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αληί πξνιόγνπ… 

 

‘’Τν Εαγόξη είλαη γξαθή δύζθνιε, δελ πξνζθέξεηαη γηα εξκελείεο πξόρεηξεο. Γηα λα 

θαηαιάβεηο πξέπεη λα ην δεηο από πνιιέο κεξηέο. Χξεηάδεηαη λ’ αλεβείο ζηηο 

βνπλνθνξθέο ηνπ, λ’ αθήζεηο ην κάηη λα πιαλεζεί ζηελ άπια ηνπ νξίδνληα, θάπνπ ζ’ 

αγγίμεη θαη ηε γαιάδηα ζάιαζζα, γηα λα πξνζδηνξίζεηο έηζη ην γεσγξαθηθό ζηίγκα θαη ηα 

πεξηγξάκκαηα ηεο κνξθήο ηνπ, δηαθνξεηηθά θάζε θνξά πνπ αιιάδεηο ζθνπηά ζεώξεζεο. 

Να πεξπαηήζεηο ύζηεξα ζηνπο βαηνύο δξόκνπο θαη λα ζθαξθαιώζεηο ζ’ απόθξεκλεο 

πιαγηέο, λα γεπηείο ηηο θξπθέο ραξέο ηεο παξζέλαο θύζεο, ζπάληα απόιαπζε ζηελ επνρή 

καο. Να ζεξγηαλίζεηο ζηα έξεκα θαιληεξίκηα ησλ ρσξηώλ ηνπ, κε ζπληξνθηά ηηο κλήκεο 

ησλ αλζξώπσλ, γηα λα πηάζεηο ηνλ παικό κηαο επνρήο πνπ ράζεθε, ρσξίο ειπίδα 

επηζηξνθήο. Να θαηαδπζείο ζηα έγθαηα ηεο ηζηνξίαο γηα λ’ αλαζύξεηο απ’ εθεί 

ζεζαπξνύο αξίθλεηνπο – ηη ζνθία, ηη παηδεία, ηη κνξθέο πνιηηηζκνύ θαη θαλόλεο δσήο, 

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο, κέλνπλ αθόκα εθεί, θαηαρσληαζκέλνη – θαη λ’ αθνπγθξαζηείο 

ηηο κπζηηθέο θιήζεηο ηεο γεο πνπ θξαηνύζε θνληά ηεο, ζε παιηνύο θαηξνύο ηνπο 

αλζξώπνπο δεκέλεο καδί ηεο σο ζάλαην, έηζη πνπ λα μεθηλνύλ από ηα πέξαηα ηνπ 

θόζκνπ γηα λ’ αλαπάςνπλ ην θνξκί ηνπο ζηελ αγθαιηά ηεο.’’ 

 

 

Νηθνιαίδεο Ν. Η.  

Εαγόξη. Γνθίκην Αλζξσπνγεσγξαθίαο  

Εαγνξηζίσλ Βίνο. Ρηδάξεηνλ Ίδξπκα 
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Πεξίιεςε 

 

ηε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα δηεξεπλεζνχλ, ζα εληνπηζηνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ ηα δηαθαηλφκελα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ηδηαηηεξφηεηεο, νη 

δπλαηφηεηεο, νη αλάγθεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηνπ Εαγνξίνπ (Γήκνη 

Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ, Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ, Σχκθεο, Κνηλφηεηεο Βνβνχζεο, 

Παπίγθνπ - Καιιηθξάηεηνο Δληαίνο Γήκνο Εαγνξίνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεη 

εθηθηή ε πξνζέγγηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ηνπ Εαγνξίνπ 

κέρξη ζήκεξα, κε έκθαζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη κε εζηίαζε ζηηο επάισηεο 

πεξηνρέο ηνπ. Σαπηφρξνλα ζα αμηνινγεζνχλ νη κέρξη ζήκεξα εθαξκνζζείζεο –θαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο πξνο πινπνίεζε– πξαθηηθέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.  

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο αθνξνχλ, αθ΄ ελφο ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη επηθέξεη κέρξη 

ζήκεξα ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ‘’κνληέινπ αλάπηπμεο’’ πνπ έρεη πηνζεηεζεί, αθ΄ 

εηέξνπ δε ζηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πνπ δηαζέηεη ν ηφπνο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ ζα δηελεξγεζεί πνηνηηθή θαη πνζνηηθή απνηχπσζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο 

εμέιημεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έξεπλα πεδίνπ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θαηάιιεινπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο. Απνηέιεζκα ζα είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ εθείλσλ πνπ 

πξέπεη λα εληζρπζνχλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ θαη ησλ 

πηέζεσλ πνπ πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ, κε θχξην ζηφρν ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Ζ έξεπλα ζα εκβαζχλεη ζηηο δνκέο θαη ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πεξηνρή, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ ηνπηθή, γεσγξαθηθή, θπζηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή πνηθηιία, φπσο απηή εμειίζζεηαη δηαρξνληθά. Με ηελ εμεηδίθεπζε 

ζηελ ηνπηθή θιίκαθα κέζσ ηεο αλαιπηηθήο έξεπλαο πεδίνπ, πνπ ζα εκπινπηίζεη θαη 

ζα εμεηδηθεχζεη ηελ αλάιπζε, επηηπγράλεηαη κηα νινθιεξσκέλε ράξαμε ζηξαηεγηθήο 

πνιηηηθήο.  

Θα αλαιπζεί ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο, ηα θπζηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ, ε ρισξίδα, ε βιάζηεζε, ε 

παλίδα, ε γεσινγία, ην θιίκα θαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Θα εμεηαζηνχλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νηθηζηηθφ απφζεκα, ν αγξνηηθφο ηνκέαο, ν ηνπξηζηηθφο 

ηνκέαο, ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα θαη νη ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή ψζηε λα 



 9 

απνδνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ρσξν-θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζα 

αλαδείμνπλ ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο ‘’θιεηδί’’ γηα ηελ πεξηνρή, ηηο ηερληθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο ηεο ψζηε ζε επφκελν ζηάδην λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

αιιά θαη νη πξννπηηθέο ήπηαο αλάπηπμεο, κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ επξχηεξνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Καηφπηλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεξεχλεζε πιενλεθηεκάησλ - 

πξννπηηθψλ - πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα ή/θαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη επεξεάδνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ π.ρ. Σνπηθή απηνδηνίθεζε, 

Ννκαξρία, Πεξηθέξεηα, Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θ.ιπ. Σέινο, ζα γίλεη κηα θαηαγξαθή 

ησλ ζηάζεσλ - απφςεσλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Εαγνξίνπ. 

Δπηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ είλαη: ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί αθελφο ε ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε δηακφξθσζή ηεο θαη αθεηέξνπ ε πηνζέηεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ απφ απηήλ. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηεξεχλεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη 

γεληθφηεξα ησλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ πνπ ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ππνδεηθλχεη 

πξνο απνθπγή. Ζ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζην επξχηεξν νηθνζχζηεκα 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά 

θαη νηθνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία. 

ηελ εξγαζία ζα ππνζηεξηρζεί φηη δελ ζα πξέπεη λα θπξηαξρεί ε πξνζέγγηζε 

ηεο απφιπηεο πξνζηαζίαο θπζηθψλ πεξηνρψλ θαζψο κε απηήλ ζπλήζσο απνθιείνληαη 

φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έηζη νδεγνχκαζηε ζε έλα ηδηφηππν 

απνθιεηζκφ ησλ νξεηλψλ ρψξσλ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζε δεηήκαηα 

ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. Θεσξείηαη πξσηαξρηθφ φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε, ηφζν ε 

δπλακηθή ηεο αιιαγήο, φζν θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ζε ηνπηθή θιίκαθα. 

Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ρσξν-θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζέηνληαο θξηηήξηα νηθνινγηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πξνσζψληαο ηελ ελζσκάησζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ είηε ζηηο ελ δπλάκεη 

δξαζηεξηφηεηεο είηε κέζσ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Ο εληαίνο 
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ραξαθηήξαο αληηκεηψπηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ζα πξνζδψζεη 

ζεκαζία ζε φια ηα ζεκεία απηνχ κε ηαπηφρξνλε πξφιεςε ηεο αιινίσζεο ηνπ ηνπίνπ. 

Βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη νη ήπηεο ρξήζεηο θαη δηακνξθψζεηο θαζψο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θαηνίθσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη ησλ δηαθφξσλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ζπιινγηθνηήησλ.  

Δπνκέλσο, νη ζηφρνη, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη δξάζεηο ηεο ήπηαο αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο ζα πξνζβιέπνπλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ αλάπηπμε 

ζπκβαηψλ κε ηελ πεξηνρή νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δε ζα ππνβαζκίδνπλ 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ αιιά 

θαη ζπκβίσζεο κε ηνπο επηζθέπηεο, ελζαξξχλνληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Abstract 

 

In this thesis will be explored, detected and analyzed the emerging 

developmental characteristics, implications, opportunities, needs and constraints of 

the mountainous area of Zagori (Municipalities of Eastern Zagori, Central Zagori, 

Tymfi, Communities of Vovousa, Papigo - Kallikrateios United Municipality of 

Zagori). In this way it will be possible to approach the developmental path of the 

mountain area of Zagori until today, with emphasis on the particularity of place and 

focusing on his vulnerable areas. At the same time will be evaluated the up today 

applied –and planned for implementation– practices of environmental protection, 

promotion and development of the region. 

The main questions to be examined in this thesis relate, on the one hand to the 

impacts that the timeless evolution of the ''growth model'', that has been adopted, has 

made so far, on the other hand to the growth potential that is available in this place. 

To achieve this objective will be carried out qualitative and quantitative mapping of 

the components of evolution, which includes field research directed at appropriate 

themes. The result will be to identify those capabilities that should be strengthened, 

the standards that should be developed and the pressures that should be reduced,  with 

main purpose the formulation of strategic policy directions for the integrated 

development of the study area. 

The research will deepen to the structures and relationships that make up the 

region, highlighting the local, geographical, physical, social, economic, cultural and 

functional diversity, as it evolves over time. By specializing in locally through the 

analytical field research, that will enrich and refine the analysis, reached an integrated 

making of strategic policy. 

We analyze the location and spatial characteristics of the study area, the 

natural elements that characterize her, the flora, vegetation, fauna, geology, climate 

and protected areas. We examine the manpower, the housing stock, the agricultural 

sector, the tourism sector, the cultural stock and the substructures that are available to 

the area in order to be given a complete picture of the spatio-social setting of the study 

area. This study of the natural and built environment will highlight the ''key'' 

productive sectors  for the region, technical and developmental infrastructures in order 

to in the next step highlighting the problems and prospects of mild growth, while 
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protecting the broader ecosystem. Then, there will be an exploration of the advantages 

- perspectives - problems in the study area. Continuously, we explore the programs 

and/or studies concerning the broader region and influence the design of future 

prospects, taking into account scheduling and activities of other stakeholders par 

example Local Government, Prefecture, Region, Development Agencies etc. Finally, 

we made a recording of attitudes - views of local stakeholders and professionals in the 

region of Zagori. 

Additional topics to be examined are: the process of planning the 

developmental policy to ensure both the involvement of local communities in her 

shaping and secondly the adoption of proposed actions by it. Moreover, it is crucial to 

investigate the business selected for use and general the developmental options that 

the experience up to date suggests to be avoided. The estimate of environmental 

impacts in the broader ecosystem of the potential use will contribute to economic 

growth but also to ecological and environmental balance. 

In this paper will be argued that it should not dominate the approach of 

absolute protection of natural areas as with that are usually excluded all human 

activities and this leads to a peculiar block of mountainous areas. Particular attention 

will be given to issues of management of natural and human environment and issues 

of location of activities and management of natural resources by responsible agencies. 

Considered primary that it must always be taken into account both the dynamics of 

change, and the specificity at local level. 

It is pursued the creation of the appropriate spatio-social and economic 

conditions by setting criteria ecological, social, economical, promoting the integration 

of the local population either in the potential activities, or through education, training 

and information. The united character facing the physical and social formation will 

give importance to all its points while preventing the deterioration of the landscape. 

Basic axis of the design are the mild uses and configurations as well as the awareness 

of public and residents through the media and various local organizations and 

collectives. 

Therefore, the objectives, orientations and actions of mild growth of study area 

will aim to the promotion and protection of the natural environment,  to the utilization 

of cultural heritage, to the development of compatible with the area economical 

activities which will not degrade the natural resources and will ensure the normal life 
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of residents as well as the cohabitation with his guests, encouraging the local 

economy and cultural tradition. 
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ύλνςε 

 

Σν Εαγφξη απνηειεί κηα μερσξηζηή ελφηεηα 46 ρσξηψλ, βφξεηα απφ ην 

ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο Πίλδνπ. Υσξίδεηαη 

γεσγξαθηθά ζε ηξείο ελφηεηεο: ην Αλαηνιηθφ, ην Γπηηθφ θαη ην Κεληξηθφ. Με ηε 

δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Νφκνπ "Καπνδίζηξηα" απνηειείηαη απφ ηξεηο Γήκνπο 

(Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ, Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ θαη Σχκθεο) θαη δχν Κνηλφηεηεο 

(Βνβνχζαο θαη Παπίγθνπ). 

Ο Γήκνο Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ απνηειείηαη απφ δεθαπέληε δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα. Έρεη ζπλνιηθφ (πξαγκαηηθφ) πιεζπζκφ 1.601 θαηνίθνπο θαη έδξα ηνπ 

δήκνπ είλαη ην ρσξηφ Αζπξάγγεινη. ην Γήκν βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

Δζληθνχ Γξπκνχ Βίθνπ - Αψνπ. 

Ζ Κνηλφηεηα Παπίγθνπ παξέκεηλε απηφλνκε κεηά ηελ δηνηθεηηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ λφκνπ 2539/97 ("Νφκνο Καπνδίζηξηα"). Σν Μεγάιν Πάπηγθν 

βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 900 κ. θαη ην Μηθξφ Πάπηγθν ζε πςφκεηξν 980κ. θαη απέρνπλ 

κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 2 ρικ. Ζ απνγξαθή ηνπ 2001 θαηέγξαςε 357 θαηνίθνπο. 

Βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ησλ Ησαλλίλσλ ζε απφζηαζε 59 ρικ. θαη ε νξνζεηξά ηεο 

Σχκθεο δεζπφδεη ζε φιε ηε θνηλφηεηα. 

Ο Γήκνο Σχκθεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλέλσζε 12 θνηλνηήησλ ηνπ 

θεληξηθνχ Εαγνξίνπ κε έδξα ην ρσξηφ Σζεπέινβν. Σνπνζεηείηαη ζηα βφξεηα θαη 

αλαηνιηθά ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Σχκθεο (απ΄ φπνπ πήξε θαη ην φλνκα ηνπ). Έρεη 

πιεζπζκφ 1.493 θαηνίθνπο. ηελ Σχκθε αλήθεη ην θαξάγγη ηνπ Βίθνπ ηνπ νπνίνπ ε 

αξρή βξίζθεηαη θάησ απφ ην ρσξηφ Κνπθνχιη ζηε γέθπξα ηνπ Κφθνξε θαη ην ηέινο 

ηνπ ζην γεθχξη ηνπ Βντδνκάηε ζην Πάπηγθν, κε κήθνο 12ρικ. θαη κέγηζην χςνο 

1.000κ. Σν θαξάγγη είλαη ηκήκα ηνπ Γξπκνχ Βίθνπ - Αψνπ ν νπνίνο κε 126.000 

ζηξέκκαηα είλαη ν κεγαιχηεξνο Γξπκφο ηεο ρψξαο (Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ). 

Σν Αλαηνιηθφ Εαγφξη βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ. 

Γηνηθεηηθά απνηειείηαη απφ ην Γήκν Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ θαη ηελ Κνηλφηεηα 

Βνβνχζαο. Έρνπλ πιεζπζκφ 2.402 θαη 179 θαηνίθνπο αληίζηνηρα. Δίλαη πεξηνρή 

ηδηαηηέξνπ αηζζεηηθνχ θάιινπο κε ελαιιαγέο ηνπίσλ θαη πνιχμπια ππθλά δάζε.  

Κπξίαξρα πεηξψκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη νη αζβεζηφιηζνη θαη ν 

θιχζρεο. Γεσηεθηνληθά αλήθεη ζηε δψλε ηεο Πίλδνπ. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Εαγνξίνπ ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο κεγάιεο ζρεηηθά απφζηαζεο απφ ηε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
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ζάιαζζα έρεη θιίκα εχθξαην, επεηξσηηθφ κε θξχν ρεηκψλα, δξνζεξφ θαινθαίξη θαη 

πνιιέο βξνρνπηψζεηο. 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ δελ έρεη κεηαβιεζεί 

ζεκαληηθά κέζα ζηα δέθα ρξφληα 1991-2001. Ζ κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ηνπ λνκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο πνπ 

αλήθεη, ν Γ. Σχκθεο είλαη ν πην αξαηνθαηνηθεκέλνο. Κχξηα απαζρφιεζε ησλ κφληκσλ 

θαηνίθσλ είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ην δάζνο θαη ην θπλήγη. ηε δεχηεξε ζέζε 

βξίζθεηαη ν θιάδνο ηεο μελνδνρνεζηίαζεο. 

Ζ θπζηθή νκνξθηά ηνπ Εαγνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξν 

ηφπν πξνζέιθπζεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ, ηνπ αζιεηηθνχ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ ζην Εαγφξη, βξίζθνπλ ηνλ ηδαληθφηεξν 

ηφπν γηα ηελ πξνζέιθπζε πνιιψλ επηζθεπηψλ φιν ην ρξφλν.  

ηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ αλαπηχρζεθε κηα ηδηφκνξθε αξρηηεθηνληθή, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αθζνλία ηεο πέηξαο θαη ηνπ μχινπ. Σα ζπίηηα είλαη δεκέλα πνιχ κε ην 

ηνπίν, ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ια ηα 

ρσξηά είλαη κνλνθεληξηθά. Σν κεζνρψξη (πιαηεία) ηνπ ρσξηνχ είλαη ην θέληξν, θχζεη 

θαη ζέζεη, ηνπ ρσξηνχ. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ζπλήζσο ε θεληξηθή εθθιεζία ηνπ 

ρσξηνχ, ηα θαθελεία θαη ην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ. Δθεί νδεγνχλ φια ηα ζνθάθηα, φια 

ηα πεηξφθηηζηα θαιληεξίκηα. Ηδηαίηεξε νκνξθηά παξνπζηάδνπλ ηα γεθχξηα, νη 

παξαδνζηαθέο βξχζεο ησλ ρσξηψλ, ηα θαιληεξίκηα, νη παιαηνί πδξφκπινη. Σα 

κνλαζηήξηα θαη νη εθθιεζίεο ζην Εαγφξη αθνινπζνχλ ηελ δηθή ηνπο αξρηηεθηνληθή 

θαη είλαη θηηζκέλα κε πιηθά ηνπ ηφπνπ, δειαδή πέηξα θαη μχιν. Σα θηίζκαηα απηά 

καο πεγαίλνπλ πνιχ πίζσ ζην παξειζφλ, αθνχ ρξνλνινγηθά είλαη παιαηφηεξα απφ ηα 

θνηλά ζπίηηα ή αξρνληηθά πνπ ζπλαληάκε ζηα ρσξηά.  

Σέζζεξηο είλαη νη επίζεκεο είζνδνη ζην Εαγφξη απφ ηνπο δχν βαζηθνχο  

νδηθνχο άμνλεο Ησαλλίλσλ - Κφληηζαο - Κνδάλεο. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη θαιφ νδηθφ 

δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ εμππεξεηνχληαη ζπγθνηλσληαθά φια ηα ρσξηά θαη νη 

νηθηζκνί. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ρσξηψλ δελ είλαη πνιχ κεγάιεο. 

Απφ γεσγξαθηθή άπνςε ηα Εαγνξνρψξηα βξίζθνληαη ζε πξνλνκηνχρα ζέζε 

φζνλ αθνξά ην Ννκφ Ησαλλίλσλ αιιά θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, έρνληαο εγγχηεηα 

σο πξνο ην αζηηθφ θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ. 
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Οξηζκέλα πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Εαγνξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

Ννκαξρίαο, Πεξηθέξεηαο, Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θ.ιπ. είλαη ηα αθφινπζα: 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000 - 2006 απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν θαη 

θαζνξηζηηθφ κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ρψξαο. Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Π.Δ.Π.) Ζπείξνπ 2000 - 

2006 είλαη έλα απφ ηα 24 Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ηελ 

Διιάδα  

Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο - ηεξεάο - Διιάδαο 

θαη Ζπείξνπ είλαη έλα απφ ηα 5  Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

καδί κε ηα 8 Σνκεαθά θαη ηα 12 Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

ζπγθξνηνχλ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο θαη ην γεληθφ αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο κε ηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη ηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» έρεη 

ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ. Αλαθέξεηαη ζε δπλακηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε νξεηλέο-

κεηνλεθηηθέο-πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη ζε λεζησηηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

πγθεθξηκέλα γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρή κειέηεο, επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζζνχλ εηδηθά κέηξα γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηηο δπλακηθέο πεδηλέο πεξηνρέο.  

Σα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

(Ο.Π.Α.Α.Υ.) εθαξκφδνληαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη νξεηλέο θαη/ή 

κεηνλεθηηθέο, εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη έρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER είλαη πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

ζαλ κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκνγξαθηθήο 

θαηάξξεπζεο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ρακειψλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ ησλ πην 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξσπατθήο Τπαίζξνπ.  

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θαη πνηνηηθήο δηνίθεζεο 

ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο επελδπηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηελ νξζνινγηθή θαη δηαθαλή θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

πνπ θαηεπζχλνληαη ζε απηνχο, ε Κπβέξλεζε ζεζκνζέηεζε ην αλαπηπμηαθφ 

Πξφγξακκα «Θεζέαο». 

Ζ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πίλδνο» θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ θεληξηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδαο κε άμνλα αλαθνξάο ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ. 

ηφρνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πίλδν είλαη ε δηακφξθσζε 

ζπλζεθψλ βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κε ηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πξνζέιθπζεο λέσλ αλζξψπσλ, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ελφο ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο.  

Ζ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ θαηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Δ.Π.Υ..Α.Α.) ζηε θαηεγνξία 

(Β) "αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθά" πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία 

(Β2.5). 

Υαξαθηεξίδνληαη δηα ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 26/09/1979 σο 

παξαδνζηαθνί νη λνκίκσο πθηζηάκελνη πξν ηνπ έηνπο 1925 νηθηζκνί Εαγνξίνπ 

(Ζπείξνπ) νη πεξηθιεηφκελνη δηα ζπλερφκελεο γξακκήο, ε νπνία παξαθνινπζεί ηνλ 

άμνλα ηεο εζληθήο νδνχ Μεηζφβνπ - Ησαλλίλσλ θαη Ησαλλίλσλ - Κνλίηζεο ζε 

απφζηαζε ηξηαθνζίσλ κέηξσλ απφ ηνλ άμνλα ηεο ηάθξνπ Πεξάκαηνο - Λπθνζηφκνπ, 

ηνπ πνηακνχ Αψνπ θαη ηεο γξακκήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ 

θαη Γξεβελψλ. Καζνξίδνληαη κέζσ απηνχ νη ηνκείο Α θαη Β γηα ηε πεξηνρή, νη φξνη 

δνκήζεσο  ησλ ηνκέσλ απηψλ, κνξθνινγηθά ζηνηρεία. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα έξεπλα κέζα απφ ζπδήηεζε ε νπνία δηεμήρζεη κε 

ην Γήκαξρν Εαγνξίνπ θ. Παπαλαζηαζίνπ Γ., ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Παπαρξήζην Η., 

κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ. 

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

παξαδφζεθε θαη παξαιήθζεθε ηδηνρείξσο. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξηνρή ήηαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή έγηλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν Εαγφξη δειαδή 

πξνεγήζεθε θάπσο θαη πξσηνπνξεί ζήκεξα ζε ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

επηζθεςηκφηεηα. Ωζηφζν, έρνπκε θζάζεη ζε ζεκείν θνξεζκνχ, πξνηείλνληαο λα 

επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θαηαιπκάησλ κφλν ζε Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

κέρξη ζηηγκήο.  
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Δπίζεο, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε ηεο επηηφπηαο 

έξεπλαο ήηαλ ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία παξαδφζεθαλ θαη παξαιήθζεθαλ 

ηδηνρείξσο ζηνπο ηδηνθηήηεο - ππεχζπλνπο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 30 απφ ηηο πεξίπνπ 

δηαθφζηεο (200) επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Εαγνξίνπ, πνζνζηφ 15%. 

Ωο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλήο απηήο πεξηνρήο θαηαγξάθεθε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη. Απηφ πνπ ηελ έθαλε 

λα αλαπηπρζεί θαη λα μερσξίζεη ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ, ην 

γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο απηήο δελ πείξαμαλ θαη νχηε άιιαμαλ ηίπνηε απφ 

ηε θπζηνγλσκία ηεο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ζ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη 

ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε πεξηνρή νδήγεζε ζε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

Βξήθαλ απαζρφιεζε αξθεηνί λένη ηεο πεξηνρήο. Ωζηφζν, παξαηεξείηαη ην  θαηλφκελν 

ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ, άλαξρε θαη αλεμέιεγθηε δφκεζε ζηνπο νηθηζκνχο 

θαη γεληθφηεξε έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηελ πεξηνρή απφ κεξίδα ηνπξηζηψλ. Οη 

εξσηψκελνη πξνηείλνπλ ην πάγσκα έθδνζεο λέσλ αδεηψλ θαη αλέγεξζεο λέσλ 

μελνδνρείσλ, αιιαγή λννηξνπίαο απφ κέξνπο κεξίδαο ησλ ληφπησλ θαη θίλεηξα ψζηε 

λα εδξαησζνχλ νη λένη άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

Οη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή θπξίσο Υξηζηνχγελλα-Πάζρα, 

αββαηνθχξηαθα-ενξηαζηηθά ηξηήκεξα θαη ην θαινθαίξη γηα μεθνχξαζε θαη εζπρία, 

θαζαξφ πεξηβάιινλ, δηαθνπέο θαη δηαζθέδαζε, πνξείεο ζην βνπλφ - νξεηβαζία. 

Κάλνπλ κφλνη ηνπο ηηο θξαηήζεηο ή ηαμηδεχνπλ απηφλνκα ρσξίο θξαηήζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε Η.Υ. απηνθίλεην. Σελ επηζθέπηνληαη φιεο νη ειηθίεο 

νπνηαζδήπνηε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, επηιέγνληαο ζηε πιεηνςεθία ηνπο 

μελνδνρεία κεζαίσλ θαηεγνξηψλ θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα Σν 

νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν είκαη θπξίσο κεζαίν θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε). 

Οη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ ζηε 

πεξηνρή ε θαιχηεξε ζπλελλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, ε 

ζπζηεκαηηθή πξνβνιή-δηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ε δηαθήκηζε κέζσ ίληεξλεη. 

Αλάκεζά ηνπο ην 55% έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ θάπνην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα 

κέρξη ζηηγκήο. 

 

Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζε επηά βαζηθνχο άμνλεο:  
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Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ αιιά 

θαη ηε κειινληηθή θαηαζθεπή ηεο Ηφληαο Οδνχ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, αθφκε θαη ζε νηθηζκνχο πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ 

έρνπλ γλσξίζεη θάπνην κεγάιν ηνπξηζηηθφ θχκα. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έρεη επηδξάζεη 

δπζκελψο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο 

αλάκεζα ζηε αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Γελ ππάξρεη ηζνξξνπία ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ 

θαη ε αλάπηπμή νξηζκέλσλ νηθηζκψλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ θνξκφ ηεο δφκεζεο ηνπ 

Εαγνξίνπ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ ηνπίν επηδηψθνληαο κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ αιιά θαη πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαηνηθίαο. 

ε αξθεηνχο νηθηζκνχο ε ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα. Παξαηεξείηαη ζηξνθή 

πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη θπξίσο ηνλ ηνπξηζκφ κε ζηφρν ην θέξδνο πνπ δελ ηνπο 

πξνζθέξεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο.  

Γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη θάηνηθνη ζηνλ απμαλφκελν ηνπξηζκφ δεκηνχξγεζαλ 

πιήζνο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, θαηαιπκάησλ θαη άιισλ εηδψλ επηρεηξήζεσλ. 

πλεπψο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. Ωζηφζν, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο (ηνπξηζκφο) ηείλεη 

λα γίλεη ν κνλαδηθφο ηνκέαο απαζρφιεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηε πεξηνρή. 

Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, κλεκεία, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, παξαδνζηαθνί 

νηθηζκνί  ζπλζέηνπλ έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. 

Δπηβάιιεηαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ηεο πεξηνρήο ζε νξηζκέλα ζεκεία.  
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Δηζαγσγή 

 

Σν ηνπσλχκην Εαγφξη πξνέξρεηαη απφ ηε ζιαβηθή πξφζεζε ΄΄Za΄΄ πνπ 

ζεκαίλεη ΄΄πίζσ΄΄ θαη ηελ αηηηαηηθή ηνπ νπζηαζηηθνχ ΄΄gora΄΄ πνπ ζεκαίλεη ΄΄βνπλφ΄΄, 

δειαδή πεξηνρή πίζσ απφ ην βνπλφ. Δίλαη κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ νλφκαηνο ηεο 

πεξηνρήο, «Παξσξαία», πνπ ζεκαίλεη «παξά ην φξνο», απφ ζιαβηθά θχια πνπ 

θαηήιζαλ ζηελ πεξηνρή ηνλ 6
ν
 αηψλα.

1
 

Σν Εαγφξη απφ ηα παιηά ρξφληα έσο ηηο κέξεο καο απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

αμηφινγεο θαη ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη νηθηζηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ ρψξνπ. Σα Εαγνξνρψξηα απνηεινχλ κηα μερσξηζηή νηθηζηηθή, ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζηηθή ελφηεηα 46 ρσξηψλ, βφξεηα απφ ην ιεθαλνπέδην ησλ Ησαλλίλσλ, ζην 

βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο Πίλδνπ. Σα θπζηθά φξηα ηνπο θαζνξίδνληαη λφηηα απφ ην 

βνπλφ Μηηζηθέιη, βφξεηα απφ ην πνηακφ Αψν, αλαηνιηθά απφ ηα βνπλά ηνπ Λχγθνπ 

θαη δπηηθά απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Σχκθεο. 

Σα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ δηαηεξνχλ ζην αθέξαην ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο 

θπζηνγλσκία φληαο, κε πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ ηξφπν, αξκνληθά εληαγκέλα κέζα ζε 

έλα πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θηινμελεί κνλαδηθά είδε ζπάληαο ρισξίδαο θαη 

παλίδαο θαη ηδηαίηεξνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο.
2
 

Σν Εαγφξη ρσξίδεηαη γεσγξαθηθά ζε ηξείο ελφηεηεο: ην Αλαηνιηθφ, ην Γπηηθφ 

θαη ην Κεληξηθφ. Με ηε δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ Νφκνπ "Καπνδίζηξηα" 

απνηειείηαη απφ ηξεηο Γήκνπο (Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ, Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ θαη 

Σχκθεο) θαη δχν Κνηλφηεηεο (Βνβνχζαο θαη Παπίγθνπ).
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=228 

αλαθηήζεθε ζηηο 20/01/2011 
2
 http://www.papigo.gr/el/koinotita/koinotita_03.php αλαθηήζεθε ζηηο 22/01/2011 

3
http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=228 

αλαθηήζεθε ζηηο 20/01/2011 

 

http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=228
http://www.papigo.gr/el/koinotita/koinotita_03.php
http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=228
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Δηθφλα 1: Υάξηεο Ν. Ησαλλίλσλ θαη ε πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ
4
 

 

 

Δηθφλα 2: Σα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ θαη ε πξφζβαζε απφ ηα Ησάλληλα
5
 

 

                                                 
4
 www.letzeto.gr/maps.htm αλαθηήζεθε ζηηο 25/01/2011 

5
 www.visitzagori.com/grpage1.html αλαθηήζεθε ζηηο 25/01/2011 

 

http://www.letzeto.gr/maps.htm
http://www.visitzagori.com/grpage1.html
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Κεθάιαην 1: Καηαγξαθή ρσξν-θνηλσληθήο ζπγθξόηεζεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο 

 

1.1 Γεσγξαθηθή Θέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, Υσξνηαμηθή 

Γηάξζξσζε, Φπζηθά ηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ, Υισξίδα-

Βιάζηεζε, Παλίδα   

 

1.1.1 Γήκνο Κεληξηθνύ Εαγνξίνπ (Γπηηθό Εαγόξη)
6
 

 

Ο Γήκνο Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ, 

βφξεηα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, ησλ Ησαλλίλσλ, θαη απιψλεηαη ζηηο λνηηνδπηηθέο 

πιαγηέο ηεο Σχκθεο θαη ηηο βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ φξνπο Μηηζηθέιη. Ο Γήκνο 

Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ απνηειείηαη απφ δεθαπέληε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

Καηαιακβάλεη έθηαζε 206,7 ηεηξ. ρικ. θαη έρεη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 1.601 θαηνίθνπο. 

Ο δήκνο είλαη αξθεηά αξαηνθαηνηθεκέλνο κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ κφιηο επηά 

θάηνηθνη αλά ηεηξ. ρικ. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ην ρσξηφ Αζπξάγγεινη.
7
 

ην παξαθάησ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα ρσξηά πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν, 

θαζψο θαη ε έθηαζή ηνπο ζε ζηξέκκαηα. 

 

Πίλαθαο 1: Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ θαη έθηαζή ηνπο 

Α/Α  

Γεκνηηθό 

Γηακέξηζκα 
Τςόκεηξν 

Έθηαζε ζε 

ζηξέκκαηα 

1 Άγηνο Μελάο 640 κ. 6155 

2 Άλσ Πεδηλά 960 κ. 10832 

3 Αξίζηε 650 κ. 28947 

4 

Αζπξάγγεινη 

(έδξα ηνπ 

Γήκνπ) 

990 κ. 15929 

5 Βίηζα 960 κ.  15659 

6 Γίθνξθν 1000 κ. 20102 

7 Γίινθν 880 κ. 10000 

                                                 
6
 http://www.kentrikozagori.gov.gr αλαθηήζεθε ζηηο 23/01/2011 

7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B5

%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%96%CE%B1%CE%B3

%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 αλαθηήζεθε ζηηο 22/01/2011 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://www.kentrikozagori.gov.gr/
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8 Γηπφηακν 840 κ. 17576 

9 Διάηε 960 κ. 10526 

10 Διαθφηνπνο 1150 κ. 13665 

11 Καινπηά 840 κ. 17576 

12 Κάησ Πεδηλά 940 κ. 9200 

13 Μαλαζζή 900 κ. 12801 

14 Μεζνβνχλη 680 κ. 5379 

15 Μνλνδέλδξη 1060 κ 20009 

Πεγή:http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=153&Itemid=226 αλαθηήζεθε ζηηο 23/01/2011 

 

ην Γήκν βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Βίθνπ - 

Αψνπ. Ζ πινχζηα παλίδα ηνπ Γξπκνχ πεξηιακβάλεη έσο ζήκεξα δέθα είδε ακθηβίσλ, 

εηθνζηέλα είδε εξπεηψλ, εθαηφλ ηξηάληα είδε πνπιηψλ θαη εηθνζηηέζζεξα είδε 

ζειαζηηθψλ, κε ζεκαληηθφηεξα ηελ αξθνχδα (Ursus Arctos), ην αγξηνγνχξνπλν (Sus 

Scrofa), ην δαξθάδη (Apreolus Capreolus), ην ιχθν (Canis Lupus), ην αγξηφγηδν 

(Rupicarpa Balanika) θαη ηε βίδξα (Lutra Lutra).  

ηνλ Γξπκνχ έρνπλ αξηζκεζεί πάλσ απφ 1.700 είδε θαη ππνείδε θπηηθψλ 

εηδψλ. Μεηαμχ απηψλ βξίζθνληαη θαη πέληε ελδεκηθά είδε (πνπ δειαδή δελ ππάξρνπλ 

πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν), 19 ελδεκηθά είδε ηεο Διιάδαο θαζψο θαη κεγάινο είλαη 

ν αξηζκφο ησλ θπηψλ πνπ είλαη ζπάληα, πξνζηαηεπφκελα ή έρνπλ ηδηαίηεξε 

επηζηεκνληθή ζεκαζία.  

Τπάξρνπλ ηξία θαξάγγηα: ηνπ Βίθνπ κήθνπο δψδεθα ρηιηνκέηξσλ πνπ ζε 

κεξηθά ζεκεία ην θάζεην χςνο ηνπ θηάλεη ηα 900 κέηξα ηνπνζεηψληαο ην ζηα 

βαζχηεξα ηνπ θφζκνπ, ην θαξάγγη ηνπ Βηθάθη θαη ε ραξάδξα ηνπ Αψνπ, πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ βνπλψλ Σξαπεδίηζα θαη Γθακήια, κήθνπο δέθα ρηιηνκέηξσλ.  

  

Δηθφλεο 3 θαη 4: Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ
8
 

                                                 
8
http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=231&

limit=1&limitstart=2 αλαθηήζεθε ζηηο 23/01/2011 
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1.1.2 Κνηλόηεηα Παπίγθνπ (Γπηηθό Εαγόξη)
9
 

 

Σν Πάπηγθν βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ησλ Ησαλλίλσλ ζε απφζηαζε 59 ρικ. 

Ζ νξνζεηξά ηεο Σχκθεο δεζπφδεη ζε φιν ην ρσξηφ ζρεκαηίδνληαο ζηα βφξεηα ηε 

ραξάδξα ηνπ Αψνπ θαη ζηα λνηηνδπηηθά ην επηβιεηηθφ θαξάγγη ηνπ Βίθνπ, κε ηνλ 

πνηακφ Βντδνκάηε. Σν Μεγάιν Πάπηγθν βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 900 κ. θαη ην Μηθξφ 

Πάπηγθν ζε πςφκεηξν 980κ. θαη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 2 ρικ. 

Ζ έθηαζή ηνπ είλαη 34.131 ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 150 είλαη γεσξγηθέο 

εθηάζεηο, ηα 29.431 βνζθφηνπνη, ηα 800 δάζε, ηα 300 χδαηα θαη ηα 3.300 αζηηθέο 

εθηάζεηο. Ζ απνγξαθή ηνπ 2001 θαηέγξαςε 360 θαηνίθνπο. 

Ζ Κνηλφηεηα Παπίγθνπ παξέκεηλε απηφλνκε κεηά ηελ δηνηθεηηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ λφκνπ 2539/97 ("Νφκνο Καπνδίζηξηα"). Ζ θνηλφηεηα δηνηθείηαη 

απφ 7κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε. 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ην Πάπηγθν θηινμελεί πάλσ απφ 50 είδε 

δαζηθψλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ. Μεγάιν κέξνο θαιχπηνπλ νη αείθπιινη ζθιεξφθπιινη 

ζακλψλεο, κε ζπλεζέζηεξα είδε ηελ αξηά (Quercus ilex) θαη ην πνπξλάξη (Quercus 

coccifera), πνπ απαληψληαη καδί κε ηνλ θξάμν (Fraxinus ornus), ην θπιίθη (Phillyrea 

latifolia), ηνλ ζρίλν (Pistacia terebinthus), ην γάβξν (Carpinus orientalis), ηελ 

θνπκαξηά (Arburus unedol) θαη νη δξπο (Quercus frainetto, Quercus pubescens, 

Quercus dalechampii, Quercus cerris θαη Quercus trojana), πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 

κεγαιχηεξν ηεο βιάζηεζεο ηνπ Παπίγθνπ. Ξερσξηζηά είλαη ηα θέδξα (Juniperus 

communis θαη Juniperus oxycedrus) θαη ε νξεηλή άξθεπζνο (Juniperus foetidissima), 

πνπ βξίζθεηαη ζηηο πιαγηέο ηνπ Λάπαηνπ. Καηά ηφπνπο ζπλαληψληαη καχξε πεχθε 

(Pinus nigra) θαη ειάηε (Abies borisii - regis). 

ηε γχξσ πεξηνρή ηνπ Παπίγθνπ έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 1700 είδε θαη 

ππνείδε ρισξίδαο. Ξερσξηζηά είλαη ηα πέληε ελδεκηθά είδε πνπ έρνπλ βξεζεί σο 

ζήκεξα θαη δελ απαληψληαη πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν. Απηά είλαη ηα εμήο: silene 

intonsa, saxifraga biflora epirotica, calium sacrorum, hieracium dasycrapedum θαη 

hieracium necopium. 

 

Φαξκαθεπηηθά Φπηά
10

 

                                                 
9
 http://www.papigo.gr αλαθηήζεθε ζηηο 28/01/2011 

 

http://www.papigo.gr/
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Απφ ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ έσο ηηο κέξεο καο ν Βίθνο θαη ε επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ ήηαλ γλσζηή γηα ηα θαξκαθεπηηθά θπηά ηνπ, πνπ νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο έγηλαλ γλσζηέο παγθνζκίσο. Οη θάηνηθνη ησλ γχξσ ρσξηψλ ζπλέιεγαλ ηα 

θπηά απηά θαη έθηηαρλαλ δηάθνξα γηαηξνζφθηα, κεξηθνί κάιηζηα απφ απηνχο 

κεηαηξάπεθαλ ζε εκπνξηθνχο γηαηξνχο, πνπ νλνκάζηεθαλ Βηθνγηαηξνί ή 

Κνκπνγηαλλίηεο γηαηί είραλ ηα βφηαλα δεκέλα ζε θφκπνπο καληηιηψλ. Οη Βηθνγηαηξνί 

έγηλαλ γλσζηνί ζε φιε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη πνιινί απ' απηνχο 

εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

ήκεξα, έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πάλσ απφ 250 

θαξκαθεπηηθά είδε, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα ην ηζάη βνπλνχ, ηε κέληα, ηε γαιαηζίδα, 

ην θαζθφκειν, ην θψλεην, ηνλ ειιέβνξν θ.ά.. 

 

Σν ίδην πινχζηα παξνπζηάδεηαη θαη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο. εκαληηθφ είλαη 

φηη ζρεδφλ φια ηα ζπάληα πνπιηά θαη ζειαζηηθά ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ, πνπ θηλδπλεχνπλ 

λα εμαθαληζηνχλ, βξίζθνληαη ζην δξπκφ γχξσ απφ ην Πάπηγθν. Τπνινγίδεηαη πσο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή δνπλ 133 είδε πνπιηψλ, 24 είδε ζειαζηηθψλ, 10 είδε 

ακθηβίσλ θαη 21 είδε εξπεηψλ.  

 

Δηθφλα 5: Κνηλφηεηα Παπίγθνπ
11

 

 

1.1.3 Γήκνο Σύκθεο (Κεληξηθό Εαγόξη)
12

 

 

Σνπνζεηείηαη ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Σχκθεο (απ΄ φπνπ 

πήξε θαη ην φλνκα ηνπ) πνπ απνηειεί κέξνο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Σα θπζηθά 

φξηα ηεο πεξηνρήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηιάδα ηνπ Αψνπ θαη ηα ρσξηά ηεο Λάθθαο 

                                                                                                                                            
10

 http://www.papigo.gr/el/fisi/farmakeytika_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 28/01/2011 
11

 http://www.papigo.gr/el/photos/photos_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 28/01/2011 
12

 http://www.timfi.gov.gr αλαθηήζεθε ζηηο 02/02/2011 

http://www.papigo.gr/el/fisi/farmakeytika_01.php##
http://www.papigo.gr/el/fisi/farmakeytika_01.php##
http://www.papigo.gr/el/fisi/farmakeytika_01.php##
http://www.timfi.gov.gr/
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Αψνπ ηνπ δήκνπ Κφληηζαο ζηα βφξεηα, ην θαξάγγη ηνπ Βίθνπ θαη ην Γπηηθφ Εαγφξη 

ζηα δπηηθά θαη ην αλαηνιηθφ Εαγφξη ζηα αλαηνιηθά.  

Ο Γήκνο Σχκθεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλέλσζε 12 θνηλνηήησλ ηνπ 

θεληξηθνχ Εαγνξίνπ κε έδξα ην ρσξηφ Σζεπέινβν. Σα ρσξηά (ηνπηθά δηακεξίζκαηα 

πιένλ) ηνπ Γήκνπ Σχκθεο είλαη: Κνπθνχιη, Κήπνη, Νεγάδεο, Φξαγθάδεο, 

Λεπηνθαξπά, θακλέιη, Καπέζνβν, Βξαδέην, Σζεπέινβν, Βξπζνρψξη, Ζιηνρψξη, 

Λάηζηα.  

Ο Γήκνο Σχκθεο έρεη (πξαγκαηηθφ) πιεζπζκφ 1.493 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 

428.296,00 ζηξέκκαηα. Ζ έθηαζε είλαη νξεηλή θαη απνηειείηαη θαηά 47% πεξίπνπ 

απφ δάζε θαη 48% απφ βνζθνηφπηα 

Ο νξεηλφο φγθνο ηεο Σχκθεο βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ πνηακνχ Αψνπ θαη ηνλ 

παξαπφηακνπ ηνπ Βντδνκάηε ζηε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Βφξεηαο Πίλδνπ. Οη 

θνξπθέο ηεο Σχκθεο νη πην ςειέο απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά είλαη: Αζηξάθα (2436 

κ.), Λάπαηνο (2251 κ.), Πιφζθνο (2388 κ.), Γθακήια (2497 κ.), Καξηεξφο (2251 κ.), 

Μεγάια Ληζάξηα (2467 κ.), Γθνχξα,(2466 κ.), Σζνχθα-Ρφζηα(2380 κ.), Σδνπκάθν 

(2157 κ.) ηέινο απέλαληη, ζηελ πεξηνρή ηεο Κφληηζαο βξίζθεηαη ν κφιηθαο(2637 κ.) 

ε πην ςειή θνξπθή ηεο Πίλδνπ. ε έλα νξνπέδην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ νξεηλνχ 

φγθνπ ηεο Σχκθεο βξίζθεηαη ε Γξαθφιηκλε ζε πςφκεηξν 2050 κ. Ζ δξαθφιηκλε ηεο 

Σχκθεο είλαη κηα αιπηθή ιίκλε ε νπνία νθείιεη ηελ χπαξμε ηεο ζηνπο παγεηψλεο πνπ 

ππήξραλ ζηε πεξηνρή πξηλ απφ 10000 ρξφληα θαη ζπλερίδεη λα «ηξνθνδνηείηαη» απφ 

ηα ρηφληα πνπ πέθηνπλ ζηελ πεξηνρή. Πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηνπο Σξίησλεο (ζπάλην 

είδνο ακθίβηαο ζαχξαο) πνπ δνπλ ζηα λεξά ηεο θαη κνηάδνπλ κε κηθξά δξαθάθηα.  

 

Δηθφλα 6: Γξαθφιηκλε
13

 

ηελ Σχκθε αλήθεη ην θαξάγγη ηνπ Βίθνπ ηνπ νπνίνπ ε αξρή βξίζθεηαη θάησ 

απφ ην ρσξηφ Κνπθνχιη ζηε γέθπξα ηνπ Κφθνξε θαη ην ηέινο ηνπ ζην γεθχξη ηνπ 

                                                 
13

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/02/2011 

http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215
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Βντδνκάηε ζην Πάπηγθν, κε κήθνο 12ρικ. θαη κέγηζην χςνο 1000κ. Σν πνηάκη πνπ 

δηαζρίδεη ην θαξάγγη είλαη ν Βντδνκάηεο. Σν πιάηνο ηεο ραξάδξαο θπκαίλεηαη απφ 30 

κέρξη 100 κέηξα θαη νη πιαγηέο ηνπ είλαη θαηάθπηεο απφ ζπάληα ινπινχδηα θαη 

βφηαλα. Σα βφηαλα ηνπ Βίθνπ έρνπλ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη γη απηφ ηα παιηά 

ρξφληα αλαπηχρζεθε ε πξαθηηθή ηαηξηθή κε ηνπο Βηθνγηαηξνχο. Σν θαξάγγη πεξλάεη 

εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ηα ρσξηά Κνπθνχιη, Καπέζνβν θαη Βξαδέην, είλαη ηκήκα 

ηνπ Γξπκνχ Βίθνπ - Αψνπ ν νπνίνο κε 126.000 ζηξέκκαηα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

Γξπκφο ηεο ρψξαο (Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ). 

 

Δηθφλα 7: Φαξάγγη ηνπ Βίθνπ
14

 

Τπάξρεη επίζεο ν κηθξφο Βίθνο, αιιηψο Βηθάθεο. Ο Βηθάθεο μεθηλάεη απφ ηε 

γέθπξα Κνληνδήκνπ ή Λαδαξίδε δίπια ζηνπο Κήπνπο θαη θηάλεη κέρξη ην Ρνγθνβφ 

ζην Σζεπέινβν. Σν χςνο ηνπ μεπεξλάεη ηα 200 κέηξα.  

Ζ καχξε πεχθε θαη ε νμηά θχνληαη ζηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ θαη ζηα 

ςειφηεξα ζεκεία θχεηαη ην ξφκπνιν. Άιια δαζηθά δέληξα πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή 

είλαη: αγξηνθππαξίζη, ζθεληάκη, βειαληδηέο, θιακνπξηά, θξαληά, πηθξνθαζηαληά, 

θαξπδηά, ηηηέο, πιαηάληα. Τπάξρνπλ επίζεο νπσξνθφξα δέληξα φπσο: κειηέο, 

θεξαζηέο, θαζηαληέο θαη θνπληνπθηέο. Δπίζεο ζα ζπλαληήζεη θαλείο: θίηξηλν θξίλν 

ηεο Αιβαλίαο, θφθθηλν θξίλν, πνηεηηθφ λάξθηζζν, αγξηνκελεμέδεο, παξζεληθφ, 

ρξπζφβεξγα αιιά θαη άιια είδε θπηψλ. ηηο θνξπθέο ηέινο ησλ βνπλψλ δνπλ πνιιή 

ζπάληα είδε θπηψλ φπσο: Viola magellensis, Campanula hawkinsiana θ.ά. 

Τπάξρνπλ ζπάληα είδε δψσλ φπσο αξθνχδα , ιχθνο, ηζαθάιη, αγξηφγηδν αιιά 

θαη ζπάληα αξπαθηηθά φπσο ν ρξπζαεηφο θαη ν γππαεηφο. Έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί 

10 είδε ακθίβησλ κε ην πην αμηφινγν ηνλ αιπηθφ ηξίησλα ν νπνίνο δεη ζηε δξαθφιηκλε 

αιιά θαη 20 είδε εξπεηψλ. 

                                                 
14

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/02/2011 

http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215
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1.1.4 Γήκνο Αλαηνιηθνύ Εαγνξίνπ (Αλαηνιηθό Εαγόξη)
15

 

 

Σν Αλαηνιηθφ Εαγφξη βξίζθεηαη ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ θαη 

έρεη έθηαζε 320.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ. Γηνηθεηηθά απνηειείηαη απφ ην Γήκν 

Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ θαη ηελ Κνηλφηεηα Βνβνχζαο. πγθξνηείηαη απφ ηα εμήο 

ηνπηθά δηακεξίζκαηα: Αγίαο Παξαζθεπήο, Αλζξαθίηε, Γξεβεληηίνπ, Γεκαηίνπ, 

Γφιηαλεο, Διαηνρσξίνπ, Ηηέαο, Καβαιιαξίνπ, Καξπψλ, Καζηαλψλα, Μαθξίλνπ, 

Πνηακηάο, Πέηξαο, Σξηζηέλνπ, Φιακπνπξαξίνπ. Έρεη πιεζπζκφ 2.402 θαηνίθνπο κε 

έδξα  ηνπ Γήκνπ ηνπο Μειησηάδεο.  

Δίλαη πεξηνρή ηδηαηηέξνπ αηζζεηηθνχ θάιινπο κε ελαιιαγέο ηνπίσλ θαη 

πνιχμπια ππθλά δάζε. Ζ «Σζνχθα Ρφζζηα», ε «Απηηά Φιέγθα, ε «Σζνχθα Σδίλα», ε 

«Σζνχθα Αξλάζα» θαη ην «Μηηζηθέιη» είλαη απφ ηα ςειφηεξα βνπλά. Δίλαη φια 

πξνζπειάζηκα κε κηθξά νξνπέδηα ζηα ςειφηεξα ζεκεία θαη ην χςνο ηνπο είλαη απφ 

1700 έσο 2082 κέηξα.  

Έρεη δηάζπαξηεο κηθξνιίκλεο ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Φιακπνπξαξίνπ 

(Σζνχθα Ρφζζηαο)  θαη ζην νξνπέδην ΒΑ ηνπ Φιακπνπξαξίνπ ζηα ζχλνξα κε ην λνκφ 

Γξεβελψλ (ζην νξνπέδην ηεο νξνζεηξάο Απηηά Φιέγθα). Ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο 

είλαη ε κηθξνιίκλε κε λνχθαξα πνπ βξίζθεηαη Βφξεηα ηνπ Γξεβεληηίνπ δίπια ζην 

ξέκα Ενπξίθα κνλαδηθή ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ γηα ηελ ζπάληα ρισξίδα. ηελ 

πεξηνρή αλήθεη θαη ηκήκα ηεο Σερλεηήο Λίκλεο Πεγψλ Αψνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηα 

θαζαξά λεξά ηεο, ηε θπζηθή νκνξθηά, ηνπο πνιινχο θαη κηθξνχο θνιπίζθνπο κε 

ελάιην πινχην απφ πέζηξνθεο, θαξαβίδεο θαη δηάθνξα άιια είδε ςαξηψλ ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεηαη ε εξαζηηερληθή αιηεία. 

  

Δηθφλα 8: Μηθξνιίκλε κε λνχθαξα
16

           Δηθφλα 9: Λίκλε Πεγψλ Αψνπ
17

 

                                                 
15

 http://www.zagori-an.gov.gr αλαθηήζεθε ζηηο 06/02/2011 
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Ζ βιάζηεζε, νη πνιιέο πεγέο θαη ηα ξέκαηα απνηεινχλ ηδαληθφ ηφπν 

δηαβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο δηάθνξσλ άγξησλ δψσλ θαη ζειαζηηθψλ (αξθνχδεο, 

δαξθάδηα, αγξηφγηδα, αγξηνγνχξνπλα, ιαγνί, θνπλάβηα, αγξηφγαηεο) θαζψο θαη 

δηάθνξσλ πηεξσηψλ (θάζεο, πέξδηθεο, αεηνί, γεξάθηα θ.ιπ.).  

 

1.1.5 Κνηλόηεηα Βνβνύζαο (Αλαηνιηθό Εαγόξη)
18

 

 

Βξίζθεηαη πεξίπνπ 70 ρικ. βφξεην-αλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. Δίλαη 

έδξα ηνπ θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο Βνβνχζαο θαη θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 είρε 

179 θαηνίθνπο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ πινηνκία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Έρεη 

έθηαζε 51.029 ζηξέκκαηα. Σν ρσξηφ ήηαλ γλσζηφ θαη κε ηελ βιάρηθε νλνκαζία 

Μπατεάζα. 

Μέζα απφ ην ρσξηφ πεξλάεη ν πνηακφο Αψνο, απφ ηε βνή ησλ λεξψλ ηνπ 

νπνίνπ πηζαλφηαηα πήξε θαη ην ρσξηφ ην φλνκά ηνπ. Γχξσ απφ ην πνηάκη ππάξρνπλ 

αμηφινγνη νηθφηνπνη πνπ θηινμελνχλ πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα.  

ηε κέζε ηνπ ρσξηνχ, ππάξρεη έλα πέηξηλν γεθχξη, κνλφηνμν, πνπ ελψλεη ηηο 

δπν φρζεο θαη γεηηνληέο ηνπ ρσξηνχ. Υηίζηεθε ην 1748 απφ ηνλ Αιέμην Μήζην θαη έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο λεψηεξν αξραηνινγηθφ κλεκείν. ηελ πεξηνρή ππάξρεη επίζεο ε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, πνπ ρηίζηεθε ην 1814, θαζψο θαη ε Μνλή Κνίκεζεο 

Θενηφθνπ Βνπηζάο. 

Γλψξηζε κεγάιε αθκή θαηά ηελ απηνλνκία ηνπ Εαγνξίνπ επί Σνπξθνθξαηίαο 

θαη ζεσξνχληαλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ. Σν 1817, ην ρσξηφ είρε 

2.500 θαηνίθνπο, νη νπνίνη ιηγφζηεςαλ δξακαηηθά θαη ην ρσξηφ εξεκψζεθε κεηά απφ 

ιεζηξηθέο επηδξνκέο. Δπαλαθαηνηθήζεθε κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ην 1913. 

Σν ρσξηφ θάεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1943. Γηαηεξεί ηα 

βιάρηθα έζηκα, ηνπο ρνξνχο θαη ηελ ελδπκαζία. Απνηειεί κία απφ ηηο εηζφδνπο πξνο 

ηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Βάιηα Κάιληα. 
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 http://www.zagori-an.gov.gr/files/352/images/LIMNI_ME_NOUFARA.jpg αλαθηήζεθε ζηηο 

06/02/2011 
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 http://www.zagori-an.gov.gr/files/352/images/LIMNI_PIGON_AOOU.JPG αλαθηήζεθε ζηηο 

06/02/2011 
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1.2 Γεσινγία
19

 

 

Κπξίαξρα πεηξψκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη νη αζβεζηφιηζνη θαη ν 

θιχζρεο. Γεσηεθηνληθά αλήθεη ζηε δψλε ηεο Πίλδνπ. 

Οη αζβεζηφιηζνη ζρεκαηίζηεθαλ πξηλ απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη ζηελ 

πεξηνρή θπξηαξρνχλ νη καχξνη αζβεζηφιηζνη, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ πνιιέο δνιίλεο, 

ζπειηέο, βξαρνζθεπέο, βάξαζξα θαη ππφγεηεο ζηνέο. 

Σα βνπλά ηεο πεξηνρήο δηαθξίλνληαη γηα ηηο κεγάιεο εθηεζεηκέλεο θάζεηεο 

βξαρψδεηο επηθάλεηεο, ηηο κεγάιεο θιίζεηο θαη ηνπο έληνλνπο θαη εληππσζηαθνχο 

γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Οη αιπηθέο πεξηνρέο ηεο Γθακήιαο θέξνπλ έθδεια ηα 

ζεκάδηα ηεο επίδξαζεο ησλ παγεηψλσλ 

 

1.3 Κιίκα 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο κεγάιεο 

ζρεηηθά απφζηαζεο απφ ηε ζάιαζζα έρεη θιίκα εχθξαην, επεηξσηηθφ κε θξχν 

ρεηκψλα, δξνζεξφ θαινθαίξη θαη πνιιέο βξνρνπηψζεηο. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 

αέξα θπκαίλεηαη ζηνπο 12,5 βαζκνχο θειζίνπ θαη εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην 

αλάγιπθν θαη απφ ην πςφκεηξν.
20

 

ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα θπξηαξρεί ν επεηξσηηθφο θιηκαηηθφο ηχπνο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δεζηά θαινθαίξηα θαη βξνρεξνχο ρεηκψλεο. ηα κεγαιχηεξα 

πςφκεηξα επηθξαηεί ν νξεηλφο θιηκαηηθφο ηχπνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δξνζεξά 

θαινθαίξηα κε ηνπηθέο βξνρέο ελψ νη ρεηκψλεο είλαη ηξαρείο κε πνιιέο ρηνλνπηψζεηο, 

παγεηνχο θαη πνιιέο βξνρέο απφ ηα κέζα ηνπ θζηλνπψξνπ έσο ηα κέζα ηεο άλνημεο.
21
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 http://www.papigo.gr/el/fisi/geologia_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 22/01/2011 
20

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=214 

αλαθηήζεθε ζηηο 11/02/2011 
21

 http://www.papigo.gr/el/fisi/klima_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 11/02/2011 

http://www.papigo.gr/el/fisi/geologia_01.php
http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=214
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1.4 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

 

1.4.1 Δζληθόο Γξπκόο Βίθνπ - Αώνπ 

 

Ο Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ ηδξχζεθε ην 1973 (Π.Γ. 213/20.08.1973) κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πινχζηαο άγξηαο θχζεο πνπ απιψλεηαη απφ ην θαξάγγη ηνπ 

Βίθνπ κέρξη ηε ραξάδξα ηνπ θπξίσο πνηακνχ Αψνπ θαη ηελ ελδηάκεζε νξεηλή 

πεξηνρή ηνπ βνπλνχ Σχκθε.  

Μέζα ζηα φξηα ηνπ δξπκνχ ππάξρνπλ νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα ρσξηά ηνπ 

Εαγνξίνπ κε πινχζηα ηζηνξία θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Απηά είλαη ην Μνλνδέλδξη, 

ν Βίθνο θαη ηα Μεγάιν θαη Μηθξφ Πάπηγγν. Πεξηκεηξηθά ηνπ Γξπκνχ ππάξρνπλ άιια 

έμη ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ, ε Αξίζηε, ην Άγηνο Μελάο, ε Βίηζα, ην Καπέζνβν, ην 

Βξαδέην θαη ην Βξπζνρψξη θαη εθηφο Εαγνξίνπ ε Κφληηζα, ε Καιιηζέα θαη ε 

Κιεηδσληά.   

Ο Γξπκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο πην εληππσζηαθνχο γεσινγηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο πνπ ζπλαληάεη θαλείο ζηελ Διιάδα, κε πέληε ζπειαηνβάξαζξα, θάζεηα 

ηα πεξηζζφηεξα, κε κεγαιχηεξν θαη δεχηεξν ζηνλ θφζκν ην βάξαζξν ηεο Πξνβαηίλαο 

(κε βάζνο 407 κέηξα).   

Ζ πινχζηα παλίδα ηνπ Γξπκνχ πεξηιακβάλεη έσο ζήκεξα δέθα είδε ακθηβίσλ 

εηθνζηέλα είδε εξπεηψλ, εθαηφλ ηξηάληα είδε πνπιηψλ θαη εηθνζηηέζζεξα είδε 

ζειαζηηθψλ, κε ζεκαληηθφηεξν ηελ αξθνχδα (Ursus Arctos), ην αγξηνγνχξνπλν (Sus 

Scrofa), ην δαξθάδη (Apreolus Capreolus), ην ιχθν (Canis Lupus), ην αγξηφγηδν 

(Rupicarpa Balanika) θαη ηε βίδξα (Lutra Lutra).  

ζν ζεκαληηθθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ Γξπκνχ ζηε παλίδα άιιν ηφζν είλαη 

θαη ζηε ρισξίδα. Με ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο ηα δάζε, ηα ξέκαηα, ηα αιπηθά ιηβάδηα 

θαη ηα βξάρηα γεκίδνπλ κε αγξηνινχινπδα, φκνξθα αξψκαηα θαη φκνξθα ρξψκαηα. 

ηνλ Γξπκφ έρνπλ αξηζκηζεί πάλσ απφ 1.700 είδε θαη ππνείδε θπηηθψλ εηδψλ. 

Μεηαμχ απηψλ βξίζθνληαη θαη πέληε ελδεκηθά είδε (πνπ δειαδή δελ ππάξρνπλ 

πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν), 19 ελδεκηθά είδε ηεο Διάδαο θαζψο θαη κεγάινο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ θπηψλ πνπ είλαη ζπάληα, πξνζηαηεπφκελα ή έρνπλ ηδηαίηεξε 

επηζηεκνληθή ζεκαζία.   

Δπίζεο, ππάξρνπλ ηξία θαξάγγηα: ηνπ Βίθνπ κήθνπο δψδεθα ρηιηνκέηξσλ πνπ 

ζε κεξηθά ζεκεία ην θάζεην χςνο ηνπ θηάλεη ηα 900 κέηξα ηνπνζεηψληαο ην ζηα 
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βαζχηεξα ηνπ θφζκνπ, ην θαξάγγη ηνπ Βηθάθη θαη ε ραξάδξα ηνπ Αψνπ, πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ βνπλψλ Σξαπεδίηζα θαη Γθακήια, κήθνπο δέθα ρηιηνκέηξσλ.
22

 

 

Καλνληζκνί Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ – Αώνπ:  

Α) Ζ είζνδνο ζην Γξπκφ επηηξέπεηαη κφλν απφ ηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο.  

Β) Ζ παξακνλή απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε ηνπ ειίνπ.  

Γ) Σν ειεχζεξν παηρλίδη επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Γ) Λφγσ ησλ θηλδχλσλ απφ ηα ξέκαηα θαη ηνπο γθξεκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

πεξηνρή, νη επηζθέπηεο γηα ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα δελ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο αλαςπρήο θαη απφ ηα εηδηθά δηακνξθσκέλα 

κνλνπάηηα.  

Δ) Παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη.  

Σ) Καηά ηελ παξακνλή ζην δξπκφ δελ επηηξέπεηαη:  

1.    Σν θπλήγη θάζε δψνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ζηνλ ππξήλα ηνπ Γξπκνχ θαζψο θαη κέζα θαη γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο 

ζε απφζηαζε 1.000 κέηξσλ πεξηκεηξηθά. 

2.    Ζ αθαίξεζε ή ε θαηαζηξνθή απγψλ, θσιηψλ ή λενζζψλ ησλ πνπιηψλ θαη 

γεληθά ε ελφριεζε ή ε θαηαζηξνθή εηδψλ ηεο παλίδαο.  

3.    Σν ςάξεκα θαη ε θνιχκβεζε ζηα ξέκαηα ηνπ ππξήλα ηνπ Γξπκνχ.  

4.    Ζ κεηαθνξά θνπηηθψλ εξγαιείσλ, ε θνπή ζάκλσλ, ην μεξίδσκα θαη ε 

ζπιινγή θπηψλ θαη ζπφξσλ θαη γεληθά θάζε θζνξά ηεο βιάζηεζεο.  

5.    Ζ ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ ζε ρψξνπο άιινπο εθηφο απφ ηα δνρεία  

απνξξηκκάησλ θαη ε ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ γεληθά.  

6.    Σν άλακκα θσηηάο θαη ην πέηακα αλακκέλσλ ηζηγάξσλ θαη ζπίξησλ.  

7.    Ζ θαηαζθήλσζε κε νπνηαδήπνηε κνξθή (ηξνρφζπηηα, ζθελέο θ.ιπ.) ζηνλ 

ππξήλα ηνπ Γξπκνχ.  

8.    Ζ ζηάζκεπζε ζε ρψξνπο άιινπο απφ ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ θαη ηηο εηδηθέο δηαπιαηχλζεηο ησλ δξφκσλ.  

9.    Ζ θαηαζηξνθή ή ε απνκάθξπλζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πιηθψλ ηνπ 

Γξπκνχ.  

10.  Ζ ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά θπηνρψκαηνο θαη θαπζφμπισλ.  

                                                 
22

 http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=231 

αλαθηήζεθε ζηηο 18/02/2011 

http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=231
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11.  Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε δψνπ ζπλνδεχεη επηζθέπηεο.  

12.  Ζ επίδεημε ή ηνπνζέηεζε νπνηνλδήπνηε πηλαθίδσλ ή ζεκάησλ.  

13.  Ζ πψιεζε ηξνθίκσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν έθζεζε θαη δηαλνκή απηψλ.  

14.  Ζ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ελφριεζε ησλ άιισλ επηζθεπηψλ.  

15.  Ζ πξφθιεζε δεκηψλ ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο.  

16.  Ζ θσηνγξάθεζε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο.  

17.  Ζ βνζθή θάζε δψνπ ζηνλ ππξήλα ηνπ Γξπκνχ.  

18.  Ζ εγθαηάζηαζε θπςειψλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο.
23

 

 

1.4.2 Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ
24

 

 

Σα νξεηλά νηθνζπζηήκαηα ηεο Β. Πίλδνπ ππνζηήξημαλ γηα αηψλεο ηελ 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φξηζαλ ηνλ ηχπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζηελ πεξηνρή, βαζηδφκελα ζην ζεβαζκφ αλζξψπνπ θαη θχζεο.  

Ζ δηαηήξεζε απηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήπηα 

αλάπηπμε θαη ηηο ζπκβαηέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, απνηέιεζαλ ηνπο ιφγνπο ηεο 

ίδξπζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ απφ 

ηελ πνιηηεία, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002. 

Σν Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο 

αλζξσπνγεσγξαθηθέο ελφηεηεο : ην Εαγφξη, ηελ Κφληηζα, ην Μέηζνβν θαη ηα δπηηθά 

ρσξηά ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ. Ζ έθηαζή ηνπ είλαη πεξίπνπ 2.200ηεηξ.ρικ. θαη 

ελζσκαηψλεη ηνπο δχν ππάξρνληεο εζληθνχο δξπκνχο Βίθνπ - Αψνπ θαη Πίλδνπ 

(Βάιηα Κάιληα), κε ηελ ππφινηπε πεξηνρή. 

ην Δζληθφ Πάξθν αλάινγα κε ηηο δψλεο πξνζηαζίαο επηηξέπνληαη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη επλννχληαη νη παξαδνζηαθέο αζρνιίεο, ν ήπηνο ηνπξηζκφο, ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη νη θπζηνιαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Καζψο πξφθεηηαη γηα κεγάιε πεξηνρή απαξαίηεηα ρσξνζεηήζεθαλ δηάθνξεο 

δψλεο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηηο αλάγθεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δψλεο απηέο είλαη νη 

                                                 
23

http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=231

&limit=1&limitstart=1 αλαθηήζεθε ζηηο 18/02/2011 
24

 http://www.papigo.gr/el/fisi/ethniko_parko_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 21/01/2011 

http://www.papigo.gr/el/fisi/ethniko_parko_01.php
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πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, νη πεξηνρέο δηαηήξεζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ, νη 

πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ε πεξηθεξεηαθή δψλε. 

Σα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ Πάπηγθν θαη Βίθνο είλαη ηα κνλαδηθά απφ ηα ρσξηά 

ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε πξνζηαζίαο ηεο θχζεο.  

 

1.5 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

1.5.1. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

 

Ζ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.) νξίδεη ηξία είδε 

πιεζπζκψλ: ην κφληκν, ην λφκηκν θαη ηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ. 

Μόληκνο πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε 

δηακνλή ηνπο ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν/θνηλφηεηα, δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ 

δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ. 

Νόκηκνο πιεζπζκφο θάζε δήκνπ ή θνηλφηεηαο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

θάζε ειηθίαο θαη θχινπ, ηα νπνία θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο δήισζαλ φηη είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηα αληίζηνηρα δεκνηνιφγηα θαη εθφζνλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

απνγξαθήο βξίζθνληαλ ζηε ρψξα θαη απνγξάθεθαλ σο παξφληα ή απνπζίαδαλ 

πξνζσξηλψο ζην εμσηεξηθφ. 

Πξαγκαηηθόο πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα 

θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν/θνηλφηεηα, 

δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ. 

 

Πίλαθαο 2: Πιεζπζκφο Εαγνξίνπ 

  

ΜΟΝΗΜΟ ΝΟΜΗΜΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.217 2.698 1.601 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  161 337 357 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  1.006 2.459 1.493 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.814 3.141 2.402 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  150 280 179 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 4.348 8.915 6.032 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 161.027 177.137 170.239 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 336392 396.732 353.82 
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ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 10.934.097   10.964.020 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν λφκηκνο πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ 

είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ κφληκν. 

 

Πίλαθαο 3: Πιεζπζκφο Γηακεξηζκάησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Εαγνξίνπ 

  ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 1.217 1.601 

Γ.Γ. Αζπξαγγέισλ 236 273 

Γ.Γ. Αγίνπ Μελά  37 46 

Γ.Γ. Άλσ Πεδηλψλ  154 202 

Γ.Γ. Αξίζηεο  158 214 

Γ.Γ. Βίηζεο  128 137 

Γ.Γ. Γηθνξχθνπ 24 66 

Γ.Γ. Γηιφθνπ  25 39 

Γ.Γ. Γηπνηάκνπ 38 43 

Γ.Γ. Διάηεο  30 42 

Γ.Γ. Διαθφηνπνπ 85 134 

Γ.Γ. Καινπηά  27 44 

Γ.Γ. Κάησ Πεδηλψλ  61 87 

Γ.Γ. Μαλαζζή 4 37 

Γ.Γ. Μεζνβνπλίνπ  56 73 

Γ.Γ. Μνλνδελδξίνπ  154 164 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  161 357 

Μεγάινλ Πάπηγθνλ 130 280 

Μηθξφλ Πάπηγθνλ 31 77 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 1.006 1.493 

Γ.Γ. Σζεπειφβνπ  348 488 

Γ.Γ. Βξαδέηνπ  12 23 

Γ.Γ. Βξπζνρσξίνπ  58 109 

Γ.Γ. Ζιηνρσξίνπ  36 40 

Γ.Γ. Καπεζφβνπ  36 67 

Γ.Γ. Κήπσλ  69 110 

Γ.Γ. Κνπθθνπιίνπ  40 78 

Γ.Γ. Λαΐζηεο  104 127 

Γ.Γ. Λεπηνθαξπάο 45 65 

Γ.Γ. Νεγάδσλ 20 48 
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Γ.Γ. θακλειιίνπ  163 233 

Γ.Γ. Φξαγθάδσλ  75 105 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.814 2.402 

Γ.Γ. Γεκαηίνπ 512 511 

Γ.Γ. Αγίαο Παξαζθεπήο 12 12 

Γ.Γ. Αλζξαθίηε 50 93 

Γ.Γ. Γξεβεληηίνπ  162 339 

Γ.Γ. Γφιηαλεο (Νένπ Ακαξνπζίνπ)  75 86 

Γ.Γ. Διαηνρσξίνπ  120 166 

Γ.Γ. Ηηέαο  125 241 

Γ.Γ. Καβαιιαξίνπ 44 88 

Γ.Γ. Καξπψλ  72 135 

Γ.Γ. Καζηαλψλνο 28 44 

Γ.Γ. Μαθξίλνπ 47 65 

Γ.Γ. Πέηξαο  365 362 

Γ.Γ. Πνηακηάο  28 31 

Γ.Γ. Σξηζηέλνπ 92 141 

Γ.Γ. Φιακπνπξαξίνπ 82 88 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  150 179 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Πίλαθαο 4: Γεκνγξαθηθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ Εαγνξίνπ 

  1991 2001 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.122 1.217 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  128 161 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  1.120 1.006 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.768 1.814 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  136 150 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 4.274 4.348 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 152803 161.027 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 327.300 336.392 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 10.223.392 10.934.097 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθέο 1991, 2001 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ δελ έρεη 

κεηαβιεζεί ζεκαληηθά κέζα ζηα δέθα ρξφληα. 

 

 



 37 

Πίλαθαο 5: Ππθλφηεηα Πιεζπζκνχ Εαγνξίνπ 

  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2001 

ΔΚΣΑΖ (η. 

ρικ.) 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

(θαη. / η. ρικ) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.601 206,683 7,75 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  357 34,131 10,46 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  1.493 428,296 3,49 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  2.402 269,657 8,91 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  179 51,029 3,51 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 6.032 989,796 6,824 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 170.239 4.990,416 34 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 353.82 9.203,217 38,45 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 10.964.020 131.957,413 83,09 

 Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ηνπ λνκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλήθεη, θαζψο θαη ηεο 

Διιάδνο. πλεπψο, πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή. 

 

Πίλαθαο 6: Ππθλφηεηα Πιεζπζκνχ Γηακεξηζκάησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Εαγνξίνπ 

  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 

ΠΛΖΘΤΜΟ 

2001 

ΔΚΣΑΖ 

(η. ρικ.) 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

(θαη. / η. ρικ) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 1.601 206,683 7,75 

Γ.Γ. Αζπξαγγέισλ 273 15,356 17,78 

Γ.Γ. Αγίνπ Μελά  46 6,155 7,47 

Γ.Γ. Άλσ Πεδηλψλ  202 10,832 18,65 

Γ.Γ. Αξίζηεο  214 28,947 7,39 

Γ.Γ. Βίηζεο  137 15,659 8,75 

Γ.Γ. Γηθνξχθνπ 66 20,102 3,28 

Γ.Γ. Γηιφθνπ  39 10,000 3,90 

Γ.Γ. Γηπνηάκνπ 43 10,476 4,10 

Γ.Γ. Διάηεο  42 10,526 3,99 

Γ.Γ. Διαθφηνπνπ 134 13,665 9,81 

Γ.Γ. Καινπηά  44 17,576 2,50 

Γ.Γ. Κάησ Πεδηλψλ  87 9,200 9,46 

Γ.Γ. Μαλαζζή 37 12,801 2,89 

Γ.Γ. Μεζνβνπλίνπ  73 5,379 13,57 

Γ.Γ. Μνλνδελδξίνπ  164 20,009 8,20 
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ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  357 34,131 10,46 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 1.493 428,296 3,49 

Γ.Γ. Σζεπειφβνπ  488 43,616 11,19 

Γ.Γ. Βξαδέηνπ  23 30,102 0,76 

Γ.Γ. Βξπζνρσξίνπ  109 50,390 2,16 

Γ.Γ. Ζιηνρσξίνπ  40 23,295 1,72 

Γ.Γ. Καπεζφβνπ  67 17,966 3,73 

Γ.Γ. Κήπσλ  110 19,352 5,68 

Γ.Γ. Κνπθθνπιίνπ  78 24,108 3,24 

Γ.Γ. Λαΐζηεο  127 87,270 1,46 

Γ.Γ. Λεπηνθαξπάο 65 32,128 2,02 

Γ.Γ. Νεγάδσλ 48 18,377 2,61 

Γ.Γ. θακλειιίνπ  233 55,765 4,18 

Γ.Γ. Φξαγθάδσλ  105 25,927 4,05 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  2.402 269,657 8,91 

Γ.Γ. Γεκαηίνπ 511 27,126 18,84 

Γ.Γ. Αγίαο Παξαζθεπήο 12 1,774 6,76 

Γ.Γ. Αλζξαθίηε 93 16,630 5,59 

Γ.Γ. Γξεβεληηίνπ  339 37,077 9,14 

Γ.Γ. Γφιηαλεο (Νένπ Ακαξνπζίνπ)  86 17,276 4,98 

Γ.Γ. Διαηνρσξίνπ  166 34,802 4,77 

Γ.Γ. Ηηέαο  241 14,915 16,16 

Γ.Γ. Καβαιιαξίνπ 88 21,031 4,18 

Γ.Γ. Καξπψλ  135 9,748 13,85 

Γ.Γ. Καζηαλψλνο 44 9,551 4,61 

Γ.Γ. Μαθξίλνπ 65 20,147 3,23 

Γ.Γ. Πέηξαο  362 3,694 98,00 

Γ.Γ. Πνηακηάο  31 1,158 26,77 

Γ.Γ. Σξηζηέλνπ 141 15,325 9,20 

Γ.Γ. Φιακπνπξαξίνπ 82 88 39,403 2,23 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  179 51,029 3,51 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Ο Γ. Σχκθεο είλαη ν πην αξαηνθαηνηθεκέλνο απφ φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Εαγφξη. 
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Πίλαθαο 7: Γνκή πιεζπζκνχ Εαγνξίνπ θαηά ειηθία 

  ΤΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.601 158 221 272 311 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  357 47 88 81 57 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  1.493 203 148 267 288 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  2.402 215 231 354 498 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  179 14 22 23 41 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 6.032 637 710 997 1195 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 170.239 22.949 27.723 33.71 34.036 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 353.82 50.229 51.166 68.761 71.946 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 10.964.020 1.664.085 1.565.320 2.509.011 2.188.585 

 

  

55-64 65-79 

80 

ΔΣΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΧ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  212 348 79 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  33 40 11 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  198 324 65 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  362 571 171 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  43 29 7 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 848 1312 333 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 18.991 26.411 6.419 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 41.43 56.553 13.735 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 1.205.479 1.500.974 330.566 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν κεγαιχηεξνο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο 

βξίζθεηαη κεηαμχ 65 θαη 80 εηψλ. 

 

Πίλαθεο 8,9: Γνκή πιεζπζκνχ Εαγνξίνπ θαηά θχιν 

  ΑΡΡΔΝΔ 

  ΤΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  810 80 110 142 177 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  188 21 45 53 31 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  822 109 95 165 177 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.188 113 118 186 250 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  96 7 13 17 19 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 3.104 330 381 563 654 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 83.952 11.801 13.943 16.951 17.269 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 176.113 25.959 26.120 35.271 37.328 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 5.427.682 858.763 819.623 1.274.633 1.083.251 

 

  ΑΡΡΔΝΔ 

  55-64 65-79 80 ΔΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΧ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  101 169 31 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  17 18 3 
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ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  88 161 27 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  172 278 71 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  19 18 3 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 397 644 135 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9.235 12.298 2.455 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 19.949 26.149 5.337 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 571.677 685.534 134.201 

 

  ΘΖΛΔΗ 

  ΤΝΟΛΟ 0-14 15-24 25-39 40-54 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  791 78 111 130 134 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  169 26 43 28 26 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  671 94 53 102 111 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.214 102 113 168 248 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  83 7 9 6 22 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 2.928 307 329 434 541 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 86.287 11.148 13.78 16.759 16.767 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 177.707 24.27 25.046 33.49 34.618 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 5.536.338 805.322 745.697 1.234.378 1.105.334 

 

  ΘΖΛΔΗ 

  55-64 65-79 80 ΔΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΧ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  111 179 48 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  16 22 8 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  110 163 38 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  190 293 100 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  24 11 4 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 451 668 198 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9.756 14.113 3.964 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 21.481 30.404 8.398 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 633.802 815.44 196.365 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο. Δπίζεο, θαη ηα δπν θχιια αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πεξίπνπ 

θαηαλνκή ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο.  
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1.5.2 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Πιεζπζκνύ 

 

Πίλαθαο 10: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Πιεζπζκνχ Εαγνξίνπ 

  

Γηδαθηνξηθό Μάζηεξ 
Πηπρίν 

ΑΔΗ 

Πηπρίν ΣΔΗ, 

ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, 

Αλώηεξεο 

ρνιήο θαη 

Δθθιεζηαζηηθήο 

εθπ/ζεο 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  3 2 91 24 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 1 13 9 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  1 0 52 26 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  2 1 48 18 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 4 1 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 6 4 208 78 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 499 369 13445 4616 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 600 552 22904 8204 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 27209 55422 857776 323829 

 

  

Απνιπηήξην 

Γελ. Λπθείνπ 

ή 6ηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή 

ΔΠΛ 

Πηπρίν 

ΣΔΛ 

Πηπρίν 

ΣΔ 

Απνι. 3ηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  189 10 15 121 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  54 3 2 13 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  179 4 9 79 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  201 13 13 163 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  13 2 5 17 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 636 32 44 393 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 31045 2304 2079 16096 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 56134 5581 4028 33521 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 2300850 216178 182429 1159451 
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Απνιπηήξην 

Γεκνηηθνύ 

Φνηηά 

ζην 

Γεκνηη

θό 

Δγθαηέιεη

ςε ην 

Γεκνηηθό, 

αιιά 

γλσξίδεη 

γξαθή θαη 

αλάγλσζε 

Γελ γλσξίδεη 

γξαθή θαη 

αλάγλσζε 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  528 45 79 102 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  27 10 0 22 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  399 25 136 86 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  928 53 213 149 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  88 6 11 2 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 1970 139 439 361 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 51819 8638 11763 14447 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 113965 19024 27441 37452 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 3139907 654322 644699 1008752 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Σν κηζφ ζρεδφλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Εαγνξίνπ έρεη ηειεηψζεη κφλν ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν έλα έβδνκν πεξίπνπ είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ. 

 

1.5.3 Κιάδνη Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Πίλαθαο 11: Κιάδνη Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

  

Γεσξγία, 

θηελνηξν

θία, 

ζήξα, 

δαζνθνκί

α 

Αιηεία 

Οξπρεία 

θαη 

ιαηνκεία 

Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο 

Παξνρή 

ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ 

θαη λεξνύ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  118 0 1 17 3 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  4 0 0 1 0 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  128 0 1 9 0 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  258 0 0 37 4 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  56 0 0 1 0 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 564 0 2 65 7 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 7090 135 210 5630 462 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 25440 850 348 9815 1016 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 598755 18732 12043 530515 38547 

 

  

Καηαζθεπέο 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό 

εκπόξην, επηζθεπή 

απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ, 

κνηνζηθιεηώλ θαη 

εηδώλ αηνκηθήο θαη 

νηθηαθήο ρξήζεο 

Ξελνδνρεία 

θαη 

εζηηαηόξηα 

Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε 

θαη 

επηθνηλσλίεο 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  28 15 50 17 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  5 5 28 2 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  10 24 19 18 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  29 52 27 14 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  3 2 1 1 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 75 98 125 52 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 6268 7811 3619 2730 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 12863 14698 7623 5867 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 375660 643325 272726 286018 

 

  

Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί 

Γηαρείξηζε 

αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζώζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Γεκόζηα 

δηνίθεζε θαη 

άκπλα, 

ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή 

αζθάιηζε 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  4 15 31 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  1 1 3 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  2 4 20 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  2 7 25 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 2 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 9 27 81 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 940 2348 5148 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 1774 4235 10129 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 109567 251108 330477 

 



 44 

  

Δθπαίδεπζε 

Τγεία θαη 

θνηλσληθή 

κέξηκλα 

Νένη 

άλεξγνη 

Γξαζηεξηόηεηεο 

παξνρήο 

ππεξεζηώλ ππέξ 

ηνπ θνηλσληθνύ 

ή αηνκηθνύ 

ραξαθηήξα 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  38 18 22 7 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  1 2 0 2 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  12 11 37 6 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  19 13 38 19 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  2 0 4 0 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 72 44 101 34 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 5459 4253 4593 1797 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 9461 6805 9643 3247 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 257935 192363 246426 145961 

 

  

Ηδησηηθά 

λνηθνθπξηά πνπ 

απαζρνινύλ 

νηθηαθό 

πξνζσπηθό 

Δηεξόδηθνη 

νξγαληζκνί 

θαη όξγαλα 

Με δπλάκελνη λα 

θαηαηαγνύλ θαηά 

θιάδν 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1 0 56 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 0 17 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  0 0 21 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1 0 25 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 4 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 2 0 123 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 331 2 3518 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 559 2 6090 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 60799 1146 242396 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2001 

 

Κχξηα απαζρφιεζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ 

είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ην δάζνο θαη ην θπλήγη. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη 

ν θιάδνο ηεο μελνδνρνεζηίαζεο. 
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1.6 Οηθηζηηθό Απόζεκα  

 

Πίλαθαο 12: Ζιηθία θηηξίσλ Εαγνξίνπ 

  

ύλνιν 

θηηξίσλ 

Πξν 

ηνπ 

1919 

1919 

έσο 

1945 

1946 

έσο 

1960 

1961 

έσο 

1970 

1971 

έσο 

1980 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.691 189 709 504 86 35 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  193 92 34 9 8 8 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 1.238 399 344 201 118 61 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.957 46 100 904 354 312 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  135 1 1 65 6 28 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 5.214 727 1.188 1.683 572 444 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 81.835 5.224 11.119 16.867 14.828 13.523 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 171.112 6.742 16.598 32.527 34.520 33.606 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 3.990.970 199.510 406.633 665.315 761.182 737.575 

 

  

1981 

έσο 

1985 

1986 

έσο 

1990 

1991 

έσο 

1995 

1996 

θαη 

κεηά 

Τπό 

θαηαζθεπή 

Γε 

δειώζεθε 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  33 19 20 16 2 78 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  5 4 12 18 2 1 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 24 28 27 20 3 13 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  117 45 43 30 1 5 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  16 7 6 2 3 0 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 195 103 108 86 11 97 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 6.719 4.961 3.906 3.169 837 682 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 16.800 10.989 8.819 6.993 2.258 1.260 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 404.303 297.348 241.615 191.739 57.430 28.320 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

πκπεξαίλνπκε φηη ην ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θηηξίσλ ζην Εαγφξη ρηίζηεθε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 έσο ηε δεθαεηία ηνπ ΄50. Απφ εθεί θαη έπεηηα ζπλερίδεηαη ε 

νηθνδφκεζε, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη κε θζίλνπζα πνξεία. 

 

Πίλαθαο 13: Υξήζεηο Κηηξίσλ Εαγνξίνπ 

  

ύλνιν 

θηηξίσλ 
Καηνηθίεο 

Δθθιεζίεο - 

Μνλαζηήξηα 
Ξελνδνρεία 

Δξγνζηάζηα 

- 

Δξγαζηήξηα 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.648 1.144 83 29 0 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  182 133 13 13 0 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 1.210 931 75 20 3 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  1.909 1.224 80 3 11 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  130 94 2 4 9 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 5.097 3.526 253 69 23 
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ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 77.229 55.939 1.921 158 476 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 160.080 120.414 3.285 519 886 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 3.577.355   2.755.570    43.463 22.830 31.422 

 

  

ρνιηθά 

θηίξηα 

Καηαζηήκαηα - 

Γξαθεία 

ηαζκνί 

απηνθηλήησλ 

(πάξθηλγθ) 

Ννζνθνκεία

, Κιηληθέο 

θ.ιπ. 

Άιιεο 

ρξήζεηο 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  17 9 0 3 363 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  2 6 0 0 15 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ 12 38 0 0 131 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  14 24 0 0 553 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  1 3 0 0 17 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 46 80 0 3 1079 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 524 1.856 1 35 16.319 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 1.085 3.983 1 74 29.833 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 16.804 111.097 510 1.961 593.698 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζην Γ. Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ ν αξηζκφο μελνδνρείσλ είλαη 

αξθεηά κηθξφηεξνο απφ φηη ζηνπο άιινπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο. 

 

1.7 Αγξνηηθόο Σνκέαο 

 

Πίλαθαο 14: Δθκεηαιιεχζεηο θαη εθηάζεηο Εαγνξίνπ 

  
ΔΚΜ/ΔΗ (ζηξ.) ΔΚΣΑΔΗ (ζηξ.) 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΌ ΑΤΣΈ 

ΜΔ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗ-

ΟΤΜΔΝΖ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ 

ΔΚΣΑΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗ-

ΟΤΜΔΝΖ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ 

ΔΚΣΑΖ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  146 146 13.105,2 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  9 9 79,5 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  204 204 2.563,9 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  423 423 7.306,1 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  16 16 394 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 798 798 23.448,7 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 11869 11753 432150,8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 42951 42745 1243086 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 817059 811318 35831852,7 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

 



 47 

Πίλαθαο 15: Δθκεηαιιεχζεηο θαη εθηάζεηο Εαγνξίνπ θαηά είδνο θαιιηέξγεηαο 

  

ΔΣΖΗΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

  

ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 
ΔΚΣΑΔΗ (ζηξ.) 

ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηξ.) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  92 3.843,8 2 28 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 0 2 3 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  164 363,7 6 41 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  365 2.071,6 127 320,3 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  1 5 0 0 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  622 6.284,1 137 392,3 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 8.528 133.674,4 1.349 5.959,8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 23.298 401.661,1 25.515 295.906,3 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 405.034 18.716.072,8 564.882 9.030.853 

 

  
ΑΜΠΔΛΗΑ ΚΑΗ 

ΣΑΦΗΓΑΜΠΔΛΑ 

ΜΟΝΗΜΑ ΛΗΒΑΓΗΑ ΚΑΗ 

ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ 

  
ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηξ.) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  0 0 102 8.723,5 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 0 9 71,2 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  26 33,5 96 1.715,1 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  77 76,2 162 3.459,4 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 15 377 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 103 109,7 384 14.346,2 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 2.292 4.085,8 7.353 275862,7 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 3.584 6.143,7 15.649 503128,8 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 171.271 975.705,1 79.58 6052788,2 

 

  
ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΔΗ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΗ 

ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ 

  
ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 

ΔΚΣΑΔΗ 

(ζηξ.) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  18 445 105 64,9 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 0 9 5,3 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  36 272,5 183 130,1 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  81 1.097 379 265,6 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 12 12 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 135 1.814,5 688 467,9 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 767 7.894,6 7.52 4.601 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 3.255 25.542,3 18.87 10.439,4 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 68.311 938.650,1 204.015 108.166,9 

 

  

ΦΤΣΧΡΗΑ 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΧΝ 

ΓΔΝΓΡΧΝ, ΑΛΛΔ 

ΠΟΛΤΔΣΔΗ ΦΤΣΔΗΔ 

  
ΔΚΜ/ΔΗ 

(ζηξ.) 
ΔΚΣΑΔΗ (ζηξ.) 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  0 0 
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ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΠΗΓΚΟΤ  0 0 

ΓΖΜΟ ΣΤΜΦΖ  2 8 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΕΑΓΟΡΗΟΤ  8 16 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΟΒΟΤΖ  0 0 

ΤΝΟΛΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ 10 24 

ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 22 72,5 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 54 264,4 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 1.34 9.616,6 

Πεγή: Δ..Τ.Δ. - Απνγξαθή 2000 

 

Σελ πξψηε ζέζε απφ πιεπξάο εθηάζεσλ θαηαιακβάλνπλ ηα ιηβάδηα θαη νη 

βνζθφηνπνη. ηελ πξψηε ζέζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ έξρνληαη νη νηθνγελεηαθνί 

ιαραλφθεπνη θαη νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη νη εθηάζεηο θαη νη 

εθκεηαιιεχζεηο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξεο ζην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο (Γ. 

Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ), ελψ αληίζεηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βνζθνηφπσλ 

βξίζθεηαη ζηα Γπηηθά θαη Κεληξηθά (Γ. Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ θαη Σχκθεο).  

 

1.8 Σνπξηζκόο  

 

Ζ θπζηθή νκνξθηά ηνπ Εαγνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξν 

ηφπν πξνζέιθπζεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ, ηνπ αζιεηηθνχ, ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ ζην Εαγφξη, βξίζθνπλ ηνλ ηδαληθφηεξν 

ηφπν γηα ηελ πξνζέιθπζε πνιιψλ επηζθεπηψλ φιν ην ρξφλν.  

 

Πξόζβαζε ζηε πεξηνρή
25

 

Από Αζήλα : Αθνινπζψληαο ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ - Κνξίλζνπ - Ρίνπ - Αγξηλίνπ - 

Άξηαο - Ησαλλίλσλ. 

Από Θεζζαινλίθε: Αθνινπζψληαο ηελ Δγλαηία Οδφ.  

Τπάξρνπλ δξνκνιφγηα  ιεσθνξείσλ απφ Αζήλα, Πάηξα, Θεζζαινλίθε θαη πνιιέο 

άιιεο πφιεηο πξνο ηα Ησάλληλα. Σαθηηθά δξνκνιφγηα ζπλδένπλ ηα Ησάλληλα κε ηα 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Εαγνξίνπ. 

 

                                                 
25

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=216 

αλαθηήζεθε ζηηο 01/03/2011 

http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=216
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Σν Εαγφξη πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο δηακνλήο αθνχ ε εκπεηξία 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ είλαη κεγάιε. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηιέμεη  

κεηαμχ μελνδνρείνπ, μελψλσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ.  

Μηα άξηηα θηινμελία πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνζθνξά θνπδίλαο πςεινχ 

επηπέδνπ. ην Εαγφξη ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξηα θαη θαθέ πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλε φιεο 

ηηο επηζπκίεο θαη ζα κπήζνπλ ηνλ επηζθέπηε ζηα εδέζκαηα θαη ηα δηαηξνθηθά ήζε ηνπ 

Εαγνξίνπ. 

 

Υπαίζξηεο Γξαζηεξηόηεηεο
26

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ: 

Οξεηβαζία - νξεηλή πεδνπνξία: Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κε ηνπο κεγάινπο 

νξεηλνχο φγθνπο δεκηνπξγνχλ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα πεδνπνξία νπνηαδήπνηε 

επνρή ηνπ ρξφλνπ. Άπεηξεο είλαη νη δηαδξνκέο, κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν δπζθνιίαο, 

πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν επηζθέπηεο. Μηθξά θαη κεγάια κνλνπάηηα, παιηά θαη 

θαηλνχξγηα, δηαζρίδνπλ φιε ηελ πεξηνρή ζρεκαηίδνληαο έλα ζχζηεκα κνλνπαηηψλ πνπ 

πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα κηθξέο ή κεγάιεο εμνξκήζεηο.  

θνπνβνιή: ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ, ζηνπο Αζπξαγγέινπο, 

ιεηηνπξγεί ζχγρξνλν ζθνπεπηήξην. ε ειεγρφκελεο  ζπλζήθεο, είλαη ην ηδαληθφ κέξνο 

γηα εμάζθεζε θαη βειηίσζε ησλ ζθνπεπηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα αγσληζηηθνχο θαη κε 

ιφγνπο.  

Αιεμίπησην πιαγηάο - Αησξνπηεξηζκόο: Γπηηθά ηνπ θάκπνπ ησλ Αζπξαγγέισλ 

ιεηηνπξγεί πίζηα αησξνπηεξηζηψλ.   

Ράθηηλγθ: Καηάβαζε ησλ πνηακψλ ηεο πεξηνρήο κε θνπζθσηή βάξθα. 

Κπλήγη, Φάξεκα 

 

Μνλνπάηηα - Οξεηβαηηθέο δηαδξνκέο   

Έλαο πιήζνο ηζηνξηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζεκαηνδνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE ην 1996 δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ.  

Πξφθεηηαη γηα κνλνπάηηα, αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ιηζφθηηζηα, 

πνπ αθνινπζνχλ ηηο δηαδξνκέο πνπ επί αηψλεο ζπλέδεαλ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο 

κεηαμχ ηνπο. Σα κνλνπάηηα απηά απνηεινχζαλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

                                                 
26

http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemi

d=250 αλαθηήζεθε ζηηο 01/03/2011 

http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=250
http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=250
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ησλ λεφηεξσλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ θαη εμππεξεηνχζαλ ηε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ, 

ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχζαλ 

ηνπο θηελνηξνθηθνχο δξφκνπο γηα ηνπο επνρηαθνχο κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο.  

Σα πεξηζζφηεξα κνλνπάηηα έρνπλ ζήκαλζε κε ην γξάκκα Ε θαη αχμνληα 

αξηζκφ δίπια. εκαληηθφηεξν θαη έλα απφ ηα νκνξθφηεξα ηεο Διιάδαο είλαη απηφ κε 

ηελ ζήκαλζε Ο3 θαη έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ παξαθιάδη ηνπ Δ6. Ξεθηλάεη απφ ηα 

Γηάλλελα κε θαηεχζπλζε βφξεηα ηεο ιίκλεο ησλ Ησαλλίλσλ, κπαίλεη ζην κνλνπάηη 

πξνο ην θαηαθχγην Μηηζηθειίνπ – Γηθφξθνπ – Κήπνπο – Βίηζα, ζπλερίδεη ζηελ 

ραξάδξα ηνπ Βίθνπ – Μνλνδελδξίνπ – πεγέο Βντδνκάηε – Μηθξφ Πάπηγθν – 

Καηαθχγην Αζηξάθαο – πέξαζκα Καξηεξνχ – Βξπζνρψξη – γέθπξα Αψνπ θαη 

ζπλερίδεη σο ην κφιηθα.  

Σα ππφινηπα κνλνπάηηα πεξλνχλ κέζα απφ ππθλά δάζε κε ιηζφθηηζηεο ζθάιεο 

θαη κεξηθά απφ απηά θαηαιήγνπλ ζε πέηξηλα γεθχξηα. Ζ βαηφηεηα θαη ε ζήκαλζε ησλ 

κνλνπαηηψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη επηινγή ηνπ κνλνπαηηνχ. Ηδηαίηεξα ε 

ζήκαλζε πνηθίιεη απφ θαιή κέρξη αλχπαξθηε.
27

  

 

Οξεηβαηηθέο δηαδξνκέο: 

• Πάπηγθν-Οξεηβαηηθφ θαηαθχγην-Γξαθφιηκλε (2050 κ.) 

• Πάπηγθν-Καηαθχγην-Γθακήια (2497 κ.) 

• Πάπηγθν-Αζηξάθα (2436 κ.) 

• Πάπηγθν-Σζνχθα (2254 κ.) 

• Πάπηγθν-Υαξάδξα Βίθνπ-Μνλνδέληξη 

• Πάπηγθν-Κνχια (1560 κ.) 

• Πάπηγθν-Κφθθηλν Ληζάξη
28

 

• Σζεπέινβν-Απρέλαο Αβάινπ-λεξαηδφβξπζε-Βξπζνρψξη  

• Σζεπέινβν-Απρέλαο Αβάινπ-Κφληηζα  

• θακλέιη-Απρέλαο Αβάινπ-Βξπζνρψξη  

• θακλέιη-Απρέλαο Αβάινπ-Κφληηζα  

• Σζεπέινβν-Γθακήια  

• Σζεπέινβν-Γξαθφιηκλε  

• Σζεπέινβν-Βξαδέην-Μπειφε  

                                                 
27

 http://www.kentrikozagori.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=232 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/03/2011 
28

 http://www.papigo.gr/el/tourismos/oreivatikes_07.php αλαθηήζεθε ζηηο 02/03/2011 
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• Καπέζνβν-θάια Βξαδέηνπ-Βξαδέην  

• Βξαδέην-Μπειφε βξπζνρψξη-Αγία Σξηάδα θακλέιη-Γθνχξα 

• Βξπζνρψξη-Παιηνζέιη-κφιηθαο  

• Βξπζνρψξη-Γξαθφιηκλε-Γθακήια  

• Βξπζνρψξη-Πημάξη-Κφληηζα  

• Βξπζνρψξη-Ρηδά Σζνχθα Ρφζζηαο (κνλνπάηη Η. Σζνπκάλεο) 

• Σζεπέινβν-Κήπνη-Κνπθνχιη-Βίηζα (ε δηαδξνκή γίλεηαη θαη αληίζηξνθα)  

• Φξαγθάδεο-Γέθπξα Πηηζψλε-Λεπηνθαξπά  

• Βξαδέην-Απγεξηλφο-Γξαθφιηκλε  

• Κφληηζα-ραξάδξα Αψνπ-θακλέιη  

• Βξαδέην-Απγεξηλφο-Γθακήια  

• Βξαδέην-Γξαθφιηκλε  

• Βξπζνρψξη-βάζε Σζνχθα Ρφζηα-Ζιηνρψξη (δηαδξνκή Η. Σζνπκάλε)  

• Ζιηνρψξη-Καηαξξάρηεο 

• Βξαδέην-Καηαθχγην Αζηξάθαο-Μηθξφ Πάπηγθν  

• Σζεπέινβν-Καηαθχγην Αζηξάθαο-Μηθξφ Πάπηγθν  

• Κνπθνχιη-Κήπνη-Γίθνξθν  

• Νεγάδεο-Κήπνη  

• Νεγάδεο-Κνδηαθφο κέζσ Αγίαο Σξηάδαο 

• Νεγάδεο-Σζεπέινβν  

• Λάηζηα-Βνβνχζα  

• Φξαγγάδεο-Γηπφηακν  

• Λεπηνθαξπά-Άγηνο Υξηζηφθνξνο-Γφιηαλε  

• Κήπνη-Γίθνξθν  

• Γηάβαζε ηεο ραξάδξαο ηνπ Βίθνπ κε αθεηεξία ην ρσξηφ Κνπθνχιη ή ην γεθχξη 

ηνπ Κφθθνξε  

• Γηάβαζε ηνπ «κηθξνχ» Βίθνπ απφ ην κνλαζηήξη ηνπ Αη Γηάλλε ηνπ 

Ρνγθνβνχ
29

 

                                                 
29

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/03/2011 
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Δηθφλα 10: Μνλνπάηη νξεηβαηηθήο δηαδξνκήο
30

 

 

Οξεηβαηηθό θαηαθύγην Αζηξάθαο
31

 

ηε ζέζε "Ραδφβνιε", πάλσ απφ ην νξνπέδην ησλ ιηκλψλ θαη ζε πςφκεηξν 

1950 κ. βξίζθεηαη ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ηεο Αζηξάθαο. Σν θαηαθχγην παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα θηινμελίαο 52 αηφκσλ, αλήθεη ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Οξεηβαζίαο - 

Αλαξξίρεζεο (Δ.Ο.Ο.Α.) θαη θαηαζθεπάζηεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Δ.Ο.. Ησαλλίλσλ 

θαη ηεο νξεηβαηηθήο νκάδαο Παπίγθνπ ην 1966. Απνηειεί νξκεηήξην γηα φιεο ηηο 

νξεηβαηηθέο θαη αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηεο θνξπθέο ηεο Σχκθεο. Απφ ηελ 

άλνημε ηνπ 2004 ιεηηνπξγεί θαη ε δεχηεξε πηέξπγα ηνπ θαηαθπγίνπ. 

 

Τνπηθά πξνϊόληα   

ληαο νξεηλή πεξηνρή είλαη θπζηθφ φηη ε θηελνηξνθία ζην Εαγφξη είλαη  

αλαπηπγκέλε αλ θαη φρη φζν παιηφηεξα. Σα γαιαθηνθνκηθά είλαη αλάκεζα ζηα 

πξντφληα πνπ παξάγεη απηφο ν ηφπνο. Δθηφο φκσο απφ ηε θέηα, ην γηανχξηη θαη ην 

θξέζθν βνχηπξν ζα βξεη θαλείο ζπηηηθά γιχθα ηνπ θνπηαιηνχ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ 

θηηαγκέλα απφ ηνπο θαξπνχο ησλ δέληξσλ πνπ θχνληαη ζηα γχξσ δάζε. Γλσζηφ 

επίζεο ηνπηθφ πξντφλ είλαη θαη ν ηξαραλάο αιιά θαη νη παζίγλσζηεο δαγνξίζηεο πίηεο 

(αιεπξφπηηα, ηπξφπηηα, ρνξηφπηηα, θξεαηφπηηα, καληηαξφπηηα). Σέινο ζηα βνπλά πνπ 

πεξηηξηγπξίδνπλ ηα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ θπηξψλνπλ θάζε είδνπο βφηαλα κε ηα πην 

γλσζηά ην ηζάη ηνπ βνπλνχ θαη ηε ξίγαλε.  

                                                 
30

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=215 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/03/2011 
31

 http://www.papigo.gr/el/koinotita/katafygio_01.php αλαθηήζεθε ζηηο 04/03/2011 
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Δηθφλεο 11,12: Παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα Εαγνξίνπ 

 

Αμηνζέαηα 

• Ρνγθνβό: Αλάκεζα ζηνπο δχν νηθηζκνχο ηνπ Παπίγθνπ ξέεη ην ξέκα Ρνγθνβφ 

πνπ κε ηε δηάβξσζε ηνπ λεξνχ έρεη ζρεκαηίζεη αξθεηά ζηξνγγπιά θνηιψκαηα, πνπ 

κνηάδνπλ κε κηθξέο ιηκλνχιεο, ηηο νπνίεο νη θάηνηθνη νλνκάδνπλ «νβίξεο». ηηο δχν 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο έρεη θαηαζθεπαζηεί ηνίρνο γηα λα ζπγθξαηεί ην λεξφ. Σν 

θαινθαίξη, νη ληφπηνη θαη νη επηζθέπηεο απνιακβάλνπλ ην κπάλην ηνπο ζηα θξχα λεξά 

ηνπ. 

• Κόθθηλν Ληζάξη: Έλα εληππσζηαθφ κέξνο ηεο πεξηνρήο είλαη ην Κφθθηλν 

Ληζάξη, πνπ βξίζθεηαη δεμηά απφ ηνπο Πχξγνπο ηνπ Παπίγθνπ πξνο ην Βίθν. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν ρξψκα ηνπ αζβεζηφιηζνπ εληππσζηάδεη απφ καθξηά ηνπο 

επηζθέπηεο. Κάησ απφ ην Κφθθηλν Ληζάξη βξίζθεηαη ε Μπηζηεξηά, φπνπ ππάξρνπλ 

κεγάιεο ζπειηέο, ζηηο νπνίεο θαηέθεπγαλ νη Παπηγθηψηεο ζηηο δχζθνιεο κέξεο γηα λα 

γιηηψζνπλ απφ ηνπο επηδξνκείο. ε κηα απ' απηέο, ζηελ Κφηζηηζα, ηα ηνηρψκαηά ηεο 

θηινμελνχλ δσγξαθηζκέλεο εηθφλεο αγίσλ.  

• Πύξγνη: Σν πην μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ Παπίγθνπ είλαη νη Πχξγνη. Απηνί νη 

εληππσζηαθνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί βξίζθνληαη λφηηα απφ ηελ θνξπθή ηεο 

Αζηξάθαο θαη ηε ζπλδένπλ κε ηε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ. Ο ςειφηεξνο απφ απηνχο ηνπο 

Πχξγνπο θηάλεη ζηα 1788 κ. ηελ απφιεμή ηνπο νη Πχξγνη ζρεκαηίδνπλ έλα ζρεηηθά 

ήπην νξνπέδην, ηελ Γθνβνζηίηζα, φπνπ ηα παιηφηεξα ρξφληα βνζθνχζαλ εθαηνληάδεο 

πξφβαηα. Σν 1965, δχν πξσηνπφξνη νξεηβάηεο, ν Π. Ηδνζίδεο θαη ν Ν. Κνηδηάο 

αλαξξηρήζεθαλ ζηνλ Πχξγν «Κνχπν» κεηά απφ 17 ψξεο δηαδξνκήο θαη ζηνλ δπηηθφ 

Πχξγν «Πηελφ», κεηά απφ 12 ψξεο δηαδξνκήο. 
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Δηθφλα  13: Πχξγνη Παπίγθνπ
32

 

• Ζ θάια ηνπ Βξαδέηνπ: Ζ ζθάια ηνπ Βξαδέηνπ κέρξη ην 1973 απνηεινχζε 

ηνλ κνλαδηθφ δξφκν πξφζβαζεο γηα ην ρσξηφ Βξαδέην, πιένλ απνηειεί δεκνθηιή 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαζψο θαη νξεηβαηηθφ κνλνπάηη . 

 

Δηθφλα 14: Ζ θάια ηνπ Βξαδέηνπ 

• Αξραία ηείρε (Πειαζγηθά ηείρε) ζην θακλέιη θνληά ζην κνλαζηήξη ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο. 

• Νεξόκπινη Κήπσλ, Σζεπειφβνπ θαη Φξαγθάδσλ.
33

  

• Βξαρώδεο ζρεκαηηζκόο Αγ. Παξαζθεπήο Πέηξαο: Γίπια απφ ηνλ βξαρψδε 

ζρεκαηηζκφ, κε ηελ εθθιεζία πάλσ ζην βξάρν, ππάξρεη αξραηνινγηθφο ρψξνο.
34

 

 

Πόζηκν λεξό ζε πεγέο: Κξνχλα, Ρνκπφδη, Ρσκηφβξπζε, ηάλε Σζνπκάλε, 

Νεξαηδφβξπζε. Σν λεξφ ηεο Γξαθφιηκλεο δελ πίλεηαη.
35
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 http://www.papigo.gr/el/tourismos/a3io8eata_05.php αλαθηήζεθε ζηηο 07/03/2011 
33

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=217 

αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2011 
34

 http://www.zagori-an.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=63 

αλαθηήζεθε ζηηο 09/03/2011 
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1.9 Ηζηνξηθά - Πνιηηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

1.9.1 Ηζηνξία 
36

 

 

Ζ αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή αληρλεχεηαη ήδε θαηά ηελ αλψηεξε 

παιαηνιηζηθή επνρή ( 14.000 – 8.000 π.Υ. ) θαη ζπλερίδεη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή κε 

δείγκαηα απφ φιεο ηηο πεξηφδνπο.   

Απφ ην 1430, θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ 

πεξηνρή, ην Εαγφξη ηειεί ππφ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο έρνληαο εμαζθαιίζεη απηνλνκία, 

απηνδηνίθεζε θαη απαιιαγή απφ θφξνπο. Οη πξνλνκηαθέο απηέο ζπλζήθεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία πνπ πξνθάιεζε ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

έδσζε άιιεο δηαζηάζεηο ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά κεγέζε ηνπ Εαγνξίνπ. Πνιιά 

ρξήκαηα μνδεπζήθαλ γηα λα ρηηζηνχλ ζπίηηα, ζρνιεία, γέθπξεο, κνλνπάηηα, βξχζεο, 

εθθιεζίεο θαη κηα ζεηξά άιισλ αμηφινγσλ θηηζκάησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ζπκβνιή ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Εαγνξίνπ θαη εηδηθά ησλ γπλαηθψλ ηνπ Εαγνξίνπ ήηαλ αλεθηίκεηε. Μέξα θαη λχρηα 

κεηέθεξαλ κε ηα δψα ππξνκαρηθά θαη άιια εθφδηα εθεί φπνπ νη κάρεο καίλνληαλ θαη 

γχξηδαλ πίζσ κεηαθέξνληαο ηξαπκαηίεο.  

Με ηελ έλαξμε ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο, έλνπια ζψκαηα άξρηζαλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρή, ιφγσ θαη ηνπ δχζβαηνπ θαη απξνζπέιαζηνπ, θαη λα 

ηελ ρξεζηκνπνηνχλ σο νξκεηήξην. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε αληίπνηλα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ κε απνηέιεζκα ηελ ππξπφιεζε πνιιψλ απφ ηα ρσξηά ηνπ 

Εαγνξίνπ, κε θαηαγεγξακκέλεο απψιεηεο 1679 νηθεκάησλ θαη 171 ζπκάησλ.  

ήκεξα ηα Εαγνξνρψξηα δηαηεξνχλ αλαιινίσηε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλερηζηνχλ ηα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο. Ζ 

ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή, ε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ην θπζηθφ θάιινο, ε άγξηα 

νκνξθηά ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ε πινχζηα παλίδα θαη ρισξίδα ηεο πεξηνρήο 

απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη.   
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1.9.2 Αξρηηεθηνληθή 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ αλαπηχρζεθε κηα ηδηφκνξθε αξρηηεθηνληθή, πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αθζνλία ηεο πέηξαο θαη ηνπ μχινπ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Εαγνξίνπ 

είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα κίκεζεο ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν. Οη Εαγνξίζηνη απφ 

παιηά, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ ρψξνπ. Έλαο 

ζπλερήο αγψλαο ραξαθηήξηδε ηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ θαη ρψξνπ. Σα ζπίηηα ινηπφλ 

είλαη δεκέλα πνιχ κε ην ηνπίν, ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο. 

Σν Εαγνξίζην ζπίηη έρεη ακπληηθφ ραξαθηήξα γηα ηηο δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηηο επηδξνκέο - ιεζηείεο. Δίλαη θπξίσο δηψξνθν ή ηξηψξνθν, κε ζρήκα 

απιφ ρσξίο ηδηαίηεξε δηαθφζκεζε ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Οη πέηξεο ηεο ζηέγεο 

έρνπλ ηελ ίδηα πθή θαη ρξψκα κε απηέο ηεο ηνηρνπνηίαο.
37

   

 

Δηθφλα 15: Εαγνξίζην ζπίηη
38

 

ια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ είλαη κνλνθεληξηθά. Σν κεζνρψξη 

(πιαηεία) ηνπ ρσξηνχ είλαη ην θέληξν, θχζεη θαη ζέζεη, ηνπ ρσξηνχ. Δίλαη ην φξην πνπ 

δηαρσξίδεη ην ρσξηφ ζε πάλσ θαη θάησ καραιά. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ζπλήζσο ε 

θεληξηθή εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ, ηα θαθελεία θαη ην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ. Δθεί νδεγνχλ 

φια ηα ζνθάθηα, φια ηα πεηξφθηηζηα θαιληεξίκηα.
39

 

Ηδηαίηεξε νκνξθηά παξνπζηάδνπλ ηα γεθχξηα, νη παξαδνζηαθέο βξχζεο ησλ 

ρσξηψλ, ηα θαιληεξίκηα, νη παιαηνί πδξφκπινη.
40
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1.9.3 Γεθύξηα 

 

Σν δχζβαην ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιά πνηάκηα θαη ξέκαηα, 

εηδηθά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, επέβαιαλ ηελ θαηαζθεπή γεθπξηψλ. Ζ ρξπζή 

επνρή ηνπ Εαγνξίνπ επέηξεςε ζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ αθξηβά 

θαη κεξηθέο θνξέο αλεπηηπρή εγρεηξήκαηα ζχλδεζεο ησλ ρσξηψλ. ήκεξα, πεξί ηα 60 

γεθχξηα ζψδνληαη ζε πάξα πνιχ θαηάζηαζε ελψ ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα άιια εθαηφ 

πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί.
41

 

 

Οξηζκέλα γεθύξηα: 

• Γέθπξα Κακπέξ-Αγά: Υηηζκέλε κε πέηξα πάλσ ζηνλ Εαγνξίηηθν πνηακφ 

(παξαπφηακν ηνπ Αξάρζνπ) απνηειεί δείγκα αξρηηεθηνληθήο ησλ καζηφξσλ ηνπ 

ηφπνπ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα γλσξίζεη ηελ παξάδνζε θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ κηαο άιιεο επνρήο.  

 

Δηθφλα  16: Γέθπξα Κακπέξ-Αγά
42

 

• Γεθύξη ηνπ Κόθθνξνπ ή Ννύηζνπ: Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ρσξηά Γίινθν, 

Κήπνη θαη Κνπθνχιη θαη είλαη θηηζκέλν ην 1750 κε έμνδα ηνπ Γεληθνχ Πξνμέλνπ ηνπ 

Εαγνξίνπ Ννχηζνπ Κνληνδήκνπ απφ ην Βξαδέην. ην ίδην ζεκείν ππήξρε παιηφηεξα 

έλα άιιν γεθχξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα λα ηηκσξνχλ ηνπο δσνθιέθηεο: 

γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ έλαο χπνπηνο ήηαλ δσνθιέθηεο, ηνλ αλάγθαδαλ λα πεξάζεη 

ην γεθχξη, θνπβαιψληαο κηα γίδα ζηελ πιάηε. Αλ πεξλνχζε ή αλ νκνινγνχζε ηελ 

πξάμε ηνπ, αζσσλφηαλ. Γηαθνξεηηθά, ε ηηκσξία ηνπ ήηαλ ν πληγκφο ζην πνηάκη. 

Κνληά ζην γεθχξη βξίζθεηαη ε «ζπειηά ηνπ Νηαβέιε», πνπ απνηέιεζε θαηαθχγην ηνπ 

ιεζηή Γηψξγνπ Νηαβέιε ην θαινθαίξη ηνπ 1881, φηαλ ηνλ θπλεγνχζε ηνπξθηθφ 

                                                 
41
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ζηξαηησηηθφ απφζπαζκα. Ο Νηαβέιεο απέδσζε ηε ζσηεξία ηνπ ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή, επεηδή θνληά ζην γεθχξη βξίζθεηαη έλα μσθιήζη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν ιεζηήο θαηαζθεχαζε ην εηθφληζκα κέζα ζηε κηθξή ζπειηά. Σα 

δεχηεξν φλνκα ηνπ γεθπξηνχ πξνέξρεηαη απφ ην επψλπκν ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

παξαθείκελνπ κχινπ. Ο κχινο απηφο εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Κνπθνπιίνπ, ηνπ Καπεζφβνπ, ηνπ Βξαδέηνπ, ηνπ Γηιφθνπ θαη ησλ Αζπξαγγέισλ.     

 

Δηθφλα  17: Γεθχξη ηνπ Κφθθνξνπ ή Ννχηζνπ  

• Γεθύξη ηνπ Μίζζηνπ: Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ άξρνληα Αιέμε Μίζζην 

απφ ην Μνλνδέλδξη ην 1748. Δίλαη δίηνμν θηηζκέλν εθεί πνπ αξρίδεη ε ραξάδξα ηνπ 

Βίθνπ θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ζθάιαο ηεο Βίηζαο, κνλνπαηηνχ πνπ ελψλεη ηα 

ρσξηά Βίηζα θαη Κνπθνχιη. 

• Γεθύξη ηνπ Αξθνύδα: Κηίζηεθε ην 1806 κε θφζηνο 40 Ναπνιεφληηα. 

Παιηφηεξα νλνκαδφηαλ «γεθχξη ηνπ Ξεξνπνηάκνπ» ή «γεθχξη ηνπ Δβξαίνπ», επεηδή 

ν ρξεκαηνδφηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ γεθπξηνχ ήηαλ Δβξαίνο, ν νινκψλ Μαηζίιεο 

απφ ηα Ησάλληλα, πνπ είρε θηλδπλεχζεη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

θαθνθαηξίαο. ηηο 6 Απγνχζηνπ 1906, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο ζθφησζε ζε απηφ ην 

ζεκείν ηνλ ακαξηληψηε καθεδνλνκάρν νπιαξρεγφ Καπεηάλ-Αξθνχδα θαη απφ ηφηε 

ην γεθχξη πήξε ην φλνκά ηνπ.   

• Γεθύξη ηνπ Καινπηά: Σξία ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ πξνο ηνλ 

Αλζξαθίηε βξίζθεηαη ην ηξίηνμν γεθχξη. Κηίζηεθε ην 1800 απφ ην Γεξνδφζε πνπ 

πξφζθεξε 500 γξφζηα. Οη Καινπηηψηεο δήηεζαλ απφ ηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ λα 

κεζνιαβήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεθπξηνχ θη εθείλνο ηνπο επέπιεμε, επεηδή δελ 

είραλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιείνπ. 

• Γεθύξη ηεο ηώκαηλαο θαη ηνπ ηάζε: Βξίζθνληαη θαη ηα δπν ζην ρσξηφ 

Γίθνξθν. Σν κελ πξψην είλαη άγλσζην απφ πνηφλ θαη πφηε θηίζηεθε ελψ γηα ην 

δεχηεξν ε εληνηρηζκέλε πιάθα καο πιεξνθνξεί φηη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ 

ηαζνχιε ηάζε ην 1904.  
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• Γεθύξη ηνπ Μύινπ: Βξίζθεηαη ζηελ Διάηε θαη ελψλεη ην ρσξηφ κε ην 

Γίινθν. Ολνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ παξαθείκελν κχιν θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ 

Γεκήηξε Ξπλφ άγλσζην πφηε κε 1000 γξφζηα.  

• Γεθύξη Κιεηδσληάο - Αγίνπ Μελά: Σν γεθχξη ηεο Κιεηδσληάβηηζαο θηίζηεθε 

ην 1853 απφ ηελ Μπαιηδίθ ραλνχκ ηνπ Μαιήθ Παζά θαη ζηνίρεζε 37000 γξφζηα. 

Δλψλεη ηνλ Άγην Μελά κε ηελ Κιεηδσληά θαη απνηεινχζε κέξνο ηνπ δξφκνπ πνπ 

έλσλε ηα Ησάλληλα κε ηελ Κφληηζα.  

Δπίζεο γεθχξηα ππάξρνπλ ζηα ρσξηά Γηπόηακν, ην δίηνμν ζην Μνπζηνβό θαη ην 

γεθύξη ηνπ Μύινπ, θαζψο επίζεο θαη ζηε Μαλαζζή, ην γεθύξη ηνπ Μαηζόπνπινπ 

θαη ην γεθύξη ζην ιάθθν ηνπ Σζηνπινύ κε άγλσζηα ζηνηρεία γηα ην ρξφλν 

νηθνδφκεζεο θαη ηνπο ρξεκαηνδφηεο.
43

 

 

Άιια γεθύξηα ηεο πεξηνρήο επίζεο είλαη: 

• Γέθπξα Σζίπηαλεο. 

• Γέθπξα Κνύξηηαο.
44

 

• Καινγεξηθό ή Πιαθίδα θνληά ζην ρσξηφ Κήπνη(1814), ηξίηνμν. 

 

Δηθφλα  18: Σξίηνμν γεθχξη  

• Κνληνδήκνπ ή Λαδαξίδε κεηαμχ ησλ ρσξηψλ Κήπνη θαη Κνπθνχιη(1830).  

• Σνπ Υάηζηνπ θάησ απφ ην Σζεπέινβν(1804). 

• Σν παιηνγέθπξν ζηα ζηελά ηνπ Σζεπειφβνπ.  

• Σεο Παλαγηάο ζην θακλέιη(1808). 

• ηνπο Φξαγθάδεο θνληά ζην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Υξηζηφθνξνπ(1848). 

• Σνπ Πηηζώλε θνληά ζηνπο Κήπνπο. 

• Σεο θαξβέλαο θνληά ζην Βξπζνρψξη.  
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• Σνπ Μάζηνξα ζην δξφκν πξνο Άγην Μελά ιίγν έμσ απφ ην Βξπζνρψξη. 

• Ζ κεγάιε γέθπξα ζην δξφκν πξνο Άγην Μελά ιίγν έμσ απφ ην Βξπζνρψξη. 

• Ζ γέθπξα Πέθε ζην κεζνρψξη ηνπ Βξπζνρψξη.  

• Ζ γέθπξα Γθαξάλε ε νπνία ζπλδέεη ηνλ θάησ κε ηνλ πέξα καραιά ζην 

Βξπζνρψξη.  

• Ζ γέθπξα ηεο Κνπίηζαο ζηελ είζνδν ηνπ Βξπζνρσξίνπ.
45

   

 

1.9.4 Βξύζεο 

 

Μεγάιν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη Βξχζεο. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπο ζε κεγάιν πνζνζηφ είλαη ζνισηή θαη φιεο ζηηο άθξεο ηνπο έρνπλ 

πεδνχιηα γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ πεδψλ. Δίλαη δε ρηηζκέλεο θπξίσο ζην κεζνρψξη 

(πιαηεία ηνπ ρσξηνχ). Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

• Βξύζε Μπαζηά Μάλζνπ ζην Κνπθνχιη.    

• Βξύζε Καιέληδνπ ζηνπο Κήπνπο. 

• Βξύζε ηνπ Κνλόκνπ ζην Σζεπέινβν.  

• Βαζηιόβξπζε ζηα Ρηδηαλά (πνιιέο κηθξέο θνηιάδεο αλαηνιηθά απφ ηνπο 

  Κήπνπο).  

• Βξύζε ηνπ Μπνπκπά ζηελ Αζηξάθα.       

• Νεξαηδόβξπζε πάλσ απφ ην Βξπζνρψξη.  

• Βξύζε Υαηδόπνπινπ. 

 

Δηθφλα 19: Εαγνξίζηα Βξχζε
46
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1.9.5 Νανί 

 

Σα κνλαζηήξηα θαη νη εθθιεζίεο ζην Εαγφξη αθνινπζνχλ ηελ δηθή ηνπο 

αξρηηεθηνληθή θαη είλαη θηηζκέλα κε πιηθά ηνπ ηφπνπ, δειαδή πέηξα θαη μχιν. Σα 

θηίζκαηα απηά καο πεγαίλνπλ πνιχ πίζσ ζην παξειζφλ, αθνχ ρξνλνινγηθά είλαη 

παιαηφηεξα απφ ηα θνηλά ζπίηηα ή αξρνληηθά πνπ ζπλαληάκε ζηα ρσξηά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θνηλφ γλψξηζκα ησλ λαψλ είλαη ην κεγάιν εμσηεξηθφ ππφζηεγν κε 

θακάξεο, πνπ απνηεινχζε έλα είδνο πξνζαιάκνπ πνπ πξνζηάηεπε ηνπο πηζηνχο απφ 

ηα θαηξηθά θαηλφκελα ηνπ ρεηκψλα. ε πνιιέο εθθιεζίεο κνλαζηεξηψλ ε πφξηα είλαη 

πνιχ ρακειή, θαηαζθεπή πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηελ πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέπνληαη νη βέβεινη θαηαθηεηέο απφ ην λα κπαίλνπλ ζηνλ ηεξφ ρψξν θαβάια ζην 

άινγν ηνπο, φπσο ην ζπλήζηδαλ.
47

 

Οη εθθιεζίεο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ είλαη ζε ξπζκφ  Σξίθιηηε 

Βαζηιηθή ή Σξίθιηηε Βαζηιηθή  κε Σξνχιν κε μπιφγιππηα ηέκπιε, θηνλνζηήξηθηεο 

αλνηθηέο ηνμσηέο ζηνέο  (ραγηάηηα) θαη πνιπγσληθά  θακπαλαξηά.
48

   

 

Οξηζκέλνη Νανί: 

• Καζνιηθό Μνλήο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην Μνλνδέλδξη: Ο αξραηφηεξνο λαφο 

ηεο πεξηνρήο κε θάζε νηθνδφκεζεο ζηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 αηψλα κε αξρέο 15
νπ

 θαη πξψηε 

θάζε ηνηρνγξαθηψλ ηνπ 1414/15. Κηηζκέλε ζην ρείινο ηεο ραξάδξαο ηνπ Βίθνπ, 

πξνζθέξεη εθπιεθηηθή ζέα ζην θαξάγγη. Απφ ηε Μνλή μεθηλά ζχληνκν απφθξεκλν 

κνλνπάηη πνπ θαηαιήγεη ζηε θπζηθή νρπξή ζέζε αζθεηαξηφ ή αιιηψο ζπηηάθηα. 

• Μνλή Παλαγίαο πειαηώηηζζαο ζην Βντδνκάηε (Αξίζηε): Σν θηίζηκν ηεο 

Μνλήο αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ελψ ην θαζνιηθφ ηεο θηίζζεθε ην 1665 θαη 

θέξεη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1673 απφ ζπλεξγείν δσγξάθσλ απφ ην ρσξηφ Γξάκκνο ηεο 

Καζηνξηάο. Δίλαη θηηζκέλε ζε επαθή κε θάζεην κεγάιν βξάρν πνπ θαηαιήγεη ζηνλ 

Βντδνκάηε πνηακφ.  

• Κνίκεζε Θενηόθνπ ζηνλ Διαθόηνπν: Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη θηίζηεθε ην 
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1100 θαη ήηαλ κνλαζηήξη, θαη μαλαρηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα (1608/9) κε 

ηνηρνγξαθίεο ζε  ηέζζεξηο θάζεηο, ε πξψηε ηνπ 1616 απφ ην γλσζηφ ζπλεξγείν ηνπ 

Ληλνηνπίηε Μηραήι.   

• Μνλή Πξνθήηε Ζιία Βίηζαο: ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην θαζνιηθφ είλαη 

θηίζκα ησλ κέζσλ ηνπ 17
νπ

 αηψλα ελψ νη βνεζεηηθνί ρψξνη είλαη δηαθφξσλ επνρψλ 

κέρξη θαη ην 19
ν
. εκαληηθέο ηνηρνγξαθίεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λανχ θαη ζε 

ηκήκαηα ηνπ βφξεηνπ θαη λφηηνπ ηνίρνπ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, αιιά κε άζρεκεο 

επηδσγξαθίζεηο ηνπ 19
νπ

. 

• Μνλή Δπαγγειίζηξηαο ζην Καζηξάθη ηνπ Αγίνπ Μελά: Κηίζκα ηνπ 

1573/76 ζε ρψξν κε πξνρξηζηηαληθή θαη κεζαησληθή θαηνίθεζε. Δλδηαθέξνπζεο θαη 

κνλαδηθέο ηνηρνγξαθίεο ηεο ίδηαο επνρήο (1576) πνπ παξαπέκπνπλ ζηε καθεδνληθή 

ηέρλε ηνπ 15
νπ

 αηψλα, γεγνλφο ζπάλην γηα ηελ Ήπεηξν.  

• Μνλαζηήξη  «Βηζζηθό» ηεο Καισηάο: Αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηεο  

«Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ». Φέξεηαη λα ζπζηήζεθε ζηα 1114 κ.Υ. Άιια 

φπσο ζψδεηαη ζήκεξα αλαθαηαζθεπάζηεθε ζηα 1787 θαη ηζηνξήζεθε ζηα 1818 κ.Υ.  

• Μνλή Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ ζην Βίθν: Πηζαλψλ θηίζηεθε ζηα 1738 πάλσ  

απφ ηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ Βντδνκάηε, κέζα ζηε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ.  

• Ναόο Σαμηαξρώλ ζηα Κάησ Πεδηλά: Ηδηαίηεξνο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο λανχ 

θαηά ηνλ αζσληθφ ηχπν, θηηζκέλνο πηζαλψο ζηα 1611/12, κε ηνηρνγξαθίεο  ηνπ 

θεκηζκέλνπ Καπεζνβίηε δσγξάθνπ Αλαζηαζίνπ ζηα 1749.    

• Μνλή Δπαγγειίζηξηαο ζηα Άλσ Πεδηλά: Μεγάιν κνλαζηηθφ ζπγθξφηεκα 

δεκηνπξγεκέλν ζε δηάθνξεο επνρέο, θπξίσο απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 κέρξη θαη ην 19
ν
 

αηψλα κε αξρηθή εκεξνκελία ην 1793. Οη ηνηρνγξαθίεο ζην θαζνιηθφ αλάγνληαη ζηελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Δδψ κφλαζε ν γλσζηφο θιεξηθφο θαη ιφγηνο απφ ηα 

Άλσ Πεδηλά Νεφθπηνο Γνχθαο.
49

 

 

Οξηζκέλα κνλαζηήξηα: 

• 2 ρικ πξηλ απφ ην Σζεπέινβν ζε κηα δαζσκέλε πιαγηά ζηελ πεξηνρή 

Ρνγθνβόο βξίζθεηαη έλα κνλαζηήξη αθηεξσκέλν ζηνλ Ατ-Γηάλλε ηνλ πξφδξνκν. 

Υηίζηεθε ην 1028-1034 απφ ηελ Πνπιρεξία ηελ αδειθή ηνπ απηνθξάηνξα ηνπ 

Βπδαληίνπ Ρσκαλνχ Γ΄ ηνπ Αξγπξνχ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή απφ ηε εξβνθξαηία 
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αλνηθνδνκήζεθε απφ ηνπο αδειθνχο Κνληνδήκνπ απφ ην Βξαδέην, θαη ηνλ εγνχκελν 

Νηθφδεκν. ήκεξα δελ έρεη κνλαρνχο αιιά δηαηεξείηε ζαλ ηζηνξηθφ κλεκείν. ην 

ρψξν ηνπ κνλαζηεξηνχ γίλεηαη παλεγχξη θάζε ρξφλν ζηηο 24 Ηνπλίνπ. ηε πεξηνρή δε 

ηνπ κνλαζηεξηνχ βξίζθεηαη ην κνλαδηθφ ζεκείν νπνχ νη δπν πιεπξέο ηεο ραξάδξαο 

ηνπ Βίθνπ είλαη πνιχ θνληά. Δλδηαθέξνπζεο ηνπνζεζίεο θνληά ζην κνλαζηήξη είλαη 

ηα Αζθεηαξηφ, ην παξεθθιήζη ηνπ Παιηαγηψξγε, ε Αγία Παξαζθεπή Ρνγθνβνχ θαη ην 

Παιηνγέθπξν.  

• ην θακλέιη βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ην νπνίν 

ρηίζηεθε ην 1697. Αξρηθά ήηαλ γπλαηθείν κε 80 κνλαρέο θαη ζηε ζπλέρεηα αλδξηθφ. 

Δίρε κηα ζπνπδαία βηβιηνζήθε κε πνιχηηκα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

ζηελ θεληξηθή εθθιεζία ηνπ θακλειίνπ. Παλεγχξη ζην κνλαζηήξη γίλεηαη ζηηο 26 

Ηνπιίνπ. Απέλαληη βξίζθεηαη ε κνλή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.  

• ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ βνπλνύ Κιέθηεο εθεί φπνπ θάπνηε ήηαλ ρηηζκέλν ην  

ρσξηφ Παιηνρψξη Λάηζηαο βξίζθεηαη ε κνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο Υηίζηεθε πξηλ απφ 

ην 1800 ην νπνίν θαλεξψλεη ε χπαξμε πνιιψλ θνξεηψλ εηθφλσλ κε ρξνλνινγίεο 

1795-1797. Κχξηνο δεκηνπξγφο ηεο ππήξμε ν κνλαρφο Γακηαλφο. ηε κνλή 

ιεηηνπξγνχζε ζρνιείν κε έμνδα ηνπ κνλαζηεξηνχ.  

• ην Ζιηνρώξη βξίζθεηαη ην θαζνιηθφ ηεο Μνλήο Νηνκπξίλνβνπ αθηεξσκέλν 

ζηελ θνίκεζε ηεο Θενηφθνπ Υηίζηεθε γχξσ ζηα 1300 θαη ππήξμε πινχζην γπλαηθείν 

κνλαζηήξη. Δίλαη δε πνιχ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ζηε κνλή έρεη ιεηηνπξγήζεη ν 

Κνζκάο ν Αηησιφο. ψδεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε.  

• ε έλα ππθλφ δάζνο πάλσ απφ ην ρσξηφ Κήπνη είλαη ην κνλαζηήξη ηεο 

Παλαγηάο . Ήηαλ γπλαηθείν κνλαζηήξη θαη ρηίζηεθε ην 1620.  

• Κάησ απφ ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ Φξαγθάδεο ππάξρεη έλα κνλαζηήξη 

αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Νηθόιαν. Υηίζηεθε ή ην 1578 ή ην 1600 απφ ηνλ ηεξνκφλαρν 

Δπζχκην. Καηεζηξάθε πιήξσο απφ ππξθαγηά ην 1855 θαη ζήκεξα ζψδεηαη κφλν ην 

θαζνιηθφ ηεο κνλήο.  

• Γίπια ζηε ραξάδξα ηνπ Αψνπ θάησ απφ ηελ θνξπθή ηεο Γθακήιαο 

βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο Βξπζνρσξίνπ ρηηζκέλν ην 1667.
50
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1.9.6 Παλεγύξηα 

 

ην Εαγφξη, απφ ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο κέρξη θαη ζήκεξα θάζε ρσξηφ 

έρεη ην παλεγχξη ηνπ κε ην νπνίν γνηξηάδεη, ζπλήζσο, ηνλ πξνζηάηε Άγηφ ηνπ.  

ήκεξα ην παλεγχξη ζπγθεληξψλεη πιήζνο θφζκνπ θάζε ρξφλν, εμαθνινπζεί 

λα δηαηεξεί ην παξαδνζηαθφ ηνπ "ρξψκα" θαη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

απνιαχζνπλ παξαδνζηαθή κνπζηθή. 

  

Δηθφλεο  20,21: Παλεγχξηα ζην Εαγφξη
51

 

 

1.9.7 Πνιηηηζηηθνί πόξνη 

 

• Αμηφινγε θαη πινχζηα βηβιηνζήθε ζην Γξεβελίηη κε ζξεζθεπηηθά, 

ινγνηερληθά, ηζηνξηθά θ.ιπ. βηβιία, θπξίσο ηνπ Δπηζθφπνπ Πεξηζηεξάο Δπζηάζηνπ 

θάξπα.
52

 

• Ηεξά Μνλή Βνπηζάο: Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ρσξηά Γξεβελίηη, 

Φιακπνπξάξη, Γφιηαλε ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Βάξδα, παξαπνηάκνπ ηνπ Άξαρζνπ. 

Υηίζηεθε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Πσγσλάην (7νο κ.Υ. αηψλαο) θαη είλαη απφ ηα 

παιαηφηεξα θαη πην αμηφινγα κνλαζηήξηα ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ. Υαξαθηεξίζηεθε σο 

ηζηνξηθφ θαη δηαηεξεηέν κλεκείν.
53

 

• Λανγξαθηθό Μνπζείν Διαθνηόπνπ (Σζεξβαξίνπ): Αλήθεη ζην Γήκν 

Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ κε κφληκε έδξα ηνλ Διαθφηνπν, ζηεγάδεηαη ζην θηήξην ηνπ 

πξψελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηνπ ρσξηνχ. Πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν θαη ην 

πιέγκα Μνπζείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 
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Σν Μνπζείν παξνπζηάδεη ηα ρξεζηηθά εξγαιεία ησλ ρεηξσλαθηηθψλ 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ, ιατθψλ θαη αζηηθψλ, ζε ρσξηζηέο βηηξίλεο (κε ηελ 

κνξθή νξγαλσκέλσλ εξγαζηεξίσλ), ψζηε ν επηζθέπηεο λα έρεη πιήξε θαη μερσξηζηή 

εηθφλα ησλ επαγγεικάησλ απηψλ.  

ην Λανγξαθηθφ θαη Ηζηνξηθφ Μνπζείν Διαθνηφπνπ εθηίζεληαη κέρξη ζηηγκήο 

ρξεζηηθά εξγαιεία 19 παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ζε δχν αίζνπζεο ζπλνιηθήο 

επηθαλείαο 90κ
2
 ελψ θηινμελεί ζηηο απνζήθεο ηνπ εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ ησλ 

ππνινίπσλ 23 επαγγεικάησλ ν νπνίνο δελ εθηίζεηαη ιφγσ ειιείςεσλ θαηαιιήισλ 

ρψξσλ. Σν ζχλνιν ησλ εθηεζεηκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1800 

είλαη 1000 θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ 3000.     

Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη λα απνβεί θχξηνο θαη ζηαζεξφο αλαπηπμηαθφο 

ππξήλαο ηνπ ρσξηνχ, κφληκνο θαη λφκηκνο νδεγφο κηαο πνξείαο ζχκθσλεο κε ηνλ 

ζεβαζκφ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο πεξηνρήο.  

Ζ φιε πξνζπάζεηα άξρηζε ην 1978 κε πξσηνβνπιία ηνπ Διαθνηνπίηε 

Δθπαηδεπηηθνχ Σέρλεο θαη Γιχπηε Μηραήι Μαηζ. Οηθνλνκίδε. Σν κνπζεηαθφ πιηθφ 

πξνέξρεηαη απφ δσξεέο θαη αγνξέο.    

 

Δηθφλα  22: Λανγξαθηθφ Μνπζείν Διαθνηφπνπ
54

 

• Ρηδάξηνο ρνιή: Απφ ην Μνλνδέλδξη θαηάγνληαη νη εζληθνί επεξγέηεο 

Μάλζνο θαη Γεψξγηνο Ρηδάξεο νη νπνίνη ίδξπζαλ ηελ «Κνηλή ρνιή ησλ Διιεληθψλ 

Μαζεκάησλ» ζην Μνλνδέλδξη θαη 9 ρξφληα κεηά, ην 1944, γίλνληαη ηα εγθαίληα ηεο 

Ρηδάξηνπ Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο ζηελ Αζήλα.  

ήκεξα, ιεηηνπξγεί ζην ρσξηφ ε Ρηδάξηνο Υεηξνηερληθή ρνιή θαη ην 

Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο Ρηδαξίνπ ζρνιήο φπνπ θηινμελνχληαη εθζέζεηο Διιήλσλ θαη 

μέλσλ θαιιηηερλψλ.
55
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• Πλεπκαηηθό θέληξν - Μνπζείν «Κ. Λαδαξίδεο»: Βξίζθεηαη ζην Κνπθνχιη 

ζην νπνίν ππάξρεη ε βνηαληθή ζπιινγή ηνπ δαζθάινπ Κ. Λαδαξίδε κε 96 απφ ηηο 149 

νηθνγέλεηεο φισλ ησλ θπηψλ ηνπ θφζκνπ.  Δπίζεο ζην κνπζείν βξίζθεηαη θαη 

βηβιηνζήθε κε ζπάληα βηβιία, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.  

• Λανγξαθηθό κνπζείν «Αγάπηνο Σόιεο»: Βξίζθεηαη ζηνπο Κήπνπο ζην νπνίν 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζπιινγή ζθεπψλ θαη εξγαιείσλ ηεο παξαδνζηαθήο δσήο ηνπ 

Εαγνξίνπ.  

 

Δηθφλα  23: Λανγξαθηθφ κνπζείν «Αγάπηνο Σφιεο»  

• Ζ αξαθαηζάληθε ηάλε ζην Γπθηόθακπν: Ο Γπθηφθακπνο δελ είλαη 

ρσξηφ αιιά έλαο παλέκνξθφο πεξηθξαγκέλνο ρψξνο κέζα ζην δάζνο, αλάκεζα ζηα 

ρσξηά θακλέιη θαη Ζιηνρψξη, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη έλαο νιφθιεξνο νηθηζκφο απφ 

ζαξαθαηζάληθα θνλάθηα κε φιν ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ o νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ 

ιανγξαθηθφ κνπζείν. Ο Γπθηφθακπνο είλαη επίζεο γλσζηφο γηα ην εηήζην αληάκσκα 

ησλ αξαθαηζαλαίσλ θάζε πξψηε Κπξηαθή ηνπ Απγνχζηνπ.  

 

Δηθφλεο 24,25: αξαθαηζάληθε ζηάλε ζην Γπθηφθακπν
56

  

• Ζ Παζράιεηνο ζρνιή Καπεζόβνπ: Ηδξχζεθε ην 1861 κε θιεξνδφηεκα ησλ 
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αδεξθψλ Παζράιε. ήκεξα ιεηηνπξγεί σο βηβιηνζήθε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

πεξίθεκε Υάξηα ηνπ Ρήγα, ράξηεο ηεο Διιάδαο ν νπνίνο ηππψζεθε απφ ηνλ Ρήγα 

Φεξαίν ην 1797.
57

 

• ήκεξα, ιεηηνπξγεί δεκνηηθφ ζρνιείν ζην Μεγάιν Πάπηγθν. ην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηεγάδεηαη ε πνιύηηκε βηβιηνζήθε 1200 ηόκσλ, ηνπ Μηραήι 

Αλαγλσζηόπνπινπ, ε νπνία κεηαθέξζεθε απφ ηε Βνζηψλε ζην Πάπηγθν. Απφ ηνπο 

1200 ηφκνπο πνπ πεξηείρε ε βηβιηνζήθε ζψδνληαη ζήκεξα αξθεηνί, κεηά ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.
58

 

 

1.10 Σερληθέο Τπνδνκέο 

 

1.10.1 Οδηθό Γίθηπν 

 

Οδηθόο κε Ι.Φ. έωο ηα Ιωάλληλα
59

  

 Ζ απφζηαζε απφ ηελ Αζήλα είλαη 445 ρικ. κέζσ Πάηξαο. Σν ηαμίδη δηαξθεί 

πεξίπνπ 6 ψξεο.    

 Ζ απφζηαζε απφ ηελ Θεζζαινλίθε είλαη 370 ρικ κέζσ Σξηθάισλ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 5 ψξεο.  

 Μπνξεί λα έξζεη θαλείο, επίζεο, απφ ηελ  Δγλαηία Οδφ. 

 

Οδηθόο κε Ι.Φ. πξνο Εαγόξη
60

 

Σέζζεξηο είλαη νη επίζεκεο είζνδνη ζην Εαγφξη (κε φρεκα)  απφ ηνπο δχν 

βαζηθνχο  νδηθνχο άμνλεο Ησαλλίλσλ - Κφληηζαο - Κνδάλεο. 

Γηα ην Αλαηνιηθό Εαγόξη δειαδή ηα ρσξηά Βνβνχζα, Διαηνρψξη, Μαθξίλo, 

Καζηαλψλαο, Γφιηαλε, Φιακπνπξάξη, Γξεβελίηη, Σξίζηελν, Μειησηάδεο, Καξπέο, 

Ηηέα, Πέηξα, Γεκάηη απφ ηνλ πξψην νδηθφ άμνλα 9ζέζε Μπαιληνχκα, 21
ν
 ρικ. απφ ηα 

Ησάλληλα). 

Γηα ην  Κεληξηθό Εαγόξη, δειαδή ηα ρσξηά Αζπξάγγεινη, Διάηε, Γίινθν, 

Κήπνη, Φξαγγάδεο, Νεγάδεο, Λεπηνθαξπά, Κνπθνχιη, Καπέζνβν, Βξαδέην, 

                                                 
57

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=217 

αλαθηήζεθε ζηηο 22/03/201 
58

 http://www.papigo.gr/el/politismos/architectoniki_03.php αλαθηήζεθε ζηηο 23/03/201 

 
59

 http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/pos-tha-phtasete/pos-tha-ftasete.html αλαθηήζεθε ζηηο 

26/03/2011 
60

 http://www.epirussa.gr/epirus/pemileas/politismos.htm αλαθηήζεθε ζηηο 27/03/2011 

http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=217
http://www.epirussa.gr/epirus/pemileas/politismos.htm
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Σζεπέινβν, θακλέιη, Ζιηνρψξη, Βξπζνρψξη, Λάηζηα, Γίθνξθν, Αλζξαθίηεο, 

Καβαιάξη, Μαλαζζή, Καισηά, Γηπφηακν θαζψο θαη γηα ηα ρσξηά Βίηζα, 

Μνλνδέληξη, Άλσ θαη Κάησ Πεδηλά, Διαθφηνπνο (Γπηηθό Εαγόξη) απφ ην 19
ν
 ρικ. 

ηνπ  δεχηεξνπ νδηθνχ άμνλα Ησαλλίλσλ - Κφληηζαο - Κνδάλεο. 

Γηα νξηζκέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ρσξηά ηνπ Γπηηθνύ Εαγνξίνπ απφ ην 

34
ν
 ρικ. ηνπ δεχηεξνπ νδηθνχ άμνλα. 

Γηα ηα ρσξηά Μεγάιν θαη Μηθξφ Πάπηγθν, Αξίζηε, Βίθνο, Μεζνβνχλη, Άγηνο  

Μελάο (Γπηηθό Εαγόξη) απφ ην 38
ν
 ρικ. ηνπ δεχηεξνπ νδηθνχ άμνλα. 

 

Γηαδξνκέο αλάκεζα ζηα ρωξηά ηνπ Εαγνξίνπ  

Ζ πεξηνρή δηαζέηεη θαιφ νδηθφ δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ εμππεξεηνχληαη 

ζπγθνηλσληαθά φια ηα ρσξηά θαη νη νηθηζκνί. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ρσξηψλ δελ 

είλαη πνιχ κεγάιεο. Γξνκνιφγηα εθηειεί ν ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ.
61

  

 

Φηιηνκεηξηθέο Απνζηάζεηο εδξώλ Γήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ Εαγνξίνπ από Ιωάλληλα
62

 

• Ησάλληλα - Αζπξαγειινη: 29 ρικ. 

• Ησάλληλα - Πάπηγθν: 73 ρικ. 

• Ησάλληλα - Σζεπέινβν: 51 ρικ. 

• Ησάλληλα - Μειησηάδεο: 27 ρικ. 

• Ησάλληλα - Βνβνχζα: 95 ρικ. 

 

1.10.2 Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε
63

   

 

ην 100% ησλ Γ.Γ. ππάξρεη επάξθεηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ηκήκαηα ηνπ 

νπνίνπ φκσο είλαη παιηά θαη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Δπίζεο, ζε Γ.Γ. ηνπ 

Γήκνπ Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ ππάξρεη αλεπάξθεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο.    

Ζ απνρέηεπζε γίλεηαη ζηηο θαηνηθίεο κε βφζξνπο θαηά 100%. 

 

                                                 
61

 http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/pos-tha-phtasete/pos-tha-ftasete.html αλαθηήζεθε ζηηο 

28/03/2011 
62

 http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/khresimes-plerophories/xiliometrikes-apostaseis.html 

αλαθηήζεθε ζηηο 29/03/2011 
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http:// www.peproe.gr/3kps/pep/eppa/graptesdiad/10protasi_gr_diad.doc αλαθηήζεθε ζηηο30/03/2011 

http://www.zagoroxoria.gr/horia/kentriko-zagori/papigko.html
http://www.zagoroxoria.gr/horia/kentriko-zagori/tsepelobo.html
http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/pos-tha-phtasete/pos-tha-ftasete.html
http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/khresimes-plerophories/xiliometrikes-apostaseis.html
http://www.peproe.gr/3kps/pep/eppa/graptesdiad/10protasi_gr_diad.doc
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1.10.3 Άξδεπζε 

 

Ζ άξδεπζε ησλ ιηγνζηψλ θαιιηεξγεηψλ (θπξίσο ζηα αλαηνιηθά) γίλεηαη κε 

θαλάιηα, άιια κεγαιχηεξα θαη άιια πην κηθξά.  

 

1.10.4 Απνξξίκκαηα
64

 

 

Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη απφ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή θαη ελαπνηίζεληαη 

καδί κε ηα ππφινηπα απνξξίκκαηα ησλ Ησαλλίλσλ ζηε ρσκαηεξή ηεο Γνπξνχηεο. 

 

1.11 Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο
65

 

 

 ην Γήκν Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ ιεηηνπξγνχλ: Γεκνηηθφ ρνιείν 

Μνλνδελδξίνπ, Ρηδάξεην Οηθνηξνθείν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 ηε Κνηλφηεηα Παπίγθνπ ιεηηνπξγνχλ: Γεκνηηθφ ρνιείν Παπίγθνπ. 

 ηνλ Γήκν Σχκθεο ιεηηνπξγνχλ: Νεπηαγσγείν Σζεπειφβνπ, Γεκνηηθφ 

ρνιείν Σζεπειφβνπ,  Γπκλάζην Σζεπειφβνπ, Λχθεην Σζεπειφβνπ, Μαζεηηθή Δζηία 

Σζεπειφβνπ, ρνιηθή Βηβιηνζήθε Σζεπειφβνπ. 

 ην Γήκν Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ Λεηηνπξγνχλ: Νεπηαγσγείν Μειησηάδσλ, 

Γεκνηηθφ ρνιείν Μειησηάδσλ, Γπκλάζην Μειησηάδσλ. 

 ηε Κνηλφηεηα Βνβνχζαο ιεηηνπξγνχλ: Γεκνηηθφ ρνιείν Βνβνχζαο. 

 

1.12 Τπνδνκέο Τγείαο - Πξόλνηαο, Κνηλσληθέο Τπνδνκέο
66

 

 

Λεηηνπξγνύλ:  

 Αγξνηηθφ Ηαηξείν Αζπξαγγέισλ, Αγξνηηθφ Ηαηξείν Αξίζηεο, Αγξνηηθφ 

Ηαηξείν Σζεπειφβνπ, Αγξνηηθφ Ηαηξείν Γξεβεληηίνπ.  

 Κηεληαηξείν Αζπξαγγέισλ.  

                                                 
64

 http:// www.peproe.gr/3kps/pep/eppa/graptesdiad/10protasi_gr_diad.doc αλαθηήζεθε ζηηο30/03/2011 
65

 http://www.nomioan.gr/sxoleia.asp?Type=1, http://www.kentrikozagori.gov.gr, 

http://www.timfi.gov.gr, http://www.zagori-an.gov.gr αλαθηήζεθε ζηηο 02/04/2011 
66

 http://www.nomioan.gr/sxoleia.asp?Type=1, http://www.kentrikozagori.gov.gr, 

http://www.timfi.gov.gr, http://www.zagori-an.gov.gr αλαθηήζεθε ζηηο 04/04/2011 

 

http://www.peproe.gr/3kps/pep/eppa/graptesdiad/10protasi_gr_diad.doc
http://www.nomioan.gr/sxoleia.asp?Type=1
http://www.kentrikozagori.gov.gr/
http://www.timfi.gov.gr/
http://www.zagori-an.gov.gr/
http://www.nomioan.gr/sxoleia.asp?Type=1
http://www.kentrikozagori.gov.gr/
http://www.timfi.gov.gr/
http://www.zagori-an.gov.gr/
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 Αζηπλνκηθφ Σκήκα Σζεπειφβνπ,  Αζηπλνκηθφ Σκήκα Κήπσλ, Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα Γξεβεληηίνπ.  

 Τπνζεθνθπιαθείν Κήπσλ. 
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Κεθάιαην 2: Αλάιπζε ησλ ηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηε Γπλακηθή 

ηεο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθν-Οηθνλνκηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

 

2.1 Πιενλεθηήκαηα - Ηδηαηηεξόηεηεο  

 

□ Απφ γεσγξαθηθή άπνςε ηα Εαγνξνρψξηα βξίζθνληαη ζε πξνλνκηνχρα ζέζε 

φζνλ αθνξά ην Ννκφ Ησαλλίλσλ αιιά θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. Γελ απέρνπλ 

κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ (εγγχηεηα ζην αζηηθφ θέληξν ησλ 

Ησαλλίλσλ). 

 

□ Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, θάλνληαο 

εχθνιε ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

□ Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο κε αμηφινγν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 

□ ηελ πεξηνρή ζπλαληάεη θαλείο ηδηαίηεξα πινχζηα ρισξίδα θαη παλίδα. 

 

□ Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθξφηεηεο, πνπ ζπλαληάεη 

θαλείο ζε άιιεο νξεηλέο πεξηνρέο, θακία επνρή ηνπ ρξφλνπ.  

 

□ Πεξηνρή ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο, αλαγλσξηζκέλε παγθνζκίσο γηα ην 

δξπκφ ηνπ Βίθνπ θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

 

□ Γεκνγξαθηθά ε πεξηνρή παξνπζηάδεη αχμεζε πιεζπζκνχ θαηά ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2001. Δπίζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πιεζπζκνχ ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

θαη παξαγσγηθή ειηθία. 

 

□ Όπαξμε ζηαζεξήο βάζεο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ αλαπηχρζεθε ηειεπηαία. 

Όπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θαηαιπκάησλ κε ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγάλσζε. 

 

□ Όπαξμε θεκηζκέλσλ νξεηβαηηθψλ κνλνπαηηψλ. 
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□ Ζ πεξηνρή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πιεζψξαο ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

□ Όπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 

□ Πινχζηα αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Αθζνλία 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

 

□ εκαληηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα πνπ πξνζδίδνπλ έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξηνρή (ππαίζξην ζέαηξν Μνλνδελδξίνπ, εθζέζεηο 

θσηνγξαθίαο, παλεγχξηα). 

 

2.2 Πξννπηηθέο - Γπλαηόηεηεο 

 

□ Ζ δεκηνπξγία ηεο Δγλαηίαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

πεξηνρή. 

 

□ Πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, κε 

ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

□ Γηαηήξεζε θαη πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ κεγάινπ πνιηηηζκηθφ θνξηίνπ ηεο 

πεξηνρήο. 

 

□ Αλαπιάζεηο νηθηζκψλ. Αλαβάζκηζε, αλάδεημε πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ κε 

ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. 

 

□ Δίλαη κηα πεξηνρή νξεηλή γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κνξθέο ηνπξηζκνχ 

δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ην θιαζηθφ κνληέιν. 

□ πλεξγαζία κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ απφ δηάθνξνπο νηθηζκνχο ζε πνιινχο 

ηνκείο. Γηακφξθσζε απφ θνηλνχ πνιηηηθήο. 
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2.3 Πξνβιήκαηα - Πεξηνξηζκνί  

 

□ Ζ πεξηνρή είλαη παξακεζφξηα. Υαξαθηεξηζηηθά απνκφλσζεο, φκνηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ,  θπξίσο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

□ Οξηζκέλνη νηθηζκνί απνκνλσκέλνη, απνθνκκέλνη, ρσξίο λα αθνινπζνχλ ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο (θπξίσο ζηα αλαηνιηθά). 

 

□ Ζ έληνλε αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηή ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ηε παλίδα ηεο πεξηνρήο. 

 

□ Πξφθεηηαη γηα αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο. 

 

□ εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο είλαη άλσ ησλ 60 εηψλ 

 

□ Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη ρακειφ κε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ λα είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ελψ αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη 3ηάμηνπ γπκλαζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα φζνη εγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ 

αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. 

 

□ Πεξηνξηζκφο ελαζρφιεζεο κε αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

□ Κίλδπλνο αιινίσζεο παξαδνζηαθήο κνξθήο νηθηζκψλ. 

  

□ Σα Γ.Γ. ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείςεηο ζηηο ηερληθέο (θζνξά θαη αλάγθε 

ηαθηηθήο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηπνχ, ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο είλαη παιηά θαη 

απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο θ.ά.) θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη αλεπάξθεηα ζηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 

□ Με ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο 

ειηθησκέλσλ 
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Κεθάιαην 3: Πξνγξάκκαηα θαη Μειέηεο πνπ αθνξνύλ ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή θαη επεξεάδνπλ ηνλ ζρεδηαζκό ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο 

πνξείαο/Τθηζηάκελνο Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γξαζηεξηόηεηεο ινηπώλ 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ (π.ρ. Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Ννκαξρία, 

Πεξηθέξεηα, Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο θ.ιπ.) 

 

3.1 Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο 2000 - 2006 (Γ΄ Κ.Π.)
67

 

 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000 - 2006 απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν θαη 

θαζνξηζηηθφ κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ρψξαο. ε κηα θξίζηκε θακπή ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ζηηο ζεκεξηλέο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, ε Διιάδα εμαζθαιίδεη ζεκαληηθνχο πφξνπο, πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα πξνζεγγίζεη ηηο νηθνλνκίεο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ άιισλ ρσξψλ 

ηεο Δ.Δ θαη λα αληηκεησπίζεη κείδνλα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο. 

Σν κεγαιχηεξν Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηεο ρψξαο, ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο 2000-2006 ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Διιάδα, κέζα απφ δηαθαλείο θαη αλνηθηέο 

δηαδηθαζίεο κε ηελ θνηλσλία, θαη πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα πξφγξακκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο 

αλάγθεο θαη ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε ρψξα 

καο, ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ζπλνιηθνί πφξνη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο αλέξρνληαη ζε 47,54 δηο επξψ. Ζ δεκφζηα δαπάλε, εζληθή θαη θνηλνηηθή, 

αλέξρεηαη ζε 36,68 δηο επξψ. Ζ εθηηκψκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 10,86 

δηο επξψ.  
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3.2 Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (Π.Δ.Π.) Ζπείξνπ 2000 

- 2006 

 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Π.Δ.Π.) Ζπείξνπ 2000 - 2006 

είλαη έλα απφ ηα 24 Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο γηα ηελ 

Διιάδα θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία: 

◦ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

◦ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν  

◦ Δπξ. Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ & Δγγπήζεσλ.  

Αξκνδηφηεηα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ζπείξνπ 2000 - 2006 είλαη λα αθνινπζεί θαη λα 

εθαξκφδεη ην Ν.2860/00, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε επάξθεηα, ε νξζνινγηθφηεηα 

θαη ε δηαθάλεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Σα Έξγα επηιέγνληαη απφ ηελ Δ.Τ.Γ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηα νπνία εγθξίζεθαλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
68

 

 

Τν ΠΔΠ Ζπείξνπ απνηειείηαη από έμη Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο:
69

 

Άμνλαο 1: Αλάδεημε ηεο Πεξηθέξεηαο σο Γπηηθήο Πχιεο ηεο Δπξψπεο γηα ηε Β. 

Διιάδα - Αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ησλ κεγάισλ έξγσλ 

κεηαθνξψλ 

Άμνλαο 2: Δλίζρπζε ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη Τπεξεζηψλ 

Άμνλαο 3: Δλίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

Άμνλαο 4: Αεηθφξνο αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ 

Άμνλαο 5: Τπνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Άμνλαο 6: Σερληθή βνήζεηα 
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3.3 Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) 2007 - 2013
70

  

 

To Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 - 2013 απνηειεί ην έγγξαθν 

αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ 

επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή 

πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «εμαζθαιίδεη φηη 

ε ζπλδξνκή απφ ηα Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ».  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαηά ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ε Διιάδα ρσξίζζεθε ζε πέληε ρσξηθέο ελφηεηεο, 

ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ πέληε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ): 

◦ Δ.Π. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

◦ Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο - Πεινπνλλήζνπ - Ηνλίσλ Νήζσλ 

◦ Δ.Π. Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ 

◦ Δ.Π. Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ 

◦ Δ.Π. Αηηηθήο 

Σα ΠΔΠ ζπκβάινπλ ζηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, κε 

έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο αλάγθεο θάζε ρσξηθήο 

ελφηεηαο/Πεξηθέξεηαο. 

 

3.4 Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (Π.Δ.Π.) Θεζζαιίαο - 

ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ   

 

Σν Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο - ηεξεάο - Διιάδαο 

θαη Ζπείξνπ είλαη έλα απφ ηα 5  Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

καδί κε ηα 8 Σνκεαθά θαη ηα 12 Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

ζπγθξνηνχλ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013.  

                                                 
70

 http://www.peproe.gr αλαθηήζεθε ζηηο 17/04/2011 

 

http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=148
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146
http://www.peproe.gr/


 77 

Ωο γεσγξαθηθφο ρψξνο εθαξκνγήο ηνπ έρεη νξηζηεί ε Υσξηθή Δλφηεηα 

«Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ». Ζ ρσξηθή απηή ελφηεηα, ζηελ θεληξηθή 

δψλε ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διιάδαο, πεξηιακβάλεη 3 Πεξηθέξεηεο: 

Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ.   

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο θαη ην γεληθφ αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο κε ηε βειηίσζε ηεο ρσξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη ηελ πηνζέηεζε αεηθνξηθψλ κεζφδσλ αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

εκαληηθφ κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ζα 

πινπνηεζεί κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη 

Ζπείξνπ  2007-13, νη ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο ηνπ νπνίνπ θαιύπηνπλ νθηώ γεληθνύο 

ζηόρνπο: 

◦ Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

◦ Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο 

ππνδνκψλ θαη ελδν-πεξηθεξεηαθψλ θαη δηα-πεξηθεξεηαθψλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ. 

◦ Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

◦ Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

◦ Δλίζρπζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

◦ Δλίζρπζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

◦ Αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

◦ Πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

αλέξρεηαη ζε 1,8 δηο Δπξψ (πνζφ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο) εθ ησλ νπνίνπ ηα 1,1 

δηο Δπξψ είλαη ε Κνηλνηηθή πκκεηνρή.
71
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Πίλαθαο 16: Έξγα εληαγκέλα ζην ΠΔΠ Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ ζην 

Εαγφξη ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

Αλαπιάζεηο ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ 

3 

Πεγή:http://www.peproe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&It

emid=12 αλαθηήζεθε ζηηο 17/04/2011 

 

3.5 Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007 - 2013 

«Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο»
72

 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) 2007-2013 

θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), 

ζηνλ νπνίν νξίδεηαη φηη ε εζληθή ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα εθαξκνζηεί 

κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 γηα ηελ Διιάδα εζηηάδεηαη ζε 

ηξεηο βαζηθνύο άμνλεο: 

◦ Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

δαζνθνκίαο 

◦ Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ 

◦ Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ έλα ηέηαξην νξηδφληην άμνλα LEADER, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο Leader ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

 Οη παξαπάλσ άμνλεο απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ. Άκεζα ζηνλ άμνλα 2 εκπεξηέρνληαη 

θαη ρσξηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαζψο ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπ πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, είηε εγθαηάιεηςε πεξηνρψλ 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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είηε ελίζρπζε πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πξφζθνξν έδαθνο αιιά δελ έρνπλ ηνπξηζηηθφ ή 

νηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ. ηνπο άμνλεο 3 θαη 4 νη ρσξηθέο επηπηψζεηο είλαη πην εκθαλείο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζπλεπάγεηαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο θαη θαη’ επέθηαζε αιιαγέο ζην ρψξν. 

Σν Π.Α.Α. έρεη ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ. Αλαθέξεηαη ζε δπλακηθέο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, ζε νξεηλέο-κεηνλεθηηθέο-πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη ζε λεζησηηθέο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, πεξηνρή κειέηεο, 

επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ εηδηθά κέηξα γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ κε 

ηηο δπλακηθέο πεδηλέο πεξηνρέο. ηε λέα πεξίνδν επηδηψθεηαη ε αλαζπγθξφηεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο θαηνηθίαο, ε θαηάξγεζε ηεο επνρηθφηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ, ε αλάπηπμε ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ κε 

έκθαζε ζηελ παξαγσγή εηδηθψλ πξντφλησλ – ηνπηθά πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, ε 

ελδπλάκσζε ηεο γεσξγίαο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο βηνηερλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλαςπρήο.      

 

3.6 Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνύ Υώξνπ 

(Ο.Π.Α.Α.Υ.) 

 

Σα Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

(Ο.Π.Α.Α.Υ.) βαζίδνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη έρνπλ 

ζηφρνπο ηε κείσζε ηεο απνκφλσζεο ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ, ηε κείσζε ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο, ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ θαη ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο ηνπηθνχο 

πιεζπζκνχο. 

Σα Ο.Π.Α.Α.Υ. βαζίδνληαη ζε Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα (ΟΠΑΑΥ ΔΠΑΑ-

ΑΤ,ΑΞΟΝΑ 7, ΟΠΑΑΥ ΠΔΠ) ηα νπνία εθπνλήζεθαλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαη 

εληζρχνπλ ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη δεκφζηεο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνπλ θαη ρξεκαηνδνηνχλ ππνδνκέο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δξάζεηο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη 

εληζρχζεηο ζε ηδηψηεο (γεσξγνχο θαη κε) γηα επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αιιά 

θαη εθηφο απηνχ θαη επηπιένλ ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ 
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παξέκβαζεο. 

Σα Ο.Π.Α.Α.Υ. εθαξκφδνληαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη νξεηλέο 

θαη/ή κεηνλεθηηθέο, εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη έρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

Σα Ο.Π.Α.Α.Υ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ ΔΠΑΑ-ΑΤ 2000-2006» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ απφ ην 

ΠΔΠ Ζπείξνπ 2000-2006.
73

 

 

Πίλαθαο 17: Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ζην Πξφγξακκα Ο.Π.Α.Α.Υ. ζην Εαγφξη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

Ξελνδνρεηαθά  Δζηίαζεο - Αλαςπρήο Δλίζρπζεο Πνιηηηζηηθώλ Πόξσλ 

10 5 3 

Πεγή:http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&

Itemid=35 αλαθηήζεθε ζηηο 19/04/2011 

 

3.7 Πξνγξάκκαηα LEADER 

 

  Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER είλαη πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο  

πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απφ ην 

1991, ζαλ κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

δεκνγξαθηθήο θαηάξξεπζεο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ρακειψλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ 

ησλ πην απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξσπατθήο Τπαίζξνπ.  

            εκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία 

LEADER είλαη: 

◦ Ζ θαηλνηνκία  

◦ Ζ επηδεηθηηθφηεηα 

◦ Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

                                                 
73

 http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=35 

αλαθηήζεθε ζηηο 19/04/20011 

 

http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=35
http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=35
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◦ Ζ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο ελδνγελνχο αλάπηπμεο κε ηελ δεκηνπξγία "Οκάδσλ 

Σνπηθήο Γξάζεο" πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα 

◦ Ζ πξνζέγγηζε "απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ" ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ.  

Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ. , ιεηηνπξγψληαο σο Οκάδα Σνπηθήο  

Γξάζεο απνηειεί ην θνξέα δηαρείξηζεο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER  

ζην  Ννκφ  Ησαλλίλσλ. Δζληθφο ελδηάκεζνο θνξέαο γηα ηελ Πξσηνβνπιία απηή είλαη 

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
74

 

 

Πίλαθαο 18: Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ζην Πξφγξακκα Leader ΗΗ ζην Εαγφξη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

Ξελνδνρεηαθά  Δλίζρπζεο Τπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ - Αλαςπρήο 

8 3 

Πεγή:http://www.epirussa.gr/epirus/leader+/leader%2012/erga_leader_ii/index.htm 

αλαθηήζεθε ζηηο 20/04/20011 

 

Πίλαθαο 19: Έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ ζην Πξφγξακκα Leader+ ζην Εαγφξη ζρεηηθά 

κε ηνλ ηνπξηζκφ 

Δζηίαζεο - Αλαςπρήο Δλίζρπζεο Πνιηηηζηηθώλ Πόξσλ 

1 3 

Πεγή:http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&

Itemid=45 αλαθηήζεθε ζηηο 20/04/20011 

 

3.8 Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο «Θεζέαο» 

 

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θαη πνηνηηθήο δηνίθεζεο 

ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηελ νξζνινγηθή θαη δηαθαλή θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

πνπ θαηεπζχλνληαη ζε απηνχο, ε Κπβέξλεζε ζεζκνζέηεζε ην αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα 

«Θεζέαο», ώζηε λα: 

◦ Πξνσζεζεί ε κεηεμέιημε ησλ Ο.Σ.Α. ζε πξαγκαηηθά απηνδηνηθνχκελνπο 

                                                 
74

 http://www.epirussa.gr/epirus/leader+/leader%201-2/index.htm αλαθηήζεθε ζηηο 20/04/20011 
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http://www.epirussa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=45
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νξγαληζκνχο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηεο εμνπζίαο.  

◦ Δληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο κε δηαθάλεηα, λνκηκφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.  

◦ Πξνζδηνξηζηνχλ νη επηηειηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα 

ππνζηεξηρζεί ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνπηθέο ππνζέζεηο ζηελ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε βάζεη ησλ αξρψλ ηεο απνθέληξσζεο, ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

◦ Δληζρπζεί ε αλάπηπμε ησλ Ο.Σ.Α. ζε νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο.   

◦ Αλαδεηρζεί ε ηζφξξνπε θαη βηψζηκε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε σο ζηφρνο θχξηαο 

εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο.
75

  

 

Τα νθέιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θεζέαο» είλαη: 

o Γηα ηελ Πεξηθέξεηα: 

◦ Μεηψλνληαη νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη εληζρχνληαη νη ζεζκνί 

απνθέληξσζεο.  

◦ Πξνγξακκαηίδνληαη αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο γηα φιε ηελ Πεξηθέξεηα κέζα απφ 

ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ έξγσλ θαη δξάζεσλ εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο.   

◦ Δδξαηψλεηαη κηα λέα, ζχγρξνλε αληίιεςε γηα αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

o Γηα ηνπο Πνιίηεο: 

◦ Αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

◦ Eμαζθαιίδνληαη ηα ζπµθέξνληα ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο νξζήο θαη απνδνηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο.  

◦ Δληζρχνληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηνπ πινχηνπ θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

o Γηα ηε ρώξα:  

◦ Ζ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

◦ Ζ εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

◦ Ζ δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

◦ Ζ πξφιεςε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

                                                 
75

 http://thiseas.ypes.gr/article.php?cat=25 αλαθηήζεθε ζηηο 27/04/2011 
 

http://thiseas.ypes.gr/article.php?cat=25
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◦ Ζ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία.
76

 

 

Πίλαθαο 20: Έξγα πνπ ππάγνληαη ζην Πξφγξακκα Θεζέαο ζην Εαγφξη ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνπξηζκφ 

Ξελνδνρεηαθά  Δλίζρπζεο Πνιηηηζηηθώλ Πόξσλ Αλάδεημεο Αμηνζέαησλ 

2 2 4 

Πεγή: http://thiseas.ypes.gr/projects.php?cat=12 αλαθηήζεθε ζηηο 27/04/2011 

 

3.9 Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Βόξεηαο θαη 

Κεληξηθήο Πίλδνπ «Πίλδνο»
77

 

 

ηφρνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πίλδν είλαη ε 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κε ηε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πξνζέιθπζεο λέσλ 

αλζξψπσλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο. Γειαδή 

επηδίσμε θαη δεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα νηθνλνκηθή 

αλαζπγθξφηεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ έηζη ψζηε ε πεξηνρή λα 

απνθηήζεη δπλακηθή νηθνλνκία θαη λα εληαρζεί κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο ζηνλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο. Σν Πξφγξακκα έρεη δηαξζξσζεί έηζη ψζηε λα 

είλαη εληαγκέλν θαη ελαξκνληζκέλν κε ηελ νινθιεξσκέλε εζληθή πνιηηηθή γηα ηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν. 

Σν Πξφγξακκα «Πίλδνο» ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ε δηάξθεηα 

πινπνίεζήο ηνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 2005 – 2009. Έρεη δηαπεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα 

αθνχ ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ εθηείλεηαη ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά φξηα ησλ 

πεξηθεξεηψλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο θαη Ζπείξνπ αιιά θαη δηαλνκαξρηαθφ 

αθνχ αθνξά πεξηνρέο ησλ Ννκψλ Γξεβελψλ, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη 

Σξηθάισλ. Γίλεηαη ήδε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία, κε πξννπηηθή ηελ έληαμε ζην 

πξφγξακκα θαη πεξηνρψλ ησλ Ννκψλ Άξηαο θαη Καξδίηζαο. Ο δηαπεξηθεξεηαθφο θαη 

δηαλνκαξρηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

                                                 
76 http://thiseas.ypes.gr/article.php?cat=29 αλαθηήζεθε ζηηο 27/04/2011 
77

 http://www.epirus.gov.gr/portal/index.php/programmata/pindos.html, 

http://www.progpindos.gr αλαθηήζεθε ζηηο 28/04/2011 
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ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ δελ θαηαλέκνληαη κε ηελ ινγηθή ησλ πνζνζηψζεσλ αλά 

Πεξηθέξεηα θαη Ννκφ αιιά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζπλνιηθά ηεο πεξηνρήο. Ο 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πίλδνο» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

80.000.000,00 €. 

Σν πξφγξακκα «Πίλδνο» απνηειεί πηινηηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ νξεηλή 

Διιάδα. Ζ Βφξεηα θαη Κεληξηθή Πίλδνο απνηειεί αλαπηπμηαθφ ρψξν κε αλαζηξέςηκα 

ραξαθηεξηζηηθά γη’ απηφ θαη ζα αληηκεησπίδεηαη ν ρψξνο σο έλα εληαίν αλαπηπμηαθφ 

ππφβαζξν πέξα απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα θαη θξηηήξηα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

είλαη ηα έξγα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη πνιηηηζκνχ αιιά, ην απνηέιεζκα ηεο 

επέλδπζεο ζε έξγα κε πξνζδνθνχκελα απνηειέζκαηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπνπ πξσηαγσληζηέο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

λα είλαη θπξίσο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο απηήο. Κξηηήξην ε πνηφηεηα γηα φηη ζα γίλεη 

ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ε ζπλέξγηα ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πίλδνο» θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ θεληξηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδαο κε άμνλα αλαθνξάο ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ. 

Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 18.436 ρικ.
2
 θαη θαιχπηεη ηα νξεηλά ηκήκαηα πέληε 

Πεξηθεξεηψλ. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αλάγιπθν, ζπρλά κε απφηνκεο 

πιαγηέο. Σν 70% πεξίπνπ ησλ νηθηζκψλ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξα κεηαμχ 500 θαη 

1.400 κ.  

 

Δηθφλα 26: Υάξηεο Πεξηνρήο Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πίλδνο»
78

 

                                                 
78 http://www.progpindos.gr αλαθηήζεθε ζηηο 28/04/2011 
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3.10 Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σύκθεο - Πξόγξακκα Βνήζεηα 

ζην ζπίηη
79

 

 

Ζ Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σχκθεο (Α.Δ.Γ.Σ.) ζπζηάζεθε ζηηο 3 

Μαξηίνπ 2000 θαη έρεη έδξα ην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σχκθεο ζην 

Ννκφ Ησαλλίλσλ.  

Σν πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην ζπίηη» ηνπ Μέηξνπ 5.1 Αλάπηπμε ηεο 

Γπλαηθείαο Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δχν θχισλ ηνπ Π.Δ.Π. Ζπείξνπ 2000-2006 ζηελ ελέξγεηα 5.1.β γηα ηε ιεηηνπξγία 

κνλάδνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» είλαη ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Γήκν Σχκθεο απφ ην 2003. 

 Ζ Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Σχκθεο (Α.Δ.Γ.Σ.) έρεη πξνζιάβεη 1 

ςπρνιφγν, 1 λνζειεχηξηα θαη 1 Οηθνγελεηαθή/Οηθηαθή βνεζφ. Σν  πξνζσπηθφ ηεο 

Α.Δ.Γ.Σ. εμππεξεηεί ηα 12 ρσξηά ηνπ Γήκνπ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008 θαηαγξάθεθε φηη 

ην «Βνήζεηα ζην ζπίηη» εμππεξεηεί 251 επσθεινχκελνπο. 

 

3.11 Πξόγξακκα Αλαθύθισζεο Γήκνπ Σύκθεο
80

 

 

Ο Γήκνο Σχκθεο έρεη ηνπνζεηήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία (Κέληξα 

Αλαθχθισζεο) εηδηθφ εμνπιηζκφ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο. Σα Κέληξα Αλαθχθισζεο  απνηεινχληαη ην θάζε έλα απφ ηέζζεξηο 

θάδνπο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ πξντφλησλ γηα ηελ πεξηζζπινγή 

αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ (ραξηί, πιαζηηθφ, αινπκίλην θαη γπαιί). ε απηνχο  

ηνπο θάδνπο  απαηηείηαη ε δηαινγή ησλ απνξξηκάησλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πιηθνχ. 

Πξννξίδνληαη θαη γηα ηα κηθξναληηθείκελα πνπ απνξξίπηνληαη ζηνπο θάιαζνπο ηνπ 

Γήκνπ.   

 

 

 

 

 

                                                 
79

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=206 

αλαθηήζεθε ζηηο 29/04/2011 
80

 http://www.timfi.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=228 

αλαθηήζεθε ζηηο 29/04/2011 
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3.12 Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Αζπξαγγέισλ, Βνβνύζαο
81

 

 

Σν Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ην νπνίν βξίζθεηαη πξηλ ηνλ νηθηζκφ ησλ 

Αζπξαγγέισλ, Βνβνχζαο θαηαζθεπάζηεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα (Δ.Π.Π.Δ.Ρ.) Β.Κ.Π. θαη ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 κε ζηφρν 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή ηεο βφξεηαο Πίλδνπ. 

ην Κέληξν παξνπζηάδνληαη εθζέκαηα γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ  κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ 

Βίθνπ Αψνπ  θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ην αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ. Δπηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχληαη παξαδνζηαθά ζηελ 

πεξηνρή απφ ηνπο θαηνίθνπο. Παξνπζηάδνληαη αθφκε ε ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, νη 

παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη άιια ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία. 

Σν Κέληξν απεπζχλεηαη ζε άηνκα, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεσλ ζηα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη. Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ εθζεκάησλ θαζηζηά ην Κέληξν έλα απφ ηα πιένλ πξσηνπνξηαθά θέληξα 

ελεκέξσζεο ζηε  Υψξα καο. Σα εθζέκαηα ζρεδηάζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ψζηε λα 

πξνβάιινπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Οη επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηα ζέκαηα ζηα νπνία επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ 

θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, απνθηψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ελεξγφ ξφιν ζηα δξψκελα. 

 

3.13 Σν Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο (Δ.Π.Υ..Α.Α.) γηα ηνλ Σνπξηζκό
82

 

 

θνπόο ηνπ Δ.Π.Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκφ είλαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ, 

θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ησλ αλαγθαίσλ γη’ απηφ ππνδνκψλ θαζψο θαη ε 

                                                 
81

 http://www.epirussa.gr/epirus/kpaspraggelon/index.htm, 

http://www.epirussa.gr/epirus/pevovousas/index.htm αλαθηήζεθε ζηηο 30/04/2011 
82

 Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ Κ.Τ.Α. 2007 

αλαθηήζεθε ζηηο 02/05/2011 

 

http://www.epirussa.gr/epirus/kpaspraggelon/images/xartis1.jpg
http://www.epirussa.gr/epirus/kpaspraggelon/images/xartis1.jpg
http://www.epirussa.gr/epirus/kpaspraggelon/index.htm
http://www.epirussa.gr/epirus/pevovousas/index.htm
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δηαηχπσζε ελφο ξεαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ επφκελε δεθαπεληαεηία 

(2007 - 2021). 

Δπηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, ε ελίζρπζε ησλ 

πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ελφο ζαθέζηεξνπ 

πιαηζίνπ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ, ηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη 

ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηνλ Σνπξηζκφ ζηνρεύεη ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα: 

◦ Σελ πνηνηηθή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, ζεκαηηθή, ρξνληθή θαη ρσξηθή 

δηεχξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αλάδεημε θαη 

πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ. 

◦ Σελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη πνιηηηθέο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

◦ Σε πξνψζεζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξνχ πιαηζίνπ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε, επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ζεκαληηθψλ, γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ. 

◦ Σελ εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ, 

πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγψλ ηνπ ππφ θαηάξηηζε Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

◦ Σελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα 

κε ηηο θπζηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 

πεξηνρήο. 

◦ Σε δηάρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πεξηζζφηεξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο κε πνιηηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ή ζα απνζαξξχλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 

◦ Σε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνπο ππνινίπνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, κε πνιηηηθέο νη νπνίεο εληζρχνπλ ηε δηαζχλδεζή ηνπο. 

◦ Σε βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ (άκεζνπ θαη έκκεζνπ) νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ απφδνζήο ηεο. 

◦ Σελ ελζσκάησζε ζην παξφλ εηδηθφ πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ 
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θαηεπζχλζεσλ, παξεκβάζεσλ θαη έξγσλ ησλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

ησλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη άιισλ γεληθψλ ή εηδηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ αμηφινγεο επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα λέεο 

παξεκβάζεηο, έξγα θ.ιπ. 

◦ Σελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα 

ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο 

αεηθφξνπ, ηζφξξνπεο, ζπλεθηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ. 

◦ Σελ εμεηδίθεπζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή εηδηθφηεξσλ θαηεπζχλζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ θηλήηξσλ. 

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ γηα ηνλ Σνπξηζκφ κηα πεξηνρή δηαζέηεη 

αλαγλσξίζηκε ηνπξηζηηθή ηαπηόηεηα φηαλ: 

◦ Απνηειεί δεκνθηιή ηφπν (ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ) κε ηζρπξή θήκε. 

◦ Υαξαθηεξίδεηαη απφ δηακνξθσκέλε πςειή θαη ζπλερή δήηεζε αλεμαξηήησο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ειηθίαο θαη εηζνδεκαηηθήο ηάμεο ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Ο εζληθφο ρψξνο πξνζεγγίδεηαη βάζεη ηεο έληαζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο  

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο επαηζζεζίαο ησλ  πφξσλ 

ηνπ.  Ζ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

◦ πγθέληξσζε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

◦ Αμηφινγε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

◦ Γπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. 

◦ Γπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαζψο θαη δηάρπζεο ηεο δήηεζεο. 

◦ Όπαξμε απνδεθηνχ επηπέδνπ ππνδνκψλ. 

Καηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην ζηε θαηεγνξία: (Β) Αλαπηπζζόκελεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία (Β2.5). 

Σν Δηδηθφ απηφ Πιαίζην νξίδεη θάπνηεο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο 

νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, θάπνηεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ αλά θαηεγνξία 
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πεξηνρψλ. Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο καο (Β2) Πεξηνρέο κε πεξηζώξηα αλάπηπμεο 

ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζπγθεθξηκέλα νξίδεη ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: 

◦ Γηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα, ηεο θιίκαθαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νηθηζκψλ. 

◦ Λήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε πξφιεςε θαηλφκελσλ ππνβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ θαη ζπλδπαζκέλε πξνβνιή ηνπο. 

◦ πγθξφηεζε ηνπηθψλ πνιπζεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ πφισλ θαη πφξσλ πνπ ηα ζπγθξνηνχλ κε 

πεξηβαιινληηθά ήπηεο παξεκβάζεηο ζηηο νδηθέο ζπλδέζεηο. 

◦ Καηαζθεπή λέσλ, ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ηερληθψλ, 

θνηλσληθψλ (πεξίζαιςεο θαη αζιεηηζκνχ), πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ (κνπζεία θ.ιπ.). 

◦ Πεξηνξηζκφο ηεο δφκεζεο λέσλ ππνδνκψλ θηινμελίαο, εζηίαζεο θαη ινηπψλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ ππνδνκψλ, ζηνλ Ζπεηξσηηθφ ρψξν, εληφο νηθηζκψλ θαζψο 

θαη ζε κηα δψλε πιάηνπο 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθφο θνξεζκφο (πνζνζηφ αδφκεησλ γεπέδσλ <40%). 

◦ Πξνζαξκνγή ηεο ηππνινγίαο ησλ θαηαιπκάησλ (κνξθνινγηθνί πεξηνξηζκνί,  

δπλακηθφηεηα, ηάμεηο) θαη άιισλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ ππνδνκψλ ζχκθσλα κε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εηδηθψλ κνξθψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ. 

◦ Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ. 

◦ Δπαλάρξεζε αμηφινγσλ θηηξίσλ ή ζπλφισλ. 

◦ Αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ κε ηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

(αγξνηνπξηζκνχ, πεξηεγεηηθνχ, πεδνπνξηθνχ, πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θ.ά.). 

◦ ηήξημε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θπζηνγλσκίαο 

ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

◦ Γεκηνπξγία δηθηχσλ κνλνπαηηψλ (εζληθψλ, επξσπατθψλ) θαη δηαδξνκψλ 

(«δξφκνη» θαπλνχ, ακπέινπ, ειηάο θ.ά.). 

◦ Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ (ζηήξημε νινθιεξσκέλεο ή βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξντφλησλ 

νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ). 

◦ Δλίζρπζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπλερηδφκελσλ επξσπατθψλ 
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πξνγξακκάησλ γηα ηνλ αγξνηηθφ ρψξν (Leader+, ΟΠΑΑΥ), πξνο κηα νινθιεξσκέλε 

αγξνηηθή αλάπηπμε πέξαλ ηεο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαιπκάησλ. 

 

3.14 Ο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 3299/2004
83

 

 

Ζ ππνβνιή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα αθνξά ηα εμήο είδε εληζρύζεσλ: 

◦ Λήςε επηρνξήγεζεο ή/θαη ιήςε επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(leasing). 

◦ Φνξνινγηθή απαιιαγή. 

◦ Δπηδφηεζε θφζηνπο δεκηνπξγνπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

◦ πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ εηδψλ εληζρχζεσλ, ππαγφκελα ζε εηδηθά 

θαζεζηψηα ελίζρπζεο. 

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη ειιεληθέο πθηζηάκελεο ή λεντδξπόκελεο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ έλα απφ ηα επηιέμηκα επελδπηηθά ζρέδηα. 

Σα επελδπηηθά ζρέδηα ρσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο αλά επηιέμηκν ηνκέα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Δπηιέμηκα επελδπηηθά ζρέδηα αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο (Τνκέαο Τνπξηζκνύ) 

● 1
ε
 Καηεγνξία  

◦ Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο, ή μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην 

φξην, ρσξίο ζην δηάζηεκα απηφ λα έρεη γίλεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ ηνλ 

φξν φηη θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 

θαηεγνξίαο δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο. 

◦ Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ησλ δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο, ζε θηίξηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα ή παξαδνζηαθά, εθφζνλ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο 

αλαβαζκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θαηεγνξία δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο. Δπίζεο 

εθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθφςεη 

πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα πέληε έηε θαη' αλψηαην φξην, ρσξίο ζην δηάζηεκα 
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απηφ λα έρεη γίλεη αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο αλαβαζκίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θαηεγνξία δχν αζηέξσλ (2*), 

πξψελ Γ ηάμεο. 

◦ Δθζπγρξνληζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, 

λέσλ ρξήζεσλ επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πηζίλσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ' ηάμεο, 

ζθνπφ ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ. 

◦ Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο δχν αζηέξσλ (2*), πξψελ Γ΄ ηάμεο. 

◦ Δθζπγρξνληζκφο νινθιεξσκέλεο κνξθήο ιεηηνπξγνπζψλ ηνπξηζηηθψλ 

νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ (campings) ηνπιάρηζηνλ Γ' ηάμεο. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

(καξίλεο) γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ γίλνληαη κε πξσηνβνπιία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 

2160/1993 (ΦΔΚ 118 Α'). 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο γεπέδσλ γθνιθ. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ζαιαζζνζεξαπείαο. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θέληξσλ πξνπνλεηηθνχ-αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

● 2
ε
 Καηεγνξία  

◦ Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ζεκαηηθψλ πάξθσλ πνπ απνηεινχλ 

νξγαλσκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχλ ή δηεπξχλνπλ ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ θαη παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο κνξθήο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη' ειάρηζην ησλ ππεξεζηψλ ζηέγαζεο ζίηηζεο, ςπραγσγίαο 

θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

◦ 'Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο απηνθηλεηνδξνκίσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

◦ Ίδξπζε ή επέθηαζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

αζηέξσλ (3*), πξψελ Β' ηάμεο. 
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Γεωγξαθηθέο δώλεο πνπ πεξηιακβάλεη ν Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 3299/04 

Οη γεσγξαθηθέο δψλεο ήηαλ 6 θαη γίλνληαη 3: 

◦ Ζ δψλε Α πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο (εθηφο ησλ 

βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ λήζσλ απηψλ πνπ κπαίλνπλ ζηελ δψλε Β).  

◦ Ζ δψλε Γ ηνπο Ννκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη λήζσλ Βνξείνπ Αηγαίνπ.  

◦ Ζ δψλε Β φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. 

 

Πνζνζηά εληζρύζεωλ αλά γεωγξαθηθή δώλε θαη είδνο επέλδπζεο 

Σα ηζρχνληα πνζνζηά ησλ εληζρχζεσλ είλαη: 

Πίλαθαο 21: Πνζνζηά ελίζρπζεο απφ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/04 

Δπηρνξήγεζε ή/θαη επηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) ή 

επηδόηεζε ηνπ θόζηνπο ηεο δεκηνπξγνύκελεο απαζρόιεζεο 

Γεσγξαθηθή Εώλε Α Β Γ 

1
ε
 Καηεγνξία  20% 30% 40% 

2
ε
 Καηεγνξία  15% 25% 35% 

Πεγή:http://www.redltd.gr/programmata/peilipsh_anaptiksiakou_nomou%20n.3299.p

df αλαθηήζεθε ζηηο 03/05/2011 

 

Πίλαθαο 22: Φνξνινγηθή απαιιαγή εμαηηίαο Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04 

Φνξνινγηθή απαιιαγή 

Γεσγξαθηθή Εώλε Α Β Γ 

1
ε
 Καηεγνξία  60% 100% 100% 

2
ε
 Καηεγνξία  50% 100% 100% 

Πεγή:http://www.redltd.gr/programmata/peilipsh_anaptiksiakou_nomou%20n.3299.p

df αλαθηήζεθε ζηηο 03/05/2011 
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3.15 Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 26/09/1979 «Πεξί ραξαθηεξηζκνύ σο 

παξαδνζηαθώλ ησλ πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ ηεο 

επξύηεξνο πεξηνρήο Εαγνξίνπ (Ζπείξνπ) θαη θαζαξηζκνύ εηδηθώλ 

όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δνκήζεσο ησλ νηθνπέδσλ απηνύ»
84

 

 

Υαξαθηεξίδνληαη δηα ηνπ παξφληνο σο παξαδνζηαθνί νη λνκίκσο πθηζηάκελνη 

πξν ηνπ έηνπο 1925 νηθηζκνί Εαγνξίνπ (Ζπείξνπ) νη πεξηθιεηφκελνη δηα ζπλερφκελεο 

γξακκήο ,ε νπνία παξαθνινπζεί ηνλ άμνλα ηεο εζληθήο νδνχ Μεηζφβνπ - Ησαλλίλσλ 

θαη Ησαλλίλσλ - Κνλίηζεο ζε απφζηαζε ηξηαθνζίσλ κέηξσλ απφ ηνλ άμνλα ηεο 

ηάθξνπ Πεξάκαηνο - Λπθνζηφκνπ ηνπ πνηακνχ Αψνπ θαη ηεο γξακκήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ θαη Γξεβελψλ. 

Καζνξίδνληαη νη ηνκείο Α θαη Β σο εμήο:  

Ο ηνκέαο Α πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο: 1. Άλσ Πεδηλά, 2. Αξίζηε, 3. Βίθνο, 4. 

Βίηζα, 5. Βξαδέην, 6. Γίθνξθν, 7. Γίινθν, 8. Διάηε, 9. Διαθφηνπνο, 10. Καπέζνβν, 

11. Κάησ Πεδηλά, 12. Κήπνη, 13. Κνπθνχιη, 14. Μνλνδέλδξη, 15. Νεγάδεο, 16. 

Μεγάιν Πάπηγθν, 17. Μηθξφ Πάπηγθν, 18. θακλέιη, 19. Σζεπέινβν, 20. Φξαγθάδεο.  

Ο ηνκέαο Β πεξηιακβάλεη ηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο ηεο δηα ηνπ παξφληνο 

πεξηγξαθφκελεο πεξηνρήο. 

 (Με ην άξζξν 1, παξ.1 ηνπ Π.Γ. 20/06/95 θαηαξγνχληαη νη ηνκείο Α θαη Β πνπ 

θαζνξίζηεθαλ κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 26/09/79). 

 

Όξνη δνκήζεωο ηνκέωλ Α θαη Β 

◦ Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη δηαζηάζεσλ ηνπ ηνκέα Α νξίδνληαη:  

Διάρηζην πξφζσπν: δέθα κέηξα  

Διάρηζην βάζνο: δέθα πέληε κέηξα  

Διάρηζην εκβαδφλ: δηαθφζηα κ2  

Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη δηαζηάζεσλ ηνπ ηνκέα Β νξίδνληαη:  

Διάρηζην πξφζσπν: δψδεθα κέηξα  

Διάρηζην βάζνο: δέθα νθηψ κέηξα  

Διάρηζην εκβαδφλ: ηξηαθφζηα κ2  

◦ H ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθφπεδν γίλεηαη κε ηα εμήο θξηηήξηα: α) λα 
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κε βιάπηεηαη ν πνιενδνκηθφο ηζηφο ηνπ νηθηζκνχ, β) λα πξνζηαηεχεηαη ε ζέα ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, γ) λα πξνζηαηεχεηαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε ζέα ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ φκνξσλ θηηξίσλ θαη νηθνπέδσλ, δ) λα κε δηακνξθψλνληαη 

ππνβαζκηζκέλνη ειεχζεξνη ρψξνη αλάκεζα ζηηο φκνξεο ηδηνθηεζίεο.  

Ζ επηηξνπή Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Έιεγρνπ (ΔΠΑΔ) εγθξίλεη ηε 

ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθφπεδν θαη κπνξεί λα επηβάιεη επί πιένλ πεξηνξηζκνχο σο 

πξνο ηελ κνξθή θαη ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίσλ, πνπ 

ε επηθάλεηα νξφθσλ εθαηνζηνχ μεπεξλά ηα 300η.κ. γηα ηελ θαηνηθία θαη ηα 400η.κ. 

γηα ηηο ινηπέο ρξήζεηο  

◦ Σν κέγηζην πνζνζηφ θαιχςεσο νξίδεηαη : 

Γηα ηνλ ηνκέα Α ζε εμήθνληα επί ηνηο εθαηφ (60%) ηεο επηθαλείαο ησλ νηθνπέδσλ. 

Γηα ηνλ ηνκέα Β ζε πεληήθνληα επί ηνηο εθαηφ (50%) ηεο επηθαλείαο απηψλ. 

◦ Ο ζπληειεζηήο δνκήζεσο νξίδεηαη ζε 1 γηα ηνλ ηνκέα Α θαη 0,80 γηα 

ηνλ Β. 

◦ Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ νηθνδνκψλ νξίδεηαη ζε 2  

αλεμαξηήησο πιάηνπο νδνχ. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη ηξίηνπ νξφθνπ κφλνλ 

εθφζνλ ε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπήλ ηνπ. Τπεξάλσ ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ νπδεκία εηέξα θαηαζθεπή πιελ 

ηεο ζηέγεο (βνεζεηηθνί ρψξνη, απνιήμεηο θιηκαθνζηαζίσλ) επηηξέπεηαη. 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή νξφθνπ ελ εζνρή. 

◦ Σν κέγηζην χςνο ησλ θηηξίσλ νξίδεηαη ζε επηά κέηξα  µε  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χςνπο ηεο ζηέγεο, κεηξνχκελν απφ ηνπ πςεινηέξνπ 

ζεκείνπ ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ή ηνπ δηα πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο έξγσλ 

δηακνξθνχκελνπ. ε πεξίπησζηλ θεθιηκέλνπ νηθνπέδνπ ην κέγηζην χςνο ηεο 

νηθνδνκήο λα κελ ππεξβαίλεη, ιφγσ θιίζεσο, ζε θαλέλα ζεκείν ηα ελλέα κέηξα απφ 

ην θπζηθφ έδαθνο. 

◦ Απαγνξεχεηαη ε δηακφξθσζε επηπέδνπ φςεσο ηνπ θηηξίνπ µε θπξηαξρνχλην 

άμνλα ηνλ νξηδφληην κεηά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ησλ λνκίκσο δπλακέλσλ λα 

αλεγεξζνχλ νξφθσλ. 

◦ Ωο γξακκή δνκήζεσο νξίδεηαη ην θνηλφ φξην ηνπ νηθνπέδνπ κεηά ηνπ  

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 

◦ ε πεξίπησζηλ νηθνπέδνπ έρνληνο πξφζσπν κεγαιχηεξν ησλ δέθα κέηξσλ ε 

νηθνδνκή δένλ λα απέρεη εθ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ πιαγίνπ νξίνπ ηνπ νηθνπέδνπ 

ηέζζεξα κέηξα θαη εθ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ηξία κέηξα ηνπιάρηζηνλ. 
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◦ ε πεξίπησζηλ θαηεδαθίζεσο παιηάο νηθνδνκήο αμηφινγνπ γηα ηα δεδνκέλα 

ηνπ νηθηζκνχ θαη αλεγέξζεσο λέαο ζε ζέζε θαηεδαθηζζείζεο, πξν ηεο δεκνζηεχζεσο 

ηνπ παξφληνο απηή θαηά ηελ θπξία φςε απηήο ηνπιάρηζηνλ, δένλ λα νξγαλσζεί 

ζχκθσλα µε ηνλ φγθν θαη ηελ κνξθή ηεο παιηάο, απνδεηθλπφκελεο ηαχηεο δηα 

θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ. 

 

Σύλζεζε - Μνξθνινγηθά Σηνηρεία 

◦ Οη νηθνδνκέο δένλ λα θαιχπηνληαη δηα ζηέγεο µε θιίζε θαη κνξθή φκνηα µε 

ηηο παξαδνζηαθέο ζηέγεο. Ζ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο δένλ λα γίλεηαη δηα πιαθψλ 

άζπξσλ ή µαχξσλ αλαιφγσο ησλ επηθξαηνχλησλ ζηνλ νηθηζκφ.  Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο 

νηθνδνκέο ηνπ ηνκέα Β ε επηθάιπςε δχλαηαη λα γίλεη θαη δηα θεξάκνπο. 

◦ Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη ησλ νξαηψλ, θαηά ηνλ ρξφλν αλεγέξζεσο ηεο 

νηθνδνκήο φςεσλ απηήο δένλ λα θαηαζθεπάδνληαη, θαζφιν ην χςνο απηψλ, εθ 

ιηζνδνκήο µε πιηθά θαη κνξθέο αλάινγεο πξνο ηα παξαδνζηαθά πξφηππα, ήηνη: κε 

αζβεζηνιηζηθέο πιαθνεηδείο πέηξεο θαηά ζεηξά ή µε ζρηζηνιηζηθέο (καπξνπξάζηλεο) 

θαηά ζεηξά ή θαη ζε ειεχζεξε δφκεζε. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε 

θαηαζθεπή ηνηρνπνηψλ µε απνιχησο ιαμεπκέλεο πέηξεο ή κε µφλν µε 

ρνληξνιάμεπζε.  

◦ Σα παινζηάζηα ησλ θνπθσκάησλ δένλ λα είλαη μχιηλα, δηαρσξηδφκελα δηα 

θατηίσλ ζε ηεηξάγσλα, πεξίπνπ, ζρήκαηα παινζηαζίσλ. Σα εμψθπιια ησλ 

παξαζχξσλ δένλ φπσο είλαη επίζεο μχιηλα θαξθσηά ή ηακπιαδσηά ή θαη πεξζηδσηά, 

αλαδηπινχµελα θαηά ηα παξαδνζηαθά πξφηππα. Καη' εμαίξεζε ηα παινζηάζηα θαη 

εμψθπιια ησλ πξνζεθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ηνκέα Β, δχλαηαη λα γίλνληαη κεηαιιηθά 

δηαηνκήο πεξίπνπ μχινπ, θαη ρξψκαηνο ππνρξεσηηθψο θαθέ ζθνχξν. 

◦   Απαγνξεχεηαη ν ρξσκαηηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ησλ ηνίρσλ ηνπ 

θηηξίνπ. Γηα ηελ βαθή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε µφλν ησλ θάησζη 

ρξσκάησλ:  

Σνκέαο Α: 

α. ηνπ ιεπθνχ θαη γθξη γηα ηα παινζηάζηα 

β. ηνπ θαθέ ζθνχξνπ, πξάζηλνπ θππαξηζζί θαη γθξη ζθνχξνπ γηα ηα εμψθπιια 

γ. ηνπ καχξνπ γηα ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

δ. ηνπ ιεπθνχ, ηνπ κπιε ινπιαθί, ηεο ψρξαο θαη ρνλδξνθφθθηλνπ ζε κηθξέο 

επηθάλεηεο θαη µφλν ζηε βάζε ηνπ θηηξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο απιήο.  

Σνκέα Β: 
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α. ηνπ ιεπθνχ γηα επηρξηζκέλεο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνίρσλ 

β. ηνπ ιεπθνχ θαη γθξη γηα ηα παινζηάζηα 

γ. ηνπ θαθέ ζθνχξνπ, πξαζίλνπ θππαξηζζί θαη γθξη ζθνχξνπ γηα ηα εμψθπιια 

δ. ηνπ καχξνπ γηα ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

ε. ηνπ ιεπθνχ, ηνπ κπιε ινπιάθη, ηεο ψρξαο θαη ρνλδξνθφθθηλνπ ζε  κηθξέο 

επηθάλεηεο θαη µφλν ζηε βάζε ηνπ θηηξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο απιήο. ε πεξίπησζηλ 

εηέξαο εμσηεξηθήο μχιηλεο θαηαζθεπήο επηηξέπεηαη µφλν ε ρξήζε ιαδηνχ µε ψρξα 

θαη νκπξάδ. 

◦ Απαγνξεχεηαη απνιχησο ε εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ επηγξαθψλ σο θαη  

θσηεηλψλ ή µε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ. Δπηηξέπεηαη µφλν ε αλάξηεζε απιψλ 

επηγξαθψλ θαηαζηεκάησλ, απνιχησο πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη µφλν µε 

ζθνχξν θφλην ρξψκαηνο κπιε, πξάζηλνπ, θαθέ, θφθθηλνπ, καχξνπ θαη γθξη ζε 

βαζηθνχο ηφλνπο. 

◦ Καηά ην πξφζσπν ησλ νηθνπέδσλ, εθ φζνλ ηνχην δελ θαιχπηεηαη ππφ 

νηθνδνκήο, επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή καληξφηνηρνπ εμ απιήο ιηζνδνκήο µε κνξθή θαη 

πιηθά αλάινγα πξνο απηά ηεο νηθνδνκήο. Σν χςνο ηνπ πεξηθξάγκαηνο νξίδεηαη γηα 

ηνλ ηνκέα Α ζε δχν κέηξα ηνπιάρηζηνλ εθ ηεο ζηάζκεο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη 

γηα ηνλ ηνκέα Β ζε έλα κέηξν θαη νγδφληα εθαηνζηά εθ ηεο ζηάζκεο ηνπ 

θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ή ζε έλα κέηξν ηνπιάρηζηνλ, ζπκπιεξσκέλνπ ηνχηνπ θαηά ην 

ππφινηπν ηκήκα µε απιά μχιηλα θάγθεια. Δπίζεο, θαηά ην πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ 

θαη ηελ ζέζε ηνπ ειεπζέξνπ ρψξνπ απηνχ θαηαζθεπάδεηαη, ππνρξεσηηθψο µφλν γηα 

ηνλ ηνκέα Α, απιφζπξα μχιηλε ηακπιαδσηή ζηεγαζκέλε δηα ηεηξάξξηρηεο μχιηλεο 

ζηέγεο µε πιάθεο θαη µε πξνεμνρή γχξσζε πελήληα εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ. Ζ κνξθή ηεο απιφζπξαο δένλ λα αθνινπζεί θαηά ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ηα παξαδνζηαθά πξφηππα. 

◦ Δληφο ησλ νξίσλ ησλ παξφλησλ νηθηζκψλ απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζε 

Βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ νξγαλσκέλσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θνπήο καξκάξσλ θαη παληφο εηέξνπ θηηξίνπ ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

νριεί απαξάδεθηα ηνλ νηθηζκφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δλαζθήζεσο 

Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ. 
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Κεθάιαην 4: Απνηύπσζε/Αμηνιόγεζε ζηάζεσλ - απόςεσλ ηνπηθώλ 

θνξέσλ θαη επαγγεικαηηώλ ηεο πεξηνρήο (έξεπλα πεδίνπ) 

 

4.1 Άπνςε Γεκάξρνπ Καιιηθξάηεηνπ Δληαίνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ, 

Μειώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Δθπξνζώπσλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ 

 

Ζ κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

είλαη απηή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο κέζα απφ ζπδήηεζε ε νπνία δηεμήρζεη κε ην 

Γήκαξρν Εαγνξίνπ θ. Παπαλαζηαζίνπ Γ., ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Παπαρξήζην Η., κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ. 

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

παξαδφζεθε θαη παξαιήθζεθε ηδηνρείξσο. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απηφ πνπ έθαλε ηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ λα αλαπηπρζεί 

θαη λα μερσξίζεη κέρξη ζήκεξα ήηαλ ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο νξεηλήο απηήο πεξηνρήο κε 

βαζηθνχο άμνλεο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε πινχζηα 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνπ ηελ δηαθαηέρνπλ.  

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξηνρή ήηαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

πεξηνρή έγηλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν Εαγφξη δειαδή πξνεγήζεθε 

θάπσο θαη πξσηνπνξεί ζήκεξα ζε ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη επηζθεςηκφηεηα, έρνληαο 

πάληα ηνλ πήρε ςειά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, θαηάιπζεο - εζηίαζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα θάζε «ηχπν» επηζθεπηψλ. 

Ωζηφζν, δελ ππήξρε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θζάλνληαο ζε 

ζεκείν θνξεζκνχ. Κχξην κέιεκα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ είλαη ην πάγσκα φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο εζηίαζεο. Ωο κφλε 

εμαίξεζε πξνηείλνπλ λα επηηξαπεί ε αλέγεξζε λέσλ κφλν ζε Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ κέρξη ζηηγκήο θαηαιχκαηα.  

Δπηπιένλ πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ρακειφηεξσλ ηηκψλ 

ζηηο πξνζθεξφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη θαιχηεξσλ ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηνπο 

ηνπξίζηεο απφ κεξίδαο επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. 
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4.2 Απνηύπσζε/Αμηνιόγεζε ζηάζεσλ - απόςεσλ επαγγεικαηηώλ ηεο 

πεξηνρήο (ηδηνθηεηώλ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, θαθέ-κπαξ, 

επηρεηξήζεσλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.) 

 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

είλαη απηή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία παξαδφζεθαλ 

θαη παξαιήθζεθαλ ηδηνρείξσο ζηνπο ηδηνθηήηεο - ππεχζπλνπο μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, εζηηαηνξίσλ, θαθέ-κπαξ, επηρεηξήζεσλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 30 απφ ηηο πεξίπνπ δηαθφζηεο (200) 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ, πνζνζηφ 

15%. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ γλσξίζεη 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε φπσο Μηθξφ θαη Μεγάιν Πάπηγθν, Αξίζηε, Άλσ Πεδηλά, Βίηζα, 

Μνλνδέλδξη, Σζεπέινβν, ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. 

Οη ειηθίεο ησλ αηφκσλ πνπ εξσηήζεθαλ θαηαιακβάλνπλ φιν ην ειηθηαθφ 

θάζκα, απφ 25 κέρξη 70 εηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ απηψλ δνπλ κφληκα 

ζηε πεξηνρή (82%), νη ππφινηπνη ηελ επηζθέπηνληαη θπξίσο αββαηνθχξηαθα θαη 

ενξηαζηηθά ηξηήκεξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νηθηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε 

αξθεηά κηθξή απφζηαζε απφ ηα Ησάλληλα. Σν 64% ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη 

απφθνηηνη θάπνηνπ Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. θαη ην ππφινηπν 36% απφθνηηνη Λπθείνπ. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  - Αμηνιόγεζε - πκπεξάζκαηα 

 Ωο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλήο απηήο πεξηνρήο θαηαγξάθεθε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη, κε θχξην άμνλα ηε 

ραξάδξα ηνπ Βίθνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ε πινχζηα αξρηηεθηνληθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή, θαζψο θαη ην θιίκα ηεο θαη νη 

πνιπάξηζκνη νξεηβαηηθνί πξννξηζκνί. 

 Απηφ πνπ ηελ έθαλε λα αλαπηπρζεί θαη λα μερσξίζεη ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ, ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο απηήο δελ πείξαμαλ 

θαη νχηε άιιαμαλ ηίπνηε απφ ηε θπζηνγλσκία ηεο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ 
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δηαηεξψληαο ηελ αλέπαθε κέρξη ζήκεξα. Αθφκε ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ε εχθνιε 

πξφζβαζε θαη ε θνληηλή απφζηαζή ηεο απφ ην αζηηθφ θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ. 

 Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ κέρξη ζήκεξα αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηε πεξηνρή νδήγεζαλ ζε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο, 

εθηέιεζε έξγσλ, βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ. Βξήθαλ απαζρφιεζε αξθεηνί λένη ηεο 

πεξηνρήο θαη έηζη παξέκεηλαλ ζην ηφπν ηνπο θαη δελ μεληηεπηήθαλ φπσο ζπλέβε κε 

πξνεγνχκελεο γεληέο. Κξαηήζεθε ‘’δσληαλή’’ ε πεξηνρή θαη αλαπηχρζεθε 

νηθνλνκηθά. 

 ηα αξλεηηθά ηεο κέρξη ηψξα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη: ν 

κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

πεξηνρή, κε άκεζν απνηέιεζκα ηνλ θαηακεξηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια άξρηζε 

λα ιακβάλεη ρψξα άλαξρε θαη αλεμέιεγθηε δφκεζε. Ζ ξαγδαία απηή ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο (δξφκνη, δίθηπα). Αθφκε 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειφ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ιφγσ ησλ ππνρξεσηηθά 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ (πέηξα, μχιν - παξαδνζηαθνί νηθηζκνί) θαη ιφγν ησλ 

κεηαθνξηθψλ. Δπίζεο, νξηζκέλνη είλαη επηθπιαθηηθνί γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ 

πνπ άξρηζαλ λα επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή, γηα επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θάιινο ηεο 

πεξηνρήο, ζηελ θαζαξηφηεηα θαη πξνο ηε γεληθφηεξε έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηελ 

πεξηνρή απφ κεξίδα ηνπξηζηψλ.  

 Αλάκεζα ζ’ απηά πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα αιιάμνπλ ζηε πεξηνρή ηνπο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε νη εξσηψκελνη δήισζαλ 

θαηά πξψην ξφιν φηη  επηδεηνχλ έλαλ έιεγρν ζηελ αλέγεξζε λέσλ θαηαιπκάησλ ζηε 

πεξηνρή θαη ην πάγσκα έθδνζεο λέσλ αδεηψλ θαη αλέγεξζεο λέσλ μελνδνρείσλ. 

Δπίζεο, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε γηα κηα αιιαγή λννηξνπίαο απφ κέξνπο κεξίδαο ησλ 

ληφπησλ πξνο ηνπο ηνπξίζηεο θαζψο θαη ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ μελνδνρείσλ, καγαδηψλ. 

Αθφκε δειψλνπλ ηε πξνζπκία λα εθκεηαιιεπηνχλ ζεκεία θαη ηνπνζεζίεο ηεο 

πεξηνρήο αλαμηνπνίεηεο αθφκε. ην εμήο επηζπκνχλ λα δνζνχλ παξνρέο ζε ηνκείο 

φπσο γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, γξήγνξν ίληεξλεη, επηκφξθσζε ησλ ήδε 

απαζρνινχκελσλ, νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, νπζηαζηηθή 

εκπινθή ηνπ δήκνπ. Σέινο, επηζπκνχλ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα ψζηε λα 

εδξαησζνχλ νη λένη άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

 ζνλ αθνξά ηηο επηζθέςεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε πεξηνρή, απηνί ηελ 
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επηζθέπηνληαη θπξίσο Υξηζηνχγελλα - Πάζρα θαη αββαηνθχξηαθα - ενξηαζηηθά 

ηξηήκεξα, αιιά θαη ην θαινθαίξη κε αξθεηνχο μέλνπο ηνπξίζηεο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 

επίζθεςεο είλαη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο γηα μεθνχξαζε θαη εζπρία, θαζαξφ 

πεξηβάιινλ, δηαθνπέο θαη δηαζθέδαζε, πνξείεο ζην βνπλφ - νξεηβαζία.  

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ ζηε πεξηνρή θάλνπλ κφλνη ηνπο 

ηηο θξαηήζεηο ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο ή ηαμηδεχνπλ απηφλνκα 

ρσξίο θξαηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. ην ηαμίδη ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο ηα αθφινπζα: Η.Υ. απηνθίλεην ή κνηνζηθιέηα, 

λνηθηαζκέλν απηνθίλεην, κεηαθνξηθά κέζα πξαθηνξείσλ (ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία), 

δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο (ιεσθνξείν). 

 ρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ ζηε πεξηνρή, απηνί πξνέξρνληαη απφ 

φιεο ηηο ειηθίεο θαη νπνηαζδήπνηε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Σν νηθνλνκηθφ ηνπο 

επίπεδν είκαη θπξίσο κεζαίν θαη πηζαλφλ πςειφ γηα ηνπο νηθηζκνχο Μηθξφ θαη 

Μεγάιν Πάπηγθν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) θαη  ην ακέζσο επφκελν απφ πφιεηο ηεο ππαίζξνπ. 

 Οη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ζηε πιεηνςεθία ηνπο μελνδνρεία κεζαίσλ 

θαηεγνξηψλ (Β΄, Γ΄) θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα. ζνλ αθνξά ηα ρσξηά 

Μηθξφ θαη Μεγάιν Πάπηγθν εθεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ επηιέγεη θαη 

μελνδνρεία πςειψλ θαηεγνξηψλ (LUX, Α΄), κε ζηξνθή σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζε θζελφηεξεο επηινγέο.  

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έλαο «κέζνο» Έιιελαο πνιίηεο  

ειηθίαο 18 έσο 70 εηψλ πξαγκαηνπνηεί θαηά κέζν φξν 2 ηαμίδηα ην ρξφλν ζηε 

πεξηνρή. 

 Ωο κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ ζηε 

πεξηνρή ζεσξνχληαη θχξηα: ε θαιχηεξε ζπλελλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, ε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή - δηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο, ε 

δηαθήκηζε κέζσ ίληεξλεη, ε έθδνζε πεξηζζφηεξσλ εηζηηεξίσλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, 

ε επηδφηεζε νκάδσλ (φπσο ζρνιείσλ, θνηηεηψλ θ.ιπ.).  

 Σν 55% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ θάπνην Αλαπηπμηαθφ  

Πξφγξακκα κέρξη ζηηγκήο, ζηε κεγαιχηεξε ηνπο πιεηνςεθία απφ ηα Ο.Π.Α.Α.Υ. Απφ 

απηνχο ην 16,5% πεξίπνπ ζα επηζπκνχζε λα επαλεληαρζεί ζε θάπνην, φπσο π.ρ. ζηνλ 

Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/04. 

 Απφ ην 45% πνπ δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ θάπνην Αλαπηπμηαθφ  
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Πξφγξακκα κέρξη ζηηγκήο, ην 18% επηζπκεί λα εληαρζεί ζε θάπνην Πξφγξακκα ζην 

κέιινλ. 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 

Γεωγξαθηθή ζέζε 

Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ είλαη πξνλνκηνχρνο ηφζν ζε ζρέζε κε ην 

Ννκφ Ησαλλίλσλ, φζν θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αιιά θαη ηελ Διιάδα. Ζ 

δεκηνπξγία ηεο Δγλαηίαο Οδνχ αιιά θαη ε κειινληηθή θαηαζθεπή ηεο Ηφληαο Οδνχ ζα 

θέξνπλ ηελ πεξηνρή αθφκε πην θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο 

πξνζθέξνληαο αθφκε έλα πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή. Ζ θνληηλή απφζηαζε απφ ην 

θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ δχλαηαη λα 

πξνζδψζνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, αθφκε θαη ζε νηθηζκνχο πνπ κέρξη 

ζηηγκήο δελ έρνπλ γλσξίζεη θάπνην κεγάιν ηνπξηζηηθφ θχκα. 

 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ πεξηνρή εκθαλίδεη πιεζψξα αμηνπνηήζηκσλ θαη κε θπζηθψλ πφξσλ. Ζ 

χπαξμε θπζηθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ παξάγνληεο αλάπηπμεο ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ.  

ηε πεξηνρή ππάξρνπλ πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο, ζηε 

πεξηνρή βξίζθεηαη θαη έλαο απφ ηνπο έληεθα εζληθνχο δξπκνχο ηεο ρψξαο. Ζ χπαξμε 

πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη θπζηθήο νκνξθηάο έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο, 

δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο θαζψο θαη έληαμήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

πνπ δελ απνζθνπνχλ ζε κνξθέο πνπ ζπλήζσο αιινηψλνπλ ή θαηαζηξέθνπλ ηηο 

πεξηνρέο.  

Κξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνηείλεηαη ε νξζφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ρψξσλ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ε δηακφξθσζε αλαβαζκηζκέλσλ ρψξσλ 

αλαςπρήο, θαηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έρεη επηδξάζεη δπζκελψο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο είλαη ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα 
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πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη ε Σειεπηζθφπεζε, δχλαηαη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

Ο ραξαθηεξηζκφο παξαδνζηαθψλ ησλ πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ πξν ηνπ έηνπο 

1923 κε ην Π.Γ. ηεο 26/09/1979 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έληαμε απηψλ ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ λφκν θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Ωζηφζν, 

θάπνηα απφ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο, νιηθέο ή κε, θαη ε 

επαλαθνξά ηνπο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε έγηλε κε δηαθνξεηηθά θαηαζθεπαζηηθά 

πιηθά, πξάγκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ην Π.Γ. Εαγνξίνπ. Παξφια ηαχηα ηα 

θηίζκαηα απηά είλαη απνδεθηά θαη εμαηξνχληαη απφ θαηεδάθηζε, φκσο δελ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ σο παξαδνζηαθά θαη επνκέλσο ηελ επθαηξία ηεο 

έληαμήο ηνπο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηα 

ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ. Με ιίγα ιφγηα δελ ππάξρεη ηζνξξνπία ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ θαη ε αλάπηπμή ηνπο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

θνξκφ ηεο δφκεζεο ηνπ Εαγνξίνπ. 

Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ ηνπίν επηδπφθνληαο κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ αιιά θαη πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαηνηθίαο. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό - Παξαγωγηθέο Γπλαηόηεηεο 

Ζ χπαξμε παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ δχλαηαη λα δψζεη νηθνλνκηθή ψζεζε ζηελ 

πεξηνρή θαη λα ζηεξίμεη ηηο κε παξαγσγηθέο νκάδεο. Δπίζεο, ε χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ πνπ θαηάγνληαη απφ ηα Γ.Γ. ηεο 

πεξηνρήο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηνλ επηζθέπηνληαη ζηηο αξγίεο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο θαηεχζπλζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή.  

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δηαθαηέρνληαη απφ έληνλε θνηλσληθή ζπλείδεζε, 

ζπκκεηέρνληαο κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζηα θνηλά, δεκνζηνπνηψληαο ηηο δηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο θαη ηδέεο. Οη πξσηνβνπιίεο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε πεξηνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ε νπνία παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

γεηηνληθψλ νηθηζκψλ ζε φινπο ηνπ ηνκείο, πνιηηηζηηθνχο, πλεπκαηηθνχο, 
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επηζηεκνληθνχο, θαιιηηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο, αζιεηηθνχο, κνξθσηηθνχο απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κηαο θαη ε γεηηλίαζε νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ δεηήκαηα γηα ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηε κηα δηακνξθσκέλε απφ θνηλνχ πνιηηηθή.  

ε αξθεηνχο νηθηζκνχο ε ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα. Παξαηεξείηαη ζηξνθή 

πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη θπξίσο ηνλ ηνπξηζκφ κε ζηφρν ην θέξδνο πνπ δελ ηνπο 

πξνζθέξεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο. 

Δπηβάιιεηαη ε επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε κε δεκηνπξγία λέσλ 

δεμηνηήησλ. Πξνηείλεηαη πξνζπάζεηα απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ κε ηειεξγαζία, 

ελίζρπζε ηεο εθηαηηθήο θαη εκηεληαηηθήο θηελνηξνθίαο, βειηίσζε βνζθνηφπσλ, 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κε ζηξνθή ζε πξντφληα πνηφηεηαο - 

ηαπηφηεηαο  ή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, ελίζρπζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ (αξσκαηηθά 

θπηά, θξνχηα ηνπ δάζνπο), δεκηνπξγία κνλάδσλ παξαζθεπήο θαη ηππνπνίεζεο 

γιπθψλ, καξκειάδσλ θ.ιπ. απφ ηα ήδε ππάξρνληα θξνχηα, πξνβνιή ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 

Τνπξηζκόο 

Κπξίαξρν πιενλέθηεκα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο απνηειεί ν ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελνο ηνπξηζκφο. Σα ρσξηά Μηθξφ θαη Μεγάιν Πάπηγθν, Αξίζηε, Άλσ 

Πεδηλα, Βίηζα, Μνλνδέλδξη, Σζεπέινβν, Κνπθνχιη, Κήπνη, Βνβνχζα είλαη νη 

θπξηφηεξνη ηνπξηζηηθνί πφινη έιμεο ηεο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο γη 

απηή. Πιήζνο ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη θάζε ρξφλν ην Εαγφξη δίλνληαο δσή ζηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη θάηνηθνη ζηνλ απμαλφκελν 

ηνπξηζκφ δεκηνχξγεζαλ πιήζνο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, θαηαιπκάησλ θαη άιισλ 

εηδψλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο.  

Οη πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο γηα αλάπηπμε θξίλεηαη φηη πξνζθέξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε, φπσο αμηνπνίεζε ηνπ Οηθνηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ πεξηνρή, 

νξγάλσζε αλαβαζκηζκέλσλ κνλάδσλ παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη ηα ηνπηθά πξντφληα θ.ιπ. 
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Ζ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ δηαζέηεη πιεζψξα ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ην νπνίν επλνεί ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δίλαη κηα 

πεξηνρή νξεηλή γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κνξθέο ηνπξηζκνχ δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ην 

θιαζηθφ κνληέιν. Γηαζέηεη αμηνζεκείσην θπζηθφ πεξηβάιινλ,  αθνχ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο. Γηαηεξεί σο θαη 

ζήκεξα παξαδνζηαθά ήζε θαη έζηκα αιιά θαη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. Ζ 

γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ήπησλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ κε κηθξέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απζεληηθή 

θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ωζηφζν, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο (ηνπξηζκφο) ηείλεη λα γίλεη ν κνλαδηθφο ηνκέαο 

απαζρφιεζεο πνπ ζα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή. 

 

Πνιηηηζηηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ δηαζέηεη έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θαζψο 

θαη πινχζηα πνιηηηζηηθή δσή. Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, κλεκεία, εθθιεζίεο, 

κνλαζηήξηα, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ζπλζέηνπλ έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ απφζεκα ην 

νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. Πνιπάξηζκεο 

εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ ζπκβάιινπλ  

ζηε δηαηήξεζε θαη αλαβίσζε παιηψλ εζίκσλ θαη ζπλζέηνπλ κηα ζεκαληηθή 

πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηφπνπ θαη 

απνηεινχλ εληππσζηαθά αμηνζέαηα. ηνπο ρψξνπο απηνχο απνηππψλνληαη θαη 

εθθξάδνληαη ηξφπνη δσήο, ηερληθέο κέζνδνη, αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, θαιιηηερληθά 

ξεχκαηα θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

πεξηνρήο. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλσλ ρψξσλ 

πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 

(δεκηνπξγία ρψξσλ έθζεζεο θεηκειίσλ, εληνλφηεξε αλάδεημε ηζηνξηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ, νηθηζηηθή αλαβάζκηζε πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ κε 

αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ). 
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Υπνδνκέο 

Δπηβάιιεηαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ηεο πεξηνρήο ζε νξηζκέλα ζεκεία. 

Κξίλεηαη αλαγθαία ε αλαθαηαζθεπή νξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ε 

θαηαζθεπή απνρεηεχζεσλ φκβξησλ πδάησλ. Δπίζεο, ζα βνεζνχζαλ ηελ πεξηνρή 

θάπνηα κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη κηα νξζή δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ.  

Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε νξηζκέλσλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ παξάιιεια κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ. Αθφκε, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζσηεξηθψλ γθαιηεξηκηψλ παξαδνζηαθψλ 

νηθηζκψλ. 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ – ΕΑΓΟΡΗ 

 

Δίκαη θνηηεηήο ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Δ.Μ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε», 2
ε
 Καηεχζπλζε πνπδψλ «Πεξηβάιινλ θαη 

Αλάπηπμε ησλ Οξεηλψλ Πεξηνρψλ» θαη θάλσ κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ζηε πεξηνρή ζαο. Παξαθαιψ απαληήζηε ζην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην. 

 

Α. Δξσηήζεηο θπξίνπ ζέκαηνο 

 

1) Πνην πηζηεχεηε φηη είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλήο απηήο πεξηνρήο; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2) Ση πηζηεχεηε ηελ έθαλε λα αλαπηπρζεί θαη λα μερσξίζεη κέρξη ζήκεξα, ζε ζρέζε κε 

ηεο άιιεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3) Πνηεο πηζηεχεηε φηη ήηαλ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο 

α) γηα ζαο; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

β) γηα ηελ πεξηνρή; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4)  Πνηεο πηζηεχεηε φηη ήηαλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο 

α) γηα ζαο; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

β) γηα ηελ πεξηνρή; 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

 

5) Ση ζα δηνξζψλαηε αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Πσο ζθέθηεζηε φηη πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία απφ εδψ θαη 

πέξα; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

7) Πνηεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θπξίσο επηιέγνπλ νη ηνπξίζηεο γηα ηα ηαμίδηα ηνπο ζηελ 

πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

  1. Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα 

  2. αββαηνθχξηαθα θαη ενξηαζηηθά ηξηήκεξα 

  3. Καινθαίξη 

  4. Άλνημε 

 4. Φζηλφπσξν 

  5. Υεηκψλα 

  6. ιν ην ρξφλν 

 

8) Πνηνη είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ησλ ηαμηδηψλ ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή ζαο; 

(ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

1. Γηαθνπέο θαη δηαζθέδαζε 

2.  Ξεθνχξαζε θαη εζπρία 

3.  Καζαξφ πεξηβάιινλ 

4.  Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5.  πλέδξηα, εθζέζεηο, επαγγεικαηηθνί ιφγνη 

6.  Δπίζθεςε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο 

7.  Λφγνη πγείαο ή ζπλαιιαγέο κε θξαηηθέο ππεξεζίεο 

8.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 
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9) Πνηα είλαη ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαμηδηψλ ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

1. Αγνξάδνπλ νξγαλσκέλα παθέηα απφ πξαθηνξεία 

2.  Υξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλεο ππεξεζίεο απφ ηα πξαθηνξεία (έθδνζε εηζηηεξίσλ, 

θξαηήζεηο μελνδνρείσλ) 

3.  Κάλνπλ κφλνη ηνπο ηηο θξαηήζεηο μελνδνρείσλ θαη εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο 

4.  Σαμηδεχνπλ απηφλνκα ρσξίο θξαηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

5.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά)…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

 

10) Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

 1. Εεπγάξηα λέαο ειηθίαο ρσξίο παηδηά 

4. Εεπγάξηα κέζεο ειηθίαο (45 έσο 60 εηψλ) πνπ ηαμηδεχνπλ ρσξίο παηδηά 

5. Εεπγάξηα άλσ ησλ 60 εηψλ 

2. Οηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά (κέρξη 12 εηψλ) 

3.  Οηθνγέλεηεο κε παηδηά γπκλαζηαθήο/ιπθεηαθήο ειηθίαο  

6.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά)............................................................................... 

      …..….......................................................................................................................... 

 

11) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο, πνην είλαη ην κέζν νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

1. Υακειφ 

2.  Μεζαίν 

3.  Τςειφ 

4.  ια ηα επίπεδα 

 

12) Ση είδνπο θαηαιχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο νη ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ 

πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

 1. Ξελνδνρεία πςειψλ θαηεγνξηψλ (LUX, Α΄) 

2. Ξελνδνρεία κεζαίσλ θαηεγνξηψλ (Β΄, Γ΄) 

3.  Ξελνδνρεία ρακειψλ θαηεγνξηψλ (Γ΄, Δ΄) 

4.  Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα/δηακεξίζκαηα 

5.  Παξαζεξηζηηθή θαηνηθία (ηδηφθηεηε, λνηθηαζκέλε) 
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6.  Μέλνπλ ζε ζπίηηα θίισλ 

7.  Κάκπηλγθ 

8.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά)…………………………………………………... 

      …..………………………………………………………………………………….. 

 

13) Ση κεηαθνξηθφ κέζνλ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχλ ζην ηαμίδη ηνπο ζηελ πεξηνρή ζαο νη 

ηνπξίζηεο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

1. Η.Υ. απηνθίλεην ή κνηνζηθιέηα 

2. Ννηθηαζκέλν απηνθίλεην 

3. Γεκφζηα κέζα κεηαθνξάο (ιεσθνξείν) 

4. Μεηαθνξηθά κέζα πξαθηνξείσλ (ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία) 

6.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά)…………………………………………………... 

  …...….…..………………………………………………………………………….. 

  

14) Απφ πνχ πξνέξρεηαη θπξίσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο; (ηζεθάξεηε κέρξη 2 απαληήζεηο) 

 1. Μεγάια αζηηθά θέληξα 

 2. Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

3. Αγξνηηθέο πεξηνρέο 

4.  Πφιεηο ηεο ππαίζξνπ 

5.  Άιιν (επεμεγείζηε ζπλνπηηθά) ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

15) Πφζα ηαμίδηα ην ρξφλν θάλεη ζηελ πεξηνρή ζαο έλαο «κέζνο» Έιιελαο πνιίηεο 

ειηθίαο 18 έσο 70 εηψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; (θαηαγξάςηε αξηζκφ) 

............................................... 

 

16) Πνηα είλαη ηα κέηξα πνιηηηθήο (ζε ηνκείο φπσο: Οξγάλσζε, Μάξθεηηλγθ, 

Κίλεηξα, θ.ιπ.) πνπ πηζηεχεηε φηη ζα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαμηδηψλ ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή ζαο; (αλαθεξζείηε ζπλνπηηθά) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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17) Έρεηε ρξεκαηνδνηεζεί απφ θάπνην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα κέρξη ζηηγκήο; 

α) Ναη (πνην ή πνηα) ........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

β) ρη 

 

18) α) Αλ Ναη, ζα ζέιαηε λα επαλεληαρζείηε ζε θάπνην; 

      Ναη (πνην ή πνηα) ....................................................................................................... 

      ρη 

β) Αλ ρη, ζα ζέιαηε λα εληαρζείηε ζε θάπνην; 

      Ναη (πνην ή πνηα) ....................................................................................................... 

 ρη 

 

Β. Γεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο 

 

1) Ση ειηθία έρεηε;         

…….............εηψλ 

 

2) Δπηζθέπηεζηε ηελ πεξηνρή; 

 1.  Εσ κφληκα ζηελ πεξηνρή 

 2. αββαηνθχξηαθα, ενξηαζηηθά ηξηήκεξα  

      4. Υξηζηνχγελλα, Πάζρα  

      5. Καινθαίξη 

 

3) Ση επίπεδν κφξθσζήο έρεηε; 

 1. Αλαιθάβεηνο 

      2. Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ 

      3. Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

      4. Απφθνηηνο Λπθείνπ 

      5. Απφθνηηνο AΔΗ/TΔΗ 

 

4) Με ηη αζρνιείζηε;  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 


