπηρεηξήζεηο, ε θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα βήκαηα: ηε γέλεζε ηεο θαηλνηφκνπ ηδέαο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηδέαο, ην 

ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηέινο, ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. 

 Γέλεζε θαηλνηφκνπ ηδέαο: Γηα ηε γέλεζε κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο απαξαίηεηε είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ψζηε ε επηρείξεζε λα επηηπγράλεη ηε κεηαηξνπή ησλ 

επθαηξηψλ πνπ εληνπίδεη ζην πεξηβάιινλ ηεο ζε εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκεο ηδέεο. Γηα λα 

ην επηηχρεη απηφ, πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεη ην θφβν γηα ηελ απνηπρία, λα έρεη αλνηρηφ 
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πλεχκα απέλαληη ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη λα παξαρσξήζεη ειεπζεξία έθθξαζεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Παξάιιεια, κπνξεί λα αλαδεηήζεη λέεο ηδέεο απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο 

νη πειάηεο ηεο, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο κεζφδνπο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ην 

ζρεκαηηζκφ νκάδσλ θαη ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή απφςεσλ. 

 Ώμηνιφγεζε ηεο ηδέαο: Δ γέλεζε ηδεψλ πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Μηα ηδέα κπνξεί λα είλαη πξσηνπνξηαθή θαη θαηλνηνκηθή, αιιά απηφ δε 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Γηα λα κεηαηξαπεί κηα ηδέα 

ζε επθαηξία ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη ζπκθέξνπζα. Έηζη, ζην ζηάδην απηφ, ε 

επηρείξεζε θαιείηαη λα θξίλεη εάλ ε ηδέα είλαη ξεαιηζηηθή θαη ζπκθέξνπζα. Ώξρηθά, ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα αμηνινγήζεη ην εάλ έρεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο, ψζηε λα πινπνηήζεη κηα ηδέα, θαζψο επίζεο θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ώθνχ ε επηρείξεζε θξίλεη φηη έρεη ή φηη κπνξεί λα 

εμεχξεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηλνηνκία, πξέπεη λα 

αμηνινγήζεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ. 

 ρεδηαζκφο ηεο θαηλνηνκίαο: Ώθνχ ε επηρείξεζε θξίλεη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην φηη ε 

ηδέα είλαη ξεαιηζηηθή θαη ζπκθέξνπζα, πξνρσξάεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Θα 

πξέπεη, ζπλεπψο, λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ε ηδέα λα γίλεη 

πξάμε, λα εθηηκήζεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα θάζε ελέξγεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαλείκεη ηηο ελέξγεηεο ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο.  

 Βθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο: Σέινο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηλνηνκίαο, απνηππψλνληαο ηελ θαηλνηφκν ηδέα ζε θείκελν, αλαζέηνληαο ηε ζπλνιηθή 

επίβιεςε ηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ειέγρνληαο ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Βπίζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαηά 

πφζν ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο εζσηεξηθά ή ζε αλάζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε ηξίηνπο. Γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ απφθαζε απηή είλαη φηη 

ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη εζσηεξηθά, φηαλ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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1.8 Παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

 

Δ εθαξκνγή ησλ βεκάησλ ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απνδψζεη φηαλ 

ππάξρεη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ κηαο επηρείξεζεο. 

Δ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ θαηλνηνκηθφηεηά ηεο, πξέπεη λα δψζεη 

έκθαζε ζηνπο εμήο παξάγνληεο:  

 Αηακφξθσζε επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο: Σν επηρεηξεζηαθφ θιίκα επζχλεηαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ ελζάξξπλζε ή ηελ απνζάξξπλζε ησλ θαηλνηνκηψλ. Γηα απηφ ην 

ιφγν, ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνάγεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε αλνηρηή επηθνηλσλία 

θαη ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη κε ηνπο πειάηεο ή άιιεο 

επηρεηξήζεηο, ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

δεθηηθφηεηα ζε λέεο ηδέεο θαη ε εγξήγνξζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Αηακφξθσζε θνπιηνχξαο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Σν επηρεηξεζηαθφ θιίκα 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ θαζνξίδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε ζθέθηνληαη, αηζζάλνληαη θη 

ελεξγνχλ. Έηζη ε επηρείξεζε  ζα πξέπεη λα δηαπλέεηαη απφ πλεχκα πεηξακαηηζκνχ θαη 

δηεξεχλεζεο, απνδνρήο ηεο πηζαλφηεηαο θάπνησλ απνηπρηψλ, ελζάξξπλζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ώπνθεληξσκέλεο θαη επέιηθηεο νξγαλσηηθέο δνκέο: Δ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ιηγφηεξν ηεξαξρηθέο δνκέο επλνεί ηελ θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Έηζη, ε επηρείξεζε θαιείηε λα δηακνξθψζεη ηε δνκή ηεο 

αθήλνληαο αλνηρηά ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηεο θαη δίλνληαο έκθαζε ζην 

απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη φρη ζε ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Όπαξμε θαη αμηνπνίεζε δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ: Δ επηρείξεζε θαιείηαη λα εληζρχζεη 

θαη λα αμηνπνηήζεη ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην κε ην ζπλδπαζκφ ησλ θαηάιιεισλ 

αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσζηαθψλ πφξσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε (Β&Ώ) θαη “αλνηρηή θαηλνηνκία”: Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

πξνβαίλεη ζπζηεκαηηθά ζε Β&Ώ πξνθεηκέλνπ λα επηλνήζεη λέεο εθαξκνγέο. πλεπψο,  

νη ελέξγεηεο Β&Ώ θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ ή 
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ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. Βπίζεο, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηαηεξήζεη μερσξηζηφ 

ηκήκα Β&Ώ ή λα πξαγκαηνπνηήζεη “αλνηρηή θαηλνηνκία”. Εδηαίηεξα γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε αλνηρηή θαηλνηνκία απνηειεί έλα πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν 

αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ, θαζψο ε Β&Ώ απαηηεί ζπλήζσο ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ 

επηρείξεζε. Έηζη, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα αλνηρηή θαηλνηνκία   

δηεπξχλνληαο ηα ζηελά επηρεηξεζηαθά ηεο ζχλνξα θαη δίλνληαο έκθαζε ζηηο πξνηάζεηο 

ησλ πειαηψλ ηεο.  

(ΒΟΜΜΒΥ, 2009) 

 

1.9 Σξόπνη ελίζρπζεο ηνπ θαηλνηόκνπ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο  

 

Δ αλνηρηή θαηλνηνκία θαη νη ελέξγεηεο ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα 

επλνεζνχλ απφ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο επηρείξεζεο. Οη ζπλεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο (αληαγσληζηέο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο), κε εξεπλεηηθά θέληξα/παλεπηζηήκηα, 

θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε νκάδεο επηρεηξήζεσλ 
1
 (clusters) πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε 

θαη πφξνπο γηα ηε γέλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαηλνηφκνπ επηρεηξήκαηνο. 

 

1.10 Υξεκαηνδόηεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 

Οη πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ δηαζέηεη κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

εκπφδην ζηελ πηνζέηεζε ή ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηνκίαο. Γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα απηφ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ ππάξρνπλ. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ίδηεο θαη μέλεο.  

Οη πεγέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηαθξίλνληαη ζε πξνζσπηθά θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία ή 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο θαη ζε θεθάιαηα απφ ηδηψηεο επελδπηέο (Business Angels) νη 

νπνίνη επελδχνπλ ζε ππάξρνπζεο εηαηξίεο, ζπλήζσο ζηα πξψηκα ζηάδηα, ιεηηνπξγψληαο 

ηαπηφρξνλα θαη σο ζχκβνπινη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο. Βπίζεο, ππάξρνπλ θαη ηα θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Venture Capital) πνπ επελδχνληαη ζε κηα επηρείξεζε γηα ηελ 

έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζή ηεο, κε ηα νπνία ν επελδπηήο 

                                                 
1
 Οη νκάδεο επηρεηξήζεσλ (clusters) πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ θαη 

ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ ζε θάπνην πεδίν. Ώπνηεινχληαη ζπλεπψο απφ επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ νκνηφηεηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο. 
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ιακβάλεη έλα ζπκθσλεκέλν κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο εηαηξείαο σο αληάιιαγκα 

γηα ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο (ΒΟΜΜΒΥ, 2009).  

Οη πεγέο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ δηαθξίλνληαη ζε νηθνγελεηαθφ δάλεην, ην νπνίν είλαη 

θαηαιιειφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θεθάιαην εθθίλεζεο ελψ έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

εχθνιεο εμαζθάιηζεο αθνχ ε δηαδηθαζία απφθηεζήο ηνπ είλαη αλεπίζεκε, ζε ππνζήθε, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε παγίσλ ηεο επηρείξεζεο, ζε ηξαπεδηθφ 

δάλεην πνπ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε κίζζσζε (leasing) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εμνπιηζκψλ θαη παξέρεη επειημία αθνχ 

επηηξέπεη θαη ηελ επηζηξνθή ή αληαιιαγή ησλ αληηθεηκέλσλ αλ νη απαηηήζεηο αιιάμνπλ. 

Σέινο, ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ πεγψλ μέλεο ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ νη επηδνηήζεηο 

είηε απφ εζληθνχο είηε απφ εζληθνχο/επξσπατθνχο πφξνπο. 

Με ηελ επηδφηεζε δελ θαηαβάιινληαη ηφθνη θαη ζπλήζσο δελ ππάξρεη απαίηεζε γηα 

πιεξσκή ησλ ρνξεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη φξνη 

ηεο επηρνξήγεζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γηα ηε ιήςε ηεο επηρνξήγεζεο πξνυπνηίζεηαη ε 

ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ επηρεηξεκαηία ζηε επέλδπζε κε θάπνηα ίδηα θεθάιαηα. Οη 

επηρνξεγήζεηο ρνξεγνχληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απφ 

ηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο. Δ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηεο αίηεζεο 

θαζψο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο δηάζεζεο ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν, πφξνπο 

θαη πξνζπάζεηα, ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ σο «θφζηνο» γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σν θαζεζηψο ησλ εζληθψλ επηδνηήζεσλ πξνβιέπεη ηέζζεξα είδε επηδνηήζεσλ: 

 Λήςε επηρνξήγεζεο: αθνξά ζηελ θάιπςε απφ ην Αεκφζην ηκήκαηνο ηεο επηιέμηκεο 

επέλδπζεο. 

 Λήςε επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing): Ώθνξά ζηελ θάιπςε απφ ην 

Αεκφζην ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ leasing πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

5 έηε. 

 Φνξνινγηθή απαιιαγή: Ώθνξά ηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ελέρνπλ πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή απφθηεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

κέζσ leasing γηα ηελ πξψηε 10εηία απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 

 Βπηδφηεζε θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο: Ώθνξά ηελ θάιπςε γηα κηα 

δεθαεηία ηκήκαηνο ησλ κηζζνινγηθψλ εμφδσλ γηα ηηο δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο 
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εξγαζίαο πνπ εληάζζνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην θαη αθνξνχλ ηελ πξψηε 2εηία απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο εζληθνχο/ επξσπατθνχο πφξνπο, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλαηξέμεη 

ζε Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζε Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο. 

(http://www.eommex.gr/) 

 

Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

ην ηξέρνλ ΚΠ (Βζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο – ΒΠΏ 2007 – 2013), 

πινπνηνχληαη είηε Σνκεαθά Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Βπηρεηξεκαηηθφηεηα») είηε Πεξηθεξεηαθά Βπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (π.ρ. 

Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπείξνπ). Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα απεπζπλζεί 

γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα παξαθάησ Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα:  

 Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη «Βπηρεηξεκαηηθφηεηα» ην 

νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ώληαγσληζηηθφηεηα» 

ηνπ Γ‟ ΚΠ θαη ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη 

ηεο Καηλνηνκίαο, ηελ αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (εθηηκψκελε 

δεκφζηα δαπάλε-εζληθή θαη θνηλσληθή-1,7 δηο επξψ). 

 Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε» ην νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε 

ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ‟ ΚΠ θαη ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Βπηθνηλσλίαο (ΣΠΒ) ζηηο επηρεηξήζεηο, ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε 

ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΒ θ.α. (εθηηκψκελε δεκφζηα δαπάλε –εζληθή θαη θνηλνηηθή-

1,2 δηο επξψ). 

 Σν επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώλάπηπμε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ» ην νπνίν κεηαμχ 

άιισλ ζηνρεχεη ζηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο κε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ (πρ. Με ηε Αηαδηθηπαθή Πχιε Πξνζθνξάο Γήηεζεο Βξγαζίαο), ζηελ 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάρπζε ησλ αξρψλ ηεο Βηαηξηθήο 

http://www.eommex.gr/
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Κνηλσληθήο Βπζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ελέξγεηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θ.α.. 

(http://www.espa.gr) 

 

Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο 

Οη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ή δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Ο ζπληνληζκφο θαη ε πινπνίεζή ηνπο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο. Ώπνξξνθνχλ 5,35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

Αηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη θάζε πξσηνβνπιία ρξεκαηνδνηείηαη κφλν απφ έλα Σακείν. 

 Δ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Interreg III πξνάγεη ηε δηαζπλνξηαθή, δηεζληθή θαη 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, δειαδή ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμηψλ εθηφο ζπλφξσλ κε 

ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο πνιππεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ 

(κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ "Βπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο 

(ΒΣΠΏ)").  

 Δ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Urban II επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαηλνηφκσλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ 

ζπλνηθηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θξίζε, ψζηε λα πξνσζεζεί ε βηψζηκε αζηηθή 

αλάπηπμε (κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ "Βπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Ώλάπηπμεο (ΒΣΠΏ)").  

 Δ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Leader+ έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζίαο νκάδσλ ηνπηθήο 

δξάζεο (κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ "Βπξσπατθνχ 

Σακείνπ Γεσξγηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ (ΒΓΣΠΒ)" ).  

 Δ θνηλνηηθή πξσηνβνπιία Equal έρεη σο ζθνπφ ηελ δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε αληζφηεηεο θαη δηαθξίζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο (κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ "Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΒΚΣ)").  

(http://www.microsoft.com/hellas/smallbiz/euga/info-and-

help/glossary.mspx#Koinot_protob) 
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1.11 Σν επηρεηξεκαηηθό θαη θαηλνηόκν πεξηβάιινλ ηεο ππαίζξνπ  

 

Δ πεξηνρή ηεο ππαίζξνπ πξνζθέξεη έλα θαηλνηφκν θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ είηε λα επεκεξήζνπλ θαη αλαπηπρζνχλ είηε λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο (Camagni, 1995). Ο Camagni (1995) ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν θαηλνηφκν πεξηβάιινλ γηα λα πεξηγξάςεη ηηο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ 

ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ραξαθηήξηζε σο έρνπζεο αλεπηπγκέλν ην 

ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ηαλ ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο είλαη πςειφ ηφηε δίλεηαη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ππαίζξνπ ζεσξνχληαη θχξηνη θαζνδεγεηέο φρη κφλν ησλ 

επθαηξηψλ γηα ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ θαηά ηε 

επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. 

Δ απνκφλσζε κίαο πεξηνρήο ηεο ππαίζξνπ επεξεάδεη φρη κφλν ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο 

ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο (North and Smallbone, 2000). Οη Keeble and Tyler (1995) ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη πην πξνζηηέο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ δηαζέηνπλ νηθνλνκηθά, θπζηθά θαη ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη Phelps et al 

(2001) ζεσξνχλ φηη απηέο νη ηνπνζεζίεο πξνζθέξνπλ κία κνλαδηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ πξνζβάζεσλ ηφζν ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη ζε ηερλνινγηθέο δνκέο.  

Ώληηζέησο, ε χπαξμε ζεκαληηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν ηνπίν ηεο πεξηνρήο επεξεάδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή ρξήζε 

απηψλ ησλ πφξσλ. Δ απφζηαζε θαη ε απνκφλσζε έρνπλ επλνήζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κνλαδηθψλ ηνπίσλ θαη βαζηθψλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο. 

Οη επελδχζεηο ππνδνκψλ, ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη 

ην επίπεδν ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηεινχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

νη νπνίνη επηδξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ, ε απνκφλσζε θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηα πςειά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ζπλαιιαγήο έρνπλ 

παξαδνζηαθά επηβάιιεη ζεκαληηθνχο θξαγκνχο ζηελ εγθαηάζηαζε αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, δηφηη πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε φρη κφλν ζηνπο πξνκεζεπηέο αιιά θαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζηηο λέεο αγνξέο.  
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Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζηα Οηθνλνκηθά, ζηελ Φπρνινγία, ζηελ 

Κνηλσληνινγία θαη ζε άιιεο παξεκθεξείο επηζηήκεο έρεη αθηεξσζεί ζηνλ νξηζκφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηία. Ο Hoy (1983) ηφληζε φηη ε δεκφζηα εηθφλα ελφο 

επηρεηξεκαηία ηεο ππαίζξνπ είλαη απηή θάπνηνπ ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο, ξηςνθίλδπλνο, 

αηζηφδνμνο, εξγάδεηαη ζθιεξά, έρεη απηνπεπνίζεζε, ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

εθαξκφδεη θαηλνηνκίεο. Βπίζεο ν Hoy (1983) ππνζηήξημε φηη ζηελ χπαηζξν ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο δηα 

κέζνπ ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Ο Wortman (1990) αλέθεξε φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ νξγαληζκνχ πνπ 

εηζάγεη λέα πξντφληα, εμππεξεηεί ή δεκηνπξγεί κία εληειψο λέα αγνξά ή ρξεζηκνπνηεί κία 

πξνεγκέλε ηερλνινγία ζε κία πεξηνρή ηεο ππαίζξνπ. Ώπηφο ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο πνπ αλακέλνληαη λα επηδξάζνπλ ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα φπνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ν επηρεηξεκαηίαο ηεο ππαίζξνπ είλαη θάπνηνο ν νπνίνο δεη ζηελ χπαηζξν θαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ απηνχ θαη ελφο επηρεηξεκαηία ζηνλ αζηηθφ ρψξν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζνχλ φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ. Ώπηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δπλάκεηο νη νπνίεο 

δξνπλ ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαη ζηηο επηξξνέο πνπ νη πεξηνρέο απηέο αζθνχλ. Καη‟ 

επέθηαζε, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειείηαη απφ ηξία 

δηαδνρηθά ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηεο ζχιιεςεο θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ είηε λα δηαθξίλεη κία ήδε ππάξρνπζα 

νηθνλνκηθή επθαηξία είηε λα δεκηνπξγήζεη κηα εληειψο θαηλνχξηα πνπ ζα έρεη ηελ κνξθή ελφο 

λένπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ή κίαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο, πξνψζεζεο ή δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη γλσζηφ σο ην ζηάδην εγθαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ επηρεηξεκαηία λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ 

πιένλ θαηάιιειν ηξφπν ηελ επθαηξία πνπ ηνπ έρεη παξνπζηαζζεί θαη ζην ηέινο λα ηελ 

πινπνηήζεη. Ο επηρεηξεκαηίαο θαηά ην ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο θαζψο 

θαη ηθαλφο λα ζπληνλίδεη, λα θαηαλέκεη θαη επνπηεχεη ηελ φιε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο 

αμηνινγεί ηελ επηρείξεζή ηνπ ζπγθξίλνληαο απηφ ην νπνίν έρεη ηειηθά επηηχρεη κε ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο πνπ ν ίδηνο είρε ζέζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Πεξηγξαθή ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ 
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Athens

Ioannina

Thessaloniki

Study area

0 100 km

OECD/TDS.

 Ipeiros region

 

2.1 Γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε 

 

Σα φξε ησλ Ώζακάλσλ φπσο είλαη ε νλνκαζία ηνπο απφ ηελ αξραηφηεηα, Σδνπκέξθα 

φπσο νλνκάδνληαη απφ ηνπο ληφπηνπο  θαη είλαη επξχηεξα γλσζηά ζηηο κέξεο καο, βξίζθνληαη 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή Ήπεηξν, ζην βφξεην δπηηθφ ηκήκα ηεο νξνζεηξάο ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ. 

Ώπνηεινχλ ην θπζηθφ φξην Δπείξνπ – Θεζζαιίαο θαη εθηείλνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ 

λνκψλ Εσαλλίλσλ, Σξηθάισλ θαη Άξηαο. πγθεθξηκέλα νξίδνληαη βφξεηα απφ ηνλ πνηακφ 

Καιιαξίηηθν, δπηηθά απφ ηνλ πνηακφ Άξαρζν, αλαηνιηθά απφ ηνλ πνηακφ Ώρειψν, λφηηα απφ 

ηα φξε ηνπ ΐάιηνπ θαη βνξεηναλαηνιηθά ρσξίδνληαη απφ ην φξνο Καθαξδίηζα κε ηνλ απρέλα 

ησλ Μειηζζνπξγψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 1: ρεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Σδνπκέξθσλ ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν. (Πεγή: OECD 

Secretariat (TDS)). 

 

Ώζακαληθά ξε νλνκάζηεθαλ απφ ην βαζηιηά ηνπ Οξρνκελνχ ηεο ΐνησηίαο, Ώζάκα, ν 

νπνίνο έδεζε ηνλ 4
ν
 αηψλα π.Υ.  Καηά ηε κπζνινγία, ε ζχδπγνο ηνπ Ώζάκα, Ελψ, πξνθάιεζε 

ηε δήιηα ηεο ζεάο Ήξαο, ε νπνία γηα ηελ εθδηθεζεί ηξέιαλε ηνλ άληξα ηεο. Πάλσ ζε κηα 

θξίζε ν Ώζάκαο ζθφησζε έλαλ απφ ηνπο γηνπο ηνπο. Δ Ελψ πεξέ καδί ην δεχηεξν παηδί ηνπο, 
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αιιά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα μεθχγνπλ, πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα θαη πλίγνληαη. ηαλ ν 

Ώζάκαο μαλαβξήθε ηα ινγηθά ηνπ, θπλεγεκέλνο απφ ηηο ηχςεηο άθεζε ηνλ θάκπν θαη 

αλαδήηεζε θαηαθχγην ζηα βνπλά, καδί κε ιίγνπο πηζηνχο πνιεκηζηέο πνπ ηνλ αθνινχζεζαλ 

ζηελ απηνεμνξία ηνπ. Έθηνηε θαη κέρξη ηα Ρσκατθά ρξφληα, εδψ θαηνηθεί ε θπιή ησλ 

Ώζακάλσλ. Δ άιιε νλνκαζία ηεο νξνζεηξάο, Σδνπκέξθα, πνπ ηειηθά έρεη επηθξαηήζεη, είλαη 

ζχλζεηε. Πξνέξρεηαη απφ ηηο “ηδνχκεο” πνπ ζεκαίλεη ζθιεξή, πέηξηλε θνξπθή θαη απφ ην 

“έξθνο” πνπ ζεκαίλεη ηείρνο, ζεηξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα Σδνπκέξθα είλαη ην πέηξηλν ηείρνο 

ην νπνίν θάπνηε ρψξηδε ηα αξραία θξάηε ησλ Θεζζαιψλ θαη ησλ Δπεηξσηψλ. 

 

 

Δηθόλα 1: Παλνξακηθή άπνςε Σδνπκέξθσλ  (θψην. Καηζνπιάθνο Ν.) 

 

Σα Σδνπκέξθα, απνηεινχλ έλα ζπκπαγή ζρεκαηηζκφ κε γεληθή δηεχζπλζε ΐΑ-ΝΏ, ζην 

κέζνλ ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε ςειφηεξε θνξπθή ηνπο Καηαθίδη (2.393 κ.), ελψ άιιεο 

ζεκαληηθέο θνξπθέο είλαη ην Ώγθάζη (2.392 κ.) ν Καηαξαρηάο (2280 κ.), ε ηξνγγνχια (2107 

κ.) θαη ε Σξπγφλα (2068 κ.). 

Δ πεξηνρή απνηειεί ην 11% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ Ννκψλ Εσαλλίλσλ θαη Άξηαο θαη 

ην 8,1% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηθέξεηαο Δπείξνπ. Βίλαη ζρεδφλ φιε νξεηλή πεξηνρή 

θαη ε έθηαζε ηεο είλαη 74.930 εθηάξηα απφ ηα νπνία ηα 70.110 εθηάξηα (94%) είλαη νξεηλά 

θαη κφλν 4.820 εθηάξηα (0,6%) είλαη εκηνξεηλά. Πινχζηα δάζε, άθζνλα ηξερνχκελα λεξά, 

πνηακνί, θαηαξξάθηεο, δχζβαηεο πιαγηέο ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν γνεηεπηηθφ θαη ζπγρξφλσο 

άγξην θαη επηβιεηηθφ. 
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2.2 Τδάηηλν ζηνηρείν 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο είλαη ηα άθζνλα λεξά. Οη πιαγηέο ησλ 

Σδνπκέξθσλ δηαζρίδνληαη απφ πνιιά κηθξά πδάηηλα ξεχκαηα ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηνλ 

Ώρειψν αλαηνιηθά, θαη ζηνλ Άξαρζν δπηηθά. Σν θπξηφηεξν ξέκα είλαη ηεο Κξαληάο, ζηα 

βφξεηα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ νλνκαζία Μειηζζνπξγηψηηθνο, ρχλεηαη ζηνλ πνηακφ 

Καιιαξίηηθν, παξαπφηακν ηνπ Ώξάρζνπ. Βπίζεο, άιινη παξαπφηακνη ηνπ Ώξάρζνπ είλαη νη 

ρείκαξξνη Υξνχζαο θαη Μαηζνπθηψηηθνο. Ώπφ ηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπο πεγάδεη ν 

Υίζηξαο, πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ Ώρειψνπ. Τπάξρνπλ αθφκα, πνιιά νξεηλά ξέκαηα θαη 

θαηαξξάρηεο θνληά ζηα ρσξηά Θενδψξηαλα, Καηαξξάθηεο θαη Μαηζνχθη αληίζηνηρα. 

 

Ο Άξαρζνο 

Δ κπζνινγία ιέεη φηη ν Άξαρζνο, ν πνηακφο- ζεφο, γελλήζεθε ζηελ Πίλδν. Σα αδέιθηα 

ηνπ, ν Ώρειψνο, ν Ώιηάθκνλαο θαη ν Ώψνο, ή ζχκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή ν Ώρειψνο θαη ν 

Πελεηφο, επζχλνληαη γηα ηελ νξκεηηθφηεηα ηνπ Ώξάρζνπ, ν νπνίνο μππλψληαο έλα πξσί θαη 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ηνλ είραλ εγθαηαιείςεη, μεθίλεζε ηξέρνληαο λα ηα πξνιάβεη, 

παξαζέξλνληαο ζπκσκέλνο φηη έβξηζθε ζην δηάβα ηνπ πξνο ηνλ Ώκβξαθηθφ. Έηζη θάπσο 

γελλήζεθε ν κχζνο γηα ηνλ νξκεηηθφ θαη αγξηεκέλν Άξαρζν, ην νπνίν έρεη ηε ξίδα ηνπ ζην 

ξήκα αξάπσ, δειαδή ρηππάσ κε δχλακε, ζπληξίβσ.  

Ο Άξαρζνο πεγάδεη απφ ηα δπηηθά ηνπ φξνπο Λάθκνο (Πεξηζηέξη) ζηε ζέζε Ομπά ηνπ 

Αεζπφηε ζε πςφκεηξν 1.700 κ. Οη πεγέο ηνπ Ώξάρζνπ είλαη αξθεηέο θαη δηάζπαξηεο. Μεγάιε 

πνζφηεηα λεξνχ δέρεηαη απφ ηελ ηερλεηή ιίκλε ηνπ Ώψνπ (Μεηζνβίηηθν νξνπέδην). Σα λεξά 

ηεο ιίκλεο δηνρεηεχνληαη ππφγεηα θαη ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ηεο 

Υξπζνβίηζαο θαη απφ θεη νδεγνχληαη ππφγεηα ζην Μεηζνβίηηθν, παξαπφηακν ηνπ Άξαρζνπ. 

Άιινη δχν παξαπφηακνη είλαη ν ΐάξδαο θαη ν Γαγνξίηηθνο, πνπ έξρνληαη  απφ ην αλαηνιηθφ 

Γαγφξη, θαη ζπλαληνχλ ηνλ Μεηζνβίηηθν ζηε Μπαιληνχκα θαη απφ θεη θαη θάησ ζρεκαηίδνπλ 

ηνλ Άξαρζν. Κπξηφηεξνο φκσο παξαπφηακφο ηνπ είλαη ν Καιαξξχηηθνο, πνπ έξρεηαη αλάκεζα 

απφ ηα ρσξηά πξξάθν, Καιαξξχηεο, Μαηζνχθη θαη Σζφπεια, κε ηνλ νπνίν φηαλ 

ζπλαληψληαη κπαίλνπλ νξκεηηθά κέζα ζε θαξάγγη βάζνπο 700 έσο 800 κ. θαη κήθνπο ζρεδφλ 

9 km. Καη ελψ ν Καιαξξχηηθνο εκπινπηίδεη ηνλ Άξαρζν απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηεο ραξάδξαο 

ηνπ, νη πεγέο ηεο Γιχθθεο, θάησ απφ ηα ρσξηά Φνξηφζη, Παηεξφ θαη Κσζηήηζη, πξνζζέηνπλ 

ηα δηθά ηνπο λεξά ζηνλ πνηακφ απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Ο πνηακφο Άξαρζνο, κεηά 

ηελ εμνδφ ηνπ απφ ηε ραξάδξα ηνπ, εκπινπηίδεηαη κε ηα λεξά δχν αθφκα παξαπνηάκσλ ηνπ, 
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ηνπ αξαληάπνξνπ θαη ηνπ Καιεληίλε. Πξνηνχ εθβάιεη ζηνλ Ώκβξαθηθφ Κφιπν, ν Άξαρζνο 

έρεη δηαλχζεη 110 ρικ., έρεη “αηρκαισηηζηεί” απφ ην 1981 ζηελ ηερλεηή ιίκλε Πνπξλαξίνπ 

θαη έρεη δψζεη ελέξγεηα ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ηεο ΑΒΔ. 

(Νηηζηάθνο, Ώξάπνγινπ, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2: Πνηακφο Άξαρζνο (Πεγή: http://www.agnanta.gr) 

 

Ο Άξαρζνο φκσο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο πξννξηζκνχο γηα ξάθηηλγθ ζηελ 

Βιιάδα, θαη απηφ ζπκβαίλεη γηα πνιινχο ιφγνπο. Βπεηδή είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πισηφο, επεηδή ην πδαηνγελέο θαη φρη ην ζεηζκνγελέο θαξάγγη ηνπ είλαη έλα απφ ηα πην 

εληππσζηαθά, επεηδή θαηά κήθνο ησλ ηεζζάξσλ δηαδξνκψλ ηνπ ππάξρνπλ δχν απφ ηα πην 

θεκηζκέλα γεθχξηα, ηεο Πιάθαο θαη ηεο Πνιηηζάο. Σέινο, ν Άξαρζνο είλαη απφ ηα 

“δηαζεκφηεξα” πνηάκηα ηεο Βιιάδαο, αθελφο γηαηί πεξλάεη θάησ απφ ην ζξπιηθφ γεθχξη ηεο 

Άξηαο θαη αθεηέξνπ επεηδή απφ ην 1881 έσο ην 1912 απνηεινχζε καδί κε ηνλ Καιαξξχηηθν 

ην ζχλνξν κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο. 

 

Αρειώνο ή Αζπξνπόηακνο 

Ο Ώρειψνο είλαη έλαο πνηακφο πνπ απφ αξραηνινγηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη 

φηη ιαηξεπφηαλ σο Θεφο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ πνπ δηέζρηδε. Οη παιαηφηεξεο 

γλσζηέο παξαζηάζεηο ηνπ ζενχ Ώρειψνπ ρξνλνινγνχληαη κφιηο ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. Δ 

επηθξαηέζηεξε εξκελεία ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξνθχπηεη απφ ην πξψην ζπλδεηηθφ ηεο ξίδαο 

«αρ» ή «αρα» (ιαηηληθφ aqua) πνπ ζεκαίλεη λεξφ θαη ην ζπγθξηηηθφ επίζεην «ιψσλ» πνπ έρεη 

θαη ηελ έλλνηα ηνπ πνζνηηθά κεγαιχηεξνπ. Μαδί δειψλνπλ έλαλ πνιχλεξν πνηακφ.  

Ο Ώρειψνο, δεχηεξνο ζε κήθνο ειιεληθφο πνηακφο κεηά ηνλ Ώιηάθκνλα, πεγάδεη απφ ην 

φξνο Λάθκνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηζφβνπ. Ολνκάδεηαη θαη 

http://www.agnanta.gr/
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Ώζπξνπφηακνο ή Άζπξνο. Τπάξρνπλ αξθεηέο εθδνρέο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο 

απηήο, θαηά ηηο νπνίεο είηε νθείιεηαη ζηε ηπξβψδεο ξνή ηνπ λεξνχ πνπ δεκηνπξγνχζε 

άζπξνπο αθξνχο, είηε νθείιεηαη ζην φηη ε θνίηε ηνπ ζε πνιιά ζεκεία παξνπζηάδεηαη 

θάηαζπξε, ή θαη‟ άιινπο νθείιεηαη ζηε ιεπθή ιάζπε (άξγηιν) πνπ κεηαθέξεη απφ ηε δψλε 

ηνπ θιχζρε έσο ηηο εθβνιέο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3: Πνηακφο Ώρειψνο ή Ώζπξνπφηακνο (Πεγή: http://www.epoxi.gr/seeing5.htm) 

 

Βίλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνηακνχο ηεο Βιιάδαο, κε δηαδξνκή εμ‟ νινθιήξνπ 

ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνηάκηα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

ρψξαο. Παξάιιεια είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο πνηακφο απφ πιεπξάο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο 

αθνχ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε απηφλ ηξία θξάγκαηα, ζην ηξάην, ζηα Κξεκαζηά θαη ζην 

Καζηξάθη, θαη έλα ζηνλ παξαπφηακφ ηνπ ηνλ Σαπξσπφ. 

 Ώξρηθά ξέεη ζηα δπηηθά ηεο Θεζζαιίαο κε θαηεχζπλζε πξνο λφην θαη ζηε ζπλέρεηα, 

εηζέξρεηαη ζηε ηεξεά Βιιάδα θαη δηαγξάθεη, γηα αξθεηφ δηάζηεκα, ηα ζχλνξα Βπξπηαλίαο 

θαη Ώηησιναθαξλαλίαο. ηελ πεξηνρή απηή εκπινπηίδεηαη κε λεξά ηεο Πίλδνπ απφ ηνπο 

δηάθνξνπο παξαπνηάκνπο ηνπ, θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ν Ώγξαθηψηεο ή Ώγξαθηψηηθνο, 

ν Μέγδνβαο ή Σαπξσπφο θαη ν Σξηθεξηψηεο. πλερίδνληαο ηελ πνξεία ηνπ πξνο λφην, 

ζπλαληά ηνπο παξαπνηάκνπο Μπηδάθν ή Ίλαρν κεηαμχ ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ ΐάιηνπ θαη 

ηνπ Μαθξπλφξνπο θαη θαηφπηλ ην Μεγάιν ξέκα θαη ην Ρχαθα. ην χςνο ηνπ Ώγξηλίνπ 

ζρεκαηίδεη έλα δηπιφ καηαλδξηζκφ θαη ζηξέθεηαη δπηηθά πξνο ηελ Ώηησιηθή ιεθάλε. Ώπφ ην 

ζεκείν απηφ, αθνινπζεί πάιη λφηηα θαηεχζπλζε θαη εκπινπηίδεηαη κε ηα πιενλάδνληα λεξά 

ησλ ιηκλψλ Οδεξνχ, Λπζηκαρείαο θαη Σξηρσλίδαο. ηε ζπλέρεηα, ξένληαο κέζα απφ κηα 

πιαηηά πιένλ θνίηε, ζηξέθεηαη δπηηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Νενρσξίνπ θαη ηειηθά εθβάιιεη 

κεηά απφ 225 km ζην Εφλην πέιαγνο, λφηηα ησλ Βρηλάδσλ λήζσλ. 

(http://www.itia.ntua.gr) 

  

http://www.epoxi.gr/seeing5.htm
http://www.itia.ntua.gr/
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Καηαξξάθηεο  

Ώλακθηζβήηεηα, ηα Σδνπκέξθα ραξαθηεξίδνληαη σο εθείλν ην νξεηλφ ζπγθξφηεκα ην 

νπνίν δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαξξάθηεο, αλ θαη απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

επξέσο γλσζηφ. ηα Σδνπκέξθα ζρεκαηίδνληαη επνρηαθνί Καηαξξάθηεο πνπ πξνζδίδνπλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην ηνπίν ζε πάξα πνιιά ζεκεία, θπξίσο ζηηο νξζνπιαγηέο ησλ κεγάισλ 

πςνκέηξσλ πάλσ απφ 1000 κ. πςφκεηξν. Ώπηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηεξίδεηαη ζηελ ηνπηθή 

γεσγξαθία θαη θιηκαηνινγία, δειαδή ζηηο πνιχ πςειέο θαηαθξεκλίζεηο ζηελ πεξηνρή θαη 

ζηηο ζεξκέο ζαιάζζηεο αέξηεο κάδεο πνπ πξνζθξνχνπλ ζην νξεηλφ φγθν θαη πξνθαινχλ ηελ 

ζπρλή ηήμε ησλ ρηνληψλ.  

Σνπιάρηζηνλ 10 θχξηνη θαηαξξάθηεο ζρεκαηίδνληαη ζηελ δπηηθή πιαγηά ησλ 

Σδνπκέξθσλ, απφ Καηαθίδη σο ηξνγγνχια, ελψ ηνπιάρηζηνλ άιινη 2 θχξηνη Καηαξξάθηεο 

ππάξρνπλ κέζα ζηελ θνηιάδα ησλ Μειηζζνπξγψλ (αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ηξνγγνχιαο). Οη 

Καηαξξάθηεο απηνί, πνπ ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ βξνρή ή θαηά ην ιηψζηκν ησλ ρηνληνχ, 

δελ είλαη εθήκεξεο ξνήο, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα ξνήο θαη ζηεξεχνπλ κφλν γηα νξηζκέλε 

πεξίνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο αλνκβξίαο.   

νπο πην γλσζηνχο θαηαξξάθηεο ζπγθαηαιέγεηαη απηφο πάλσ απφ ην νκψλπκν ρσξηφ 

Καηαξξάθηε. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα δχν θαηαξξάθηεο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο 

είλαη πνιχ ηζρπξφο θαη παξνπζηάδεη πδαηφπησζε 85 πεξίπνπ κέηξσλ, ελψ ν δεχηεξνο έρεη 

πςνκεηξηθφ αλάπηπγκα πεξίπνπ 125 κέηξα. Έρνπλ λεξφ θπξίσο ηελ άλνημε θαη πεξηφδνπο 

βξνρψλ (θαιχηεξε επνρή ν Ώπξίιηνο θαη ν Μάηνο). Άιινο αμηφινγνο θαηαξξάθηεο κε 

πεξίπνπ 15 κέηξα χςνο ππάξρεη θνληά ζηα Θενδψξηαλα ζε πςφκεηξν 1200 κ. Βπίζεο, 

ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θαηαξξάθηεο ιίγν πξηλ ην ρσξηφ Μαηζνχθη, κε χςνο 50 κ., αιιά θαη 

άιινη κηθξφηεξνη θαηαξξάθηεο δίπια απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ πνπ έρνπλ λεξφ 

φιν ην ρξφλν. Σέινο, αμηφινγνη θαηαξξάθηεο ζρεκαηίδνληαη θαη ζε δηάθνξα ξέκαηα πνηθίιεο 

παξνρήο, φπσο ζηελ ζέζε Γηαλίηζη θνληά ζην ΐνπξγαξέιη.   

(ΔΠΒΕΡΟ Ώ.Β, 2006) 
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Καηαξξάθηεο ζην νκψλπκν ρσξηφ                    Καηαξξάθηεο ζην Μαηζνχθη 
 

Δηθόλα 4: Καηαξξάθηεο (Πεγή: http://www.guesthousekedros.gr) 

 

2.3 Ζ θύζε ηεο πεξηνρήο 

 

Δ πνηθηινκνξθία ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο πςνκεηξηθέο 

δηαθνξέο θαη ηελ έληνλε ελαιιαγή ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ αλάγιπθνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε αμηφινγεο, πινχζηαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπάληαο ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

Τςειφηεξα απφ ηα 1.200–1.300 κέηξα, ηα Σδνπκέξθα είλαη άδελδξα, κε γπκλέο θνξθέο 

πνπ δηακνξθψλνπλ κηα εληππσζηαθή αιπηθή εηθφλα. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ησλ βνπλψλ 

ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά «ζηεπφκνξθα ιηβάδηα», κεγάια βνζθνηφπηα κε ζακλψδε θαη 

πνψδε βιάζηεζε. Ώθφκε πνιιά ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε νξληζνπαλίδαο 

θηινμελνχληαη ζηηο βξαρφθηιεο θπηνθνηλσλίεο  

ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα ζπλαληνχκε δάζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηνπία εμαηξεηηθήο 

νκνξθηάο κε ηελ ελαιιαγή ησλ ρξσκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ην Φζηλφπσξν. Τπάξρεη 

κεγάιε πνηθηιία απφ απηνθπή δάζε Βιάηεο θαη Πεχθεο θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία απφ 

θαξπνθφξα, αεηζαιή ή θπιινβφια: βειαληδηέο, θνπκαξηέο, αγξηνθεξαζηέο, θνπληνπθηέο, 

θνπηζνππηέο, θιακνπξηέο, πιαηάληα θαη μεξνπιάηαλνη. Σα ειαηνδάζε ζπάληα μεπεξλνχλ  

ζήκεξα ην φξην ησλ 1.300 κ. ελψ παιαηφηεξα αλέβαηλαλ πνιχ ςειφηεξα ζηηο πιαγηέο, αιιά 

http://www.guesthousekedros.gr/
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θάεθαλ γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε βνζθνιίβαδα. πνξαδηθά παξαηεξνχληαη θαη ζπζηάδεο κε 

νμηέο. Πνηθηιία θπηψλ φπσο ην ζαιέπη, ε άγξηα κέληα, ην ηζάη, ε ζξνχκπε, ε ξίγαλε, ε άγξηα 

νξρηδέα ν λάξθηζζνο, ν θφθθηλνο θξίλνο, φηαλ αλζίδνπλ γεκίδνπλ κε ην άξσκά ηνπο θαη ην 

ρξψκα ηνπο ηελ πεξηνρή 

Δ θπζηνγλσκία ησλ παξφρζησλ νηθνζπζηεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κσζατθφ εηδψλ 

πνπ ζπληίζεηαη θπξίσο απφ ηηηέο, ζθιήζξα, πιαηάληα θ.α., θαη δεκηνπξγεί ζε πνιιά ζεκεία, 

πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο νκνξθηάο θαη πεξηβαιινληηθήο ζπνπδαηφηεηαο. 

Δ παλίδα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο θηινμελεί ζπάληα θαη 

πξνζηαηεπφκελα είδε αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ δψσλ. Ώπνηειείηαη απφ ιχθνπο, 

αιεπνχδεο, αξθνχδεο, αγξηνγνχξνπλα, ιαγνχο, πέξδηθεο, αξπαθηηθά θαη άιια κηθξφηεξα 

πνπιηά.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5: Σνπίν ζηα Σδνπκέξθα (θψην. Νηθνιάνπ Υ.) 

 

Δζληθό Πάξθν Σδνπκέξθσλ – Πεξηζηεξίνπ – ραξάδξαο Αξάρζνπ 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2009 δεκνζηεχηεθε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα (Βθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο Ώξ. Φχιινπ 49, 12/02/2009) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε πεξηνρή ησλ νξεηλψλ 

φγθσλ ησλ Σδνπκέξθσλ, ηνπ Πεξηζηεξίνπ, ηεο ραξάδξαο ηνπ πνηακνχ Ώξάρζνπ θαη ηεο 

ελδηάκεζεο απηψλ έθηαζεο ηεο Κέληξν- δπηηθήο Πίλδνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο Βζληθφ Πάξθν. 

Δ επξχηεξε απηή πεξηνρή βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ λνκψλ Εσαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ θαη 

είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 892 η.ρ.  

Σν Π.Α. πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. ην Βζληθφ Πάξθν 
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νξηνζεηνχληαη ηέζζεξηο δψλεο πξνζηαζίαο κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο, φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο δφκεζεο.  

πγθεθξηκέλα: 

- Δ πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (Γψλε 1), ε νπνία πεξηιακβάλεη: Σελ ραξάδξα ηνπ 

πνηακνχ Ώξάρζνπ, ην άλσ ηκήκα ηνπ πνηακνχ Καιαξξχηηθνπ κε ηα θαξάγγηα θαη ηηο 

δηαθιαδψζεηο ηνπ, ε νξεηλή πεξηνρή Παρηνπξίνπ – Ώζακαλίαο θαη ε νξεηλή πεξηνρή πνπ 

ζπλδέεη ην Πεξηζηέξη θαη ηα Σδνπκέξθα (Σζνχκα, Πιαζηάξη, Κνχηζνπξν). ηηο πεξηνρέο 

απηέο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ «κε ηηο πιένλ ειάρηζηεο αλζξψπηλεο 

παξεκβάζεηο». ηηο δψλεο απηέο επηηξέπεηαη ε επίζθεςε ππφ φξνπο (π.ρ. δελ επηηξέπεηαη ε 

θαηαζθήλσζε θαη ε παξακνλή κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ θ.α.) θαη ε επηζηεκνληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ απαγνξεχεηαη ην θπλήγη. 

- Δ πεξηνρή Αηαηήξεζεο Σνπίνπ, Οηθνηφπσλ θαη Βηδψλ (Γψλε 2), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 

θχξην νξεηλφ φγθν ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ηνλ θχξην νξεηλφ φγθν ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηεο 

Καθαξδίηζαο. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθνχ 

ραξαθηήξα, εθφζνλ δελ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. 

- Δ πεξηνρή ηνπ Βζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ-Πεξηζηεξίνπ-ραξάδξαο Ώξάρζνπ (Γψλε 3) ε 

νπνία βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δσλψλ 1 θαη 2 θαη πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ Αήκσλ 

Βγλαηίαο, Καηζαλνρσξίσλ, Μεηζφβνπ, Πακβψηηδαο, Πξακάλησλ, Σδνπκέξθσλ, ησλ 

Κνηλνηήησλ ΐαζππέδνπ, Καιαξξπηψλ, Μαηζνπθίνπ, πξξάθνπ ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ, ησλ 

Αήκσλ Ώγλάλησλ, Ώζακαλίαο, Ξεξνβνπλίνπ, ησλ Κνηλνηήησλ Μειηζζνπξγψλ, 

Θενδσξηάλσλ ηνπ Ννκνχ Άξηαο, θαη ηνπ Αήκνπ Ώηζήθσλ θαη Κνηλνηήησλ Ώζπξνπνηάκνπ 

θαη Νεξάηδαο ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. 

- Δ Πεξηθεξεηαθή Γψλε ηνπ «Βζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ-Πεξηζηεξίνπ-ραξάδξαο Ώξάρζνπ 

(Γψλε 4), ε νπνία πεξηιακβάλεη: Σελ πεξηνρή ηνπ Απηηθνχ Πεξηζηεξίνπ, ηελ πεξηνρή ησλ 

Ννηηνδπηηθψλ Σδνπκέξθσλ, ηελ πεξηνρή ησλ Ννηηναλαηνιηθψλ Σδνπκέξθσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηκήκαηνο ησλ αλαηνιηθψλ παξπθψλ ηνπ φξνπο Ξεξνβνπλίνπ), θαη 

ηελ πεξηνρή ησλ Καηζαλνρσξίσλ. ηελ πεξηθεξεηαθή δψλε απαγνξεχεηαη ε ρσξνζέηεζε 

βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, κεγάισλ θηελνηξνθηθψλ ή πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, κεγάισλ 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ΥΤΣΏ. 

Οξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θηελνηξνθία θαη ε 

πηελνηξνθία θαη δεκηνπξγνχληαη νη ππνδνκέο (ι.ρ. ζθαγείν ζηα Πξάκαληα) ψζηε λα 

πηζηνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη λα απνθηήζνπλ νλνκαζία πξνέιεπζεο. 
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ην πιαίζην ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία  μελψλσλ θαη κηθξψλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια ηδξχεηαη 

Φνξέαο Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ κε ζθνπφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνρήο, κε έδξα ηα Εσάλληλα.  

 

2.4 Γεσινγία θαη θιίκα 

 

Δ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ δνκείηαη απφ γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ αλήθνπλ ζε 

δπν δηαθνξεηηθέο γεσηεθηνληθέο Γψλεο, ηε δψλε Χινλνχ – Πίλδνπ θαη ηελ Εφλην δψλε. 

Κπξίαξρα πεηξψκαηα ζηελ πεξηνρή είλαη ν αζβεζηφιηζνο θαη ν θιχζρεο. Λφγσ ηνπ θιχζρε 

θαη ησλ κεγάισλ θιίζεσλ, ζε αξθεηά εδάθε ηεο πεξηνρήο ππάξρεη ν θίλδπλνο ησλ 

θαηνιηζζήζεσλ.  

Ώπφ ηεθηνληθή άπνςε ε δψλε Χινλνχ – Πίλδνπ εκθαλίδεηαη σο ηεθηνληθφ θάιπκκα 

επσζεκέλν πάλσ ζηελ Εφληα δψλε. Σα ηεθηνληθά ιέπηα επσζνχληαη ην έλα ζην άιιν κε 

θαηεχζπλζε απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά κε άμνλεο δηεχζπλζεο  ΐ-Ν σο ΐΐΑ-ΝΝΏ. Οη φρζεο 

ηνπ Ώξάρζνπ πξνζθέξνπλ έλα "παλφξακα" ηεο δνκήο ηεο Ενλίνπ Γψλεο.  

Σν θιίκα ζηελ πεξηνρή Σδνπκέξθσλ παξνπζηάδεη πνηθηινκνξθία θαζψο ραξαθηεξίδεηαη 

σο κεηαβαηηθφ, απφ εχθξαην κεζνγεηαθφ ζηηο πεξηνρέο κε ρακειφ πςφκεηξν ζε επεηξσηηθφ 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ο ρεηκψλαο ζηα νξεηλά είλαη δξηκχηεξνο κε έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη 

ζπρλέο ρηνλνπηψζεηο, ελψ ζηηο πεξηνρέο κε ρακειφηεξν πςφκεηξν είλαη πην ήπηνο. Σν 

θαινθαίξη ζηελ πεξηνρή είλαη ζχληνκν θαη δεζηφ κε ζπρλέο ηνπηθέο βξνρέο. Δ ζεξκνθξαζία 

ηε ρεηκεξηλή  πεξίνδν θηάλεη ζε ρακειά επίπεδα θαη νη παγεηνί είλαη ζπλήζεηο απφ ηνλ 

Ννέκβξην έσο ηνλ Ώπξίιην. 

 

2.5 Ζ Ηζηνξία 

 

Δ θαηνίθεζε ησλ Σδνπκέξθσλ μεθηλάεη ήδε απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σελ αλζξψπηλε παξνπζία ζε απηή ηελ πεξίνδν 

καξηπξνχλ ιίγα επξήκαηα, ιίζηλνη θαη ράιθηλνη πειέθεηο πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ επηθαλεηαθά 

ζηελ πεξηνρή Πξακάλησλ θαη Κάησ Γξαηθηθνχ.  

Καηά ηε δεχηεξε ρηιηεηία π.Υ. εγθαζίζηαληαη ζηα Σδνπκέξθα νη Ώζακάλεο, έλα απφ ηα 

αξραηφηεξα ειιεληθά θχιια. Ώπφ απηφ πήξε θαη ην φλνκά ηεο ε πεξηνρή θαη έθηνηε έκεηλε 

γλσζηή σο Ώζακαλία. Γηα πνιινχο αηψλεο νη γπλαίθεο ηεο θπιήο αζρνινχληαλ κε ηελ 
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γεσξγία, νη δε άλδξεο ήηαλ λνκάδεο θηελνηξφθνη.  Ώπφ ην 4
ν
 ήδε π.Υ. αηψλα αξρίδνπλ λα 

νξγαλψλνληαη ζε νηθηζκνχο θαη πφιεηο ελψ ζπγρξφλσο νρπξψλνπλ ζέζεηο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο θπξίσο θαηά κήθνο ηεο ραξάδξαο ηνπ Ώξάρζνπ (Ραθηαλαίνη, Πιάθα, Κνπθθνχιηα, 

Γνπξηαλά) αιιά θαη ζηηο δηφδνπο απφ ηελ Κεληξηθή Ήπεηξν πξνο ηελ Ώλαηνιηθή Πίλδν θαη ηε 

Θεζζαιία (Καιαξχηεο, Υνπιηαξάδεο, Πξάκαληα, Καηαξξάθηεο, Κπςέιε, Θενδψξηαλα, 

ΐνπξγαξέιη, Ώλεκνξάρε), κε ζθνπφ λα ειέγρνπλ ηα πεξάζκαηα θαη λα θαηαθεχγνπλ εθεί ζε 

πεξηπηψζεηο επηδξνκήο. (Γήδξνπ, 2008) 

ηηο αξρέο ηνπ 3νπ αη. π.Υ. ζα πξνζαξηεζνχλ ζην βαζίιεην ηνπ Πχξξνπ, ν νπνίνο 

εθηίκεζε ηελ θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο θαη ζα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζηηο 

εθζηξαηείεο ηνπ. Μεηά ηνλ ζάλαην θαη ηελ δηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ, ζα απνηειέζνπλ κέιε 

ηεο πκκαρίαο ησλ Δπεηξσηψλ.  

Μεηά ην 167 π.Υ. θαη ηελ ξσκατθή θαηάθηεζε, ε Ώζακαλία, φπσο θαη ε ππφινηπε 

Ήπεηξνο, ζα θαηαζηξαθεί θαη ζα εξεκσζεί. Οη θάηνηθνί ηεο ζα κεηαθεξζνχλ ζε πεδηλέο ή 

παξαζαιάζζηεο ζέζεηο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. πλνιηθά, ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο 

Ρσκαηνθξαηίαο, ε νξεηλή άγνλε θαη απνκνλσκέλε Ώζακαλία, ζρεδφλ έξεκε θαη 

εγθαηαιειεηκκέλε, ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθκή θαη γεληθά ηελ πνξεία ηεο ππφινηπεο 

Δπείξνπ. 

Βιάρηζηεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ γηα ηα Σδνπκέξθα θαηά ηνπο ΐπδαληηλνχο ρξφλνπο. 

Εδηαίηεξα ηα νξεηλά θηελνηξνθηθά ρσξηά δε κλεκνλεχνληαλ ζε πεγέο, πξηλ ην 14
ν
 αηψλα κ. Υ. 

Δ πεξηνρή φκσο δε θαίλεηαη λα γιίησζε απφ ηηο βαξβαξηθέο νξδέο πνπ ιεειαηνχζαλ ηελ 

Ήπεηξν ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Σν 14
ν
 αηψλα ηα Σδνπκέξθα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μαιαθαζίνπ έρνπλ ζαλ 

νξκεηήξηα νη Μαιαθάζηνη (πηζαλφηαηα ΐιάρνη πνπ ήξζαλ απφ ηε λφηηα Ώιβαλία) γηα ηηο 

επηζέζεηο ηνπο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Εσαλλίλσλ. 

Καηά ηελ επνρή ηνπ Αεζπνηάηνπ ηεο Δπείξνπ (1204-1430) ζα αξρίζεη γηα ηελ πεξηνρή 

κηα αλάπηπμε πνπ ζα θνξπθσζεί ζηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο. Σφηε ζα 

δεκηνπξγεζεί θαη ην δίθηπν ησλ κνλνπαηηψλ θαη ηα πεξίθεκα πέηξηλα γεθχξηα πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα ησλ πνηακψλ θαη ησλ ρεηκάξξσλ θαη ζα εμππεξεηνχλ ηηο 

κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ, θνπαδηψλ θαη εκπνξεπκάησλ σο ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα.  

Σν 15
ν
 αηψλα νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ νρπξσκέλνη ζηα νξεηλά θαηαθχγηά ηνπο 

είλαη νη ηειεπηαία πνπ αληηζηέθνληαη ζηνπο Σνχξθνπο. Οη Οζσκαλνί, εθηηκψληαο ηελ θαίξηα 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, επηδίσμαλ λα ηελ 

ππνηάμνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ επξχηεξε επηθξάηεηα θαη λα 
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απνθχγνπλ ηπρφλ επαλαζηαηηθά θηλήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ππνζάιςεη εμαηηίαο ηεο 

νξεηλήο θαη δπζπξφζηηεο γεσκνξθνινγίαο ηεο. Σειηθά, ην 1478 νη Σδνπκεξθηψηεο ζα 

αλαγθαζηνχλ λα ζπλζεθνινγήζνπλ, πεηπραίλνληαο φκσο πξνλνκηαθφ θαζεζηψο 

εκηαλεμαξηεζίαο θαη απηνδηνηθήζεσο, κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο. (Γήδξνπ, 2008) 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζή ηνπο. Έηζη, ηα 

Σδνπκέξθα δελ ζα γλσξίζνπλ ηηο απζαηξεζίεο θαη ηηο βηαηφηεηεο ηνπ Οζσκαλνχ θαηαθηεηή, 

φπσο άιιεο Δπεηξσηηθέο πεξηνρέο. Ώληίζεηα θαη εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο πνπ 

απνιάκβαλαλ, ζα απνηειέζνπλ θαηαθχγην γηα πνιινχο Έιιελεο, πνπ εγθαηέιεηπαλ ηηο εζηίεο 

ηνπο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη επηδίσθαλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε νξεηλέο θαη δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο. Σα πξνλφκηα απηά θαη ε ζρεηηθή εξεκία ζα δηαηεξεζνχλε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ 

αη. Σφηε φκσο θαη κε αθνξκή ην απνηπρεκέλν επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηνπ Αηνλπζίνπ ηνπ 

Φηινζφθνπ ζηα Γηάλλελα (1611), θαηαξγήζεθαλ ηφζν ηα πξνλφκηα φζν θαη ε επλντθή 

κεηαρείξηζε πνιιψλ Δπεηξσηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ νη αξπαγέο, νη ιεζηείεο, ε ιεειαζίεο, νη 

απζαηξεζίεο, ε βαξηά θνξνινγία, ε εμηζιακηζκνί, ην παηδνκάδσκα, θαη νη δησγκνί, 

δηαδερφηαλ ηηο πεξηφδνπο εξεκίαο θαη επεκεξίαο. Χζηφζν, ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αη. ηα 

Σδνπκέξθα ζα γλσξίζνπλ κία πεξίνδν αθκήο κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο λα απμάλεηαη ζεκαληηθά, 

θπξίσο απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο θαη ηα δηαιπκέλα ρσξηά λα 

αλαζπγθξνηνχληαη θαη λα ηδξχνληαη λέα. (Γήδξνπ, 2008)  

Σελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπείξνπ απφ ηνλ Ώιή Παζά (1788 - 1822), ηα ρσξηά ησλ 

Σδνπκέξθσλ ζα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ πιεζπζκηαθά θαη νηθνλνκηθά, σο απνηέιεζκα ηεο 

θαιήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο ηνπ πνπ απέθεξε γεληθφηεξε εξεκία, αλάπηπμε 

θαη αθκή αιιά θαη εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο πνπ έηπρε ε πεξηνρή ζπλνιηθά ιφγσ ηεο 

θαίξηαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, θπξίσο σο πέξαζκα πξνο ηελ Θεζζαιία. Παξάιιεια, ζα 

αηζζαλζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ Ώιή Παζά, θαζψο βξηζθφηαλ ζε 

ζπλερή επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ θαη απνηεινχζαλ θαηαθχγην ελφπισλ νκάδσλ. Έηζη, ηφζν 

ζπρλά ήηαλ θαη ηα ηδηαίηεξα ζθιεξά αληίπνηλά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε θαη 

λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν. Πιεζηάδνληαο ζηηο παξακνλέο ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη 

έλνπιεο νκάδεο νξγαλψζεθαλ ζπζηεκαηηθφηεξα, ήξζαλ ζε ζπλελλνήζεηο κε θαπεηαλαίνπο 

θαη άιιεο αληίζηνηρεο νκάδεο θαη βξηζθφηαλ ζε ζπλερή εηνηκφηεηα.  

Σειηθά, ε επαλάζηαζε θεξχρηεθε επίζεκα ζηηο 15 Μαίνπ 1821 ζηελ Μνλή ηνπ Ώγίνπ 

Γεσξγίνπ ζην ΐνπιγαξέιη. Έθηνηε, ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, βξίζθνληαλ ζε δηαξθή 

αλαηαξαρή, αξθεηέο ζθιεξέο κάρεο δηεμάρζεθαλ ζηα εδάθε ηεο θαη πνιιά ρσξηά πθίζηαληαη 
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ηα αληίπνηλα ησλ θαηαθηεηψλ: ιεειαζίεο, θαηαζηξνθέο ή θαήθαλ θαη αθαλίζηεθαλ 

νινθιεξσηηθά, π.ρ. Άγλαληα, πξξάθν, Καιαξξχηεο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο, ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην 

ειιεληθφ θξάηνο ην 1881 φπσο θαη ε ππφινηπε Ήπεηξνο, αιιά παξέκεηλε ππφ Οζσκαληθή 

δηνίθεζε. Δ πξνζάξηεζε ησλ Σδνπκέξθσλ ζην ειιεληθφ θξάηνο ηνπ 1881 έγηλε ην 1912. 

Ώθνχ επηηεχρζεθε ν κεγάινο απηφο ζηφρνο, ε πεξηνρή δελ ζα εηξελεχζεη. Ώληίζεηα, ζα 

αθνινπζήζεη ηελ ηαξαγκέλε πνξεία ησλ λεψηεξεο Βιιάδαο, ζπκκεηέρνληαο ζηα κεγάια 

πνιεκηθά γεγνλφηα θαη εμαθνινπζψληαο έσο ηελ ζχγρξνλε επνρή λα απνηειεί θνηηίδα 

αγσληζηψλ θαη αληίζηαζεο ζηνλ εθάζηνηε θαηαθηεηή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηα Σδνπκέξθα απνηέιεζαλ 

πεδίν δξάζεο ησλ αληάξηηθψλ δπλάκεσλ. Δ γεσγξαθηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα σο νξεηλνχ 

φγθνπ απφθξεκλνπ θαη δχζβαηνπ, εληειψο αθαηάιιεινπ γηα ηαθηηθφ πφιεκν νδήγεζε ηνπο 

αξρεγνχο ηνπ ΒΛΏ θαη ηνπ ΒΑΒ, Άξε ΐεινπρηψηε θαη Ναπνιένληα Γέξβα αληίζηνηρα, λα 

επηιέμνπλ ηελ πεξηνρή απηή γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ηα αξρεγεία ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 

Ενπιίνπ – Οθησβξίνπ 1943, ηε κφλε πεξίνδν πνπ νη δχν νξγαλψζεηο πξνζπάζεζαλ λα 

ζπζηξαηεπζνχλ (Κακάξα, 2008). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1943, νη Γεξκαλνί ππξπφιεζαλ ηα 

πεξηζζφηεξα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 70%. Μαδί κε ηα θηήξηα 

παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο ηα λνηθνθπξηά θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ θαηνίθσλ, κε απνηέιεζκα 

πνιινί άλζξσπνη λα βξεζνχλ άζηεγνη. Μέζα ζε απηή ηε δπζηπρία ηα Σδνπκέξθα 

κεηαβιήζεθαλ ζε ζέαηξν πνιεκηθψλ αλακεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ΒΏΜ- ΒΛΏ θαη ΒΑΒ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ ‟43 κέρξη ην αληίζηνηρν δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ  ηνπ 

‟44. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αλέιαβαλ ζρεδφλ ππνρξεσηηθά ηε δηαηξνθή ησλ αληάξηηθσλ 

ηκεκάησλ πνπ είραλ παξαηαρζεί αλαηνιηθά ηεο γξακκήο ηνπ Ώξάρζνπ, επί έλα πεξίπνπ 

εμάκελν. (Φίινο, 2008) 

Βθηφο απφ ηηο πνιεκηθέο βιάβεο έγηλαλ θαη θπζηθέο. Καη απηέο νθείινληαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1889 – 1900. Οη θάηνηθνη ρσξίο 

απνιχησο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαίγαλε ηα δάζε, γηα λα ηα κεηαβάιινπλ ζε θαιιηεξγήζηκεο 

εθηάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ρνξηνιίβαδα γηα ηε βνζθή ησλ δψσλ ηνπο. (Φίινο, 2000) 

Οη θάηνηθνη ησλ Σδνπκέξθσλ κεηά απφ δχν εμνλησηηθνχο πνιέκνπο (θαηά ησλ Γεξκαλψλ 

θαη ηνλ Βκθχιην) άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηα ρσξηά θαη λα ζηνηβάδνληαη ζηηο πφιεηο (Άξηα, 

Γηάλλελα, Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, Βμσηεξηθφ). 
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Δ ζπζηεκαηηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο γεο ζηα πεδηλά κε ηα ζχγρξνλα κέζα πεξηφξηζε ηηο 

ρεηκεξηλέο βνζθέο θαη ρηχπεζε ηελ θηελνηξνθία. Δ ηερλνινγηθή εμέιημε έζεζε ζην πεξηζψξην 

πνιιά επαγγέικαηα θαη δεκηνχξγεζε λέα. Οη άλζξσπνη ππνρξεψζεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηελ λέα θαηάζηαζε. Πνιινί έθπγαλ καθξηά ζε άιια κέξε λα βξνπλ ηελ ηχρε ηνπο θαη ηα 

ρσξηά ζρεδφλ εξήκσζαλ. (Φίινο, 2000) 

κσο ε αγάπε ηνπο θαη ε λνζηαιγία γηα ηνλ φκνξθν θαη δπλαηφ απηφ ηφπν δελ παχεη λα 

ππάξρεη θαη ζηελ πξψηε επθαηξία εηδηθά κε ηελ αθνξκή ησλ ενξηψλ θαη παλεγπξηψλ 

επηζηξέθνπλ αθφκα θαη απφ καθξηά γηα ιίγεο εκέξεο. 

 

2.6 Ηζηνξηθά θαη λεόηεξα κλεκεία ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 

 

ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθέο θαη ηα αξραία κλεκεία, φπσο αθξνπφιεηο ησλ αξραίσλ Ώζακάλσλ, έρνπλ 

εξεπλεζεί κφλν επηθαλεηαθά θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξνπλ είλαη ιηγνζηέο.  

Καηά ηνπο ΐπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη ηελ επνρή πνπ ε πεξηνρή αλήθε ζην Αεζπνηάην ηεο  

Δπείξνπ, έλα απφ ην ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηεο πεξηφδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη ε 

Κφθθηλε Βθθιεζία ζην Παιηνρψξη ΐνπξγαξειίνπ. Ο λαφο, πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ 

Γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ, ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 αηψλα θαη αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ 

δηθηφληνπ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακκέλνπ λανχ κε ηξνχιν, νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηα 

θφθθηλα ηνχβια πνπ δηαθνζκνχλ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. Βζσηεξηθά ππήξραλ 

ηνηρνγξαθίεο, απφ ηηο νπνίεο ζψδνληαη ζήκεξα ειάρηζηεο παξαζηάζεηο. (Γήδξνπ, 2008) 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 6: Δ Κφθθηλε Βθθιεζία ζην ΐνπξγαξέιη  

(Πεγή: http://www.guesthousekedros.gr) 

 

ηνπο κεηαβπδαληηλνχο ρξφλνπο, ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ν 

αξηζκφο ησλ κλεκείσλ. Δ Υξπζνζπειηψηηζζα ησλ Γνπξηαλψλ ήηαλ κνλαζηήξη απφ ηα πην 

νλνκαζηά ηεο πεξηνρήο, αθηεξσκέλν ζηε Γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ, απφ ην νπνίν ζψδεηαη 

http://www.guesthousekedros.gr/
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ζήκεξα κφλν ην θαζνιηθφ, δειαδή ν θπξίσο λαφο. Σν κνλαζηήξη θηίζζεθε ηνλ 11
ν
 αηψλα, 

αλαθαηλίζζεθε ην 1663, ζχκθσλα κε επηγξαθή, θαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη 

ην 1801 θαη βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ, κε θπηηθφ δηάθνζκν, επαγγειηθέο ζθελέο, δψα θαη πηελά θαη 

εηθφλεο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη απνηειεί εμαηξεηηθφ δείγκα ηεο 

μπινγιππηηθήο ηέρλεο ηεο πεξηνρήο. (Ώγγέιε, 2006) 

ΐφξεηα ηνπ ΐνπξγαξειίνπ δεζπφδεη ην κνλαζηήξη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ, ην νπνίν ζψδεηαη 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Ο λαφο είλαη αγηνγξαθεκέλνο κε ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη ην 

1714, έξγν Καιαξξπηηλψλ δσγξάθσλ. Σν ηέκπιν είλαη ελδηαθέξνλ δείγκα μπινγιππηηθήο θαη 

νη εηθφλεο ηνπ ρξνλνινγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Σν κνλαζηήξη έρεη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ εζληθή καο ηζηνξία, θαζψο ζε απηφ χςσζαλ ηε ζεκαία ηεο επαλάζηαζεο ην 1821 νη 

νπιαξρεγνί ησλ Σδνπκέξθσλ θαη Ραδνβπδίσλ.  

Ώπφ ηα πην νλνκαζηά κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο είλαη ε Μνλή ηεο Πιάθαο (ή 

Μνπρνπζηίνπ), αλάκεζα ζην νκψλπκν γεθχξη θαη ζηνπο Ραθηαλαίνπο. Βίλαη άγλσζην πφηε 

ηδξχζεθε ην θαζνιηθφ, πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ θαη αλαθαηληζκέλν 

ην 1665. Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ ρξνλνινγνχληαη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, φπσο θαη νη 

εηθφλεο ζην επίρξπζν μπιφγιππην ηέκπιν. Σν κλεκείν ζψδεηαη ζήκεξα ζε πνιχ θαιή 

θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί θαη σο ελνξηαθφο λαφο. 

Σν κνλαζηήξη ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο κεηαμχ Πξακάλησλ θαη Μειηζζνπξγψλ θηίζηεθε 

απφ ηνλ ηεξνκφλαρν Αηνλχζην Ννχηζν θαη έπαημε ην ξφιν ηνπ ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, θαζψο 

ήηαλ έδξα ηνπ νπιαξρεγνχ Πνπηέηζε θαηά ηνπο αγψλεο ηνπ 1912-1913, ελψ αξγφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε απφ ηηο νκάδεο ηνπ Γέξβα. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο είλαη ηνπ 1876, 

ελψ ζηνλ εζσηεξηθφ αχιεην ρψξν ηα θειηά ησλ κνλαρψλ έρνπλ αλαθαηληζηεί πξφζθαηα. ην 

ηέκπιν ηνπ λανχ νη εηθφλεο είλαη ηνπ 1839 θαη κεηαθέξζεθαλ απφ ηε κηθξή εθθιεζία ηεο 

Ώγίαο Παξαζθεπήο ε νπνία πξνυπήξρε δίπια ζην κνλαζηήξη. (Ώγγέιε, 2006) 

Σν κνλαζηήξη ηεο Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο ζηνλ Καηαξξάρηε ηδξχζεθε ην 1730, αιιά φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ θηεηνξηθή επηγξαθή ζην θαζνιηθφ ηεο κνλήο, αλαθαηαζθεπάζηεθε εθ 

ζεκειίσλ ην 1827. Ώμηφινγε είλαη ε αξγπξή επέλδπζε ηεο εηθφλαο ηεο Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο, 

έξγν Καιαξξπηηλψλ αζεκνπξγψλ. Δ ηδηαηηεξφηεηα φκσο ηνπ κνλαζηεξηνχ έγθεηηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κνλαρνί έιπζαλ ην πξφβιεκα πδξνδφηεζεο, κεηαθέξνληαο λεξφ απφ ην 

βνπλφ ζηε κνλή κε “θαλάιεο”. Ώπφ ην ηφηε δίθηπν, ζήκεξα ζψδεηαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα. 

(Ώγγέιε, 2006) 
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Δ κνλή Κεπίλαο είλαη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά θαη ππνβιεηηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο, 

θαζψο είλαη θηηζκέλε ζηελ είζνδν ζπειαίνπ, ζην κέζν θαηαθφξπθεο πιαγηάο πνπ πςψλεηαη 

πάλσ απφ ηνλ Καιαξξχηηθν πνηακφ. Καηά ην κεηξνπνιίηε Άξηεο εξαθείκ Ξελφπνπιν ή 

ΐπδάληην, ε κνλή νηθνδνκήζεθε ην 1212. Σν φλνκά ηεο νθείιεηαη ζηνπο θήπνπο πνπ 

θαιιηεξγνχζαλ νη κνλαρνί θάησ απφ απηή.  ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ην κηθξφ ζε έθηαζε 

κνλαζηηθφ ζπγθξφηεκα είλαη έξγν ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ. Γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζεζε θαηά 

ηη 18
ν
 αηψλα αιιά παξήθκαζε θαη εγθαηαιείθηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
. Δ κνλή έρεη 

θξνπξηαθφ ραξαθηήξα. Σν θαζνιηθφ, κηα κνλφθιηηε βαζηιηθή πηζαλφλ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, είλαη 

ιαμεπκέλν ζην βξάρν. Οη ηνηρνγξαθίεο θαη ην ηέκπιν είλαη έξγα ηνπ ηέινπο ηνπ 17
νπ

 -αξρψλ 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ελψ νη εηθφλεο ρξνλνινγνχληαη ζηα 1734-1735. Σν μπιφγιππην ηέκπιν φκσο 

έπεζε “ζχκα” αξραηνθάπεισλ ην 1997. Σν ζπγθξφηεκα ηεο κνλήο ζπκπιεξψλνπλ δηψξνθν 

ζπγθξφηεκα θειηψλ, δηαβαηηθφ κε θηλεηή γέθπξα θαη βνεζεηηθφ θηήξην ζηνλ εμσηεξηθφ 

πεξίβνιν. Σν ζπήιαην εμεξεπλήζεθε ην 1956 απφ ηελ Άλλα Πεηξνρείινπ θαη ην 1993 απφ ηνλ 

πειαηνινγηθφ Βιιεληθφ Βμεξεπλεηηθφ κηιν. Οη έξεπλεο έδεημαλ φηη πξφθεηηαη γηα θνίηε 

ππφγεηνπ πνηακνχ, κε κήθνο 240 κ. (Καξακπεξίδε, Καζθάλεο, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7: Μνλή Κεπίλαο (πξνζσπηθφ αξρείν)  

 

Δ κνλή ΐχιηδαο Μαηζνπθίνπ, θηηζκέλε ζην ρείινο απφηνκνπ γθξεκνχ πάλσ απφ ηε 

ζπκβνιή ηξηψλ παξαπνηάκσλ ηνπ Ώξάρζνπ, είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Βπαγγειηζκφ ηεο 

Θενηφθνπ. Σν θαζνιηθφ αλαθαηλίζζεθε ην 1783 θαη αγηνγξαθήζεθε ην 1797, ελψ νη 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε, έξγν Καιαξξπηηλψλ δσγξάθσλ, 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1737. Δ κνλή είρε αμηφινγε βηβιηνζήθε κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ρεηξνγξάθσλ, 14 απφ ηα νπνία θπιάζζνληαη ζήκεξα ζηελ Βζληθή ΐηβιηνζήθε ηεο Βιιάδνο, 

ελψ έλα αθφκε βξίζθεηαη ζην ζξεζθεπηηθφ- ηζηνξηθφ- πνιηηηζηηθφ Μνπζείν ΐχδηιαο. Σν 

κνλαδηθφ γηα ηελ πεξηνρή Μνπζείν, πνπ ηδξχζεθε ην 2002 ζην Μαηζνχθη, ζηεγάδεη αθφκε 

θνξεηέο εηθφλεο, μπιφγιππηα, ραξαθηηθά, έληππα βηβιία. (Ώγγέιε, 2006) 
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Δηθόλα 8: Μνλή ΐχιηδαο ζην Μαηζνχθη 

(Πεγή: http://www.epcon.gr/Dimoi/Dimos1/p1.html) 

 

ηα Θενδψξηαλα βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ, απφ ην νπνίν 

ζψδεηαη κφλν ην θαζνιηθφ, αλαθαηληζκέλν ην 1793, ελψ ηα θειηά είλαη εξεηπσκέλα. Δ 

εθθιεζία, μπιφζηεγε βαζηιηθή, έρεη ζαπκάζην μπιφγιππην ηέκπιν. ηνλ πεξίβνιν ηνπ 

κνλαζηεξηνχ ιεηηνπξγνχζε αιιεινδηδαθηηθή ζρνιή. ηνλ ίδην ρψξν, ν ελνξηαθφο λαφο ηνπ 

αγίνπ Γεσξγίνπ, κηα ηξίθιηηε βαζηιηθή κε ραγηάηη, λάξζεθα θαη ελζσκαησκέλν θακπαλαξηφ, 

θηηζκέλε ην 1880, εληππσζηάδεη κε ην ζαπκάζην μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ, ηνλ άκβσλα θαη ην 

θηβψξην ηνπ 1901, πνπ θαιχπηεη ηελ Ώγία Σξάπεδα. 

ηνλ Άγην Νηθφιαν είλαη αθηεξσκέλε ε κεγάιε εθθιεζία ζην πξξάθν, ε νπνία 

θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 17
ν
 αηψλα. Κάεθε ην 1821 καδί κε φιν ην ρσξηφ θαηά ηε δηάξθεηα 

αληηπνίλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Βπαλάζηαζε θαη μαλαθηίζηεθε ην 1834. Σε ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή κε ηνπο ζφινπο θαη ηνλ σξαίν ηξνχιν ηελ πήξε κε ηελ αλαθαίληζε ην 1900. Σφηε 

απνθηά θαη ην αξηζηνπξγεκαηηθφ μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ. Ώλάκεζα ζηα θεηκήιηα ηνπ λανχ 

είλαη έλαο ρξπζνθέληεηνο επηηάθηνο ξψζηθεο ηερλνηξνπίαο κε πνιχηηκνπο ιίζνπο, δσξεά ηνπ 

πξξαθηψηε επεξγέηε ππξίδσλνο Μπαιηαηδή.  

Ώπφ ηνπο ελνξηαθνχο λανχο αμηνκλεκφλεπηε είλαη θαη ε εθθιεζία ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο 

ζηα Πξάκαληα, κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηξίθιηηε βαζηιηθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θηηζκέλε κε 

επηκειεκέλε ιαμεπηή ηνηρνπνηία. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δπηηθίδνληα ιίζηλα ηφμα ησλ 

παξαζχξσλ, ηα θιαζηθηζηηθά θηνλφθξαλα θαη ην κε κπαξφθ ζηνηρεία θσδσλνζηάζην, ζηνηρεία 

ηεο αζηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ νη Σδνπκεξθηψηεο κάζηνξεο ελζσκάησζαλ κε καεζηξία ζηελ 

ηέρλε ηνπο. (Ώγγέιε, 2006) 

Βλαξκνληζκέλνο κέζα ζην πέηξηλν πεξηβάιινλ ησλ Καιαξξπηψλ, ν ελνξηαθφο λαφο ηνπ 

Ώγίνπ Νηθνιάνπ είλαη κηα κεγάιε ηξίθιηηε, ηξηζππφζηαηε βαζηιηθή κε πνιχ ςειφ ηξνχιν, 

πηζαλφηαηα θηηζκέλε ην 1480. Σν δεμηφ θιίηνο είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Υαξάιακπν θαη 

http://www.epcon.gr/Dimoi/Dimos1/p1.html


ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     49 

ην αξηζηεξφ ζηνπο Ώγίνπο Πάληεο. Ο Άγηνο Νηθφιανο ππήξμε θαη απηφο ζχκα ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Καιαξξπηηλψλ ζηελ Βπαλάζηαζε, θαζψο ππξπνιήζεθε ην 1821 καδί κε φιν ην ρσξηφ. Σν 

1845 Μεηζνβίηεο ηερλίηεο παίξλεη παξαγγειία γηα λα θηηάμεη ηα μπιφγιππηα πνπ θνζκνχλ 

κέρξη θαη ζήκεξα ην λαφ. Ο θεληξηθφο πνιπέιαηνο, ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είλαη εηδηθή παξαγγειία 

απφ ηελ Σεξγέζηε, δσξεά ηεο νηθνγέλεηαο θνζκεκαηνπσιψλ Νέζζε. Ώλάκεζα ζηα θεηκήιηα 

ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ ππάξρνπλ θαη εθθιεζηαζηηθά είδε, έξγα Καιαξξπηηλψλ αξγπξνρφσλ. Σν 

λαφ θνζκνχλ ηνηρνγξαθίεο ηξηψλ επνρψλ, ζε ηξία ζηξψκαηα, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη ζε 

ηφζν θαιή θαηάζηαζε. 

Ώθφκε, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ε εθθιεζία ησλ Ώγίσλ Πάλησλ ζην Μηραιίηζη, θαη ε 

εθθιεζία ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο ζην Ώκπεινρψξη, θηηζκέλεο πάλσ ζε αξραίν ηείρνο θαη ζε 

αξραίν πχξγν αληίζηνηρα. 

ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ ζψδνληαη θαη αξθεηά κλεκεία ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ, 

θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία, ελψ επίζεο 

δηαηεξεηένη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί νη νηθηζκνί ηνπ πξξάθνπ θαη ησλ Καιαξξπηψλ, πνπ 

δηαηεξνχλ ηα ιηζφθηηζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη απνηεινχλ νη 

ίδηνη αμηνζέαηα.   

Ώλάκεζα ζηα λεψηεξα κλεκεία μερσξίδεη ην γεθχξη ηεο Πιάθαο, ην κεγαιχηεξν πέηξηλν 

κνλφηνμν γεθχξη ησλ ΐαιθαλίσλ πνπ ελψλεη ηηο δχν φρζεο ηνπ Ώξάρζνπ. Έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 61 κ. , χςνο 21 κ. θαη ε αίζζεζε πνπ δίλεη είλαη φηη αησξείηαη πάλσ απφ ην λεξφ, αθνχ 

ην άλνηγκα ηεο θακάξαο ηνπ είλαη 40 κ. Σν γεθχξη ρηίζηεθε θαη έπεζε δπν θνξέο, ην 1860 

θαζψο ηα λεξά ηνπ Ώξάρζνπ κεηαθίλεζαλ ην βξάρν φπνπ ζηεξηδφηαλ θαη ην 1863 έπεζε ηελ 

εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ. Σειηθά μαλαρηίζηεθε ην 1866 κε πξσηνκάζηνξα ηνλ Κψζηα 

Μπέθα απφ ηα Πξάκαληα θαη ζηέθεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλήιζε ζε 

187.000 γξφζηα, αζηξνλνκηθφ πνζφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην εκεξνκίζζην ηεο επνρήο δελ 

μεπεξλνχζε ην έλα γξφζη. Χο θχξηνο ρξεκαηνδφηεο αλαθέξεηαη ν Εσάλλεο Λνχιεο, ηα γχξσ 

ρσξηά έβαιαλ ηα ππφινηπα ρξήκαηα (Άγλαληα, Πξάκαληα θαη Μειηζζνπξγνί), ελψ πνιινί 

θάηνηθνη δηέζεζαλ θαη πξνζσπηθή εξγαζία. Σν ζεκαληηθφ απηφ γεθχξη πνπ ηξνθνδνηνχζε ηα 

νξεηλά θαη απνηεινχζε πέξαζκα γηα ηα πεδηλά, ην θιείλνπλ νη Σνχξθνη ην 1881, απφ ηε 

ζηηγκή δειαδή πνπ ν Άξαρζνο νξίδεηαη σο ζχλνξν κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο, ελψ αθξηβψο δίπια εγθαζηζηνχλ θαη ηεισλεηαθφ ζηαζκφ. Σν 1943 θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ γεξκαληθψλ εθθαζαξίζεσλ επηρεηξείηαη λα αλαηηλαρζεί ην γεθχξη, αιιά ρσξίο θακηά 

επηηπρία. ηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο γηλφηαλ θαη πνιιέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αληάξηηθσλ 

ηκεκάησλ ΒΛΏ θαη ΒΑΒ, αθνχ εδψ ππήξμε ην ζχλνξν ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ.  
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Σν 1944, ζην νίθεκα δίπια ζηε γέθπξα πνπ ζήκεξα ζηέθεη αλαπαιαησκέλν θαη ζεσξείηαη 

δηαηεξεηέν κλεκείν, ππνγξάθεηαη παξνπζία ηνπ Άξε ΐεινπρηψηε θαη ηνπ Ναπνιένληα 

Γέξβα ε ζπκθσλία ηνπ ΒΛΏ κε ηνλ ΒΑΒ, πην γλσζηή σο πκθσλία ηεο Πιάθαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 9: Γεθχξη Πιάθαο (Πεγή: Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ) 

 

Δ γέθπξα Παπαζηάζε ζηνλ Άξαρζν, ζην χςνο ησλ ρσξηψλ Αξίζθνο θαη Κξάςε, θηίζηεθε 

ηη 1746 κε έμνδα ηνπ εγνπκέλνπ ηεο Μνλήο ΐχιηδαο αιιά θαη θαηνίθσλ ησλ γχξσ ρσξηψλ. 

Σν γεθχξη ζηεξίδεηαη ζηελ απφηνκε αλαηνιηθή φρζε ηνπ πνηακνχ θαη ζρεκαηίδεη κηα κεγάιε 

θακάξα, δχν κηθξφηεξεο θαη κηα κηθξή θαζψο ρακειψλεη γηα λα θαζίζεη ζηελ νκαιή δπηηθή 

φρζε. Δ θνίηε φκσο ηνπ πνηακνχ κεηαθηλήζεθε θάπνηα ζηηγκή πξνο ηα δπηηθά, 

θαηαζηξέθνληαο έηζη έλα ηκήκα ηνπ γεθπξηνχ. Πνιιά αθφκε ιίζηλα γεθχξηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε γέθπξα ηεο Πνιηηζάο ζην Ώκπεινρψξη, ε γέθπξα ηεο Γθνχξαο ζηα 

Θενδψξηαλα, ή ηα γεθχξηα ζηνπο Καιαξξχηεο, ην ΐαπηηζηή, ηε γάξα, ηελ Κπςέιε θαη 

αιινχ ηξαβνχλ ην κάηη ηνπ επηζθέπηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθέο καξηπξίεο ηνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. (http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 10: Γεθχξη ηνπ Παπαζηάζε  

(Πεγή: http://www.petrinagefiria.uoi.gr/) 

 

http://www.petrinagefiria.uoi.gr/
http://www.petrinagefiria.uoi.gr/
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Άιια λεψηεξα κλεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ είλαη νη λεξφκπινη, νη λεξνηξηβέο 

θαη ηα καληάληα, πνπ δηαζψδνπλ ζηνηρεία ηεο ληφπηαο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

αλαζπλζέηνπλ κηα εηθφλα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο θαη ηνπ ηξφπνπ επηβίσζεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή. Σέηνηα κλεκεία ζψδνληαη ζε 

αξθεηά ρσξηά, φπσο ζην ΐαπηηζηή, ζην Μαηζνχθη, φπνπ αλαθαηλίζζεθαλ πξφζθαηα, ζηνπο 

Υξηζηνχο, ζηα Πξάκαληα, ζηα Άγλαληα, επίζεο αλαθαηληζκέλα, ζηνλ Καηαξξάρηε, ηα 

Γνπξηαλά, ηελ Κπςέιε, ηελ Ώλεκνξξάρε θαη ηα Θενδψξηαλα. Κάπνηα απφ απηά ηα κλεκεία 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα είδνο ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ, φπνπ ν επηζθέπηεο ζα 

παίξλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο αζρνιίεο ησλ 

θαηνίθσλ, ηηο θαιιηέξγεηεο θπηψλ πνπ κε ην άιεζκα έδηλαλ αιεχξη, ηελ θαηεξγαζία ησλ 

καιιηψλ θαη ησλ πθαζκάησλ. (Ώγγέιε, 2006) 

Σέινο, ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ πξνζθέξεη πνιιά μεξνιηζηθά ηνπία. Ξεξνιηζηά 

ζεκαίλεη ρηίζηκν πέηξαο ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ, ιάζπε ή ηζηκέλην. Πξφθεηηαη γηα κηα 

παλάξραηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. Υηίδνληαο 

ηνίρνπο αληηζηήξημεο απφ μεξνιηζηά, ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα δηακνξθψζεη θεθιηκέλα εδάθε 

ζε αλαβαζκίδεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπγθξαηήζεη ηε γε θαη λα ηελ θαιιηεξγήζεη. Σα πην 

εληππσζηαθά ηνπία, ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Ώξάρζνπ, Ώλαηνιηθή, Υνπιηαξάδεο, Ώκπεινρψξη, Πιάθα, αιιά θαη γχξσ απφ ην Μαηζνχθη, 

ην πξξάθν, ηνπο Καιαξξχηεο θαη άιινπο νηθηζκνχο.  (Παγθξαηίνπ, 2008) 
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2.7 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο πεξηνρήο 

θαξθαισκέλα ζηηο πιαγηέο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ βξίζθνληαη πνιπάξηζκα 

ρσξηά θαη νξεηλνί ζπλνηθηζκνί. Σα Σδνπκεξθνρψξηα απνηεινχλ ζήκεξα κηα ζχλζεηε νκάδα 

ρσξηψλ, ηα νπνία αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε ηξείο λνκνχο: Εσαλλίλσλ, Άξηαο θαη Σξηθάισλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν κε θνηλή ηζηνξηθή πνξεία, 

παξάδνζε θαη πνιηηηζκφ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο γξαπηέο καξηπξίεο, ηα κλεκεία, ηηο 

παξαδφζεηο, ηα έζηκα, ηνπο κχζνπο, ηνπο ζξχινπο, ηα ηνπσλχκηα, ηα επψλπκα, ηελ γιψζζα, 

ηελ ελδπκαζία, ηηο αζρνιίεο θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ. (Γήδξνπ, 

2008) 

χκθσλα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, γηαηί γξαπηέο καξηπξίεο δελ ππάξρνπλ, ε 

δεκηνπξγία ησλ ζεκεξηλψλ ρσξηψλ ησλ Σδνπκέξθσλ εληνπίδεηαη γχξσ ζηνλ 14
ν
 κε 15

ν
 

αηψλα. Έηζη, θαηά θχξην ιφγν ν θφβνο θαη ε αλάγθε ηεο άκπλαο θαίλεηαη πσο δεκηνχξγεζαλ 

ζηα πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ηα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε 

ζπλέλσζε ησλ θαηά ηφπνπο ζπλνηθηζκψλ ήηαλ ζεκάδη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο. (Φίινο, 2000) 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1635- 1700 εμαηηίαο ησλ δησγκψλ θαη άιισλ δνθηκαζηψλ ησλ 

ππνδνχισλ Βιιήλσλ, νξηζκέλα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ ζρεδφλ δηαιχζεθαλ, θαη πνιινί 

θάηνηθνη κεηαθηλήζεθαλ απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Μεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Κάξινβηηο 

(1699) θάλεθε λα εμαζθαιίδεηαη ε εζπρία θαη ε αζθάιεηα ηεο ππαίζξνπ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

επκελείο ζπλζήθεο επαλαπαηξηζκνχ. Δ θαηεζηξακκέλε πεξηνρή αλαζπγθξνηείηαη, νη πξψηνη 

θάηνηθνη εγθαηαιείπνπλ ηα κέξε, ζηα νπνία είραλ θαηαθχγεη θαη άξρηζαλ λα επαλέξρνληαη 

ζηελ γελέηεηξά ηνπο. Υσξηά πνπ είραλ δηαιπζεί άξρηζαλ λα ρηίδνληαη, ζπλνηθηζκνί 

ζπκπηχρζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ρσξηά, θεθαινρψξηα θαη ίδξπζαλ ηελ θνηλφηεηα. ηγά, ζηγά 

αλνηθνδνκνχλ ηα κνλαζηήξηα θαη ηηο εθθιεζίεο ηνπο, επηζθεπάδνπλ ηα πδξαγσγεία, ηηο 

βξχζεο, θαη ηνπο πδξφκπινπο θαη δίλνπλ δσή θαη ππφζηαζε ζηελ πεξηνρή. (Φίινο, 2000) 

χκθσλα κε ην ηέθαλν Φίιν “ηα ρσξηά φπσο ηα βιέπνπκε ζήκεξα δνχλε ηελ παξαθκή 

ηνπο. Σν απηνθίλεην πήξε ην ςσκί απφ ηνπο θηξαηδήδεο. H ζπζηεκαηηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο ζηα πεδηλά, κε ηα ζχγρξνλα κέζα, πεξηφξηζε ηηο ρεηκεξηλέο βνζθέο θαη ρηχπεζε ηελ 

θηελνηξνθία. H ηερλνινγηθή εμέιημε έζεζε ζην πεξηζψξην πνιιά επαγγέικαηα θαη 

δεκηνχξγεζε λέα. Οη άλζξσπνη ππνρξεψζεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα θαηάζηαζε. Σνπο 

παξαπιάλεζε ε επηζηήκε, ην εκπφξην, ε βηνηερλία θαη ηνπο έδεζε ζηηο κεγαινππφιεηο θαη 
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ζηνλ θάκπν. Σνπο μεκπάιηζε ην άγλσζην θαη πέηαμαλ καθξηά ζε άιια κέξε λα βξνπλ ηελ 

ηχρε ηνπο θαη ηα ρσξηά ζρεδφλ εξήκσζαλ.” 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ πνπ αλήθεη ζηνπο Ννκνχο 

Εσαλλίλσλ θαη Άξηαο. Αηνηθεηηθά, απηή ε πεξηνρή, απνηειείηαη απφ 4 δήκνπο θαη 6 

θνηλφηεηεο. Σν ηκήκα ηνπ Ννκνχ Εσαλλίλσλ πεξηιακβάλεη ην Αήκν Πξακάλησλ κε έδξα ηα 

Πξάκαληα, ην Αήκν Σδνπκέξθσλ κε έδξα ηνπο Υνπιηαξάδεο, θαη ηηο Κνηλφηεηεο ΐαζππέδνπ,  

Καιαξξπηψλ, Μαηζνπθίνπ θαη πξξάθνπ. Σν ηκήκα ηνπ Ννκνχ Άξηαο πεξηιακβάλεη ην 

Αήκν Ώγλάλησλ κε έδξα ηελ Άγλαληα, ηνλ Αήκν Ώζακαλίαο κε έδξα ην ΐνπξγαξέιη θαη ηηο 

θνηλφηεηεο Μειηζζνπξγψλ θαη Θενδσξηάλσλ. 

Σέινο, ηα ρσξηά πνπ είλαη δεμηά ηνπ πνηακνχ Ώρειψνπ, φπσο ην Παρηνχξη, ην 

Ώξκαηνιηθφ θαη ε ΝεξαΎδα (Κνηλφηεηα ΝεξαΎδαο), ην Γαξδίθη θαη ε Ώζακάληα (Αήκνο 

Ώλζήθσλ) θαη ε Ώγία Παξαζθεπή (Κνηλφηεηα Ώζπξνπνηάκνπ), είλαη Σδνπκεξθνρψξηα, 

άζρεηα αλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζην λνκφ Σξηθάισλ, δελ παχνπλ λα αλήθνπλ ζην νξεηλφ 

ζπγθξφηεκα ησλ Σδνπκέξθσλ, αιιά δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο εξεπλάο καο θαη απιά 

αλαθέξνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 2: Πεξηνρή Σδνπκέξθσλ (Πεγή: Γαιάλε, 2007) 
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Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 1) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πιεζπζκνχ, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ βξέζεθε θαη απνγξάθεθε θαηά ηελ 

απνγξαθή ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ ηφπν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηακέλεη κφληκα ζηνλ ηφπν 

απηφ, ή αλ είλαη πξνζσξηλφο ή πεξαζηηθφο (ΒΤΒ, 2001),  ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 

απφ ην 1920 έσο ην 2001.  

 
Πίλαθαο 1: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ απφ ην 1920 

έσο ην 2001. 

 

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο πεξηνρήο Σδνπκέξθσλ 

Γήκνη θαη 

Κνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα 

Έηε Ώπνγξαθήο 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Αήκνο 

Πξακάλησλ 
3.979 3.790 4.705 3.276 3.292 2.447 2.006 1.790 2.194 

Αήκνο 

Σδνπκέξθσλ 
2.251 2.232 2.949 2.878 3.259 2.753 2.933 1.578 1.228 

Κνηλφηεηα 

ΐαζππέδνπ 
372 181 315 119 114 35 62 66 100 

Κνηλφηεηα 

Καιαξξπηψλ 
709 482 1.049 363 357 268 231 156 223 

Κνηλφηεηα 

Μαηζνπθίνπ 
364 406 739 253 86 257 354 232 543 

Κνηλφηεηα 

πξξάθνπ 
215 244 1.388 47 18 11 77 141 273 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο  

Ώγλάλησλ 
5.087 5.508 6.810 6.756 6.701 5.070 5.514 3.910 4.022 

Αήκνο 

Ώζακαλίαο 
5.465 7.087 8.650 8.810 8.881 7.045 7.178 6.226 6.382 

Κνηλφηεηα 

Θενδσξηάλσλ 
353 752 1.476 194 269 170 442 799 994 

Κνηλφηεηα 

Μειηζζνπξγψλ 
168 290 917 167 158 74 1.011 1.036 671 

πλνιηθόο 

Πιεζπζκόο 

18.963 20.972 28.998 22.863 23.135 18.130 19.808 15.934 16.630 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθέο 1991 θαη 2001, Φίινο, 2000) 
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Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο, δειαδή ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ δήισζε σο 

κφληκε θαηνηθία ηνπ θαηά ηελ απνγξαθή ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ 

βξέζεθε θαη απνγξάθεθε ζηελ επηθξάηεηα (ΒΤΒ, 2001), είλαη ζαθψο κηθξφηεξνο απφ απηφλ 

πνπ ππνδεηθλχεη ν παξαπάλσ πίλαθαο, δηφηη ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη αγξνηηθνί κεηαλάζηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο γηα λα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ 

απνγξαθή.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΤΒ, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηαδηαθή 

εγθαηάιεηςε ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 θαη κεηά σο απνηέιεζκα ηεο 

εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Δ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ γηα εχξεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαη 

ελφο πςειφηεξνπ επίπεδνπ δηαβίσζεο νδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο ζηηο 

δεθαεηίεο ‟50 –‟60 γηα ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αξγφηεξα ηηο δεθαεηίεο ‟80 θαη ‟90 γηα ηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. ήκεξα, παξαηεξείηαη κηθξή επηζηξνθή, θπξίσο 

ζπληαμηνχρσλ, ε νπνία βέβαηα δελ αλαζηξέθεη ηελ θαηάζηαζε.  

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαηά ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001, ν νπνίνο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηελ πξαγκαηηθφ 

πιεζπζκφ. 
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Πίλαθαο 2: Μφληκνο πιεζπζκφο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ θαηά ηελ απνγξαθ ή 

ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001. 

 

Μόληκνο Πιεζπζκόο πεξηνρήο Σδνπκέξθσλ 

Γήκνη θαη Κνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα 

Έηε Ώπνγξαθήο 

 1991 2001 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Αήκνο Πξακάλησλ 1.314 1.302 

Αήκνο Σδνπκέξθσλ 882 648 

Κνηλφηεηα ΐαζππέδνπ 67 31 

Κνηλφηεηα Καιαξξπηψλ 100 89 

Κνηλφηεηα Μαηζνπθίνπ 176 167 

Κνηλφηεηα πξξάθνπ 59 45 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο Ώγλάλησλ 3.239 2.800 

Αήκνο Ώζακαλίαο 5.054 4.678 

Κνηλφηεηα Θενδσξηάλσλ 159 263 

Κνηλφηεηα Μειηζζνπξγψλ 537 121 

πλνιηθόο Πιεζπζκόο 11.587 10.144 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθέο 1991 θαη 2001). 
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Γηάγξακκα 1: Βμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ  

(Πεγή: ΒΤΒ απνγξαθέο 1991 θαη 2001 , Φίινο 2000, Εδία επεμεξγαζία)  

 

Δ κεηαλάζηεπζε νδεγεί ζε έλα θαηλφκελν ην νπνίν παξφιν ηνπ φηη δελ είλαη κνλαδηθφ, 

είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ ζηα Σδνπκέξθα: ε επηζηξνθή πνιιψλ απφδεκσλ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ώπηφ δεκηνπξγεί κηα επνρηαθή πεξηνδηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ, ν 

νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο ηνλ ρεηκψλα κε πνιιά ρσξηά λα είλαη νπζηαζηηθά εξεκσκέλα 

θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ώπηή ε δηαθχκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ επαξθή παξνρή ππεξεζηψλ αιιά δεκηνπξγεί θαη επθαηξίεο ζηελ 

πεξηνρή θαζψο νη απφδεκνη πνπ ηελ επηζθέπηνληαη είλαη ζπλήζσο πην εχπνξνη απφ ηνπο 

κφληκνπο θαηνίθνπο. 

 

Ζιηθηαθή θαηαλνκή 

Δ ζπλερήο κεηαλάζηεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο, ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία γεξαζκέλνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν κφληκνο 

πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.  

ΐάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηεο πεξηνρήο ησλ 

Σδνπκέξθσλ θαηά ηελ απνγξαθή ηεο ΒΤΒ ηνπ 2001 (πίλαθαο 3) δηαπηζηψλεηαη φηη, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ακθνηέξσλ θχισλ, ζπγθεληξψλεηαη ζηηο νκάδεο ειηθηψλ 

απφ 65 έσο 79 εηψλ, ελψ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαηαλέκεηαη θαη ζηηο ειηθίεο 

κεηαμχ 25-64 εηψλ. 

Εξέλιξη πληθςζμού πεπιοσήρ Τζοςμέπκων
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πλεπψο, ν πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο θαη γεξαηφηεξεο ειηθίεο, 

γεγνλφο ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο. 

 
Πίλαθαο 3: Μφληκνο Πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθή 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Διηθηαθή θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ.  

(Πεγή: ΒΤΒ, απνγξαθή 2001, Ίδηα επεμεξγαζία).  

 Μόληκνο πιεζπζκόο 

(απνγξαθή 2001) 

ΟΜΑΓΔ 

ΖΛΗΚΗΩΝ 

Ακθνηέξσλ 

ησλ θύισλ 
Άξξελεο Θήιεηο 

0-14 879 454 425 

15-24 710 403 307 

25-39 1.397 837 557 

40-54 1.488 742 746 

55-64 1.695 775 920 

65-79 3.103 1.497 1.606 

80+ 875 364 511 

ύλνιν 10.144 5.072 5.072 

Ηλικιακή καηανομή μόνιμος πληθςζμού Τζοςμέπκων
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Ππθλόηεηα πιεζπζκνύ 

Δ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 764,17 ηρικ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξνχο 

θαη δηαζθνξπηζκέλνπο νηθηζκνχο. Βίλαη αξαηνθαηνηθεκέλε κε ππθλφηεηα 21,76 θαη/ηρικ. Οη 

δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη νξεηλνί κε ην κέζν ζηαζκηθφ πςνκέηξνπ λα 

θπκαίλεηαη απφ 549κ. έσο 1150κ. Δ πεξηνρή πνπ αλήθεη ζην Ν. Εσαλλίλσλ θαίλεηαη λα είλαη 

πην αξαηνθαηνηθεκέλε απφ ηελ πεξηνρή πνπ αλήθεη ζην Ν. Άξηαο. 

 
Πίλαθαο 4:  Ππθλφηεηα Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

 

Γήκνη θαη 

Κνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα 

Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 

2001 

Έθηαζε 

(η.ρκ.) 

Ππθλόηεηα 

(αλά η.ρκ.) 

Τςόκεηξν 

(m) 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Αήκνο 

Πξακάλησλ 
1.302 69,09 18,85 774 

Αήκνο 

Σδνπκέξθσλ 
648 71,10 9,11 874 

Κνηλφηεηα 

ΐαζππέδνπ 
31 10,13 3,06 1080 

Κνηλφηεηα 

Καιαξξπηψλ 
89 39,96 2,23 840 

Κνηλφηεηα 

Μαηζνπθίνπ 
167 35,36 4,72 1100 

Κνηλφηεηα 

πξξάθνπ 
45 29,31 1,54 1150 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο 

Ώγλάλησλ 
2.800 124,34 22,52 648 

Αήκνο 

Ώζακαλίαο 
4.678 304,98 15,34 549 

Κνηλφηεηα 

Θενδσξηάλσλ 
263 44,40 5,92 921 

Κνηλφηεηα 

Μειηζζνπξγψλ 
121 35,51 3,41 860 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθή 2001). 
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2.8 Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Μεηαλάζηεπζε - Απνκόλσζε 

Έλα εκθαλέο θνηλσληθφ πξφβιεκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ είλαη ε 

κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ νδήγεζε ζηελ εξήκσζε κεξηθψλ ρσξηψλ θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε “ρσξηά θαληάζκαηα” θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. ε άιια ρσξηά, πνπ 

αθφκε θαη ηψξα κπνξεί λα θαηνηθνχληαη ην ρεηκψλα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο νηθνγέλεηεο 

έρνπλ θχγεη γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε κηθξέο ή κεγάιεο πφιεηο. ηα ρσξηά κέλνπλ ζπλήζσο 

νη ειηθησκέλνη, νη νπνίνη δχζθνια εγθαηαιείπνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηνλ ηφπν ηνπο. Δ 

εληππσζηαθή αιιαγή ζηα πιεζπζκηαθά κεγέζε, ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα ρσξηά βηψλνπλ 

κεηαμχ θαινθαηξηνχ θαη ρεηκψλα, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε επνρηθήο θνηλφηεηαο. 

Έλα άιιν θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ηεο απνκφλσζε 

απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ έιιεηςε παξνρήο θνηλσληθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, φζνλ 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο θαιιηηερληθέο θαη 

ςπραγσγηθέο εμππεξεηήζεηο. Δ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηήζεηο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί, κφλν κέζσ κεηαθηλήζεσλ πξνο ηηο πφιεηο ησλ Εσαλλίλσλ θαη ηεο Άξηαο, νη νπνίεο 

απέρνπλ κία κε δχν ψξεο. Ώπηφ ην γεγνλφο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ζε ζρέζε κε ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηνλ θφπν, ηδηαίηεξα ην ρεηκψλα φηαλ ην ηαμίδη είλαη πην 

δχζθνιν θαη θάπνηνη νηθηζκνί είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ην ρηφλη.  

Δ εγθαηάιεηςε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ζεκαίλεη επίζεο ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ νξεηλνχ 

πνιηηηζκνχ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Βγθαηάιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ θαιιηέξγεηαο 

ηεο γεο, ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο (έζηκα, αζρνιίεο, ηέρλεο, θ.ι.π.) θαη θαη‟ επέθηαζε 

ησλ φζσλ έρεη δεκηνπξγήζεη ν άλζξσπνο ζηε καθξφρξνλε δηαβίσζή ηνπ ζηελ νξεηλή θχζε. 

(Υξεζηάθεο, 2006).  

Δ επηζηξνθή κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηα νξεηλά ρσξηά θαη θπξίσο λέσλ αλζξψπσλ, ηθαλψλ 

λα εμαζθαιίζνπλ έλα δσληαλφ κέιινλ, είλαη ίζσο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ νξεηλνχ ρψξνπ. 
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Μνξθσηηθό επίπεδν 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 5) παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο (2001) ηεο Βζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ζε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ην 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κηα απφ ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Με βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ αιιά δελ είλαη 

αλαιθάβεηνη (28,2%). εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ πνπ αγγίδεη ην 

22,2% αιιά θαη ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ πιεζηάδεη ην 20%.  

 

Πίλαθαο 5: Ώξηζκφο αηφκσλ θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο  

 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Αξηζκόο αηόκσλ Πνζνζηό 

Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 7 0.1% 

Κάηνρνη master 4 0.1% 

Πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ 236 4.2% 

Πηπρηνχρνη ΣΒΕ θαη αλσηέξσλ ζρνιψλ 108 1.9% 

Πηπρηνχρνη κεηεδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 
68 1.2% 

Ώπφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο 1.106 19.8% 

Πηπρηνχρνη ηερληθψλ ζρνιψλ 94 1.7% 

Ώπφθνηηνη  γπκλαζίνπ 791 14.1% 

Ώπφθνηηνη δεκνηηθνχ 361 6.5% 

Βγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ αιιά δελ είλαη 

αλαιθάβεηνη 
1.576 28.2% 

Ώλαιθάβεηνη 1.244 22.2% 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθή 2001 – κφληκνο πιεζπζκφο). 
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Γηάγξακκα 3: Πνζνζηά  ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ησλ 

Σδνπκέξθσλ (Πεγή: ΒΤΒ απνγξαθή 2001, Ίδηα επεμεξγαζία)  

 

Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζπζκόο- Απαζρόιεζε 

Σνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηεινχλ 2.566 θάηνηθνη. Σν 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή θαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη πεξίπνπ ίζν ελψ 

ηδηαίηεξα πςειφ είλαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζήο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.  

 

Πίλαθαο 6: Αηάξζξσζε ηεο Ώπαζρφιεζεο, θαηά ηνκείο, ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ  

 

Σνκέαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Απαζρόιεζε 

% 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 27,2% 

Αεπηεξνγελήο ηνκέαο 27,3% 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 32,6% 

Αελ δήισζαλ ηνκέα 12,9% 

 
(Πεγή: ΒΤΒ, απνγξαθή 2001 – κφληκνο πιεζπζκφο) 

 

ηνλ πίλαθα 7 θαηαγξάθεηαη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ν απαζρνινχκελνο πιεζπζκφο θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΤΒ ζεκαληηθφ είλαη ην ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγφ. 

 

Πίλαθαο 7: ηνηρεία κφληκνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ θαη κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 

απαζρνινχκελνπ πιεζπζκνχ θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη.  
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ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αήκνο 

Πξακάλησλ 
355 324 85 82 133 24 31 852 

Αήκνο 

Σδνπκέξθσλ 
144 136 61 34 34 7 8 502 

Κνηλφηεηα 

ΐαζππέδνπ 
5 3 0 0 2 1 2 26 

Κνηλφηεηα 

Καιαξξπηψλ 
54 39 28 4 6 1 15 33 

Κνηλφηεηα 

Μαηζνπθίνπ 
50 43 14 20 7 2 7 95 

Κνηλφηεηα 

πξξάθνπ 
29 15 5 2 6 2 14 15 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο 

Ώγλάλησλ 
597 517 100 170 177 70 80 2.083 

Αήκνο 

Ώζακαλίαο 
1.195 999 253 268 311 167 196 3.183 

Κνηλφηεηα 

Θενδσξηάλσλ 
91 83 35 10 30 8 8 157 

Κνηλφηεηα 

Μειηζζνπξγψλ 
46 41 17 10 12 2 5 74 

ύλνιν 

πεξηνρήο 

κειέηεο 

2.566 2.200 598 600 718 284 363 7.020 

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθή 2001 – κφληκνο πιεζπζκφο). 
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ηνλ πίλαθα 8 θαηαγξάθνληαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην ελεξγφ 

(απαζρνινχκελν) εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ, αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 

Πίλαθαο 8: Ώπαζρφιεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

(Πεγή: Βζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Βιιάδνο (ΒΤΒ), απνγξαθή 2001 – κφληκνο πιεζπζκφο). 
 

Ο θχξηνο φγθνο (πνζνζηφ 25,5%) ηνπ απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εληνπίδεηαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξσηνγελνχο Σνκέα (Γεσξγία, Κηελνηξνθία, Θήξα, Ααζνθνκία). 

εκαληηθφ πνζνζηφ (20,5%) εξγαδνκέλσλ απνξξνθά επίζεο ν Κιάδνο ησλ Καηαζθεπψλ θαη 

Οκάδεο Κάδσλ Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

ύλνιν 

εξγαδνκέλσλ 
Πνζνζηό 

Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία 655 25.5% 

Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο 109 4.2% 

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη λεξνχ 
14 0.5% 

Καηαζθεπέο 526 20.5% 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή 

απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη 

εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο  

144 5.6% 

Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 116 4.5% 

Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 112 4.4% 

Βλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 15 0.6% 

Αηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο 

θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
47 1.8% 

Αεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε 
119 4.6% 

Βθπαίδεπζε 82 3.2% 

Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 70 2.7% 

Αξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ 

θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα 
48 1.9% 

Εδησηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ 

πξνζσπηθφ 
2 0.1% 

Νένη 207 8.1% 

Αήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
300 11.7% 

ύλνιν 2.566 100% 
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αθνινπζεί ν Κιάδνο Βκπνξίνπ (πνζνζηφ 5,6%) θαη ν Κιάδνο ησλ ππεξεζηψλ Βζηίαζεο θαη 

Φηινμελίαο (πνζνζηφ 4,5%). 

 

 

Κνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ ππάξρνπλ 52 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.). 

ρεδφλ φιεο (50), είλαη πνιηηηζηηθέο ελψζεηο, αζιεηηθνί φκηινη ή ζχιινγνη. Οη άιιεο δχν 

είλαη θηελνηξνθηθνί ζπλεηαηξηζκνί. Μάιηζηα, φιεο απηέο νη νξγαλψζεηο ζρεηίδνληαη κε 

μερσξηζηέο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο θαη, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ απηψλ, κε μερσξηζηνχο 

νηθηζκνχο. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ελψζεηο έρνπλ πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο επηδηψμεηο, 

απφ ηηο νπνίεο νη πην δηαδεδνκέλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

Κνηλνηήησλ, ηδηαίηεξα απφ απηνχο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα ρσξηά γηα λα κεηαλαζηεχζνπλ 

ζηα αζηηθά θέληξα. Ώπηέο νη ελψζεηο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηνπο, 

κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ “αλήθεηλ” ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο θαη ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (φπσο ε κνπζηθή, ην θαγεηφ, ελδπκαζίεο, θ.η.ι.). Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ελψζεηο έρνπλ ηελ βάζε ηνπο ζηελ Ώζήλα ή ζε άιιεο κεγάιεο 

πφιεηο θαη παξάιιεια δηαηεξνχλ έλα παξάξηεκα ζηα ρσξηά θαηαγσγήο ηνπο, φπνπ θαη 

ζπλαληηνχληαη ην θαινθαίξη θαη ζπληξέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ζηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ρσξηνχ. (ΟΟΏ, 2000) 
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2.9 Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ έρνπλ 

θπξίσο ζρέζε κε ηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. 

Δ γεσξγία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή παξαγσγηθφηεηα θαη νη παξαγσγηθέο κνλάδεο είλαη 

κηθξέο, ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ επθαηξηψλ εξγαζίαο είλαη 

ρακειφο. Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη κηθηέο (γεσξγν-θηελνηξνθηθέο) 

θαη νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο. 

ΐαζηθή θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή είλαη ην ηξηθχιιη, αθνινπζνχλ νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 

ην θαιακπφθη, ηα νπσξνθεπεπηηθά, ηα θαζφιηα, ην ζηηάξη θαη ηα ακπέιηα. 

ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα ην δσηθφ θεθάιαην ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο κεηψζεθε θαηά 43%. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί ηχπνη εθκεηάιιεπζεο: 

κηθξέο παξαδνζηαθέο κνλάδεο ησλ νπνίσλ θχξηνο ζθνπφο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηελψλ 

νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ γηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, λνκαδηθή θηελνηξνθία ζηνπο νηθηζκνχο 

Μαηζνχθη, Καιαξξχηεο θαη πξξάθν) θαη εληαηηθή θαη νξγαλσκέλε θηελνηξνθία. Σν γάια 

είλαη ζεκαληηθφ πξντφλ πνπ εμάγεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο απφ ηελ πεξηνρή, θαη αγνξάδεηαη 

απφ κεγάια γαιαθηνθνκεία (φπσο ε “ΑΧΑΧΝΔ” θαη ε “ΦΏΓΒ”). Μηα κηθξή πνζφηεηα 

απηήο ηεο παξαγσγήο, θπξίσο πξφβεην θαη θαηζηθίζην γάια ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή θέηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κεξηθά απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα.  

Ο πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηηο εθηάζεηο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηάθξηζε απηήο αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηεο ζε κεηθηή, γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή 
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Πίλαθαο 9: Βθκεηαιιεχζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή έθηαζε  

 

Γήκνη θαη 

Κνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα 

ΤΝΟΛΟ 

Δθκεηαιιεύζεηο 

Μεηθηέο 

(Γεσξγηθέο θαη 

Κηελ/θεο 

Ακηγώο 

Γεσξγηθέο 

Ακηγώο 

Κηελνηξνθηθέο 

 εθκεη. εθηάζεηο εθκεη. εθηάζεηο εθκεη. εθηάζεηο εθκεη. εθηάζεηο 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Αήκνο 

Πξακάλησλ 
236 2931,8 38% 43% 57% 48% 5% 9% 

Αήκνο 

Σδνπκέξθσλ 
167 1517,7 53% 71% 44% 24% 3% 5% 

Κνηλφηεηα 

ΐαζππέδνπ 
1 3 0% 0% 100% 100% 0% 0% 

Κνηλφηεηα 

Καιαξξπηψλ 
25 437,9 88% 94% 4% 2% 8% 4% 

Κνηλφηεηα 

Μαηζνπθίνπ 
24 23,3 58% 89% 0% 0% 42% 11% 

Κνηλφηεηα 

πξξάθνπ 
1 5100 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο  

Ώγλάλησλ 
767 6517,8 38% 66% 61% 34% 0% 0% 

Αήκνο 

Ώζακαλίαο 
1264 20502,7 60% 76% 38% 23% 2% 1% 

Κνηλφηεηα 

Θενδσξηάλσλ 
16 153 69% 86% 31% 14% 0% 0% 

Κνηλφηεηα 

Μειηζζνπξγψλ 
24 120,5 67% 86% 33% 14% 0% 0% 

Πεξηνρή 

κειέηεο 
2525 373,077 51% 61% 47% 24% 2% 15% 

(Πεγή: ΒΤΒ Ώπνγξαθή Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο 1999-2000) 

 

Ώπφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (61%) ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο πξννξίδεηαη γηα κεηθηή εθκεηάιιεπζε, δειαδή γηα 

γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή. Σν 24% γηα ακηγψο γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ην ππφινηπν 5% 

γηα ακηγψο θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε.  

Δ κεηθηή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αδπλακία ππνζηήξημεο ελφο απφ ηνπο δπν 

θιάδνπο, γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ. Χζηφζν, θαλεξψλεη φηη ππάξρνπλ 
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δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο θαη ησλ δπν θιάδσλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ν έλαο σο πξνο ηνλ άιινλ.  

Οη θχξηεο θαιιηέξγεηεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ 

ηελ ΒΤΒ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απνγξαθή Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο 1999/2000 είλαη: νη 

εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, νη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα ακπέιηα. Βπηπιένλ, ππάξρνπλ 

βνζθφηνπνη θαη κφληκα ιηβάδηα, εθηάζεηο αγξαλαπαχζεσλ, ιαραλφθεπνη (νηθνγελεηαθνί) θαη 

θπηψξηα θαξπνθφξσλ δέλδξσλ.  

πγθεθξηκέλα, ηα κφληκα ιηβάδηα θαη νη βνζθφηνπνη θαηαιακβάλνπλ ην 47% ηεο 

ζπλνιηθήο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο θαη αθνινπζνχλ νη εηήζηεο θαη δελδξψδεηο 

θαιιηέξγεηεο κε ην ίδην πνζνζηφ (21%).  Αελ ππάξρνπλ εθηάζεηο θαξπνθφξσλ δέλδξσλ.  

 

Εηήζιερ καλλιέπγειερ ζηην πεπιοσή μελέηηρ

21%

21%

2%

47%

6%
3%

Εηήζιερ καλλιέπγειερ

Δενδπώδειρ καλλιέπγειερ

Αμπέλια

Μόνιμα λιβάδια και βοζκόηοποι

Αγπαναπαύζειρ

Οικογενειακοί λασανόκηποι

 

Γηάγξακκα 4: Βηήζηεο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ  

(Πεγή: ΒΤΒ Ώπνγξαθή Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο 1999-2000) 

 

Δ θηελνηξνθία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εθηξνθή αηγνπξνβάησλ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ 

εθηξνθή βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ.  

χκθσλα κε ηελ Βηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ηεο Βπξχηεξεο Πεξηνρήο ησλ 

Σδνπκέξθσλ ε θηελνηξνθία αθνινπζεί ηξία βαζηθά κνληέια, φπσο αλαθέξζεθαλ θαη 

παξαπάλσ: (α) Μηθξέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο κηθηνχ ηχπνπ, (β) κεγάιεο 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     69 

κνλάδεο εθηαηηθήο εθηξνθήο ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη πνιιέο κεηαθηλνχκελεο κνλάδεο 

(θπξίσο πξνβάησλ θαη βννεηδψλ) θαη νη ιηγνζηέο κεγάιεο κφληκεο κνλάδεο (αηγψλ θαη 

πξνβάησλ) θαη (γ) κνλάδεο εληαηηθήο εθηξνθήο (πνπιεξηθψλ θαη ρνίξσλ). 

Δ θηελνηξνθία αζθείηαη ζε βνζθφηνπνπο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ εθηάζεηο επαξθείο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο, σζηφζν ε έιιεηςε 

ζρεδίνπ ρσξηθήο θαη ρξνληθήο θαηαλνκήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ νδεγεί, ζε ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εμ‟ αηηίαο ηεο ππεξβφζθεζεο. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο νη θχξηεο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχληαη απφ 

αηγνπξφβαηα. Ο αξηζκφο ηνπο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ θηελνηξφθσλ παξαηίζεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα (Πίλαθαο 10).   

 

Πίλαθαο 10: Κηαλνκή αηγνπξνβάησλ αλα Αήκν θαη Κνηλνηηθφ δηακέξηζκα  

 

Γήκνη θαη Κνηλνηηθά 

Γηακεξίζκαηα 

ΑΡ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΡ. ΕΩΩΝ 

ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

Αήκνο Πξακάλησλ 90 14,150 

Αήκνο Σδνπκέξθσλ - - 

Κνηλφηεηα ΐαζππέδνπ   

Κνηλφηεηα Καιαξξπηψλ 40 800 

Κνηλφηεηα Μαηζνπθίνπ   

Κνηλφηεηα πξξάθνπ 1 14,000 

ΝΟΜΟ ΑΡΣΑ 

Αήκνο Ώγλάλησλ 75 3,840 

Αήκνο Ώζακαλίαο 413 16,107 

Κνηλφηεηα Θενδσξηάλσλ 6 271 

Κνηλφηεηα Μειηζζνπξγψλ 9 694 

^Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ηνπο παξαγσγνχο θαη ην δσηθφ θεθάιαην πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλν ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηεο Β.Ώ. Άξηαο – Φηιηππηάδαο θαηά ην έηνο 2008 γηα ηε ιήςε επηδνηήζεσλ. Ο 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο δηαθέξεη ζεκαληηθά  ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ κεηαθηλνχκελνη θηελνηξφθνη. 

(Πεγή: Β.Ώ.. Άξηαο – Φηιηππηάδαο, ηνηρεία 2008 θαη νη Αήκνη θαη Κνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο) 
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Γεπηεξνγελήο ηνκέαο  

Δ απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο, ην έληνλν αλάγιπθν, θαη θπξίσο ν απνθιεηζηηθά αγξνηηθφο 

γηα πνιιά ρξφληα πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θαηνίθσλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή 

πζηέξεζε ηεο πεξηνρήο ζην δεπηεξνγελή ηνκέα.  

Δ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πεξηιακβάλεη ηηο θαηαζθεπέο θαη 

κεξηθέο κηθξέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Οη θαηαζθεπέο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηδησηηθψλ ή δεκνζίσλ έξγσλ. Σα δεκφζηα έξγα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηαζθεπέο δξφκσλ θαη άιιεο εξγνιαβίεο δεκνζίσλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Κ.Π..  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ επηκειεηεξίνπ Εσαλλίλσλ πξνθχπηνπλ φηη ζην Α. Πξακάλησλ 

ππάξρνπλ δέθα επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο θαηαζθεπέο θαη ηέζζεξηο βηνηερλίεο 

εηδψλ δηαηξνθήο. ην Α. Σδνπκέξθσλ ππάξρνπλ ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

θαηαζθεπέο. Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο δελ αλαθέξνληαη ζηνηρεία.   

 

Σξηηνγελήο ηνκέαο 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαηαγξάθεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη 

άιισλ θαηαιπκάησλ, επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

θαη δηάθνξα κηθξά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο θαη ππεξεζίεο 

γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηνπο επηζθέπηεο. 

 Βπίζεο, ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ εκπνξίνπ 

εηδψλ δηαηξνθήο. πγθεθξηκέλα, ζηα Άγλαληα ππάξρνπλ ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο, ζηνπο 

Καιαξξχηεο κία πνπ αζρνιείηαη κε εκπφξην θνζκεκάησλ, ζην Α. Σδνπκέξθσλ ηξεηο θαη ζην 

Αήκν Πξακάλησλ δεθαηέζζεξηο (ηνηρεία Βπηκειεηεξίνπ Εσαλλίλσλ).   

 

 Σνπξηζκόο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγείηαη ε ππνδνκή γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. Ο νξεηλφο φγθνο ησλ Σδνπκέξθσλ είλαη κηα πεξηνρή κε ραξαθηεξηζηηθή θπζηθή 

νκνξθηά ζε κηα ζρεδφλ πξσηφγνλε κνξθή. Οη θπζηθνί πφξνη ηεο έρνπλ κεγάιε 

πεξηβαιινληηθή αμία θαη απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν θεθάιαην ηεο πεξηνρήο. Δ πεξηνρή 

δηαζέηεη επίζεο ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, κε πιήζνο κλεκείσλ φπσο ΐπδαληηλέο 

εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα θαζψο θαη κεξηθέο αμηνζαχκαζηεο γέθπξεο. Ο πινχηνο απηφο, ηεο 

πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο πξνζειθχεη πεξηζζφηεξν ηνλ επηζθέπηε πνπ αλαδεηά 

κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, φπσο ε αλάβαζε, ε αλαξξίρεζε, ε νξεηβαζία, ην rafting ή 
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απηφλ πνπ απιψο απνιακβάλεη ηελ απνκφλσζε θαη ην νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ησλ ςειψλ 

βνπλψλ, ησλ θαξαγγηψλ θαη ησλ πνηακψλ. 

Βθηφο απφ απηή ηε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ, ν θχξηνο φγθνο ησλ ηνπξηζηψλ/ επηζθεπηψλ 

ζηελ πεξηνρή ζπληζηά κηα ηδηαίηεξε κνξθή ηνπξηζηψλ: κέιε γεγελψλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ 

κεηαλαζηεχζεη απφ ηα ρσξηά ζηα αζηηθά θέληξα, θαη πνπ επηζηξέθνπλ ηα Υξηζηνχγελλα, ην 

Πάζρα θαη ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Ώπηφ νθείιεηαη σο έλα βαζκφ ζηελ 

εζληθή παξάδνζε γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη ζε έλα άιιν 

βαζκφ αληαλαθιά ηελ πξνζθνξά δσξεάλ θηινμελίαο ζην ρσξηφ απφ ζπγγελείο ή ζην παηξηθφ 

ζπίηη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο επηζθεπηψλ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ην θαινθαίξη, κε 

θνξχθσζε ηνλ Ώχγνπζην. 

Ώπηνί νη επηζθέπηεο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθνί γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία απ‟ φηη ε 

ζπλήζεο κνξθή ησλ ηνπξηζηψλ θαη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δχλακε. 

πληεξνχλ, ρξφλν κε ην ρξφλν κηα ζηαζεξή καδηθή εηζξνή εηζνδήκαηνο ζηα ρσξηά, ε νπνία, 

αλ θαη δηνρεηεχεηαη ζηελ πεξηνρή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο δσηηθφηεηαο ησλ ρσξηψλ. 

 

2.10 Παξαδνζηαθά Δπαγγέικαηα  

 

Ώλέθαζελ νη νηθνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ είραλ, αλ φρη ην κνλαδηθφ, θχξην 

εηζφδεκα ηα πξντφληα απφ ηελ πξσηφγνλε θαιιηέξγεηα κηθξψλ ηεκαρίσλ γεο θαη ηελ 

παξαγσγή ζε γάια θαη θξέαο απφ ηα ιηγνζηά γηδνπξφβαηα θαη ζπαληφηεξα απφ βφδηα. 

Σν θχξην επάγγεικα ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ησλ Σδνπκέξθσλ ήηαλ απηφ 

ηνπ θηελνηξφθνπ. Πέξα απφ ηελ θηελνηξνθία θαη εηδηθά ηελ εκη-λνκαδηθή –κε ηελ νπνία 

αζρνιείηαη αθφκα θαη ζήκεξα έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ – θαη ηελ κηθξήο θιίκαθαο γεσξγία, 

φπνπ θαη ζήκεξα αθφκα δηαθξίλνπκε ηηο αλαβαζκίδεο πνπ θαηαζθεχαζαλ νη άλζξσπνη ζηηο 

επηθιηλείο πιαγηέο, νη θάηνηθνη επηδφζεθαλ ζε δηάθνξα άιια επαγγέικαηα. Ώμηνζεκείσηε 

κάιηζηα είλαη ε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε αλάινγα, κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο.   

Έηζη έρνπκε καζηφξνπο ζηα ρσξηά απφ Πεηξνβνχλη κέρξη Πξάκαληα, ηπξνθφκνπο θαη 

ξάθηεο ζην ΐαζχπεδν θαη Μαηζνχθη, αξγπξνρφνη ζηνπο Καιαξξχηεο θαη βηνηέρλεο κάιιηλσλ 

πθαζκάησλ-εηδηθά κάιιηλεο θάπαο- ζην πξξάθν.  

Δ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηά ηα επαγγέικαηα, εηδηθά ην ηειεπηαίν, είρε ζαλ απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ηάμε εκπφξσλ πνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζηα εθάζηνηε ζχλνξα, απφ ηνπο 
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νπνίνπο πξνέθπςε κηα αλεξρφκελε ηάμε ινγίσλ θαη επεξγεηψλ πνπ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

εζληθή αθχπληζε θαη ηελ επαλάζηαζε ππήξμε θαίξηα.  

 

Κηελνηξνθία 

Δ θηελνηξνθία, «ε δψζα γεσξγία ηνπ Ώξηζηνηέιε», είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ε νπνία άξρηζε απφ ην 9.000 π.Υ., φηαλ εμεκεξψζεθαλ ηα θαηνηθίδηα δψα. ηελ 

Ήπεηξν, απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ (3.000-2.000 π.Υ.) νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ 

θηελνηξνθία.  

ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ ε λνκαδηθή θηελνηξνθία ήηαλ πνιχ αλαπηπγκέλε θαη δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά αθνχ ε νξεηλφηεηα ησλ ρσξηψλ δελ επέηξεπε ηελ εθηεηακέλε 

θαη απνδνηηθή θαιιηέξγεηα. Τπήξρε θαη ε νηθφζηηε θηελνηξνθία. Κάζε ζπίηη ζπληεξνχζε 

κεξηθέο πξνβαηίλεο θαη κεξηθέο θαηζίθεο, κε ηηο νπνίεο εμαζθάιηδε ην γάια, ην ηπξί, ην 

βνχηπξν θαη ην θξέαο.   

ηα Σδνπκεξθνρψξηα  εθηξέθνληαλ παιαηφηεξα  200.000  πξφβαηα. Σα θπξηφηεξα 

θηελνηξνθηθά ρσξηά κε παξάδνζε ζηε λνκαδηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πνηκεληθή 

κεηαθηλνχκελε θηελνηξνθία ήηαλ ην ΐαζχπεδν, ην πξξάθν, νη Καιαξξχηεο, ην Μαηζνχθη, 

ηα Πξάκαληα, ην ΐνπξγαξέιη, ηα Θενδψξηαλα, νη Μειηζζνπξγνί, ην Ώζακάλην, ν 

Καηαξξάρηε θ.α. (Παπαβαζηιείνπ, 2006) 

Σα ρξφληα ηεο Σνπξθηθήο θαηνρήο επηθξαηνχζε ην λνκαδηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο, 

δεδνκέλνπ φηη ε Οζσκαληθή Αηνηθεηηθή Βλφηεηα δηεπθφιπλε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κεγάισλ 

ηζειηγθάησλ ζε νιφθιεξν ην βαιθαληθφ ρψξν. Ο ζεζκφο ηνπ ηζειηγθάηνπ ήηαλ ε πην 

ζεκαληηθή θνηλσληθή δνκή πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο θηελνηξφθνπο. Ώξθεηέο 

θηελνηξνθηθέο  νηθνγέλεηεο (10-30) ζπλεξγάδνληαλ θαη αιιεινβνεζνχληαλ ελψλνληαο ηα 

θνπάδηα ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα θνηλνπξαμία, κηα ζπλεηαηξηζηηθή έλσζε κε θνηλνχο 

ζηφρνπο. Δ δνκή ήηαλ παηξηαξρηθή, πάλσ απ‟ φινπο ήηαλ ν «ηζέιηγθαο» ν αξρεγφο πνπ 

ξχζκηδε ηα ηππηθά ζέκαηα θαη είρε απεξηφξηζηε δχλακε αθνχ θαηείρε θαη ηα πεξηζζφηεξα 

πξφβαηα. Ώθνινπζνχζαλ νη «ζκίρηεο» θηελνηξφθνη κε ιηγφηεξα πξφβαηα θαη ηέινο νη 

«ηδηνκπαλαξαίνη» κέρξη 100 δψα.  

H λνκαδηθή θηελνηξνθία ησλ Σδνπκέξθσλ γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμή ηεο ην 

δηάζηεκα 1740-1881. Σν 1740 νη ληφπηνη θαπεηαλαίνη ζπγθξφηεζαλ ην «αξκαηνιίθη ησλ 

Σδνπκέξθσλ». Ώπφ ην πξξάθν κέρξη ηα Θενδψξηαλα νξγαλψζεθαλ 50 κεγάια ηζειηγθάηα ή 

ζηάλεο, πνπ ην θαζέλα αξηζκνχζε 3.000 πξφβαηα, ψζηε ε πεξηνρή λα μεπεξάζεη ηα 150.000 

πξφβαηα. Σν πξψην πιήγκα ε λνκαδηθή θηελνηξνθία ησλ Σδνπκέξθσλ ην δέρηεθε ην 1881 κε 
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ηελ πξνζάξηεζε ηεο Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο. Δ θνίηε ηνπ Ώξάρζνπ 

απνηέιεζε ζχλνξν ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη νη Σδνπκεξθηψηεο λνκάδεο 

ζηεξήζεθαλ ηα ρεηκεξηλά ιηβάδηα πνπ βξίζθνληαλ πέξαλ ηεο δεμηάο φρζεο ηνπ πνηακνχ. Σν 

δεχηεξν ρηχπεκα ζηελ θηελνηξνθία ην έδσζε ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 θαη ε 

απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ. Σν ιεγφκελν «ράιαζκα ησλ ρεηκαδηψλ» ζπλεηέιεζε ζηε 

δηάζπαζε ηνπ ηζειηγθάηνπ, αθνχ έιεηςαλ νη απέξαληεο ρεξζηέο πνπ ήηαλ βνζθήζηκε έθηαζε 

γηα ηα θνπάδηα ησλ λνκάδσλ. (Καξαηδέλεο, 2005) 

κσο παξά ηηο αληίμνεο απηέο ζπγθπξίεο θαη παξά ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε λνκαδηθή θηελνηξνθία παξνπζίαζε κηα αμηνζαχκαζηε αληνρή ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. ηα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ ππάξρνπλ αθφκα ζήκεξα δηαθφζηνη 

πεξίπνπ λένη άλζξσπνη ειηθίαο 25-35 εηψλ, πνπ αζθνχλ ην θηελνηξνθηθφ επάγγεικα κε 

κεξάθη θαη γλψζε. Ββδνκήληα ρηιηάδεο πξφβαηα ησλ λνκάδσλ ησλ Σδνπκέξθσλ δνπλ θαηά 

ηνπο εαξηλνχο θαη ζεξηλνχο κήλεο ζε πςφκεηξν 2.000 - 2.300 κέηξσλ, ηξέθνληαη κφλν κε ηε 

θπζηθή ρνξηνλνκή ησλ ειιεληθψλ βνπλψλ πνπ ην απνηεινχλ ηα δεθάδεο εθαηνληάδεο βφηαλα 

ηεο ειιεληθήο θχζεο θαη πίλνπλ λεξφ απφ πιεζψξα πεγψλ, πνπ ε θαζεκηά ηεο έρεη ηα δηθά 

ηεο ηρλνζηνηρεία θαη κεηαιιηθά άιαηα. Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο νη λνκάδεο ησλ Σδνπκέξθσλ 

παξαρεηκάδνπλ ζηηο δεζηέο πεδηάδεο ηεο Aξηαο, ηεο Πξέβεδαο, ηεο Ώηησιίαο, Ώθαξλαλίαο θαη 

Θεζζαιίαο. (Καξαηδέλεο, 2005) 

Γαληδσκέλνη ινηπφλ νη ηειεπηαίνη λνκάδεο ησλ Σδνπκεξθησηψλ (πεξίπνπ 180 –200 

νηθνγέλεηεο) ζηα αεηφπιαγα ηεο Πηλδηθήο επηθξάηεηαο, επηκέλνπλ πεηζκαηηθά λα αζθνχλ ην 

θηελνηξνθηθφ επάγγεικα κε ηνλ παηξνπαξάδνην ηξφπν. Ώπηνί νη άλζξσπνη αμίδνπλ θαη 

πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ θαη λ‟ αλαδεηρζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 11: Κηελνηξφθνο ζηα Σδνπκέξθα (θψην. Νηθνιάνπ Υ.) 
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Γεσξγία 

Δ θαιιηέξγεηα ηεο γεο ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ γηλφηαλ κε ην παξαδνζηαθφ αιέηξη. 

Ο θιήξνο ήηαλ κηθξφο θαη φρη ζην ίδην κέξνο θαη πνιιέο θνξέο έθηαλε ζε απφζηαζε ηηο δχν 

ψξεο πεξίπνπ ην έλα ρσξάθη απφ ην άιιν. Κχξηεο θαιιηέξγεηεο ήηαλ ην ζηηάξη, ην θαιακπφθη, 

ηα θαζφιηα, ηα θνπθηά, νη θαθέο, ε ζίθαιε θ.ι.π.  

Σα ακπέιηα ήηαλ πάληα ιηγνζηά ιφγσ ηνπ πςνκέηξνπ θαη ησλ πνιιψλ λεξψλ, γηα ην 

κέξνο εθείλν πνπ ήηαλ απφ ηα ρσξηά θαη πάλσ, θαη ηα ζηαθχιηα δελ πξνιάβαηλαλ λα 

σξηκάζνπλ γηαηί ηα έπηαλαλ ηα θζηλνπσξηλά θξχα.  

 

Κηίζηεο ή πεηξάδεο (καζηόξνη ηεο πέηξαο) 

Οη καζηφξνη πξσηνεκθαλίδνληαη ην 16
ν
 αηψλα. Αελ είλαη ηπραίν πνπ θαηάγνληαη απφ 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Δπείξνπ, θαζψο ε θαιιηέξγεηα ησλ θνηλνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνο απηήλ κηθξήο θιίκαθαο θηελνηξνθία δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ θνηλνηήησλ. Έηζη, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ 

αλαδεηεί δηέμνδν ζηελ ηερληθή εηδίθεπζεο. (Νηηζηάθνο, 2008) 

Κάζε ρσξηφ εηδηθεχνληαλ κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθή ηερληθή δξαζηεξηφηεηα, έηζη έρνπλε 

ρσξηά πνπ βγάδνπλ δσγξάθνπο, αγηνγξάθνπο, ρξπζνρφνπο, αζεκνπξγνχο θαη θηίζηεο.  

ε αληίζεζε κε άιινπο ηερλίηεο πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ «παξαγγειίεο» ζηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπο, νη θηίζηεο θαινχληαη λα ηαμηδέςνπλ καθξηά απφ ηα κέξε ηνπο γηα λα ρηίζνπλ. 

Μέζα απφ ηα ρξφληα γίλνληαη μαθνπζηνί καζηφξνη ηεο πέηξαο, κνλαδηθνί ζην ιάμεπκα ηεο 

πέηξαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο ηδηαίηεξνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ εμέιημε 

ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο. 

Σα πεξίθεκα «κπνπινχθηα» ησλ καζηφξσλ – φπσο νλνκάδνληαλ νη νξγαλσκέλεο νκάδεο 

ησλ καζηφξσλ κε άγξαθνπο απζηεξνχο λφκνπο θαη ηεξαξρία – ηαμίδεπαλ δέθα κήλεο ην 

ρξφλν ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, καθξηά απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο, θαηαζθεπάδνληαο 

θάζε είδνπο θηήξηα φπσο κνλαζηήξηα, εθθιεζίεο, θακπαλαξηά, γξαθηθά εμσθιήζηα, πέηξηλα 

θαη ηνμσηά γεθχξηα, κνλνπάηηα, πέηξηλεο βξχζεο, θαιληεξίκηα θαη λεξφκπινπο.  

Σν δηάζηεκα πνπ ιείπαλε, απφ ηηο Ώπφθξηεο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα, νη γπλαίθεο ηνπ 

ρσξηνχ αλαιάκβαλαλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρσξαθηψλ θαη ηε θξνληίδα ησλ δψσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ βαζηθψλ αγαζψλ ηεο νηθνγέλεηαο. (Γηαλλάθε, 2009) 

Σα κπνπινχθηα απαξηίδνληαλ απφ αξρηκαζηφξνπο (νη «εγθέθαινη», νη ππεχζπλνη πνπ 

θιείλαλ ηηο δνπιεηέο), «πειεθάλνπο» (νη ηαιαληνχρνη ηεο νκάδαο, απηνί  πνπ ιάμεπαλ ηελ 

πέηξα), απινχο καζηφξνπο (πνπ έθαλαλ ηηο ιηγφηεξν απαηηεηηθέο ηερληθά εξγαζίεο), θαιθάδεο 
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(νη καζεηεπφκελνη) θαη ιαζπνπαίδηα (πνπ θνπβαινχζαλ ηε ιάζπε θαη ηνλ αζβέζηε θα 

θχιαγαλ ηα κνπιάξηα, φζν βνζθνχζαλ ηε λχρηα). Πξσηνκαζηφξνπο έιεγαλ ηνπο νλνκαζηνχο 

αξρηκάζηνξεο πνπ ήηαλ πνιχ θαινί θαη δειεπηνί ζηελ ηέρλε ηνπο. (Γηαλλάθε, 2009) 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειιψλ ηνπ κπνπινπθηνχ ήηαλ ζπλήζσο ζπγγεληθέο. Ώιιά αθφκε 

θαη αλ δελ ήηαλ, ηα κέιε ήηαλ πάληνηε ζπγρσξηαλνί. Γηα λα κελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ νη 

ηξίηνη θαη γηα λα πξνθπιαρζνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ηδηνηξνπία ηνπ αθεληηθνχ, νη 

κάζηνξεο είραλ αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπο γιψζζα, ηα «θνπδαξίηηθα» ή «καζηνξηθά». Ήηαλ ε 

γιψζζα ηεο δνπιεηάο θαη είρε πνιιά ζιάβηθα ζηνηρεία.  

Φεκηζκέλνη ηερλίηεο ηεο πέηξαο ήηαλ θαη νη Σδνπκεξθηψηεο. Υσξηά καζηφξσλ - 

θνπδαξέσλ ήηαλ φια ζρεδφλ ηα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ φπσο νη Υνπιηαξάδεο, ην 

Ώκπεινρψξη, ε Πξάκαληα, νη Ραθηαλαίνη, νη Κηηζηάδεο, ε Άγλαληα νη Μειηζζνπξγνί, ηα 

Κνπθνχιηα, ην Γξαηθηθφ θ.α. 

Οη Σδνπκεξθηψηεο κάζηνξνη άξρηζαλ αξρηθά λα εξγάδνληαη ζηελ Άξηα θη έμσ ζηνλ 

θάκπν. Ώξγφηεξα έπηαζαλ δνπιεηέο ζηελ Ώηησιναθαξλαλία. Μεηά θηλήζεθαλ πξνο ηελ 

Φζηψηηδα θαη ηε ΐνησηία. Σε δεθαεηία 1930-1940 πνιηφξθεζαλ νιφθιεξε ηελ Βπξπηαλία. Σα 

πεξηζζφηεξα ζπίηηα κέζα ζην Καξπελήζη, αιιά θαη πνιιά ρσξηά ηεο Βπξπηαλίαο έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ Σδνπκεξθηψηεο καζηφξνπο. Μεηαπνιεκηθά εξγάζηεθαλ ζηα Βπηάλεζα, 

Θεζζαιία θαη ζηελ Ώζήλα ηειεπηαία. (Φίινο, 2000)  

Τπάξρνπλ δχν ραξαθηεξηζηηθνί νηθηζκνί ζηα Σδνπκέξθα, ην πξξάθν θαη νη Καιιαξίηεο, 

πνπ απνηεινχλ θαη ζήκεξα απηά θαη ιεηηνπξγηθά δείγκαηα κηαο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπηθήο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζεβάζηεθε ηε θχζε. Βίλαη φια έξγα Σδνπκεξθησηψλ καζηφξσλ πνπ καο 

δείρλνπλ ηελ ηδηάδνπζα πξνηθηζκέλε θχζε ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο, ηελ βησκαηηθή 

ηερληθή ηνπο, ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθή επαηζζεζία ηνπο θαη πξνπαληφο ην ζεβαζκφ 

ηνπο ζηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ.  

 

Ραθηάδεο - Σεξδήδεο  

Οη ηερλίηεο πνπ θαηαζθεχαδαλ ηηο παιηέο ειιεληθέο ελδπκαζίεο αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο 

ηνπο έιεγαλ ξαθηάδεο. Οη ξαθηάδεο ηεο παιηάο ζρνιήο ήηαλ πιαλφδηνη. Καζέλαο είρε ηε δηθή 

ηνπ επαγγεικαηηθή πεξηθέξεηα. Δ πειαηεία ήηαλ θιεξνλνκηθή θαη ν θάζε άλζξσπνο ην είρε 

ζε ακαξηία λα αιιάμεη ην ξάθηε ησλ γνληψλ ηνπ.  

ην ηέινο ηνπ Ώπγνχζηνπ, νη ξαθηάδεο παίξλνληαο ζηνλ ψκν ην ζαθνχιη κε ηα ςαιίδηα 

θαη ηηο ζηδεξέληεο πήρεο, μεθηλνχζαλ γηα ηα γλσζηά ρσξηά ηνπο ν θαζέλαο γηα λα ξάςνπλ ηα 

ξαςίκαηα πνπ είρε ην θάζε ζπίηη. (Φίινο, 2000) 
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Οη ξαθηάδεο ησλ Καιαξξπηψλ, γλσζηνί θαη σο ηεξδήδεο, άθκαζαλ ράξε ζηελ χπαξμε ηνπ 

εκπνξίνπ παξαδνζηαθήο θνξεζηάο, ζηελ εηζαγσγή πξψησλ πιψλ, ζηελ χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ θαη αμηφινγσλ εξγαζηεξίσλ θαη βηνηερλίαο κε παξάδνζε 

νιφθιεξσλ αηψλσλ. Οη ηεξδήδεο θεληνχζαλ ηηο πεξίθεκεο ελδπκαζίεο Βιιήλσλ θαη 

ηνπξθαιβαλψλ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία θαη ππνκνλή, ρξεζηκνπνηψληαο ρξπζνθισζηέο.   

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε επηθνηλσλία κε άιινπο ιανχο, έβαιαλ 

ζε θπθινθνξία πνιιέο λέεο ηδέεο θαη θαηλνχξγηεο ζπλήζεηεο ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Άξρηζε λα θνξηέηαη ζηα ρσξηά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟20 ην επξσπατθφ έλδπκα θαη νη παιηνί 

ξαθηάδεο άξρηζαλ λα εθζπγρξνλίδνληαη. Ώγνξάδνπλ ξαπηνκεραλέο ρσξίο πφδηα θαη αξγφηεξα 

κε πφδηα, παξαθνινπζνχλ ξαπηηθή θαη θνπηηθή ζε ξαθεία ησλ Εσαλλίλσλ θαη ηεο Άξηαο, 

αθφκα θαη ηεο Ώζήλαο θαη χζηεξα επηζηξέθνπλ ζηα ρσξηά. (Φίινο, 2000) 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 ε ηάμε απηή ησλ 

ξαθηάδσλ άξρηζε λα θζίλεη θαη ζηα ηέιε ηεο επφκελεο δεθαεηίαο λα εμαθαλίδεηαη.  

 

Καπάδεο ή Καπνηάδεο 

ηνπο Καιαξξχηεο ην καιιί ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξψηε χιε γηα ηελ θαηαζθεπή εηδψλ 

ξνπρηζκνχ. Οη γπλαίθεο χθαηλαλ ζηνλ αξγαιεηφ φια ηα πθάζκαηα γηα ηα θαζεκεξηλά ξνχρα 

θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα κε πνηθηιία ρξσκάησλ (θφθθηλν, ψρξα, κπιε), πνπ έβαθαλ κφλεο 

ηνπο βνπηψληαο ηα λήκαηα ζε θπηηθέο βαθέο, δεκηνπξγεκέλεο απφ πνηθηιίεο ληφπησλ θπηψλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κεηαηξαπεί απφ νηθηαθή θπξίσο ηέρλε ζε βηνηερλία θαη λα γίλεη ε 

θνηλφηεηα θέληξν παξαγσγήο κάιιηλσλ εηδψλ ξνπρηζκνχ, πθαζκάησλ θαη ηαπήησλ 

(θινθάηεο).  

Κχξηα φκσο επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε έγηλε ε χθαλζε ηνπ Καιαξξπηηλνχ κάιιηλνπ 

πθάζκαηνο γηα θάπεο άζπξεο θαη καχξεο. Μαθξηέο γηα ηνπο βνζθνχο θαη αγξφηεο ζηελ 

Ώιβαλία θαη Βιιάδα, θνληέο γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη ςαξάδεο ζηελ Ώδξηαηηθή. Οη ξάθηεο ηεο 

θάπαο απνθαινχληαλ θαπνηάδεο ή θαπάδεο. 

Πξνκήζεπαλ ηηο αγνξέο Ώλαηνιήο θαη Αχζεο (Κσλζηαληηλνχπνιε, κχξλε, Οδεζζφ, 

Σεξγέζηε, Νεάπνιε, ΐηέλλε θαη Μαζζαιία) κε ρεηξνπνίεηεο θάπεο – ρνλδξνχο κάιιηλνπο 

επελδχηεο – γηα ηα λαπηηθά πιεξψκαηα ηεο Ώδξηαηηθήο θαη ηεο Μεζνγείνπ θαη ην ζηξαηφ ηνπ 

Ναπνιένληα. 

(http://www.ntua.gr/MIRC) 

 

 

http://www.ntua.gr/MIRC
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Αγσγηάηεο ή Κηξαηδήδεο 

ε κηα επνρή πνπ δελ είραλ αθφκα εθεπξεζεί ηα κεραλνθίλεηα κέζα θαη ζε έλα ηφπν, πνπ 

θη φηαλ αξγφηεξα βγήθαλ ηα απηνθίλεηα, κφλν ην άινγν θαη εηδηθά ην κνπιάξη κπνξνχζε λα 

πεξπαηήζεη, αλαπηχρζεθε ην επάγγεικα ηνπ αγσγηάηε. Καξαβάληα ησλ πέληε, δέθα, 

δεθαπέληε αιφγσλ, άιια σο θνξηεγά, άιια σο επηβαηηθά, ζηάζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά κέζα 

ζπγθνηλσλίαο θαη ζήθσζαλ ζηηο πιάηεο ηνπο νιφθιεξν εκπφξην ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, ζηα δπζπξφζηηα βνπλά ηεο Πίλδνπ.  

Ώξθεηέο Σδνπκεξθηψηηθεο νηθνγέλεηεο, πξηλ απφ ην 1960, έηξεθαλ θνξηεγά δψα θαη 

αλαιάκβαλαλ ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε ακνηβή. Έηζη, εμειίρζεθε ην επάγγεικα 

ηνπ αγσγηάηε – θηξαηδή ζε επηρείξεζε. ε νξηζκέλα ρσξηά ηεο Πίλδνπ νη αγσγηάηεο 

απνηεινχζαλ κηα πνιπάξηζκε ηάμε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηνχο ζπγθξνηνχζαλ ηα 

νλνκαζηά θαξαβάληα θαη δηαθηλνχζαλ ηα αγαζά εθείλε ηελ επνρή απφ ην Απξξάρην σο ηελ 

Κσλ/πφιε θαη απφ ην Ανχλαβε κέρξη ηελ Πεινπφλλεζν. Σα θαξαβάληα απηά άλεθαλ ζε 

εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, αγσγηάηεο, πνπ ήζαλ νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο- εηαηξείεο, κε 

πνιιά θνξηεγά δψα (100 – 200), κε αξρεγφ ηνλ πην κπαισκέλν, πνπ θαηεχζπλε ηελ νκάδα 

ηνπ θαη θξφληηδε γηα ηε κίζζσζε, γηα ηα δξνκνιφγηα θ.ι.π. Σέηνηνη αγσγηάηεο γηα δηεζλή 

ηαμίδηα ήηαλ παιηφηεξα θαη απφ ηα Σδνπκέξθα, αιιά ζπλήζσο νη Σδνπκεξθηψηεο 

εμαληινχζαλ ηε δξάζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ. Ξεθηλνχζαλ απφ ηελ Άξηα γηα ηελ Κάησ 

Καιεληίλε, θαξαβάληα θαηεπζπλφηαλ ζηα δπηηθά Σδνπκέξθα θαη άιια ζηα αλαηνιηθά. Άιιν 

δξνκνιφγην ήηαλ απφ ηα Γηάλλελα γηα ηα ΐ.Α. Σδνπκέξθα. (Φίιηνο, 2000) 

Μεηέθεξαλ αιάηη, θσηηζηηθφ πεηξέιαην, αιεχξη, δάραξε, δπκαξηθά, βαθέο, παπνχηζηα, 

πθάζκαηα, ζαπνχλη, ιάδη, ειηέο γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Βθηεινχζαλ ηελ κεηαθνξά γηα 

ηα ηαρπδξνκεία Ώγλάλησλ θαη Πξακάλησλ αιιά γηλφηαλ θαη κεηαθνξέο αλζξψπσλ πνπ είραλ 

θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. (Σδνπκάθαο, 2008) 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο, πιεζίαδε ν δξφκνο πξνο ηελ πεξηνρή. πνπ έθζαλε ν 

δξφκνο εξρφηαλ θαη ην απηνθίλεην κε ηα πξντφληα απφ ηελ Άξηα. Έηζη ζηγά – ζηγά κίθξαηλε 

θαη ε απφζηαζε γηα ηνπο αγσγηάηεο. ηαλ ν δξφκνο έθζαζε ζηελ Άγλαληα άξρηζε πιένλ λα 

θζίλεη ην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν αξηζκφο ησλ αγσγηαηψλ. 

(Σδνπκάθαο, 2008) 

ήκεξα, νη αγσγηάηεο πνπ πεξλνχζαλ κε ηα άινγα θαη ηα κνπιάξηα ηνπο θνξησκέλα ζε 

δχζβαηνπο δξφκνπο θαη ζε δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη πιένλ κηα αλάκλεζε απφ ην 

πξφζθαην παξειζφλ καο. 
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Αξγπξνρόνη   

Δ αξγπξνρνΎα γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο Δπείξνπ θαηά ηε 

κεηαβπδαληηλή πεξίνδν θαη ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, κέζα απφ ηελ ηέρλε πιαλφδησλ ή κφληκα 

εγθαηεζηεκέλσλ αζεκνπξγψλ. Δ θσκφπνιε πνπ πξσηαγσλίζηεζε ζηελ άλζεζε ηεο 

επεηξσηηθήο αξγπξνρνΎαο, θαη σο έλα βαζκφ ηαχηηζε ην φλνκά ηεο κε απηή, ήηαλ νη 

Καιαξξχηεο. Κηηζκέλνη ζε κηα ζηξαηεγηθή ζέζε αλάκεζα ζε Ήπεηξν θαη Θεζζαιία, θαη κε 

έλα πξνλνκηαθφ απηνδηνηθνχκελν θαζεζηψο, επλφεζαλ απφ λσξίο ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνηερλίαο θαη ηνπ εκπνξείνπ. Ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, νη βιαρφθσλνη θάηνηθνη ησλ 

Καιαξξπηψλ είραλ επεθηείλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ 

είραλ ηδξχζεη εκπνξηθνχο νίθνπο.  

Δ ηέρλε ηεο αξγπξνρνΎαο αλαπηχρζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη νη πεξίθεκνη 

«αζεκηηδήδεο» ησλ Καιαξξπηψλ ήηαλ πεξηδήηεηνη. Σελ εμάπισζε ηεο αξγπξνρνΎαο ησλ 

Καιαξξπηψλ ήξζε λα αλαθφςεη ην ηξαγηθφ γεγνλφο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, ην 1821 θαη ηεο θπγήο ησλ θαηνίθσλ πξνο άιια κέξε ηεο Δπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο 

θαη ησλ Βπηαλήζσλ. Ώξγφηεξα επαλήιζαλ ιίγνη θάηνηθνη, νη νπνίνη εμαθνινχζεζαλ λα 

αζθνχλ ηελ παηξνπαξάδνηε ρξπζνρντθή ηέρλε. (Σζηάξα, 2008) 

Οη Καιαξξχηεο απνηέιεζαλ γελέηεηξα πνιιψλ ζπνπδαίσλ αξγπξνρφσλ, έλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο ήηαλ θαη ν Νηθφιανο Πνληίθεο ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηήζεθε καδί κε ην γην ηνπ 

Κσλζηαληίλν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηηο πξψηεο ηνπ 19
νπ

 . Βπίζεο απφ 

ηνπ Καιαξξχηεο θαηάγεηαη θαη ε δηεζλνχο θήκεο νηθνγέλεηα Bulgari. 

Οη Καιαξξπηηλνί αξγπξνρφνη θπξηαξρνχζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Δπείξνπ, φπσο δείρλεη κεγάινο αξηζκφο ζσδφκελσλ έξγσλ ηνπο. Έξγα 

Καιαξξπηηλψλ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ζπιινγέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, φπσο εθείλεο ηεο 

κνλήο Πξνχζνπ Βπξπηαλίαο θαη ηεο κνλήο ΐαηνπαηδίνπ Ώγίνπ ξνπο. Κπξίσο φκσο 

εληνπίδνληαη ζηε Θεζζαιία, φπνπ κεηέβαηλαλ νη ζπληνπίηεο ηνπο πνπ αζρνινχληαλ κε 

θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ζηα Βπηάλεζα φπνπ είραλ εγθαηαζηαζεί αξθεηνί 

Καιαξξπηηλνί, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ νηθηζκνχ ηνπο. (Σζηάξα, 2008) 

 

Καθεηδήο  

Ση ζα γηλφηαλ αλ δελ ππήξρε ην θαθελείν; Πνπ ζα πεξλνχζε ν θάζε θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ 

ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπ, πνπ ζα ζπλαληνχζε ην θίιν ηνπ, ην ζπλάδειθφ ηνπ, ην ρσξηαλφ ηνπ; 

Πνπ αιινχ απφ ην θαθελείν. Κνληά ζε θάπνηα πιαηεία, πιάη ή απέλαληη  απφ ηελ εθθιεζία ή 

ην ζρνιείν, θνληά ζε θάπνηα βξχζε ζηήζεθε ην θαθελείν. Μία ηζφγεηα αίζνπζα κε 
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καθξφζηελνπο μχιηλνπο πάγθνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηνπο ηνίρνπο, 3- 4 μχιηλα ηξαπέδηα θαη 

θακηά δεθαξηά μχιηλεο θαξέθιεο είλαη φιε ε επίπισζε ηνπ θαθελείνπ. 

Σν θαθελείν ηνπ ρσξηνχ έπαημε ζνβαξφ ξφιν ζηελ θνηλσλία ηνπ. Πνιχπιεπξε ε 

πξνζθνξά ηνπ πνιχπηπρε θαη πνιππνίθηιε ε απνζηνιή ηνπ. Γηαηί, ζε αληίζεζε κε ην αζηηθφ 

θαθελείν, ην ρσξηάηηθν, ην ιατθφ θαθελείν, δηαηεξνχζε φιεο ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο. Βδψ 

πξνσζήζεθαλ θαηά δεκνθξαηηθφηαην ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε γεληθφηεξα 

ζέκαηα, ζέκαηα θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, παηξησηηθά. Ήηαλ ηφπνο ζπλάληεζεο ζπλέιεπζεο, 

φπνπ ζπδεηηνχληαλ ηα ηνπηθά, αιιά θαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα. Ήηαλ έλα είδνο 

παηξησηηθνχ θέληξνπ, έλα θέληξν δηαζπνξάο εηδήζεσλ. Έλα αξρεγείν. Έλα πνιηηηθφ θαη έλα 

πξνεθινγηθφ θέληξν. Έλαο ηφπνο ζπγθέληξσζεο θαη αληαιιαγήο γλσκψλ. Έλαο ηφπνο 

ςπραγσγίαο θαη ραξηηψλ. Έλαο ρψξνο ζπλάληεζεο ηνπ αθεληηθνχ κε ηνλ εξγάηε, γλσξηκίαο 

ελφο γέξνληα κε ηνπο λένπο. Με δπν ιφγηα, κηα αίζνπζα γηα πξνψζεζε θαη ιχζε θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ. ζηε, κε άιια ιφγηα ην θαθελείν είρε ζαλ απνζηνιή ηελ επηκφξθσζε, ηελ 

εθπαίδεπζε, ην ζπγρξσηηζκφ. Κάηη δειαδή πνπ ζπκπιήξσλε ηελ παιηά εθθιεζία ηνπ δήκνπ 

θαη ην ζρνιείν γηα ηνπο κεγάινπο. (Φίινο, 2000) 

Δ δνπιεηά, φκσο ηνπ θαθεηδή ήηαλ δχζθνιε απφ πιεπξάο θνχξαζεο θαη έληαζεο λεχξσλ. 

Ξεθηλνχζε απφ ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο θαη ηειείσλε κεηά ηα κεζάλπρηα, πεξπαηψληαο 

ζπλερψο ρσξίο ζηακαηεκφ, γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο. Μηα απφ ηηο πην δχζθνιεο 

δνπιεηέο ηνπ παιηνχ θαθεηδή ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο εηνηκαζίαο ηνπ θαθέ, απφ ηελ ψξα πνπ 

ζα ηνλ αγφξαδε απφ ην εκπφξην σκφ, κέρξη ηελ ψξα πνπ ζα ηνλ έβαδε ζην θιηηδάλη γηα λα ηνλ 

ζεξβίξεη ζηνπο πειάηεο. (Φίινο, 2000) 

Σα παιηά ρξφληα ν θαθεηδήο άλνηγε ην καγαδί ηνπ πξηλ αθφκα μεκεξψζεη, γηα λα δερζεί, 

λα πεξηπνηεζεί ηνπο μέλνπο θαη λα πιεξνθνξεζεί ην ζθνπφ ηνπ εξρνκφ ηνπο.  

 

Βπίζεο, άιια επαγγέικαηα ήηαλ ηνπ γαλσηή - πνπ γχξηδε ηηο γεηηνληέο ησλ ρσξηψλ θαη 

γάλσλε  φια ηα ράιθηλα  είδε  ηεο λνηθνθπξάο- , ηνπ μπινγιχπηε ή ηαγηαδφξνπ - πνπ ζθάιηδε 

ηα ηέκπια ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ θαη ηηο κπαθιαβαδσηέο νξνθέο ησλ 

αξρνληηθψλ-, ηνπ κπισλά, ηνπ μπινπξγνχ, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηεο πθάληξαο, ηνπ πινηφκνπ, 

ηνπ ηζαγθάξε θαη ηνπ αγξνθχιαθα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

θνπηκόηεηα επηηόπηαο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην 
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3.1 πλέληεπμε έξεπλαο 

 

Δ ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Δ ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν παίξλεη 

πνιιέο κνξθέο: κπνξεί λα είλαη απζηεξά δνκεκέλε (structured interview) δειαδή βαζηζκέλε 

ζε έλα δνκεκέλν ζρέδην ζπλέληεπμεο ή εξσηεκαηνιφγην, κπνξεί λα είλαη ζπλέληεπμε 

πξφζσπν κε πξφζσπν (face to face interview), ηειεθσληθή ζπλέληεπμε θηι. 

ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο (in 

depth interview). ηνλ ηχπν απηφλ ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο θαηεπζχλεη ηνλ εξσηψκελν ζε 

βαζηθά ζέκαηα αιιά ν εξσηψκελνο αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ ειεχζεξα θαη 

ζε βάζνο. Ο ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε ζπιινγή, φζν ην δπλαηφλ 

πινπζηφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

(Robson 2002). 

 

3.2 Σύπνη ζπλέληεπμεο  

 

Ώλάινγα κε ηνλ βαζκφ δφκεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, δειαδή αλάινγα κε ην βαζκφ 

ηππνπνίεζεο ηεο απφ ηνλ εξεπλεηή κπνξνχκε ζρεκαηηθά λα δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά είδε: 

ηελ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε (structured interview), ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

(semi-structured interview) θαη ηελ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε (unstructured interview).  

Δ πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε βαζίδεηαη ζε έλα απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν 

εξσηήζεσλ ην νπνίν ηίζεηαη κε ηνλ ίδην εληαίν ηξφπν ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Οη 

εξσηήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ 

ζεηξά κε ηελ νπνία αθνινπζεί ε κηα ηε άιιε. 

Δ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, 

σο πξνο ηε αθξηβή δηαηχπσζε ηνπο θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ 

γηα ζπδήηεζε, αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν. 

Δ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία πξνθαζνξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ θαη βαζίδεηαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ (Robson 2002).  
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ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη δπν ηειεπηαίνη ηχπνη 

ζπλέληεπμεο θαζψο επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ ζε βάζνο ή ηελ 

αλάδεημε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή. 

(Robson 2002). 

 

3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο  

 

Δ ζπλέληεπμε είλαη έλαο επέιηθηνο θαη πξνζαξκνζηηθφο ηξφπνο λα καζαίλνπκε 

πξάγκαηα. Δ κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Δ γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο κεζφδνπ νδεγεί 

ζηελ ζσζηή ηεο ρξήζε θαη ζηελ απνθπγή ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ δελ ελδείθλπηαη.  

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. Δ ζπλέληεπμε 

πξνυπνζέηεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ θαη κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ πξηλ, 

κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ην ίδην ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ 

πιαίζην. 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα, φρη κφλν 

σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο αιιά θαη σο πξνο ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απφθηεζεο 

πξφζβαζεο ζηνπο εξσηψκελνπο. Δ ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη απμεκέλα επηθνηλσληαθά 

πξνζφληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή θαη πνιιέο θνξέο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αληιείηαη κέζα απφ ζπλεληεχμεηο δελ είλαη απαξαίηεην ή ηειηθά δελ γίλεηαη 

αληηθείκελν αλάιπζεο.  

(Robson 2002). 

 

3.4 Οη εξσηήζεηο ζηελ ζπλέληεπμε 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επηηπρία εξεπλεηηθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο είηε  απηέο είλαη 

δνκεκέλεο είηε φρη. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθνί απφ ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο 

ηχπνπο εξσηήζεσλ (Dunn 2000): 
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 Κιεηζηέο εξσηήζεηο (closed questions). ηνλ ηχπν απηφ φιεο νη πηζαλέο απαληήζεηο 

ηνπ εξσηψκελνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή. Ο ηχπνο απηφο εξσηήζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο απζηεξά δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

 Αλνηθηέο εξσηήζεηο (open questions). Βίλαη εξσηήζεηο νη νπνίεο αθήλνπλ ηνλ 

εξσηψκελν ειεχζεξν λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζε ηνπ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο. Σν 

είδνο απηφ ησλ εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ κε δνκεκέλεο θαη ζηηο 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. 

 Μηθηέο εξσηήζεηο (mixed questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ηχπσλ. 

 Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο (leading questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ θαζνδεγνχλ 

έκκεζα ηνλ εξσηψκελν λα αληαπνθξηζεί κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα ζπκθσλεί κε ηελ 

άπνςε ηνπ εξεπλεηή. Οη εξσηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απζηεξά ζηηο 

ζπλεληεχμεηο δηφηη δηαζηξεβιψλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο απφςεηο ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Εξσηήζεηο πξνθαηάιεςεο (biased questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ πξνζβάινπλ ή 

ζίγνπλ ηνλ εξσηψκελν θαη δείρλνπλ έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη γλήζηνπ ελδηαθέξνληνο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή. Οη εξσηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη γηα 

δενληνινγηθνχο ιφγνπο αιιά θαη δηφηη είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε αθχξσζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο (descriptive questions) ή δεκνγξαθηθέο . Βίλαη εξσηήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άληιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εξσηψκελν πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη γλψζεηο πρ θχιν, ειηθία, 

εκεξνκελία γέλλεζεο, κνξθσηηθφ επίπεδν, χςνο εηζνδήκαηνο θηι. 

 Εξσηήζεηο γλώκεο (opinion questions).  Βίλαη εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ γηα δηάθνξα 

θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο. 

 Δνκηθέο εξσηήζεηο (structural questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εχξεζε αηηηνηήησλ θαη αηηησδψλ κεραληζκψλ πρ «πσο απέθηεζεο ηελ γλψκε απηή;» 

 Τπνζεηηθέο εξσηήζεηο (hypothetical questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

άληιεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ εξσηψκελν γηα ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο ή γηα 

θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα ζην κέιινλ, πρ «πνηα ζα 

ήηαλ ε γλψκε ζνπ αλ...» ή «ηη ζα έθαλεο αλ...» θηι. 
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 Εηζαγσγηθέο θαη ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο (introductory and conclusive 

questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ εηζάγνπλ ηνλ εξσηψκελν ζην θχξην ζέκα ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη θιείλνπλ ηελ ζπλέληεπμε αληίζηνηρα.  

 Εξσηήζεηο – γέθπξα (bridge questions). Βίλαη εξσηήζεηο πνπ νδεγνχλ απφ ην έλα 

ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο ζην άιιν. 

 

3.5 Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο κε ζπλεληεύμεηο 

  

O ιεπηνκεξήο, ζπλεθηηθφο θαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία θάζε εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ βαζίδεηαη 

ζε απηήλ ηελ κεζνδνινγία ή πνπ ηελ πεξηιακβάλεη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ. χκθσλα κε ηνλ 

Kvale (1996: 88) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε επηά γεληθά ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλά ε έξεπλα 

κε ζπλεληεχμεηο απφ ηελ αξρή κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο. Σα ζηάδηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Εξεπλεηηθό πξόβιεκα ή εξεπλεηηθή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (thematizing). ην 

ζηάδην απηφ δηαηππψλεηαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ζρεκαηίδνληαη νη εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα επηβεβαησζνχλ ή λα δηαςεπζζνχλ απφ 

ηελ έξεπλα πεδίνπ.  

 ρεδηαζκόο (designing). ην ζηάδην απηφ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα επηά ζεκεία 

πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ ζπλνπηηθά. Κξίζηκν ζηνηρείν θαηά ην ζηάδην απηφ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο ελφο ιεηηνπξγηθνχ νδεγνχ ζπλέληεπμεο (interview guide). Ο νδεγφο  

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Βίλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ή λα 

πεξηιακβάλεη κφλν ζεκαηηθέο πεξηνρέο ή ιέμεηο θιεηδηά φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ.  

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ (interviewing). Βίλαη ην ζηάδην πινπνίεζεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, άκεζεο αιιειεπίδξαζεο εξεπλεηή θαη εξεπλψκελνπ θαη άληιεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζηάδην απηφ πξνυπνζέηεη αλάπηπμε ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψκελνπ, ψζηε ηα δεδνκέλα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη αιεζή, πινχζηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ γεληθφηεξν 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. 
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 Απνκαγλεηνθώλεζε ή πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνύ γηα αλάιπζε (transcribing). Σν 

ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ελέξγεηεο κεηαηξνπήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν. 

 Αλάιπζε (analyzing). Σν ζηάδην απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη αθνξά ζηελ 

απφδνζε λνήκαηνο ζηα εκπεηξηθά πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέζσ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ώπφδνζε λνήκαηνο κπνξεί λα ζεκαίλεη νκαδνπνίεζε, 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ είηε είραλ δηαηππσζεί απφ πξηλ είηε πξνέθπςαλ απφ ηα 

δεδνκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο.  

 Έιεγρνο (verifying). ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη κέζνδνη θαη νη 

ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

 Δεκνζηνπνίεζε (reporting). Σν ζηάδην αθνξά ζηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη 

θαηά πεξίπησζε ζην επξχ θνηλφ θαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

3.6 θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη απνθσδηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο 

απφ επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, πνπ μεθεχγνπλ απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα, ζηνλ νξεηλφ ρψξν ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηελ επηζθφπεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

επηιέρζεθαλ έληεθα επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Οη επηρεηξήζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. 

Γηα λα απνηππσζνχλ ηα απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, κε ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη επειημία σο πξνο ηελ ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ, σο πξνο ηε αθξηβή δηαηχπσζε ηνπο θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ 

θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε, αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν (Robson 2002). Έηζη, δηακνξθψζεθε 

έλα ζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν αθφηνπ ζπδεηήζεθε κε ηνλ επηβιέπνληα ηεο 
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δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ππέζηε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο, δεκηνπξγήζεθε ε ηειηθή κνξθή 

ηνπ.  

Δ ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 18 

εξσηήζεηο. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 14 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη 4 δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο. 

ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, απηέο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέινπκε λα 

πάξνπκε. ηελ παξνχζα έξεπλα, ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη αλνηθηέο εξσηήζεηο, 

δειαδή εξσηήζεηο νη νπνίεο αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν ειεχζεξν λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζε 

ηνπ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο.  

Σέινο, ππάξρνπλ νη δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, φπσο θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θ.α.. Βίλαη 

εξσηήζεηο πξνζσπηθέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ην “πξνθίι” ησλ εξσηψκελσλ θαη 

είλαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα ζπζρεηηζηνχλ νη απαληήζεηο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 ιεο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ρψξν ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο απφ ηηο 29 Εαλνπαξίνπ έσο ηηο 16 Ώπξηιίνπ 2010, θαη 

καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Ώθνινπζεί ην ζρέδην εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα: 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

1. Βίζηε απφ ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία); 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

5. Πψο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

 

6. Πφζνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

  

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηψξα;  

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο; 

 

 Ώλ λαη, κε πνην πξφγξακκα;   

 

10. Ση πνζνζηφ επηδνηήζεθε; 

 

11. Πφζν ήηαλ ην αξρηθφ θεθάιαην πνπ επελδχζαηε; 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

 

13. Μεηαληψζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

           

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή 

ησλ Σδνπκέξθσλ;  
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΩΣΩΜΔΝΟΤ 
 

Σειεηψλνληαο ηηο εξσηήζεηο θαη αθνχ ζαο επραξηζηήζσ πάιη γηα ηελ επγεληθή ζαο 

ζπλεξγαζία, ζα ήζεια γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο λα ζαο ξσηήζσ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία. 

 

1. Φύιν 

      □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθηαθή νκάδα 

  □ 20 – 30 

  □ 31 – 40 

  □ 41 – 50 

  □ 51 – 60 

  □ 61 θαη άλσ 

 

3. Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο (ζπνπδέο πνπ έρεηε νινθιεξώζεη);  

 □ ΐαζηθέο ζπνπδέο (γπκλάζην) 

 □ Λχθεην 

 □ Μεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο (εθηφο ΏΒΕ / ΣΒΕ)  

 □ ΏΒΕ / ΣΒΕ 

 □ Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 

4. Πνηνο είλαη ν ηόπνο κόληκεο δηακνλήο ζαο;     ………………………………… 
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3.7 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη έληεθα επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ 

γηα ηελ έξεπλα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ 

ησλ Σδνπκέξθσλ θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

Παξαδνζηαθόο μελώλαο "Θέαζηο" 

Οη αγξνηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ''ΘΒΏΕ'', εκπλεπζκέλεο απφ ηηο θαιχβεο ησλ 

αξαθαηζάλσλ, απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο θπθιηθέο απηφλνκεο θαηνηθίεο, ζρεδηαζκέλεο κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νηθνδπλακηθήο (αξραηνειιεληθφ feng shui). Βίλαη ρηηζκέλεο κε 

αξρέγνλα πιηθά πέηξα θαη μχιν, ζηε κέζε κηαο παλέκνξθεο θνηιάδαο κέζα ζην δάζνο 

αθξηβψο θάησ απφ ηελ επηβιεηηθή νξνζεηξά ησλ Σδνπκέξθσλ. Βπίζεο νη θαηνηθίεο δηαζέηνπλ 

γπάιηλε νξνθή θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ αζηξνπαξαηήξεζε κε ηειεζθφπην 

εγθαηαζηεκέλν κέζα ζην ρψξν ησλ θαηνηθηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 12: Οη θαηνηθίεο “Θέαζηο”  

(Πεγή: http://www.tzoumerka-theasis.gr/index.html) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzoumerka-theasis.gr/index.html


ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     90 

Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΑΛΤΒΑ” 

Οη νξεηλέο θαηνηθίεο - ζαιέ «ΚΏΛΤΐΏ» βξίζθνληαη ζηνλ νηθηζκφ πγγηλά, 4 ρ.ι.κ. 

λφηηα ηνπ ρσξηνχ Πξάκαληα, ζηα Σδνπκέξθα ζε πεξηνρή φπνπ πξνυπήξρε αξραίνο νηθηζκφο 

εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα δηαζψδνληαη κφλν ηα εξείπηα δχν λαψλ. Οη δχν απηφλνκεο, 

απηνεμππεξεηνχκελεο νξεηλέο θαηνηθίεο - ζαιέ ζε κηα θαηαπξάζηλε έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ κε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο 2 έσο 6 αηφκσλ, ζπλδπάδνπλ ηελ άλεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπηηηνχ 

βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο θαη ζε γξακκέο minimal, κε ηελ εξεκία ηεο θχζεο. 

Ο εζσηεξηθφο ηνπο ρψξνο είλαη δηακνξθσκέλνο ζε ηξία επίπεδα. Δ κειεηεκέλε ρσξνηαμηθή 

δηάηαμε ησλ θαηνηθηψλ πξνζθέξεη ειεχζεξε «πξφζβαζε» ζηε ζέα ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ο πεξηβάιισλ ρψξνο, ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο, είλαη δηακνξθσκέλνο κε 

θπζηθνχο ρψξνπο μεθνχξαζεο θαη παξαδνζηαθέο αλαβαζκίδεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 13: Άπνςε ηνπ ζαιέ Καιχβαο 

(Πεγή: http://www.chaletkalivas.gr/index.html) 

 

 

Δξγαζηήξην ιατθήο ηέρλεο 

Ο πχξνο ηξαηφπνπινο θαη ε Έθε Μπαιηδψε έρνπλ ζηήζεη ζηα Πξάκαληα έλα καγαδί 

φλεηξν δσήο, κε είδε ιατθήο ηέρλεο θαη ζθπξήιαηα έξγα. Ο πχξνο έκαζε πψο λα 

κεηακνξθψλεη έλα θνκκάηη κέηαιιν ζε παλέκνξθα ζρέδηα απφ ηνλ παηέξα ηνπ, πνπ έθεξε 

ηελ ηέρλε απ' ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε Έθε δηδάρηεθε ηελ ηέρλε ηεο γιππηηθήο ζε ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ ζηελ Ώπζηξαιία. Μαδί έλσζαλ ην ηαιέλην ηνπο δηακνξθψλνληαο κηα 

http://www.chaletkalivas.gr/index.html
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κνλαδηθή γξακκή ρεηξνπνίεηεο γιππηηθήο κεηάιινπ. Σα ζέκαηά ηνπο είλαη δηάθνξα θαη ηα 

έξγα ηνπο δηαθνζκνχλ ηδάθηα, νηθηαθνχο ρψξνπο, επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κλεκεία θ.α. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14: Ο πχξνο θαη ε Έθε ζην εξγαζηήξηφ ηνπο  

(Πεγή: http://www.laikitexni-sfirilata.gr/index.htm) 

 

 

Οξεηβαηηθό Καηαθύγην Πξακάλησλ 

Σν νξεηβαηηθφ θαηαθχγην Πξακάλησλ βξίζθεηε ζε πςφκεηξν 1.300m ζέζε Ίζησκα, ζηνπο 

πξφπνδεο ηεο ηξνγγνχιαο ησλ Σδνπκέξθσλ. Βίλαη απφ ηα ιίγα νξεηβαηηθά θαηαθχγηα ζηα 

νπνία θηάλεη δξφκνο θαη έρεη εθπιεθηηθή ζέα πξνο ηελ Καθαξδίηζα αιιά θαη ηελ 

ηξνγθνχια. Αηαζέηεη δχν 8θιηλα θαη έλα 10θιηλν (ζχλνιν 26 θξεβάηηα), νξγαλσκέλε 

θνπδίλα, ηξαπεδαξία, θαζηζηηθφ θαη ηδάθη θαη ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν, θάζε κέξα. 
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Δηθόλα 15: Οξεηβαηηθφ θαηαθχγην Πξακάλησλ  

(Πεγή: http://fonivounonton.blogspot.com/) 

 

Δξγαζηήξην παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ “Καινύδηα ζηα Πξάκαληα” 

ε έλα μχιηλν, θαιαίζζεην θηίξην ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ Πξάκαληα θηινμελείηε ην 

εξγαζηήξην θαη πσιεηήξην ρεηξνπνίεησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα”. Δ θπξία ΐνχια, ηδηνθηήηξηα ηνπ εξγαζηεξηνχ, θηηάρλεη παξαδνζηαθά πξντφληα, 

φπσο γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, θνπινπξάθηα, θπδσλφπαζην, ξαβαλί θαη δηάθνξα άιια 

παξαδνζηαθά γιπθά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 16: Σν εξγαζηήξην θαη πσιεηήξην “Καινχδηα ζηα Πξάκαληα”  

(Πεγή: http://blog.fteri.gr/2008/08/blog-post.html) 

 

http://fonivounonton.blogspot.com/
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Γαζηθό Υσξηό “ΚΔΓΡΟ” 

Σν Ααζηθφ Υσξηφ «ΚΒΑΡΟ» βξίζθεηαη ζηηο Απηηθέο πιαγηέο ησλ Σδνπκέξθσλ, ζε 

πςφκεηξν 920 κ., ζηε ζέζε Κέδξνο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Α. Α. Καηαξξάθηε ηνπ Αήκνπ 

Ώγλάλησλ θαη ζε απφζηαζε 64 ρκ. απφ ηελ πφιε ηεο Άξηαο. Ώπνηειεί έλα απφ ηα έμη Ααζηθά 

Υσξηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Βιιάδα θαη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Αηεχζπλζε  Ααζψλ Άξηαο 

θαη ηε Αηεχζπλζε  Αεκνζίσλ Έξγσλ/Σκήκα Βγγείσλ ΐειηηψζεσλ ηνπ Ν. Εσαλλίλσλ, κε 

δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξεηλήο 

ππαίζξνπ ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ. 

Σν δαζηθφ ρσξηφ ΚΒΑΡΟ είλαη έλαο ηνπξηζηηθφο νηθηζκφο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2004. 

Ώπνηειείηαη απφ 20 μχιηλα ζπίηηα, πνπ εθηείλεηαη ζε κία θαηαπξάζηλε έθηαζε 45 

ζηξεκκάησλ. Ο ππαίζξηνο ρψξνο είλαη φκνξθα δηακνξθσκέλνο κε πιαθφζηξσηα δξνκάθηα 

θαη δελδξχιιηα. Αχν αλεμάξηεηα θηίξηα ζηνλ ίδην ρψξν ζηεγάδνπλ ην εζηηαηφξην θαη ην θαθέ-

κπαξ. Με νξκεηήξην ηνλ ΚΒΑΡΟ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηηο νκνξθηέο ηεο γχξσ 

πεξηνρήο θαη λα ςπραγσγεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, φπσο trekking ζηα Σδνπκέξθα, 

rafting ζηνλ Άξαρζν θαη ηνλ Καιαξξχηηθν, ηππαζία, rappel, ηνμνβνιία θ.ά.  

 

 
Δηθόλα 17: Παλνξακηθή άπνςε ηνπ Ααζηθνχ Υσξηνχ “Κέδξνο”  

(Πεγή: http://www.guesthousekedros.gr) 
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Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο”  

Σν θαθελείν – κπαθάιηθν “Άθαλζνο” βξίζθεηε ζηνπ Καιαξξχηεο. Ο Ναπνιέσλ Γάγθιεο, 

γλσζηφο θαη σο ν “Ναπνιέσλ απφ ηνπ Καιαξξχηεο”, κεηά απφ 25 ρξφληα ζηελ Ώζήλα 

επέζηξεςε ζηνλ ηφπν ηνπ γηα λα ζπλερίζεη ην έξγν ησλ γνληψλ ηνπ ζην ηζηνξηθφ θαθελείν – 

κπαθάιηθν ηνπ ρσξηνχ. Ώπφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα βξήθαλ ζηέγε ζε απηφ ην καγαδάθη νη 

παππνχδεο ηνπ κε δηάθνξα επαγγέικαηα. Πέκπηεο γεληάο θαη ηειεπηαίνο καγαδάηνξαο ν 

Ναπνιέσλ θαη ε γπλαίθα ηνπ Λακπξηλή θαηάθεξαλ θαη αλέζηεζαλ ην παιηφ θαθελείν θαη ην 

κεηέηξεςαλ ζηελ νπζία ζηελ ςπρή φινπ ηνπ ρσξηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 18: Σν θαθελείν – κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

(Πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

 

Ξελνδνρείν “Σεισλείν” – δξαζηεξηόηεηεο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ 

Σν μελνδνρείν “Σεισλείν” βξίζθεηε θνληά ζην γεθχξη ηεο Πιάθαο θαη ηνλ πνηακφ 

Άξαρζν θαη έρεη σο θχξην ζέκα ηεο δηαθφζκεζεο ην ςσκί. Αηαζέηεη 11 δηαθνξεηηθά δσκάηηα, 

κπαξ θαη εζηηαηφξην θαη απνηειεί ηε βάζε εηαηξίαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία 

ζρεδηάδεη, νξγαλψλεη θαη πινπνηεί αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, ζε πξνζεθηηθά 

επηιεγκέλεο δηαδξνκέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, φπσο πεδνπνξία, rafting 

ζηνλ Άξαρζν θαη ηνλ Καιαξξχηηθν, ηππαζία, rappel, ηνμνβνιία θ.ά. 
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Δηθόλα 19: Ξελνδνρείν “Σεισλείν” 

(Πεγή: http://www.teloneio.gr/) 

 

 

Ξελώλαο “Σν Γεθύξη ηεο Πιάθαο” – δξαζηεξηόηεηεο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ  

Κνληά ζην ηζηνξηθφ γεθχξη ηεο Πιάθαο θαη ηνλ πνηακφ Άξαρζν έρεη αλαπηπρζεί έλαο 

εληαίνο ρψξνο ελαιιαθηηθήο πεξηήγεζεο θαη δηαβίσζεο. Ο μελψλαο «Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο» 

απνηειεί κηα ζχγρξνλε φζν θαη ήπηα κνλάδα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο θαη δηαζέηεη εθιεθηή 

θνπδίλα κε παξαδνζηαθά εδέζκαηα. Βίλαη δπλακηθφηεηαο 25 θιηλψλ θαη απνηειεί ηε βάζε 

εηαηξίαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, φπσο 

πεδνπνξία, rafting ζηνλ Άξαρζν θαη ηνλ Καιαξξχηηθν, ηππαζία, rappel, ηνμνβνιία θ.ά 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 20: Άπνςε ηνπ μελψλα “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο”  

(Πεγή: http://www.gefiriplakas.gr) 

 

http://www.teloneio.gr/
http://www.gefiriplakas.gr/
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Μηθξό Τδξνειεθηξηθό Έξγν Καηαξξάθηε 

Σν ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε είλαη έλα κηθξφ πδξνειεθηξηθφ έξγν ζε ηζρχ 2,4 MW επί ηνπ 

ξέκαηνο Καηαξξάθηε ζηα φξηα ησλ Αεκνηηθψλ Αηακεξηζκάησλ Καηαξξάθηε, Μειέαο θαη 

γάξαο ηνπ Αήκνπ Ώγλάλησλ ηνπ Ννκνχ Άξηαο. Έρεη παξαγφκελε ελέξγεηα αλά έηνο 8,5 

GWh θαη είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Βιιάδα ην νπνίν έρεη ηξείο πδξνιεςίεο.   

Σν ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη αμηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία ΝΏΝΚΟ 

ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΏΐΒΣΒ, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απηή ηε 

ζηηγκή έρεη έμη πδξνειεθηξηθά ζε ελέξγεηα ζε δηάθνξα κέξε ηεο Βιιάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21: Οη ηνπξκπίλεο ζην ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε  

(Πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 

Σν μελνδνρείν «Ξελείνλ» ηνπ Γηψξγνπ Μεξάληδα είλαη έλα πξφηππν μελνδνρείν κε 

παξαδνζηαθά δηακεξίζκαηα 4 θιεηδηψλ. ΐξίζθεηαη ζε κηα καγεπηηθή ηνπνζεζία, ζηνπο 

πξφπνδεο ηεο ηξνγγνχιαο ζηνλ νηθηζκφ Tζφπεια ζηα Σδνπκέξθα θαη απέρεη 2 ρικ απφ ηα 

Πξάκαληα. Σν «Ξελείνλ» απνηειείηαη απφ 7 αλεμάξηεηα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα, 

δηακεξίζκαηα δίρσξα ή κνλφρσξα κε φιεο ηηο αλέζεηο. Αηαζέηεη επίζεο εζηηαηφξην κε 

παξαδνζηαθή θνπδίλα, κπαξ θαη πηζίλα γηα ην θαινθαίξη. 

 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 22: Άπνςε ηνπ μελνδνρείνπ  “Ξελείνλ” 

(Πεγή: http://www.xenion.gr/gr/location.html) 
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Υάξηεο 3: Καηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ζηελ Σδνπκέξθσλ  

(Πεγή: ηδία επεμεξγαζία) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Αλάγλσζε θαη εξκελεία ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 
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4.1 Σν πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ  

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, 9 ζηνπο 11 επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, θνληά ζην ρψξν πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά. Οη 3 απφ ηνπο 11 ζπκκεηέρνληεο δελ θαηάγνληαη απφ 

ηελ πεξηνρή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ δεπγαξηνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ, ην νπνίν εγθαηέιεηςε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζηελ Ώζήλα θαη 

ήξζε λα δήζεη ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλαθέξνληαο: 

“Αελ είκαζηε απφ δσ. Αελ ππάξρεη θακία ινγηθή. Οχηε ζαλ ηνπξίζηεο δελ είρακε έξζεη 

εδψ. Αελ μέξσ γηαηί εδψ. Ίζσο ε άγξηα νκνξθηά, ηψξα αλαπηχζζεηαη ε πεξηνρή, δελ 

ηελ έρεη εθκεηαιιεπηεί άζρεκα ν θφζκνο. Βδψ έξρεζαη γηα λα δήζεηο, πεξηζζφηεξν νη 

Ώζελαίνη, εκείο ηνπιάρηζηνλ πνπ είκαζηε απφ αιινχ.”  

Πφια Μαξθφδε, Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 

 

Ώλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 9 ζηνπο 11 είλαη απφθνηηνη αλψηεξεο ή αλψηαηεο 

ζρνιήο. Δ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 35 θαη 50 εηψλ.  

 

4.2 Σν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο 

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα άξρηζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε κεγαιχηεξε αλάπηπμε απφ ην 2004 θαη κεηά. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζρεηηθά λέεο επηρεηξήζεηο (Πίλαθαο 11). Βμαίξεζε απνηειεί ην 

Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” ηνπ Ναπνιένληα Γάγθιε, ν νπνίνο κεηά απφ 25 ρξφληα πνπ 

δνχζε ηελ Ώζήλα θαη δνχιεπε σο πξνγξακκαηηζηήο Δ/Τ απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ην 1994 

ζηε γελέηεηξά ηνπ, ηνπο Καιαξξχηεο, θαη λα αλαιάβεη ην καγαδί ηνπ παηέξα ηνπ.  
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Πίλαθαο 11: ηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

 

Δπηρεηξήζεηο 
Έηνο 

ιεηηνπξγίαο 

Άηνκα πνπ 

απαζρνινύληαη 

ζηελ επηρείξεζε 

Πεξηνρή 

επηρείξεζεο 

Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 1994 2 άηνκα Καιαξξχηεο  

Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο 2001 2 άηνκα Πξάκαληα 

Ααζηθφ Υσξηφ “ΚΒΑΡΟ” 2004 5 άηνκα Καηαξάθηεο 

Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - 

extreme sports 
2005 4 άηνκα Πιάθα 

Μηθξφ Τδξνειεθηξηθφ Έξγν 

Καηαξξάθηε 
2005 2 άηνκα Καηαξξάθηεο  

Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 2005 2 άηνκα Σζφπεια 

Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 2006 2 άηνκα Πξάκαληα 

Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 2007 2 άηνκα Κηηζηάδεο 

Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme 

sports 
2008 4 άηνκα Πιάθα 

Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 

2008 2 άηνκα Πξάκαληα  

Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ 

“ΚΏΛΤΐΏ” 
2008 1 άηνκν Κηηζηάδεο  

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη νηθνγελεηαθήο κνξθήο αθνχ ε δηαρείξηζή 

ηνπο αλήθεη ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη ζε έλα κέινο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζπλήζσο ηνλ/ηελ ζχδπγν. Τπάξρνπλ φκσο θαη επηρεηξήζεηο, φπσο ηα δχν 

μελνδνρεία ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, πνπ εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

μελνδνρείνπ παξέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ φπσο rafting θαη πεδνπνξία 

θαη απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα άηνκα αιιά φρη ζε κφληκε βάζε. Βπίζεο θαη ην Ααζηθφ Υσξηφ 
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είλαη κηα ζρεηηθά κεγάιε επηρείξεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ε νπνία απαζρνιεί 5 

άηνκα σο κφληκν πξνζσπηθφ. 

ζνλ αθνξά ζηηο επηδνηήζεηο, 9 ζηηο 11 επηρεηξήζεηο επηδνηήζεθαλ. ηνλ πίλαθα 12 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, ην πνζφ ηεο 

επηδφηεζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία. 

 
Πίλαθαο 12: Πξφγξακκα επηδφηεζεο, πνζφ επηδφηεζεο θαη θεθάιαην επέλδπζεο. 

 

Δπηρεηξήζεηο Δπηδόηεζε 
Πξόγξακκα 

Δπηδόηεζεο 

Πνζό 

επηδόηεζεο 

Κεθάιαην 

πνπ 

επελδύζεθε 

Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 

Ναη 
Ώλαπηπμηαθφο 

Νφκνο 
200.000 € - 

Μηθξφ Τδξνειεθηξηθφ 

Έξγν Καηαξξάθηε 
Ναη 

Ώληαγσληζηηθφηεηα 

(ΒΠΏ) 
1.500.000 € 2.000.000 € 

Ααζηθφ Υσξηφ “ΚΒΑΡΟ” Ναη 
Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο 
5.000.000 € 60.000 € 

Παξαδνζηαθφο μελψλαο 

"Θέαζηο" 
Ναη Ο.Π.Ώ.Ώ.Υ 70.000 € 45.000 € 

Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο 

Πιάθαο” - extreme sports 
Ναη Ο.Π.Ώ.Ώ.Υ 265.000 € 800.000 € 

Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - 

extreme sports 
Ναη Ο.Π.Ώ.Ώ.Υ 265.000 € 900.000 € 

Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” Ναη Ο.Π.Ώ.Ώ.Υ. 212.000 € 1.290.000 € 

Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο Ναη Ο.Ώ.Β.Α. 12.000 € 12.000 € 

Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην 

Πξακάλησλ 
Ναη Ο.Ώ.Β.Α. 9.000 € 25.000 € 

Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ 

“ΚΏΛΤΐΏ” 
ρη - - 100.000 € 

Καθελείν-κπαθάιηθν 

“Άθαλζνο” 
ρη - - - 
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4.3 Σα θίλεηξα  γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πξνθχπηνπλ πέληε 

γεληθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη βαζηθά απνθάζηζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ γηαηί ήζειαλ λα έρνπλ κηα 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε απηή πνπ είραλ κέρξη ηφηε, αλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ είλαη έληνλν ζε φινπο. 

 

“ΐαζηθή καο ηδέα ήηαλ λα επηζηξέςνπκε ζηε θχζε, ζε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο, κε 

πνηφηεηα. Βγψ δελ ήξζα εδψ γηα λα θάλσ κηα κπίδλα, λα πινπηίζσ, αιιά ήξζα εδψ λα 

δήζσ θαη βξήθα ζαλ πάξεξγν απηφ. Θα κπνξνχζα λα βξσ θάηη άιιν. Ώπηή ήηαλ ε 

θεληξηθή ηδέα.” 

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

“ΐαζηθή καο ηδέα ήηαλ λα επηζηέςνπκε ζηε θχζε, ζε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο, κε 

πνηφηεηα.” 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ” 

 

“Μάζακε εληειψο ηπραία φηη είλαη εγθαηαιειεηκκέλν ην θαηαθχγην θαη ιέκε «δελ 

πάκε». Βίρακε δνπιεηέο θαη ηηο αθήζακε. Θέιακε λα δήζνπκε. Μπνξεί λα βγάδνπκε ηα 

κηζά ιεθηά ή ην έλα ηέηαξην απφ απηφ πνπ βγάδακε, αιιά εδψ έρνπκε άιιε πνηφηεηα 

δσήο.” 

Πφια Μαξθφδε, Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 

 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν  Ναπνιέσλ  Γάγθιεο 

δηαηππψλεη ην βαζηθφ ηνπ θίλεηξν θαη ηε ζηαδηαθή σξίκαλζε ηεο ηδέαο.  

 

“ινη μέξαλ ζηελ εηαηξεία πνπ δνχιεπα φηη ππήξρε έλαο Ναπνιέσλ απφ ηνπο 

Καιαξξχηεο πνπ ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν ηνπ. Σν ’93 πξνο ’94 ζα πήγαηλε ν γηνο 

κνπ πξψηε δεκνηηθνχ. Οπφηε ιέσ ζηε γπλαίθα κνπ «ή ην θφβνπκε ην παξακχζη ή 

ζεθσλφκαζηε ηψξα θαη θεχγνπκε, γηαηί αλ κπεη ν κηθξφο ζην ζρνιείν θαη αξρίζεη 

παξέεο, ην έλα- ην άιιν, δελ πξφθεηηαη λα θχγνπκε πνηέ». Καη έηζη,  ην ήζειε θαη απηή,  

θαη απνθαζίζακε θαη θχγακε.” 
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“ηαλ ήξζακε εδψ, εγψ μεθίλεζα ην καγαδάθη ηνπ παηέξα κνπ. Βίρε θάλα δχν ρξφληα 

πνπ είρε πεζάλεη ν παηέξαο κνπ θαη ην θξαηνχζε ε κάλα κνπ. Οπφηε βγήθε θαη απηή ζε 

ζχληαμε θαη καο εξρφηαλ θξίκα επεηδή είκαη ε πέκπηε γεληά πνπ θξαηάσ απηφ ην καγαδί 

θαη είπακε λα ην θξαηήζνπκε. Ήηαλ απφθαζε δηθή κνπ, δελ κε ψζεζε θαλέλαο λα ην 

θάλσ, θαη γη απηφ ην ιφγν έκεηλα θαη κνπ αξέζεη πάξα πνιχ εδψ.” 

“Σφηε δελ είρε θαη θαλέλα ρξφλν πνπ είρε γίλεη θαη ν δξφκνο θαη αξρίδεη δεηιά- δεηιά 

λα αλεβαίλεη θαη ν θφζκνο. Ήξζαλ εδψ θάηη δεκνζηνγξάθνη, αθνχζηεθαλ, άξρηζαλ θαη 

ηα άιια ηα ρσξηά λα θηλνχληαη θαη εγψ αξρίδσ ζηγά-ζηγά λα βάδσ θαη θαγεηφ θαη λα 

ρξεζηκνπνηψ ηα δσκάηηα ηνπ παηξηθνχ κνπ. Μεηά αξρίζακε δεηιά-δεηιά ηα δσκάηηα, 

θαη είπακε φηη ηνπξηζηηθά ζα θάλνπκε απηφ, γηαηί είδακε φηη βγαίλεη κεξνθάκαην. Δ 

πξψηε ηδέα κεηά ήηαλ λα γίλεη έλαο μελψλαο γηαηί αλ έξζεη θφζκνο ζην ρσξηφ λα 

κπνξεί θάπνπ λα κείλεη. Μεηά βάιακε ην θαγεηφ εδψ θαη ην έλα έθεξε ην άιιν.” 

Ναπνιέσλ Γάγθιεο, Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

 

Βλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε ηεο Έθεο Μπαιηδψε θαη ηνπ 

πχξνπ ηξαηφπνπινπ, νη νπνίνη ήξζαλ απφ ηελ Ώζήλα ζηα Πξάκαληα, βαζηθά γηα λα 

αιιάμνπλ δσή,  θαη έθηηαμαλ έλα εξγαζηήξην ιατθήο ηέρλεο, αλαθέξνληαο: 

 

“Θέιακε λα θάλνπκε ην ρφκπη καο δνπιεηά.” 

Έθε Μπαιηδψε, Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ν Γηψξγνο Μεξάληδαο, ε επηρείξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

εμέιημε ελφο νλείξνπ πνπ είρε παηδί.  

 

“Παηδί, είρα έλα φλεηξν ζην κπαιφ κνπ. ηα ρξφληα ηα δχζθνια, πνπ πήγαηλα ζην 

ζρνιείν, εθεί πάλσ ζηα βνπλά ππήξραλ πεξίνδνη πνπ θπζνχζε πάξα πνιχ. 

ηξνβηιηδφηαλ ν αέξαο κέζα ζηηο ραξάδξεο απφ φπνπ πεξλνχζε θαη ζπκάκαη, αξθεηέο 

θνξέο, πνπ ν αέξαο είρε πάξεη ηε ζθεπή. Δ ζθεπή ηφηε ζηα ρσξηά ήηαλ κε ηζίγθν. Ο 

αέξαο έπαηξλε ηε ζθεπή θαη ηελ άιιε κέξα ηελ θπλεγάγακε κέρξη ην πνηάκη. Σφηε έιεγα 

φηη αλ πνηέ κπνξέζσ θαη θάλσ θάπνηα πξάγκαηα ζηε δσή κνπ, ζέισ λα θάλσ έλα 

κεγάιν ζπίηη πνπ λα κελ παίξλεη ν αέξαο ηε ζθεπή, λα έρεη ηφζα ηξφθηκα πνπ λα 

κπνξείο λα δήζεηο έλα κήλα κέζα θαη λα είλαη δεζηφ. Να έρεη ηφζα ηξφθηκα πνπ λα κελ 

ζηελαρσξηέηαη ν παηέξαο πνπ δελ ζα βξίζθεη δνπιεηά ην ρεηκψλα. Ώπηφ είρα ζην κπαιφ 

κνπ. Δ αξρηθή ηδέα έηζη μεθίλεζε.” 

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 
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ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη 3 ζηνπο 11 επηρεηξεκαηίεο ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο rafting θαη πεδνπνξίεο. Ο 

πνηακφο Άξαρζνο είλαη έλαο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο πξννξηζκνχο γηα rafting ζηελ Βιιάδα θαη 

απηφ επεηδή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη πισηφο. Ώπφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

γελλήζεθε θαη ε ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ μελψλσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή.  

 

“Αξαζηεξηνπνηνχκαζηε πνιιά ρξφληα ζηελ πεξηνρή κε κηα εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ κε rafting, πεδνπνξίεο, αλαξξίρεζε θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παιηφηεξα δελ ππήξραλ πνιιά θαηαιχκαηα ζηελ πεξηνρή πνπ λα κπνξνχζαλ λα 

θηινμελήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ εξρφηαλ λα θάλεη δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ήξζε ε ηδέα γηα 

ην μελνδνρείν. Δ θηινζνθία ήηαλ λα είλαη ην μελνδνρείν ε αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηζκφο 

ηνπ rafting, πνπ είλαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη λα είλαη ζε θνκβηθφ 

ζεκείν πνπ λα βνεζάεη ηνπο επηζθέπηεο λα πεγαίλνπλ θαη ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο.”  

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

“Σν rafting θαη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ην ρφκπη κνπ. ηαλ ζηακάηεζα, θαη 

είπα φηη δε ζέισ λα είκαη ππάιιεινο θάπνπ, είπα φηη ζα θάλσ κηα επηρείξεζε. Σν 

πξψην πξάγκα πνπ ζθέθηεθα ήηαλ λα θάλσ ην ρφκπη κνπ δνπιεηά. Έηζη γελλήζεθε ε 

αξρηθή ηδέα. Ήηαλ πξάγκαηα ηα νπνία ηα είρα δνθηκάζεη, ηα ήμεξα. Σν 2005 ε 

επηρείξεζε κε ην rafting γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα ην μελνδνρείν. Δ αλάγθε γελλήζεθε 

σο εμήο: κεηά ην rafting πάληα φινη νη άλζξσπνη θαζφηαλ, ζπδεηάγαλε γη απηήλ ηελ 

εκπεηξία, έπηλαλ ην ηζηπνπξάθη θαη ε θνπβέληα κε ην ηζηπνπξάθη έθεξλε ηε γλψζε γηα 

ηα πξάγκαηα ηεο πεξηνρήο. Έηζη αθξηβψο γελλήζεθε ε ηδέα γηα ην μελνδνρείν.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“Σν Ααζηθφ Υσξηφ ην έρεη θηηάμεη ην Τπ. Γεσξγίαο. Βγψ πξηλ πάξσ ην Ααζηθφ Υσξηφ 

είρα κηα εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ εδψ ζηελ πεξηνρή θαη ππήξρε έλα κφληκν 

πξφβιεκα γηα ην πνχ ζα θνηκνχληαη νη πειάηεο πνπ είρακε γηα rafting. Αελ βξίζθαλε 

θαηαιχκαηα. Βηδηθά εθείλε ηελ επνρή (2000) δελ ππήξραλ φζα ππάξρνπλ ηψξα. Άξα 

ινηπφλ, φηαλ έκαζα φηη γίλεηαη ε δεκνπξαζία γηα ην Ααζηθφ Υσξηφ κνπ θάλεθε κηα 

πνιχ θαιή ηδέα θαη γη’ απηφ πήξα κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαη ην λνίθηαζα...”  

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ “Υσξηφ Κέδξνο” 
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ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία αλήθεη ε ΐνχια Σζαθηζίξα, ε νπνία έρεη θαηαζθεπάζεη έλα 

εξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηα Πξάκαληα αιιά βαζηθφ ζηφρν είρε απφ ηελ αξρή 

ηελ θαηαζθεπή ελφο  μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή.  

 

“ Αελ είλαη κφλν εξγαζηήξην, είλαη κηα αιπζίδα πξαγκάησλ. Σν εξγαζηήξη ην έθαλα 

γηαηί ην είρα κέζα κνπ θαη γηαηί παηάσ ζε απηφ γηα λα πάσ ζε έλα επφκελν (ζηφρν), ην 

νπνίν είλαη έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Αελ ήηαλ ν απψηεξνο ζθνπφο κνπ ην 

εξγαζηήξην ζην ρσξηφ. Δ αξρηθή κνπ ηδέα ήηαλ ην μελνδνρείν. Με δειέαζε πάξα πνιχ ν 

Ώλαπηπμηαθφο. θέθηεθα: «ηη δελ έρεη ην ρσξηφ;» Γιπθά. Θα αζρνιεζψ κε απηφ. Ώπηφ 

ρξεηάδεηαη. Γηα λα έξζεηο ζην ρσξηφ λα θάλεηο κηα ηφζν κεγάιε επέλδπζε (μελνδνρείν) 

πξέπεη λα εδξαησζείο ζην ρσξηφ, λα δεηο ηε λννηξνπία, ηνπο αλζξψπνπο, λα βξεηο 

πξνζσπηθφ απφ ην ρσξηφ. Αελ πξέπεη λα είζαη άζρεηνο. Πξέπεη λα έρεηο κηα αληίιεςε 

ηνπ ρψξνπ.” 

ΐνχια Σζαθηζίξα, Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 

 

Σέινο, ζηελ πέκπηε θαηεγνξία αλήθεη ε εηαηξεία ΝΏΝΚΟ ΒΝΒΡΓΒΕΏ, ε νπνία αμηνπνηεί 

έλα θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ, ηα άθζνλα λεξά, γηα ηελ 

παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έηζη, ε εηαηξεία αμηνπνηεί έλα θπζηθφ πφξν, ηα λεξά 

ηνπ ξέκαηνο Καηαξξάθηε, ζηα φξηα ησλ Αεκνηηθψλ Αηακεξηζκάησλ Καηαξξάθηε, Μειέαο 

θαη γάξαο ηνπ Αήκνπ Ώγλάλησλ ηνπ Ννκνχ Άξηαο, θαηαζθεπάδνληαο έλα κηθξφ 

πδξνειεθηξηθφ έξγν ηζρχνο 2,4 MW. Θα πξέπεη, πάλησο, λα ζεκεησζεί φηη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ε εηαηξεία ζηεξίδεηαη ζε έλα εξγαδφκελν, ν νπνίνο επέζηξεςε ζηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπ κεηά απφ πνιχρξνλε δηακνλή θαη εξγαζία ζηελ Ώζήλα. 

 

“Δ εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη 

έμη πδξνειεθηξηθά ζε ελέξγεηα. Δ αξρηθή ηδέα γελλήζεθε απφ ηα πνιιά λεξά πνπ έρεη ε 

πεξηνρή. Τπάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ κεγάιεο 

πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, πνπ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ κεγάιεο παξαγσγέο” 

ηαζηλνχιαο ΐαζίιεο, ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε 
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4.4 Σν θαηλνηόκν ζηνηρείν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 

 

ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκα ζηνηρεία. ηαλ νη επηρεηξεκαηίεο εξσηψληαη 

γηα ην θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ζπρλά απαληνχλ (μαλά) γηα ην βαζηθφ 

θίλεηξφ ηνπο: Να επηζηξέςνπλ, λα δήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή. Ώπηφ δελ είλαη ηπραίν. 

Ώπνηειεί ηε βαζηθή πεγή ηεο δχλακήο ηνπο. Καη ηεο επηρεηξεκαηηθήο.  

 

“Σν θαηλνηφκν ζηελ πεξίπησζε καο είλαη φηη εκείο θεξδίζακε έλα ζηνίρεκα, φηη ν 

άλζξσπνο πξαγκαηηθά αλ ζέιεη, είηε κφλνο ηνπ είηε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, κπνξεί λα 

μεθχγεη απφ ηελ ηζηνξία απηή φιε ηεο δνπιεηάο, ην λα ηξέρεηο απφ ην πξσί κέρξη ην 

βξάδπ, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, θαη πξαγκαηηθά κπνξεί ν άλζξσπνο λα αλαπηχμεη απηφ 

πνπ ιέκε «νηθηαθή νηθνλνκία» θαη λα δήζεη πξαγκαηηθά κφλνο ηνπ, απηάξθεο. Ώπηφ 

λνκίδσ φηη είλαη ην πην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο φιεο ηζηνξίαο κε εκάο… Βδψ ν 

επηζθέπηεο έρεη επαθή κε ηε θχζε. Αελ είλαη έλα ηππηθφ μελνδνρείν νχηε έλαο μελψλαο. 

Βίλαη απηφλνκα, απηνεμππεξεηνχκελα ζπηηάθηα. αλ λα είζαη ζην ζπίηη ζνπ. νπ δίλεη 

ηελ επθαηξία λα δεηο ζαλ λα είζαη ζην ζπίηη ζνπ αιιά ζηε θχζε”. 

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

κσο αλ θαλείο ςάμεη ζηα ζπκθξαδφκελα, ζηελ πεξίπησζε απηή ε θαηλνηφκνο ηδέα είλαη 

ε γεθχξσζε ηεο άλεζεο θαη ηεο δεζηαζηάο πνπ  εκπεξηέρεηαη ζηε θξάζε «ζαλ λα είζαη ζην 

ζπίηη ζνπ», κε ηελ άιιε κεγάιε αλάγθε, ηεο επαθήο κε ηε θχζε, ηελ νπνία ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δσήο είηε ηελ έρεη εμνβειίζεη ζηα αδήηεηα είηε ηελ έρεη ηαπηίζεη κε ηελ 

«ηαιαηπσξία».  

 

“Αε ζεσξψ φηη έρεη θάηη θαηλνηφκν ε επηρείξεζή κνπ. Ώπιά επέζηξεςα ζην αξρέηππν, 

δειαδή ζε πξάγκαηα παξαδνζηαθά. Σν γεγνλφο φηη ηα ζπηηάθηα έρνπλ κηα ηδηαίηεξε 

αξρηηεθηνληθή θαη απηφ βαζίδεηαη ζην αξρέηππν γηαηί ηα ζπίηηα παιηά ρηίδνληαλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ππάξρνπλ 

εληαίνη ρψξνη, ε εζηία ζηε κέζε…. Σν λα δεηο θάπνπ κπνξεί λα είλαη εληειψο κεραληθφ 

δειαδή λα ζε πάλε νη θαηαζηάζεηο. Σν λα δεηο εδψ είλαη ηειείσο ζπλεηδεηφ. Δ 

θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζηελ ζπλείδεζε…” 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ” 
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Κη εδψ, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηαβεβαηψζεηο, ε θαηλνηνκία είλαη νξαηή. Δ 

επηζηξνθή ζηελ «αξρέηππε» δσή είλαη πάληα παξνχζα, σο αλάκλεζε θαη επηζπκία. Καη 

ηαπηφρξνλα, ε πξνζθνξά ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο, πέξα απφ ηα νκνγελνπνηεκέλα 

γνχζηα. 

ε θάζε πεξίπησζε, θαη κε θάζε αθνξκή, ζηηο ζπλεληεχμεηο πάλησο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία 

ηεο ζπλεηδεηήο επηινγήο. 

 

“…Γηα λα έξζεηο λα κείλεηο εδψ πξέπεη λα είζαη ζπλεηδεηφο. Αελ κπνξείο λα έξζεηο εδψ 

δίρσο λα γλσξίδεηο, γηαηί ην έρνπκε δεη θη απηφ: άιινη κπαίλνπλ ζηνλ αιθννιηζκφ, 

άιινη παίδνπλ ραξηηά ζην θαθελείν, άιινη εμαλαγθάδνληαη κέξα παξά κέξα λα 

πεγαίλνπλ ζηελ Άξηα ή ζηα Γηάλλελα γηα λα παίξλνπλ αλάζεο δσήο. Βπεηδή δελ έρνπλ 

θάλεη κηα ζπλεηδεηή πξάμε, δελ είλαη ζπλεηδεηφ απηφ πνπ έθαλαλ, ε θαηάζηαζε ηνπο 

έρεη θέξεη εδψ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα θπιάμνπλ ηε κάλα ηνπο ή γηαηί έρνπλ 

ρσξίζεη θαη δνχζαλ ζηελ Ώζήλα θαη έξρνληαη εδψ λα δήζνπλ κε ηε κάλα. Έρσ δεη 

πνιινχο ηέηνηνπο κεραληζκνχο. Οη άλζξσπνη πνπ ην θάλνπλ απηφ ζπλεηδεηά, θαη 

κπνξνχλ λα ζην εμεγήζνπλ, είλαη ειάρηζηνη” 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ” 

 

Άιινη πάιη, έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνζθέξνπλ (πξάγκα πνπ 

ζπλάδεη πιήξσο κε ηνλ επηζηεκνληθφ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο), αθφκε θη αλ εηζαγσγηθά 

θαίλεηαη λα ηελ ππνηηκνχλ.  

 

“Αελ ζεσξψ φηη είλαη θαηλνηφκα ε επηρείξεζή κνπ. Ώπιψο είλαη κηα επηρείξεζε πάλσ 

ζηα παξαδνζηαθά πξντφληα ελφο ηφπνπ, πνπ έγηλε ζε πνιχ θαιέο βάζεηο. Αελ έρεη έλα 

κίδεξν θηήξην, δελ έρεη κηα ηππηθή πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο. Βίλαη κηα θαηλνηνκία ζην 

θνπηί θαη ην prestige, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ρψξνπ. Βίλαη κηα θαηλνηνκία ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ…. Σα «Καινχδηα» δελ είλαη ην γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ. Βίλαη θαη ην γιπθφ ηνπ 

θνπηαιηνχ αιιά θαη ην θπδσλφπαζην, έλα είδνο πνπ δελ ππάξρεη πνπζελά θαη γηα λα ην 

βξεηο, πξέπεη λα ην ςάμεηο πάξα πνιχ… Πξέπεη λα ςάμεηο λα βξεηο ηελ πεγή ησλ 

πξντφλησλ θαη πάλσ ζε απηφ λα πξνρσξήζεηο κε ηελ θαηλνηνκία ζνπ, ζηελ παξαγσγή, 

ζηελ παξνπζίαζε, ζην ρψξν ζνπ. Σξαραλά θηηάρλνπλ φινη, ρπινπίηεο θηηάρλνπλ φινη. 

εκαζία έρεη πψο ζα ην παξνπζηάζεηο ην πξντφλ θαη πψο ζα βγεηο ζηελ αγνξά…” 

ΐνχια Σζαθηζίξα, Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 
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Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ Ξελνδνρείνπ “Ξελείνλ” είλαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ μελνδνρείν 

ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη πηζίλα, ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα ην θαινθαίξη. Βπίζεο, 

θαηλνηφκα ζηνηρεία έρεη θαη ε ηδέα ηνπ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο επηζπκεί ζην κέιινλ λα κελ 

έρεη ηηκέο ζην μελνδνρείν.  

 

“…ζέισ, φηαλ κεησζεί αξθεηά ην δάλεην πνπ πήξα γηα λα θηηάμσ ην μελνδνρείν, λα 

κελ έρσ ηηκέο. Θα ην θάλσ απηφ. Σν ελλνψ. Αελ ζα έρσ θαζφινπ ηηκέο θαη ν θάζε έλαο 

φηαλ θεχγεη ζα πιεξψλεη απηφ πνπ αηζζάλεηαη θαη ζέιεη λα δψζεη.”  

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 

 

Σν Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” είλαη έλα απφ ηα έμη Ααζηθά Υσξηά πνπ ππάξρνπλ ζε φιε 

ηελ Βιιάδα θαη ην κνλαδηθφ μχιηλν θαηάιπκα ζηα Σδνπκέξθα.  

 

“…πλνιηθά ηα μχιηλα θαηαιχκαηα ζηελ Βιιάδα είλαη ιίγα. Ώπφ απηή ηελ άπνςε, γηα 

ηελ Ήπεηξν, ην Ααζηθφ Υσξηφ είλαη θαηλνηφκα επηρείξεζε, εηδηθά ζηα Σδνπκέξθα πνπ 

είλαη κηα πεξηνρή κε ρακειή αλάπηπμε κέρξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ. Οπφηε ην Ααζηθφ 

Υσξηφ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ.” 

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” 

 

Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ νξεηβαηηθνχ θαηαθπγίνπ Πξακάλησλ είλαη φηη είλαη έλα απφ 

ηα ιίγα νξεηβαηηθά θαηαθχγηα ζηελ Βιιάδα, ζην νπνίν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν 

νπνηνζδήπνηε θαη κε ην απηνθίλεηφ ηνπ. Λεηηνπξγεί θαη ζαλ θαθεηέξηα θαη είλαη αλνηρηφ φιν 

ην ρξφλν. 

 

Δ θαηλνηνκία ηνπ Βξγαζηεξίνπ Λατθήο Σέρλεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θάιπςε ην θελφ 

ηεο παληεινχο έιιεηςεο ζηελ πεξηνρή κηαο επηρείξεζεο πνπ ζα πξφζθεξε ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

επθαηξία λα πάξεη θάπνην αλακλεζηηθφ, κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν: αμηνπνηψληαο θπξίσο  ην 

ηαιέλην ηνπ πχξνπ ηξαηφπνπινπ (πξψελ ηαμηηδή ζηελ Ώζήλα), ν νπνίνο θαηαζθεπάδεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα εθζέκαηα. 

   

“Σν φηη θάλακε ηελ επηρείξεζή καο εδψ. Βίλαη θάηη πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ πεξηνρή. Αελ 

ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν εδψ.” 

Έθε Μπαιηδψε, Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο 
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Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ησλ δχν μελψλσλ πνπ είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, δίπια ζηνλ 

πνηακφ Άξαρζν είλαη ν ζπλδπαζκφο ελφο ρψξνπ θηινμελίαο κε κηα εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε πνπ ζα επηζθεθηεί ηελ πεξηνρή λα 

πάξεη κέξνο ζε δηάθνξεο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ην rafting, ε αλαξξίρεζε θαη ε 

πεδνπνξία. 

  

“ην μελνδνρείν δε ζεσξψ φηη  ππάξρεη θαηλνηφκν ζηνηρείν. Έλα μελνδνρείν είλαη έλα 

μελνδνρείν. Ώπηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη φηη 

εκείο πινπνηνχκε θαη φιεο ηηο άιιεο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Αειαδή ην μελνδνρείν 

απνηειεί θαη ηε βάζε εηαηξείαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ,  ε νπνία νξγαλψλεη θαη 

πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο φπσο rafting πεδνπνξίεο, αλαξξίρεζε θ.ά. ζηελ πεξηνρή. 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“Θεσξψ φηη κηα επηρείξεζε γηα λα ζηεζεί ζσζηά πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά απφ 

πξηλ ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη. Μηα επηρείξεζε ζηα Σδνπκέξθα γηα λα δνπιέςεη ζα πξέπεη 

λα αζρνιεζνχλ κε απηήλ νη άλζξσπνη πνπ ηελ έρνπλ, λα έρνπλ γλψζε ηεο πεξηνρήο θαη 

λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα δηνξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο. Πφζα βξάδηα ζα έξζεη 

θάπνηνο λα θάηζεη ζην πνην σξαίν πέηξηλν ρσξηφ; Έλα; Αχν; Μεηά; Ώπφ θεη θαη πέξα; 

Ση ζα θάλεηο; Θα ην δεηο, ζα ην πεξπαηήζεηο, ζα θαο θαη κεηά ηέινο. Αελ ζα ήηαλ σξαίν 

λα θάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο; Να κπνξνχζε λα θαζίζεη ν επηζθέπηεο θαη κηα ή 

δχν βδνκάδεο. Έξρνληαη θαη άλζξσπνη απφ ην εμσηεξηθφ γηα πεδνπνξίεο, γηα 

πνδήιαην, θαη θάζνληαη δπν βδνκάδεο.”  

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

Βθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε θχζε, ν μελψλαο “Σν Γεθχξη 

ηεο Πιάθαο” αζρνιείηαη θαη κε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξα 

ζρνιεία ζε φιε ηελ Βιιάδα. Μέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, ηα παηδηά έξρνληαη θνληά ζηε 

θχζε, πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη καζαίλνπλ γηα ηε ρισξίδα  

θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο.  

 

“Βδψ θαη αξθεηά ρξφληα αζρνινχκαζηε κε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα βησκαηηθήο 

κάζεζεο. Έρνπκε θηηάμεη έλα πξφγξακκα πνπ ιέγεηε ΐΕΩ.ΜΏ πνπ απεπζχλεηε ζε 

παηδηά, ζε καζεηέο ζρνιείσλ, γπκλαζίνπ – ιπθείνπ θαη ν ζηφρνο καο είλαη λα ηνπο 

θέξνπκε ζε επαθή κε ηε θχζε. Πψο είλαη λα πεξπαηάκε ζηε θχζε, πψο ηξέθνληαλ 

παιηά εδψ ζηελ πεξηνρή, καζαίλνπκε δχκσκα ςσκηνχ, κειηζζνθνκία, ηα βαζηθά 
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πξάγκαηα γηα κηα πεδνπνξία, γηα κηα αλαξξίρεζε, γηα έλα πνδήιαην βνπλνχ, πψο 

ςάξεπαλ παιηά θαη φια απηά. Αειαδή λα μαλαέξζνπλ θνληά ζηε θχζε ηα παηδηά ηεο 

πφιεο.” 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

Σέινο, ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ δελ ιείπεη θαη ε θαηλνηνκία ζηελ ηερλνινγία. Έηζη,  

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ην κηθξφ πδξνειεθηξηθφ έξγν ζηνλ Καηαξξάθηε είλαη έλα 

θαηλνηφκν έξγν θαζψο είλαη ην κνλαδηθφ ζε νξεηλή πεξηνρή ηεο Βιιάδαο, ην νπνίν δηαζέηεη 

ηξείο πδξνιεςίεο. 

 

“Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηε γάξα είλαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ 

ζηελ Βιιάδα, ην νπνίν έρεη ηξείο πδξνιεςίεο... Σν έξγν ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη έρεη 

δπλαηφηεηα ηειεπηηήξεζεο. Μπνξψ αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβσ απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ζην ζπίηη κνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο επί ηνπ έξγνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί φινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ξχζκηζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ. Βπίζεο ην έξγν δελ έρεη θαζφινπ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Οχηε 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, νχηε ζηε ρισξίδα, νχηε ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο.”  

ηαζηλνχιαο ΐαζίιεο, ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε 

 

4.5 Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη επηρεηξήζεηο 

  

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ,  ήηαλ πνηθίιεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο. Πξψηε θαη ζεκαληηθή δπζθνιία ήηαλ ν ηξφπνο  πνπ αληηκεηψπηζε ε 

θνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ: 

 

“Πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Ώλ δελ ην ήζεια θαη δελ ήκνπλ βαζηά απνθαζηζκέλνο λα 

κείλσ εδψ ζα ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. Πξψηα- πξψηα ε κηθξή θνηλσλία είλαη πάξα πνιχ 

ζθιεξή. ηαλ ήξζα εδψ, νη ρσξηαλνί ακέζσο ζθέθηεθαλ φηη εδψ ή ηνλ θπλεγά ε 

αζηπλνκία ή είλαη άξξσζηνο ή είλαη θιέθηεο. Αελ κπνξεί φινη λα ζέινπλ λα πάλε ζηελ 

Ώζήλα θαη απηφο λα θεχγεη απφ εθεί θαη λα έξρεηαη ζηνπο Καιαξξχηεο. Κάηη ζπκβαίλεη.  
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Γηα έλα  ρξφλν δελ εξρφηαλ θαλέλαο ζην καγαδί. Οχηε κπήθα ζηε θπιαθή, δελ κε 

θπλήγεζε ε αζηπλνκία, δελ αξξψζηεζα θαη ηφηε θαηάιαβαλ φηη απηφο πξέπεη λα είλαη 

ηξειφο. Όζηεξα απφ 15 ρξφληα, ην θαηάιαβαλ θαη άξρηζαλ λα έξρνληαη ζην καγαδί.” 

Ναπνιέσλ Γάγθιεο, Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

 

“ηαλ μεθίλεζα γηα λα θηηάμσ ην μελνδνρείν κε ζηακαηήζαλε, δελ ζέιαλε. Οη 

άλζξσπνη φιεο ηηο θαηλνχξγηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο θνηηάλε κε θαρππνςία. Ήηαλ θησρνί 

άλζξσπνη. Ο παξάγνληαο άλζξσπνο ζηα Σδνπκέξθα είλαη ε πξψηε δπζθνιία.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“Πνιιέο δπζθνιίεο. ηελ αξρή καο θνξφηδεπαλ. Νφκηδαλ φηη είκαζηε «ςψληα». 

Καηαξρήλ εκέλα δελ ην πίζηεπαλ νχηε νη δηθνί κνπ, νη γνλείο καο δειαδή δελ ην 

πίζηεπαλ απηφ, επεηδή είρα κηα δνπιεία ζίγνπξε. Βδψ πξηλ απφ 4 -5 ρξφληα πνπ 

μεθηλήζακε εκείο δελ ππήξρε ηνπξηζκφο, δελ εξρφηαλ μέλνη θαη δελ πίζηεπαλ πνηέ 

αθφκα θαη νη ληφπηνη φηη ζα εξρφηαλ εδψ μέλνη άλζξσπνη, ζα έξζεη ηνπξηζκφο δειαδή. 

ηαλ είδαλ δε θαη ηηο θαηαζθεπέο απηέο πνπ ήηαλ πεξίεξγεο, κέρξη θαη 

παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο είπαλ φηη είκαζηε. ηαλ φκσο έρεηο πίζηε, φηη δπζθνιίεο 

θαη λα βξεηο μεπεξληνχληαη. Σηο ζπκφκαζηε ηψξα κεηά απφ θαηξφ θαη θαλέλα 

πξφβιεκα.”    

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

“Πνιιέο δπζθνιίεο. Βδψ ζηελ αξρή ήηαλ ρσξάθηα. Βκείο ηα θαλνλίζακε φια απφ ηελ 

αξρή. Να έξζεη ην λεξφ, λα έξζεη ην ξεχκα, λα αλνίμνπκε ην δξφκν, κε θνβεξέο 

δπζθνιίεο  θαη κε πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. Με δπζθνιία δερφηαλ φηη εκείο εδψ ζα 

έξζνπκε θαη ζα θάλνπκε απηφ.” 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ” 

 

“Τπήξραλ άλζξσπνη πνπ έιεγαλ «ηψξα απηφο, απηφ γηαηί ην θάλεη; πνπ ηα βξήθε ηα 

ιεθηά;». Μηα κέξα ζην θαθελείν κνπ ιέεη έλαο 50ρξνλνο «Γησξγάθε ζέισ λα ζνπ 

κηιήζσ. Ώπηφ πνπ έθαλεο δελ είλαη θαιφ», «ηη έθαλα κπάξκπα;» ιέσ, «απηά ηα ιεθηά 

πνπ πήγεο θαη πήξεο γηα ην ρσξηφ, θαη ηα πήξεο φια εζχ», «πνηά ιεθηά;» ηνπ ιέσ, «δελ 

ζε θάιεζαλ εθεί ζηηο ΐξπμέιεο, πνπ θαινχλ φια ηα ρσξηά θαη φηαλ είπαλ Σζφπεια, 

είπεο εζχ “εδψ”; νπ βάιαλ ηα ιεθηά ζηνλ ηξνπβά θαη ζπ δελ ηα κνηξάζηεθεο». Έηζη 

ηνπ είραλ πεη. Σνπ ιέσ «κπάξκπα, επεηδή ηψξα είκαη ζηξηκσγκέλνο, ζα ην θάλσ, αιιά 
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θάηζε λα ηειεηψζσ πξψηα». Πεξλάλε δχν κήλεο θαη κε μαλαθσλάδεη. Μνπ ιέεη «ηψξα 

δελ είζαη δχν θνξέο εληάμεη. Γηαηί κε άθεζεο θαη έιεγα θνπηακάξεο θαη εγψ έκαζα θαη 

εζχ δελ κνπ είπεο ηίπνηα. ηελαρσξήζεθα δχν θνξέο γηαηί αλ κνπ ην έιεγεο εκέλα απηφ, 

εγψ ζα ζε βάξεγα. Βζχ δελ είπεο ηίπνηα θαη γέιαγεο. Καη λα κε ζρσξάο παηδί κνπ». 

Φνβεξή ζθελή. Τπάξρνπλ θαη απηνί.” 

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 

 

Άιιε κηα πνιχ ζεκαληηθή δπζθνιία ήηαλ ε γξαθεηνθξαηία. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεηψπηζαλ γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα ηφζν θαηά ην ζηήζηκν ηεο επηρείξεζε φζν θαη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

  

“ηελ αξρή είρακε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Κπξίσο γξαθεηνθξαηηθέο. Πψο ζα ζηεζεί 

ην μελνδνρείν, λα πάξνπκε ηηο άδεηεο, ρξεηαδφηαλ γηα παξάδεηγκα 400 κέηξα επζεία 

κπξνζηά απφ ην μελνδνρείν. Αελ ππάξρεη ηέηνηα επζεία ζηα Σδνπκέξθα. Πξνζπαζνχζα 

λα ηνπο εμεγήζσ φηη θάηη ηέηνην είλαη παξάινγν. 

Έλα άιιν σξαίν παξακχζη ήηαλ απηφ κε ηηο επηδνηήζεηο. Με ην 60% ηεο επηδφηεζεο. 

Βπηδνηνχληαλ ην 60% ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, ζηα 430.000€.  

Ώπηά ήηαλ ηα βαζηθά αγθάζηα γηα λα ζηεζεί ην μελνδνρείν. ηήζεθε θαη ηψξα δνπιεχεη 

πάξα πνιχ θαιά.” 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

“Απζθνιίεο θπξίσο ζην ζηήζηκν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζηε γξαθεηνθξαηία.” 

Έθε Μπαιηδψε, Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο 

 

“Ώθφκε έρσ δπζθνιίεο. Αελ ηειεηψλνπλ. Βίρα δπζθνιίεο θαη ζηε γξαθεηνθξαηία. Γηα 

παξάδεηγκα κε ην πνπ πήξα ην Ααζηθφ Υσξηφ θαη άξρηζα ηηο ελέξγεηεο γηα λα πάξσ 

ζήκα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΒΟΣ αλαθάιπςα φηη ηα Ααζηθά Υσξηά δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζήκα ιεηηνπξγίαο. Ώπηφ ην αλαθάιπςα αθνχ ην πήξα. Αελ ην ήμεξα. Ώπηφ κνπ 

δεκηνχξγεζε αξθεηά πξνβιήκαηα, γηαηί πνιιά πξνγξάκκαηα είηε γηα λα θάλσ 

αλαθαίληζε, είηε γηα λα ζπλεξγαζηψ κε ηελ εξγαηηθή εζηία γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, είηε κε κεγάιεο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα θέξνπλ γθξνππ εδψ γηα 

λα θάλνπλ πξνγξάκκαηα, είλαη πξνυπφζεζε λα έρσ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΟΣ θαη 

επεηδή εγψ δελ ην έρσ, απηνκάησο απνθιείνκαη απφ ηέηνηεο δνπιεηέο. Πέξα απφ απηφ 

βξήθα πνιιά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο… Ώπηνί πνπ ην ζρεδίαζαλ δελ 

αζρνιήζεθαλ θαη ηδηαίηεξα Γηα παξάδεηγκα ηα ηδάθηα δελ ζρεδηάζηεθαλ κε ην ζσζηφ 
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ηξφπν. ε έλα μχιηλν νίθεκα, ην ηδάθη είλαη επηθίλδπλν πξάγκα. Άκα δε ζρεδηαζηεί 

ζσζηά έρεη ζπλέπεηεο. πσο θαη είρε. Πήξαλ δχν ζπηηάθηα θσηηά. Καη άιια πνιιά 

ηέηνηα. ε ζέκαηα ζέξκαλζεο, ζε ζέκαηα πξνδηαγξαθψλ, ην πσο έπξεπε λα θηηαρηνχλ 

ηα δίθηπα γηαηί είλαη κεγάιε έθηαζε, 45 ζηξέκκαηα, θαη ππάξρνπλ πνιχ κεγάια δίθηπα, 

ππφγεηα γηα ην ξεχκα, γηα ηε ζέξκαλζε, γηα ην ηειέθσλν γηα ηελ ηειεφξαζε.”  

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ Οξεηβαηηθνχ Καηαθπγίνπ 

Πξακάλησλ νθείινληαη θπξίσο ζηελ γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ έιιεηςε 

παξνρήο θνηλσληθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ έιιεηςε ησλ νδηθψλ 

ππνδνκψλ. 

 

“Απζθνιίεο πνιιέο. πλερψο. ρη κφλν ζηελ αξρή. Πάληα ππάξρνπλ δπζθνιίεο. Οη 

δπζθνιίεο ζηεξίδνληαη ζηελ απνκφλσζε, ζην γεσγξαθηθφ ζεκείν ηνπ ρσξηνχ θαη ην 

γεσγξαθηθφ ζεκείν ηνπ θαηαθπγίνπ. Βπίζεο ππάξρνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ηεο δχζθνιεο 

πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα έρνπκε εκείο γηα λα πάκε ζηα αζηηθά θέληξα. Τπάξρνπλ 

πνιιέο ειιείςεηο ζην νδηθφ δίθηπν.” 

Πφια Μαξθφδε, Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 

 

Βπίζεο, κηα ζεκαληηθή δπζθνιία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο, είλαη ε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δ ζπλερήο κεηαλάζηεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία γεξαζκέλνπ 

δεκνγξαθηθνχ πξνθίι κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε λένπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.      

 

“Αελ ππάξρνπλ εξγαηηθά ρέξηα ζην ρσξηφ. Ώπηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ έρνπκε θαη 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ rafting θαη εδψ ζην μελνδνρείν. Βίλαη κεγάιν πξφβιεκα. ηαλ δελ 

ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ, φηαλ δελ ππάξρνπλ λένη άλζξσπνη γηα λα δνπιέςνπλ,  ην 

θφζηνο απμάλεη γηαηί ζα πξέπεη λα παίξλεηο θάπνηνλ θαη λα ηνλ πιεξψλεηο πνιχ αθξηβά 

ή ζα πξέπεη λα παίξλεηο θάπνηνλ θαη λα ηνλ πιεξψλεηο ζπλέρεηα είηε ηνλ ρξεηάδεζαη 

είηε δελ ηνλ ρξεηάδεζαη. Έλα πξφβιεκα δειαδή είλαη φηη δελ ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 
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Σέινο, ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ήηαλ κηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζε ε εηαηξεία πνπ θαηαζθεχαζε ην πδξνειεθηξηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή ηεο γάξαο. 

 

“Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε ζηελ αξρή ήηαλ θπξίσο ζηε πξνζπάζεηα καο λα 

πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ. Να κελ ην θαηαζηξέςνπκε. Να κπνξέζνπκε λα θάλνπκε 

ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο παξεκβάζεηο γηα λα κελ αιινηψζνπκε ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο… 

Απζθνιίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο δελ ππήξμαλ πνιιέο. ηελ αξρή 

είρακε θάπνηεο αληηδξάζεηο, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη λφκηδαλ φηη ζα γίλνπλ κηθξά θξάγκαηα 

θαη ιηκλνδεμακελέο. ηαλ ε εηαηξεία ηνπο εμήγεζε φηη δελ ζα γίλνπλ ιηκλνδεμακελέο θαη 

φηη ζα γίλεη κηα ηνκή κέζα ζην πνηάκη, ε νπνία ζα καδεχεη ην λεξφ ζε αγσγφ, κπφξεζαλ 

θαη θαηάιαβαλ φηη δελ ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη γη απηφ ην 

ιφγν κεηά δελ είρακε αληηδξάζεηο. Δ εηαηξεία έδσζε πάξα πνιχ θαιέο απνδεκηψζεηο 

ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ην έξγν επεξέαδε ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.” 

ηαζηλνχιαο ΐαζίιεο, ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε 

 

4.6 Αμηνιόγεζε επηρεηξεκαηηθήο θίλεζεο από ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

 

ηελ εξψηεζε «Μεηαληψζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε;», φινη νη 

επηρεηξεκαηίεο απάληεζαλ αξλεηηθά. Παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ δελ ππήξρε 

νχηε έλαο/κηα πνπ λα κεηάλησζε γηα ηελ απφθαζή ηνπ/ηεο λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

επηρεηξεκαηηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ.  

 

“ρη, νχηε έλα δεπηεξφιεπην” 

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

“ρη. Καζφινπ. Βδψ είλαη πην ήξεκα. ηαλ πάσ ζην ζπίηη κνπ, ζηελ Ώζήλα, ιέσ «πνπ 

είλαη ην βνπλφ κνπ!». Σξειαίλνκαη.”  

Πφια Μαξθφδε, Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 

 

“ρη βέβαηα. ρη κφλν δελ κεηάλησζα αιιά ζα έπξεπε λα ην είρα θάλεη θαη λσξίηεξα. 

Ώλ δελ ξηζθάξεηο, δελ θεξδίδεηο. Βθ ηνπ αζθαινχο δε γίλεηαη ηίπνηα.” 

ΐνχια Σζαθηζίξα, Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 
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“ρη. Αελ κεηάλησζα παξφιν πνπ κπνξψ λα πσ φηη αλ απφ ηελ αξρή ήμεξα ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ζα ην έπαηξλα, δελ ζα ην έπαηξλα κε απηέο ηηο ζπκθσλίεο. πκθψλεζα 

ζεσξψληαο φηη λνηθηάδσ έλα μελνδνρείν πνπ κνπ είρε θαλεί ζηελ αξρή φηη είλαη πάξα 

πνιχ θαιφ. ηη δελ έρεη κεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, φηη είλαη γεξή θαηαζθεπή ή φηη δελ 

ζα επηζθεπάδσ ηα πάληα. Ώπφ απηή ηελ άπνςε κπνξψ λα πσ φηη αλ απνθάζηδα μαλά 

ηψξα κπνξεί θαη λα κελ ην έπαηξλα. Παξφια απηά φκσο δελ κεηάλησζα γηαηί απέθηεζα 

κηα εκπεηξία πνπ λνκίδσ φηη δελ ζα κπνξνχζα αιιηψο λα ηελ απνθηήζσ θαη επεηδή είρα 

ζην κπαιφ κνπ λα θηηάμσ έλα δηθφ κνπ θαηάιπκα, ζα κνπ θαλεί πνιχηηκε, 

ππεξπνιχηηκε απηή ε εκπεηξία.” 

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” 

 

“Καζφινπ. Μεηάλησζα πνπ δελ ήξζα πην γξήγνξα. Αελ μέξσ γηαηί δελ έθπγα πην 

γξήγνξα (απφ Ώζήλα)” 

Ναπνιέσλ Γάγθιεο, Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

  

“ρη, δελ κεηάλησζα. Έρεηο έλα αθίλεην. Έρεηο κηα πεξηνπζία, άζρεηα αλ απηφ ζα 

δνπιέςεη ή φρη. Ώλ φκσο απηή ηελ επηρείξεζε ηελ έθηηαρλα ζηα Γηάλλελα ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθά, ζα δνχιεπα πεξηζζφηεξν. Έρσ θαη κηα ζθέςε φηη ίζσο έθαλα θαη ιάζνο. 

Ήηαλ πνιιά ηα ρξήκαηα.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“ρη, δελ κεηάλησζα. Ώπηέο είλαη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κέζα ζε θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο δσήο ζνπ. Έθαλα θάηη πνπ κνπ άξεζε θαη κνπ αξέζεη αθφκα θαη ραίξνκαη γη 

απηφ. Βίλαη ήζπρα, επραξηζηηέκαη κε ηνλ θφζκν, θάλσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κνπ 

αξέζνπλ φπσο πεδνπνξία θαη rafting.” 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

“ρη βέβαηα. Οχηε πξφθεηηαη λα κεηαληψζσ φηη θαη αλ ζπκβεί. Γηαηί ην έθαλα επεηδή ην 

ήζεια θαη γηαηί ήηαλ αο πνχκε έλα ξαληεβνχ πνπ είρα δψζεη κε ηνλ εαπηφ κνπ φηαλ 

ήκνπλα κηθξφο.” 

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 
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4.7 Άπνςε ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηόηεηεο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φινη νη επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ φηη ε 

πεξηνρή έρεη δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. Δ άπνςε απηή εμεηάζηεθε κέζα 

ζηε ζπλέληεπμε κε βάζε ηελ εξψηεζε «Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;». Ώλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ ζα πξφηεηλε ν θάζε επηρεηξεκαηίαο ζε έλαλ λέν άλζξσπν λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε 

ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε πεξηνρή έρεη κέιινλ θαη φηη ππάξρεη 

ρψξνο θαη γηα λέεο επηρεηξήζεηο, αξθεί θάπνηνο λα ην ζέιεη θαη λα ην πηζηέςεη κέζα ηνπ. Γηα 

κηα αθφκε θνξά, ηφληζαλ φηη ε πνηφηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ θαιχηεξε ζε ζρέζε κε 

κηα πφιε θαη φηη ην θφζηνο δσήο είλαη πνιχ ρακειφηεξν.  

 

“Ναη. Ώλ ζέιεη θάπνηνο λένο λα έξζεη θαη λα κείλεη εδψ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, 

ππάξρνπλ άπεηξα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη, αξθεί λα έρεη ηε ζέιεζε λα ην θάλεη”. 

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

“Ναη, γηαηί φρη. Ώξθεί λα έρεη ηε δηάζεζε. Δ πεξηνρή καο έρεη ειιείςεηο απφ θξεβάηηα”. 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ” 

 

“ΐεβαίσο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο δνπιεηέο. Έλα θαηάζηεκα πνπ ζα ήηαλ πάξα πνιχ 

ζπνπδαίν εδψ ζην ρσξηφ είλαη έλα market πνιιαπιψλ πξαγκάησλ. Σα Πξάκαληα είλαη 

κηα αλζνχζα πεξηνρή θαη πνιινί λένη πξέπεη λα ην δνπλ ζεηηθά. ζνη αζρνιεζνχλ εδψ 

ζα πάλε θαιά. ίγνπξα ζα πάλε θαιά… Ο ζπγθεληξσηηθφο ηδίξνο κηαο επηρείξεζεο ζε 

έλα ρσξηφ είλαη εθάκηιινο κε απηφλ ζε κηα πφιε, κε πνιχ ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη 

θφζηνο δσήο… Αελ κπνξείο λα πεηο θάλε απηή ηε δνπιεία ζην ρσξηφ ή θάλε ηελ άιιε. 

Θα έξζνπλ θαη ζα ηηο θάλνπλ ζηγά - ζηγά. Σα πάληα εμειίζζνληαη. Οη δξφκνη αλνίγνπλ. 

Καη φηαλ  ν δξφκνο αλνίγεη θέξλεη θαη ηνλ θφζκν, θαη ν θφζκνο θέξλεη ην ρξήκα. Έηζη 

γίλεηαη.” 

ΐνχια Σζαθηζίξα, Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 

 

“Ναη. Βδψ ππάξρεη κηα πνηφηεηα ζηε δσή καο. Έρνπκε ρξφλν λα θάλνπκε θαη άιια 

πξάγκαηα.” 

Έθε Μπαιηδψε, Βξγαζηήξην Λατθήο Σέρλεο 
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“Ναη. Βγψ ζα ην πξφηεηλα γηα ηνλ εμήο ιφγν: ζηελ επαξρία, ζην ρσξηφ, έρεη πνιχ 

κηθξφηεξν θφζηνο δσήο. Οπφηε αο κε βγάδεη ηα ιεθηά πνπ γηα παξάδεηγκα βγάδεη ζηελ 

Ώζήλα, αιιά αλ ζε κηα πφιε ρξεηάδεηαη λα βγάδεη 1.500€ ζε έλα κήλα γηα λα δήζεη, εδψ 

κπνξεί λα βγάδεη 500€ θαη λα δεη ην ίδην θαιά. Με θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Άξα 

ινηπφλ κπνξεί λα ην μεθηλήζεη γηαηί είκαη ζίγνπξνο φηη έρεη κέιινλ ε πεξηνρή. Σα 

επφκελα 20 ρξφληα γηα κέλα, ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα Σδνπκέξθα.  

Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζθεθηεί θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε βηνινγηθή γεσξγία γηαηί 

ππάξρνπλ εδψ πέξα θηήκαηα εγθαηαιειεηκκέλα, ζε αγξαλάπαπζε, εδψ θαη δεθαεηίεο. 

Άξα ινηπφλ ζίγνπξα ζα κπνξνχζε λα θάλεη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη κάιηζηα ζα 

κπνξνχζε λα βνεζάεη ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα ηηο ηξνθνδνηεί κε πξντφληα.” 

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” 

 

“Ναη. Βγψ θαηαξράο είκαη αηζηφδνμνο άλζξσπνο απφ ηε θχζε κνπ. Ννκίδσ φηη ε 

επαξρία έρεη απηή ηε ζηηγκή δπλαηφηεηεο λα ηαΎζεη θφζκν, αξθεί λα πξνζαξκνζηεί 

θαλείο ζηελ πεξηνρή. Ώλ εξρφκνπλ εγψ θαη έιεγα φηη ζα πάσ ζηνπο Καιαξξχηεο θαη ζα 

δνπιέςσ ζαλ πξνγξακκαηηζηήο ζήκεξα ζα πεηλνχζα. Βίπα ζα γπξίζσ ζειίδα… 

ίγνπξα έλαο λένο κπνξεί λα ζηαζεί εδψ γηαηί θαη έρνπλ βειηησζεί θάπσο νη δξφκνη 

θαη έρνπλ αθνπζηεί πιένλ ηα Σδνπκέξθα θαη νη πξνζβάζεηο, ηειεθσληθέο, internet, 

είλαη θαιχηεξεο, νπφηε κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Καη δελ 

είλαη απαξαίηεην ληε θαη θαιά λα γίλεη γηδνβνζθφο. Θα κπνξνχζε λα θάλεη έλα ζσξφ 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ζα κπνξνχζε λα δήζεη. Καη λα δήζεη πάξα πνιχ φκνξθα. 

Βγψ αλεπηθχιαθηα ην πξνηείλσ, αξθεί λα ην πηζηέςεη κέζα ηνπ… Τπάξρεη απηή ηε 

ζηηγκή ε ζπγθπξία πνπ βνεζάεη ζην λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο κηα επηρείξεζε ζηα 

Σδνπκέξθα.” 

Ναπνιέσλ Γάγθιεο, Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

 

“Ναη, ζα πξφηεηλα ζε θάπνηνλ λα έξζεη θαη λα επηρεηξήζεη εδψ. Με φηη πην παξάμελε 

ηδέα έρεη.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“Ναη, αλ έρεη φξεμε γηα ηξέμηκν. Μπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ παξάιιεια κε ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη άιιεο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ. Έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθηεί 

ν ηνκέαο ηεο θηελνηξνθίαο πνπ ήηαλ ε βαζηθή ελαζρφιεζε παιηά ζηα Σδνπκέξθα. 
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Μνλάδεο κεηαπνίεζεο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ δελ ππάξρνπλ…. Ννκίδσ φηη ππάξρεη 

ρψξνο, αξθεί λα έρεηο φξεμε. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ πεξηνρή 

γηα παξάδεηγκα απφ ηελ Ώζήλα θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη πάλε πάξα πνιχ θαιά.” 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 

 

“Ώζπδεηεηί. Μπνξψ λα πσ κε ζηγνπξηά φηη κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ζα πάεη πάξα 

πνιχ θαιά. Θα ζνπ πσ έλα παξάδεηγκα:  αθφκα θαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σζφπειαο, πνπ είλαη 

60 ζπίηηα, ην λα θάλεη έλα θαθελείν ηψξα, έλα δεπγάξη είκαη ζίγνπξνο φηη κπνξεί λα έρεη 

εηζφδεκα θαη λα δήζεη… Σν κέιινλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, είλαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο.” 

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 

 

4.8 Σα ζρέδηα ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο 

 

ηηο απνθξίζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην 

κέιινλ;», πξνθχπηνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ 

νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ νη 5 ζηνπο 11 επηρεηξεκαηίεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

 

“θέθηνκαη λα απμήζσ θάπνηα δσκάηηα ζηνλ μελψλα πνπ έρσ. Πάλησο ηα ζρέδηά κνπ 

είλαη γχξσ απφ ηνλ ηνκέα  ηνπ ηνπξηζκνχ.” 

Ναπνιέσλ Γάγθιεο, Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο” 

 

“Βπέθηαζε. Θα εμαληιήζνπκε ηα ηεηξαγσληθά πνπ έρνπλ ηα νηθφπεδα, ρσξίο φκσο λα 

θνξηίζνπκε ην ρψξν. Θα ρηίζνπκε άιια 2 ζπηηάθηα (ζχλνιν ζα είλαη 6) θαη ηέξκα”. 

Νίθνο Γάςαο, Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο" 

 

“Βπέθηαζε. Θα εμαληιήζνπκε ηα ηεηξαγσληθά πνπ έρνπλ ηα νηθφπεδα, ρσξίο φκσο λα 

θνξηίζνπκε ην ρψξν. Θα ρηίζνπκε άιια 2 ζπηηάθηα (ζχλνιν ζα είλαη 4)”. 

Γηψξγνο Καιχβαο, Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ”  

 

“θεθηφκαζηε λα θάλνπκε κηα επέθηαζε ηνπ μελνδνρείνπ ψζηε λα κπνξνχκε λα 

θαιχςνπκε έλα ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν 50 ζέζεσλ. Ώπηφο είλαη ν ζηφρνο καο. Γηαηί έλα 

γθξνππ φηαλ έξρεηαη εθδξνκή ζέιεη λα είλαη φιν καδί. Δ δηάζπαζε ελφο γθξνππ είλαη 

πνιχ δχζθνιε.” 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” - extreme sports 
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“Να βειηηψζσ ηε δνπιεηά κνπ θαη λα θηηάμνπκε έλα θαηλνχξην εξγαζηήξην κε 

πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο.” 

Έθε Μπαιηδψε, Βξγαζηήξην Λατθήο ηέρλεο 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θαη κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ πεξηνρή, ηελ νπνία ζα δηαρεηξίδνληαη καδί κε ηελ 

ήδε ππάξρνπζα. 

 

“Έρσ πνιιά ζρέδηα. Έρσ αγνξάζεη απέλαληη ζην πνηάκη κηα έθηαζε. Βθεί ζέισ λα 

θάλσ έλα πξφηππν(ρψξν). Θέισ λα θάλσ κηα πξσηνπνξηαθή βάζε γηα ην rafting. Ώιιά 

αλ δελ νξηνζεηήζνπλ ην πνηάκη, αλ δελ δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο δελ 

γίλεηαη ηίπνηα. Σν πην δχζθνιν είλαη λα βξεηο ηελ ηδέα. Βγψ έρσ ηελ ηδέα θαη δελ 

κπνξψ λα ηελ πινπνηήζσ.” 

Νίθνο Μάλζνο , Ξελνδνρείν “Σεισλείν” - extreme sports 

 

“Σα ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο είλαη πάξα πνιιά. Βίλαη κηα εηαηξεία ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη κε πνιχ ηαρείο ξπζκνχο θαη είλαη πγηήο νηθνλνκηθά, ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα. Βδψ ζηελ πεξηνρή, ε εηαηξεία ζα μεθηλήζεη έλα έξγν ζηελ πεξηνρή ησλ 

Ώγλάλησλ απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010. Πξφθεηηαη γηα έλα πδξνειεθηξηθφηζρχνο 1,2 

MW.” 

ηαζηλνχιαο ΐαζίιεο, ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε 

 

“Δ νινθιήξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 5άζηεξνπ  μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή.” 

ΐνχια Σζαθηζίξα, Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα 

Πξάκαληα” 

 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηνπ θπξίνπ Λάκπξε, 

δηαρεηξηζηή ηνπ Ααζηθνχ Υσξηνχ, ν νπνίνο επηζπκεί λα θαηαζθεπάζεη έλα ζπγθξφηεκα απφ 

βηνθιηκαηηθά, ελεξγεηαθά απηφλνκα ζπηηάθηα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ.  

 

“Θέισ λα θάλσ θάηη δηθφ κνπ ζηελ πεξηνρή. Έρσ δχν πξάγκαηα ζην κπαιφ κνπ. Ή ην 

έλα ή ην άιιν ζα θάλσ, εμαξηάηαη απφ ην ηη θεθάιαηα ζα βξσ… Σν έλα ζέιεη πάξα 

πνιχ κεγάια θεθάιαηα, πνπ δελ ηα έρσ άξα ζα πξέπεη λα βξσ επελδπηή. Ώλ βξσ 

επελδπηή, ζα θάλσ ην κεγάιν ζρέδην πνπ είλαη ην εμήο: λα θηηάμσ κηα κνλάδα κε 

πέηξηλα ζπίηηα, βηνθιηκαηηθά, πεξίπνπ φζν ην Ααζηθφ Υσξηφ αιιά ζα είλαη πέηξηλα, φρη 
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μχιηλα, κε ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθά πιηθά ζην 

ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ, κε ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο, ήιην, γεσζεξκία θαη δηάθνξα ηέηνηα. Ώπηφ φκσο είλαη ην αθξηβφ ζρέδην, ην 

νπνίν έρεη έλα αξρηθά κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο αιιά έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη 

ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Ώλ δελ κπνξέζσ λα βξσ θεθάιαηα ζα θάλσ έλα πην απιφ, 

κε ιηγφηεξα ζπίηηα θαη πην απιά, φρη πέηξηλα, πην θηελά θαη αλ ήηαλ δπλαηφλ ζα ήζεια 

λα ηα έρσ θαη ηα δχν, θαη ην Ααζηθφ Υσξηφ θαη εθείλν. Σν έλα λα απεπζχλεηαη ζε πην 

λεαληθφ θνηλφ, πην adventure θαη ην άιιν ζε πην “θπξηιέ”.” 

Υξήζηνο Λάκπξεο, Ααζηθφ Υσξηφ “Κέδξνο” 

 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ απιά επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

δεπγαξηνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Οξεηβαηηθφ θαηαθχγην Πξακάλησλ, νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα θαη λα κείλνπλ κφληκα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, 

ζπλερίδνληαο ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηαθπγίνπ.   

 

“Θέισ λα παξακείλσ εδψ. Να παιέςσ. Έρεη θέληξν πγείαο, ζρνιείν απφ δεκνηηθφ 

κέρξη ιχθεην, θαξκαθείν ΚΒΠ… Οπφηε κηα νηθνγέλεηα ηε ζηήλεηο.” 

Πφια Μαξθφδε, Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ 

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζρέδηα ηνπ Γηψξγνπ Μεξάληδα, ν νπνίνο είλαη κέινο 

κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ αγαπάλε ηα βνπλά, ηεο «Φσλήο ΐνπλψησλ», θαη επηζπκεί λα 

θάλεη πξάγκαηα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ, 

φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο. ζνλ αθνξά ηα ζρέδηα ηνπ 

γηα ην μελνδνρείν, επηζπκεί ζην κέιινλ λα κελ έρεη θαζφινπ ηηκέο ζην μελνδνρείν θαη ν θάζε 

επηζθέπηεο λα δίλεη απηφ πνπ ζέιεη. 

 

“Σα ζρέδηα κνπ είλαη λα θαηαθέξσ ζε ιίγα ρξφληα λα κεηψζσ ην δάλεην θαη λα θάλσ 

πνιχ πην νπζηαζηηθά πξάγκαηα πάλσ ζηα βνπλά. Πξάγκαηα πνπ ζα κε θάλνπλ 

ραξνχκελν, πνπ ζα θάλνπλ ραξνχκελνπο ηνπο θίινπο πνπ ζα έξρνληαη, γηα ηα γιέληηα 

πνπ ζα θάλνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα έρνπκε ζε επίπεδν δηαβίσζεο. Βπίζεο ζέισ, 

φηαλ κεησζεί αξθεηά ην δάλεην πνπ πήξα γηα λα θηηάμσ ην μελνδνρείν, λα κελ έρσ 

ηηκέο. Θα ην θάλσ απηφ. Σν ελλνψ. Αελ ζα έρσ θαζφινπ ηηκέο θαη ν θάζε έλαο φηαλ 

θεχγεη ζα πιεξψλεη απηφ πνπ αηζζάλεηαη θαη ζέιεη λα δψζεη.”  

Γηψξγνο Μεξάληδαο, Ξελνδνρείν “Ξελείνλ” 
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χκθσλα κε ηνλ Camagni ε πεξηνρή ηεο ππαίζξνπ πξνζθέξεη έλα θαηλνηφκν θαη 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ είηε λα επεκεξήζνπλ 

θαη λα αλαπηπρζνχλ είηε λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο (Camagni, 

1995). 

Μηα ηέηνηα πεξηνρή είλαη θαη ε νξεηλή πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, ε νπνία ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη νη 

έληεθα επηρεηξήζεηο πνπ πήξαλ κέξνο παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκα ζηνηρεία, θπξίσο σο πξνο ηε 

ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη ηε λννηξνπία ηνπ επηρεηξεκαηία, ηα νπνία ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο 

ζπλήζεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Οη θαηλνηνκίεο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη δελ είλαη «ζεακαηηθέο». Γη απηφ αθξηβψο, φηαλ εξσηψληαη γη‟ απηφ ην δήηεκα, νη 

πεξηζζφηεξνη απαληνχλ (κε ζεκλφηεηα) φηη δελ πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθή θαηλνηνκία. Ώιιά 

απηφ είλαη ιάζνο. Δ ηαχηηζε ηεο θαηλνηνκίαο κε κηα ζεκαληηθή ηερλνινγηθή εθεχξεζε είλαη 

έλαο ζπλήζεο εζθαικέλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηεο πνπ παγηδεχεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Δ 

θαηλνηνκία πνπ αλαπηχζζνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζηεξίδεηαη ζην εληνπηζκφ ησλ 

θελψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζε έλα πεξηβάιινλ αλαγθψλ πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη, ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηελ εζηίαζε ζε εηδηθέο νκάδεο 

ελδηαθεξφλησλ. Ώπηφ απνηειεί ζεκαληηθή θαηλνηνκηθή αληίιεςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

ηθαλήο λα γνληκνπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθά άλπδξν πεξηβάιινλ ησλ Σδνπκέξθσλ.   

Σα λέα πεδία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, απνηεινχλ δείθηε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, φρη κφλν κε νηθνλνκηθνχο φξνπο αιιά θαη ζε φηη αθνξά 

δεκνγξαθηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Βίλαη 

επλφεην φηη ε πξνζέιθπζε ζηελ πεξηνρή επηρεηξεκαηηψλ κε θαηλνηφκεο ηδέεο πέξα απφ ηα 

άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα δψζεη ζηελ πεξηνρή (λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο θ.α.) ζα ηνλψζεη θαη δεκνγξαθηθά ην γεξαζκέλν πξνθίι ηεο, πξνζειθχνληαο 

λένπο  αλζξψπνπο. 

εκαληηθέο ήηαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. Απζθνιίεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ επηρεηξήζεψλ, φζν θαη ζηελ 

αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη δπζθνιίεο απηέο νθείινληαλ θπξίσο ζηε γξαθεηνθξαηία, ζηε 

γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ έιιεηςε παξνρήο 

θνηλσληθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ έιιεηςε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ 

θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σέινο, ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     124 

νπνίν ηνπο αληηκεηψπηζε ε θνηλσλία ηεο πεξηνρήο, ζηελ θαρππνςία δειαδή γηα θάηη 

θαηλνχξγην θαη δηαθνξεηηθφ.  

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη επηρεηξήζεηο, θαλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ κεηάλησζε γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ θίλεζε θαη φηη φινη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ ζηελ 

πεξηνρή είηε επεθηείλνληαο ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπο, είηε δεκηνπξγψληαο λέεο. 

Βπίζεο, ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη φινη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ρψξνο θαη γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. Πξνηείλνπλ ζε λένπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ φξεμε θαη ηδέεο λα 

κελ δηζηάζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηελ πεξηνρή, δεκηνπξγψληαο κηα λέα 

δηθηά ηνπο επηρείξεζε. Βπίζεο ηφληζαλ, φηη ε πνηφηεηα δσήο ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ 

θαιχηεξε ζε ζρέζε κε κηα πφιε θαη φηη ην θφζηνο δσήο είλαη πνιχ ρακειφηεξν. Παξφιν πνπ 

επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ πεξηνρή, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ελφο λένπ αλζξψπνπ 

αθελφο λα επηρεηξήζεη θαη αθεηέξνπ λα δηαβηψζεη ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

μεθάζαξε θαη ζπλεηδεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ακβιπλζνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ είλαη 

πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη ν λένο επηρεηξεκαηίαο, ηφζν φζν αθνξά ηελ επηρείξεζή ηνπ φζν θαη 

ηε δηαβίσζή ηνπ, εμαηηίαο ηνπ δπζπξφζηηνπ ηεο νξεηλήο απηήο πεξηνρήο πνπ ελέρεη 

ζεκαληηθφ βαζκφ απνκφλσζεο.  

Σέινο, πξέπεη λα γίλεη εηδηθή επηζήκαλζε φηη ην βαζηθφ θίλεηξν φισλ ησλ εξσηεζέλησλ 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηα Σδνπκέξθα ήηαλ πξψηα απ‟ φια θαη 

πάλσ απ‟ φια ε απφθαζή ηνπο λα αιιάμνπλ ηξφπν δσήο θαη ε αγάπε ηνπο γηα ηα βνπλά. 
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Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ – Μεζαίσλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΒΟΜΜΒΥ): 

     http://www.eommex.gr/ 

 

Βζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Βπηρεηξήζεηο: 

     http://observatory.eommex.gr 

 

Κέληξν Βπηρεηξεκαηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Ώλάπηπμεο (ΚΒΣΏ) Δπείξνπ: 

     http://www.keta-epirus.gr/ 

 

Παξαηεξεηήξην Πνηφηεηαο θαη Βπηρεηξεκαηηθήο Ώξίζηεπζεο: 

     http://www.quality-observatory.gr/gr/survey/ 

 

Κέληξν Βπηρείξεζεο θαη Καηλνηνκίαο Δπείξνπ: 

     http://www.bicepirus.gr/cms/ 

 

http://www.epirushotels.gr/
http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/ARXITEKTONIKH/Mastores.htm
http://www.giannena-e.gr/
http://tzoumerka-athamanos.blogspot.com/
http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_taxgreece_9016_26/01/2007_179582
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_22/05/2005_1284049
http://www.itia.ntua.gr/
http://www.epoxi.gr/seeing5.htm
http://www.nomarxia-artas.gr/
http://www.epirus.gov.gr/
http://www.ntua.gr/MIRC/
http://www.eommex.gr/
http://observatory.eommex.gr/
http://www.keta-epirus.gr/
http://www.quality-observatory.gr/gr/survey/
http://www.bicepirus.gr/cms/


ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     131 

ENTI: Entrepreneurship Through Innovation in Epirus: 

     http://www.bicepirus.gr/enti/el/program/default.htm 

 

Οδεγνί γηα Πξάζηλε Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηφκεο Βπηρεηξήζεηο: 

     http://espaengineers.wordpress.com/2009/07/17/prasiniodigos/ 

  

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Βξεπλψλ (ΕΟΐΒ):   

     http://www.iobe.gr 

 

Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global Entrepreneurship Monitor, GEM):  

     http://www.gemconsortium.org 

 

Βπξσπατθφ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ ΒΟΜΜΒΥ:  

     http://www.eommex.gr/eic/programs.htm   

 

Βπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Δπείξνπ: 

     http://www.step-epirus.gr/ 

 

Καηεπζχλζεηο πνιηηηθήο γηα πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία: 

http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=217:enthesis6

206&catid=3:greekeconomy&Itemid=3 

 

Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε Εσαλλίλσλ:  

     http://www.nomioan.gr    

 

Ώλαπηπμηαθή Βηαηξία ΔΠΒΕΡΟ Ώ.Β.:  

     http://www.epirussa.gr  

 

Λεμηθφ ξσλ Γ' ΚΠ, Φεθηαθή χγθιηζε, Β.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

     http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/579.htm 

 

Βπξσπιάλν Ώλάπηπμεο: Γισζζάξη: 

  http://www.microsoft.com/hellas/smallbiz/euga/info-and-help/glossary.mspx#Koinot_protob 

 

Άξζξν: Αεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο πςειήο έληαζεο 

γλψζεο: 

     http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_25/04/2009_312149 

 

Άξζξν:25 εθαη. επξψ γηα λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο (Βζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΒΚΣ), 

Έξεπλα θαη Καηλνηνκία): 

     http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=77329 

 

Άξζξν: Καηλνηνκία θαη Βπηρεηξήζεηο: 

     http://www.scribd.com/doc/7436186/- 

 

Έξγνλ: Ση είλαη επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

     http://ergon.sharpworks.gr/InfoPages/Business/WhatItIs.aspx 

       

 

http://www.bicepirus.gr/enti/el/program/default.htm
http://espaengineers.wordpress.com/2009/07/17/prasiniodigos/
http://espaengineers.wordpress.com/2009/07/17/prasiniodigos/
http://www.iobe.gr/
http://www.gemconsortium.org/
http://www.eommex.gr/eic/programs.htm
http://www.step-epirus.gr/
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=217:enthesis6206&catid=3:greekeconomy&Itemid=3
http://www.enthesis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=217:enthesis6206&catid=3:greekeconomy&Itemid=3
http://www.nomioan.gr/
http://www.epirussa.gr/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/579.htm
http://www.microsoft.com/hellas/smallbiz/euga/info-and-help/glossary.mspx#Koinot_protob
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_25/04/2009_312149
http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=77329
http://www.scribd.com/doc/7436186/-
http://ergon.sharpworks.gr/InfoPages/Business/WhatItIs.aspx
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Κνξξέο Φπζηθά Πξντφληα: 

     http://www.korres.com/default.aspx 

 

Σνπξηζηηθφ γξαθείν MASTICULTURE 

     http://www.masticulture.com 

 
Παξαδνζηαθφο μελψλαο "Θέαζηο": 

http://www.tzoumerka-theasis.gr/index.html 

 

Οξεηλέο θαηνηθίεο – ζαιέ “ΚΏΛΤΐΏ”: 

http://www.chaletkalivas.gr/index.html 

 

Βξγαζηήξην ιατθήο ηέρλεο: 

http://www.laikitexni-sfirilata.gr/index.htm 

 

Οξεηβαηηθφ Καηαθχγην Πξακάλησλ: 

www.katafigiopramanton.gr 

 

Βξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ “Καινχδηα ζηα Πξάκαληα”: 

http://blog.fteri.gr/2008/08/blog-post.html 

 

Ααζηθφ Υσξηφ “ΚΒΑΡΟ”: 

http://www.guesthousekedros.gr 

 

Ξελνδνρείν “Σεισλείν” : 

http://www.teloneio.gr/ 

 

Ξελψλαο “Σν Γεθχξη ηεο Πιάθαο” : 

http://www.gefiriplakas.gr 

 

Ξελνδνρείν “Ξελείνλ”: 

http://www.xenion.gr/gr/location.html 

 

Φσλή ΐνπλψλησλ: 

http://fonivounonton.blogspot.com/ 

 

 

http://www.korres.com/default.aspx
http://www.masticulture.com/
http://www.tzoumerka-theasis.gr/index.html
http://www.chaletkalivas.gr/index.html
http://www.laikitexni-sfirilata.gr/index.htm
http://www.katafigiopramanton.gr/
http://blog.fteri.gr/2008/08/blog-post.html
http://www.guesthousekedros.gr/
http://www.teloneio.gr/
http://www.gefiriplakas.gr/
http://www.xenion.gr/gr/location.html
http://fonivounonton.blogspot.com/
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ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο. ιεο νη 

ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

 

Αγξνηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο “Θέαζηο” 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);   

“ρη, δελ έρνπκε θακία ζρέζε κε ηελ πεξηνρή.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

 “Αεθέκβξην ηνπ 2007” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Οη θαηνηθίεο καο είλαη 4 απηφλνκεο, απηνεμππεξεηνχκελεο θαηνηθίεο ζρεδηαζκέλεο κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο νηθνδπλακηθήο
2
 θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί μχιν θαη πέηξα. 

Βίλαη ζηξνγγπιέο θαη ππξακνεηδείο γηα ηε ζσζηή ξνή ηεο ελέξγεηαο ζηνλ ρψξν θαη έρνπλ λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα θαιχηεξε έιμε ηεο ελέξγεηαο.   

Βπίζεο νη θαηνηθίεο δηαζέηνπλ γπάιηλε νξνθή θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αζηξνπαξαηήξεζε κε ηειεζθφπην εγθαηαζηεκέλν κέζα ζην ρψξν ησλ θαηνηθηψλ”. 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Σν θαηλνηφκν ζηελ πεξίπησζε καο είλαη φηη εκείο θεξδίζακε έλα ζηνίρεκα, φηη ν άλζξσπνο 

πξαγκαηηθά αλ ζέιεη, είηε κφλνο ηνπ είηε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηελ 

ηζηνξία απηή φιε ηεο δνπιείαο, ην λα ηξέρεηο απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, 

θαη πξαγκαηηθά κπνξεί ν άλζξσπνο λα αλαπηχμεη απηφ πνπ ιέκε «νηθηαθή νηθνλνκία» θαη λα 

δήζεη πξαγκαηηθά κφλνο ηνπ, απηάξθεο. Ώπηφ λνκίδσ φηη είλαη ην πην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο 

φιεο ηζηνξίαο κε εκάο.”   

 

“Βδψ ν επηζθέπηεο έρεη επαθή κε ηε θχζε. Αελ είλαη έλα ηππηθφ μελνδνρείν νχηε έλαο μελψλαο. 

Βίλαη απηφλνκα, απηνεμππεξεηνχκελα ζπηηάθηα. α λα είζαη ζην ζπίηη ζνπ. νπ δίλεη ηελ 

επθαηξία λα δεηο ζα λα είζαη ζην ζπίηη ζνπ αιιά ζηε θχζε”. 

 

                                                 
2
 “Οηθνδπλακηθή” ε “Oηθνδχλακε” νλνκάδεηαη ην αξραίν ειιεληθφ ζχζηεκα πνπ ελαξκνλίδεη ηνλ πξνζσπηθφ 

ρψξν κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηελ χιε κε ην πλεχκα. Δ νηθνδπλακηθή πεξηιακβάλεη ζεηξά αξρψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζσζηή δηαθφζκεζε πξνθεηκέλνπ ην εζσηεξηθφ ελφο θηίζκαηνο λα δηαθξίλεηαη απφ σθέιηκε ξνή 

ελέξγεηαο.  
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5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“ΐαζηθή καο ηδέα ήηαλ λα επηζηέςνπκε ζηε θχζε, ζε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο κε πνηφηεηα. 

Βγψ δε ήξζα εδψ γηα λα θάλσ κηα κπίδλα λα πινπηίζσ, αιιά ήξζα εδψ λα δήζσ θαη βξήθα ζαλ 

πάξεξγν απηφ. Θα κπνξνχζα λα βξσ θάηη άιιν. Ώπηή ήηαλ ε θεληξηθή ηδέα.” 

“Αελ είρα θάπνην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, αιιά ήξζα εδψ γηαηί ήζεια λα θχγσ απφ ηε δνπιεία 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γη’ απηφ ην έθαλα απηφ θαη κπήθα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, αιιηψο δε ζα 

ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα θχγσ απφ ηε κηα δνπιεηά θαη λα έξζσ εδψ θαη λα γίλσ δνχινο ηνπ 

θαζελφο”. 

 

“Ώπηφ πνπ θάλεη εληχπσζε ζηνλ θφζκν είλαη φηη δνχκε εδψ. Έλαο κνπ είπε «πξέπεη λα είζαη 

πνιχ ζαξξαιένο πνπ δεηο εδψ»  θαη εγψ ηνπ είπα «ζαξξαιένο είζαη εζχ πνπ δεηο ζηελ Ώζήλα». 

ε ξσηάλε «δε βαξηέζαη εδψ;». Σν κφλν πνπ θάλεηο ζην ρσξηφ είλαη λα κε βαξηέζαη, θαη άιιεο 

24 ψξεο λα είρα, πάιη δε ζα κε έθηαλαλ”. 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βίλαη νηθνγελεηαθή. Βγψ θαη ε γπλαίθα κνπ” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Πνιιέο δπζθνιίεο. ηελ αξρή καο θνξφηδεπαλ. Νφκηδαλ φηη είκαζηε «ςψληα». Καηαξρήλ 

εκέλα δελ ην πίζηεπαλ νχηε νη δηθνί κνπ, νη γνλείο καο δειαδή δελ ην πίζηεπαλ απηφ, επεηδή είρα 

κηα δνπιεία ζίγνπξε. Βδψ πξηλ απφ 4 -5 ρξφληα πνπ μεθηλήζακε εκείο δελ ππήξρε ηνπξηζκφο, 

δελ εξρφηαλ μέλνη θαη δελ πίζηεπαλ πνηέ αθφκα θαη νη ληφπηνη φηη ζα εξρφηαλ εδψ μέλνη 

άλζξσπνί, ζα έξζεη ηνπξηζκφο δειαδή. ηαλ είδαλ δε θαη ηηο θαηαζθεπέο απηέο πνπ ήηαλ 

πεξίεξγεο, κέρξη θαη παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο είπαλ φηη είκαζηε. ηαλ φκσο έρεηο πίζηε, 

φηη δπζθνιίεο θαη λα βξεηο μεπεξληνχληαη. Σηο ζπκφκαζηε ηψξα κεηά απφ θαηξφ θαη θαλέλα 

πξφβιεκα.”    

  

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Βληάμεη, δπζθνιίεο πάληνηε ππάξρνπλ” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ζαο επηρείξεζεο;   “Ναη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;  “ΟΠΏΏΥ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   “60%  (70.000 €)” 
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11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   

“115.000 € ζχλνιν, 45.000€ αξρηθφ θεθάιαην”  

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Βπέθηαζε. Θα εμαληιήζνπκε ηα ηεηξαγσληθά πνπ έρνπλ ηα νηθφπεδα, ρσξίο φκσο λα 

θνξηίζνπκε ην ρψξν. Θα ρηίζνπκε άιια 2 ζπηηάθηα (ζχλνιν ζα είλαη 6) θαη ηέξκα”. 

“Σειηθά θαη νηθνλνκηθά, δεη έλαο άλζξσπνο κε ηα 4 ζπηηάθηα. Καη δεη αμηνπξεπέζηαηα. Καη κηα 

νηθνγέλεηα δεη γηα λα πνχκε ηελ αιήζεηα. Με ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ρξσζηάλε ή λα έρνπλ 

δαλεηζηεί”. 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη, νχηε έλα δεπηεξφιεπην” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη. Ώλ ζέιεη θάπνηνο λένο λα έξζεη θαη λα κείλεη εδψ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ππάξρνπλ 

άπεηξα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη, αξθεί λα έρεη ηε ζέιεζε λα ην θάλεη”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     137 

Οξεηλέο θαηνηθίεο - αιέ Καιύβαο 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Ναη, θαηάγνκαη απφ ηνπο Κηηζηάδεο” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν 2008. Σψξα είλαη ην 2
ν
 έηνο θαη είκαη αθφκα ζε αλάπηπμε” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Έρσ δχν απηφλνκεο, απηνεμππεξεηνχκελεο θαηνηθίεο - ζαιέ κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 2 έσο 4 

αηφκσλ, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ άλεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπηηηνχ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο 

βηνθιηκαηηθήο θαη ζε γξακκέο minimal, κε ηελ εξεκία ηεο θχζεο. Ο εζσηεξηθφο ηνπο ρψξνο 

είλαη δηακνξθσκέλνο ζε ηξία επίπεδα θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη δηακνξθσκέλνο κε 

θπζηθνχο ρψξνπο μεθνχξαζεο πνπ ζνπ δίλεη ηελ αίζζεζε φηη βξίζθεζαη ζπλερψο κέζα ζηε 

θχζε”. 

 

“Ο πειάηεο έξρεηαη, ηνπ δίλεηο ην θιεηδί θαη είλαη απηφλνκνο. Βγψ ηνπ εηνηκάδσ ην ζπίηη θαη 

δελ ηνλ βιέπσ θαζφινπ. Σνπο παξέρεηο ηα πξντφληα θαη είλαη φπσο είλαη ζην ζπίηη ηνπο. 

Μεξηθνί ζέινπλ έλα δνχιν δίπια ηνπο. Βκείο δελ παίδνπκε απηφ ην ξφιν”. 

 

“Βδψ ν πειάηεο παχεη λα είλαη πειάηεο θαη γίλεηε εγσθεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ ρψξνπ, πνπ απηφο 

επηιέγεη ηη ζα θάλεη, πσο ζα θάεη, ηη ψξα ζα ζεθσζεί. 

Άιινπο ηνπο πηάλεη θνβία εδψ πέξα. ε ξσηάλε «ηη λα θάλσ;»”. 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Αελ ζεσξψ φηη έρεη θάηη θαηλνηφκν ε επηρείξεζή κνπ. Ώπιά επέζηξεςα ζην αξρέηππν, δειαδή 

ζε πξάγκαηα παξαδνζηαθά. Σν γεγνλφο φηη ηα ζπηηάθηα έρνπλ κηα ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη 

απηφ βαζίδεηαη ζην αξρέηππν γηαηί ηα ζπίηηα παιηά ρηίδνληαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ππάξρνπλ εληαίνη ρψξνη, ε εζηία ζηε κέζε.” 

 

“Σν λα δεηο θάπνπ κπνξεί λα είλαη εληειψο κεραληθφ δειαδή λα ζε πάλε νη θαηαζηάζεηο. Σν λα 

δεηο εδψ είλαη ηειείσο ζπλεηδεηφ. Δ θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζηελ ζπλείδεζε.” 

 

“Γηα λα έξζεηο λα κείλεηο εδψ πξέπεη λα είζαη ζπλεηδεηφο. Αελ κπνξείο λα έξζεηο εδψ δίρσο λα 

γλσξίδεηο, γηαηί ην έρνπκε δεη: άιινη κπαίλνπλ ζηνλ αιθννιηζκφ, άιινη παίδνπλ ραξηηά ζην 

θαθελείν, άιινη εμαλαγθάδνληαη κέξα παξά κέξα λα πεγαίλνπλ ζηελ Άξηα ή ζηα Γηάλλελα γηα 
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λα παίξλνπλ αλάζεο δσήο. Βπεηδή δελ έρνπλ θάλεη κηα ζπλεηδεηή πξάμε, δελ είλαη ζπλεηδεηφ 

απηφ πνπ έθαλαλ, ε θαηάζηαζε ηνπο έρεη θέξεη εδψ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα λα θπιάμνπλ ηε 

κάλα ηνπο ή γηαηί έρνπλ ρσξίζεη θαη δνχζαλ ζηελ Ώζήλα θαη έξρνληαη εδψ λα δήζνπλ κε ηε 

κάλα. Έρσ δεη πνιινχο ηέηνηνπο κεραληζκνχο. Ώλαιφγσο. Οη άλζξσπνη πνπ ην θάλνπλ απηφ 

ζπλεηδεηά, θαη κπνξνχλ λα ζην εμεγήζνπλ, είλαη ειάρηζηνη.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“ΐαζηθή καο ηδέα ήηαλ λα επηζηέςνπκε ζηε θχζε, ζε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν δσήο κε πνηφηεηα.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βίλαη νηθνγελεηαθή” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Πνιιέο δπζθνιίεο. Βδψ ζηελ αξρή ήηαλ ρσξάθηα. Βκείο ηα θαλνλίζακε φια απφ ηελ αξρή. 

Να έξζεη ην λεξφ, λα έξζεη ην ξεχκα, λα αλνίμνπκε ην δξφκν, κε θνβεξέο δπζθνιίεο θαη κε 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία Με δπζθνιία δερφηαλ φηη εκείο εδψ ζα έξζνπκε θαη ζα θάλνπκε 

απηφ.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Βληάμεη, δπζθνιίεο πάληνηε ππάξρνπλ” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;  “ ρη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;  ---- 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε; ------ 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε; 

“Αελ κπνξψ λα ππνινγίζσ αθξηβψο. Πεξίπνπ 100.000 € κε πνιχ πξνζσπηθή δνπιεηά”. 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Βπέθηαζε. Θα εμαληιήζνπκε ηα ηεηξαγσληθά πνπ έρνπλ ηα νηθφπεδα, ρσξίο φκσο λα 

θνξηίζνπκε ην ρψξν. Θα ρηίζνπκε άιια 2 ζπηηάθηα (ζχλνιν ζα είλαη 4) θαη ηέξκα”. 
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13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη, νχηε έλα δεπηεξφιεπην” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη, γηαηί φρη. Ώξθεί λα έρεη ηε δηάζεζε. Δ πεξηνρή καο έρεη ειιείςεηο απφ θξεβάηηα”. 

 

Δελ θνβάζηε ησλ αληαγσληζκό; 

“Ο αληαγσληζκφο ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζή καο λα αλαδεηρζεί πην πνιχ. Αελ θνβφκαζηε ηνλ 

αληαγσληζκφ. Μηα θαηλνηφκα επηρείξεζε δελ θνβάηαη ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά ηνλ επηθξνηεί”.  
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Οξεηβαηηθό θαηαθύγην Πξακάλησλ 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Αελ είκαζηε απφ δσ. Αελ ππάξρεη θακία ινγηθή. Οχηε ζαλ ηνπξίζηεο δελ είρακε έξζεη εδψ. Αελ 

μέξσ γηαηί εδψ. Ίζσο ε άγξηα νκνξθηά, ηψξα αλαπηχζζεηαη ε πεξηνρή, δελ ηελ έρεη 

εθκεηαιιεπηεί άζρεκα ν θφζκνο. Βδψ έξρεζαη γηα λα δήζεηο, πεξηζζφηεξν νη Ώζελαίνη, εκείο 

ηνπιάρηζηνλ πνπ είκαζηε απφ αιινχ.” 

 

“Δ πεξηνρή έρεη κέιινλ, έρεη έδαθνο αθφκα λα αλαπηπρηεί. Αελ έρεη θνξεζηεί αθφκα ν 

ηνπξηζκφο.” 

 

Μαο ελδηαθέξεη αλ έλαο λένο άλζξσπνο έξζεη εδώ, αλ κπνξεί λα επηβηώζεη. Καη ην πξώην 

θαη πην ζεκαληηθό είλαη ε δνπιεηά. 

“Ναη, κπνξεί.” 

“Πξέπεη λα ζθεθηείο ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ εδψ.” 

“Γηαηί πάσ ζηα Γηάλλελα ή ζηελ Άξηα γηα ηηο δνπιεηέο κνπ; Γηαηί δελ κπνξψ λα ηηο θάλσ φιεο 

εδψ.” 

“Ση ζα κε εμππεξεηνχζε εκέλα ζαλ Πφια λα ππάξρεη εδψ ζην ρσξηφ; Πνιιά πξάγκαηα.” 

 

Αλ θάπνηνο  ζέιεη λα έξζεη λα κείλεη εδώ, ηη κπνξεί λα θάλεη γηα λα δήζεη; 

“ίγνπξα ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη έδαθνο γη’ απηφ. Ο ληφπηνο πιεζπζκφο δελ ην 

πηζηεχεη απηφ. Αειαδή φηαλ θάπνηνο ηειεηψλεη ην ζρνιείν, ζπνπδάζεη δελ ζπνπδάζεη, ιέεη «ηη λα 

θάλσ εδψ». Έρεη κείλεη φηη δελ έρεη δνπιεηέο ζην ρσξηφ.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν θαηαθχγην ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλν ζρεδφλ 10 ρξφληα. Οινθιεξψζεθε ην 1999 θαη εκείο ην 

πήξακε ηέινο ηνπ 2006. ια απηά ηα ρξφληα ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλν. Τπήξρε ε ινγηθή φηη δε 

δνπιεχεη απηφ εθεί. Μηα ραξά ην δνπιεχνπκε. ια είλαη ζην κπαιφ. Έηνηκν ηίπνηα δελ 

πξφθεηηαη λα ζνπ έξζεη πνηέ.” 

 

Ση ζε νδήγεζε λα πάξεηο ην ξίζθν λα θάλεηο κηα δνπιεία εδώ, πνπ γηα άιινπο ζεσξείηαη 

ηειεησκέλε; 

“Βίλαη άιινο ηξφπνο δσήο εδψ. Βγψ έπεμα απφ ηελ Ώζήλα. Ο άιινο πνπ έρεη δήζεη εδψ πέξα 

λνκίδεη φηη ζηελ Ώζήλα ζα βξεη ηελ επηπρία. Ση λα πσ. Πήγαηλε λα ράζεηο 20 ρξφληα απφ ηε δσή 

ζνπ, αιιά πάιη εδψ ζα ζέιεηο λα γπξίζεηο.” 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     141 

Σν θίλεηξν δειαδή πνπ επέιεμεο λα έξζεηο λα κείλεηο εδώ είλαη; 

“Γηα λα δήζσ (κε θεθαιαία)” 

“Να κε κε θάεη ην άγρνο πνπ κε είρε θάεη φια ηα ρξφληα.” 

 

αο ιείπεη θάηη εδώ από δηαζθέδαζε; 

“ρη. ηαλ ηελ αλαδεηάο ηε βξίζθεηο. Βίηε ζηα Γηάλλελα, είηε ζηελ Άξηα, είηε ζηε 

Θεζζαινλίθε. ηαλ ζα πάσ ζηελ Ώζήλα, ζα πάσ λα δσ ην ζέαηξφ κνπ, ζα πάσ λα αθνχζσ ηε 

ζπλαπιία κνπ.” 

“Βδψ έρεηο ηελ επηινγή. ηελ Ώζήλα δελ έρεηο ηελ επηινγή ηεο εζπρίαο. Οχηε ζηα Γηάλλελα πηα. 

Γήζακε ιίγν ζηα Γηάλλελα. Καη ζηα Γηάλλελα ξνπηίλα είλαη.” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Έρεη λα θάλεη κε νξεηβάηεο, κε θπζηνιάηξεο. Βίλαη έλα νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ζηα 1300 m. 

Ώλήθεη ζην δήκν Πξακάλησλ. Με ζχκβαζε ην έρνπκε, δίλνπκε ελνίθην ζην δήκν. Βμππεξεηνχκε 

κε θαγεηφ θαη χπλν ηνλ θφζκν πνπ ζα αλέβεη γηα ηελ θνξπθή ή φρη. Σν φηη έξρεηαη ην 

απηνθίλεην επάλσ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ηα πεξηζζφηεξα θαηαθχγηα έρνπλ κνλνπάηηα γηα 

λα πάο θαη απνθιείνπλ πνιχ θφζκν. Λεηηνπξγεί θαη ζαλ θαθεηέξηα. Γχξσ απφ ην θαηαθχγην έρεη 

δηαδξνκέο γηα πεδνπνξία, σξαίεο δηαδξνκέο. Έρεη κνλνπάηηα γηα απινχο πεξηπάηνπο αιιά θαη 

πην δχζθνια γηα νξεηβάηεο, νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο.”  

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Ώπεπζχλεηαη θαη ζε άιιν θφζκν. Αελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνλ ηνπξίζηα πνπ ζα έξζεη κφλν γηα 

ην πατδάθη. Βλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Ώθφκα ζηα Σδνπκέξθα δελ έρεη αλαπηπρζεί.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Μάζακε εληειψο ηπραία φηη είλαη εγθαηαιειεηκκέλν ην θαηαθχγην θαη ιέκε «δελ πάκε». Βίρακε 

δνπιεηέο θαη ηηο αθήζακε. Θέιακε λα δήζνπκε. Μπνξεί λα βγάδνπκε ηα κηζά ιεθηά ή ην έλα 

ηέηαξην απφ απηφ πνπ βγάδακε αιιά εδψ έρνπκε άιιε πνηφηεηα δσήο.” 

“Ώλαιάβακε ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηαθχγηνπ πξνθεηκέλνπ λα μεθχγνπκε απφ ηε κίδεξε – 

πνιχβνπε - ξνπηηληάξηθε δσή ηεο Ώζήλαο. Να έρνπκε πνηφηεηα δσήο.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βίλαη νηθνγελεηαθή” 
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7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Απζθνιίεο πνιιέο. πλερψο. ρη κφλν ζηελ αξρή. Πάληα ππάξρνπλ δπζθνιίεο. Οη δπζθνιίεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ απνκφλσζε, ζην γεσγξαθηθφ ζεκείν ηνπ ρσξηνχ θαη ην γεσγξαθηθφ ζεκείν 

ηνπ θαηαθπγίνπ. Βπίζεο ππάξρνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ηεο δχζθνιεο πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα 

έρνπκε εκείο γηα λα πάκε ζηα αζηηθά θέληξα. Τπάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο ζην νδηθφ δίθηπν.” 

 

Γξαθεηνθξαηία; 

“Σε γξαθεηνθξαηία ηελ απνθεχγεηο. Γη’ απηφ ήξζακε ζην βνπλφ, γηα λα ηελ απνθχγνπκε.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Καζεκεξηλέο δπζθνιίεο. Πάληα ππάξρνπλ δπζθνιίεο.”  

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;   “Ναη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;  “Ώπφ ηνλ ΟΏΒΑ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;     “9.000 €” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;    

“πλνιηθά πεξίπνπ 30.000€ θαη ζηνηρίδεη αθφκα γηαηί ήηαλ εγθαηαιειεηκκέλν.”  

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Θέισ λα παξακείλσ εδψ. Να παιέςσ. Έρεη θέληξν πγείαο, ζρνιείν απφ δεκνηηθφ κέρξη 

ιχθεην, θαξκαθείν ΚΒΠ… νπφηε κηα νηθνγέλεηα ηε ζηήλεηο.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη. Καζφινπ. Βδψ είλαη πην ήξεκα. ηαλ πάσ ζην ζπίηη κνπ, ζηελ Ώζήλα, ιέσ «πνπ είλαη ην 

βνπλφ κνπ!». Σξειαίλνκαη.”  

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη. Γηαηί φρη. Έδαθνο ππάξρεη γηα λέεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Δξγαζηήξην παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ “Καινύδηα ζηα Πξάκαληα” 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Οη γνλείο κνπ θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή θαη εγψ θαηνηθψ ζηελ Σζφπεια” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σνλ Ενχιην ηνπ 2008” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Βίλαη έλα εξγαζηήξην πνπ θηηάρλνπκε ρεηξνπνίεηα παξαδνζηαθά πξντφληα, φπσο γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνχ, θνπινπξάθηα, θπδσλφπαζην, ξαβαλί θαη δηάθνξα άιια παξαδνζηαθά γιπθά.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Αε ζεσξψ φηη είλαη θαηλνηφκα ε επηρείξεζή κνπ. Ώπιψο είλαη κηα επηρείξεζε πάλσ ζηα 

παξαδνζηαθά πξντφληα ελφο ηφπνπ, πνπ έγηλε ζε πνιχ θαιέο βάζεηο. Αελ έρεη έλα κίδεξν θηήξην, 

δελ έρεη κηα ηππηθή πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο. Βίλαη κηα θαηλνηνκία ζην θνπηί θαη ην prestige, 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ρψξνπ. Ώπηφ είλαη κηα θαηλνηνκία φρη ηνπ πξντφληνο αιιά ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Δ παξνρή ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκα. Ώλ είλαη φκνηα δελ εμειίζζεηαη.”  

 

“Σα «Καινχδηα» δελ είλαη ην γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ. Βίλαη θαη ην γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ αιιά θαη 

ην θπδσλφπαζην, έλα είδνο πνπ δελ ππάξρεη πνπζελά θαη γηα λα ην βξεηο πξέπεη λα ην ςάμεηο 

πάξα πνιχ.” 

“Πξέπεη λα ςάμεηο λα βξεηο ηελ πεγή ησλ πξντφλησλ θαη πάλσ ζε απηφ λα πξνρσξήζεηο κε ηελ 

θαηλνηνκία ζνπ, ζηελ παξαγσγή, ζηελ παξνπζίαζε, ζην ρψξν ζνπ. Σξαραλά θηηάρλνπλ φινη, 

ρπινπίηεο θηηάρλνπλ φινη. εκαζία έρεη πσο ζα ην παξνπζηάζεηο ην πξντφλ θαη πσο ζα βγεηο 

ζηελ αγνξά.” 

 

“Αελ θάλεηο πάληα γηα λα βγάιεηο. Κάλεηο γηα λα θάλεηο. Ώπηφ είλαη κεξάθη. Βίλαη ζπάλην ζηελ 

επνρή καο. ζνη ην έρνπλ απηφ, γίλνληαη θίξκεο.” 

 

“Έβαια γιπθά πνπ ήηαλ ζηελ παξάδνζε.” 

 

“Καηλνηνκία είλαη ν ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ην ςάμηκν πξνο ηα πίζσ ζε ζπληαγέο.” 
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Γηαηί εδώ; 

“Γηαηί εδψ είλαη ε γε κνπ, ν ηφπνο κνπ. Καηάγνκαη απφ δσ. Σα Σδνπκέξθα είλαη παλέκνξθα. 

Θα ήζειαλ πάξα πνιινί λα έρνπλ γε εδψ θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπλ επηρεηξεκαηηθά θαη 3
νλ

 θαη 

πην βαζηθφ γηαηί ν ηνπξηζκφο είλαη ε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηεο Βιιάδαο.” 

 

“Ση λα θάλσ ηα παηδηά κνπ; δεκφζηνπο ππαιιήινπο; Βίκαζηε ρξφληα ζε απηφ ην επάγγεικα. 

Ξέξνπκε πνιχ θαιά ηε δνπιεηά. Οη πξννπηηθέο θαίλνληαη εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ, έρνπλ 

δείμεη, φηη κεηά ηελ Βγλαηία ν νξεηλφο φγθνο είλαη ζηε δπλακηθή. “ 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Βίλαη κηα ζθέςε επηρεηξεκαηηθή, πνιιαπιά δνζκέλε. Αελ είλαη κφλν εξγαζηήξην, είλαη κηα 

αιπζίδα πξαγκάησλ.” 

 

“Σν εξγαζηήξη ην έθαλα γηαηί ην είρα κέζα κνπ θαη γηαηί παηάσ ζε απηφ γηα λα πάσ ζε έλα 

επφκελν(ζηφρν). Αελ ήηαλ ν απψηεξνο ζθνπφο κνπ ην εξγαζηήξην ζην ρσξηφ. Αελ ζα εξρφκνπλ 

λα θάλσ έλα εξγαζηήξην ζην ρσξηφ ζηελ ειηθία πνπ είκαη. Σν έθαλα απηφ γηαηί ην ζεσξψ ζαλ 

βάζε γηα λα πάσ ζην επφκελν, ην νπνίν είλαη έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ.” 

 

“Δ αξρηθή κνπ ηδέα ήηαλ ην μελνδνρείν. Με δειέαζε πάξα πνιχ ν Ώλαπηπμηαθφο.” 

 

“θέθηεθα: «ηη δελ έρεη ην ρσξηφ;» Γιπθά. Θα αζρνιεζψ κε απηφ. Ώπηφ ρξεηάδεηαη” 

 

“Ήξζα ζην ρσξηφ γηα λα εδξαησζψ, λα δσ ηε λννηξνπία, ηνπο αλζξψπνπο.  Γηα λα έξζεηο ζην 

ρσξηφ λα θάλεηο κηα ηφζν κεγάιε επέλδπζε (μελνδνρείν) πξέπεη λα εδξαησζείο ζην ρσξηφ, λα 

δεηο ηε λννηξνπία, ηνπο αλζξψπνπο, λα βξεηο πξνζσπηθφ απφ ην ρσξηφ. Αελ πξέπεη λα είζαη 

άζρεηνο. Πξέπεη λα έρεηο κηα αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. ρη λα θάλεηο έλαλ μελψλα θαη λα ηνλ 

αλνίγεηο κφλν ηα αββαηνθχξηαθα. Πξέπεη λα δηνηθείο, λα δνπιεχεηο ν ίδηνο.” 

“ην ρσξηφ νη άλζξσπνη δελ δνπιεχνπλ, έρνπλ επάξθεηα. Βπεηδή έρνπλ ηνπο θήπνπο ηνπο θαη ηα 

δσληαλά ηνπο, δελ έρνπλ θαηαλαιψζεηο θαη είλαη επηπρηζκέλνη κε απηά πνπ εηζπξάηηνπλ. Αελ 

ζέινπλ πεξηζζφηεξα. Άξα απηή ε επάξθεηα δελ ηνπο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε άιιεο εξγαζίαο. Αελ 

βξίζθεηο εχθνια πξνζσπηθφ ζην ρσξηφ. πλ ηε λννηξνπία. Θα πεη ν άιινο «πήγα εγψ λα 

δνπιέςσ γηαηί δελ είρα ιεθηά;» “ 

 

“Άκα δελ ζε γλσξίδνπλ φηη είζαη ζσζηφο εξγνδφηεο, δελ είζαη ζσζηφο ζηηο ζπλαιιαγέο ζνπ, 

πσο ζα ζε πιεζηάζνπλ;”  
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6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Ώπαζρνιψ κηα ππάιιειν θαη δνπιεχσ θαη εγψ”  

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Φνβεξέο δπζθνιίεο ζηελ αξρή. Σφζν ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ ππάιιειν, φζν θαη ζην 

αληηθείκελν πνπ δελ ην ήμεξα. Έγηλα δαραξνπιάζηεο απφ ην κπαιφ κνπ. Μεηέθεξα απηά πνπ 

ήμεξα απφ ην ζπίηη κνπ.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“ Σψξα δελ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο. Μφλν απηή ηελ επνρή (Εαλνπάξηνο), πνπ είλαη λεθξή ε 

πεξίνδνο θαη δελ κπνξψ λα θάλσ παξαγσγή. Ο ρξφλνο δελ πεξλάεη φηαλ δελ έρσ δνπιεηά. 

Καηά ηα άιια είκαη κηα ραξά. Σν αββαηνθχξηαθν έξρνληαη θίινη, ζα βγσ έμσ, ζα πηψ ηα 

ηζηπνπξάθηα κνπ, δηθηπψλεζαη.” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;   “Ναη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;  “Ώλαπηπμηαθφο Νφκνο” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;  “100%  (200.000 €)” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   “200.000 €” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Δ νινθιήξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη βέβαηα. ρη κφλν δελ κεηάλησζα αιιά ζα έπξεπε λα ην είρα θάλεη θαη λσξίηεξα. Ώλ δελ 

ξηζθάξεηο, δελ θεξδίδεηο. Βθ ηνπ αζθαινχο δε γίλεηαη ηίπνηα. Καηλνηνκία είλαη λα δεηο πξηλ απφ 

ηνπο άιινπο, γηα φινπο ηνπο άιινπο.” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“ΐεβαίσο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο δνπιεηέο. Έλα θαηάζηεκα πνπ ζα ήηαλ πάξα πνιχ ζπνπδαίν 

εδψ ζην ρσξηφ είλαη έλα market πνιιαπιψλ πξαγκάησλ.” 
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“Σα Πξάκαληα είλαη κηα αλζνχζα πεξηνρή θαη πνιινί λένη πξέπεη λα ην δνπλ ζεηηθά. ζνη 

αζρνιεζνχλ εδψ ζα πάλε θαιά. ίγνπξα ζα πάλε θαιά. ια απηά  βέβαηα πεγάδνπλ απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ αλζξψπνπ. Θέιεη κεξάθη θαη φξακα.” 

 

“Ο ζπγθεληξσηηθφο ηδίξνο κηαο επηρείξεζεο ζε έλα ρσξηφ είλαη εθάκηιινο κε απηφλ ζε κηα 

πφιε, κε πνιχ ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη θφζηνο δσήο.” 

 

“Αελ κπνξείο λα πεηο θάλε απηή ηε δνπιεία ζην ρσξηφ ή θάλε ηελ άιιε. Θα έξζνπλ θαη ζα ηηο 

θάλνπλ ζηγά - ζηγά. Σα πάληα εμειίζζνληαη. Οη δξφκνη αλνίγνπλ. Καη φηαλ  ν δξφκνο αλνίγεη 

θέξλεη θαη ηνλ θφζκν, θαη ν θφζκνο θέξλεη ην ρξήκα. Έηζη γίλεηαη.” 
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Δξγαζηήξην ιατθήο ηέρλεο 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Έρσ θαηαγσγή απφ ηελ πεξηνρή. Οη γνλείο κνπ είλαη απφ εδψ, απφ ηα  Πξάκαληα. Βγψ 

κεγάισζα ζηελ Ώπζηξαιία” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν 2001 αλνίμακε ην εξγαζηήξην θαη κεηά απφ 2 ρξφληα (2003) ην καγαδί.” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Κάλνπκε ζθπξήιαηα έξγα. Μεηαιιηθά. Ο πχξνο έκαζε ηελ ηέρλε απφ ηνλ παηέξα ηνπ,  πνπ 

έθεξε ηελ ηέρλε απ' ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Βγψ ζπνχδαζα γιππηηθή ζε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

ζηελ Ώπζηξαιία.” 

“Σα ζέκαηά καο είλαη δηάθνξα. Σα έξγα καο δηαθνζκνχλ ηδάθηα, νηθηαθνχο ρψξνπο, 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο κλεκεία θ.α.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Σν φηη θάλακε ηελ επηρείξεζή καο εδψ. Μαθξηά απφ ηελ αγνξά. Βίλαη θάηη πξσηνπνξηαθφ γηα 

ηελ πεξηνρή. ηελ αξρή πεγαίλακε ζε δηάθνξεο εθζέζεηο γηα λα καο κάζνπλ. Αελ ππάξρεη θάηη 

αληίζηνηρν ζηελ πεξηνρή εδψ.  Σν Σαρπδξνκείν θαη ην δηαδίθηπν δηεπθνιχλνπλ πάξα πνιχ ηε 

δνπιεηά καο.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Θέιακε λα θάλνπκε ην ρφκπη καο δνπιεηά.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βίλαη νηθνγελεηαθή. Βγψ θαη ν άληξαο κνπ.” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Απζθνιίεο θπξίσο ζην ζηήζηκν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζηε γξαθεηνθξαηία.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Καζεκεξηλέο δπζθνιίεο. Απζθνιίεο πάληα ππάξρνπλ.” 
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9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;      “Ναη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;   “ΟΏΒΑ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   “Πεξίπνπ 12.000€” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;    

“Αελ κπνξψ λα ππνινγίζσ. Πεξίπνπ 18.000 €. Αελ είκαη θαη πνιχ ζίγνπξε.” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Να βειηηψζσ ηε δνπιεία κνπ θαη λα θηηάμνπκε έλα θαηλνχξην εξγαζηήξην κε πεξηζζφηεξνπο 

ρψξνπο.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη, θαζφινπ.” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη. Βδψ ππάξρεη κηα πνηφηεηα ζηε δσή καο. Έρνπκε ρξφλν λα θάλνπκε θαη άιια πξάγκαηα.” 
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Γαζηθό Υσξηό “Κέδξνο” 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Βίκαη απφ ηνπο Ραθηαλένπο” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν Ααζηθφ Υσξηφ ιεηηνπξγεί απφ ην 2004.”  

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Σν Ααζηθφ Υσξηφ «Κέδξνο» βξίζθεηαη ζηηο Απηηθέο πιαγηέο ησλ Σδνπκέξθσλ, ζε πςφκεηξν 

920 κ., ζηε ζέζε Κέδξνο ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Α. Α. Καηαξξάθηε ηνπ Αήκνπ Ώγλάλησλ θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα έμη Ααζηθά Υσξηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Βιιάδα.  Λεηηνπξγεί απφ ην 2004 

θαη απνηειείηαη απφ 20 μχιηλα ζπίηηα, πνπ εθηείλεηαη ζε έθηαζε 45 ζηξεκκάησλ. ε ζπλεξγαζία 

κε εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (Trekking Hellas) φζνη έξρνληαη εδψ θάλνπλ rafting, 

πεξπαηήκαηα, ηνμνβνιία, αλαξξίρεζε θ.α.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη φηη είλαη μχιηλα ζπηηάθηα. ηελ Ήπεηξν δελ ππάξρεη άιιν Ααζηθφ 

Υσξηφ θαη γεληθά ζηελ Βιιάδα ζπλνιηθά Ααζηθά Υσξηά ππάξρνπλ έμη. Βθηφο φκσο απφ απηά ηα 

έμη πνπ έρεη θάλεη ην Τπ. Γεσξγίαο έρνπλ θηηάμεη θαη κεξηθά μχιηλα θαηαιχκαηα θάπνηνη ηδηψηεο 

πνπ κνηάδνπλ κε Ααζηθά Υσξηά. Αελ είλαη πνιιά πάλησο θαη απηά. πλνιηθά ηα μχιηλα 

θαηαιχκαηα ζηελ Βιιάδα είλαη ιίγα. Οπφηε, απφ απηή ηελ άπνςε, γηα ηελ Ήπεηξν ην Ααζηθφ 

Υσξηφ είλαη θαηλνηφκα επηρείξεζε, εηδηθά ζηα Σδνπκέξθα πνπ είλαη κηα πεξηνρή κε ρακειή 

αλάπηπμε κέρξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ. Οπφηε ην Ααζηθφ Υσξηφ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Σν Ααζηθφ Υσξηφ ην έρεη θηηάμεη ην Τπ. Γεσξγίαο. Βγψ πξηλ πάξσ ην Ααζηθφ Υσξηφ είρα κηα 

εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (Trekking Hellas) εδψ ζηελ πεξηνρή. Πξηλ πάξσ ην Ααζηθφ 

Υσξηφ ππήξρε έλα κφληκν πξφβιεκα γηα ην πνχ ζα θνηκνχληαη νη πειάηεο πνπ είρακε γηα 

rafting. Αελ βξίζθαλε θαηαιχκαηα. Βηδηθά εθείλε ηελ επνρή (2000) δελ ππήξραλ φζα ππάξρνπλ 

ηψξα Άξα ινηπφλ, φηαλ έκαζα φηη γίλεηαη ε δεκνπξαζία γηα ην Ααζηθφ Υσξηφ κνπ θάλεθε κηα 

πνιχ θαιή ηδέα θαη γη’ απηφ πήξα κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαη ην λνίθηαζα. Σνλ δηαγσληζκφ ηνλ 

έθαλε ην Τπ. Γεσξγίαο θαη εθεί δίλσ λνίθη.”  
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6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βπεηδή ην Ααζηθφ Υσξηφ είλαη κεγάιε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αηνκηθή ή 

ζαλ νηθνγελεηαθή. Αελ γίλεηαη. Ώπηή ηε ζηηγκή έρσ 5 κφληκα άηνκα πξνζσπηθφ.” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Ώθφκε έρσ δπζθνιίεο. Αελ ηειεηψλνπλ. Βίρα δπζθνιίεο θαη ζηε γξαθεηνθξαηία. Γηα 

παξάδεηγκα κε ην πνπ πήξα ην Ααζηθφ Υσξηφ θαη άξρηζα ηηο ελέξγεηεο γηα λα πάξσ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΒΟΣ αλαθάιπςα φηη ηα Ααζηθά Υσξηά δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο.  Ώπηφ ην αλαθάιπςα αθνχ ην πήξα. Αελ ην ήμεξα. Ώπηφ κνπ δεκηνχξγεζε αξθεηά 

πξνβιήκαηα γηαηί πνιιά πξνγξάκκαηα είηε γηα λα θάλσ αλαθαίληζε, είηε γηα λα ζπλεξγαζηψ κε 

ηελ εξγαηηθή εζηία γηα ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, είηε κε κεγάιεο εηαηξείεο πνπ 

ζέινπλ λα θέξνπλ γθξνππ εδψ γηα λα θάλνπλ πξνγξάκκαηα, είλαη πξνυπφζεζε λα έρσ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΟΣ θαη επεηδή εγψ δελ ην έρσ, απηνκάησο απνθιείνκαη απφ ηέηνηεο δνπιεηέο. 

Ώπηφ ήηαλ έλα πξφβιεκα ην νπνίν ην αλαθάιπςα εθ ησλ πζηέξσλ. Πέξα απφ απηφ βξήθα πνιιά 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο. α δεκφζην έξγν δελ ην πξνζέμαλε, νχηε θαη ηα 

ζρέδηα ήηαλ απφ άλζξσπν πνπ ήμεξε ην ζέκα. Φάλεθε δειαδή φηη ήηαλ εξαζηηερληθά, ζρέδηα ζα 

έιεγα, γηαηί ιείπνπλ ζηνηρεηψδε πξάγκαηα. Έλα μελνδνρείν έρεη θάπνηεο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα κέζα ζηελ θνπδίλα ππάξρεη πξνδηαγξαθή γηα ρψξνπο εζηίαζεο, 

φηη πξέπεη λα είλαη επελδπκέλν κε πιαθάθηα. Β, απηφο δελ ήηαλ. 

Ώπηνί πνπ ην ζρεδίαζαλ δελ αζρνιήζεθαλ θαη ηδηαίηεξα. Ώπηφ θάλεθε θαη ζε δηάθνξα άιια 

πξάγκαηα πνπ ήηαλ πην ζνβαξά. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηδάθηα δελ ζρεδηάζηεθαλ κε ην ζσζηφ 

ηξφπν. ε έλα μχιηλν νίθεκα ην ηδάθη είλαη επηθίλδπλν πξάγκα. Άκα δε ζρεδηαζηεί ζσζηά έρεη 

ζπλέπεηεο. πσο θαη είρε. Πήξαλ δχν ζπηηάθηα θσηηά. Καη άιια πνιιά ηέηνηα. ε ζέκαηα 

ζέξκαλζεο, ζε ζέκαηα πξνδηαγξαθψλ, ην πσο έπξεπε λα θηηαρηνχλ ηα δίθηπα γηαηί είλαη κεγάιε 

έθηαζε, 45 ζηξέκκαηα, θαη ππάξρνπλ πνιχ κεγάια δίθηπα ππφγεηα, γηα ην ξεχκα, γηα ηε 

ζέξκαλζε, γηα ην ηειέθσλν γηα ηελ ηειεφξαζε. Ώπηά ινηπφλ δελ ζρεδηάζηεθαλ ζσζηά ελψ 

ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ φινη νη κεραληθνί ηηο μέξνπλ, εδψ δελ ηηο εθάξκνζαλ. Αελ μέξσ 

γηα πην ιφγν.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα; ----- 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;     

“Σν Ααζηθφ Υσξηφ ην έρεη θηηάμεη ην Τπ. Γεσξγίαο”  
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 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα; ----   

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   

“Δ θαηαζθεπή ηνπ Ααζηθνχ Υσξηνχ θφζηηζε πεξίπνπ 5.000.000€ ζην Τπ. Γεσξγίαο.”  

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;    

“Βπεηδή φηαλ ην πήξα δελ ήηαλ ζε ηειηθή κνξθή γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ρξεηάζηεθε λα επελδχζσ 

αξθεηά, θπξίσο ζε εμνπιηζκφ. Ώο πνχκε ζην κπαξ δελ είρε θαξέθιεο, ηξαπέδηα, κεραλέο, ςπγεία, 

έιεηπαλ πνιιά ηέηνηα πξάγκαηα. πλνιηθά ζηελ αξρή ρξεηάζηεθε λα επελδχζσ πεξίπνπ 60.000€ 

γηα λα  ζπκπιεξψζσ ζε εμνπιηζκφ.” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Θέισ λα θάλσ θάηη δηθφ κνπ ζηελ πεξηνρή. Έρσ δχν πξάγκαηα ζην κπαιφ κνπ. Ή ην έλα ή ην 

άιιν ζα θάλσ, εμαξηάηαη απφ ην ηη θεθάιαηα ζα βξσ. 

Σν έλα ζέιεη πάξα πνιχ κεγάια θεθάιαηα, πνπ δελ ηα έρσ άξα ζα πξέπεη λα βξσ επελδπηή. Ώλ 

βξσ επελδπηή, ζα θάλσ ην κεγάιν ζρέδην πνπ είλαη ην εμήο: λα θηηάμσ κηα κνλάδα κε πέηξηλα 

ζπίηηα, βηνθιηκαηηθά, πεξίπνπ φζν ην Ααζηθφ Υσξηφ αιιά ζα είλαη πέηξηλα, φρη μχιηλα, κε 

ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο κε ηνμηθά πιηθά ζην ρηίζηκν ησλ 

ζπηηηψλ, κε ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ήιην, 

γεσζεξκία θαη δηάθνξα ηέηνηα. Ώπηφ φκσο είλαη ην αθξηβφ ζρέδην, ην νπνίν έρεη έλα αξρηθά 

κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο αιιά έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

Μαθάξη λα ην θαηαθέξσ. Πάλησο ην πξνζπαζψ. Ώλ δε κπνξέζσ λα βξσ θεθάιαηα ζα θάλσ 

έλα πην απιφ, κε ιηγφηεξα ζπίηηα θαη πην απιά, φρη πέηξηλα, πην θηελά θαη αλ ήηαλ δπλαηφλ ζα 

ήζεια λα ηα έρσ θαη ηα δχν, θαη ην Ααζηθφ Υσξηφ θαη εθείλν. Σν έλα λα απεπζχλεηαη ζε πην 

λεαληθφ θνηλφ, πην adventure θαη ην άιιν ζε πην “θπξηιέ”.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη. Αελ κεηάλησζα παξφιν πνπ κπνξψ λα πσ φηη αλ απφ ηελ αξρή ήμεξα ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα 

ην έπαηξλα, δελ ζα ην έπαηξλα κε απηέο ηηο ζπκθσλίεο. πκθψλεζα λα δίλσ έλα κίζζσκα ην 

νπνίν ζήκεξα ζεσξφ φηη είλαη πνιχ πςειφ. πκθψλεζα ζεσξψληαο φηη λνηθηάδσ έλα 

μελνδνρείν πνπ κνπ είρε θαλεί ζηελ αξρή φηη είλαη πάξα πνιχ θαιφ. ηη δελ έρεη κεγάιν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, φηη είλαη γεξή θαηαζθεπή ή φηη δελ ζα επηζθεπάδσ ηα πάληα. Ώπφ απηή ηελ άπνςε 

κπνξψ λα πσ φηη αλ απνθάζηδα μαλά ηψξα κπνξεί θαη λα κελ ην έπαηξλα. Παξφια απηά φκσο 

δελ κεηάλησζα γηαηί απέθηεζα κηα εκπεηξία πνπ λνκίδσ φηη δε ζα κπνξνχζα αιιηψο λα ηελ 
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απνθηήζσ θαη επεηδή είρα ζην κπαιφ κνπ λα θηηάμσ έλα δηθφ κνπ θαηάιπκα ζα κνπ θαλεί 

πνιχηηκε, ππεξπνιχηηκε απηή ε εκπεηξία.” 

 

Πηζηεύεηε όηη είλαη δύζθνιν έλαο λένο άλζξσπνο λα έξζεη θαη λα επηρεηξήζεη εδώ, ζηελ 

πεξηνρή; 

“Βίλαη ιίγν δχζθνιν, απφ ηελ άπνςε φηη δελ έρεη ππνζηήξημε. Πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδεηο θαη 

ιίγν ηελ θαρππνςία ησλ ληφπησλ, φπσο ην αληηκεηψπηζα θαη εγψ θαη αθφκε ην αληηκεησπίδσ. 

Ώλ είλαη ληφπηνο είλαη ρεηξφηεξα γηαηί ηνλ δειεχνπλ. Ώλ είλαη εληειψο μέλνο κπνξεί λα ηνλ 

δερζνχλ θαιχηεξα.”  

 

Πηζηεύεηαη όηη ππάξρεη ρώξνο γηα άιιεο επηρεηξήζεηο; 

“Ναη, ππάξρεη ρψξνο, εηδηθά ηψξα πνπ έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ε πεξηνρή. Πξηλ ιίγα 

ρξφληα ήηαλ πνιχ δχζθνια. Θα έιεγα φηη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη βηψζηκε κηα επηρείξεζε 

αιιά φζν πεξλάεη ν θαηξφο ηφζν θαη γίλνληαη θαιχηεξα ηα πξάγκαηα. Καηαξρήλ έρνπλ 

δηπιαζηαζηεί ηα θαηαιχκαηα, νπφηε εθεί πνπ θάπνηε ζηελ πεξηνρή εξρφηαλ 100 επηζθέπηεο, δελ 

κπνξνχζαλ λα θηινμελεζνχλ πεξηζζφηεξνη, ηψξα πηζηεχσ φηη είλαη πάλσ απφ 300 απηνί πνπ 

κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ εδψ ζηελ πεξηνρή. Οπφηε απηφ παίδεη θάπνην ξφιν. Μπνξεί αο πνχκε 

θάπνηνο λα θάλεη κηα επηρείξεζε ζπκπιεξσκαηηθή ζε απηφ, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνπο 

επηζθέπηεο, αιιά αο κελ ηνπο πξνζθέξεη θαηάιπκα. Ώο θάλεη θάηη άιιν. Ώπηφ έρεη θαλεί κε 

θάπνηεο επηρεηξήζεηο κε παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα, γιπθά, καξκειάδεο θ.α. ζν 

απμάλνληαη ηα θαηαιχκαηα θαη ε επηζθεςηκφηεηα, ηφζν ππάξρνπλ αλάγθεο θαη γηα θαηλνχξγηεο 

άιιεο επηρεηξήζεηο, άιισλ εηδψλ, κε άιιεο ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή.” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη. Βγψ ζα ην πξφηεηλα γηα ηνλ εμήο ιφγν: ζηελ επαξρία, ζην ρσξηφ, έρεη πνιχ κηθξφηεξν 

θφζηνο δσήο. Οπφηε αο κε βγάδεη ηα ιεθηά πνπ γηα παξάδεηγκα βγάδεη ζηελ Ώζήλα, αιιά αλ ζε 

κηα πφιε ρξεηάδεηαη λα βγάδεη 1.500€ ζε έλα κήλα, γηα λα δήζεη, εδψ κπνξεί λα βγάδεη 500€ θαη 

λα δεη ην ίδην θαιά. Με θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Άξα ινηπφλ κπνξεί λα ην μεθηλήζεη γηαηί είκαη 

ζίγνπξνο φηη έρεη κέιινλ ε πεξηνρή. Σα επφκελα 20 ρξφληα γηα κέλα, ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθά 

γηα ηα Σδνπκέξθα.  

Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ζθεθηεί θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε βηνινγηθή γεσξγία γηαηί ππάξρνπλ 

εδψ πέξα θηήκαηα εγθαηαιειεηκκέλα, ζε αγξαλάπαπζε, εδψ θαη δεθαεηίεο. Άξα ινηπφλ ζίγνπξα 
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ζα κπνξνχζε λα θάλεη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα βνεζάεη ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα ηηο ηξνθνδνηεί κε πξντφληα. Μπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα 

δνπιεηά ζην ρσξηφ ζίγνπξα, θαη ην θαιφ είλαη φηη επηδνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. Άξα δελ είλαη 

ηφζν δχζθνιν.” 
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Καθελείν-κπαθάιηθν “Άθαλζνο”  

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Καηάγνκαη θαη θαηνηθψ ζηνπο Καιαξξχηεο.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν καγαδί απηφ ιεηηνπξγεί απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βγψ είκαη ε πέκπηε γεληά πνπ θξαηάσ 

απηφ ην καγαδί.” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Πξφθεηηαη γηα έλα θαθελείν – κπαθάιηθν ζην νπνίν ζεξβίξνπκε θαη ζπηηηθφ θαγεηφ  θαη είλαη 

αλνηρηφ φιν ην ρξφλν, θάζε κέξα.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Καηλνηφκν ζηελ πεξηνρή είλαη ηα παηδηά πνπ θάλνπλ rafting, φια ηα άιια είλαη ηα ίδηα φπσο 

ζπκβαίλνπλ παληνχ.” 

 

“Σα Σδνπκέξθα είλαη δχζθνιε πεξηνρή θαη γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε ηψξα πνπ έρεη θχγεη ν 

πεξηζζφηεξνο θφζκνο. Άξα απηνί πνπ κέλνπλ θάλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο γηαηί είλαη θαη δχζθνιε 

ζα κνξθνινγία εδάθνπο ε πεξηνρή, ρηφληα, πνιιέο κέξεο πξέπεη λα ζπληεξήζεηο κέζα ζην 

ζηάβιν ηα δψα, άξα νηθνλνκηθά αζχκθνξν. Οπφηε αξρίδεη θαη γέξλεη ε πιάζηηγγα πξνο ηνλ 

ηνπξηζκφ.” 

 

“Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ηψξα. Έγηλε ε Βγλαηία, έγηλε θαη έλαο άιινο δξφκνο ζχλδεζεο ησλ 

Καιαξξπηψλ θαη επξχηεξα ησλ Σδνπκέξθσλ πνπ πάεη πξνο ηε Θεζζαιία. Αφζεθε ην ηειεπηαίν 

θνκκάηη ηεο Βγλαηίαο, δφζεθε θαη έλα θνκκάηη εδψ ζην δηθφ καο δξφκν θαη αξρίδεη θαη έξρεηαη 

θφζκνο. Ρσηψληαο θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο εδψ ζηελ πεξηνρή, φλησο είδακε κηα δηαθνξά. 

Έξρεηαη θφζκνο γηα πιάθα απφ ηε Θεζζαινλίθε γηα λα πεη θαθέ ζηνπο Καιαξξχηεο ζε 2-3 

ψξεο.” 

 

“Άξα ινηπφλ, φζν θαηλνηφκα επηρείξεζε θαη λα είλαη κία, άκα δελ ππάξρεη ε ππνδνκή απφ ηελ 

άιιε πιεπξά δε γίλεηαη ηίπνηα.” 

 

“Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ πεξηνρή. Βθείλν πνπ εδψ δελ έρεη πξνρσξήζεη 

θαζφινπ είλαη ν αγξνηνπξηζκφο. Βγψ έθαλα έλαλ μελψλα θαη εληάρζεθα ζηνλ αγξνηνπξηζκφ 
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αιιά ηαιαηπσξήζεθα 3 ρξφληα κέρξη λα πίζσ θάπνηνπο ειίζηνπο ηη είλαη αγξνηνπξηζκφο. Μνπ 

έθεξαλ απίζαλα εκπφδηα.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Γελλήζεθα εδψ ζηνπο Καιαξξχηεο. πσο φια ηα παηδηά ηεο επαξρίαο καο ιέγαλ  «πάηε ζηελ 

πφιε λα κάζεηε γξάκκαηα, λα κάζεηε θακηά ηέρλε λα αλνίμεηε ηα ζηξαβά ζαο» γηαηί βιέπαλ φηη 

εδψ δελ ππήξρε θακηά πξνθνπή. Αξφκνη δελ ππήξραλ ηφηε, θψο δελ ππήξρε, έλα 

θνπηζνηειέθσλν θαη απηφ βάξαγε κηα θνξά ην κήλα. Γεληθά ήηαλ ν θφζκνο αθεκέλνο ζηελ 

ηχρε ηνπ. Παξφια απηά φκσο είρε πνιιά ελδηαθέξνληα. Θπκάκαη παηδία είρακε πάξα πνιιά 

έζηκα. Καη καζθαξάδεο ληπλφκαζηαλ θαη γατηαλάθη θάλακε θαη ζέαηξν, απφ φια απηά θάλακε. 

Έηζη ινηπφλ πήγα ζηελ Ώζήλα, είρα έλα μάδεξθν θαη κνπ ιέγαλ «ζα παο λα κάζεηο κηα 

θαηλνχξγηα δνπιεηά»… θαη έγηλα πξνγξακκαηηζηήο ην 1969. Ώπφ ηνπο πξψηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ζηελ Βιιάδα. 

ΐξήθα θαη δνπιεηά θαη δνχιεπα θαιά, αιιά φηαλ πήγα ζηελ Ώζήλα θάπνπ ηξφκαμα γηα λα πσ 

ηελ αιήζεηα. Βπαξρηνηφπνπιν, εθείλεο ηηο επνρέο ήηαλ θαη ε ρνχληα, δχζθνια ηα πξάγκαηα. 

Έιεγα φιν ζα θχγσ. Καη απηφ θξάηεζε 25 ρξφληα. Κάζε κέξα έιεγα αχξην ζα θχγσ. ζπνπ κε 

είραλ κάζεη ζηε γεηηνληά θαη ζηελ εηαηξεία πνπ δνχιεπα, δνχιεπα ζε κηα πνιπεζληθή. ινη 

μέξαλ φηη ππήξρε έλαο Ναπνιέσλ απφ ηνπο Καιαξξχηεο πνπ ζέιεη λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν ηνπ.  

Σν ’93 πξνο ’94 ζα πήγαηλε ν γηνο κνπ πξψηε δεκνηηθνχ. Οπφηε ιέσ ζηε γπλαίθα κνπ «ή ην 

θφβνπκε ην παξακχζη ή ζεθσλφκαζηε ηψξα θαη θεχγνπκε γηαηί αλ κπεη ν κηθξφο ζην ζρνιείν 

θαη αξρίζεη παξέεο, ην έλα- ην άιιν, δελ πξφθεηηαη λα θχγνπκε πνηέ». Καη έηζη, ην ήζειε θαη 

απηή, θαη απνθαζίζακε θαη θχγακε. Ώπηή βέβαηα κνηξαδφηαλ πεξηζζφηεξν ηα Γηάλλελα κε ηνπο 

Καιαξξχηεο  θαη εγψ ηνπο Καιαξξχηεο κε ηα Γηάλλελα. ηα Γηάλλελα έρσ ην εμνρηθφ κνπ. Σν 

παηδί έπξεπε λα πάεη ζρνιείν.” 

 

“ηαλ ήξζακε εδψ, εγψ μεθίλεζα ην καγαδάθη ηνπ παηέξα κνπ. Βίρε θάλα δχν ρξφληα πνπ είρε 

πεζάλεη ν παηέξαο κνπ θαη ην θξαηνχζε ε κάλα κνπ. Οπφηε βγήθε θαη απηή ζε ζχληαμε θαη καο 

εξρφηαλ θξίκα επεηδή είκαη ε πέκπηε γεληά πνπ θξαηάσ απηφ ην καγαδί θαη είπακε λα ην 

θξαηήζνπκε. Ήηαλ απφθαζε δηθή κνπ, δελ κε ψζεζε θαλέλαο λα ην θάλσ θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

έκεηλα θαη κνπ αξέζεη πάξα πνιχ εδψ.” 

 

“Σφηε δελ είρε θαη θαλέλα ρξφλν πνπ είρε γίλεη θαη ν δξφκνο θαη αξρίδεη δεηιά- δεηιά λα 

αλεβαίλεη θαη ν θφζκνο. Ήξζαλ εδψ θάηη δεκνζηνγξάθνη, αθνχζηεθαλ, άξρηζαλ θαη ηα άιια ηα 

ρσξηά λα θηλνχληαη θαη εγψ αξρίδσ ζηγά-ζηγά λα βάδσ θαη θαγεηφ θαη λα ρξεζηκνπνηψ ηα 
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δσκάηηα ηνπ παηξηθνχ κνπ. Μεηά αξρίζακε δεηιά-δεηιά ηα δσκάηηα, θαη είπακε φηη ηνπξηζηηθά 

ζα θάλνπκε απηφ, γηαηί είδακε φηη βγαίλεη κεξνθάκαην. Δ πξψηε ηδέα κεηά ήηαλ λα γίλεη έλαο 

μελψλαο γηαηί αλ έξζεη θφζκνο ζην ρσξηφ λα κπνξεί θάπνπ λα κείλεη. Μεηά βάιακε ην θαγεηφ 

εδψ θαη ην έλα έθεξε ην άιιν.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Βγψ θαη απαζρνιψ θαη κηα ππάιιειν” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Ώλ δελ ην ήζεια θαη δελ ήκνπλ βαζηά απνθαζηζκέλνο λα κείλσ εδψ 

ζα ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. Πξψηα- πξψηα ε κηθξή θνηλσλία είλαη πάξα πνιχ ζθιεξή. ηαλ ήξζα 

εδψ, νη ρσξηαλνί ακέζσο ζθέθηεθαλ φηη εδψ ή ηνλ θπλεγά ε αζηπλνκία ή είλαη άξξσζηνο ή 

είλαη θιέθηεο. Αελ κπνξεί φινη λα ζέινπλ λα πάλε ζηελ Ώζήλα θαη απηφο θεχγεη απφ εθεί θαη 

έξρεηαη ζηνπο Καιαξξχηεο. Κάηη ζπκβαίλεη. Γηα έλα ρξφλν δελ εξρφηαλ θαλέλαο ζην καγαδί. 

Οχηε κπήθα ζηε θπιαθή, δελ κε θπλήγεζε ε αζηπλνκία, δελ αξξψζηεζα θαη ηφηε θαηάιαβαλ φηη 

απηφο πξέπεη λα είλαη ηξειφο. Όζηεξα απφ 15 ρξφληα, ην θαηάιαβαλ θαη άξρηζαλ λα έξρνληαη 

ζην καγαδί.” 

 

“Ννκίδσ φηη κπήθε έλα ιηζαξάθη θαη απφ κέλα ζε απηή ηελ πεξηνρή. Ώθνχζηεθε. Ώιιά θπξίσο 

ήηαλ γηαηί έκεηλα εδψ πέξα. Σν ιάζνο πνπ γίλεηαη είλαη φηη πάξα πνιχο θφζκνο πνπ έρεη ηηο 

πξνζβάζεηο ζηε Ννκαξρία, έρεη ζίγνπξα ηελ θαηαγσγή  απφ ηελ πεξηνρή, θάλεη ην παηξηθφ έλα 

μελψλα. Έξρεηαη κηα θνξά ην αββαηνθχξηαθν θαη πξνζθέξεη θαθέο ππεξεζίεο.” 

 

“Βγψ γηα λα βγάισ ην κεξνθάκαην θάλσ έλα ζσξφ δνπιεηέο. Λίγν θαθελείν, ιίγν παληνπσιείν, 

ιίγν μελνδνρείν, ιίγν θνπλέιηα, ιίγν θφηεο, ιίγν έηζη, ιίγν αιιηψο γηα λα βγαίλεη ην 

κεξνθάκαην.” 

 

“Βδψ γίλεηαη κηα κεγάιε δεκία ζηα ρσξηά γηαηί νη άλζξσπνη πνπ έξρνληαη έρνπλ άιιν είδνο 

θνπιηνχξαο απφ απηή ησλ Καιαξξπηψλ. Άιια θαγεηά, άιιεο ζπλήζεηεο θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη 

έλα ζσξφ πξνβιήκαηα θαη δελ μέξεηο πψο λα αληηδξάζεηο. Κάπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειν 

επίπεδν κφξθσζεο, δελ ππάξρεη ζσζηφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο.” 
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 8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Απζθνιίεο ηψξα είλαη νη θαζεκεξηλέο, νη έθηαθηεο. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη πην βειηησκέλνη νη 

δξφκνη. Θα κπνξνχζε λα είρε βγεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηα Σδνπκέξθα, είηε ζε θιίλεο, είηε ζε 

παξνρέο, είηε ζε άιια πξάγκαηα. Πξφβιεκα επίζεο είλαη ν θαηξφο.” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;      “ρη (κφλν γηα ηνλ μελψλα)” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;    

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   ---- 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   ----- 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Βδψ κπαίλνπλ θαη άιια. Ο γηνο κνπ αο πνχκε είλαη ζε κηα ειηθία πνπ εγψ θνληεχσ λα βγσ ζηε 

ζχληαμε. Βγψ έρσ ζρέδηα. Με ηελ ειπίδα φηη ν γηνο κνπ ζα έξζεη ζθέθηνκαη λα απμήζνπκε 

θάπνηα δσκάηηα. Πάλησο ηα ζρέδηά κνπ είλαη γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Πξέπεη λα 

έρεηο πίζηε γηα θάπνηα πξάγκαηα.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“Καζφινπ. Μεηάλησζα πνπ δελ ήξζα πην γξήγνξα. Αελ μέξσ γηαηί δελ έθπγα πην γξήγνξα (απφ 

Ώζήλα). ηαλ ήξζα εδψ, δε θαληαδφκνπλ απηή ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ήζεια λα θάλσ κηα 

κνλάδα κε δψα, γειάδηα ζπγθεθξηκέλα. Πάσ ζηε Ννκαξρία θαη ιέσ φηη ζέισ λα εληαρηψ ζε 

θάπνην πξφγξακκα. Σφηε δελ ήηαλ νχηε έλαο Σδνπκεξθηψηεο, ην ’94 –’95, πνπ λα έρεη θάλεη 

αίηεζε γηα λα εληαρηεί ζε θάπνην πξφγξακκα. “Πνπ είλαη ξε νη Καιαξξχηεο;”, κνπ είπαλ,  “Ση 

ηα ζέιεηο ηψξα λα καο θέξεηο εθεί πάλσ.” ιε ε ηζηνξία ήηαλ φηη ηνπο μεβφιεπα. Με 

θαζπζηεξνχζαλ. Θα δνχκε θαη ζα δνχκε θαη πέξαζαλ 2-3 ρξφληα θαη ηέινο. Ώιιηψο ζα είρα 

θάλεη κνλάδα κε γειάδηα. Ώπηφ ήηαλ ην φλεηξφ κνπ. Μεηά ήξζε ν ηνπξηζκφο.” 

 

“Αελ έρσ κεηαληψζεη γηα πνιινχο ιφγνπο. Πξψηα – πξψηα ζηελ Ώζήλα δεηο ζε ηφζα 

εθαηνκκχξηα θφζκν θαη δελ ζε μέξεη θαλέλαο, εδψ κε έρεη κάζεη φινο ν θφζκνο. πλάδειθνη, 

πειάηεο, επηζθέπηεο. πσο φια ηα επαγγέικαηα έρεη ηηο πίθξεο θαη ηηο αγσλίεο ηνπ. Ώξθεί λα 

είζαη ηίκηνο ζηε δνπιεηά ζνπ. ηα Σδνπκέξθα ηψξα απφ φια βξίζθεηο. Καη θαγεηφ θαη δηακνλή 

θαη λα πεξπαηήζεηο θαη rafting θαη πνιιά άιια.” 
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14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη. Βγψ θαηαξράο είκαη αηζηφδνμνο άλζξσπνο απφ ηε θχζε κνπ. Ννκίδσ φηη ε επαξρία έρεη 

απηή ηε ζηηγκή δπλαηφηεηεο λα ηαΎζεη θφζκν, αξθεί λα πξνζαξκνζηεί θαλείο ζηελ πεξηνρή. Ώλ 

εξρφκνπλ εγψ θαη έιεγα φηη ζα πάσ ζηνπο Καιαξξχηεο θαη ζα δνπιέςσ ζαλ πξνγξακκαηηζηήο 

ζήκεξα ζα πεηλνχζα. Βίπα ζα γπξίζσ ζειίδα.” 

 

“ίγνπξα έλαο λένο κπνξεί λα ζηαζεί εδψ γηαηί θαη έρνπλ βειηησζεί θάπσο νη δξφκνη θαη έρνπλ 

αθνπζηεί πιένλ ηα Σδνπκέξθα θαη νη πξνζβάζεηο, ηειεθσληθέο, internet, είλαη θαιχηεξεο, νπφηε 

κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Καη δελ είλαη απαξαίηεην ληε θαη θαιά λα 

γίλεη γηδνβνζθφο. Θα κπνξνχζε λα θάλεη έλα ζσξφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ζα κπνξνχζε λα δήζεη. Καη 

λα δήζεη πάξα πνιχ φκνξθα. Βγψ αλεπηθχιαθηα ην πξνηείλσ, αξθεί λα ην πηζηέςεη κέζα ηνπ.” 

 

“Τπάξρεη απηή ηε ζηηγκή ε ζπγθπξία πνπ βνεζάεη ζην λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο κηα επηρείξεζε 

ζηα Σδνπκέξθα.” 

 

“Βίκαη ππέξ ηεο ήπηαο αλάπηπμεο. Πηζηεχσ φηη ζε απηά ηα κέξε ε θηελνηξνθία κπνξεί λα 

θαίλεηαη φηη είλαη παξαδνζηαθφ επάγγεικα αιιά ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ πεξηνρή. Να 

γίλνπλ κηθξέο κνλάδεο.” 

 

“Θα κπνξνχζε λα ππάξρνπλ άηνκα εδψ πνπ λα βνεζάλε ηνπο επηζθέπηεο ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ιελ δηάθνξα ηζηνξηθά ζηνηρεηά. Βίλαη θαη απηά κηθξά επαγγέικαηα πνπ 

καδί κε θάηη άιιν ζα κπνξνχζε λα δήζεη θάπνηνο. Ώιιά είκαη ηεο άπνςεο φηη ζε απηά ηα κέξε 

δελ πξέπεη λα γίλνληαη βίαηα πξάγκαηα. Θα πξέπεη λα έρνπκε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο φρη 

κνλάρα ζην ρξήκα αιιά θαη ππνζηήξημε εζηθή.”  
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Ξελνδνρείν “Σεισλείν” 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Καηάγνκαη απφ ηελ Πιαηαλνχζα.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 2008” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Σν μελνδνρείν έρεη σο θχξην ζέκα ηεο δηαθφζκεζεο ην ςσκί. Αηαζέηεη 11 δηαθνξεηηθά 

δσκάηηα, κπαξ θαη εζηηαηφξην θαη απνηειεί ηε βάζε εηαηξείαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία 

νξγαλψλεη θαη πινπνηεί αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, φπσο πεδνπνξία, rafting ζηνλ 

Άξαρζν θαη ηνλ Καιαξξχηηθν, ηππαζία, rappel, ηνμνβνιία θ.ά.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“ην μελνδνρείν δε ζεσξψ φηη ππάξρεη θαηλνηφκν ζηνηρείν. Έλα μελνδνρείν είλαη έλα 

μελνδνρείν. Ώπηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη θαηλνηφκν ζηνηρείν είλαη φηη εκείο 

πινπνηνχκε θαη φιεο ηηο άιιεο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Αειαδή ην μελνδνρείν απνηειεί θαη 

ηε βάζε εηαηξείαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ,  ε νπνία νξγαλψλεη θαη πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο rafting πεδνπνξίεο, αλαξξίρεζε θ.ά. ζηελ πεξηνρή. Βίλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεηο ην 

θαηλνηφκν ζηνηρείν θαη ην πξσηνπνξηαθφ.” 

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Σν rafting θαη φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ην ρφκπη κνπ. ηαλ ζηακάηεζα θαη είπα φηη 

δε ζέισ λα είκαη ππάιιεινο θάπνπ, είπα φηη ζα θάλσ κηα επηρείξεζε. Σν πξψην πξάγκα πνπ 

ζθέθηεθα ήηαλ λα θάλσ ην ρφκπη κνπ δνπιεηά. Έηζη γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα. Ήηαλ πξάγκαηα 

ηα νπνία ηα είρα δνθηκάζεη, ηα ήμεξα. Σν 2005 ε επηρείξεζε κε ην rafting γέλλεζε ηελ αλάγθε 

γηα ην μελνδνρείν. Δ αλάγθε γελλήζεθε σο εμήο: κεηά ην rafting πάληα φινη νη άλζξσπνη 

θαζφηαλ, ζπδεηάγαλε γη απηήλ ηελ εκπεηξία, έπηλαλ ην ηζηπνπξάθη θαη ε θνπβέληα κε ην 

ηζηπνπξάθη έθεξλε ηε γλψζε γηα ηα πξάγκαηα ηεο πεξηνρήο. Έηζη αθξηβψο γελλήζεθε ε ηδέα γηα 

ην μελνδνρείν.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“πλνιηθά απαζρνιψ 6 άηνκα αιιά ην κφληκν πξνζσπηθφ είλαη 4.” 
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7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Αελ ππάξρνπλ εξγαηηθά ρέξηα ζην ρσξηφ. Ώπηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ έρνπκε θαη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ rafting θαη εδψ ζην μελνδνρείν. Βίλαη κεγάιν πξφβιεκα. ηαλ δελ ππάξρεη 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, φηαλ δελ ππάξρνπλ λένη άλζξσπνη γηα λα δνπιέςνπλ, ην θφζηνο απμάλεη 

γηαηί ζα πξέπεη λα παίξλεηο θάπνηνλ θαη λα ηνλ πιεξψλεηο πνιχ αθξηβά ή ζα πξέπεη λα παίξλεηο 

θάπνηνλ θαη λα ηνλ πιεξψλεηο ζπλέρεηα είηε ηνλ ρξεηάδεζαη είηε δελ ηνλ ρξεηάδεζαη. Έλα 

πξφβιεκα δειαδή είλαη φηη δελ ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα παξνρή ππεξεζηψλ.” 

“Σν 1997 αζρνιήζεθα επαγγεικαηηθά κε ην rafting θαη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έγηλα 

κέηνρνο κηαο κεγάιεο παλειιαδηθήο εηαηξείαο. Σν 2001 έθηηαμα ηε δηθή κνπ εηαηξεία ηε “Via 

Natura”. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ είρα ην 2001 ήηαλ πάξα πνιιά. Ώπηέο νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ πάληα θφζκν 

λα δνπιεχεη. Αελ είλαη κηα επηρείξεζε πνπ κπνξείο λα ηελ θάλεηο κφλνο ζνπ. Ώπηφ ήηαλ ην 

πξψην κεγάιν πξφβιεκα θαη έγηλε αθφκα κεγαιχηεξν φηαλ νη άλζξσπνη πνπ ήζεια λα 

δνπιέςνπλ έπξεπε λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα. Σειηθά κπφξεζα θα βξήθα ηέζζεξα παηδηά 

απφ ηελ πεξηνρή, ηα εθπαίδεπζα θαη αθφκα ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο είλαη έηζη.” 

 

“Οη επηρεηξήζεηο εδψ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα είλαη επέιηθηεο αλ ππάξρεη ληφπην 

δπλακηθφ, είηε εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη απηφ είηε θαηαλαισηηθφ. Πξέπεη λα είλαη ν άλζξσπνο 

ζην θέληξν ηεο αλάπηπμεο. Σα Σδνπκέξθα ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ έηζη. πγθξηηηθά 

ηψξα, ηα Γαγνξνρψξηα είλαη ρσξηά, πιελ ελφο δχν, πνπ δελ έρνπλ κφληκε δσή. ια ηα άιια 

έρνπλ δσή απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί πέξα. ε αληίζεζε, ζηα Σδνπκέξθα 

δελ ππάξρεη θαλέλα ρσξηφ πνπ λα κελ θαηνηθείηαη, αιιά φζν είλαη παξακειεκέλνη νη θάηνηθνη 

απηήο ηεο πεξηνρήο, δπζηπρψο δπζθνιεχνπλ νη ζπλζήθεο θαη δελ γίλεηαη θαη ε πεξηνρή 

ειθπζηηθή γηα ην λέν θφζκν. Ώπηφ είλαη κεγάιν πξφβιεκα. 

Αελ ζα ήηαλ ειθπζηηθφ έλαο πνιηηηθφο Μεραληθφο λα είρε ην γξαθείν ηνπ εδψ ζηελ πεξηνρή? 

Σψξα κε ην internet έρεηο ακεζφηεηα παληνχ. Πνιιέο δνπιεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ εδψ 

πέξα.” 

 

“Απζηπρψο φκσο ηα ηξία παηδηά δνπιεχνπλ θαη ζηα Γηάλλελα, αλαδεηνχλ ην κεξνθάκαην ηεο 

εβδνκάδαο εθεί θαη ην αββαηνθχξηαθν έξρνληαη λα δνπιέςνπλ εδψ.”  

 

“ηαλ μεθίλεζα γηα λα θηηάμσ ην μελνδνρείν κε ζηακαηήζαλε, δελ ζέιαλε. Οη άλζξσπνη φιεο 

ηηο θαηλνχξγηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο θνηηάλε κε θαρππνςία. Ήηαλ θησρνί άλζξσπνη. Ο 

παξάγνληαο άλζξσπνο ζηα Σδνπκέξθα είλαη ε πξψηε δπζθνιία.” 
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“Σν μελνδνρείν δελ επλνεί ην αξρηθφ καο φξακα. Αελ επλνεί ην rafting. Βίλαη ιίγν πην πνηνηηθφ. 

Σν rafting δελ ζέιεη ηφζν πνιχ πνηνηηθή ππνδνκή. Θα κπνξνχζε λα είλαη έλα πην απιφ 

μελνδνρείν.” 

 

“Ο θφζκνο πνπ ζα έξζεη πξέπεη λα αλαβαζκίζεη θαη πνηνηηθά ηελ πεξηνρή φρη κφλν πνζνηηθά. 

Πξέπεη λα ππάξρεη πιεζψξα επαγγεικάησλ, δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ. Να ππάξρεη 

αληαγσληζκφο.” 

“Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ είλαη φηη ην θξάηνο εληειψο 

ππνθξηηηθά κηιάεη γηα ηελ χπαηζξν. Σάρα αλαπηχζζεη, αιιά ηίπνηα δελ αλαπηχζζεηαη.”  

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα; 

“Σψξα νη δπζθνιίεο είλαη νη θαζεκεξηλέο.” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;      “λαη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;   “ΟΠΏΏΥ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   “60% ζηα 440.000€  δειαδή επηδνηεζήθακε 265.000€” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   “Πεξίπνπ 900.000€” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Έρσ πνιιά ζρέδηα. Έρσ αγνξάζεη απέλαληη ζην πνηάκη κηα έθηαζε. Βθεί ζέισ λα θάλσ έλα 

πξφηππν (ρψξν). Θέισ λα θάλσ κηα πξσηνπνξηαθή βάζε γηα ην rafting. Ώιιά αλ δελ 

νξηνζεηήζνπλ ην πνηάκη, αλ δελ δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο δελ γίλεηαη ηίπνηα. Σν πην 

δχζθνιν είλαη λα βξεηο ηελ ηδέα. Βγψ έρσ ηελ ηδέα θαη δελ κπνξψ λα ηελ πινπνηήζσ.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη, δελ κεηάλησζα. Έρεηο έλα αθίλεην. Έρεηο κηα πεξηνπζία, άζρεηα αλ απηφ ζα δνπιέςεη ή 

φρη. Ώλ φκσο απηή ηελ επηρείξεζε ηελ έθηηαρλα ζηα Γηάλλελα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά, ζα δνχιεπα 

πεξηζζφηεξν. Έρσ θαη κηα ζθέςε φηη ίζσο έθαλα θαη ιάζνο. Ήηαλ πνιιά ηα ρξήκαηα.” 

“Τπάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ δελ ζε θάλνπλ λα κεηαληψλεηο αιιά ζε πξνβιεκαηίδνπλ. ε 

θάλνπλ λα ιεο «αλ απηή ηελ επηρείξεζε ηελ είρα αιινχ;» 
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14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη, ζα πξφηεηλα ζε θάπνηνλ λα έξζεη θαη λα επηρεηξήζεη εδψ. Με φηη πην παξάμελε ηδέα έρεη.” 
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Ξελώλαο “Σν Γεθύξη ηεο Πιάθαο”  

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Καηάγνκαη απφ ηελ Πιαηαλνχζα.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;  “Σν 2005” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Σν ζθεπηηθφ ήηαλ λα γίλεη κηα θάζεηε επηρείξεζε. Αειαδή λα έξρεηαη ν επηζθέπηεο ζηελ 

πεξηνρή θαη λα βξίζθεη φηη κπνξεί λα θαληαζηεί απφ δξαζηεξηφηεηεο. Ώπηφ ελλνψ θάζεηε 

επηρείξεζε, δειαδή λα έξζεη ν επηζθέπηεο, λα κπνξεί λα θηινμελεζεί, λα έρεη ην θαγεηφ ηνπ θαη 

λα κπνξεί λα παίξλεη κέξνο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, rafting, πεδνπνξία, canoe ζε ιίκλε, 

αλαξξίρεζε, φια απηά. Γχξσ απφ ην μελνδνρείν έρεη ζηεζεί πίζηα αλαξξίρεζεο θαη επίζεο νη 

επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ηνμνβνιία.” 

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Θεσξψ φηη κηα επηρείξεζε γηα λα ζηεζεί ζσζηά πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά απφ πξηλ ην 

πψο ζα ιεηηνπξγήζεη. Μηα επηρείξεζε ζηα Σδνπκέξθα γηα λα δνπιέςεη ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ 

κε απηήλ απηνί πνπ ηελ έρνπλ, λα έρνπλ γλψζε ηεο πεξηνρήο θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

δηνξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο. Πφζα βξάδηα ζα έξζεη θάπνηνο λα θάηζεη ζην πνην σξαίν 

πέηξηλν ρσξηφ; Έλα; Αχν; Μεηά; Ώπφ θεη θαη πέξα; Ση ζα θάλεηο; Θα ην δεηο, ζα ην 

πεξπαηήζεηο, ζα θαο θαη κεηά ηέινο. Αελ ζα ήηαλ σξαίν λα θάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο; Να 

κπνξνχζε λα θαζίζεη ν επηζθέπηεο θαη κηα ή δχν βδνκάδεο. Έξρνληαη θαη άλζξσπνη απφ ην 

εμσηεξηθφ γηα πεδνπνξίεο, γηα πνδήιαην, θαη θάζνληαη δπν βδνκάδεο.  

Πέξα απφ θεη έρνπκε αζρνιεζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 

βησκαηηθήο κάζεζεο. Έρνπκε θηηάμεη έλα πξφγξακκα πνπ ιέγεηε ΐΕΩ.ΜΏ πνπ απεπζχλεηε ζε 

παηδηά, ζε καζεηέο ζρνιείσλ, γπκλαζίνπ – ιπθείνπ θαη ν ζηφρνο καο είλαη λα ηνπο θέξνπκε ζε 

επαθή κε ηε θχζε. Πψο είλαη λα πεξπαηάκε ζηε θχζε, πσο ηξέθνληαλ παιηά εδψ ζηελ πεξηνρή, 

καζαίλνπκε δχκσκα ςσκηνχ, κειηζζνθνκία, ηα βαζηθά πξάγκαηα γηα κηα πεδνπνξία, γηα κηα 

αλαξξίρεζε, γηα έλα πνδήιαην βνπλνχ, πσο ςάξεπαλ παιηά θαη φια απηά. Αειαδή λα 

μαλαέξζνπλ θνληά ζηε θχζε ηα παηδηά ηεο πφιεο.” 

 

Σνπο αξέζεη; 

“Βληππσζηάδνληαη. Σνπο αξέζεη πνιχ. Πέξπζη μεθηλήζακε έλα πξφγξακκα ην «Πάκε Ήπεηξν» 

θαη πήγε πάξα πνιχ θαιά. Οπζηαζηηθά είλαη κηα ζπλέρηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 
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θάλνπλ ζην ζρνιείν, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δηαθνπψλ ηνπ θαινθαηξηνχ. Θα ην ζπλερίζνπκε. 

Ώπηφ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (trekking Hellas), ε νπνία έρεη 

ηε βάζε ηεο ζην μελνδνρείν. Δ ζπλεξγαζία είλαη ζεκαληηθή. Ώλ δελ ζπλεξγαζηείο θαη 

πξνζπαζήζεηο λα θάλεηο κφλνο ζνπ φια απηά ηα πξάγκαηα, θάπνηα ζηηγκή έξρεηαη ε θνχξαζε 

θαη ηα εγθαηαιείπεηο φια. Οπφηε ζεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία.”  

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Αξαζηεξηνπνηνχκαζηε πνιιά ρξφληα ζηελ πεξηνρή κε κηα εηαηξεία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(Trekking Hellas) κε rafting, πεδνπνξίεο, αλαξξίρεζε θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παιηφηεξα δελ ππήξραλ πνιιά θαηαιχκαηα ζηελ πεξηνρή πνπ λα κπνξνχζαλ λα θηινμελήζνπλ 

ηνλ θφζκν πνπ εξρφηαλ λα θάλεη δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ήξζε ε ηδέα γηα ην μελνδνρείν. Δ ηειηθή 

ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ ήηαλ επηινγή κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ 

Εσαλλίλσλ πνπ κε νδήγεζαλ λα ςάμσ, λα βξσ θαη λα αγνξάζσ ζηελ Πιάθα ην ρψξν ηνπ 

μελνδνρείνπ.” 

 

“Δ θηινζνθία ήηαλ λα είλαη ην μελνδνρείν ε αθεηεξία θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ rafting, πνπ είλαη 

ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη λα είλαη ζε θνκβηθφ ζεκείν πνπ λα βνεζάεη ηνπο 

επηζθέπηεο λα πεγαίλνπλ θαη ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο.”  

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     “5 άηνκα” 

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“ηελ αξρή είρακε πάξα πνιιέο δπζθνιίεο. Κπξίσο γξαθεηνθξαηηθέο. Πψο ζα ζηεζεί ην 

μελνδνρείν, λα πάξνπκε ηηο άδεηεο, ρξεηαδφηαλ γηα παξάδεηγκα 400 κέηξα επζεία κπξνζηά απφ 

ην μελνδνρείν. Αελ ππάξρεη ηέηνηα επζεία ζηα Σδνπκέξθα. Πξνζπαζνχζα λα ηνπο εμεγήζσ φηη 

θάηη ηέηνην είλαη παξάινγν. 

Έλα άιιν σξαίν παξακχζη ήηαλ απηφ κε ηηο επηδνηήζεηο. Με ην 60% ηεο επηδφηεζεο. 

Βπηδνηνχληαλ ην 60% ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, ζηα 430.000€.  

Ώπηά ήηαλ ηα βαζηθά αγθάζηα γηα λα ζηεζεί ην μελνδνρείν. ηήζεθε θαη ηψξα δνπιεχεη πάξα 

πνιχ θαιά.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Οη δπζθνιίεο ηψξα δελ είλαη πνιιέο. Βίλαη θαζεκεξηλέο. ια έρνπλ κπεη ζε κηα ζεηξά.” 

 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     165 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;      “λαη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;   “ΟΠΏΏΥ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   “60% ησλ 440.000€” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   “Πεξίπνπ 800.000€” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“θεθηφκαζηε λα θάλνπκε κηα επέθηαζε ηνπ μελνδνρείνπ ψζηε λα κπνξνχκε λα θαιχςνπκε έλα 

ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν 50 ζέζεσλ. Ώπηφο είλαη ν ζηφρνο καο. Γηαηί έλα γθξνππ φηαλ έξρεηαη 

εθδξνκή ζέιεη λα είλαη φιν καδί. Δ δηάζπαζε ελφο γθξνππ είλαη πνιχ δχζθνιε.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη, δελ κεηάλησζα. Ώπηέο είλαη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη κέζα ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο δσήο ζνπ. Έθαλα θάηη πνπ κνπ άξεζε θαη κνπ αξέζεη αθφκα θαη ραίξνκαη γη απηφ. Βίλαη 

ήζπρα, επραξηζηηέκαη κε ηνλ θφζκν, θάλσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κνπ αξέζνπλ φπσο πεδνπνξία 

θαη rafting.” 

 

“Βίλαη πνιιά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πεξηνρή. Ώπνγνεηεχεζαη κεξηθέο θνξέο 

φηαλ βιέπεηο φηη δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Αελ ππάξρεη ζρεδηαζκφο.  

Βκείο ζην μελνδνρείν θαζαξίδνπκε θάζε ρξφλν δηάθνξα κνλνπάηηα. Έλα κνλνπάηη ην ρξφλν 

κπνξνχκε λα θαζαξίδνπκε. Ώλ ην θάζε μελνδνρείν ή ε θάζε επηρείξεζε ρξεκαηνδνηνχζε ην 

θαζαξηζκφ ελφο κνλνπαηηνχ ην ρξφλν, ηψξα ζα είρακε έλα κεγάιν δίθηπν κε πξνζβάζηκα 

κνλνπάηηα θαη ζα ήηαλ πνιχ θαιφ γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. Αελ έρεη κεγάιν θφζηνο.”   

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ναη, αλ έρεη φξεμε γηα ηξέμηκν. Τπάξρεη ρψξνο. Δ πεξηνρή αληέρεη αθφκα πνιιέο επηρεηξήζεηο. 

Σψξα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ παξάιιεια κε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη άιιεο κνξθέο 

δξαζηεξηνηήησλ. Έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθηεί ν ηνκέαο ηεο θηελνηξνθίαο πνπ ήηαλ ε βαζηθή 

ελαζρφιεζε παιηά ζηα Σδνπκέξθα. Μνλάδεο κεηαπνίεζεο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ δελ 

ππάξρνπλ.” 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     166 

“Ννκίδσ φηη ππάξρεη ρψξνο αξθεί λα έρεηο φξεμε. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ έξζεη 

ζηελ πεξηνρή γηα παξάδεηγκα απφ ηελ Ώζήλα θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη πάλε πάξα πνιχ 

θαιά.” 

“Ο θφζκνο έρεη θαηλνηφκεο ηδέεο. Έρεη επελδχζεη θαη επελδχεη αξθεηά ζηελ πεξηνρή. Γηα κέλα 

ην θξάηνο δελ έρεη θαηλνηφκεο ηδέεο. Έξρεηαη πνιχ πίζσ απφ ηνπο επελδπηέο ζηελ πεξηνρή. Οη 

πξνζβάζεηο ζηελ πεξηνρή έρνπλ κείλεη πνιχ πίζσ.” 
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Μηθξό Τδξνειεθηξηθό Έξγν Καηαξξάθηε 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);  

“Ναη. Καηάγνκαη θαη θαηνηθψ ζηνλ Καηαξξάθηε.”  (ηδηνθηήηεο Ώζήλα) 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

“Σν ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005.” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Σν ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε είλαη έλα κηθξφ πδξνειεθηξηθφ έξγν ζε ηζρχ 2,4 MW θαη παξαγφκελε 

ελέξγεηα αλά έηνο 8,5 GWh. ΐξίζθεηαη ζην Αεκνηηθφ Αηακέξηζκα ηεο γάξαο ζην Αήκν 

Ώγλάλησλ. Βίλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Βιιάδα ην νπνίν έρεη ηξείο πδξνιεςίεο.”  

 

4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηε γάξα είλαη φηη είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ 

Βιιάδα ην νπνίν έρεη ηξείο πδξνιεςίεο. Δ ηξίηε πδξνιεςία πέθηεη κέζα ζηε δεχηεξε θαη ε 

δεχηεξε ζηε ζπλέρεηα πέθηεη κέζα ζηε δεμακελή θφξηηζεο φπνπ έξρεηαη θαη ε πξψηε πδξνιεςία 

κε αγσγφ, θαη απφ ηε δεμακελή θφξηηζεο κεηά θεχγεη αγσγφο πξνζαγσγήο 1.800 m πνπ 

θαηαιήγεη ζην ζηαζκφ. Δ κνλαδηθφηεηά ηνπ είλαη φηη έρεη ηξείο πδξνιεςίεο θαη φηη πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ ηα δπν PLC (κνλάδεο απηνκαηηζκψλ), ην κελ ηεο θεληξηθήο δεμακελήο κε απηφ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα λα δνπιέςεη αξκνληθά ην εξγνζηάζην, γηα λα έρεη ηελ παξαγσγή θαη λα 

ξπζκίζεη θαη ηα λεξά απφ ηηο πδξνιεςίεο. Σν έξγν ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη έρεη δπλαηφηεηα 

ηειεπηηήξεζεο. Μπνξψ αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβσ απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη κνπ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο επί ηνπ έξγνπ έρεη εγθαηαζηαζεί φινο ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ξχζκηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ έξγνπ. 

Βπίζεο ην έξγν δελ έρεη θαζφινπ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Οχηε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, 

νχηε ζηε ρισξίδα, νχηε ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο. Γηαηί παξφιν πνπ παίξλνπκε λεξφ απφ ηα 

ξέκαηα, ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα αθήλεη νηθνινγηθέο παξνρέο, νη νπνίεο βγαίλνπλ 

απφ ην κέζν φξν κεηξήζεσλ ηεο πεληαεηίαο θαη ην ειάρηζην λεξφ ηνπ κελφο επηεκβξίνπ. Ώπηφ 

είλαη de facto θαη γίλεηαη γηα λα κελ έρνπκε ζηεγλφ ην ξέκα κεηαμχ πδξνιεςίαο θαη 

εξγνζηαζίνπ. Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο έρνπκε κεδέλ. 

Σέινο, ηα δχν πδξνειεθηξηθά δίλνπλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή, πξάγκα ζεκαληηθφ αθνχ 

βξηζθφκαζηε ζε έλαλ νξεηλφ φγθν κε ζρεδφλ κεδεληθέο ζέζεηο εξγαζία.” 
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5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Δ εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη έμη 

πδξνειεθηξηθά ζε ελέξγεηα. Βίλαη ζηνλ Παξλαζζφ, είλαη ζηελ Δγνπκελίηζα, είλαη ηα δηθά καο 

εδψ (Σδνπκέξθα), είλαη ζηε Φιψξηλα θαη ζηε Αξάκα. Ώζρνιείηαη κε ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο.  

Δ αξρηθή ηδέα γελλήζεθε απφ ηα πνιιά λεξά πνπ έρεη ε πεξηνρή. Τπάξρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

λεξνχ θαη ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, πνπ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ 

κεγάιεο παξαγσγέο. Γη απηφ θαη ην εξγνζηάζην ζηε γάξα είλαη ζηα 2,4 MW απηή ηε ζηηγκή.” 

 

6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;      

“2 άηνκα ζην ΜΤΔΒ Καηαξξάθηε ζηε γάξα” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε ζηελ αξρή ήηαλ θπξίσο ζηε πξνζπάζεηα καο λα 

πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ. Να κελ ην θαηαζηξέςνπκε. Να κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηηο 

κηθξφηεξεο δπλαηέο παξεκβάζεηο γηα λα κελ αιινηψζνπκε ην ηνπίν ηεο πεξηνρήο.” 

“Απζθνιίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο δελ ππήξμαλ πνιιέο. Πξνζπαζήζακε 

ζαλ εηαηξεία απφ ηελ αξρή λα δψζνπκε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ην θαιχηεξν 

απνηέιεζκα. ηελ αξρή είρακε θάπνηεο αληηδξάζεηο, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη λφκηδαλ φηη ζα 

γίλνπλ κηθξά θξάγκαηα θαη ιηκλνδεμακελέο. ηαλ ε εηαηξεία ηνπο εμήγεζε φηη δελ ζα γίλνπλ 

ιηκλνδεμακελέο θαη φηη ζα γίλεη κηα ηνκή κέζα ζην πνηάκη, ε νπνία ζα καδεχεη ην λεξφ ζε 

αγσγφ, κπφξεζαλ θαη θαηάιαβαλ φηη δελ ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη 

γη απηφ ην ιφγν κεηά δελ είρακε αληηδξάζεηο. Δ εηαηξεία έδσζε πάξα πνιχ θαιέο απνδεκηψζεηο 

ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ην έξγν επεξέαδε ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.” 

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Σψξα δελ αληηκεησπίδνπκε θακία δπζθνιία. Ίζα – ίζα πνπ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη 

πάξα πνιχ θηιηθνί πξνο εκάο πξνζσπηθά θαη πξνο ηελ εηαηξεία. Καηάιαβαλ πιένλ φηη δελ 

ελνρινχληαη απφ θάπνπ. Ίζα – ίζα αμηνπνηνχλ πξάγκαηα ηα νπνία δε ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηήζνπλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην εξγνζηάζην ηνπ Καηαξξάθηε, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, πνπ είλαη 280m απφ ηελ θεληξηθή δεμακελή ζην εξγνζηάζην πνπ 

θαηαιήγεη ν αγσγφο πξνζαγσγήο, κπνξέζακε θαη δψζακε κε έμνδα ηεο εηαηξείαο λεξφ ζε 

θάπνηα θηήκαηα ζηε γάξα ηα νπνία δελ πνηηδφληνπζαλ πνηέ. Με έμνδα ηεο εηαηξείαο θάλακε 
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αγσγφ απφ ην εξγνζηάζην πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη έηζη κπφξεζαλ απφ πέξζη 

λα αμηνπνηήζνπλ ηα θηήκαηά ηνπο θαη λα θπηέςνπλ.” 

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο;      “λαη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα  “Ώληαγσληζηηθφηεηα” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;   “Σν 60%” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;  “ 3.500.000 € θφζηηζε ζπλνιηθά ην 

έξγν.” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Σα ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο είλαη πάξα πνιιά. Βίλαη κηα εηαηξεία ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη κε πνιχ ηαρείο ξπζκνχο θαη είλαη πγηήο νηθνλνκηθά, ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

Βδψ ζηελ πεξηνρή, ε εηαηξεία ζα μεθηλήζεη έλα έξγν ζηελ πεξηνρή ησλ Ώγλάλησλ απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2010. Πξφθεηηαη γηα έλα πδξνειεθηξηθφ ην νπνίν ζα είλαη ζηα 1,2 MW.” 

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“Πξνθαλψο φρη.” 

 

14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Σα Σδνπκέξθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ είλαη ζε αικαηψδε αλάπηπμε απφ ην 2003 θαη κεηά. 

Πξνζθέξεηαη γηα πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά πάλσ ζην θνκκάηη ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Ώπφ ην 2003 θαη κεηά ν ηνπξηζκφο ρξφλν κε ην ρξφλν αλεβαίλεη. ε απηφ βέβαηα 

έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ θαη ε Βγλαηία Οδφο. Θα πξφηεηλα ζε έλα λέν άλζξσπν λα έξζεη θαη 

λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Τπάξρεη ρψξνο ζηελ πεξηνρή γηα 

επηρεηξήζεηο, αξθεί θάπνηνο λα ην ζέιεη θαη λα ην πηζηέςεη.”   
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Ξελνδνρείν Ξελείνλ 

 

1. Δίζηε από ηελ πεξηνρή (θαηαγσγή ή θαηνηθία);   

“Καηάγνκαη θαη κεγάισζα ζηελ Σζφπεια.” 

 

2. Πνην έηνο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο;   

 “Αεθέκβξην ηνπ 2005” 

 

3.  Μπνξείηε  λα  θάλεηε κηα πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;  

“Βίλαη έλαο μελψλαο, πνπ έγηλε μελνδνρείν, θηηαγκέλνο απφ πέηξα, μχιν θαη ζίδεξν. Πήξα απφ 

κηα πεξηνρή πνπ είλαη ηεο εθθιεζίαο, δχν κεγάια πιαηάληα, 30 κέηξα χςνο θαη 1,80 δηάκεηξν, 

ρσξίο λα είλαη θνχθηα κέζα. Βίλαη πνηνηηθφο ν πιάηαλνο, δελ ηνλ ηξσεη ην ζαξάθη θαη ζέιεη λα 

ηνλ θφςεηο ζηε ράζε ηνπ θεγγαξηνχ, λα ηνλ αθήζεηο έλα ρξφλν θάησ λα θχγνπλ ηα δνπκηά ηνπ 

θαη λα ηνλ πάξεηο κεηά γηα απνμήξαλζε. Βγψ πξηλ θάλσ ην μελνδνρείν, ην ζπίηη πνπ έιεγα, είρα 

αγνξάζεη ηα πιαηάληα, ηέζζεξα ρξφληα πξηλ. ιν ην θηήξην είλαη κε δχν πιαηάληα. Βπεηδή ν 

πιάηαλνο έρεη θνβεξέο δσγξαθηέο, ζαλ ηελ ηξηαληαθπιιηά, κάδεςα ηα θαιχηεξα θνκκάηηα θαη 

έθηηαμα κε απηά φιε ηελ θνπδίλα. Σελ έθηηαμα μχιηλε φπσο παιηά ζην ζπίηη καο. Σα θάγθεια 

ζηε ζθάια ηα έρεη θηηάμεη έλαο θίινο ζηελ Ώζήλα πνπ είλαη ζηδεξάο. Δ ζθεπή είλαη ζθεπαζκέλε 

κε πιάθεο φπσο ήηαλ παιηά. Σελ έθεξα απφ ηελ Καβάια. Ο ζθειεηφο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη 37 

πφληνπο πέηξα απφ έμσ θαη 10 πφληνπο ηνχβια απφ κέζα, γηα λα πεξάζνπκε ηηο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. ινη νη εξγάηεο ήηαλ άλζξσπνη απφ ην ρσξηφ. ην μελνδνρείν έρσ βάιεη 2 KW 

θσηνβνιηαηθά θαη ηψξα ζα βάισ θαη άιια 3 KW. θέθηνκαη θαη ηε γεσζεξκία. Έρσ θηηάμεη 

θαη εμσηεξηθή πηζίλα θαη ζα θάλσ θαη spa θάησ απφ ην ρνξηάξη.”  

“ ,ηη δίλνπκε ζην μελνδνρείν, καξκειάδεο, κέιη, ηα θαηαζθεπάδνπκε εκείο. Βγψ καγεηξεχσ 

ζηνλ θφζκν πίηεο, παξαδνζηαθά θαγεηά θ.α. Σνπο παίξλσ θαη πάκε γηα πεξπάηεκα ζηα βνπλά, 

ηνπο εμεγψ γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, θάλνπκε rafting, θαη πνιιά άιια.” 

 

Πώο αληηδξνύλ νη επηζθέπηεο ηνπ μελνδνρείνπ όηαλ έξρνληαη θαη βιέπνπλ, ζε κηα νξεηλή 

πεξηνρή, πηζίλα; 

“Σξειαίλνληαη. Σειηθά είλαη πην ζεκαληηθή ε πηζίλα εθεί απφ ην λα είλαη δίπια ζηε ζάιαζζα. 

Βγψ αλαλεψλσ θάζε δχν κέξεο, 20 πφληνπο ην λεξφ ηεο πηζίλαο. Βίλαη πνιχ θαζαξφ. Έξρνληαη 

θαη θάλνπλ κπάλην ηα παηδηά ησλ θίισλ πνπ είλαη ηξηψλ ρξνλψλ. Αελ κπνξείο λα θαληαζηείο 

πσο είλαη λα είλαη κία ε ψξα ην βξάδπ, λα θάλεηο κπάλην πάλσ ζην βνπλφ θαη λα είλαη γχξσ – 

γχξσ δέληξα. ινη φζνη ην θάλνπλ ηξειαίλνληαη.” 
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4. Πνην είλαη ην θαηλνηνκηθό ζηνηρείν ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

“Ώπηφ πνπ έρηηζα είλαη έλα θνκκάηη ηνπ παηδηθνχ νλείξνπ κνπ. Βίκαη αλνηρηφο 12 κήλεο ην 

ρξφλν. Αελ κπνξψ λα ην αθήζσ 9 κήλεο ρσξίο παξέα, ρσξίο ζηνξγή, ρσξίο πεξηπνίεζε. Βίλαη 

ζαλ έλα θνκκάηη ηνπ εαπηνχ κνπ. Αελ έβαια ηα ιεθηά κνπ εθεί πάλσ γηα λα ηα νηθνλνκήζσ. Θα 

αγφξαδα έλαλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ζηελ Ώζήλα θαη ζα έβγαδα 6.000€ ην κήλα. Βγψ μέξσ φηη 

γηα άιια πέληε ρξφληα ζα ην ρξεκαηνδνηψ ην μελνδνρείν. Ανπιεχσ ζηελ Ώζήλα γηα λα ην 

ρξεκαηνδνηψ. Ώιιά εκέλα κνπ αξέζεη φκσο. Ώθφκα θαη ην θαινθαίξη πνπ είκαη 3 κήλεο 

καδεκέλνπο ζην μελνδνρείν, φηαλ θεχγσ δαθξχδσ. Λέσ «πνπ πάσ;». Ώπηή είλαη ε νπζία. Σν 

πψο εγψ κε ην ρψξν είκαη ζπλδεδεκέλνο θαη ηη είλαη γηα κέλα απηφ ην μελνδνρείν. Καη φηαλ κε 

ξσηνχλ νη θφξεο κνπ «θαη αλ γίλεη θάηη ηψξα ξε κπακπά κε ηελ θξίζε θαη δελ κπνξέζεηο λα 

πιεξψζεηο ην δάλεην;», ιέσ «ε δσή παηδί κνπ έρεη ξίζθν». Βγψ ην φλεηξφ κνπ ην έθαλα. Σν 

παιεχσ θαη ην παιεχσ φρη κε ηξφπνπο πνπ κνπ ραιάλε ηελ ςπρνινγία, ηηο απφςεηο κνπ, ηε 

ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ηελ αμηνπξέπεηά κνπ. Ώλ ζπκβεί θάηη θαη δελ κπνξέζσ λα πιεξψζσ ην 

δάλεην, εληάμεη. Βμάιινπ ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα δελ είλαη λα κεηξάκε αξηζκεηηθά ηη έραζα 

θαη ηη θέξδηζα, γηαηί έηζη θαη αιιηψο έρσ θεξδίζεη.” 

“Ο Καδαληδάθεο είπε «ηνλ έξσηα θαη ζηε θηινμελία, απηφο πνπ δίλεη έρεη ηελ πηφηεξε ραξά». 

Έηζη είλαη. Καη ζηε δσή γεληθφηεξα είλαη έηζη”. 

“Καη φηαλ κε ξσηάλε «ηη πεξηκέλεηο απφ απηφ πνπ θάλεηο;», ιέσ «ζέισ ν θφζκνο φηαλ θεχγεη, 

λα έρεη κηα γιπθηά κειαγρνιία».”  

 

5. Πώο γελλήζεθε ε αξρηθή ηδέα; 

“Παηδί, είρα έλα φλεηξν ζην κπαιφ κνπ. ηα ρξφληα ηα δχζθνια, πνπ πήγαηλα ζην ζρνιείν, εθεί 

πάλσ ζηα βνπλά ππήξραλ πεξίνδνη πνπ θπζνχζε πάξα πνιχ. ηξνβηιηδφηαλ ν αέξαο κέζα ζηηο 

ραξάδξεο απφ φπνπ πεξλνχζε θαη ζπκάκαη, αξθεηέο θνξέο, πνπ ν αέξαο είρε πάξεη ηε ζθεπή. Δ 

ζθεπή ηφηε ζηα ρσξηά ήηαλ κε ηζίγθν. Ο αέξαο έπαηξλε ηε ζθεπή θαη ηελ άιιε κέξα ηελ 

θπλεγάγακε κέρξη ην πνηάκη. Σφηε έιεγα φηη αλ πνηέ κπνξέζσ θαη θάλσ θάπνηα πξάγκαηα ζηε 

δσή κνπ, ζέισ λα θάλσ έλα κεγάιν ζπίηη πνπ λα κελ παίξλεη ν αέξαο ηε ζθεπή, λα έρεη ηφζα 

ηξφθηκα πνπ λα κπνξείο λα δήζεηο έλα κήλα κέζα θαη λα είλαη δεζηφ. Να έρεη ηφζα ηξφθηκα πνπ 

λα κελ ζηελαρσξηέηαη ν παηέξαο πνπ δελ ζα βξίζθεη δνπιεηά ην ρεηκψλα. Ώπηφ είρα ζην κπαιφ 

κνπ. Καη κνπ είπε έλαο θίινο «γηαηί δελ κπαίλεηο ζε έλα πξφγξακκα, αθνχ ζθέθηεζαη λα θάλεηο 

έλα ηφζν κεγάιν ζπίηη;», θαη έηζη μεθίλεζα. Δ αξρηθή ηδέα έηζη μεθίλεζε.” 
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6. Πόζνη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη ζηελ επηρείξεζή ζαο;     

(είλαη νηθνγελεηαθή;) 

“Αχν θαη ε νηθνγέλεηά κνπ, φηαλ είκαζηε εθεί. ” 

 

7. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε ζηελ αξρή; 

“Βίκαη έλαο άλζξσπνο πνιχ απνθαζηζηηθφο θαη ηξειφο κε φηη απνθαζίζσ. Βίρα πάεη κε ηε 

γπλαίθα κνπ θαη ηηο θφξεο κνπ δηαθνπέο ζηελ Πάξν. Γλψξηζα θάπνηνπο αλζξψπνπο εθεί θαη 

θνπβεληηάδακε, ήηαλ Ενχιηνο, θαη ηνπο είπα φηη ζε δέθα κέξεο μεθηλάσ έλαλ μελψλα ζηα ΐνπλά 

(Σδνπκέξθα). «Άξα...» κνπ ιέλε «...ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα ζα ηα θάλνπκε ζηα Σδνπκέξθα», 

ιέσ «λαη». ηηο 15 Αεθεκβξίνπ ηνπ 2004 έξημε δχν κέηξα ρηφλη θαη ην πήξε ζηηο 15 Μαίνπ. 

Ήκνπλ πέληε κήλεο έμσ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρα θάλεη. Σνλ Ενχλην ηνπ 2005 κε πήξαλ 

λα κε ξσηήζνπλ αλ ηζρχεη ε θξάηεζε γηα ηα Υξηζηνχγελλα, θαη εγψ είπα «βεβαίσο». Σφηε αθφκα 

έζθαβα. Σειηθά 23 Αεθεκβξίνπ έθαλα ηα εγθαίληα.  Έθαλα 11 κήλεο θαη 20 κέξεο γηα λα ην 

θηηάμσ. Αελ ην πίζηεπε θαλέλαο. Βξρφηαλ ηα ηζηκέληα απφ ηελ Άξηα θαη ηα Γηάλλελα, 

πεγαηλνεξρφκνπλα απφ ηελ Ώζήλα, Πέκπηε βξάδπ λα είκαη ζην μελνδνρείν γηα λα πιεξψλσ θαη 

Κπξηαθή απφγεπκα γχξηδα ζηελ Ώζήλα γηα λα δνπιεχσ.”   

“Βίρα πεη, ζηηο 26 Ενπιίνπ πνπ είλαη ην παλεγχξη, ην πξψην ηνπ ρσξηνχ, ζα έρσ νινθιεξψζεη 

ηελ πέηξα θαη ζηηο 20 ΜαΎνπ έξηρλα ηζηκέληα αθφκα. Καη κνπ ιέγαλ ζην θαθελείν «θαιά κελ 

θάλεηο έηζη Γησξγάθε, θαη ηνπ ρξφλνπ ζην παλεγχξη λα ην θάλεηο, θαιά ζα είζαη ζην 

πξφγξακκα». Θπκάκαη 25 ην βξάδπ θαηέβεθα ζην θαθελείν θαη ηνπο είπα «θεξλάσ εγψ γηαηί 

ηειείσζα ηελ πέηξα».... Ήξζαλ ζην μελνδνρείν θαη έκεηλαλ άλαπδνη.” 

“Σελ ηειεπηαία κέξα πξηλ θάλσ ηα εγθαίληα, βάδνπκε ηα θαινξηθέξ λα δνπιέςνπλ αλάβνπκε ηα 

θψηα.... ραξέο πνπ ηελ άιιε κέξα είρακε ηα εγθαίληα. Ξαθληθά κνπ ιέεη ε θφξε κνπ «είλαη 

ζσζηφ απηφ κπακπά, πνπ ζηάδεη πξάζηλν πγξφ κέζα ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα;». Βίρε ηξππήζεη 

κηα ζσιήλα ζην πάησκα θαη έζηαδε. Πσο λα μειψζσ εγψ ην πάησκα πνπ ηελ άιιε κέξα είρα 

εγθαίληα; Σειηθά βξήθα θίινπο, αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη αιιάμακε ηε ζσιήλα θαη 

θάλακε ηα εγθαίληα ηελ άιιε κέξα. Βίρα κεγάιν άγρνο λα πξνιάβσ λα θάλσ απηφ πνπ είρα 

πεη.”   

“Απζθνιίεο ζπλάληεζα αξθεηέο. Έλα βξάδπ, δχν ε ψξα ηε λχρηα, έθεξλαλ ηε ζθεπή απφ ηελ 

Καβάια. Σν πνηάκη θάησ ζηε Πιάθα έρεη κηα γέθπξα ζηδεξέληα. Δ γέθπξα απηή γξάθεη φηη 

δέρεηαη βάξνο κέρξη 40 ηφλνπο. Σν θνξηεγφ πνπ θνπβαινχζε ηε ζθεπή θαη ήζειε λα πεξάζεη ηε 

γέθπξα ήηαλ 55 ηφλνπο. Με παίξλεη ηειέθσλν ν αδεξθφο κνπ κέζα ζηε λχρηα, ήηαλ ζην 

μελνδνρείν γηα λα επηβιέπεη, θαη κνπ ιέεη «κε ξσηάεη ν νδεγφο ηη λα θάλεη. Να πεξάζεη ή φρη;». 

Ση λα ηνπ απαληήζσ πνπ είλαη ζηε άθξε ηεο γέθπξαο δχν ε ψξα ηε λχρηα; Λέσ ζηνλ αδεξθφ κνπ 
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«απηφο ηη ζέιεη λα θάλεη;» θαη ιέεη ν αδεξθφο κνπ «απηφο ζέιεη λα πεξάζεη». Λέσ «αλ απηφο 

ζέιεη λα πεξάζεη, αο θάλεη ην ζηαπξφ ηνπ θαη αο πεξάζεη». Πεξίκελα ζην ηειέθσλν θαη κέρξη λα 

πεξάζεη απέλαληη, πήγαηλε ε θαξδηά κνπ πέξα δψζε. Φαληάζνπ ηη θαηαζηξνθή ζα γηλφηαλ αλ 

δελ θαηάθεξλε λα πεξάζεη απέλαληη. Έλα θηήξην δελ ρηίδεηαη θαη δελ γίλεηαη ρσξίο ξίζθν θαη 

ρσξίο λα ζνπ ζπκβνχλε πξάγκαηα.” 

 

Με ηελ θνηλσλία αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα; 

“Σειηθά ν θφζκνο ράξεθε κε απηφ πνπ έθαλα. Τπήξραλ άλζξσπνη πνπ έιεγαλ «ηψξα απηφο, 

απηφ γηαηί ην θάλεη; πνπ ηα βξήθε ηα ιεθηά;». Μηα κέξα ζην θαθελείν κνπ ιέεη έλαο 50ρξνλνο 

«Γησξγάθε ζέισ λα ζνπ κηιήζσ. Ώπηφ πνπ έθαλεο δελ είλαη θαιφ», «ηη έθαλα κπάξκπα;» ιέσ, 

«απηά ηα ιεθηά πνπ πήγεο θαη πήξεο γηα ην ρσξηφ, θαη ηα πήξεο φια εζχ», «πνηά ιεθηά;» ηνπ 

ιέσ, «δελ ζε θάιεζαλ εθεί ζηηο ΐξπμέιεο, πνπ θαινχλ φια ηα ρσξηά θαη φηαλ είπαλ Σζφπεια, 

είπεο εζχ “εδψ”; νπ βάιαλ ηα ιεθηά ζηνλ ηξνπβά θαη ζπ δελ ηα κνηξάζηεθεο». Έηζη ηνπ είραλ 

πεη. Σνπ ιέσ «κπάξκπα, επεηδή ηψξα είκαη ζηξηκσγκέλνο, ζα ην θάλσ, αιιά θάηζε λα ηειεηψζσ 

πξψηα». Πεξλάλε δχν κήλεο θαη κε μαλαθσλάδεη. Μνπ ιέεη «ηψξα δελ είζαη δχν θνξέο εληάμεη. 

Γηαηί κε άθεζεο θαη έιεγα θνπηακάξεο θαη εγψ έκαζα θαη εζχ δελ κνπ είπεο ηίπνηα. 

ηελαρσξήζεθα δχν θνξέο γηαηί αλ κνπ ην έιεγεο εκέλα απηφ, εγψ ζα ζε βάξεγα. Βζχ δελ είπεο 

ηίπνηα θαη γέιαγεο. Καη λα κε ζρσξάο παηδί κνπ». Φνβεξή ζθελή. Τπάξρνπλ θαη απηνί.” 

 

“Αελ κπνξείο λα θαληαζηείο ηη είπαλ. Μέρξη θαη φηη πνχιαγα λαξθσηηθά θαη κε βάιαλ θπιαθή 

είπαλ. Ώιιά ρακνγειάσ. Ση λα θάλσ.”    

 

8. Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ηώξα;  

“Σψξα φρη. Αελ αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο κε ηνλ θφζκν. Έρσ θηηάμεη θαη κηα νκάδα, ε νπνία 

κεγάισζε ζηελ πνξεία, ηελ νπνία νλφκαζα «Φσλή ΐνπλψλησλ» θαη ζηελ νπνία είλαη 

άλζξσπνη πνπ αγαπάλε ηα βνπλά. θνπφο καο είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα μαλαθάλνπκε ηηο 

γηνξηέο θαη ηηο ζρφιεο εκέξεο ραξάο, ςπραγσγίαο, επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζπγθίλεζεο, 

αλνίγνληαο ηα κπξσδάηα κπανχια ηεο παξάδνζεο, λα επσδηάζεη ην κέιινλ. Να 

επηθνηλσλήζνπκε δειαδή, λα κηιήζνπκε, λα ζθεθηνχκε μαλά αγλά, λα θνηηάμνπκε ηα ξέκαηά 

καο, ηα πνηάκηα καο, ηα δάζε καο θαη λα θάλνπκε δηάθνξεο εθδειψζεηο. Οη εθδειψζεηο 

γίλνληαη ζηα 1.500 κέηξα πςφκεηξν απφ 5 έσο 17 Ώπγνχζηνπ πεξίπνπ. Έξρεηαη θφζκνο απφ 

δηάθνξα κέξε. Πέξζη ήξζαλ κέρξη θαη απφ ηελ Ώιεμαλδξνχπνιε... Κάλακε δηαγσληζκφ πνίεζεο 

ζην internet θαη επηιέμακε ηα 100 θαιχηεξα ζηηράθηα, ηα νπνία ήηαλ ν νδεγφο ησλ αλζξψπσλ 



ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΩΝ 

Γ.Π.Μ.. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2
Ζ

 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΟΡΔΗΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»                     174 

γηα λα θηάζνπλ ζην βνπλφ. Κάζε 50 κέηξα ζε κηα θνιψλα ή ζε έλα έιαην θξέκνληαλ έλα ιάβαξν 

πνπ έγξαθε ηα ηεηξάζηηρα ησλ πνηεηψλ. Φνβεξφ. Πνιχ σξαίν.”  

 

Ση άιιεο εθδειώζεηο γίλνληαη; 

“Κάλνπκε εδψ θαη 15 ρξφληα ζπλαπιίεο θαη καζήκαηα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο γηα ηα παηδηά. 

Έξρνληαη δχν θαζεγεηέο απφ ην Πνιπηερλείν θαη δηδάζθνπλ ηα κηθξά παηδηά αιιά θαη ηε ζεία 

κνπ πνπ είλαη 93 ρξνλψλ”.  

 

9. Έρεηε επηδνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ζαο επηρείξεζεο;  “Ναη” 

 Αλ λαη, κε πνην πξόγξακκα;  “ΟΠΏΏΥ” 

 

10. Ση πνζνζηό επηδνηήζεθε;  “Πήξα 212.000 €” 

 

11. Πόζν ήηαλ ην αξρηθό θεθάιαην πνπ επελδύζαηε;   

“πλνιηθά ην μελνδνρείν κνπ θφζηηζε 1.500.000€ αιιά ην θεθάιαην πνπ έβαια εγψ ήηαλ 

1.290.000 €” 

 

12. Πνηα είλαη ηα ζρέδηά ζαο γηα ην κέιινλ; 

“Σα ζρέδηα κνπ είλαη λα θαηαθέξσ ζε ιίγα ρξφληα λα κεηψζσ ην δάλεην θαη λα θάλσ πνιχ πην 

νπζηαζηηθά πξάγκαηα πάλσ ζηα βνπλά. Πξάγκαηα πνπ ζα κε θάλνπλ ραξνχκελν, πνπ ζα θάλνπλ 

ραξνχκελνπο ηνπο θίινπο πνπ ζα έξρνληαη, γηα ηα γιέληηα πνπ ζα θάλνπκε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

ζα έρνπκε ζε επίπεδν δηαβίσζεο.” 

“Βπίζεο ζέισ, φηαλ κεησζεί αξθεηά ην δάλεην πνπ πήξα γηα λα θηηάμσ ην μελνδνρείν, λα κελ 

έρσ ηηκέο. Θα ην θάλσ απηφ. Σν ελλνψ. Αελ ζα έρσ θαζφινπ ηηκέο θαη ν θάζε έλαο φηαλ θεχγεη 

ζα πιεξψλεη απηφ πνπ αηζζάλεηαη θαη ζέιεη λα δψζεη.”  

 

13. Μεηαληώζαηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε πνπ θάλαηε; 

          □ Ναη        □ Όρη               

“ρη βέβαηα. Οχηε πξφθεηηαη λα κεηαληψζσ φηη θαη αλ ζπκβεί. Γηαηί ην έθαλα επεηδή ην ήζεια 

θαη γηαηί ήηαλ αο πνχκε έλα ξαληεβνχ πνπ είρα δψζεη κε ηνλ εαπηφ κνπ φηαλ ήκνπλα κηθξφο.” 
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14. Θα πξνηείλαηε ζε άιινλ λα μεθηλήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ;  

          □ Ναη         □ ρη                  

“Ώζπδεηεηί. Μπνξψ λα πσ κε ζηγνπξηά φηη κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ζα πάεη πάξα πνιχ 

θαιά. Θα ζνπ πσ έλα παξάδεηγκα:  αθφκα θαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σζφπειαο, πνπ είλαη 60 ζπίηηα, 

ην λα θάλεη έλα θαθελείν ηψξα, έλα δεπγάξη είκαη ζίγνπξνο φηη κπνξεί λα έρεη εηζφδεκα θαη λα 

δήζεη. Ήξζαλ δχν παηδηά θαη πήξαλ ην θαηαθχγην ζηελ ηξνγθνχια, ν Μπάκπεο θαη ε Πφια. Ο 

Μπάκπεο είλαη απφ ηελ Ίκβξν θαη ε Πφια απφ ην Υαιάλδξη. Έκαζαλ γηα ηε δεκνπξαζία πνπ 

γηλφηαλ θαη ήξζαλ θαη ην πήξαλ θαη ζα δήζνπλ εθεί. Θέισ λα πψ φηη βεβαίσο θαη κπνξεί έλαο 

λένο λα θάλεη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Σν κέιινλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

είλαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο. Θέισ λα πσ φηη κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ αγαπάο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα έλα παηδί πνπ είλαη απφ ηελ Καηζαξηαλή (πχξνο ηξαηήο) θαη θάλεη έξγα απφ 

ζίδεξν θαη κέηαιιν ζηα Πξάκαληα. ινη απηνί νη άλζξσπνη δνχλε δηαθνξεηηθά. Μνπ ιέεη ν 

πχξνο «δελ κπνξψ λα δηαλνεζψ πσο δνχζα». πνηε ζέιεηο πάο απφ ηα Σδνπκέξθα ζηα 

Γηάλλελα, ζηελ Άξηα, ζηελ Ώζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε.”   

 

 


