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Κεφάλαιο 1                                                                      

Ο Νομός Κοζάνης 

1.1. Γεωγραφική θέση 

Ο Νομός Κοζάνης [1] αποτελεί κυρίως το νότιο τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας με 

έκταση 3.516 τ.χλμ. Στο χώρο του δεσπόζουν τα ορεινά συγκροτήματα του Βοίου που 

αποτελεί συνέχεια της Πίνδου, το Άσκιο (Σνιάτσικο) 2111 μ., και το Μουρίκι. Μια συνεχής 

οροσειρά πουν ξεκινά από τα Χάσια-Αντιχάσια, συνεχίζει στα Καμβούνια, τα Πιέρια και το 

Βέρμιο. Η μεγαλύτερη πεδινή έκταση είναι αυτή της λεκάνης της Πτολεμαίδας, ενώ μικρότερες 

πεδινές εκτάσεις εκτείνονται από την πόλη της Κοζάνης προς την περιοχή του Αλιάκμονα. Ο 

Αλιάκμονας δεσπόζει στο Βόιο, ενώ στο μέσο ρου του διαμορφώθηκε τεχνητή λίμνη, η οποία 

στο Νομό Κοζάνης εκτείνεται από την περιοχή του Βελβεντού και των Σερβίων, έως και την 

περιοχή της Αιανής. 

 

 Εικόνα 1: Χάρτης νομού Κοζάνης 

 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 
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1.2. Ιστορικά στοιχεία 

Ο Νομός Κοζάνης [2], όπως και η υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, υπήρξε χώρος 

μεγάλων γεωλογικών αλλαγών. Περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια πριν, η σύγκρουση της 

ευρωπαϊκής με την αφρικανική ωκεάνια πλάκα οδήγησε στη κατάκλυση του χώρου και τη 

δημιουργία μιας νέας θάλασσας που εκτείνονταν από την Αδριατική έως τη Θεσσαλική 

πεδιάδα. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα των γειτονικών περιοχών και η τέφρα κάλυψε 

μεγάλες εκτάσεις. Απολιθωμένοι κορμοί 20 εκατομμυρίων ετών έχουν βρεθεί στα 

Καστανοχώρια του Βοίου, στο Σκαλοχώρι, τη Δαμασκηνιά και στη Μόρφη. Νέες γεωλογικές 

αλλαγές οδήγησαν στην απόφραξη της λεκάνης, στα υπολείμματα όμως της οποίας υπήρχε 

μεγάλη ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας. Νεότερες αποθέσεις ιζημάτων του 

Πλειόκενου, ενταφίασαν την χλωρίδα και την πανίδα, τα οποία σταδιακά απολιθώθηκαν. 

Απολιθώματα σπονδυλωτών αυτής της περιόδου βρέθηκαν στην Κοζάνη, στο Τσοτύλι, στη 

Νεάπολη, και στη πλούσια σε λιγνίτη λεκάνη της Πτολεμαίδας. Στη λεκάνη της Πτολεμαίδας – 

Κοζάνης ιζήματα άρχισαν να αποτίθενται πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε αυτά 

παρεμβάλλονται λιγνιτικοί ορίζοντες των οποίων ο σχηματισμός συντελείται με τη διαδικασία 

της ανθρακογένεσης. Υπολογίζεται ότι από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν σήμερα στα 

λιγνιτωρυχεία της λεκάνης της Πτολεμαίδας και Αμυνταίου 3.100 Χ 1.000.000 τόνοι λιγνίτη. 

Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή χρονολογούνται πριν από 70 - 80 

εκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται για χαυλιόδοντες από ελεφαντοειδή, κάτω γνάθο από 

ιπποπόταμο, γαστερόποδα και αστερόποδα, τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή της λεκάνης 

«Σαρί Γκιολ» κατά τις διαδικασίες εξόρυξης λιγνίτη. Η εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή 

προσδιορίζεται περίπου πριν από 100.000 χρόνια, χάρη σε πέλεκυ που βρέθηκε στη 

Σιάτιστα, και θεωρείται το αρχαιότερο εργαλείο που βρέθηκε ποτέ στη χώρα. Επίσης, έχουν 

βρεθεί πάνω από 100 οικισμοί και ευρήματα, που μαρτυρούν την ύπαρξη οργανωμένης ζωής 

από την προϊστορική περίοδο (εποχές λίθου, χαλκού και σιδήρου) σε διάφορα σημεία του 

νομού όπως, στη περιοχή της Αιανής, στη παραλίμνια περιοχή του Αλιάκμονα (Σέρβια, 

Βελβεντό, Ρύμνιο) στην Κίτρινη Λίμνη, στην Εορδαία (Μαυροδένδρι, Ποντοκώμη) στο Βόιο, 

και στην περιοχή της Κοζάνης. Στην χαλκοκρατία μεγάλο κέντρο της περιοχής είναι η Αιανή 

και η περιοχή της, ευρήματα από αυτή την περίοδο υπάρχουν και σε άλλες θέσεις του Νομού. 

Νεκροταφεία κυρίως της εποχής του Σιδήρου αλλά και οικιστικά κατάλοιπα αυτής της εποχής 

έχουν ανασκαφεί σε ολόκληρο το Νομό. 

Κατά την αρχαϊκή περίοδο η περιοχή κατοικούνταν από ελληνικά φύλα, και 

δημιουργήθηκαν τρία βασίλεια, της Ελίμειας, της Εορδαίας και της Ορεστίδας, που είναι 

γνωστά ως Βασίλεια της Άνω Μακεδονίας και μνημονεύονται για πρώτη φορά από τον 

Ηρόδοτο. Τα βασίλεια αυτά είχαν εμπορική, πολιτισμική και πολιτική επικοινωνία με τους 

υπόλοιπους Έλληνες, παίζοντας σημαντικό ρόλο σε πανελλήνια ιστορικά γεγονότα, όπως ο 

Πελοποννησιακός Πόλεμος και η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πιο αξιόλογη πόλη, 

μάλλον και πρωτεύουσα της Ελίμειας, σύμφωνα με τα ευρήματα, ήταν η Αιανή. Σημαντικοί 

επισκέψιμοι χώροι αυτών των εποχών είναι η αρχαία Αιανή, η αρχαία πόλη στον Πολύμυλο, 
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οι Μακεδονικοί τάφοι στην Σπηλιά και τους Πύργους Εορδαίας, η αρχαία πόλη στην Απιδέα, 

στη Ποντοκώμη, στον Περδίκκα. Σημαντικοί οικισμοί - κάστρα είναι προσιτά και επισκέψιμα 

τόσο στη περιοχή του Βοίου όσο και στη περιοχή της Εορδαίας. 

Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, όπως ολόκληρη η Μακεδονία, έτσι και η Κοζάνη 

κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Αρκετές όμως πόλεις διατήρησαν ένα είδος αυτονομίας και 

κοινοτικής αυτοδιαχείρισης. Έτσι η πόλη της Αιανής συνεχίζει να υφίσταται, ενώ ιδρύονται και 

νέες πόλεις, που άφησαν αξιόλογα μνημεία μέχρι σήμερα (Σέρβια, Σπηλιά, Καισαρειά, και 

άλλες). 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο, ο Νομός ακολούθησε τη μοίρα της υπόλοιπης Δυτικής 

Μακεδονίας, στις βόρειες επαρχίες του βυζαντινού κόσμου. Τις επιδρομές των Γότθων κατά 

τον 5ο αι. ακολούθησαν οι επιδρομές των Σλάβων από τα μέσα του 6ου αι. και έπειτα. Τη 

μικρή περίοδο ηρεμίας αναστάτωσαν οι επεκτάσεις του κράτους των Βουλγάρων Συμεών και 

Σαμουήλ, τις οποίες το 1018 ο Βασίλειος ο Β΄ κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο. Ακολουθούν οι 

Νορμανδοί στο τέλος του 11ου αι., και οι Σέρβοι από τα τέλη του 13ου και κυρίως με τον 

Στέφανο Ντούσαν από το 1333, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον εμφύλιο πόλεμο των 

Βυζαντινών. Η σημαντικότερη και σπουδαιότερη πόλη αυτής της περιόδου στο Νομό Κοζάνης 

είναι τα Σέρβια. Η οχύρωση της πόλης κατασκευάσθηκε σταδιακά και φαίνεται ότι 

ανακατασκευάσθηκε ριζικά μετά τις καταστροφές που υπέστη από τους σταυροφόρους κατά 

τον 13ο αι. Το κάστρο αυτό αποτελεί σήμερα και το σπουδαιότερο επισκέψιμο αμυντικό 

μνημείο της μεσαιωνικής περιόδου στο Νομό Κοζάνης. Από αυτή τη περίοδο όμως δεν 

λείπουν κυρίως τα λατρευτικά μνημεία κυρίως εκκλησίες, και κάποια μοναστήρια τα οποία 

εκτός των Σερβίων συναντιούνται στο Βελβεντό, την Αιανή, στο Βόιο (Σισάνι) και στην 

Εορδαία (Πύργοι). 

Η Οθωμανική κατοχή στην περιοχή κράτησε πάνω από 5 αιώνες, από τον 14ο 

αιώνα μέχρι το 1912. Παρά την κατοχή, ο πληθυσμός της περιοχής της Κοζάνης αναπτύσσει 

έντονη εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική και οικοτεχνική δραστηριότητα και μεγαλουργεί. 

Οι Κοζανίτες έμποροι κατακτούν τις Οθωμανικές αγορές και συναλλάσσονται πλέον και με 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Αυστροουγγαρία, 

μεγαλουπόλεις των Βαλκανίων και την Κωνσταντινούπολη. Τα προϊόντα που εμπορεύονται 

είναι νήματα, κρόκος, πολύχρωμα υφάσματα, γούνες, τα οποία και αποφέρουν σημαντικό 

πλούτο στον τόπο και οδηγούν την περιοχή σε ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και οι 

ορεινοί οικισμοί (Βλάστη, Σιάτιστα, Πεντάλοφος, Γαλατινή, Εράτυρα) λόγω της μεγαλύτερης 

ελευθερίας που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των ορεινών και δυσπρόσιτων οικισμών. Την 

περίοδο αυτή παρατηρείται και η ίδρυση της ίδιας της πόλης της Κοζάνης, η οποία από 

μικρός οικισμός σταδιακά εξελίχτηκε σε διοικητικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης 

περιοχής. 

Πέρα όμως από την εισαγωγή κεφαλαίων και υλικού πλούτου, παρατηρείται και μία 

πνευματική και πολιτισμική αναγέννηση στις κοινωνίες των πόλεων της Κοζάνης. Μεγάλη 

άνθιση παρατηρείται στον τομέα των γραμμάτων. Εκτός από τα υποτυπώδη σχολεία που 

λειτουργούσαν στα μοναστήρια, ιδρύεται το 1668 η Ελληνική Σχολή, όπου δίδαξαν 

 - 5 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

σπουδαίοι λόγιοι και άνθρωποι των γραμμάτων. Παράλληλα ιδρύεται από τους κατοίκους, με 

τη βοήθεια και την υποστήριξη επώνυμων και ανώνυμων πολιτών, βιβλιοθήκη, η σημερινή 

«Κοβεδάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη», η οποία έχει τη φήμη της πλουσιότερης και πιο 

αξιόλογης βιβλιοθήκης, μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Από τα μέσα του 18ου αι. η οικονομική ανάπτυξη οδήγησε στην άνθηση της 

αρχιτεκτονικής στη περιοχή. Δυστυχώς στη Κοζάνη σώζονται μόνο λίγα παραδείγματα από 

τα αρχοντικά αυτής της εποχής, όπως αυτό του Βούρκα, του Βούρκα- Κατσικά και του 

Λασσάνη. Περισσότερα αρχοντικά (περίπου 25) διασώζονται στη Σιάτιστα, η οποία υπήρξε 

σπουδαίο οικονομικό κέντρο, και η ανάπτυξη αυτή διαφαίνεται μέσα από την ποσότητα και 

ποιότητα των αρχοντικών της. Η Εράτυρα υπήρξε σημαντικό οικονομικό και καλλιτεχνικό 

κέντρο αυτή τη περίοδο και διασώζει σήμερα πολλά από τα αρχοντικά της αλλά και αγροτικές 

κατοικίες αυτής της περιόδου. Αντίστοιχα αλλά σε μικρότερη κλίμακα παρατηρούνται αξιόλογα 

αρχιτεκτονικά δείγματα στο Τσοτύλι, στη Βλάστη και τους Πύργους Εορδαίας. Στο δυτικό 

τμήμα του Βοίου, συναντιούνται επίσης παραδοσιακοί οικισμοί, αρχιτεκτονικά σύνολα ή και 

μεμονωμένα κτίσματα όπως τα πετρόκτιστα γεφύρια. Ο Πεντάλοφος αποτελεί το 

σημαντικότερο παραδοσιακό οικισμό της περιοχής. Είναι το χωριό των μαστόρων της πέτρας, 

οι οποίοι οργανωμένοι σε σινάφια και συντεχνίες έχτιζαν σε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη 

Θεσσαλία. Της ίδιας περιόδου ή λίγο νεότερα παραδοσιακά σύνολα σώζονται στο Βυθό στην 

Αγία Σωτήρα, στον Αυγερινό, στο Κρημίνι, και κυρίως το Δίλοφο, το οποίο ίσως σώζει τα 

ομορφότερα παραδοσιακά δείγματα στο Βόιο. Στο Βόιο συναντιούνται και τα πανέμορφα 

παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια, τα οποία βρίσκονται κυρίως στο ποτάμι της Πραμόρτσας. 

Πέτρινα γεφύρια, δύο συνολικά, υπάρχουν και στους Πύργους Εορδαίας. Σε πολλά από τα 

παραπάνω χωριά αλλά και σε πολλά άλλα του Νομού, λειτουργούν λαογραφικά μουσεία και 

μερικά ιστορικά, τα οποία διασώζουν έως ένα βαθμό το παραδοσιακό πλούτο των τελευταίων 

αιώνων της Τουρκοκρατίας. Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια που σώζονται σήμερα στο 

Νομό ιδρύθηκαν κατά την τουρκοκρατία. 

Ανεπηρέαστα δεν μένουν ούτε τα ενδυματολογικά και καταναλωτικά πρότυπα του 

Κοζανίτικου πληθυσμού, καθώς και τα πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας και της αγοράς. 

Έτσι, τη στιγμή που άλλες περιοχές παρακμάζουν λόγω του Οθωμανικού ζυγού, τα 

κεφαλοχώρια της Κοζάνης, κυρίως λόγω της ενεργητικότητας των κατοίκων της, διάγουν ένα 

παρατεταμένο χρυσό αιώνα. 

Παρ’ όλη την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής, οι κάτοικοι της 

Κοζάνης δεν έχασαν το αίσθημα και τη δίψα για την ελευθερία. Οι Κοζανίτες αρχικά 

συμμετέχουν σε ομάδες κλεφτών και στη συνέχεια οργανώνονται στη Φιλική Εταιρία. Ο 

αγώνας για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού συνεχίστηκε και μετά από το 1821. 

Αποκορύφωμα του επαναστατικού τους αγώνα αποτελεί η επανάσταση του Βούρινου του 

1878. Όταν αρχίζει να δημιουργείται το Μακεδονικό ζήτημα, η περιοχή γίνεται βάση 

οργάνωσης και εξόρμησης των Μακεδονομάχων. Οι Κοζανίτες συμμετέχουν μαζικά στον 

Μακεδονικό Αγώνα. 
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Η απελευθέρωση του Νομού Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το 1912. Το 1915 ιδρύθηκε 

ο Νομός Κοζάνης, με προσωρινή έδρα τη Σιάτιστα, και το 1918 μεταφέρθηκε η έδρα στην 

Κοζάνη. Σταθμό στην νεότερη ιστορία της περιοχής αποτελεί η Ανταλλαγή των 
πληθυσμών, οπότε εγκαθίστανται στην περιοχή 40.000 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους 

ποντιακής καταγωγής, ενώ εγκαταστάθηκαν και Έλληνες από την Ανατολική Θράκη και την 

Μικρά Ασία. 

Στη διάρκεια της κατοχής η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Νομού 

Κοζάνης συμμετείχε στην αντίσταση εναντίον των κατακτητών. Η αντίδραση των κατακτητών 

πολλές φορές ήταν σκληρή. Η περιοχή σημαδεύτηκε κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 

κατοχής από τη σφαγή που έγινε στα χωριά Πύργοι (έχει χαρακτηριστεί Μαρτυρική 

κοινότητα) και αφορούσε κυρίως άμαχο πληθυσμό, γυναίκες και παιδιά, και Μεσόβουνο, 

όπου εξοντώθηκε σχεδόν όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας από 16 έως 69 χρονών. Τα 

χωριά ερημώθηκαν και οι κάτοικοι που είχαν διασωθεί επέστρεψαν μετά από αρκετό 

διάστημα. 

Στο τέλος του 20ου αιώνα ο Νομός Κοζάνης ήταν κυρίως γνωστός ως το ενεργειακό 

κέντρο της χώρας, καθώς περίπου το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγονταν εδώ. 

Σήμερα αν και ο Νομός συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο η κατάσταση 

είναι διαφορετική. Τα βουνά που περιτριγυρίζουν τις μεγάλες πεδινές λεκάνες κρύβουν τοπία 

σπάνιας και ανέγγιχτης ομορφιάς. Στο Άσκιο και το Μουρίκι με τα ατέλειωτα δάση από δρυς, 

οξιές και καστανιές, λειτουργούν παραδοσιακοί ξενώνες και ξενοδοχεία. Στα Πιέρια με τα 

ατέλειωτα πευκοδάση και στους πρόποδες τους στο Βελβεντό και την τεχνητή λίμνη του 

Αλιάκμονα οι τουριστικές υποδομές είναι ήδη ικανοποιητικά και αποτελεσματικά 

ανεπτυγμένες. Κατά τον ίδιο τρόπο αναπτύχθηκαν οι τουριστικές υποδομές στη περιοχή της 

Σιάτιστας και του Μπούρινου. Τα παραδοσιακά μαστοροχώρια του Βοίου, ξαναποκτούν ζωή 

καθώς οι κάτοικοί τους επιστρέφουν και τα συντηρούν με μεράκι. Ιδιαίτερα πλούσια είναι η 

μουσική και λαϊκή παράδοση στην περιοχή, η οποία διατηρείται μέσα από θρησκευτικές 

πανηγύρεις, λαϊκά πανηγύρια και δρώμενα. Σοβαρό έργο στη διατήρηση και διάδοση της 

παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου προσφέρουν οι διάφοροι πολιτιστικοί 

σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στις πόλεις και τα χωριά. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα 

λαϊκά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της Αποκριάς 

(Καρναβάλι Κοζάνης) και των Χριστουγέννων μέχρι τα Φώτα (Μπουμπουσάρια, 

Ραγκουτσάρια, Κλαδαριές, Μωμογέρια). 

1.3. Πληθυσμός 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Νομού Κοζάνης τα τελευταία 30 χρόνια δείχνει και τις 

κοινωνικοοικονομικές μεταπτώσεις του πληθυσμού.  

Το 1961 παρουσιάζει μια σχετική άνοδο με 152.815 άτομα και το 1971 ο Νομός 

Κοζάνης πέφτει στο χαμηλότερο σημείο πληθυσμού με 135.709 άτομα, λόγω της αστυφιλίας 

και της μετανάστευσης κυρίως στο εξωτερικό. Τη δραματικότερη επίπτωση αυτών των 
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εξελίξεων την έχει υποστεί η επαρχία Βοίου. Από το 1981 και εντεύθεν ο πληθυσμός του 

Νομού αυξάνεται και τείνει να φθάσει τα επίπεδα του 1961. Ο πληθυσμός του Νομού κατά τη 

γενική απογραφή έτους 1991 ήταν 150.336. Κατά την απογραφή του 2001 ο νόμιμος 

πληθυσμός του Νομού αυξάνεται και γίνεται 168.563. 

Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 όπως διαμορφώθηκαν κατά Δήμο και 

Κοινότητα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 Πίνακας 1: Κατανομή πληθυσμού ανά Δήμο και Κοινότητα 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 40.970 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3.084 

ΑΙΑΝΗΣ 5.068 

ΑΣΚΙΟΥ 6.315 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 4.546 

ΒΕΡΜΙΟΥ 4.851 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 3.630 

ΕΛΙΜΕΙΑΣ 8.050 

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 10.735 

ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 3.394 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 6.227 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6.780 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 32.562 

ΣΕΡΒΙΩΝ 13.344 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 7.533 

ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ 6.792 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣ 1.337 

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 2.025 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1.320 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

1.4. Άλλα στοιχεία 

Το κλίμα στον Νομό Κοζάνης είναι ηπειρωτικό, με βαρύ χειμώνα, αρκετές 

χιονοπτώσεις και θερμό καλοκαίρι. 

Μορφολογικά το υπέδαφος του Νομού Κοζάνης είναι αρκετά πλούσιο. Περιέχει 

λιγνίτη σε τεράστιες ποσότητες, ξυλίτη, αμίαντο, χρωμίτη, χουντίτη και ποικιλία κοιτασμάτων 

μαρμάρου. 
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Εκκλησιαστικά, ο Νομός περιλαμβάνει τις Μητροπόλεις Σερβίων και Κοζάνης, 

Σισανίου και Σιάτιστας, ενώ η περιοχή Εορδαίας υπάγεται στη Μητρόπολη Φλώρινας και 

Εορδαίας. 

Σήμερα ο Νομός Κοζάνης είναι ο 3ος νομός με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν 

εισόδημα στην Ελλάδα.  

Ο πληθυσμός της περιοχής, σύμφωνα με τις απογραφές του 1991 και 2001, 

παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο αριθμό μαθητών στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον νομό επίσης λειτουργούν Ι.Ε.Κ. με έδρα 

την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα καθώς και Τ.Ε.Ι. που βρίσκεται στην περιοχή Κοίλων 

Κοζάνης. Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 10 τμήματα, ενώ παραρτήματά του 

λειτουργούν στη Φλώρινα και στην Καστοριά. Επίσης, από το 1999-2000 ιδρύθηκε το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 2 Τμήματα στην Κοζάνη και άλλα 3 στην Φλώρινα. 

Στο Νομό λειτουργούν 2 νοσοκομεία, το Γενικό Νομαρχιακό Μαμάτσιο και το 

Μποδοσάκειο Πτολεμαΐδας. Επίσης λειτουργούν Κέντρα Υγείας (Σέρβια, Σιάτιστα, Τσοτύλι), 

καθώς και αρκετές κλινικές και περιφερειακά ιατρεία. 

Ο Νομός συνδέεται οδικά με τη Θεσσαλονίκη, την Ήπειρο, τους γειτονικούς νομούς 

Γρεβενών, Καστοριάς, Λάρισας, Πέλλας, Τρικάλων και Φλώρινας. Υπάρχει σιδηροδρομική 

γραμμή που συνδέει το νομό με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα καθώς και αεροδρόμιο με 

τακτικές πτήσεις προς Αθήνα. 

Ο Νομός, λόγω της μακρόχρονης ιστορίας του, είναι πλούσιος σε ιστορικά μνημεία 

και πολιτισμό. Στο νομό λειτουργούν δύο αρχαιολογικά μουσεία (Κοζάνης, Αιανής) όπου 

φυλάσσονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τουλάχιστον 8 Ιστορικά Λαογραφικά 

Ανθρωπολογικά Μουσεία με συλλογές από τοπικές ενδυμασίες και εργαλεία καθημερινής 

χρήσης παλαιότερων εποχών, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Χρώμιο, Βοτανικό Μουσείο 

στη Σιάτιστα καθώς και πλήθος Συλλογών σε πολλούς οικισμούς της περιοχής. 

1.5. Οικονομικά στοιχεία 

Στη συνέχεια και στα πλαίσια παράθεσης όλων των στοιχείων που συνθέτουν το 

Νομό Κοζάνης αναλύονται διάφορα οικονομικά ζητήματα όπως, η απασχόληση, τα 

παραγόμενα προϊόντα και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι της περιοχής. 

1.5.1. Δευτερογενής τομέας – Βιοτεχνία, Βιομηχανία  

Στο Νομό λειτουργούν 4.000 περίπου επιχειρήσεις [6] με απασχολούμενο εργατικό 

δυναμικό 30.000 άτομα.  

Οι κλάδοι απασχόλησης είναι: 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εμπόριο, Βιομηχανία, Γουνοποιία και Οικοδομικές 

δραστηριότητες.  

Ειδικότερα και κατά περιοχή υπάρχουν: 

i. βιοτεχνίες γούνας στη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή της,  

 - 9 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

ii. βιοτεχνίες επεξεργασίας μαρμάρου στο Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο και στην 

ευρύτερη περιοχή της πόλεως Κοζάνης,  

iii. αλευρόμυλοι σε όλο το Νομό,  

iv. Τυροκομεία,  

v. Αλλαντοποιεία,  

vi. βιοτεχνίες ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινα)  

vii. βιοτεχνίες ενδυμάτων, υφαντών και φλοκάτης  

viii. ξυλουργικά εργαστήρια κ.τ.λ. 

Το εμπόριο είναι κατά βάση εσωτερικό. Ωστόσο γίνονται εξαγωγές γούνας, κρόκου, 

μαρμάρων, φρούτων. 

Η ανεργία παρουσιάζεται αυξημένη κατά τα τελευταία έτη λόγω αναστολής ή και 

κατάργησης της δραστηριότητας μεγάλων μονάδων, όπως η ΑΕΒΑΛ, τα μεταλλεία Χρωμίου 

και τα μεταλλεία Αμιάντου. Επίσης υπάρχει περιορισμός στην απασχόληση της επεξεργασίας 

της γούνας στην περιοχή Σιάτιστας. Το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ 

ανέρχεται σήμερα σε 10,3% και εμφανίζεται κυρίως στους αποφοίτους των Λυκείων, ΤΕΙ και 

ΑΕΙ.  

1.5.2. Πρωτογενής τομέας – Γεωργία και Κτηνοτροφία 

Οι βασικότερες καλλιέργειες στο Νομό Κοζάνης είναι:  

Σιτηρά, Ζαχαρότευτλα, Πατάτα, Καπνός, Κρόκος, Μήλα και Ροδάκινα, ενώ 

εκτρέφονται Πρόβατα, Γίδια, Βοοειδή, Χοιρινά και Γουνοφόρα.  

Η συνολική γεωργική γη είναι 998.885 στρέμματα και από αυτή αρδεύονται τα 

200.000 στρέμματα ήτοι ποσοστό 20%. 

Οι δασικές εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και των βοσκοτόπων) στο Ν. Κοζάνης 

έχουν επιφάνεια 2.250.000 στρ. από τα οποία, 323.500 στρ. καλύπτονται από υψηλά 

παραγωγικά δάση. Η ετήσια παραγωγή τους ανέρχεται σε 17.000 m3 χρήσιμου τεχνικού 

ξύλου και 20.000 τόνων καυσόξυλων. 

1.6. Γεωγραφική κατανομή 

Ο  Νομός Κοζάνης [12] αποτελεί τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας. 

Παλαιότερα, αποτελούνταν από τρεις επαρχίες. 

• Επαρχία Βοΐου, με πρωτεύουσα τη Σιάτιστα.  

• Επαρχία Εορδαίας. Πρωτεύουσα η Πτολεμαΐδα.  

• Επαρχία Κοζάνης. Πρωτεύουσα η Κοζάνη. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και για τη διευκόλυνση στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων η επαρχία Κοζάνης θα διαιρεθεί με γεωγραφικά κριτήρια στις επαρχίες 

Κοζάνης και Σερβίων.   
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Στα πλαίσια του Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας 

Διοίκησης «Ιωάννης Καποδίστριας», ο Νομός Κοζάνης αποτελείται πλέον από 16 Δήμους και 

3 Κοινότητες. 

Αυτοί είναι: 

Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αιανής, Ασκίου, Βελβεντού, Βερμίου, Δημητρίου 

Υψηλάντη, Ελιμείας, Ελλησπόντου, Καμβουνίων, Κοζάνης, Μουρικίου, Νεάπολης, 

Πτολεμαίδας, Σερβίων, Σιάτιστας, Τσοτυλίου και οι Κοινότητες Πενταλόφου, Λιβαδερού και 

Βλάστης. 

 

 Εικόνα 2: Χάρτης Δήμων και Κοινοτήτων νομού Κοζάνης 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται σε ποια επαρχία ανήκουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες 

του νομού Κοζάνης. 
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 Πίνακας 2: Επαρχίες Νομού Κοζάνης 

    ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΑΣΚΙΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ 

ΒΟΙΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΕΡΜΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΙΑΝΗΣ 
ΕΛΙΜΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 

Δ
Η
Μ
Ο
Σ 

ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 

 

 
  

ΒΛΑΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Κ
Ο
ΙΝ
Ο
ΤΗ

ΤΑ
 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΟΙΟΥ 

Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση Κοζάνης 

1.7. Οι Δήμοι του Νομού Κοζάνης 

Παρακάτω, θα αναλυθούν διάφορα στοιχειά που αφορούν σε κάθε Δήμο του Νομού 

Κοζάνης, όπως η γεωγραφία, η μορφολογία, ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία. Τα δεδομένα 

αυτά θα συγκεραστούν μετά από επεξεργασία και πιθανόν να αποτελέσουν υποκινητήριες ή 

και  κατευθυντήριες γραμμές των ψηφοφόρων. 

1.7.1. Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στους πρόποδες του ορεινού όγκου Βερμίου 

Β.Α. της Πτολεμαίδας, είναι ένας νεοσύστατος Δήμος απαρτιζόμενος από τέσσερεις πρώην 

κοινότητες (Δ.Δ. Αγίου Χριστόφορου έδρα του Δήμου-Δ.Δ. Καρυοχωρίου -Δ.Δ. Σπηλιάς - 

Δ.Δ. Ερμακιάς). Ο συνολικός πληθυσμός του δήμου είναι 3.084 κάτοικοι σύμφωνα με την 

απογραφή του έτους 2001. Η ονομασία του Δήμου προέρχεται από το ξωκλήσι της Αγίας 

Παρασκευής που βρίσκεται στους πρόποδες του Βερμίου Β.Α. του Δήμου και Ανατολικά του 

Δ.Δ. Αγίου Χριστόφορου. Η χρονολογία υπάρξεως του χάνεται μέσα στους αιώνες.  
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 Εικόνα 3: Χάρτης δήμου Αγ. Παρασκευής 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Χριστοφόρου είναι χτισμένο στην πλαγιά του 

Βερμίου σε υψόμετρο 670 μέτρων.  

Η Ιστορία του χωριού ξεκινάει από την εποχή που ιδρύθηκαν οι πρώτοι ανθρώπινοι 

οικισμοί, η παλιά ονομασία του χωρίου ήταν «Τράπιστα». Οι κάτοικοι του χωριού έζησαν 

πολύ δύσκολα χρόνια κάτω από τον Τουρκικό ζυγό και επαναστάτησαν πολλές φορές κατά 

αυτού, με αποτέλεσμα να καίγεται συχνά και να χτίζεται ξανά πάντα σε διαφορετική 

τοποθεσία.  

Το 1922 με την ανταλλαγή του πληθυσμού οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το χωριό και 

έφυγαν ήσυχα με τα φορτωμένα κάρα τους. Με την απελευθέρωση οι κάτοικοι ασχολήθηκαν 

με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο αριθμός τους όμως είχε μειωθεί κατά πολύ και το χωριό 

αριθμούσε γύρω στους 500 κατοίκους μόνο. Το 1923 μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών 
εγκαταστάθηκαν στο χωριό πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι έζησαν ειρηνικά με τους 
ντόπιους κατοίκους.  

Σήμερα ο Άγιος Χριστόφορος έχει 800 περίπου κατοίκους. Λίγοι απ' αυτούς 
ασχολούνται με τη γεωργία και οι περισσότεροι εργάζονται στα εργοστάσια της ΔΕΗ. 
Το σημερινό χωριό που οφείλει το όνομά του στο κατεστραμμένο μοναστήρι αποτελεί την 

έδρα του νεοσύστατου Δήμου Αγίας Παρασκευής.  

Το Καρυοχώρι το συναντά κανείς μετά από τον Άγιο Χριστόφορο σε απόσταση 3 

χλμ. και είναι χτισμένο μέσα σε μια κοιλάδα και σε υψόμετρο 710 μ. Η προέλευση της 

ονομασίας του αποτελεί σύνθετη λέξη αποτελούμενη από καρυά + χωριό δηλαδή χωριό με 

καρυδιές.  

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή στο Καρυοχώρι ήρθαν 710 πρόσφυγες, οι οποίοι 

στεγάστηκαν στα τουρκικά σπίτια και στα σπίτια του εποικισμού που χτίστηκαν από το 

Κράτος. Προς ενίσχυση των προσφύγων το Κράτος προέβη σε αναδασμό το 1927, όπου 

μοίρασε 5.000.000 στρ. γης και διανομή 250.000 ζώων. Με τον ερχομό της η προσφυγική 

γενιά δεν κατόρθωσε να φέρει τίποτα, εκτός από είδη πρώτης ανάγκης και μικροαντικείμενα.  
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Στο Καρυοχώρι υπάρχει και δραστηριοποιείται ο Ποντιακός- Μικρασιατικός σύλλογος 

«Ο Πρόσφυγας». Το 1982 μία παρέα ατόμων στο Καρυοχώρι συνεπαρμένη από την ιδέα της 

αναβίωσης ηθών και εθίμων του χωριού ξεκίνησε δειλά - δειλά τα βήματά του ο σύλλογος 

άτυπα μεν, ουσιαστικά δε με το ξαναζωντάνεμα του εθίμου «Μωμογέρια» ή «κοτσαμάνια». 

Σε απόσταση 5 χλμ. από το Καρυοχώρι βρίσκει κανείς τη Σπηλιά η οποία 

παλαιότερα λεγόταν Βοϊβοντίνα διότι είχε πολλά νερά. Η περιοχή φαίνεται ότι κατοικήθηκε 

από τα Αρχαία Χρόνια. Όστρακα Αγγείων διαφόρων εποχών, νομίσματα αρχαίων χρόνων 

ήταν οι πρώτες ενδείξεις για το Αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής.  

Το χωριό Σπηλιά χτίστηκε επί τουρκοκρατίας και κατοικήθηκε από τους Τούρκους 

μέχρι το 1923. Έπειτα με την ανταλλαγή των πληθυσμών, στο χωριό εγκαταστάθηκαν 

Έλληνες του Πόντου , ασχολήθηκαν με την Γεωργία και την Κτηνοτροφία, ενώ πολλοί από 

αυτούς μετανάστευσαν την περίοδο του 1960-1970 στην Αμερική για να καλυτερεύσουν την 

ζωή τόσο την δική τους όσο και των παιδιών τους. Το 1987 οι κάτοικοι ανακάλυψαν τον 

Μακεδονικό Τάφο που χρονολογικά ανήκει στον 2° αιώνα Π.Χ. πολλά από τα ευρήματα του 

οποίου βρίσκονται στο Μουσείο της Κοζάνης.  

Γαντζωμένη στους πρόποδες του Βερμίου η Ερμακιά δίνει τα πρώτα επίσημα σημεία 

ζωής μέσα από τουρκικά χειρόγραφα το δέκατο πέμπτο αιώνα. Τρία τέσσερα χιλιόμετρα 

μακριά από την Ερμακιά υπάρχει Αρχαίος οικισμός, μια Αρχαία πόλη όπως αποδεικνύεται 

από το οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους οι κάτοικοι του χωριού, 

τα διάφορα χρυσά μέταλλα που βρέθηκαν σ' αυτόν, το νεκροταφείο του κ.λπ.  

Η σύγχρονη ονομασία της οφείλεται στην τοποθεσία της (προφυλαγμένη από 

επιδρομείς) αλλά και στο πετρώδες έδαφός της περιοχής.  

Έρμαξ = σωρός λίθων, Άρμακας και Έρυμα = τόπος, οχυρός, προφυλακτήριο.  

1.7.2. Δήμος Αιανής 

Ο Δήμος Αιανής ανήκει διοικητικά στο Νομό Κοζάνης και βρίσκεται στο νότιο τμήμα 

του. Περιλαμβάνει τα Δημοτικά διαμερίσματα Αιανής, Αγίας Παρασκευής, Ροδιανής, 

Χρωμίου, Ρυμνίου, Κερασιάς, Κτενίου με συνολική έκταση 152.941 στρέμματα.. Ο 

συνολικός πληθυσμός του Δήμου είναι 5.068 κάτοικοι. Η γεωγραφική θέση της περιοχής 

ορίζεται δυτικά από το όρος Βούρινος, νότια και ανατολικά από τα όρη των Καμβουνίων και 

ανατολικά από τη λίμνη του Πολυφύτου. 
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 Εικόνα 4: Χάρτης δήμου Αιανής 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Στην αρχαιότητα η περιοχή ανήκε στο βασίλειο της Ελίμειας, ένα από τα ελληνικά 

βασίλεια της 'Ανω Μακεδονίας. Η Αιανή ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου. 

Σήμερα η Αιανή βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού, αρχαιολογικού 

και ιστορικού ενδιαφέροντος εξαιτίας των πολυσήμαντων αρχαιολογικών ευρημάτων: 

μνημεία, δημόσια κτίρια, πλούσιες ιδιωτικές κατοικίες, βασιλικοί τάφοι, πλήθος χρυσών και 

άλλων μεταλλικών κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων και μοναδικά αγάλματα. 

Ανοίγουν έτσι νέοι δρόμοι στην έρευνα για την πρώιμη ιστορία των Μακεδόνων και της 'Ανω 

Μακεδονίας γενικότερα.. 

Έντονη είναι η παρουσία μνημείων της προϊστορικής, αρχαϊκής, κλασσικής, 

ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου. Τα πλούσια ιδιωτικά και δημόσια κτήρια της 

αρχαίας πόλης της Αιανής μαρτυρούν τη μεγαλοπρέπεια και την αρχιτεκτονική οργάνωση του 

χώρου. Έξω από την αρχαία πόλη υπάρχει η Νεκρόπολη με τα εκτεταμένα νεκροταφεία από 

την ύστερη εποχή του χαλκού μέχρι τα υστεροελληνικά χρόνια. Τα πλούσια κτερίσματα, 

ιδιαίτερα των ασύλητων λακοειδών τάφων παρουσιάζουν" εξαιρετική ποιότητα, πλούτο και 

ποικιλία, στοιχεία που μαρτυρούν το υψηλό πολιτισμικό επίπεδο της περιοχής και εντάσσουν 

την Αιανή στο πολιτισμικό και θρησκευτικό κοινό των υπολοίπων Ελλήνων. 

Την αρχαιολογική εικόνα της περιοχής συμπληρώνουν τα κάστρα του Παλαιόκαστρου 

και του Κτενίου, ένα πλήθος βυζαντινών ναών της μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής 

περιόδου -και το μοναστήρι του Αγίου Νικάνωρος («Μονή Ζάβορδας») που μαρτυρούν την 

πολιτισμική συνέχεια της περιοχής μέχρι τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. 
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Από τους νεότερους και ιστορικά μεγάλης σημασίας επισκέψιμους χώρους είναι το 

Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα, κτισμένο στο όρος Βούρινος κοντά στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα Χρωμίου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία του Μακεδόνικου 

Αγώνα, τα εκθέματα της αντίστοιχης περιόδου και στοιχεία που αφορούν τους αγωνιστές της 

επανάστασης του 1878. 

Κύριος κλάδος της οικονομίας είναι η γεωργία, με κυριότερες καλλιέργειες το σιτάρι, 

τον καπνό, το κριθάρι, το καλαμπόκι, αλλά και τα εξαιρετικής ποιότητας αμπέλια. Η ζωϊκή 

παραγωγή είναι από τις δυναμικότερες του Νομού, ιδιαίτερα δε η αιγοπροβατοτροφία με 

12.000 αιγοπρόβατα περίπου. Τα εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και τυροκομικά προϊόντα 

διατίθενται από τα καταστήματα της περιοχής , οι. επισκέπτες μπορούν όμως να τα γευτούν 

και στις πολλές παραδοσιακές ταβέρνες που φημίζονται και για την ποιότητα των εδεσμάτων 

που προσφέρουν αλλά και τη φιλική ατμόσφαιρα τους. 

Ένα από τα πολλά παραδοσιακά έθιμα που διατηρούνται με όλη την παλιά 

τελετουργική μεγαλοπρέπεια και αξίζει ιδιαίτερης μνείας είναι οι «Λαζαρίνες». Έθιμο 

αρχαιοελληνικό που σχετίζεται με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής. 

Στους χριστιανικούς χρόνους συνδέθηκε με το έθιμο του Λαζάρου, ενώ στους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας συμβόλιζε την ελπίδα του σκλαβωμένου γένους για την εθνική του 

απελευθέρωση. Κατά τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις κορίτσια από κάθε γειτονιά 

συγκροτούν παρέες και ντυμένες με τις γραφικότατες τοπικές φορεσιές χορεύουν τοπικούς 

χορούς, επισκέπτονται σπίτια και την Κυριακή των Βαΐων, μετά τη θεία Λειτουργία στην 

Πλατεία του χωριού χορεύουν τον Τρανό Χορό. 

1.7.3. Δήμος Ασκίου 

Ο Δήμος Ασκίου δημιουργήθηκε το 1997 με την εφαρμογή του σχεδίου Ιωάννης 

Καποδίστριας και αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλονερίου, Ναμάτων, 

Γαλατινής, Εράτυρας, Πελεκάνου και Σισανίου, πρώην κοινότητες και αντίστοιχους 

οικισμούς. 

Οι οικισμοί του Δήμου βρίσκονται στις δυτικές πλαγιές του Ασκίου όρους. Το όρος 

Άσκιο ή Σινιάτσικο, με υψόμετρο 2.111μ., είναι από τα κυριότερα βουνά του Νομού Κοζάνης. 

Πετρώδες και γυμνό από την ανατολική και νότια πλευρά όπου βρίσκεται η Σιάτιστα, η 

Γαλατινή και η Εράτυρα, διαθέτει στη δυτική πλευρά αρκετή βλάστηση, ιδιαίτερα στον οικισμό 

Νάματα αλλά και στο Σισάνι. 

Ο δήμος καταλαμβάνει μια έκταση 196,8 χιλιάδες στρέμματα με ποσοστό 

δασοκάλυψης 8,79% (17,9 χιλιάδες στρέμματα). Οι κορυφές του Ασκίου είναι ενταγμένες στο 

δίκτυο προστασίας NATURA 2000 σε μια έκταση 79.300 στρεμμάτων. Στις φυσικές ομορφιές 

του βουνού περιλαμβάνονται το εξωκλήσι του Αγίου Μάρκου, το μονοπάτι Νάματα - Σισάνι - 

Βλάστη 20 χιλιόμετρα, το σπήλαιο Αγιότρυπα ή σπήλαιο του Αϊ Λιά στην Εράτυρα στη θέση 

Ισιώματα, το οποίο έχει διάδρομο 50 μέτρα, μια μικρή λίμνη και υπέροχους σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες, ενώ υπάρχουν και κάποιες μικρότερες σπηλιές με ωραίο διάκοσμο στη Γαλατινή.  

 - 16 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 6.315 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001. 

 

 Εικόνα 5: Χάρτης δήμου Ασκίου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Η περιοχή του Ασκίου, με την πλούσια θρησκευτική παράδοση, τα πολυποίκιλα 

πολιτιστικά δρώμενα και τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα που διαθέτει, μπορεί να 

αναχθεί σε ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό στο Νομό Κοζάνης και ευρύτερα στη Δυτική 

Μακεδονία.  

H Γαλατινή κατοικείται από τα πανάρχαια χρόνια όπως αποδεικνύεται από τα ίχνη 

φρουρίου στη θέση Καστρέλλι. Οι κάτοικοι ασχολούνται παραδοσιακά με τη γουνοποιία, ενώ 

πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά τους σε εθνικούς αγώνες, ιδιαίτερα στο Μακεδονικό 

Αγώνα. Από τα γνωστότερα έθιμα της περιοχής είναι ο «Χορός της Ρόκας», την Τρίτη μέρα 

του Πάσχα που συμβολίζει τον αποχαιρετισμό των ανδρών που άλλοτε έφευγαν για να 

δουλέψουν ως χτίστες σε ξένα μακρινά μέρη.  

Η Εράτυρα είναι γνωστή για τα πολλά αρχοντικά, χτισμένα σύμφωνα με μια ιδιαίτερη 

τοπική λαϊκή παράδοση. Σημαντικός είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο κέντρο του 

οικισμού, κτισμένος το 1844, που διαθέτει το μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο στο ιερό του και 

πολύ ωραίες παλιές αγιογραφίες. Γύρω από την Εράτυρα υπάρχουν διάσπαρτα ίχνη από 

αρχαίους τειχισμένους οικισμούς και πλήθος άλλων αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν 
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την ύπαρξη οργανωμένων οικισμών με ανεπτυγμένη οικιστική οργάνωση και εύρωστη 

οικονομία. Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια που οδηγούν στο όρος Άσκιο, με ιδιαίτερης 

σημασίας αυτό που οδηγεί προς το εξωκλήσι του Αγίου Μάρκου. Λίγο έξω από την Εράτυρα, 

ανεβαίνοντας προς το Άσκιο, στην παλαιά και εγκαταλειμμένη Μονή του Αγίου Αθανασίου 

λειτουργεί Δημοτικός Ξενώνας, ενώ η εκκλησία της Μονής, η οποία διαθέτει ιδιαίτερα ωραίο 

ξυλόγλυπτο τέμπλο, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναπαλαίωσης. 

Σε απόσταση 5,5 χλμ. από την Εράτυρα βρίσκεται ο οικισμός του Πελεκάνου, όπου 

έχουν βρεθεί αρχαία τείχη στο λόφο με την εκκλησία του Αϊ Γιώργη. 

Το Σισάνι, γνωστό για τα φασόλια του, βρίσκεται σε πολύ ωραία τοποθεσία και 

απέχει 55χιλ από την Κοζάνη.  

Τέλος, σε απόσταση 14 περίπου χλμ. από την Εράτυρα βρίσκεται ο οικισμός των 

Ναμάτων, ωραιότατο χωριό στους πρόποδες του Ασκίου όρους, με πολύ γραφικά σπίτια και 

εξαιρετικό κλίμα. Η ίδρυση του χωριού χάνεται στο μεσαίωνα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1320μ. 

και η βασική ασχολία των κατοίκων είναι η νομαδική μεγαλοκτηνοτροφία.  

Όσον αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου, αυτές περιλαμβάνουν: Καρναβάλι την 

Πρωτοχρονιά, το Κάψιμο Κλαδιαριών τις Αποκριές, το Χορό της Ρόκας την 3η μέρα του 

Πάσχα, Γιορτή Φέτας, τα Γαλατινιώτικα και Γιορτή Κρασιού.  

1.7.4. Δήμος Βελβεντού 

Το Βελβεντό, κωμόπολη της Δυτικής Μακεδονίας, 33 χιλιόμετρα ΝΑ της Κοζάνης, 

είναι κτισμένο στους πρόποδες των Πιερίων και σε υψόμετρο 450 μ. Στα πόδια της 

κωμόπολης, που την αγκαλιάζει το πράσινο του πανέμορφου βουνού και ο κάμπος με τις 

ροδακινιές και τις μηλιές, απλώνεται η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. 

Είναι παλιός οικισμός, με γραφικά στενά, παραδοσιακό χρώμα, πέτρινα σπίτια με 

όμορφους κήπους, παλιούς νερόμυλους, εκκλησίες και πολλά νερά. Συνδεδεμένοι με το 

Βελβεντό είναι οι μικροί οικισμοί της Αγίας Κυριακής, του Παλαιογρατσάνου, του 

Καταφυγίου και του Πολυφύτου, σπαρμένοι στα Πιερία. 
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 Εικόνα 6: Χάρτης δήμου Βελβεντού 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Η ιστορία του Βελβεντού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Του "Βασιλάρα η ράχη", το 

"Κάστρο της Γρατσάνης" και το "Παλαίκάστρο" είναι τρεις αρχαιολογικοί τόποι που 

στοιχειοθετούν την οργανωμένη ζωή από τη νεολιθική εποχή (4500 π.χ.) ως και τους 

Βυζαντινούς χρόνους ενώ τα πάμπολλα μεταβυζαντινά και νεότερα μνημεία μαρτυρούν την 

αδιάλειπτη παρουσία και δράση των κατοίκων στην περιοχή μέχρι σήμερα. 

Στο Βελβεντό. μια κατ' εξοχήν αγροτική περιοχή, λειτουργούν δύο αγροτικοί 

συνεταιρισμοί, ο ΑΣΕΠΟΠ και η ΔΗΜΗΤΡΑ, που ασχολούνται με την επεξεργασία και 

προώθηση ροδάκινων και μήλων, τα οποία παράγονται στον αρδευόμενο κάμπο. Επίσης 

λειτουργεί πρότυπος Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών που παράγει και πουλά 

νοστιμότατες και χωρίς συντηρητικά μαρμελάδες και γλυκά από φρούτα εποχής, καθώς και 

είδη χειροτεχνίας. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Βελβεντού υπάρχουν 74 εκκλησίες και μεταξύ αυτών 

ορισμένες αποτελούν λαμπρά Βυζαντινά μνημεία. Κατά την παράδοση, το Βελβεντό ήταν ο 

τόπος στον οποίο οι Βυζαντινοί άρχοντες που αποσύρθηκαν από τα εγκόσμια, ήρθαν και 

θεμελίωσαν ναούς για να μονάσουν. 

Τα Πιερία (υψόμ. 2.196 μ.), ένα από τα ομορφότερα βουνά της χώρας μας, κατοικία 

των Μουσών, υψώνονται επιβλητικά πάνω από το Βελβεντό. Καλυμμένα στο μεγαλύτερο 

μέρος τους από έλατα και πεύκα, έχουν μια πανέμορφη αλπική ζώνη, χιονισμένη τους 6 

μήνες του χρόνου. 

Οδικό χαλικοστρωμένο δίκτυο οδηγεί από το Βελβεντό στην Κατερίνη και σε χωριά 

της Ημαθίας. Διάσπαρτοι γραφικοί οικισμοί σφύζουν από ζωή τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα 

τέσσερα ορειβατικά καταφύγια παρουσιάζουν σημαντική κίνηση επισκεπτών - ορειβατών όλο 

το χρόνο. Από τα Πιερία περνά το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4. 
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Τρία χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βελβεντού, στα ριζά των Πιερίων, μια από τις 

ομορφότερες φυσικές περιοχές της Δυτ. Μακεδονίας, το "Σκεπασμένο", αποτελεί πρόκληση 

για τους φυσιολάτρες. Επιβλητικός καταρράκτης, μικρές λιμνούλες, πλατανεώνες, πανύψηλο 

φαράγγι και όμορφα μονοπάτια δημιουργούν ένα σύνολο που ο επισκέπτης θα λατρέψει. 

Στο φράγμα της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου λειτουργεί ένας από τους 

σπουδαιότερους υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της χώρας. Δίπλα στη μεγάλη γέφυρα που 

τέμνει τη λίμνη (μήκους 1372 μ.) δραστηριοποιείται ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης με ποικίλες 

ναυταθλητικές δραστηριότητες όλες τις εποχές του χρόνου. Στη λίμνη μπορεί κανείς να 

ψαρέψει, να κολυμπήσει και να κατασκηνώσει. 

Το Πνευματικό Κέντρο και ο Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού σηκώνουν το βάρος μιας 

διαρκούς πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Μουσική μπάντα, θεατρικά και χορευτικά 

τμήματα, κινηματογραφική λέσχη και τμήματα φωτογραφίας και ζωγραφικής, έκδοση μηνιαίας 

εφημερίδας και βιβλίων καθώς και κύκλοι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αποτελούν μερικές από 

τις δράσεις αυτών των φορέων που στελεχώνονται κυρίως από νεολαία. 

Στο Βελβεντό επίσης λειτουργεί πρότυπη Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη . 

Οι αθλητικές δραστηριότητες της νεολαίας καλύπτονται από τη λειτουργία του 

Αθλητικού συλλόγου και εκφράζονται στο σύγχρονο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. 

1.7.5. Δήμος Βερμίου 

Ο Δήμος Βερμίου βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το Δ. Πτολεμαΐδας, 

συνδέεται με την Παραβεγορίτιδα οδό και κατ’ επέκταση με την Εγνατία Οδό και συνορεύει με 

τους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Φλώρινας. 

Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 4.851 κατοίκους με έκταση 187.153 στρ. Βασικό του 

χαρακτηριστικό είναι η γειτνίαση του με το ΒΔ όγκο του όρους Βέρμιο το οποίο αποτελεί και 

τμήμα του Δήμου. 

Χαρακτηριστικό του προϊόν είναι τα περίφημα μήλα Πύργων και Μεσόβουνου. 
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 Εικόνα 7: Χάρτης δήμου Βερμίου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Στο δημοτικό διαμέρισμα Κομνηνών υπάρχουν 13 παρεκκλήσια στα περίχωρα, 

χτισμένα σε γύρω λόφους και στο Βέρμιο, καθώς και η ορεινή περιοχή "Παρχάρια", ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών με δάση, πηγές με κρυστάλλινο 

νερό προερχόμενο από τα σπλάχνα του όρους Βέρμιο και αρκετές παραθεριστικές κατοικίες. 

Επίσης η περιοχή αυτή αποτελεί πέρασμα για δραστηριότητες όπως ορεινή ποδηλασία και 

μηχανοκίνητο τουρισμό στο δρόμο προς το Σέλι, όπου πευκοδάση εναλλάσσονται με 

καταπράσινα λιβάδια και ομαλές πλαγιές. 

Στην περιοχή αναβιώνει το έθιμο "Μαμώ(γ)εροι": Ακόμα ένα έθιμο βγαλμένο μέσα 

από την ποντιακή παράδοση. Αποτελεί μία μυσταγωγία γεμάτη συμβολισμούς όπου 

κορυφώνεται με τον τελετουργικό χορό των Μομώγερων. Κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας και κάτω από το βάρος του οθωμανικού ζυγού, οι σκλαβωμένοι Πόντιοι μέσα 

από τον αλληγορικό αυτό χορό, ανύψωναν το ηθικό των συμπατριωτών τους αλλά και τους 

προετοίμαζαν για τον ξεσηκωμό χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Συμμετέχουν τα 

εξής πρόσωπα: Χορευτική ομάδα 12 ατόμων (Μωμόεροι), Μουσικοί, Νύφη, Διάβολοι, Γριά, 

Γιατρός, Δικαστής και ένας Γέρος. Όλοι οι παραπάνω είναι άντρες και επί τουρκοκρατίας τους 

Μωμόερους αναπαριστούσαν μεταμφιεσμένοι αντάρτες που με τον τρόπο αυτό κατέβαιναν 

στα χωριά και περνούσαν ή μαθαίνανε διάφορες πληροφορίες. Στα δρώμενα συμμετείχαν και 

Τούρκοι χωρίς να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Το έθιμο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του 

δωδεκαήμερου, δηλαδή, από τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων έως τα Φώτα. 
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Το Δ.Δ. Μεσοβούνου έχει χαρακτηρισθεί Μαρτυρική Κοινότητα για τα 265 άτομα που 

εκτελέστηκαν κατά την Γερμανική Κατοχή. To 1941 οι Γερμανοί σκότωσαν ή έκαψαν 

ζωντανούς 157 κατοίκους και το 1944 άλλους 108 και έκαψαν το χωριό.  

Το Δ.Δ. Πύργων έχει χαρακτηρισθεί Μαρτυρική Κοινότητα. Την άνοιξη του 1944 οι 

Γερμανοί αφάνισαν τους Πύργους σκοτώνοντας ή καίγοντας ζωντανούς 350 ανθρώπους, 

στην πλειοψηφία γυναικόπαιδα ακόμη και αβάφτιστα μωρά. Το χωριό καταστράφηκε 

ολοσχερώς από εμπρησμό και ερημώθηκε για αρκετό διάστημα και όταν ορισμένοι κάτοικοι 

επέστρεψαν ήταν πολύ λιγότεροι από πριν. Στη περιοχή υπάρχει Οικολογικό πάρκο 5.000 

στρεμμάτων περίπου, περιοχή ενταγμένη στο "NATURA 2000", αξιόλογης χλωρίδας και 

πανίδας. 

1.7.6. Δήμος Ελίμειας 

Ο δήμος Ελίμειας είναι ένας από τους μικρούς δήμους του νομού και εκτείνεται στην 

περιοχή μεταξύ της τεχνητής λίμνης του Αλιάκμονα και της Κοζάνης. Έχει έδρα την 

κωμόπολη Κρόκος και σε αυτόν ανήκουν τα δημοτικά διαμερίσματα Άνω και Κάτω Κώμης, 

Καισαρειάς, Σπάρτου, Κοντοβουνίου και Αμυγδαλέας.  

 

 Εικόνα 8: Χάρτης δήμου Ελίμειας 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Η περιοχή που καταλαμβάνει ο δήμος βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Ελίμειας, εξ 

ού και το όνομα, ενώ σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η Καισαρειά με το πλούσιο ρωμαϊκό 

και βυζαντινό παρελθόν. Θέσεις με αρχαιολογικό ενδιαφέρον βρέθηκαν επίσης στην Άνω 

Κώμη. Η περιοχή σήμερα είναι γνωστή για την καλλιέργεια του κρόκου, που δίνει το όνομά 

του και στην πρωτεύουσα του δήμου. 
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1.7.7. Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη 

Ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Ν. Κοζάνης, κατέχει 

σημαντικότατη γεωγραφική θέση, αφού βρίσκεται στο μέσο του οδικού-βιομηχανικού άξονα 

Κοζάνης - Πτολεμαΐδας. Προήλθε από την συνένωση των τεσσάρων πρώην κοινοτήτων 

Λιβερών , Μαυροδενδρίου, Ποντοκώμης και Σιδερών με συνολικό πληθυσμό 3.630 

κατοίκους και έκταση 112.071στρ. 

Και στα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα οι κάτοικοι μέχρι την ανταλλαγή των 

πληθυσμών στο σύνολό τους, ήταν Τούρκοι. Στη θέση τους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν 

οικογένειες ξεριζωμένων Ελλήνων από τη Σεβάστεια, την Αργυρούπολη, την Τραπεζούντα, 

την Προύσα, τη Σαφράμπολι, τη Νικομήδεια, τη Λιβερά, τον Καύκασο, το Μετέν, όλες 

περιοχές του Πόντου και της Μ.Ασίας.  

Βασικό χαρακτηριστικό του Δήμου είναι η έντονη παρουσία της ΔΕΗ με τα ορυχεία 

και τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος , όπου παράγεται το 75% του συνόλου της 

ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας. Το γεγονός αυτό πέρα από τις σοβαρές αλλαγές που 

επέφερε στη δομή της οικονομίας προκάλεσε και σοβαρή αλλοίωση και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

 

 Εικόνα 9: Χάρτης δήμου Δημητρίου Υψηλάντη 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Στο Δήμο ανήκει το χωριό Κτενά, ένας εγκαταλειμμένος οικισμός από το 1973,  όπου 

λειτουργούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κτηνοτρόφων του Σιδερά, με ερειπωμένα πέτρινα 

σπίτια και την συντηρημένη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς 

όλων των καταγόμενων από τα Κτενά κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου.. 

Τα Λιβερά είναι ένα μικρό χωριό στημένο σε ορεινή περιοχή δυτικά της Ποντοκώμης. 

Ο οικισμός καταστράφηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατά το Φεβρουάριο του 1944 και 

κτίσθηκε ξανά το 1951-53. Κύρια απασχόληση των κατοίκων τη γεωργία και κτηνοτροφία. 
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Επίσης υπάρχει και το δάσος αρκεύθων ΒΑ του οικισμού και είναι ενταγμένο στον εθνικό 

κατάλογο του δικτύου Natura. 

Έδρα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη είναι το Μαυροδένδρι. Γνωστό από τα χρόνια 

της τουρκοκρατίας ως Κάραγατς (Μαύρο Δένδρο) εποικήθηκε με την ανταλλαγή των 

πληθυσμών το 1923 από πολλές προσφυγικές οικογένειες. Περιοχή εκτεθειμένη στους 

βόρειους ανέμους με αποτέλεσμα πολύ ψυχρό κλίμα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες την 

περίοδο του χειμώνα. Σήμερα παρουσιάζει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα με σκοπό τη 

διαφύλαξη και την προβολή των ποντιακών εθίμων. Αξιόλογη φυσική ομορφιά αποτελεί η 

φυσική λίμνη που έχει δημιουργηθεί σε ανενεργό λατομείο εδώ και πολλά χρόνια σε 

απόσταση 7 χλμ. από την Κοζάνη. 

Στην Ποντοκώμη έχει βρεθεί τειχισμένος οικισμός σε λόφο του Ασκίου και πόλη 

ρωμαϊκών χρόνων που ανασκάπτεται. Οικισμός κτισμένος με ρυμοτομικό σχέδιο, δρόμοι 

πλατιοί, πλατεία μεγάλη, διαμορφωμένα πάρκα και καλαίσθητες μονοκατοικίες. Στην κεντρική 

εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος η καμπάνα είναι φερμένη από τον Πόντο, το χωριό 

Μουζαράτ.  

Τα Σιδερά είναι ορεινός οικισμός που κάηκε ολοκληρωτικά το Φεβρουάριο του 1944 

από τους Γερμανούς. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και 

παράγουν αγνά κτηνοτροφικά προϊόντα όπως γάλα και τυρί. Μεγάλη έκταση κατέχει το δάσος 

που υπάρχει ΝΔ του οικισμού. 

1.7.8. Δήμος Ελλησπόντου 

Ο Δήμος Ελλησπόντου βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του Νομού Κοζάνης και προήλθε από 

τη συνένωση 2 Δήμων και 7 Κοινοτήτων. Ο συνολικός πληθυσμός του είναι 10.735 κάτοικοι. 

Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 337.992 στρέμματα. Είναι ημιορεινός Δήμος. Με βάση 

τις κλίσεις του εδάφους ανήκει στη Ζώνη II (ποσοστό κάλυψης 27% και κλίσεις εδάφους από 

55 έως 15%). Το μέσο υψόμετρο των οικισμών είναι 620m. Έδρα του Δήμου είναι η πρώην 

Κοινότητα Κοιλάδας. Μέσα στα όρια του Δήμου διαπερνά η Εγνατία Οδός ανοίγοντας νέες 

προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου.  

Από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, μεγάλο ποσοστό ασχολείται με τον 

πρωτογενή τομέα και το υπόλοιπο ασχολείται με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Τα 

κυριότερα προϊόντα της περιοχής είναι σιτηρά, τεύτλα, πατάτες, καλαμπόκι. 

Στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ορυκτών 

Πρώτων Υλών. Συγκεκριμένα έντονη είναι η παρουσία κοιτασμάτων λιγνίτη, λευκών 

μαρμάρων στον Πολύμυλο, έγχρωμων διακοσμητικών πετρωμάτων στο Δρέπανο και στην 

Ακρινή και αδρανών υλικών στο Δρέπανο, στην Κοιλάδα και αλλού. 
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 Εικόνα 10: Χάρτης δήμου Ελλησπόντου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Άγιος Δημήτριος: Η ονομασία του χωριού κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν 

"Τοπτσιλάρ" και μετονομάστηκε κατά το 1927. Από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που 

αποκαλύφθηκαν, συμπεραίνεται ότι υπήρχε οικισμός από της εποχής των χρόνων του Μ. 

Αλεξάνδρου. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών κατά το 1923 αποκαταστάθηκαν στο 

χωριό πρόσφυγες, κυρίως Πόντιοι από την Τραπεζούντα και τη Νικομήδεια και λιγότερο 

Θράκες. Η Μονή του Αγ. Ιωάννη Βαζελώνα, που είναι η αρχαιότερη Μονή του Πόντου και 

κτήτορας της Παναγίας Σουμελά βρίσκεται στους γραφικούς πρόποδες του Βερμίου όρους και 

σε απόσταση 4 km πάνω από το χωριό Αγ. Δημήτριος. 

Ακρινή: (Ινέοβα, Ινόμπασι) Αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή τοποθετούν την 

ύπαρξη οικισμών στην περιοχή αυτή από των ελληνιστικών χρόνων και μάλιστα από το 2° αϊ. 

π.Χ..Ο Αγ. Γεώργιος στη σπηλιά Ακρινής: υπήρχε από τουρκοκρατίας στη σπηλιά Ακρινής. Οι 

Τούρκοι το κρατούσαν, πίστευαν στα θαύματα του Αγ. Γεωργίου και όταν το 1923 

αποχωρούσαν, παρακάλεσαν να μην καταστραφεί. Υπάρχει η διάδοση ότι ακούγονται 

ψαλμωδίες.  

Ρυάκιο: (Μουρανλί) Από διάφορα αντικείμενα που βρέθηκαν κατά καιρούς σε 

διάφορες τοποθεσίες του χωριού, μερικά από τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο Κοζάνης, 

συνάγεται ότι υπήρχε οικισμός από τους Μεγαλεξανδρινούς χρόνους ή και προγενέστερους, 

που συνέχισε και σε επόμενες εποχές.  

Βοσκοχώρι:(Τσιοπανλί) Από τα θεμέλια Παλαιοχριστιανικής εκκλησίας 

συμπεραίνεται ότι υπήρχε Χριστιανικός οικισμός από τα προ του 5ου αι., χρόνια που πρέπει 

να λειτουργούσε μέχρι τα χρόνια της άλωσης της περιοχής από τους Τούρκους. Η εκκλησία 

με διακοσμημένο ψηφιδωτό δάπεδο ανακαλύφθηκε το 1935 
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1.7.9. Δήμος Καμβουνίων 

Ο ορεινός Δήμος Καμβουνίων βρίσκεται στα Νότια του Ν. Κοζάνης και το όνομά του 

το πήρε από την αντίστοιχη ονομασία του όρους Καμβούνια. Ο Δήμος αποτελείται από τρία 

δημοτικά διαμερίσματα και δύο οικισμούς: το Δ.Δ Τρανοβάλτου με τους οικισμούς Φρούριο 

και Λαζαράδες, το Δ.Δ Μικροβάλτου και το Δ.Δ Ελάτης.  

 

 Εικόνα 11: Χάρτης δήμου Καμβουνίων 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Ο Δήμος Καμβουνίων έχει στα όριά του αρκετά ενδιαφέροντα εκκλησιαστικά μνημεία. 

Από τα πιο σπουδαία είναι η Ιερά Μονή Ζιδανίου κτισμένη κατά τη διάρκεια της 

τουρκοκρατίας, η οποία φιλοξενεί θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, η Ιερά Μονή Αγ. 

Νικάνορος Ζάβορδας με τη μεγάλη της βιβλιοθήκη και την πλούσια συλλογή ιστορικών 

κειμηλίων.  

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος αποτελεί το δάσος στο Δ.Δ Ελάτης το οποίο απλώνεται 

στην Ν.Δ πλευρά του όρους Καμβούνια και στις βόρειες πλαγιές της κορυφογραμμής 

Βουνάσα (υψ.1460) - Μαυρολίθαρο (υψ.1364) - Πρ. Ηλίας (υψ.903).  

1.7.10. Δήμος Κοζάνης 

Η  Κοζάνη  [4] είναι  η  πρωτεύουσα  του  ομώνυμου  νομού.   
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Εκτός από πρωτεύουσα νομού και επαρχίας  είναι έδρα της  Περιφέρειας Δ. 

Μακεδονίας, του εφετείου, της  Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας  και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με  έντονη  ζωή και  

ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.  

Είναι  κτισμένη  σε  υψόμετρο  720μ.  στους  πρόποδες  του  όρους  Βερμίου  και  

στη  νότια  πλευρά  της  αντικρίζει  την  εύφορη  κοιλάδα του  Αλιάκμονα. Το  κλίμα  είναι 

ηπειρωτικό  με  κρύους  χειμώνες, χιόνια και  ζεστά  καλοκαίρια. Η  ευρύτερη  περιοχή  είναι  

πλούσια  σε  αποθέματα  λιγνίτη,  χρωμίτη,  αμιάντου  και  διαφόρων  άλλων.   Η  θέση  της  

πόλης  είναι  σε  τέτοιο  σημείο  που  την καθιστά  συγκοινωνιακό  κόμβο  που  συνδέει  την 

 Μακεδονία  με  την  Ήπειρο  και  τη  Θεσσαλία. Η  κατασκευή  της  νέας  Εγνατίας μείωσε  

την  απόσταση  προς  τα  μεγάλα  αστικά  κέντρα  και  διευκόλυνε  την  πρόσβαση  

επισκεπτών  και  επενδυτών.  

 

 Εικόνα 12: Χάρτης δήμου Κοζάνης 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Τα δημοτικά διαμερίσματα που αποτελούν τον δήμο Κοζάνης είναι: 

• Δ.Δ. Κοζάνης (Κοζάνη, Αγία Κυριακή, Γηροκομείο, Ιερά Μονή Αναλήψεως, 

Σπινάρης) 

• Δ.Δ. Αλωνακίων (Αλωνάκια) 

• Δ.Δ. Ανθότοπου (Ανθότοπος) 

• Δ.Δ. Αργίλου (Άργιλος) 

• Δ.Δ. Βατερού (Βατερό) 

• Δ.Δ. Εξοχής (Εξοχή) 

• Δ.Δ. Καλαμιάς (Καλαμιά) 

• Δ.Δ. Καρυδίτσας (Καρυδίτσα) 
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• Δ.Δ. Κοίλων (Καρδιά, Κοίλα, Μελίσσια) 

• Δ.Δ. Λευκόβρυσης (Λευκόβρυση) 

• Δ.Δ. Λευκοπηγής (Λευκοπηγή) 

• Δ.Δ. Λυγερής (Λυγερή) 

• Δ.Δ. Μεταμορφώσεως (Μεταμόρφωση) 

• Δ.Δ. Νέας Νικόπολης (Νέα Νικόπολη) 

• Δ.Δ. Ξηρολίμνης (Ξηρολίμνη) 

• Δ.Δ. Οινόης (Οινόη) 

• Δ.Δ. Πετρανών (Πετρανά, Αεροδρόμιο, Σχολές ΟΑΕΔ, Τσέλικας) 

• Δ.Δ. Πρωτοχωρίου (Πρωτοχώρι) 

• Δ.Δ. Πτελέας (Πτελέα) 

• Δ.Δ. Σκήτης (Σκήτη, Κοκκιναράς) 

• Δ.Δ. Χαραυγής (Νέα Χαραυγή) 

Η πόλη είναι γνωστή για την συνεισφορά της στην ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, και 

ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δουλεύει στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια της Δ.Ε.Η., που 

παράγουν ηλεκτρισμό με πρώτη ύλη το λιγνίτη. Άλλα προϊόντα της περιοχής είναι τα 

μάρμαρα, ο κρόκος, φρούτα, κρασιά και διάφορα εξειδικευμένα βιοτεχνικά είδη. Κάθε 

Σεπτέμβριο στην περιοχή Κοίλα, Κοζάνης, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, 

γίνεται η εμπορική έκθεση, όπου συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα έμποροι από την Ελλάδα 

αλλά και από άλλα κράτη των Βαλκανίων. 

1.7.11. Δήμος Μουρικίου 

Γεωγραφικά ο Δήμος Μουρικίου βρίσκεται βορειοδυτικά του Δήμου Κοζάνης και 

δυτικά του Δήμου Πτολεμαϊδας. Είναι νεοσύστατος Δήμος με έδρα το Δ.Δ. Εμπορίου 

συνολικής έκτασης 112.058 στρ. και πληθυσμού 6.227 κατοίκων. Η έδρα του Δήμου 

Μουρικίου (Εμπόριο) απέχει από την έδρα του Δ. Πτολεμαϊδας (πόλη της Πτολεμαϊδας) 13 

Km. 
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 Εικόνα 13: Χάρτης δήμου Μουρικίου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Αποτελείται από τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα.:  

Άρδασσας (με τον Οικισμό της Κρυόβρυσης) με πληθυσμό 1.201 κατοίκους και 

έκταση 37.851 στρ.  

Αναρράχης, με πληθυσμό 1.151 κατοίκους και έκταση 30.447 στρ.  

Εμπορίου, με πληθυσμό 922 κατοίκους και έκταση 14.952 στρ.  

Μηλοχωρίου, με πληθυσμό 796 κατοίκους και έκταση 13.072 στρ.  

Φούφα, με πληθυσμό 827 κατοίκους και έκταση 16.006 στρ.  

Η περιοχή του Δ. Μουρικίου χαρακτηρίζεται από τα πυκνά δάση τα οποία κρύβουν 

πολλές εκπλήξεις στον κάθε επισκέπτη τους. Νερά που αναβλύζουν από φυσικές πηγές 

ανάμεσα σε βρύα και βράχους σχηματίζουν φυσικές λεκάνες νερού και μικρούς καταρράκτες.  

1.7.12. Δήμος Νεάπολης 

Ο Δήμος Νεάπολης ανήκει στο Νομό Κοζάνης, απέχει 50 χλμ. από την πόλη της 

Κοζάνης και 30 χλμ. από την πόλη της Καστοριάς. Έχει πληθυσμό 6.780 κατοίκους, 

καταλαμβάνει έκταση 243.353 στρ. και βρίσκεται σε υψόμετρο 680 μ. 
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 Εικόνα 14: Χάρτης δήμου Νεάπολης 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Τα 20 Δημοτικά Διαμερίσματα και οι 6 οικισμοί που απαρτίζουν το Δήμο είναι οι εξής: 

1. Αηδονοχώρι-οικισμός Καλλιστράτη, 

2. Αξιόκαστρο-οικ.Κλήμα, 

3. Αλιάκμονας, 

4. Ασπρούλα-οικ.Κρυονέρι, 

5. Βελανιδιά-οικ.Στέρνα, 

6. Δρυόβουνο, 

7. Λευκοθέα, 

8. Μεσόλογγος 

9. Μολόχα 

10. Νεάπολη-οικ Μελιδόνι 

11. Πεπονιά 

12. Περιστέρα 

13. Πλατανιά 

14. Πολύλακκος 

15. Πυλωρί 
16. Σήμαντρο 

17. Σκαλοχώρι 
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18. Τραπεζίτσα-οικ.Πανάρετη 

19. Χειμερινά 

20. Χορηγός 

 

Έδρα του Δήμου είναι η Νεάπολη, κωμόπολη στο κέντρο του Δήμου, με υγιεινό 

εύκρατο κλίμα και προσφέρεται σαν ορμητήριο για θερινό, αλλά κυρίως για χειμερινό 

τουρισμό.  

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία -με σπουδαιότερες καλλιέργειες 

αυτές των καπνών και των σιτηρών, η κτηνοτροφία και το εμπόριο. 

1.7.13. Δήμος Πτολεμαΐδας 

Ο Δήμος Πτολεμαϊδας σήμερα μετά από την ψήφιση του Νόμου Καποδίστρια, 

αποτελείται από την πόλη της Πτολεμαϊδας και έντεκα μικρές κοινότητες, τις: Ασβεστόπετρα, 

Γαλάτεια, Δροσερό, Καρδιά, Κόμανο, Μαυροπηγή, Ολυμπιάδα, Προάστιο, Περδίκκα, 

Πτελεώνα, και Πεντάβρυσο, που είναι διασκορπισμένες γύρο από την πόλη. Ο Δήμος έχει 

περίπου εξήντα χιλιάδες κατοίκους και καλύπτει μια περιοχή 2.179 τ.μ.  

 

 Εικόνα 15: Χάρτης δήμου Πτολεμαίδας 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Η Πτολεμαΐδα πρωτεύουσα της Επαρχίας Εορδαίας, είναι κτισμένη σε οροπέδιο, σε 

υψόμετρο 600 μέτρων. Φέρει το όνομα του Πτολεμαίου, ενός από τους αγαπημένους 

στρατηγούς του Μέγα Αλέξανδρου και μετέπειτα ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας των 

Λαγιδών Πτολεμαίων στην Αίγυπτο.  
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Η Πτολεμαΐδα είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Περιφέρειας της Δυτικής 

Μακεδονίας και σήμερα η πόλη αποτελεί ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο. Εκτός από 

σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας παίζει 

επίσης ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην οικονομία της πόλης αλλά και στην οικονομία της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δημιούργησε 

την καινούργια πόλη, καθώς καταφθάνουν σε αυτή πρόσφυγες Έλληνες από την Ανατολική 

Θράκη, τη Μικρά Ασία και το Πόντο. Έτσι αρχίζει να συγκροτείται η νέα φυσιογνωμία της 

πόλης. Πέρα του προσφυγικού στοιχείου, μετακινούνται στη πόλη και αλλά γηγενή στοιχεία 

του Νομού Κοζάνης, καθώς και άλλες περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

μια ουσιαστική και οικονομική ανάπτυξη. Την περίοδο αυτή, συνενώνονται οι δύο οικισμοί 

μέσω ενός πρωτοποριακού σχεδίου πόλεως, δημιουργώντας έτσι το νέο οικονομικό κέντρο, 

με σύγχρονα για την εποχή εκείνη σπίτια και καταστήματα.  

Τα πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη, που υπήρχαν στην περιοχή και που άρχισαν να 

αξιοποιούνται στην δεκαετία του 50, μετέβαλλαν δραματικά την αναπτυξιακή πορεία και το 

αγροτικό χαρακτήρα της πόλης. Μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

κατασκευάσθηκαν με αποτέλεσμα σήμερα, το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να 

παράγεται στη περιοχή. Η εκβιομηχάνιση της περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα την αλματώδη 

πληθυσμιακή αύξηση της πόλης, που είχε ως συνέπεια την δημιουργία ενός σύγχρονου 

αστικού κέντρου. 

1.7.14. Δήμος Σερβίων 

Ο Δήμος Σερβίων [5] βρίσκεται στις βορειοδυτικές απολήξεις των Πιερίων όρεων και 

εκτείνεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Κοζάνης. Είναι ο πρώτος σε έκταση δήμος 

στο Νομό με 400.116 στρέμματα και τρίτος σε πληθυσμό με 13.344 κατοίκους. Διευρύνθηκε 

μετά την 1-1-1999 με την εφαρμογή του νόμου «Καποδίστριας» και συμπεριλαμβάνει τα 

περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα που βρίσκονται περιμετρικά της κοιλάδας του 

Αλιάκμονα.  
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 Εικόνα 16: Χάρτης δήμου Σερβίων 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα που αποτελούν το Δήμο Σερβίων είναι: Βόρεια της λίμνης: 

Βαθύλακκος, Μεσιανή, Ροδίτης, Λεύκαρα, Νεράιδα, Ίμερα και νότια της λίμνης: 

Πλατανόρρευμα, Καστανιά, Κρανίδια, Αυλές, Γούλες, Πολύρραχο με τον οικισμό 

Προσήλιο, Τριγωνικό, Μεταξά. Κάποια διαμερίσματα του Δήμου εμπεριέχουν οικισμούς με 

ιδιαίτερα δικά τους χαρακτηριστικά, όπως το Προσήλιο δυτικά του Πολυρράχου, ο οικισμός 

Κουβούκλια δυτικά του Ροδίτη, ο οικισμός Αύρα δυτικά των Ιμέρων, ο οικισμός Καλύβια 

Σαρανταπόρου και ο οικισμός Παλιά Λάβα. Νότια της λίμνης βρίσκεται και το Δ.Δ. των 

Σερβίων με πληθυσμό 4465 κατοίκους συνολικά (μαζί με τους οικισμούς Νέα Λάβα και Νέα 

Καστανιά που είναι μετεγκαταστημένοι στα ανατολικά των Σερβίων). 

Η πόλη των Σερβίων απέχει 26 χλμ. από την Κοζάνη, 150 χλμ. από την Θεσσαλονίκη 

και 100 χλμ. από την Λάρισα. Επίσης η οδική διαδρομή Σέρβια-Κατερίνη, μέσω Παλιάς 
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Καστανιάς και Πιερίων, είναι μόλις 65 χλμ.. Η κεντροβαρική θέση της πόλης των Σερβίων 

και η χωροθέτηση λειτουργιών του τριτογενή τομέα συντελούν στην ανάδειξη τους σε κέντρο 

άμεσης επιρροής και εξάρτησης των υπολοίπων οικισμών του Δήμου. 

Στη λεκάνη του ποταμού Αλιάκμονα δημιουργήθηκε το 1973 η τεχνητή λίμνη με το 

φράγμα του Πολυφύτου, το οποίο βρίσκεται στα όρια των Ιμέρων και του Δήμου Βελβεντού 

και κατασκευάστηκε με σκοπό τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της Δ.Ε.Η. ( 3 

μονάδες των 125 MV). Το 70% της έκτασης της λίμνης βρίσκεται στην επικράτεια του 

Δήμου Σερβίων. Η λίμνη των Σερβίων είναι ουσιαστικός παράγοντας που καθορίζει το 

χωροταξικό πλαίσιο της περιοχής και οι οικισμοί που αποτελούν την παραλίμνια ζώνη 

παρουσιάζουν λόγω της θέσης τους, σημαντικό πλεονέκτημα.  

1.7.15. Δήμος Σιάτιστας 

Η Σιάτιστα [6] είναι πόλη του νομού Κοζάνης. Βρίσκεται νοτιοδυτικά και σε απόσταση 

28 χιλιομέτρων από την πόλη της Κοζάνης, είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Βοΐου και έχει 

σήμερα (απογραφή 2001) 5.642 κατοίκους. Ως καποδιστριακός Δήμος με τα δημοτικά 

διαμερίσματα Μικροκάστρου, Παλαιοκάστρου 6.547 κατοίκους. 

Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο από 942 έως 872 μέτρων, στο βουνό 

Βέλια, που αποτελεί προέκταση της οροσειράς του Σινιάτσικου ή Ασκίου όρους. Γύρω της 

ορθώνονται γυμνές και ξηρές κορυφές, όπως ο Γρίβας Μπαλαμπάνης, Σβέρντσο, Καστράκι 

(Γκραντίσστ) και Νότια η Τσερβένα, που πίσω της προβάλλει η χιονοσκέπαστη κορυφή του 

όρους Βούρινου (Μπούρινος 1866 μ). Ο ποταμός Αλιάκμονας βρίσκεται δυτικά και σε 

απόσταση περίπου 5 χλμ.  

Το κλίμα της Σιάτιστας είναι μεσογειακό, υγιεινό και ξηρό, γιατί το έδαφος έχει αρκετή 

κλίση που επιτρέπει τα νερά της βροχής να στραγγίζουν (ασβεστολιθικά πετρώματα). Ο 

αέρας είναι καθαρός και η ομίχλη σπάνια, γιατί πνέουν ισχυρά ρεύματα αέρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Η μέση θερμοκρασία είναι 12-14°C, το καλοκαίρι κυμαίνεται μεταξύ 22-

30°C, ενώ το χειμώνα το θερμόμετρο δείχνει πολλές φορές κάτω από το μηδέν. 

Το έδαφός της είναι αργιλοασβεστώδες και αργιλοαμμώδες που ευνοεί την ανάπτυξη 

των αμπελιών αλλά οι υπόλοιπες γεωργικές καλλιέργειες είναι μικρών αποδόσεων.  
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 Εικόνα 17: Χάρτης δήμου Σιάτιστας 

 

Πηγή ΑΝΚΟ 

Ο πληθυσμός της ήταν αμιγώς ελληνικός και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως 

παρατηρεί ο Πουκεβίλ, αφομοιώθηκαν πολλές οικογένειες βλάχων, εκτός από τις τουρκικές 

αρχές που είχαν την έδρα τους στην πόλη, απ΄ όλους τους κατοίκους ομιλούνταν πάντα τα 

ελληνικά, με τη χαρακτηριστική προφορά της ντοπιολαλιάς, και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας της η Σιάτιστα φαίνεται ότι κατείχε αρκετά οικονομικά προνόμια. 

Η Σιάτιστα αν και κατέχει μια απομονωμένη θέση μέσα στη Δυτική Μακεδονία, 

αποτελεί, από το 1600 περίπου, ένα αξιόλογο βιοτεχνικό κέντρο. Οι κάτοικοί της ασχολούνται 

με την υφαντική, τη γουνοποιία, τη βαφική τέχνη και την αμπελοκαλλιέργεια. Αρχίζει 

ταυτόχρονα μια εμποροαγωγιάτικη δραστηριότητα των Σιατιστινών προς τα Γιάννενα, που με 

τον καιρό επεκτείνεται προς τα βόρεια, τη Βενετία, τη Ρωσία και περισσότερο στην Κεντρική 

Ευρώπη, τη Βουδαπέστη και τη Βιέννη. 

Έτσι φτάνει να γνωρίσει κατά το 18ο και 19ο αιώνα τεράστια οικονομική ακμή, που 

υπέστη κάποια κάμψη στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν η Αυστρία, μετά τον ατυχή πόλεμο με 

τη Γαλλία, καταστράφηκε οικονομικά και παρέσυρε στην πτώχευση και πολλούς εμπορικούς 

οίκους της Σιάτιστας. Η επαφή αυτή των Σιατιστινών με τον πολιτισμό της ελεύθερης 

Ευρώπης είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξή τους και την άνοδο 

του βιοτικού τους επιπέδου. 

Οι συνθήκες της γενικής αυτής ευημερίας συντέλεσαν και στην ανάπτυξη της τέχνης 

και προπάντων της αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής του 18ου 

αιώνα στη Σιάτιστα είναι τα αρχοντικά της, χτισμένα από περιπλανώμενες συντεχνίες 

(συνάφια) Ηπειρωτών και Μακεδόνων μαστόρων. 

 - 35 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

Στις μέρες μας οι περισσότεροι κάτοικοί της ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την 

κατεργασία της γούνας, λίγοι με την γεωργία και αμπελουργία, λιγότεροι με την κτηνοτροφία 

και με τα άλλα επαγγέλματα. 

1.7.16. Δήμος Τσοτυλίου 

Ο Δήμος Τσοτυλίου εκτείνεται στο δυτικό άκρο του Νομού Κοζάνης. Η έκταση του 

νέου Δήμου Τσοτυλίου είναι συνολικά 325.193 στρέμματα και αποτελεί το 9% του Νομού. Ο 

πληθυσμός ανέρχεται σε 5.000 κατοίκους περίπου και αποτελεί το 3% του Νομού. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κέντρο του Δήμου παρατηρείται μια σταθερότητα στον 

πληθυσμό με το πέρασμα των χρόνων, ενώ αντίθετα στους γύρω οικισμούς παρατηρείται 

έντονη μείωση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο 

πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται και οι δεκάδες οικισμοί σφύζουν από ζωή. Η 

πυκνότητα του πληθυσμού είναι 15 κάτοικοι/km ενώ ο μέσος όρος στο Νομό είναι 23,4 

κάτοικοι/km και στη χώρα 77,8 κάτοικοι/km. 

 

 Εικόνα 18: Χάρτης δήμου Τσοτυλίου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Ο Δήμος Τσοτυλίου με έδρα το Τσοτύλι συγκροτήθηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με 

τον Ν. 1416/84, από 1-1-1987 με την συνένωση επτά Κοινοτήτων και ενός οικισμού. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώθηκαν ήταν: Κοινότητα 

Τσοτυλίου (οικισμοί Τσοτυλίου & Ροκάστρου), Κοινότητα Ανθούσας (οικισμοί Ανθούσας & 

Τριάδας), Κοινότητα Ανθοχωρίου (οικισμοί Ανθοχωρίου & Φυτωκίου), Κοινότητα 

Βουχωρίνας, Κοινότητα Βροντής (οικισμοί Βροντής & Λευκαδίου), Κοινότητα Λουκομίου, 
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Κοινότητα Ομαλής (οικισμοί Ομαλής & Γλυκοκερασιάς) Κοινότητα Σταυροδρομίου και 

Οικισμός Απιδέας. 

Ο αρχικός Δήμος είχε πληθυσμό 2.234 κατοίκους και έκταση 105.932 στρέμματα. 

Ο Νέος Δήμος Τσοτυλίου με έδρα το Τσοτύλι προέκυψε από την συνένωση 

δεκαεννέα Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον Ν. 2539/97 (Ι. Καποδίστριας) από 1-1-1999. 

Οι Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν ήταν: Δήμος Τσοτυλίου και οι κοινότητες: Αγιάσματος 

(οικισμοί Αγιάσματος, Αγίων Θεοδώρων, Αχλαδιάς, Αγίας Παρασκευής & Κοιλαδίου), Αγίων 

Αναργύρων, Αυγερινού, Δαμασκηνιάς, Δάφνης, Διχειμάρρου, Δραγασιάς, Ζώνης, 

Κλεισώρειας, Κορυφής, Κριμηνίου, Λικνάδων (οικισμοί Λικνάδων & Λεύκης), Λούβρης, 

Μόρφης, Πλακίδας, Πολυκαστάνου, Ροδοχωρίου και Χρυσαυγής. 

Σε μια ιστορική αναδρομή φαίνεται ότι στα 1833 με σουλτανικό «Ιραδέ» ιδρύθηκε η 

εβδομαδιαία αγορά Τσοτυλίου γνωστή ως «Καρί παζάρ», που τελούνταν και τελείται κάθε 

Σάββατο με μεγάλη απήχηση στην ευρύτερη περιοχή. 

Το Τσοτύλι αποτελεί από το 1873 Πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της 

Δυτικής Μακεδονίας αφού εδώ και εκατόν τριάντα χρόνια περίπου λειτουργεί το Ιστορικό 

Οικοτροφείο–Γυμνάσιο η ονομαζόμενη Τσοτύλειος Σχολή. Μεγάλη η προσφορά στα 

Γράμματα αφού αποφοίτησαν από αυτό χιλιάδες μαθητές σε δύσκολους καιρούς οι οποίοι 

διέπρεψαν και διαπρέπουν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας. 

Ο Δήμος Τσοτυλίου είναι ένα γραφικότατο κομμάτι του Ν. Κοζάνης. Σε υψόμετρο από 

600 έως 1.100 μέτρα φωλιασμένος ανάμεσα στις οροσειρές Σινιάτσικο-Μπούρινο και Βόϊο-

Σμόλικα ξεδιπλώνει τις αμέτρητες πλαγιές και τις χαράδρες του σε ένα πανέμορφο τοπίο.  

Τα παραδοσιακά πετρόκτιστα χωριά στο ορεινό Βόϊο όπως η Μόρφη, ο Αυγερινός το 

Πολυκάστανο, το Κριμίνι, το Ροδοχώρι, η Χρυσαυγή και άλλα με τις απέραντες φυσικές 

ομορφιές και το υπέροχο κλίμα. Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας (17ος αιώνας) στον 

Αυγερινό με το υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο. 

Η φυσιογνωμία της περιοχής και του εδάφους είναι ποικιλόμορφη, ορεινή, λοφώδης 

με πολλές βαθιές χαραδρώσεις, με πολλές πλαγιές λιγοστές πεδινές εκτάσεις και μεγάλο 

ποσοστό δασοκάλυψης. Ως αποτέλεσμα η γεωργία εμφανίζεται σαν λιγότερο δυναμικός 

τομέας και κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα και με το ποσοστό καλλιεργούμενων εδαφών να 

είναι σημαντικά χαμηλό ειδικά στα ορεινά Δημοτικά Διαμερίσματα. Κύρια καλλιέργεια είναι τα 

σιτηρά και ο καπνός. 

Παράλληλα η κτηνοτροφία εμφανίζεται έντονα στα ορεινά Δ.Δ, όπου το ποσοστό των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι χαμηλό. Σημαντικό στοιχείο του Δήμου είναι ότι τον 

διασχίζουν οι τρεις παραπόταμοι του Αλιάκμονα, Πραμόριτσα, Βέλος και Λιμπίνι. Τα Όντρια 

όρη δεσπόζουν στην περιοχή, με καταπληκτικά φυσικά τοπία, πολύμορφα βράχια, μοναδική 

χλωρίδα και πανίδα. Αίσθηση προκαλούν οι παλιοί θρύλοι για τους λάκους που υπάρχουν 

εκεί. Τα ορεινά παραδοσιακά πετρόκτιστα χωριά, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Άνω Βοΐου, 

αποτελώντας ένα οργανωμένο οικιστικό και πολιτιστικό ιστό με οικονομικό και πολιτιστικό 

κέντρο το Τσοτύλι, κατοικούνται τα τελευταία τετρακόσια περίπου χρόνια από πληθυσμούς 
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που στην πλειοψηφία τους μετοίκησαν από την δυτική πλευρά της Πίνδου, την Ήπειρο, και 

ζούσαν λίγο με την γεωργία, περισσότερο με την κτηνοτροφία και κυρίως με την μαστορική.  

1.7.17. Κοινότητα Βλάστης 

Βλάστη, Μπλάτσι ή Βλάτσι [7], κοινότητα της επαρχίας Εορδαίας (εκκλησιαστικά 

ανήκει στη Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης). Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 1240μ. μεταξύ 

των βουνών Ασκίου (Σινιάτσικου) και Μουρικίου.  

 

 Εικόνα 19: Χάρτης κοινότητας Βλάστης 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα προπύργια του Ελληνισμού κι ένα από τα 

μεγαλύτερα κεφαλοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας. Από ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν η 

ίδρυση της Βλάστης πιθανότατα υπήρξε προ της Βυζαντινής εποχής, ως οικισμού. Η 

ανάπτυξη της άρχισε μετά το 1500 μ.Χ. από καταδιωκόμενους Χριστιανούς, Μακεδόνες και 

Βορειοηπειρώτες, που αναγκάζονταν να ανεβαίνουν σε ορεινές περιοχές, απρόσιτες από 

τους κατακτητές. Περισσότερο αναπτύχθηκε μετά τα Ορλωφικά 1770 μ.Χ. Την εποχή αυτή 

ξεθεμελιώνεται και λεηλατείται η Μοσχόπολη, ανθηρό κέντρο της περιοχής, το δεύτερο μετά 

τη Θεσσαλονίκη. Έντρομοι οι Βλάχοι κάτοικοι της και της γύρω περιοχής φεύγουν 

αναζητώντας καινούριες πατρίδες. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1769 ερημώνεται όλη η περιοχή. Ένα 

μεγάλο μέρος των κυνηγημένων, από Τουρκαλβανούς, Βορειοηπειρωτών Βλάχων 

συγκεντρώνεται στη Βλάστη. Αυτό το διαβεβαιώνουν όχι μόνο οι ιστορικοί που έγραψαν για 

τη Μοσχόπολη, αλλά και τα κειμήλια των εκκλησιών της Βλάστης, όπως το τέμπλο του Αγ. 

Νικολάου. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών ασκούσε ημινομαδική κτηνοτροφία. Η 

καταγωγή αυτών των οικογενειών ήταν κυρίως από Βλαχοχώρια της Πίνδου. 
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Λόγω του ορεινού εδάφους και των πλούσιων λιβαδιών οι Mπλατσιώτες 

ασχολήθηκαν κυρίως με την κτηνοτροφία και είχαν τα μεγαλύτερα τσελιγκάτα της Mακεδονίας. 

Παράλληλα ανέπτυξαν επαγγέλματα σχετικά με την κτηνοτροφία και έγιναν τυροκόμοι, 
υφαντουργοί, έμποροι αλλά και ξυλουργοί, κτίστες, αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, χρυσοχόοι, 

ραφτάδες κλπ. μετατρέποντας τον οικισμό σε σημαντική κωμόπολη. Ταυτόχρονα η 

ανεπάρκεια των πόρων και οι ληστρικές επιδρομές των κατακτητών ώθησαν ένα σημαντικό 

αριθμό Mπλατσιωτών να μεταναστεύσουν στα σπουδαιότερα οικονομικά αστικά κέντρα όπου 

πρόκοψαν αλλά δεν διέκοψαν τους δεσμούς τους με την πατρίδα.  

H οικονομική ακμή που γνώρισε ο οικισμός κατά τον 19ο αιώνα, όταν ο πληθυσμός 

της ξεπερνούσε τους 6.500 κατοίκους, αντανακλάται και στην αστική οργάνωση: τρία ελληνικά 

σχολεία, τρεις εκκλησίες, βιβλιοθήκη, δημαρχείο αλλά και πολυτελείς κατοικίες, διώροφα 

πέτρινα αρχοντικά. H αντίστροφη μέτρηση για την ευημερούσα Bλάστη ξεκίνησε με την αρχή 

του 20ου αιώνα: το χωριό βίωσε τις δραματικές συνέπειες της ταραγμένης εποχής του 

Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων και του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Στον 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο το χωριό κάηκε από τους Γερμανούς και στον Εμφύλιο που ακολούθησε 

εγκαταλείφθηκε τελείως από τους κατοίκους του. Περίπου οκτακόσιοι κάτοικοι επέστρεψαν το 

1950, αλλά το χωριό ακολούθησε την τραγική μοίρα όλων των ορεινών κοινοτήτων, καθώς οι 

περισσότεροι αναζήτησαν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και διαβίωσης στα αστικά 

κέντρα. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους εκατό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Ωστόσο οι Bλατσιώτες, περήφανοι για την καταγωγή τους, εξακολουθούν να κρατούν 

σταθερούς τους δεσμούς τους με την Κοινότητα και τα καλοκαίρια το χωριό ξαναζωντανεύει 

υπερβαίνοντας τους 2.000 κατοίκους. 

Η περιοχή διατηρεί σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά και αποτελεί βιότοπο 

πολλών αρπακτικών πουλιών όπως του Xρυσαετού, της Aετογερακίνας, του Φιδαετού και του 

Πετρίτη, ενώ το καλοκαίρι απαντά εκεί και ο Aσπροπάρης, ο μικρότερος από τους γύπες που 

ζουν στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η χλωρίδα της περιοχής, με μεγάλη ποικιλία 

αγριολούλουδων, που παρουσιάζει μεγάλο βοτανολογικό ενδιαφέρον λόγω του σερπεντινικού 

εδάφους. Για τους λόγους αυτούς η περιοχή έχει προταθεί να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Προστατευόμενων Περιοχών "NATURA 2000". Επιπλέον, η περιοχή του Σινιάτσικου έχει 

μεγάλη σημασία για τον πληθυσμό της αρκούδας στην οροσειρά της Πίνδου καθώς αποτελεί 

το όριο της εξάπλωσής της προς τα ανατολικά. 

1.7.18. Κοινότητα Πενταλόφου 

Ο Πεντάλοφος είναι ένα από τα ονομαστά ορεινά χωριά της Ελλάδας.  

Χτισμένος σε πέντε λόφους και δύο μαχαλάδες, μέσα στους οποίους υπάρχουν σπίτια 

χτισμένα με πελεκητή πέτρα, σχεδόν όλα διώροφα, με κεραμιδένιες ή πέτρινες στέγες, 

τριγυρισμένα από καστανιές, οξιές, κουμαριές, φτέρες και βελανιδιές. 
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 Εικόνα 20: Χάρτης κοινότητας Πενταλόφου 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Ο Πεντάλοφος χτίστηκε στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν μαζεύτηκαν στις 

απότομες βουνοπλαγιές χριστιανοί από άλλα χωριά για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. 

Από τότε το χωριό λέγεται Ζουπάνι (στην ντοπιολαλιά προφέρεται Ζιουπάνι), ένα όνομα το 

οποίο πιθανώς προήλθε από τη λέξη ζιούνα, δηλαδή το κάστανο μέσα στην αγκαθωτή του 

φούντα. Το Ζουπάνι είχε από παλιά μόνο λίγο καλλιεργήσιμο χώμα αλλά άφθονη πέτρα για 

χτίσιμο, οπότε οι Ζουπανιώτες έγιναν περίφημοι μάστορες και τεχνίτες της πέτρας, οι 
οποίοι εργάστηκαν και σε άλλες περιοχές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας και ιδιαίτερα στα 

χωριά του Πηλίου, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  

Ο Πεντάλοφος είναι το χωριό γύρω από το οποίο εξελίχθηκαν οι πρώτες σκληρές 

μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου. Και επειδή τότε ο δρόμος σταματούσε κοντά στη 

Βουχωρίνα, οι Πενταλοφίτες και οι Πενταλοφίτισσες πήγαιναν ως εκεί με τα πόδια 

φορτώνονταν τα ασήκωτα πολεμοφόδια και τα κουβαλούσαν μέσα στις λασπουριές της 

Πίνδου, μέχρι εκεί που ο ελληνικός στρατός υπερασπιζόταν τον τόπο του. Σταθμός 

ανεφοδιασμού, στρατόπεδο, νοσοκομείο, φυλακή και αργότερα, στα δύσκολα χρόνια του 

εμφυλίου, αντάρτικο καταφύγιο και τόπος εκτελέσεως των αντιφρονούντων, ο 

Πεντάλοφος είναι ένα από τα ομορφότερα αλλά και από τα πιο πονεμένα ορεινά χωριά της 

Ελλάδας.  
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1.7.19. Κοινότητα Λιβαδερού 

Η παλαιά, ίσως και η αρχική ονομασία του χωριού ήταν ¨Μόκρο¨ που βουλγαριστί 

σημαίνει ¨υγρόν¨.  

Ήταν ανέκαθεν από τα πολυπληθέστερα χωριά της περιοχής των Καμβουνίων, από 

τα πιο ορεινά, παλαιότερα δε και μέχρι τη δεκαετία του 1960 από τα πλέον δυσπρόσιτα και 

απομακρυσμένα. Η μετάβαση των κατοίκων στην αγορά των Σερβίων και η επιστροφή ήταν 

προβληματική, ιδιαίτερα δε κατά τους χειμερινούς μήνες.  

 

 Εικόνα 21: Χάρτης κοινότητας Λιβαδερού 

 

Πηγή: ΑΝΚΟ 

Στο μεγαλύτερο διάστημα της Τουρκοκρατίας ήταν ελεύθερο κεφαλοχώρι με αμιγή 

Ελληνικό πληθυσμό. Ζούσε και κινούνταν με το δικό του κόσμο και με τους δικούς του 

τρόπους. Χωριό ορεινό και άγονο σε γεωργική παραγωγή που περιοριζόταν στην καλλιέργεια 

και παραγωγή βρίζας κυρίως που δεν επαρκούσε για τη διατροφή του πληθυσμού. Ο 

βιοπορισμός τους στηριζόταν περισσότερο στην κτηνοτροφία από γιδοπρόβατα, αγελάδες και 

χοιρινά.  

Όταν ο Αλή πασάς λίγο πριν από το 1800 απέκτησε κάποιες αρμοδιότητες στο χώρο 

της Μακεδονίας κατέστησε το Λιβαδερό τσιφλίκι μαζί με τα άλλα χωριά των Καμβουνίων.  

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου 1912-1940 δεν υπήρχε στην περιοχή και στο 

χωριό καμιά ιδιαίτερη έξαρση. Λειτούργησε σχολείο, οργανώθηκε η κοινότητα αλλά η ζωή 

ήταν σκληρή. Υπήρχαν μερικά τσελιγκάτα με μεγάλα κοπάδια, αλλά ο κόσμος ζούσε μέσα 

στην ανέχεια. 

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής 1941-1944 είχαν εγκατασταθεί αρχηγεία και 

στρατιωτικές ομάδες των αντάρτικών σωμάτων του ΕΛΑΣ και η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ. 

Λειτουργούσαν εκεί Λαϊκά Δικαστήρια και ασκούνταν όλες οι εξουσίες. Το Λιβαδερό είχε γίνει 

η πρωτεύουσα της επαναστατημένης περιοχής. Οι Λιβαδεριώτες δε συμμετείχαν στο 

επαναστατικό αυτό κίνημα. Μεταγενέστερα κατά τον εμφύλιο 1946-1949, αντιτάχθηκαν 
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ενεργά κατά των ανταρτών. Από τη λήξη του ανταρτοπόλεμου και μετά, το Λιβαδερό 

παρουσιάζει μια εκρηκτική αποτίναξη. Περισσότερα από 1500 άτομα έφυγαν προς 

Αυστραλία, Ελβετία, Δυτική Γερμανία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αθήνα και Σέρβια.  

Σήμερα, μένουν μόνιμα 1.700 άτομα και ασχολούνται επαγγελματικά κυρίως με τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία και με άλλα διάφορα βοηθητικά επαγγέλματα 
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Κεφάλαιο 2                                                                     

Οι Νομαρχιακές Εκλογές 2006 

2.1. Τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Με τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 θεσπίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο 

δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη σύσταση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης είναι: 

1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι 31. 

2. Νομάρχης, τον οποίο συνεπικουρούν στο έργο του τέσσερις βοηθοί 

Νομάρχες. 

3. H Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Οι νομαρχιακές εκλογές διεξήχθησαν ταυτόχρονα και στα ίδια εκλογικά τμήματα με τις 

δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στις 15 Οκτωβρίου 2006. Η ανάδειξη των αρχών της 

δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων και την πορεία που αυτή θα ακολουθήσει. Με δεδομένο ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση συνιστά φορέα τοπικής δημοκρατίας, και μάλιστα άμεσης, είναι εύλογο οι 

εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της να έχουν σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, οι 

οποίες ζητούν άμεση και πλήρη σχετική ενημέρωση. 

Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξήχθη για την ανάδειξη: 

• Προέδρων ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων,  

• Νομαρχών και  

• Νομαρχιακών συμβούλων. 

2.2. Ο Εκλογικός Νόμος 

Η διεξαγωγή των νομαρχιακών εκλογών 2006 εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

που διέπουν την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 22/Ιούλιος 2006 [8]. Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά 

θέματα αυτής: 

Για πρώτη φορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3202/2003 (Α΄284) για τις 

εκλογικές δαπάνες. Οι διατάξεις αυτού του νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού οι 

συνδυασμοί και οι υποψήφιοι θα κληθούν να διεξάγουν έναν προεκλογικό αγώνα εντός 

συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο εγγυάται αφενός την ίση μεταχείρισή τους και 

αφετέρου και τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών τους. Στις περιπτώσεις, δε, που 

καταγγελθούν παρατυπίες υποψηφίων ή και συνδυασμών, τότε προβλέπονται βαρύτατες 

ποινές από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται για συγκεκριμένα παραπτώματα σε επίπεδο 

Περιφέρειας. 
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Επίσης, με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3345/2005 (Α' 138) έχει αρθεί η απαγόρευση 
επανεκλογής του Νομάρχη που έχει ήδη εκλεγεί δύο φορές. 

Για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή 

Επαρχείου λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής 

πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001. 

Δεν ισχύει η ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα στις δημοτικές, κοινοτικές και 

νομαρχιακές εκλογές, συνεπώς όλοι οι εκλογείς ψηφίζουν μόνο στο δήμο ή την κοινότητα, 

στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, δηλαδή όπου έχουν την 

οικογενειακή τους μερίδα 

Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι δημότες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του 

κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Οι πολίτες των λοιπών κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Εκλόγιμοι σε κάθε αιρετό αξίωμα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' 

βαθμού, είναι οι δημότες του δήμου ή της κοινότητας που έχουν τη νόμιμη ικανότητα του 

εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών το 21ο έτος της 

ηλικίας τους. Εκλόγιμοι στα αξιώματα του προέδρου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του 

νομάρχη και του νομαρχιακού συμβούλου, είναι οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων της 

περιφέρειας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν 

και έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των 

εκλογών. 

2.3. Το εκλογικό σύστημα 

Σε  όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και  σε όλες τις Ενιαίες Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις  επιτυχών  θεωρείται  ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό  

τουλάχιστον 42% του συνόλου των  εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν κανένας συνδυασμός δεν 

συγκεντρώσει αυτήν την πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη 

Κυριακή  μεταξύ των υποψηφίων Νομαρχών ή των Προέδρων των Ενιαίων Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων των δυο συνδυασμών  που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.  Επανάληψη 

της ψηφοφορίας υπάρχει και στην  περίπτωση που δύο  από τους ανακηρυχθέντες 

συνδυασμούς  ισοψηφήσουν συγκεντρώνοντας  ποσοστό 42% και πάνω. 

Η εκλογή για την ανάδειξη των  αρχών της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης από την 

πρώτη Κυριακή αποσκοπεί στην εξάλειψη φαινομένων που έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί, 

όπως η σύναψη ευκαιριακών συμμαχιών, που όπως έχει δείξει η εμπειρία δεν εξυπηρετούν 

πάντοτε την πρόοδο των τοπικών υποθέσεων και τη σταθερότητα της διοίκησης αυτών, ούτε 

επιτρέπουν τη διαμόρφωση σαφούς και εκ των προτέρων γνωστού προγραμματικού λόγου. 

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ύπαρξη ισχυρών ΟΤΑ ενόψει του 

αναβαθμισμένου θεσμικού ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν στο άμεσο μέλλον, 

συνεκτιμωμένου του ρόλου τους και ενόψει του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Άλλωστε το 
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ποσοστό αυτό δεν απαγορεύει τη σύναψη συμμαχιών που στηρίζονται σε ενιαίο 

προγραμματικό λόγο. 

Τέλος, επισημαίνεται, ότι για τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου, τα λευκά 

ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

3434/ 2006.  

2.3.1.  Κατανομή εδρών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία κατανέμονται οι έδρες ανάλογα με το ποσοστό 

του επιτυχόντος συνδυασμού αναλύεται σε κάθε περίπτωση. 

2.3.1.1. Κατανομή εδρών επιτυχόντος συνδυασμού σε ΝΑ με ποσοστό 
τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%. 

Από το σύνολο των εδρών των Νομαρχιακών Συμβουλίων τα 3/5 ανήκουν στον 

επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό 

των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο 

πρώτος συνδυασμός, καθώς και το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας, 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

Για την κατανομή των εδρών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μελών του 

νομαρχιακού  συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από τον πληθυσμό της  κάθε Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης.  

 

 Πίνακας 3: Μέλη Νομαρχιακών Συμβούλων σύμφωνα με τον πληθυσμό ΝΑ 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
(πληθυσμός) 

Αριθμός 
μελών ΝΣ 

Νομαρχιακοί 
σύμβουλοι που 
εκλέγονται από 
την πλειοψηφία 

Νομαρχιακοί 
σύμβουλοι που 

εκλέγονται από τη 
μειοψηφία 

Έως και 100.000 21 13 8 

100.001-150.000 25 15 10 

150.001-200.000 31 19 12 

200.001 και άνω 37 23 14 

Κατ΄ εξαίρεση    

ΝΑ Δωδεκανήσου 41 25 16 

ΝΑ Κυκλάδων 43 26 17 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 

Σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών 

θεωρείται ο συνδυασμός που έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των εγκύρων 

ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα. Οι 

συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του νομαρχιακού  συμβουλίου. 
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2.3.1.2. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε ΝΑ  εφόσον ο 
επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60% 

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους 

επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το σύνολο των 

εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές σε 

ολόκληρη την περιφέρεια της ΝΑ, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των 

εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου της ΝΑ, που αντιστοιχεί στα 2/5, αυξημένο κατά μία 

μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό 

μέτρο. Έτσι, το εκλογικό μέτρο για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις διαμορφώνεται σύμφωνα 

με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Πίνακας 4: Υπολογισμός Εκλογικού Μέτρου 

συνολικός αριθμός εδρών ΝΣ εκλογικό μέτρο 

21 
εψσμ* 

9 

25 
εψσμ 

11 

31 
εψσμ 

13 

37 
εψσμ 

15 

41 
εψσμ 

17 

43 
εψσμ 

18 

*εψσμ= έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας (δηλ. τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των 

συνδυασμών, εκτός του επιτυχόντα)  

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 

 

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό 

μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 

αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.  

 

• Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες 
από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο 

υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που 

απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν 

 - 46 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει 

απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα.  

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται 

κλήρωση. 

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται 

ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε 

κάθε επιλαχών συνδυασμός.  

Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι 
περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ταξινομούνται 
ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες 

έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα 

παραπάνω.  

Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο  διενεργεί κλήρωση. 

2.3.1.3. Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών 
εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%. 

Όταν ένας συνδυασμός σε ΝΑ συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η 

κατανομή των εδρών, τόσο της πλειοψηφίας όσο και των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται 

αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα: 

Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών του νομαρχιακού συμβουλίου 

πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Αυτό προκύπτει από το σύνολο των εγκύρων 

ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές σε 

ολόκληρη την περιφέρεια της ΝΑ, που διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του νομαρχιακού 

συμβουλίου της ΝΑ αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου 

του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Έτσι, το εκλογικό μέτρο για τις λοιπές ΝΑ 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 Πίνακας 5: Υπολογισμός Εκλογικού Μέτρου 

Συνολικός αριθμός εδρών ΝΣ Εκλογικό Μέτρο 

21 
σεψ* 

22 

25 
σεψ 

26 

31 
σεψ 

32 

37 
σεψ 

38 

41 σεψ 
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42 

43 
σεψ 

44 

 *σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των  συνδυασμών    

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό 

μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 

αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει 

αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το 

εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.  

• Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς 
διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα 

ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής 

τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες 

κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα 

παραπάνω. 

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται 

κλήρωση. 

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται 

ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε 

κάθε  συνδυασμός.  

• Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις 
προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το 

μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.  

Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. 

2.3.1.4. Κατανομή εδρών νομαρχιακού συμβουλίου σε περίπτωση 
ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού 

Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του 

νομαρχιακού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινομούνται 

ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαμβάνουν αντίστοιχα 

τις θέσεις του νομαρχιακού συμβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, 

εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την ίδια σειρά. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο, ούτε 

λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.  
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2.3.1.5. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών 

Οριακή περίπτωση  ισοψηφίας μπορεί να είναι η ακόλουθη: 

Να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το 

Πρωτοδικείο, ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού, και η κατανομή 

των εδρών ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω. 

2.3.2. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι 

Μετά την κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και στους επιλαχόντες συνδυασμούς, 

τακτικοί νομαρχιακοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψήφιους καθενός συνδυασμού, με 

βάση την πρώτη ψηφοφορία και σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας 

από αυτούς, κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.  

Οι υποψήφιοι Νομάρχες των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι 

επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.  

Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι 

αναπληρωματικοί με τη σειρά των ψήφων προτίμησης.  

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί 

κλήρωση.  

2.4. Αποτελέσματα Νομαρχιακών Εκλογών  

Παρακάτω παρατίθενται τα επίσημα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εσωτερικών, των Νομαρχιακών Εκλογών 2006. Για λόγους ολικής ενημέρωσης, 

πληροφόρησης του γενικού πολιτικού κλίματος και της διευκόλυνσης των συγκρίσεων 

δίνονται και κάποια στοιχεία για τα αποτελέσματα των Νομαρχιακών Εκλογών σε όλη την 

Ελλάδα. 

2.4.1. Πανελλήνια αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία δόθησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών 

στις Νομαρχιακές Εκλογές του 2006 [9] από τους 50 Ελληνικούς Νομούς οι 43 έφτασαν σε 

τελικό αποτέλεσμα και εξέλεξαν νομάρχη από την πρώτη Κυριακή ενώ οι υπόλοιπες εφτά 

πήγαν και σε δεύτερη Κυριακή. 

Από τα τελικά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι 28 Νομαρχίες εξέλεξαν Νομάρχη που 

προέρχεται και έχει τη κομματική στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιπες 22 Νομαρχίες 

εξέλεξαν Νομάρχη ο οποίος, προέρχεται και έχει τη κομματική στήριξη του ΠΑΣΟΚ και 

επιπλέον, σε δύο από αυτές, ο εκλεγμένος Νομάρχης έχει την κομματική στήριξη και του 

ΣΥΡΙΖΑ. Ο χάρτης στον οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των νομαρχιακών εκλογών 

του 2006 ακολουθεί παρακάτω. Με μπλε χρώμα δηλώνονται οι Νομαρχίες των οποίων ο 
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εκλεγμένος Νομάρχης προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και με πράσινο αυτές 

του ΠΑΣΟΚ.   

 

 Εικόνα 22: Χάρτης εκλογικών αποτελεσμάτων των Νομαρχιακών Εκλογών 
2006 

 
 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών – Singular 

Επιπλέον παρατίθενται ο πίνακας με τα συνοπτικά αποτελέσματα των νομαρχιακών 

εκλογών 2006. Με μπλε χρώμα αποτυπώνονται οι Νομαρχίες των οποίων ο εκλεγμένος 

Νομάρχης προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με πράσινο αυτές του ΠΑΣΟΚ 

και με ροζ δηλώνεται η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.   

 

 Πίνακας 6: Συνοπτικά αποτελέσματα νομαρχιών  
 

% Ενσ. Νομαρχία  Υποψήφιος % Έδρες
 
Α' Κυρ.  Αθηνών-Πειραιώς 

 
Γεννηματα Φωτεινή (Φωφη) του Γεωργίου 43,39 46 

Α' Κυρ.  Αιτωλοακαρνανίας 
 
Σώκος Ευθύμιος του Νικολάου 47,40 23 

Α' Κυρ.  Ανατολικης Αττικης 
 
Κουρης Λεωνιδας του Νικολαου 54,51 23 

Α' Κυρ.  Αργολιδος 
 
Σωτηροπουλος Βασιλειος του Νικολαου 46,16 15 
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100,00 Αρκαδιας 
 
Κωνσταντοπουλος Δημητριος του Γεωργιου 55,30 9 

Α' Κυρ.  Αρτας 
 
Παπαβασιλειου Γεωργιος του Βασιλειου 49,49 13 

Α' Κυρ.  Αχαιας 
 
Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου 50,19 23 

Α' Κυρ.  Βοιωτιας 
 
Περγαντας Κλεαρχος του Ιωαννη 52,77 15 

Α' Κυρ.  Γρεβενων 
 
Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβασίου 48,43 13 

Α' Κυρ.  Δραμας-Καβαλας-
Ξανθης  

Τατσης Κωνσταντινος του Γεωργιου 56,31 45 

Α' Κυρ.  Δυτικης Αττικης 
 
Αρκουδαρης Αριστειδης του Κωνσταντινου 48,32 19 

Α' Κυρ.  Δωδεκανησου 
 
Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου 55,79 25 

Α' Κυρ.  Εβρου-Ροδοπης 
 
Μηνόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 49,97 30 

Α' Κυρ.  Ευβοιας 
 
Μπουραντάς Αθανάσιος του Γεωργίου 42,73 23 

Α' Κυρ.  Ευρυτανιας 
 
Κοντογεωργος Κωνσταντινος του Αθανασιου 51,48 13 

Α' Κυρ.  Ζακυνθου 
 
Γάσπαρος Διονύσιος του Ιωάννη 43,91 13 

Α' Κυρ.  Ηλειας 
 
Καφύρας Χαράλαμπος του Γρηγορίου 50,91 19 

Α' Κυρ.  Ημαθιας 
 
Καραπαναγιωτιδης Κωνσταντινος του Θεοδωρου 42,48 15 

Α' Κυρ.  Ηρακλειου 
 
Σχοιναρακη-Ηλιακη Ευαγγελια του Διογενη 62,17 23 

Α' Κυρ.  Θεσπρωτιας 
 
Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου 52,31 13 

Α' Κυρ.  Θεσσαλονικης 
 
Ψωμιαδης Παναγιωτης του Χαραλαμπους 48,20 23 

Α' Κυρ.  Ιωαννινων 
 
Καχριμανης Αλεξανδρος του Γεωργιου 53,95 19 

100,00 Καρδιτσας 
 
Αλεξάκος Φώτιος του Χρήστου 52,88 11 

Α' Κυρ.  Καστοριας 
 
Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 52,94 13 

Α' Κυρ.  Κερκυρας 
 
Πενηνταρχου-Πουλημενος Στεφανος του 
Σπυριδωνος 42,42 15 

100,00 Κεφαλληνιας 
 
Γεωργατος Διονυσιος του Βλασιου 52,83 9 

Α' Κυρ.  Κιλκις 
 
Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου 43,87 13 

Α' Κυρ.  Κοζανης 
 
Δακής Γεώργιος 44,88 19 

Α' Κυρ.  Κορινθιας 
 
Ταγαράς Νικόλαος του Χρήστου 51,97 19 

Α' Κυρ.  Κυκλαδων 
 
Μπαιλας Δημητριος του Ελευθεριου 49,70 26 

Α' Κυρ.  Λακωνιας 
 
Φουρκας Κωνσταντινος του Παναγιωτη 67,45 15 

Α' Κυρ.  Λαρισας 
 
Κατσαρος Λουκας του Ευριπιδη 49,61 23 

Α' Κυρ.  Λασιθιου 
 
Στρατάκης Αντώνιος του Νικολάου 53,30 13 
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Α' Κυρ.  Λεσβου 
 
Βογιατζης Παυλος του Γεωργιου 48,36 15 

100,00 Λευκαδας 
 
Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα 53,42 8 

100,00 Μαγνησιας 
 
Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη 53,30 16 

Α' Κυρ.  Μεσσηνιας 
 
Δρακος Δημητριος του Ευσταθιου 51,26 19 

Α' Κυρ.  Πελλας 
 
Καραμάνης Μιχαήλ του Χρήστου 48,50 15 

Α' Κυρ.  Πιεριας 
 
Παπαστεργιου Γεωργιος του Θωμα 49,29 15 

Α' Κυρ.  Πρεβεζας 
 
Ιωαννου Βασίλειος  52,20 13 

Α' Κυρ.  Ρεθυμνης 
 
Παπαδακης Γεωργιος του Κωνσταντινου 59,29 13 

Α' Κυρ.  Σαμου 
 
Κάρλας Εμμανουήλ του Νικολάου 48,08 13 

100,00 Σερρων 
 
Φωτιαδης Στεφανος του Κωνσταντινου 52,75 16 

Α' Κυρ.  Τρικαλων 
 
Βλαχογιαννης Ηλιας του Γεωργιου 54,86 15 

Α' Κυρ.  Φθιωτιδας 
 
Χειμαρας Αθανασιος του Γεωργιου 52,50 19 

Α' Κυρ.  Φλωρινας 
 
Βοσκοπουλος Ιωαννης του Ζηση 51,43 13 

Α' Κυρ.  Φωκιδας 
 
Φουσεκης Νικολαος του Δημητριου 56,64 13 

Α' Κυρ.  Χαλκιδικης 
 
Ζωγραφος Αστεριος του Γεωργιου 46,62 15 

100,00 Χανιων 
 
Αρχοντάκης Γρηγόριος του Αποστόλου 52,63 13 

Α' Κυρ.  Χιου 
 
Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 56,11 13 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών – Singular 

2.4.2. Αποτελέσματα νομαρχίας Κοζάνης 

Στις εκλογές που αφορούσαν την ανάδειξη Νομάρχη Κοζάνης συμμετείχαν πέντε 

συνδυασμοί: 

• Ο Κοινωνικός Συναγερμός Νομού Κοζάνης με υποψήφιο νομάρχη τον 

Καρακουλάκη Νικόλαο που πρόσκειται στο ΛΑΟΣ 

• Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία με επικεφαλής υποψήφιο τον Μητσιάκο 
Ιωάννη που στηρίζεται από το ΚΚΕ 

• Ο Νομός Κοζάνης – Όραμα Ζωής με υποψήφιο Νομάρχη τον Γεώργιο Δακή 

υποστηριζόμενο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 

• Ο Νομός Κοζάνης Πρωταγωνιστής με υποψήφιο νομάρχη τον Ιωαννη 

Αποστολίδη που πρόσκειται στη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ 

• Ο Νομός Κοζάνης Πρώτη Γραμμή με επικεφαλής υποψήφιο τον Ιορδάνη 
Ανδρεάδη και είχε τη κομματική υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ 
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Η νομαρχία Κοζάνης σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ένας από τους δύο 

νομούς πανελληνίως, με δεύτερο το νομό Χαλκιδικής, στους οποίους οι δύο πρώτοι αντίπαλοι 

είχαν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους. Επίσης, σημειώνεται αλλαγή φρουράς στη κεφαλή 

των δύο πρώτων κομμάτων. Τα τελικά αποτελέσματα των νομαρχιακών εκλογών στον Νομό 

Κοζάνης διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 Πίνακας 7: Αποτελέσματα Νομαρχία Κοζάνης 2006 

 

Εγγεγραμμένοι: 163.522 Ψήφισαν: 124.027 Συμμετοχή: 75,85%  

Έγκυρα: 118.753 Άκυρα / Λευκά: 5.274 Έδρες: 31 

 

 Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες 

 Δακής  Γεώργιος  53.292 44,88 19 

 Ανδρεάδης Ιορδάνης  52.601 44,29 10 

 Αποστολίδης Ιωάννης 6.226 5,24 1 

 Μητσιάκος Ιωάννης 5.405 4,55 1 

 Καρακουλάκης Νικόλαος 1.229 1,03 0 

 : Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών – Singular 

  

Για άμεσες συγκρίσεις παρατίθεται ο πίνακας των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των 

Νομαρχιακών Εκλογών του 2002. 

  

 Πίνακας 8: Αποτελέσματα Νομαρχία Κοζάνης 2002 
 

 Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες 

 
Ανδρεαδης Ιορδανης 59.998 50,19 19 

 
Παπαφιλιππου Νικολαος 52.068 43,56 11 

 
Μητσιακος Ιωαννης 7.476 6,25 1 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών – Singular 
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2.4.3. Αποτελέσματα Νομαρχιακών Εκλογών 2006 ανά Δήμο και 
Εκλογικό Διαμέρισμα 

 Ακολουθούν πίνακες στους οποίους φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

Νομαρχιακών Εκλογών του 2006 ανά Δήμο και Εκλογικό Διαμέρισμα. Κάθε πίνακα ακολουθεί 

το αντίστοιχο γράφημα με τα ποσοστά που αφορούν καθένα συνδυασμό. Η επεξεργασία των 

γραφημάτων έγινε με το πρόγραμμα Microsoft Office Excell για την επεξεργασία λογιστικών 

φύλλων. 

 

 Πίνακας 9: Δήμος Αγ. Παρασκευής 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1164 961 21 940 9 37 295 43 556 

ΕΡΜΑΚΙΑΣ 743 566 20 546 1 34 186 14 311 
ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 1015 907 44 863 5 62 458 30 308 

ΣΠΗΛΙΑΣ 485 185 11 174 2 4 62 1 105 

Σύνολο Δήμου 
Αγ.Παρασκευης 3407 2619 96 2523 17 137 1001 88 1280 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 1: Δήμος Αγ. Παρασκευής – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Αγ. Παρασκευής

0.67%
5.43%

39.67%

3.49%

50.73%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 10: Δήμος Αιανής 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 785 677 18 659 3 26 383 32 215 
ΑΙΑΝΗΣ 2.240 1.805 64 1.741 33 232 543 309 624 

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 279 250 14 236 1 11 109 4 111 

ΚΤΕΝΙΟΥ 258 192 11 181 1 9 88 6 77 

ΡΟΔΙΑΝΗΣ 527 393 16 377 3 12 152 19 191 

ΡΥΜΝΙΟΥ 408 269 5 264 0 14 154 6 90 

ΧΡΩΜΙΟΥ 360 278 12 266 0 12 75 60 119 

Σύνολο Δήμου 
Αιανής 4.857 3.864 140 3.724 41 316 1.504 436 1.427 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 2: Δήμος Αιανής – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Αιανής

1.10%

8.49%

40.39%

11.71%

38.32%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 11: Δήμος Ασκίου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΓΑΛΑΤΙΝΗ 2335 1847 73 1774 31 49 1087 11 596 
ΕΡΑΤΥΡΑ 1877 1213 47 1166 6 14 502 22 622 
ΚΑΛΟΝΕΡΙ 817 525 23 502 7 12 229 6 248 

ΝΑΜΑΤΑ 327 161 12 149 1 4 80 6 58 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 863 545 20 525 8 26 251 3 237 

ΣΙΣΑΝΙΟ 599 441 20 421 0 10 221 16 174 

Σύνολο Δήμου 
Ασκίου 6818 4732 195 4537 53 115 2370 64 1935 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

 

Γράφημα 3: Δήμος Ασκίου – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Ασκίου

1.17% 2.53%

52.24%

1.41%

42.65%
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 12: Δήμος Βελβεντού 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 349 234 11 223 1 16 80 1 125 
ΒΕΛΒΕΝΤΟ 4273 2933 108 2825 13 91 1560 254 907 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 213 125 12 113 2 2 47 7 55 
ΠΟΛΥΦΥΤΟ 32 16 1 15 1 0 8 0 6 

Σύνολο Δήμου 
Βελβεντού 4867 3308 132 3176 17 109 1695 262 1093 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 4: Δήμος Βελβεντού – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Βελβεντού

0.54%
3.43%

53.37%

8.25%

34.41%
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 13: Δήμος Βερμίου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 1137 856 50 806 4 15 233 36 518 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 1517 1102 46 1056 4 26 397 20 609 

ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ 839 692 20 672 4 100 167 40 361 
ΠΥΡΓΩΝ 1083 838 34 804 6 37 311 28 422 

Σύνολο Δήμου 
Βερμίου 4576 3488 150 3338 18 178 1108 124 1910 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 5: Δήμος Βερμίου – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Βερμίου

0.54%
5.33%

33.19%

3.71%

57.22%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 14: Κοινότητα Βλάστης 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΒΛΑΣΤΗΣ 1.483 968 40 928 9 28 388 28 475 
Σύνολο 

Κοινότητας 
Βλάστης 

1.483 968 40 928 9 28 388 28 475 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 6: Κοινότητα Βλάστης– Ποσοστά Συνδυασμών 

Κοινότητα Βλάστης

0.97% 3.02%

41.81%

3.02%

51.19%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 15: Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΛΙΒΕΡΩΝ 181 155 5 150 0 4 71 2 73 
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 1600 1227 32 1195 2 36 481 56 620 
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 1634 1320 67 1253 7 112 436 94 604 

ΣΙΔΕΡΩΝ 604 324 9 315 1 12 163 12 127 
Σύνολο Δήμου 
Δημητρίου 
Υψηλάντη 

4019 3026 113 2913 10 164 1151 164 1424 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 7: Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη

0.34%
5.63%

39.51%

5.63%

48.88%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 16: Δήμος Ελίμειας 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ 570 470 22 448 2 12 207 13 214 
ΑΝΩ ΚΩΜΗ 1555 1370 63 1307 7 154 555 173 418 
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 1052 898 49 849 13 82 306 30 418 
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ 476 416 14 402 3 20 221 9 149 
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ 316 253 12 241 2 2 113 10 114 

ΚΡΟΚΟΣ 2761 2325 110 2215 12 52 1162 62 927 
ΜΗΛΕΑ 316 241 13 228 1 15 99 8 105 
ΣΠΑΡΤΟ 389 262 5 257 1 10 117 5 124 

Σύνολο Δήμου 
Ελίμειας 7435 6235 288 5947 41 347 2780 310 2469 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 8: Δήμος Ελίμειας – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Ελίμειας

0.69%

5.83%

46.75%

5.21%

41.52%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 17: Δήμος Ελλησπόντου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.449 1.015 34 981 20 47 472 40 402 

ΑΓΙΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 300 223 2 221 4 2 91 4 120 

ΑΚΡΙΝΗΣ 1.288 1.032 39 993 3 34 480 16 460 
ΑΥΓΗΣ 106 88 3 85 1 1 49 0 34 

ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ 274 209 7 202 1 0 80 3 118 
ΔΡΕΠΑΝΟΥ 1.467 1.252 35 1.217 9 50 509 15 634 

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ 664 510 20 490 3 32 231 12 212 
ΚΛΕΙΤΟΥ 1.969 1.527 52 1.475 45 25 695 29 681 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ 1.461 1.052 42 1.010 9 17 410 26 548 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 813 694 25 669 3 22 350 40 254 
ΡΥΑΚΙΟΥ 429 331 14 317 3 23 103 56 132 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ) 659 547 15 532 0 15 158 14 345 

Σύνολο Δήμου 
Ελλησπόντου 10.879 8.480 288 8.192 101 268 3.628 255 3.940 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 9: Δήμος Ελλησπόντου – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Ελλησπόντου

1.23% 3.27%

44.29%

3.11%

48.10%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 18: Δήμος Καμβουνίων 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΕΛΑΤΗΣ 862 617 20 597 6 36 248 121 186 
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 802 659 32 627 2 44 259 17 305 
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 1427 1216 55 1161 11 210 521 51 368 
Σύνολο Δήμου 
Καμβουνίων 3091 2492 107 2385 19 290 1028 189 859 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

 

Γράφημα 10: Δήμος Καμβουνίων – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Καμβουνίων

0.80%

12.16%

43.10%

7.92%

36.02%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 19: Δήμος Κοζάνης 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 5647 4847 193 4654 43 176 2253 265 1917 
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 4844 3467 141 3326 31 226 1386 280 1403 
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 5350 4485 190 4295 23 163 2184 273 1652 
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 5663 4949 235 4714 43 216 2338 288 1829 
ΑΛΩΝΑΚΙΑ 651 486 22 464 4 7 158 9 286 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 439 294 12 282 4 1 123 12 142 
ΑΡΓΙΛΟΣ 362 294 10 284 3 4 80 2 195 
ΒΑΤΕΡΟ 1032 727 28 699 4 16 396 12 271 
ΕΞΟΧΗ 200 108 0 108 1 1 83 2 21 
ΚΑΛΑΜΙΑ 545 359 12 347 21 4 214 5 103 
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ 988 892 44 848 6 42 362 31 407 

ΚΟΙΛΑ 1375 1047 55 992 12 11 531 25 413 
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ 1025 831 37 794 5 13 372 22 382 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 1467 1203 95 1108 10 25 543 138 392 
ΛΥΓΕΡΗ 334 214 13 201 1 4 133 9 54 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 793 609 34 575 8 21 272 37 237 
ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 517 371 18 353 5 6 173 11 158 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ 802 545 23 522 12 10 226 24 250 

ΟΙΝΟΗ 372 233 12 221 0 21 86 3 111 
ΠΕΤΡΑΝΑ 941 650 17 633 4 6 198 40 385 
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 1010 751 59 692 8 14 190 44 436 
ΠΤΕΛΕΑ 343 259 5 254 2 5 133 6 108 
ΣΚΗΤΗ 626 495 13 482 1 18 300 9 154 

ΧΑΡΑΥΓΗ 1382 1076 85 991 18 52 432 40 449 

Σύνολο Δήμου 
Κοζάνης 36708 29192 1353 27839 269 1062 13166 1587 11755 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 11: Δήμος Κοζάνης – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Κοζάνης

0.97%
3.81%

47.29%

5.70%

42.22%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 20: Κοινότητα Λιβαδερού 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 2339 1366 48 1318 7 42 745 96 428 
Σύνολο 

Κοινότητας 
Λιβαδερού 

2339 1366 48 1318 7 42 745 96 428 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 12: Κοινότητα Λιβαδερού– Ποσοστά Συνδυασμών 

Κοινότητα Λιβαδερού

0.53%
3.19%

56.53%

7.28%

32.47%
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 21: Δήμος Μουρικίου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ 1415 1074 31 1043 7 23 261 31 721 
ΑΡΔΑΣΣΑΣ 1477 1251 44 1207 3 138 577 25 464 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1162 865 32 833 3 27 290 34 479 

ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ 854 677 40 637 2 10 259 26 340 
ΦΟΥΦΑ 1123 764 33 731 3 7 339 31 351 

Σύνολο Δήμου 
Μουρικίου 6031 4631 180 4451 18 205 1726 147 2355 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 13: Δήμος Μουρικίου – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Μουρικίου

0.40%
4.61%

38.78%

3.30%

52.91%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 22: Δήμος Νεάπολης 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 232 142 5 137 2 2 84 0 49 
ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ 457 356 20 336 2 27 163 2 142 
ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 308 209 11 198 2 5 108 6 77 
ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ 414 242 8 234 3 1 131 4 95 
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 303 198 6 192 1 5 78 12 96 
ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ 614 453 22 431 7 20 196 5 203 
ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ 93 61 2 59 0 0 34 0 25 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ 193 106 5 101 0 0 27 0 74 
ΜΟΛΟΧΑΣ 341 228 7 221 1 4 89 1 126 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2252 1716 64 1652 11 73 785 28 755 
ΠΕΠΟΝΙΑΣ 328 207 7 200 1 3 94 6 96 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 105 80 3 77 0 0 56 2 19 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 234 165 5 160 0 3 40 2 115 

ΠΟΛΥΛΑΚΚΟΥ 185 124 7 117 0 2 49 4 62 
ΠΥΛΩΡΙΟΥ 195 131 6 125 1 6 72 1 45 
ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ 137 90 3 87 0 0 35 2 50 
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 269 186 14 172 2 6 77 7 80 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ 343 262 7 255 0 8 116 1 130 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 231 148 2 146 1 6 41 1 97 
ΧΟΡΗΓΟΥ 199 159 6 153 1 1 80 1 70 

Σύνολο Δήμου 
Νεάπολης 7433 5263 210 5053 35 172 2355 85 2406 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 14: Δήμος Νεάπολης – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Νεάπολης

0.69%
3.40%

46.61%

1.68%

47.62%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 23: Κοινότητα Πενταλόφου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ 135 43 0 43 0 0 27 2 14 
ΒΥΘΟΣ 398 196 4 192 2 2 69 28 91 
ΔΙΛΟΦΟΥ 97 50 1 49 2 4 29 0 14 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 1038 572 21 551 3 20 242 65 221 
Σύνολο 

Κοινότητας 
Πενταλόφου 

1668 861 26 835 7 26 367 95 340 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 15: Κοινότητα Πενταλόφου– Ποσοστά Συνδυασμών 

Κοινότητα Πενταλόφου

0.84%
3.11%

43.95%

11.38%

40.72%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 24: Δήμος Πτολεμαίδας 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
    

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 
(ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ) 5968 4972 216 4756 58 185 2011 296 2206 

2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 
(ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝH) 5432 4686 199 4487 39 222 1709 300 2217 

3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ. 
(ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 
5906 5073 229 4844 75 229 1930 268 2342 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 1197 1037 40 997 10 45 391 50 501 
ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 734 610 24 586 4 12 290 63 217 
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 461 385 9 376 2 29 161 2 182 
ΚΑΡΔΙΑΣ 667 606 23 583 0 32 256 24 271 
ΚΟΜΑΝΟΥ 1414 1239 66 1173 7 95 526 91 454 

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ 1029 852 45 807 12 66 310 22 397 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1140 786 42 744 3 40 187 150 364 
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 377 303 13 290 1 20 111 14 144 

ΠΕΡΔΙΚΚΑ 1970 1701 111 1590 8 31 661 82 808 
ΠΡΟΑΣΤEΙΟΥ 874 789 36 753 2 42 253 41 415 
ΠΤΕΛΕΩΝΟΣ 299 256 8 248 5 14 122 11 96 

Σύνολο Δήμου 
Πτολεμαίδας 27468 23295 1061 22234 226 1062 8918 1414 10614 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 16: Δήμος Πτολεμαίδας – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Πτολεμαίδας

1.02%
4.78%

40.11%

6.36%

47.74%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 25: Δήμος Σερβίων 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΥΛΕΣ 652 442 17 425 5 3 172 3 242 
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 789 551 25 526 3 8 293 5 217 

ΓΟΥΛΕΣ 396 266 17 249 0 8 116 8 117 
ΙΜΕΡΑ 513 384 9 375 1 5 278 2 89 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1350 755 36 719 6 38 235 24 416 
ΚΡΑΝΙΔΙΑ 898 642 27 615 2 18 231 25 339 
ΛΕΥΚΑΡΑ 386 281 4 277 20 0 158 5 94 
ΜΕΣΣΙΑΝΗ 610 413 14 399 3 5 245 6 140 
ΜΕΤΑΞΑ 1205 587 44 543 3 26 240 26 248 
ΝΕΡΑΙΔΑ 273 196 8 188 3 2 90 5 88 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ 1468 1064 52 1012 5 60 561 59 327 
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΣ 617 504 19 485 0 28 232 18 207 

ΡΟΔΙΤΗΣ 504 370 14 356 3 3 143 7 200 
ΣΕΡΒΙΑ 4268 2920 138 2782 24 286 989 166 1317 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ 568 419 25 394 3 21 73 25 272 

Σύνολο Δήμου 
Σερβίων 14497 9794 449 9345 81 511 4056 384 4313 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 17: Δήμος Σερβίων – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Σερβίων

0.87%
5.47%

43.40%

4.11%

46.15%

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 26: Δήμος Σιάτιστας 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 590 453 10 443 8 22 227 10 176 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 676 532 25 507 30 5 314 3 155 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 6196 4512 185 4327 187 254 2185 206 1495 

Σύνολο Δήμου 
Σιάτιστας 

7462 5497 220 5277 225 281 2726 219 1826

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 18: Δήμος Σιάτιστας – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Σιάτιστας

4.26% 5.32%

51.66%

4.15%

34.60% ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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 Πίνακας 27: Δήμος Τσοτυλίου 

Εκλ. Διαμέρισμα Εγγεγ. 
Σύνολο 

Ψηφίσ. 
Σύνολο 

Σύνολο 
Ακυρα 
Λευκά 

Έγκυρα 
     

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ 429 193 7 186 1 3 105 7 70 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 241 62 2 60 1 0 46 0 13 

ΑΝΘΟΥΣΗΣ 304 150 8 142 0 11 70 14 47 
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 387 224 9 215 2 4 95 5 109 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 824 453 12 441 2 1 241 37 160 
ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ 156 63 4 59 0 2 32 0 25 
ΒΡΟΝΤΗΣ 367 206 4 202 1 1 99 1 100 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 486 328 22 306 3 3 110 30 160 
ΔΑΦΝΗΣ 188 86 3 83 0 0 63 0 20 

ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 148 101 4 97 0 0 49 5 43 
ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ 229 127 2 125 0 1 98 0 26 
ΖΩΝΗΣ 324 204 16 188 0 5 98 4 81 

ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ 186 111 5 106 1 0 65 4 36 
ΚΟΡΥΦΗΣ 294 144 1 143 3 3 88 15 34 
ΚΡΙΜΗΝΙΟΥ 199 85 3 82 1 3 44 12 22 
ΛΙΚΝΑΔΩΝ 191 104 6 98 1 0 45 4 48 
ΛΟΥΒΡΗΣ 121 39 0 39 0 0 26 0 13 

ΛΟΥΚΟΜΙΟΥ 179 100 3 97 0 1 69 1 26 
ΜΟΡΦΗΣ 178 95 1 94 0 0 35 2 57 
ΟΜΑΛΗΣ 382 202 9 193 3 2 124 7 57 
ΠΛΑΚΙΔΑΣ 77 32 1 31 0 1 8 2 20 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ 405 215 12 203 1 15 122 3 62 
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 193 107 10 97 1 9 56 12 19 

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 205 98 4 94 0 2 58 0 34 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1625 1115 29 1086 6 35 575 108 362 

ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 254 164 8 156 3 2 101 9 41 

Σύνολο Δήμου 
Τσοτυλίου 8572 4808 185 4623 30 104 2522 282 1685 

Πηγή: ΝΑ Κοζάνης 

Γράφημα 19: Δήμος Τσοτυλίου – Ποσοστά Συνδυασμών 

Δήμος Τσοτυλίου

0.65% 2.25%

54.55%

6.10%

36.45% ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ

ΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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Κεφάλαιο 3                                                          

Επεξεργασία Δεδομένων 

3.1. Μεθοδολογία 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή, 

επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

παρούσας μελέτης. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των δεδομένων αυτών. 

3.1.1. Προέλευση και ταξινόμηση των δεδομένων 

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν κυρίως από τα αρχεία του 

τμήματος Πληροφορικής της ΝΑ Κοζάνης. Στην συνέχεια επεξεργάσθηκαν με το λογισμικό  

πακέτο στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων SPSS 11.0 Επιλογή και 

προέλευση των δεδομένων 

Τα δεδομένα αφορούν:  

1. Στα εκλογικά αποτελέσματα κάθε συνδυασμού ανά Δήμο και Εκλογικό 

Διαμέρισμα και προέρχονται από το τμήμα Πληροφορικής της ΝΑ Κοζάνης. 

2. Στο διαχωρισμό των Δήμων σε επαρχίες. Παρόλο που επισήμως οι 

Επαρχίες του Νομού Κοζάνης είναι τρεις, για τη καλύτερη γεωγραφική 

κατανομή των αποτελεσμάτων θεωρήθηκε ότι οι επαρχίες είναι τέσσερις και 

διασπάστηκε η επαρχία Κοζάνης και Σερβίων σε δύο.  

3. Στο διαχωρισμό των Εκλογικών Διαμερισμάτων ανάλογα με την γεωγραφική 

τους κατανομή σε περιοχές όπως Πεδινή, Ημιορεινή και Ορεινή, η εξόρυξη 

αυτών των δεδομένων βασίστηκε σε πίνακες της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας [10] 

4. Στο διαχωρισμό των Εκλογικών Διαμερισμάτων ανάλογα με το πληθυσμιακό 

τους μέγεθος σε Αγροτικές και Αστικές περιοχές, δεδομένα τα οποία 

παρελήφθησαν από πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας [10] 

5. Στο διαχωρισμό των Εκλογικών Διαμερισμάτων ανάλογα με την προέλευση 

του πληθυσμού. Είναι γνωστό ότι ο νομός δέχτηκε μεγάλο μεταναστευτικό 

ρεύμα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών το 1922. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν χωριά αμιγώς προσφυγικά, παρέμειναν περιοχές οι οποίες 

δεν δέχτηκαν καθόλου μετανάστες και έχουν γηγενή πληθυσμό και σε 

κάποια μέρη ο μεταναστευτικός πληθυσμός αναμείχθηκε με τους ντόπιους. 
Η καταγραφή αυτή αφορά προσωπική εκτίμηση που προκύπτει μετά από 
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εκτεταμένη ανάγνωση της τοπικής ιστορίας, αλλά και από πλήθος 

συζητήσεων με κατοίκους της περιοχής. 

6. Στο διαχωρισμό των Εκλογικών Διαμερισμάτων ανάλογα με το αν ανήκουν ή 

όχι σε βιομηχανική περιοχή. Αξιοσημείωτα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

εργάζεται σε βιομηχανία και κύρια στα εργοστάσια της ΔΕΗ, γεγονός με 

σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο για τις περιοχές όπου αυτό 

συμβαίνει. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους χάρτες της περιοχής. 

3.2. Ανάλυση των δεδομένων ανά κατηγορία 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών ανά κατηγορία 

δεδομένων όπως έχει ήδη αναλυθεί. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση 

του λογισμικού πακέτου στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων SPSS 11.0 

το οποίο διαχειρίζεται στατιστικές σχέσεις και εξάγει γραφήματα και ιστογράμματα ανάλογα με 

τις απαιτήσεις του χρήστη. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα επεξεργάσθηκαν ως επί τω πλείστων 

με το πακέτο για διαχείριση πινάκων Microsoft Office Excel 2003, οπότε και προέκυψαν 

γραφήματα, με κύρια μορφή τους τα ραβδογράμματα.  

3.2.1. Επαρχίες Ν. Κοζάνης 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα εκλογικά αποτελέσματα του Ν. Κοζάνης σύμφωνα 

με το διαχωρισμό τους ανά Επαρχία.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Νομαρχιακών Εκλογών για κάθε 

παράταξη ανά Επαρχία. 

 

 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Εορδαίας 14292 18058 1965 1774 298 36387 

Κοζάνης 21078 19591 2588 1993 452 45702 

Σερβίων 7524 6693 931 952 124 16224 

Βοίου 10340 8192 745 698 350 20325 

Σύνολο 53234 52534 6229 5417 1224 118638 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 38,52% προέρχεται από την επαρχία 
Κοζάνης, το 30,67% από την επαρχία Εορδαίας, το 17,13% από την επαρχία Βοίου και το 

13,68% από την επαρχία Σερβίων. 

Έπεται γράφημα στο οποίο απεικονίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό που 
αντιστοιχεί σε κάθε παράταξη ανά επαρχία. Αποτυπώνεται η πρωτοπορία του Ανδρεάδη 

στην Εορδαία που είναι και ο τόπος καταγωγής του και η αντίστοιχη του Δακή στο Βόϊο. Στις 

υπόλοιπες επαρχίες η διαφορά μεταξύ των δύο μεγάλων συνδυασμών δεν είναι μεγάλη. Τα 

δεδομένα του γραφήματος βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Γράφημα 20: Ποσοστό % των ψήφων ανά συνδυασμό και επαρχία 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Εορδαίας 39.28% 49.63% 5.40% 4.88% 0.82% 100.00% 

Κοζάνης 46.12% 42.87% 5.66% 4.36% 0.99% 100.00% 

Σερβίων 46.38% 41.25% 5.74% 5.87% 0.76% 100.00% 

Βοίου 50.87% 40.31% 3.67% 3.43% 1.72% 100.00% 
 

Παρακάτω ακολουθεί γράφημα στο οποίο καταγράφεται πόσο τοις εκατό των 
ψήφων από κάθε κόμμα ξεχωριστά λαμβάνεται από ποια επαρχία. Διαφαίνεται ότι 

μεγάλο κομμάτι της δύναμης του Καρακουλάκη προέρχεται από την επαρχία Βοίου, του 

Αποστολίδη και του Δακή από την επαρχία Κοζάνης. Τα δεδομένα του γραφήματος 

βρίσκονται στον πίνακα που έπεται αυτού. 
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Γράφημα 21: Επαρχία και ποσοστά (%) ψήφων 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Εορδαίας 26.85% 34.37% 31.55% 32.75% 24.35% 

Κοζάνης 39.59% 37.29% 41.55% 36.79% 36.93% 

Σερβίων 14.13% 12.74% 14.95% 17.57% 10.13% 

Βοίου 19.42% 15.59% 11.96% 12.89% 28.59% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 
 

3.2.2. Γεωγραφική κατανομή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων με 

γνώμονα την κατανομή αυτών σύμφωνα με τη γεωγραφική τους προέλευση. 

Παρακάτω, φαίνεται πως κατανέμονται οι ψήφοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με το αν 

αυτοί προέρχονται από ορεινή, ημιορεινή ή πεδινή περιοχή. 

 

 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Ορεινή 14339 14748 1661 1694 327 32769 

Ημιορεινή 11891 10720 1327 1189 340 25467 

Πεδινή 27004 27066 3241 2534 557 60402 

Σύνολο 53234 52534 6229 5417 1224 118638 
 

Από τα παραπάνω σύνολα προκύπτει ότι το 50,91% των ψήφων προέρχονται από 

τις πεδινές περιοχές, το 21,47% από τις ημιορεινές και το 27,62% από τις ορεινές. 

Ακολουθούν γραφήματα στα οποία φαίνονται τα ποσοστά των συνδυασμών ανάλογα με τη 
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γεωγραφική τους προέλευση και από το σύνολο των ψήφων κάθε συνδυασμού τι ποσοστό 

προέρχεται από ποιά περιοχή. Τα δεδομένα του γραφήματος βρίσκονται στον πίνακα που 

έπεται αυτού. 

Γράφημα 22: Ποσοστό (%) των ψήφων ανά συνδυασμό και γεωγραφική θέση 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Ορεινή 46.69% 42.09% 5.21% 4.67% 1.34% 100.00% 

Ημιορεινή 43.76% 45.01% 5.07% 5.17% 1.00% 100.00% 

Πεδινή 44.71% 44.81% 5.37% 4.20% 0.92% 100.00% 
 

Φαίνεται ότι ο Ανδρεάδης προηγείται στις ημιορεινές περιοχές κατά μικρό ποσοστό 

1,5%, ενώ στις πεδινές το ποσοστό των μεγάλων συνδυασμών είναι σχεδόν το ίδιο με 

ελαφρύ προβάδισμα κατά 0,1% υπέρ του Ανδρεάδη. Το προβάδισμα του Δακή της τάξης του 

4,5%, στις ορεινές περιοχές του Νομού, θεωρείται αρκετά σημαντικό συγκριτικά με τις 

προαναφερθείσες διαφορές αλλά και την καθολική επί του Νομού. 
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Γράφημα 23: Γεωγραφική θέση και ποσοστά % ψήφων 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Ορεινή 22.34% 20.41% 21.30% 21.95% 27.78% 

Ημιορεινή 26.94% 28.07% 26.67% 31.27% 26.72% 

Πεδινή 50.73% 51.52% 52.03% 46.78% 45.51% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Το αξιοσημείωτο που προκύπτει από το παραπάνω γράφημα είναι ότι ο 

Καρακουλάκης λαμβάνει σημαντικό μερίδιο της ισχύος του στις ορεινές περιοχές, και το ίδιο 

ισχύει ως ένα σημείο και για τον Δακή, ενώ το αντίστοιχο ισχυρό σημείο για τον Μητσιάκο 

είναι οι ημιορεινές περιοχές και για τον Αποστολίδη οι πεδινές. Οι τρείς πρώτοι συνδιασμοί 

παρουσιάζονται με παρόμοια διακύμανση. 

3.2.3. Πληθυσμιακό μέγεθος 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων με 

γνώμονα το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής προέλευσης.  

Παρακάτω, φαίνεται πως κατανέμονται οι ψήφοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με το αν 

αυτοί προέρχονται από αγροτικό ή αστικό πληθυσμό. 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Αγροτικός 31112 32347 3223 2963 601 70246 

Αστικός 22122 20187 3006 2454 623 48392 

Σύνολο 53234 52534 6229 5417 1224 118638 
 

Από τα παραπάνω σύνολα προκύπτει ότι το 59,21% των ψήφων προέρχονται από 

αγροτικές περιοχές, το 40,79% από αστικές. Ακολουθούν γραφήματα στα οποία φαίνονται 

τα ποσοστά (%) των συνδυασμών ανάλογα με τη προέλευση τους από αγροτικό ή 
αστικό πληθυσμό και από το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος τι ποσοστό (%) 
προέρχεται από ποια περιοχή. 

Γράφημα 24: Ποσοστό % των ψήφων ανά κόμμα και μέγεθος πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Αγροτικός 44.29% 46.05% 4.59% 4.22% 0.86% 100.00% 

Αστικός 45.71% 41.72% 6.21% 5.07% 1.29% 100.00% 
 

Στο σύνολο των ψήφων που προέρχονται από τον αγροτικό πληθυσμό το 46,05% 

που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, ανήκει στον Ανδρεάδη, το 44,3% στον Δακή, το 4,6% 

στον Αποστολίδη, το 4,2% στον Μητσιάκο, το 0,86% στον Καρακουλάκη. Αντίθετα στον 

αστικό πληθυσμό υπερέχει ο Δακής με ποσοστό 45,71% έναντι 41,72% υπέρ του Ανδρεάδη 

και ακολουθούν οι υπόλοιπες παρατάξεις με 6,21% για τον Αποστολίδη, 5,07% για τον 

Μητσιάκο και 1,29% για τον Καρακουλάκη.   

 - 79 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

Γράφημα 25: Γεωγραφική θέση και ποσοστά % των ψήφων 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Αγροτικός 58.44% 61.57% 51.74% 54.70% 49.10% 

Αστικός 41.56% 38.43% 48.26% 45.30% 50.90% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Όλοι οι συνδυασμοί εκτός του Καρακουλάκη φαίνεται ότι αντλούν την δύναμη τους 

από τον αγροτικό πληθυσμό, ιδιαίτερα ο Ανδρεάδης ο οποίος υπερέχει στον αγροτικό 

πληθυσμό έναντι του αστικού κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Τη μικρότερη διαφορά ισχύος 

μεταξύ αγροτικού και αστικού πληθυσμού έχει ο Καρακουλάκης και η διαφορά αυτή είναι 1,5 

ποσοστιαίες μονάδες υπέρ του αστικού πληθυσμού. 

3.2.4. Προέλευση του πληθυσμού 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων με 

βάση το αν η περιοχή προέλευσης αποτελείται από ντόπιο, προσφυγικό ή ανάμικτο 
πληθυσμό.  

Παρακάτω, φαίνεται πως κατανέμονται οι ψήφοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με το αν 

αυτοί προέρχονται από ντόπιο, προσφυγικό ή ανάμικτο πληθυσμό.  
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Ανάμικτος 8245 9880 1199 1003 217 20544 

Ντόπιοι 32360 28604 3968 3193 699 68824 

Πρόσφυγες 12629 14050 1062 1221 308 29270 

Σύνολο 53234 52534 6229 5417 1224 118638 
 

Από τα παραπάνω σύνολα προκύπτει ότι το 58% των ψήφων προέρχονται από 

ντόπιο πληθυσμό, το 24,68% από πρόσφυγες και το 17,32% από μικτό. Ακολουθούν 

γραφήματα στα οποία φαίνονται τα ποσοστά των συνδυασμών ανάλογα με τη πληθυσμιακή 

τους προέλευση και από το σύνολο των ψήφων κάθε συνδυασμού τι ποσοστό προέρχεται 

από ποια κατηγορία πληθυσμού. 

Γράφημα 26: Ποσοστό % των ψήφων ανά κόμμα και προέλευση πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Ανάμικτος 40.13% 48.09% 5.84% 4.88% 1.06% 100.00% 

Ντόπιοι 47.02% 41.56% 5.77% 4.64% 1.02% 100.00% 

Πρόσφυγες 43.15% 48.00% 3.63% 4.17% 1.05% 100.00% 
 
 Στις ντόπιες κοινωνίες υπερισχύει ο Δακής έναντι των υπολοίπων συνδυασμών με 

διαφορά 6% έναντι του δεύτερου συνδυασμού που είναι του Ανδρεάδη. Τα ποσοστά των 
υπολοίπων συνδυασμών είναι περίπου ίδια με τα γενικά.  
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Γράφημα 27: Ποσοστιαία ανάλυση σύμφωνα με τη προέλευση πλυθησμού 
ανά συνδυασμό 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Ανάμικτος 15.49% 18.81% 19.25% 18.52% 17.73% 

Ντόπιοι 60.79% 54.45% 63.70% 58.94% 57.11% 

Πρόσφυγες 23.72% 26.74% 17.05% 22.54% 25.16% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 Ο Ανδρεάδης λαμβάνει - αναλογικά με τους υπόλοιπους συνδυασμούς - αρκετά 

μεγάλο ποσοστό στους προσφυγικούς πληθυσμούς ενώ ταυτόχρονα έχει το μικρότερο στους 

ντόπιους. Ο Αποστολίδης δείχνει να ισχυροποιείται στους ντόπιους ενώ είναι η μοναδική 

παράταξη που λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό στον ανάμικτο πληθυσμό συγκριτικά με τον 

προσφυγικό, όπου και παίρνει τα μικρότερα ποσοστά από όλους τους άλλους συνδυασμούς. 

3.2.5. Βιομηχανική περιοχή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων με 

γνώμονα το αν η περιοχή προέλευσης είναι ή όχι βιομηχανική.  

Παρακάτω, φαίνεται πως κατανέμονται οι ψήφοι κάθε παράταξης σύμφωνα με το αν 

αυτοί προέρχονται από βιομηχανική ή όχι – βιομηχανική περιοχή. 

 

 - 82 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Βιομηχανική 27864 29013 3508 2693 623 63701 
Όχι 

βιομηχανική 25370 23521 2721 2724 601 54937 

Σύνολο 53234 52534 6229 5417 1224 118638 
 

Από τα παραπάνω σύνολα προκύπτει ότι το 53,69% των ψήφων προέρχονται από 

βιομηχανικές περιοχές, το 46,31% από μη βιομηχανικές. Ακολουθούν γραφήματα στα 

οποία φαίνονται τα ποσοστά των συνδυασμών ανάλογα με τη προέλευση τους από 
βιομηχανική ή όχι περιοχή και από το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος τι ποσοστό 
προέρχεται από ποια περιοχή. 

Γράφημα 28: Ποσοστό των ψήφων ανά κόμμα και βιομηχανική ή όχι περιοχή 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Σύνολο 

Βιομηχανική 43.74% 45.55% 5.51% 4.23% 0.98% 100.00% 
Όχι 

βιομηχανική 46.18% 42.81% 4.95% 4.96% 1.09% 100.00% 

 
Στις βιομηχανικές περιοχές υπερτερεί ο Άνδρεάδης με ποσοστό 45,55% και έπονται 

οι υπόλοιποι συνδυασμοί με 43,74% για τον Δακή, 5,51% για τον Αποστολίδη, 4,23% για τον 

Μητσιάκο και 0,98% για τον Καρακουλάκη. Στις μη βιομηχανικές περιοχές προηγείται ο Δακής 

με 46,18% έναντι του Ανδρεάδη που λαμβάνει το 42,81% των ψήφων που ανήκουν σε μη 

βιομηχανικές περιοχές του Ν. Κοζάνης. Στην συνέχεια ακολουθούν ο Μητσιάκος με 4,96% ο 

Αποστολίδης με 4,95% και ο Καρακουλάκης με 1,09%. 

 - 83 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

Γράφημα 29: Κατανομή ψηφοφόρων ανά παράταξη και βιομηχανική ή όχι 
περιοχή 

0

20

40

60

Βιομηχανική

Όχι βιομηχανικη

 
 

 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Βιομηχανική 52.34% 55.23% 56.32% 49.71% 50.90% 
Όχι 

βιομηχανική 47.66% 44.77% 43.68% 50.29% 49.10% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Η μεγαλύτερη διαφορά ποσοστού ψήφων ανά παράταξη παρατηρείται στον 

συνδυασμό του Αποστολίδη όπου οι βιομηχανικές περιοχές προηγούνται σε ποσοστό ψήφων 

κατά 12,63% έναντι του ποσοστού των ψήφων που προέρχονται από μη βιομηχανικές 

περιοχές. Στην μοναδική περίπτωση που προηγείται το ποσοστό των ψήφων των μη 

βιομηχανικών περιοχών είναι για το συνδυασμό του Μητσιάκου αλλά η διαφορά της τάξης του 

0,57% θεωρείται αμελητέα. 

3.3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων 

Στην συνέχεια τα παραπάνω αποτελέσματα επεξεργάζονται σε ποσοστιαία βάση 

ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμα και τοποθετούνται σε ενιαία γραφήματα ώστε να 

οπτικοποιηθούν οι διαφορές και οι ομοιότητες των κατηγοριών των δεδομένων. 
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3.3.1. Αποτύπωση των δεδομένων σε μικτά γραφήματα 

Ακολουθούν δύο γραφήματα – τα οποία αποτελούν διάσπαση από ένα συνολικό που 

στην ενιαία του μορφή είναι δυσανάγνωστο. Σε αυτά απεικονίζεται το επί τοις εκατό του 
συνόλου των ψήφων που λαμβάνει κάθε κόμμα ανά επαρχία και γεωγραφική θέση.  

Γράφημα 30: Ποσοστά % ψήφων ανά γεωγραφική θέση και επαρχία – (Δακής 
– Ανδρεάδης) 
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Γράφημα 31: Ποσοστά ψήφων ανά γεωγραφική θέση και επαρχία – 
(Αποστολίδης – Μητσιάκος – Καρακουλάκης) 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 7.09% 9.52% 5.91% 9.88% 5.15% 

ΚΟΖΑΝΗΣ 8.07% 9.04% 9.62% 9.75% 9.56% 

ΣΕΡΒΙΩΝ 7.04% 5.85% 8.06% 8.25% 5.80% 

Η
μι
ορ

ει
νή

 

ΒΟΙΟΥ 4.74% 3.67% 3.08% 3.40% 6.21% 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.86% 4.12% 2.50% 3.97% 1.63% 

ΚΟΖΑΝΗΣ 3.55% 3.57% 5.19% 2.20% 2.53% 

ΣΕΡΒΙΩΝ 5.57% 5.15% 6.23% 8.64% 3.51% Ο
ρε
ιν
ή 

ΒΟΙΟΥ 10.35% 7.57% 7.38% 7.14% 20.10% 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 16.89% 20.73% 23.13% 18.90% 17.57% 

ΚΟΖΑΝΗΣ 27.97% 24.69% 26.75% 24.85% 24.84% 

ΣΕΡΒΙΩΝ 1.53% 1.74% 0.66% 0.68% 0.82% Π
εδ
ιν
ή 

ΒΟΙΟΥ 4.34% 4.36% 1.49% 2.34% 2.29% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Αξιοσημείωτα είναι τα μεγάλα ποσοστά του Καρακουλάκη στις ορεινές περιοχές και 

ιδιαίτερα στο Βόϊο. Στις ίδιες περιοχές παρουσιάζεται ισχυρός και ο συνδυασμός του Δακή, 

παρατηρείται δηλαδή μία συντηρητική κατεύθυνση των ψηφοφόρων. Ο Μητσιάκος 

ισχυροποιείται στις περιοχές Εορδαίας και Σερβίων χωρίς ιδιαίτερη συμπεριφορά ως προς τη 
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γεωγραφική θέση. Υψηλά είναι τα ποσοστά του Αποστολίδη στην πεδινή περιοχή της 

Εορδαίας. 

Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου 
των ψήφων ανά γεωγραφική θέση και κατηγορία πληθυσμού, δηλαδή πχ. πόσο τοις 
εκατό των ψηφοφόρων του Δακή είναι πρόσφυγες από τις πεδινές περιοχές. 

Γράφημα 32: Ποσοστό % ψήφων ανά γεωγραφική θέση και προέλευση 
πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Ανάμικτος 1.86% 2.51% 2.66% 5.28% 1.96% 

Ντόπιοι 11.56% 8.87% 14.13% 12.02% 11.27% 
Η
μι
ορ

ει
νή

 

Πρόσφυγες 13.52% 16.70% 9.87% 13.97% 13.48% 

Ανάμικτος 0.29% 0.36% 0.31% 0.22% 0.25% 

Ντόπιοι 18.83% 16.72% 18.49% 18.37% 25.65% 

Ο
ρε
ιν
ή 

Πρόσφυγες 3.22% 3.32% 2.50% 3.36% 1.88% 

Ανάμικτος 13.34% 15.94% 16.28% 13.01% 15.52% 

Ντόπιοι 30.39% 28.86% 31.08% 28.56% 20.18% 

Π
εδ
ιν
ή 

Πρόσφυγες 6.99% 6.73% 4.67% 5.21% 9.80% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Παρατηρείται για μία ακόμη φορά η ισχυροποίηση του Καρακουλάκη στις ορεινές 

περιοχές και στον ντόπιο πληθυσμό. Το ίδιο συμβαίνει και στον προσφυγικό πληθυσμό των 

πεδινών περιοχών με τη διαφορά του ποσοστού να προέρχεται από τον ντόπιο πληθυσμό 

των πεδινών περιοχών. 

Με την ίδια λογική δημιουργήθηκε και το επόμενο γράφημα που απεικονίζει το 
ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των ψήφων ανά γεωγραφική θέση και 
βιομηχανικής ή όχι περιοχής. πχ. πόσο τοις εκατό των ψηφοφόρων του Ανδρεάδη 
προέρχονται από βιομηχανική και ορεινή περιοχή. 
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Γράφημα 33: Ποσοστό (%) ψήφων ανά γεωγραφική θέση και βιομηχανική 
περιοχή 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Βιομηχανική 9.96% 11.28% 7.75% 10.60% 9.72% 

Η
μι
ορ

ει
νή

 

Όχι-
Βιομηχανική 16.98% 16.79% 18.91% 20.68% 16.99% 

Βιομηχανική 3.75% 3.80% 4.27% 2.51% 2.37% 

Ο
ρε
ιν
ή 

Όχι-
Βιομηχανική 18.59% 16.60% 17.03% 19.44% 25.41% 

Βιομηχανική 38.64% 40.14% 44.29% 36.61% 38.81% 

Π
εδ
ιν
ή 

Όχι-
Βιομηχανική 12.09% 11.38% 7.74% 10.17% 6.70% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Για άλλη μία φορά επικυρώνεται η ισχύς του Καρακουλάκη στις ορεινές περιοχές. Το 

ότι είναι ταυτόχρονα και μη βιομηχανική περιοχή δεν παίζει κάποιο ρόλο αφού η πλειοψηφία 

των ορεινών περιοχών δεν είναι βιομηχανικές. Αξιοσημείωτο ίσως θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί το μεγάλο ποσοστό του Αποστολίδη στις βιομηχανικές – πεδινές περιοχές. 

Στο γράφημα που έπεται απεικονίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου 
των ψήφων ανά γεωγραφική θέση και προέλευση πληθυσμού. πχ. πόσο τοις εκατό 
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των ψηφοφόρων του Αποστολίδη που προέρχονται από ημιορεινή περιοχή, είναι 
αγρότες. 

Γράφημα 34: Ποσοστό (%) ψήφων ανά γεωγραφική θέση και κατηγορία 
πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Αγροτικός  21.13% 22.65% 14.96% 20.03% 21.00% 

Η
μι
ορ

ει
νή

 

Αστικός 5.81% 5.42% 11.70% 11.24% 5.72% 

Αγροτικός  16.19% 16.43% 17.82% 16.36% 9.97% 

Ο
ρε
ιν
ή 

Αστικός 6.15% 3.98% 3.48% 5.59% 17.81% 

Αγροτικός  21.13% 22.50% 18.96% 18.31% 18.14% 

Π
εδ
ιν
ή 

Αστικός 29.60% 29.03% 33.07% 28.47% 27.37% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Το ισχυρό ποσοστό του Καρακουλάκη στις ορεινές περιοχές ειδικεύεται στην 

προκειμένη περίπτωση στους αστικούς χώρους όπως είναι η Γαλατινή και η Σιάτιστα, όπου 

λαμβάνει 17,5 και 12,5% αντίστοιχα, ποσοστό πολύ μεγάλο συγκριτικά με άλλες περιοχές. 
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Ισχυρός εμφανίζεται και ο Αποστολίδης στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές με αστικό 

χαρακτήρα.  

Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου 
των ψήφων ανά επαρχία και κατηγορία πληθυσμού, δηλαδή πχ. πόσο τοις εκατό των 
ψηφοφόρων του Δακή προέρχονται από αγροτική περιοχή της επαρχίας Βοίου. 

Γράφημα 35: Ποσοστό (%) ψήφων ανά επαρχία και κατηγορία πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Εορδαίας 16.23% 21.50% 17.68% 21.01% 10.29% 

Κοζάνης 21.06% 21.39% 17.84% 17.13% 21.81% 

Σερβίων 9.35% 8.51% 8.20% 10.61% 7.11% 

Α
γρ

οτ
ικ
ός

 

Βοίου 11.80% 10.18% 8.03% 5.94% 9.89% 

Εορδαίας 10.61% 12.88% 13.87% 11.74% 14.05% 

Κοζάνης 18.53% 15.90% 23.71% 19.66% 15.11% 

Σερβίων 4.79% 4.23% 6.74% 6.96% 3.02% Α
στ
ικ
ός

 

Βοίου 7.62% 5.42% 3.93% 6.94% 18.71% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Η δύναμη του Αποστολίδη αλλά και του Μητσιάκου φαίνεται ότι βρίσκεται στον αστικό 

πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης. Ο Μητσιάκος είναι ισχυρός και στον αγροτικό πληθυσμό 

της επαρχίας Εορδαίας καθώς και στον αγροτικό πληθυσμό της επαρχίας Σερβίων. Πολύ 

ισχυρός παρουσιάζεται ο Καρακουλάκης στον αστικό πληθυσμό της επαρχίας Βοίου αλλά και 
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στον αγροτικό πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης. Οι δύο μεγάλες παρατάξεις δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις, υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των ποσοστών τους. 

Αμέσως παρακάτω δίνεται γράφημα στο οποίο απεικονίζεται το ποσοστό επί τοις 
εκατό που λαμβάνει κάθε κόμμα ανά προέλευση και κατηγορία πληθυσμού. 
Παραδείγματος χάριν, πόσο τοις εκατό επί του συνολικού αριθμού ψήφων του 
Μητσιάκου ανήκει σε ψηφοφόρους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές με 
προσφυγικό πληθυσμό. 

Γράφημα 36: Ποσοστό (%) ψήφων ανά προέλευση και κατηγορία πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Ανάμικτος 3.02% 3.42% 2.71% 1.50% 1.72% 

Ντόπιοι 31.70% 31.41% 31.98% 30.66% 22.22% 

Α
γρ

οτ
ικ
ός

 

Πρόσφυγες 23.72% 26.74% 17.05% 22.54% 25.16% 

Ανάμικτος 12.47% 15.38% 16.54% 17.02% 16.01% 

Α
στ
ικ
ός

 

Ντόπιοι 29.08% 23.04% 31.72% 28.28% 34.89% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Στις αστικές περιοχές δεν υπάρχουν αμιγώς προσφυγικά μέρη αλλά ανάμικτοι 

πληθυσμοί. Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα στους αστικούς γηγενείς 

ψηφοφόρους ο Καρακουλάκης αναδεικνύει τη μεγαλύτερη του δύναμη ενώ τα ποσοστά του 

αποδεικνύονται εξαιρετικά χαμηλά στους αγροτικούς - γηγενείς πληθυσμούς. Ανάλογη ισχύ 

παρουσιάζει και ο Αποστολίδης αλλά και ο Δακής στον αστικό και ντόπιο πληθυσμό, 

κατηγορία στην οποία ο Ανδρεάδης φαίνεται να είναι απολύτως αποδυναμωμένος. Χαμηλή 

δύναμη παρουσιάζει ο Αποστολίδης στον ντόπιο προσφυγικό πληθυσμό. 

 Έπεται γράφημα στο οποίο παρουσιάζεται το επί τοις εκατό ποσοστό του 
συνόλου των ψήφων ανά κατηγορία πληθυσμού και αν ανήκει σε βιομηχανική ή όχι 
περιοχή. Δηλαδή πόσο τοις εκατό από το σύνολο των ψήφων του Αποστολίδη 
προέρχεται από αστικό πληθυσμό σε βιομηχανική περιοχή. 
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Γράφημα 37: Ποσοστό (%) ψήφων ανά βιομηχανική ή όχι περιοχή και 
κατηγορία πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Βιομηχανική 26.40% 29.40% 24.69% 23.56% 25.41% 

Α
γρ

οτ
ικ
ός

 

Όχι 
βιομηχανικη 32.05% 32.17% 27.05% 31.14% 23.69% 

Βιομηχανική 25.94% 25.82% 31.63% 26.16% 25.49% 

Α
στ
ικ
ός

 

Όχι 
βιομηχανικη 15.61% 12.60% 16.63% 19.14% 25.41% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα ο Ανδρεάδης είναι αποδυναμωμένος σε μη 

βιομηχανικές και αστικές περιοχές, ενώ αντίθετα στις ίδιες περιοχές ο Καρακουλάκης 

ισχυροποιείται. Ο Αποστολίδης αντλεί τη δύναμη του από τον βιομηχανικό και αστικό 

πληθυσμό και οι δύο μεγάλες παρατάξεις καθώς και ο Μητσιάκος δείχνουν ισχυρά στα 

αγροτικά και μη βιομηχανικά μέρη. 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται το επί τοις εκατό ποσοστό του 
συνόλου των ψήφων ανά επαρχία και προέλευση πληθυσμού, παραδείγματος χάρη 
πόσο τοις εκατό από το σύνολο των ψηφοφόρων του Μητσιάκου προέρχονται από 
ανάμικτο πληθυσμό της επαρχίας Εορδαίας. 
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Γράφημα 38: Ποσοστό (%) ψήφων ανά επαρχία και προέλευση πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Εορδαίας 11.16% 13.29% 14.88% 11.96% 14.38% 

Κοζάνης 0.95% 1.27% 1.04% 0.59% 0.57% 

Α
νά
μι
κτ
ος

 

Σερβίων 3.38% 4.25% 3.32% 5.96% 2.78% 

Εορδαίας 7.13% 9.45% 8.12% 7.07% 4.00% 

Κοζάνης 25.20% 22.08% 32.40% 27.65% 19.61% 

Σερβίων 9.03% 7.33% 11.22% 11.33% 4.90% Ν
τό
π
ιο
ι 

Βοίου 19.42% 15.59% 11.96% 12.89% 28.59% 

Εορδαίας 8.56% 11.63% 8.54% 13.72% 5.96% 

Κοζάνης 13.45% 13.95% 8.11% 8.55% 16.75% 

Π
ρό

σφ
υγ
ες

 

Σερβίων 1.72% 1.16% 0.40% 0.28% 2.45% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Η επαρχία Βοίου αποτελείται μόνο από ντόπιο πληθυσμό. Ο Δακής δείχνει να αντλεί 

την δύναμη του από τον ντόπιο πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης, Βοίου και τον προσφυγικό 

πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης. Στα υπόλοιπα μέρη παρουσιάζει σταθερότητα χωρίς να 

υπάρχει κάποια περιοχή που να παρουσιάζεται αποδυναμωμένη. Ίδια συμπεριφορά 

σταθερότητας παρουσιάζει και ο Ανδρεάδης ο οποίος δείχνει να είναι ισχυρός στον 

 - 95 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

προσφυγικό πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης και Εορδαίας επαρχία στην οποία είναι 

δυναμωμένος και στις υπόλοιπες κατηγορίες πληθυσμού: ανάμικτο και ντόπιο. Ο Μητσιάκος 

είναι ισχυρός στον προσφυγικό πληθυσμό της επαρχίας Εορδαίας, στον ανάμικτο πληθυσμό 

της επαρχίας Σερβίων και στον ντόπιο πληθυσμό της επαρχίας Κοζάνης και Σερβίων. Στις 

δύο τελευταίες  κατηγορίες ισχυροποιείται κατά πολύ ο Αποστολίδης καθώς επίσης, και στον 

ντόπιο και ανάμικτο πληθυσμό της επαρχίας Εορδαίας. Ο Καρακουλάκης παρουσιάζει τις 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με ενδυνάμωση στο Βόϊο και αποδυνάμωση στον ντόπιο 

πληθυσμό των υπόλοιπων επαρχιών. Παρουσιάζεται ισχυρός στο προσφυγικό πληθυσμό της 

επαρχίας Κοζάνης και Σερβίων καθώς και στον ανάμικτο πληθυσμό της επαρχίας Εορδαίας 

ενώ είναι αρκετά αποδυναμωμένος στον προσφυγικό πληθυσμό της επαρχίας Εορδαίας. 

Ακολουθεί γράφημα στο οποίο παρουσιάζεται το επί τοις εκατό ποσοστό επί των 
συνολικών ψήφων σε κάθε παράταξη ανά προέλευση πληθυσμού και βιομηχανική ή 
όχι περιοχή. 

Γράφημα 39: Ποσοστό (%) ψήφων ανά βιομηχανική ή όχι περιοχή και 
προέλευση πληθυσμού 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Ανάμικτος 11.53% 14.02% 15.52% 12.07% 14.71% 

Ντόπιοι 22.46% 21.51% 27.03% 21.64% 15.77% 

Β
ιο
μη

χα
νι
κή

 

Πρόσφυγες 18.35% 19.69% 13.76% 16.01% 20.42% 

Ανάμικτος 3.96% 4.78% 3.72% 6.44% 3.02% 

Ντόπιοι 38.33% 32.93% 36.67% 37.31% 41.34% 

Ό
χι

 - 
Β
ιο
μη

χα
νι
κή

 

Πρόσφυγες 5.37% 7.05% 3.29% 6.53% 4.74% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Γενικά, τα ποσοστά των κομμάτων παρουσιάζουν μία σταθερότητα με μόνες 

αξιοσημείωτες διακυμάνσεις αυτές της υπερίσχυσης του Δακή και του Καρακουλάκη στις μη 

βιομηχανικές περιοχές με ντόπιο πληθυσμό – συμπέρασμα αναμενόμενο λόγω του ότι σε 

αυτή την κατηγορία ανήκει όλη η επαρχία Βοίου καθώς και της ανάδειξης ισχύος του 

Αποστολίδη σε βιομηχανικές περιοχές με ντόπιο πληθυσμό – δύναμη που αντλεί όπως έχει 

αποδειχτεί από την επαρχία Κοζάνης που ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. 

Έπεται ραβδόγραμμα στο οποίο απεικονίζεται το επί τοις εκατό ποσοστό του 
συνόλου των ψήφων κάθε κόμματος ανά επαρχία και βιομηχανική ή όχι περιοχή. Για 

παράδειγμα πόσο τοις εκατό από τους ψήφους που έχει λάβει ο Αποστολίδης ανήκει 
σε βιομηχανική περιοχή της επαρχίας Εορδαίας. 

Γράφημα 40: Ποσοστό (%) ψήφων ανά επαρχία και βιομηχανική ή όχι 
περιοχή 
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 ΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 

Εορδαίας 20.79% 25.35% 26.75% 25.16% 20.67% 

Β
ιο
μη

χα
νι
κή

 

Κοζάνης 31.55% 29.88% 29.57% 24.55% 30.23% 

Εορδαίας 6.05% 9.02% 4.80% 7.59% 3.68% 

Κοζάνης 8.05% 7.42% 11.98% 12.24% 6.70% 

Σερβίων 14.13% 12.74% 14.95% 17.57% 10.13% Ό
χι

 - 
Β
ιο
μη

χα
νι
κή

 

Βοίου 19.42% 15.59% 11.96% 12.89% 28.59% 

Σύνολο 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Οι επαρχίες Σερβίων και Βοϊου προκύπτει ότι δεν είναι βιομηχανικές. Ο Δακής 

παρουσιάζει καλά ποσοστά βιομηχανική περιοχή της επαρχίας Κοζάνης και όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην επαρχία Βοίου η οποία δεν είναι βιομηχανική. Ο Ανδρεάδης δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες διακυμάνσεις αν εξαιρέσει κανείς την ισχύ που δείχνει στη μη βιομηχανική περιοχή 

της επαρχίας Εορδαίας. Ο Αποστολίδης έχει τη δύναμη του στη βιομηχανική περιοχή της 

επαρχίας Εορδαίας και στη μη βιομηχανική περιοχή της επαρχίας Κοζάνης και Σερβιών. Το 

ίδιο ισχύει και για τον Μητσιάκο με επιπλέον τη μη βιομηχανική περιοχή της επαρχίας 

Εορδαίας. Ο Αποστολίδης παρουσιάζεται αποδυναμωμένος στη μη βιομηχανική περιοχή 

Εορδαίας και στην Επαρχία Βοίου. Ο Μητσιάκος είναι αποδυναμωμένος στη βιομηχανική 

περιοχή της επαρχίας Κοζάνης και φυσικά στο Βόϊο. Ο Καρακουλάκης και ο Δακής δεν έχουν 

δύναμη στη μη βιομηχανική περιοχή της Εορδαίας και ακολούθως ο Καρακουλάκης 

εμφανίζεται αποδυναμωμένος σε όλες τις μη βιομηχανικές επαρχίες εκτός, όπως είναι και 

αναμενόμενο, από την επαρχία Βοίου. 
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Κεφάλαιο 4                                                         

Ανάλυση δεδομένων 

4.1. Εισαγωγή 

Στην συνέχεια τα δεδομένα προσεγγίζονται μέσω των μεθόδων της επιστήμης της 

Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης [11], και πιο συγκεκριμένα με παράλληλη τη 

μαθηματική εφαρμογή ενός μοντέλου που αναφέρεται σε μία από τις κλασσικές μεθόδους της, 

αυτής της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες.  

Χρησιμοποιείται το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον για Τεχνικούς Υπολογισμούς, 

Mathematica και τα δεδομένα προσαρμόζονται σε κώδικα τον οποίο έχει δημιουργήσει ο 

επιβλέπων της παρούσας εργασίας Καθηγητής Δρ Ανδρέας Πετράκης.  

4.2. Ανάλυση της μεθόδου 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες [12] βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές της 

μεθόδου Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και πολλές φορές επικαλύπτεται από αυτή αλλά συχνά 

προκύπτει η ανάγκη να μελετηθεί ένας πίνακας πρωτογενών στοιχείων και να εξαχθούν 
συμπεράσματα τα οποία να μην προκύπτουν από πίνακα συμπτώσεων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι ορθότερο να χρησιμοποιείται η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες.  

Σύμφωνα με τη μέθοδο, τα δεδομένα τοποθετούνται σε πίνακα το κυρίαρχο στοιχείο 

του οποίου είναι ότι τα στοιχεία του δεν είναι αριθμοί που εκφράζουν συχνότητα αλλά 

ποσότητες, τελείως ανομοιογενείς μεταξύ τους. Οι ποσότητες αυτές ονομάζονται μεταβλητές 
– variables και τοποθετούνται στις στήλες του πίνακα. Οι γραμμές ονομάζονται σημεία – 
points.  

Από τη στιγμή που οι μεταβλητές έχουν διαφορετικές μονάδες η κάθε μία, το 

άθροισμα των στοιχείων μιας γραμμής, ή η σύγκριση των αθροισμάτων των στηλών δεν 

έχουν κανένα νόημα. Οπότε για να μελετηθεί αυτός ο πίνακας προσαρμόζεται η κάθε 

μεταβλητή στην τυπική κανονική κατανομή. Αυτό γίνεται με την κανονικοποίηση των 

τιμών της κάθε μεταβλητής, αφαιρώντας από αυτές την αντίστοιχη μέση τιμή τους και στη 

συνέχεια διαιρώντας τη διαφορά με την τυπική απόκλιση. Ο νέος κανονικοποιημένος πίνακας 

που προκύπτει διέπεται από δύο βασικές ιδιότητες: 

⇒ Για οποιαδήποτε από τις μεταβλητές το άθροισμα των στοιχείων της είναι μηδέν. 

⇒ Το άθροισμα των τετραγώνων όλων των στοιχείων του πίνακα ισούται με το 

πλήθος των παρατηρήσεων - σημείων.   

Γενικά στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες όλες οι μεταβλητές και όλες οι 

παρατηρήσεις θεωρούνται ότι έχουν την ίδια μάζα - βαρύτητα. Γι’ αυτό το λόγο ο πίνακας 

δεδομένων μετατρέπεται σε πίνακα συντεταγμένων. Καθώς ο πίνακας των δεδομένων, 
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συνήθως έχει περισσότερες γραμμές από στήλες, ο πίνακας της αδράνειας V=X’X που 

προκύπτει θα έχει διαστάσεις που συμπίπτουν με το πλήθος των μεταβλητών. 

Ο τετραγωνικός πίνακας της αδράνειας έχει όλα τα στοιχεία της διαγωνίου του ίσα με 

το πλήθος των μεταβλητών, αριθμός που ισοδυναμεί και με τη διακύμανση της κατανομής.  

Ουσιαστικά, ο πίνακας της αδράνειας αντιστοιχεί στην ανάλυση του αριθμού των 

σημείων στο χώρο του αριθμού των μεταβλητών. Ο αριθμός των μεταβλητών αντιστοιχεί σε 

ίσο αριθμό από ορθογώνιους μεταξύ τους άξονες. Με την κανονικοποίηση του αρχικού 

πίνακα δεδομένων μεταφέρεται η αρχή των συντεταγμένων 0 στο κέντρο μάζας G του 

νέφους. 

Καθώς στον κανονικοποιημένο πίνακα το άθροισμα των συντεταγμένων της κάθε 

μεταβλητής είναι ίσο με το μηδέν, στον χώρο διαστάσεων ίσο με τον αριθμό των σημείων, η 

κάθε μεταβλητή θα βρίσκεται επί ενός υποχώρου, κάθετο στο διάνυσμα με συντεταγμένες  

(1,1,1,…,1). Επίσης, καθώς το άθροισμα των τετραγώνων των σημείων ισούται με 1, κάθε 

μεταβλητή θα βρίσκεται στην επιφάνεια μίας σφαίρας με κέντρο την αρχή G=0 και με 

μοναδιαία ακτίνα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που τα δεδομένα περιλαμβάνουν τρεις 

μεταβλητές, τότε αυτές βρίσκονται επί μιας περιφέρειας, που είναι η τομή μίας σφαίρας με 

κέντρο G=0 και ακτίνα 1, με επίπεδο κάθετο στο διάνυσμα (1,1,1). 

Από τη διαγωνοποίηση του πίνακα της αδράνειας προκύπτουν οι ιδιοτιμές και τα 

ιδιοδιανύσματα του πίνακα από τα οποία εκφράζονται οι παραγοντικοί άξονες οι οποίοι ανά 

δύο δημιουργούν τα παραγοντικά επίπεδα.  

Παρόλο που οι μεταβλητές έχουν προσαρμοστεί στην τυπική κανονική κατανομή και 

βρίσκονται επί περιφέρειας με κέντρο G=0, το κέντρο μάζας τους δεν συμπίπτει με το G. Η 

θέση των μεταβλητών στον κύκλο αυτό είναι η εικόνα των συσχετίσεων. Στον κύκλο αυτό, 

όταν δύο μεταβλητές είναι κοντά η μία στην άλλη επί της περιφέρειας είναι έντονα 

συσχετισμένες μεταξύ τους. Αντίθετα, δύο μεταβλητές που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 

περίπου 90ο επί της περιφέρειας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση 

της μεταβλητής από την αρχή, αλλά η διεύθυνση που ορίζει το διάνυσμα της θέσης του. Αυτή 

η διεύθυνση βοηθά στην ερμηνεία της θέσης των σημείων ως προς τις μεταβλητές.  

4.3. Επεξεργασία των μεταβλητών 

Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων στον κατάλληλο κώδικα παρουσιάζονται 

οι κύκλοι συσχετίσεων που προκύπτουν στους οποίους απεικονίζονται οι μεταβλητές μαζί με 

τα σημεία του πρώτου παραγοντικού επιπέδου. 

Στα συγκεκριμένα διαγράμματα ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι ο οριζόντιος 

άξονας και ο δεύτερος παραγοντικός άξονας είναι ο κάθετος άξονας. Ο τρόπος ερμηνείας των 

παρακάτω διάγραμματων ανάγεται στα εξής: 
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♦ Δύο μεταβλητές οι οποίες βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη επί της περιφέρειας είναι 

έντονα συσχετισμένες μεταξύ τους, ο συντελεστής του Pearson γι’ αυτές τις μεταβλητές είναι 

μονάδα. 

♦ Δύο μεταβλητές που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο επί της περιφέρειας 

του κύκλου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ο συντελεστής του Pearson γι’ αυτές, είναι 

μηδέν.  

♦ Οι μεταβλητές οι οποίες είναι αντιδιαμετρικές επί της περιφέρειας του κύκλου είναι 

πλήρως αρνητικά συσχετισμένες και ο συντελεστής του Pearson γι’ αυτές τις μεταβλητές είναι 

μείον ένα. 

♦ Τα σημεία τα οποία είναι κοντά στην αρχή των αξόνων χαρακτηρίζουν όλες τις 

μεταβλητές, δηλαδή έχουν ουδέτερη συμπεριφορά προς όλες τις μεταβλητές.  

♦ Τα σημεία τα οποία βρίσκονται πάνω ή πάρα πολύ κοντά στις ακτίνες του κύκλου που 

εκφράζουν τις μεταβλητές, χαρακτηρίζουν την εκάστοτε μεταβλητή.  

4.3.1. Απασχόληση 

Στο σχέδιο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία και οι μεταβλητές που αφορούν 

στις βιομηχανικές ή μη βιομηχανικές περιοχές του νομού Κοζάνης στο πρώτο παραγοντικό 

επίπεδο.  

 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής:  

Μεταβλητή 1: Βιομηχανική περιοχή 
Μεταβλητή 2: Μη -  Βιομηχανική περιοχή 

 

Τα σημεία είναι: 

Σημείο 1: Καρακουλάκης 

Σημείο 2: Μητσιάκος 

Σημείο 3: Δακής 

Σημείο 4: Αποστολίδης 

Σημείο 5: Ανδρεάδης 
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 Σχήμα 1: Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο με μεταβλητές τις 
βιομηχανικές ή μη περιοχές. 
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Όπως φαίνεται και είναι αναμενόμενο οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους αφού σχηματίζουν γωνία 90ο. Τα σημεία 3 και 5 δηλαδή ο Δακής και ο Ανδρεάδης 

παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά αφού βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Το ίδιο 

συμβαίνει και για τους: Αποστολίδη, Μητσιάκο και Καρακουλάκη. Δηλαδή οι ψηφοφόροι των 

δύο μεγάλων κομμάτων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο συμβαίνει και για 

τους ψηφοφόρους των τριών μικρότερων κομμάτων.  

4.3.2. Επαρχία 

Στο σχέδιο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία και οι μεταβλητές που αφορούν 

στις επαρχίες του νομού Κοζάνης στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής:  

Μεταβλητή 1: Εορδαίας  

Μεταβλητή 2: Κοζάνης 
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Μεταβλητή 3: Σερβίων 

Μεταβλητή 2: Βοίου 

 

Τα σημεία είναι: 

Σημείο 1: Καρακουλάκης 

Σημείο 2: Μητσιάκος 

Σημείο 3: Δακής 

Σημείο 4: Αποστολίδης 

Σημείο 5: Ανδρεάδης 

 

 Σχήμα 2: Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο με μεταβλητές τις επαρχίες 
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Οι μεταβλητές 4 και 1 σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο δηλαδή οι επαρχίες 

Εορδαίας και Βοίου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα οι επαρχίες Κοζάνης και Σερβίων 

είναι αρκετά κοντά άρα έντονα συσχετισμένες και σχετικά πλησιάζει αυτό το ζευγάρι και η 

επαρχία Βοίου. Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι οι ψηφοφόροι των δύο μεγάλων 
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κομμάτων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο συμβαίνει και για τους 

ψηφοφόρους των τριών μικρότερων κομμάτων.  

4.3.3. Γεωγραφία 

Στο σχέδιο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία και οι μεταβλητές που αφορούν 

στην γεωγραφία του νομού Κοζάνης στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής:  

Μεταβλητή 1: Ημιορεινή 

Μεταβλητή 2: Ορεινή 

Μεταβλητή 3: Πεδινή 

 

Τα σημεία είναι: 

Σημείο 1: Καρακουλάκης 

Σημείο 2: Μητσιάκος 

Σημείο 3: Δακής 

Σημείο 4: Αποστολίδης 

Σημείο 5: Ανδρεάδης 
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 Σχήμα 3: Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο με μεταβλητές τη γεωγραφία 
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Στο παραπάνω παραγοντικό επίπεδο οι μεταβλητές 1 και 3 δηλαδή οι ημιορεινές και 

πεδινές περιοχές είναι έντονα συσχετισμένες και οι μεταβλητές 1 και 2, δηλαδή οι ημιορεινές 

και ορεινές περιοχές είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Για άλλη μία φορά οι ψηφοφόροι των δύο 

μεγάλων κομμάτων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο συμβαίνει και για τους 

ψηφοφόρους των τριών μικρότερων κομμάτων. 

4.3.4. Κατηγορία πληθυσμού 

Στο σχέδιο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία και οι μεταβλητές που αφορούν 

στην κατηγορία του πληθυσμού του νομού Κοζάνης στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής:  

Μεταβλητή 1: Αγροτικός 

Μεταβλητή 2: Αστικός 

 

 - 105 -



Εκλογική Συμπεριφορά Ψηφοφόρων Ν.Κοζάνης  Εύη Παπαναγιώτου  

Τα σημεία είναι: 

Σημείο 1: Καρακουλάκης 

Σημείο 2: Μητσιάκος 

Σημείο 3: Δακής 

Σημείο 4: Αποστολίδης 

Σημείο 5: Ανδρεάδης 

 

 Σχήμα 4: Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο με μεταβλητές την κατανομή 
του πληθυσμού 
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Οι μεταβλητές 1 και 2 που εκφράζουν τον αγροτικό και αστικό πληθυσμό αντίστοιχα 

είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες αφού σχηματίζουν γωνία 90ο. Οι ψηφοφόροι των δύο μεγάλων 

κομμάτων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο συμβαίνει και για τους 

ψηφοφόρους των τριών μικρότερων κομμάτων. 
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4.3.5. Προέλευση πληθυσμού 

Στο σχέδιο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα σημεία και οι μεταβλητές που αφορούν 

στην προέλευση του πληθυσμού του νομού Κοζάνης στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  

 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής:  

Μεταβλητή 1: Ανάμικτος 

Μεταβλητή 2: Ντόπιοι 
Μεταβλητή 3: Πρόσφυγες 

 

Τα σημεία είναι: 

Σημείο 1: Καρακουλάκης 

Σημείο 2: Μητσιάκος 

Σημείο 3: Δακής 

Σημείο 4: Αποστολίδης 

Σημείο 5: Ανδρεάδης 
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 Σχήμα 5: Απεικόνιση στο 1ο παραγοντικό επίπεδο με μεταβλητές την προέλευση 
του πληθυσμού 
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Οι μεταβλητές 1 και 3 δηλαδή ο ανάμικτος και ο προσφυγικός πληθυσμός αντίστοιχα 

είναι έντονα συσχετισμένες μεταξύ τους. Οι μεταβλητές 1 και 2, δηλαδή ο ανάμικτος και ο 

ντόπιος πληθυσμός, είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι οι 

ψηφοφόροι των δύο μεγάλων κομμάτων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο 

συμβαίνει και για τους ψηφοφόρους των τριών μικρότερων κομμάτων. 

 

4.4. Συμπεράσματα 

Ένα εύκολο συμπέρασμα είναι το εξής: κάποιος, ο οποίος προέρχεται από ορεινή 

περιοχή και είναι ντόπιος κατά πάσα πιθανότητα ψηφίζει Δακή. Ή ότι ο Αποστολίδης θα 

πρέπει να ενισχύσει την εκστρατεία του στις προσφυγικές περιοχές με αγροτικό πληθυσμό, 

γιατί εκεί δείχνει να είναι τελείως αποδυναμωμένος.  

Θα έπρεπε να αναφερθεί και ένα τελευταίο δεδομένο το οποίο επηρεάζει και κατά 

συνέπεια επεξηγεί μέρος της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων. Παρατίθεται, 
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πίνακας με τους έξι πρώτους υποψηφίους νομαρχιακούς συμβούλους, την παράταξη που 

τους υποστηρίζει, το σύνολο του αριθμού των ψήφων και τα στοιχεία της καταγωγής τους. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ 

Τζιμίκας Στέργιος ΠΑΣΟΚ 7888 Εμπόριο Εορδαίας Μουρικίου 

Κεχαγιάς  Φώτιος ΝΔ 7634 Ρύμνιο Κοζάνης Αιανής 

Λαμπρόπουλος  Δημήτρ. ΝΔ 7427 Λουκόμη Βοίου Τσοτυλίου 

Αποστολίδης Γεώργιος ΠΑΣΟΚ 7147 Αμυγδαλιά Κοζάνης Ελίμειας 

Σουμελίδης Αλέξανδρος ΠΑΣΟΚ 6957 Ανατολικό Εορδαίας Βερμίου 

Αποστολίδου Κυριακή ΝΔ 6567 Δρέπανο Κοζάνης Ελλησπόντου

 

 Στην επαρχία Εορδαίας ο συνδυασμός του Ανδρεάδη έλαβε συνολικά 18.058 

ψήφους. Ο υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος Τζιμίκας Στέργιος του οποίου η καταγωγή 

προέρχεται από την επαρχία Εορδαίας έλαβε 7.888 ψήφους. Αν υποτεθεί ότι το σύνολο των 

ψήφων που έλαβε κάθε ένας από τους υποψηφίους προέρχεται από τον τόπο καταγωγής 

του, τότε προκύπτει ότι, ο Τζιμίκας Στέργιος έλαβε το 43,68% επί του συνόλου των ψήφων 

που αποκόμισε ο Ανδρεάδης στην επαρχία Εορδαίας. Αντίστοιχα ο Φώτης Κεχαγιάς το 

36,22% των ψήφων του συνδυασμού του Δακή στην επαρχία Κοζάνης, ο Δημήτρης 

Λαμπρόπουλος το 71,83% επί των ψήφων του Δακή στην επαρχία Βοίου και έπονται, ο 

Γιώργος Αποστολίδης με το 38,53% και ο Αλέξανδρος Σουμελίδης το 31,16% του 

συνδυασμού Ανδρεάδη στην Εορδαία. Το πολύ μεγάλο ποσοστό του Δημήτρη 

Λαμπρόπουλου στην επαρχία Βοίου συνάδει με τα υψηλά ποσοστά του Δακή στην περιοχή 

αυτή. Φαίνεται ότι ως ένα σημείο, ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει ο συνδυασμός του 

Δακή στην επαρχία Βοίου είναι προσωποκεντρικοί και δεν οφείλονται απαραίτητα σε 

ιδεολογικά κριτήρια. Κατά τα άλλα ο κος Δακής εμφανίζει την ισχύ του σε πληθυμικακές 

ομάδες με ντόπια προέλευση.  

 Περαιτέρω, όπως προκύπτει και έχει ήδη αποδειχθεί, ο συνδυασμός του Ανδρεάδη 

φαίνεται ότι είναι μία “λαική” παράταξη αφού ισχυροποιείται σε πληθυσμούς με προσφυγική 

προέλευση και σε αγροτικές περιοχές όπως η επαρχία Εορδαίας. Ο συνδυασμός του 

Αποστολίδη είναι το πιο αστικό από τα κόμματα, παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοσστά σε 

λαικά στρώματα όπως οι πρόσφυγες, ενώ η ισχύς του είναι κατά βάση σε βιομηχανικές και 

πεδινές περιοχές και σε αστικά περιβάλλοντα όπως η επαρχία Κοζάνης. Ο συνδυασμός 

Μητσιάκου εμφανίζεται αποδυναμωμένος στις βιομηχανικές περιοχές ενώ η ισχύς του έγκειται 

σε αγροτικούς πληθυσμούς στις επαρχίες Εορδαίας και Σερβίων. Ο Καρακουλάκης αντλεί όλη 

τη δύναμη του από τους αστικούς πληθυσμούς των ορεινών περιοχών της επαρχίας Βοίου. 

 Το σπουδαιότερο συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων 

υποψηφίων παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά και το ίδιο συμβαίνει και για τους 

ψηφοφόρους των τριών μικρότερων. Δηλαδή, υπάρχει ένα διπολικό σχήμα ισχυρού – 

αδύναμου, από τους δύο πόλους του οποίου, οι ψηφοφόροι αντλούν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Η σπουδαιότητα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η διπολικότητα αυτή 
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δεν έχει να κάνει με την αριστερή ή τη δεξιά ιδεολογία κάθε χώρου αλλά με το σχήμα ισχυρό – 

αδύναμο. 
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