
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ.: «Οικονοµική και Πολιτική ∆ιακυβέρνηση στη Ν.Α. Ευρώπη» 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Σικοβάρη (Α.Μ.: 51) 

 

 

 

 

 

 

«Διασυνοριακό Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη: 

Η περίπτωση Φλώρινας – Μοναστηρίου» 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων 

Χρήστος Νίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ.: «Οικονοµική και Πολιτική ∆ιακυβέρνηση στη Ν.Α. Ευρώπη» 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Σικοβάρη (Α.Μ.: 51) 

 

 

 

 

«Διασυνοριακό Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη: 

Η περίπτωση Φλώρινας – Μοναστηρίου» 

 

 

 

Επιβλέπων  

Χρήστος Νίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Γεώργιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Βλάσιος Βλασίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2013



0 

 

 



1 

 

Περιεχόμενα 

Περίληψη .......................................................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................................................ 4 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 5 

Κεφάλαιο 1
ο
 ...................................................................................................................................... 8 

Σύνορα ........................................................................................................................................... 8 

Διαπερατότητα συνόρων ............................................................................................................... 11 

Ανοιχτά ή κλειστά σύνορα; ........................................................................................................... 12 

Συνοριακές περιοχές ..................................................................................................................... 15 

Διασυνοριακή Συνεργασία ............................................................................................................ 19 

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας .................................................................................. 21 

Αρχικές συνθήκες Διασυνοριακής Συνεργασίας ............................................................................ 27 

Κεφάλαιο 2
ο
 .................................................................................................................................... 30 

Η Φλώρινα ως «σύνορο» ............................................................................................................. 30 

Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - πΓΔΜ ............................................................................. 32 

Οι «αρχικές συνθήκες» στην περιοχή και άλλα εμπόδια ............................................................... 40 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιλέξιμης περιοχής ..................................................................... 44 

Φλώρινα ................................................................................................................................... 44 

Μοναστήρι ............................................................................................................................... 49 

Το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης (ανάλυση SWOT) ............................................................. 56 

Κεφάλαιο 3
ο
 .................................................................................................................................... 63 

Παρουσίαση ερωτηματολογίου ..................................................................................................... 63 

Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων ............................................................................................. 65 

Αποτελέσματα έρευνας .................................................................................................................. 66 

Γενικά χαρακτηριστικά ............................................................................................................ 66 

Διασυνοριακό εμπόριο ............................................................................................................. 69 

1. Τρόφιμα ......................................................................................................................... 70 

2. Φυσικά έλαια και λίπη .................................................................................................. 71 

3. Είδη ένδυσης και υπόδησης .......................................................................................... 72 

4. Είδη οικιακού εξοπλισμού ............................................................................................ 73 

5. Χημικά προϊόντα ........................................................................................................... 73 

6. Υπηρεσίες ...................................................................................................................... 73 



2 

 

7. Πετρελαιοειδή προϊόντα................................................................................................ 74 

8. Διάφορα άλλα ................................................................................................................ 74 

Συμπεράσματα .............................................................................................................................. 75 

Συντομογραφίες ............................................................................................................................. 78 

Βιβλιογραφία .................................................................................................................................. 80 

Ξενόγλωσση.................................................................................................................................. 80 

Ελληνική ....................................................................................................................................... 81 

Ηλεκτρονικές Πηγές ..................................................................................................................... 84 

Παράρτημα Α ................................................................................................................................. 88 

Παράρτημα Β ................................................................................................................................. 94 

Γενικά χαρακτηριστικά ................................................................................................................. 94 

Τρόφιμα ...................................................................................................................................... 100 

Φυσικά έλαια και λίπη ................................................................................................................ 106 

Είδη ένδυσης και υπόδησης ........................................................................................................ 107 

Είδη οικιακού εξοπλισμού .......................................................................................................... 110 

Χημικά προϊόντα ......................................................................................................................... 112 

Υπηρεσίες ................................................................................................................................... 114 

Πετρελαιοειδή προϊόντα ............................................................................................................. 117 

Διάφορα άλλα ............................................................................................................................. 118 

 



3 

 

Περίληψη 

 

Οποιαδήποτε μελέτη γύρω από τις επιπτώσεις των συνόρων στο χώρο, στην 

οικονομία και στις πολιτικές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω της ίδιας της 

φύσης και του ρόλου των συνόρων που συνιστούν από μόνα τους ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο. Οι περιοχές γύρω από αυτά συνήθως αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές 

«οντότητες» με κοινά χαρακτηριστικά, ενώ συγχρόνως χαρακτηρίζονται ως τα πιο 

αμφιλεγόμενα σημεία του χώρου.  

 Τις περισσότερες φορές τα σύνορα δημιουργούν δυσκολίες και εμπόδια στην 

οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών. Συγχρόνως όμως, μπορούν να αποτελούν 

οικονομικές ευκαιρίες για εμπόριο, συναλλαγές και επενδύσεις, ως αποτέλεσμα της επαφής 

των δύο ξεχωριστών οικονομικών και διοικητικών «οντοτήτων».  

Η παρούσα εργασία έχει ως επίκεντρο τη διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας με την 

πΓΔΜ και πιο συγκεκριμένα τη συνοριακή περιοχή Φλώρινας – Μοναστηρίου. Μέσα από 

την επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και την εμπειρική διερεύνηση, με εργαλείο 

έρευνα πεδίου με δομημένα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους κατοίκους ένθεν 

κακείθεν των συνόρων της επιλέξιμης περιοχής, εξετάζονται η ένταση της διασυνοριακής 

συνεργασίας, η εξέλιξη και οι προοπτικές του διασυνοριακού εμπορίου και η οικονομική 

ανάπτυξη που μπορεί να επέλθει στην εξεταζόμενη περιοχή. Απώτερος στόχος της έρευνας 

είναι αφενός η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής και 

αφετέρου τα ευρήματα της έρευνας να συμβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην 

καλύτερη κατανόηση των οικονομικών δυναμικών στη συνοριακή ζώνη Φλώρινας – 

Μοναστηρίου, ώστε να βγουν ωφελημένες και οι δυο περιοχές. 
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Abstract  

 

Research regarding borders implications on locus, economy and policies represents a 

special interest, mainly because of the nature and role of borders which by themselves 

introduce a multidimensional phenomenon. Districts around them are usually considered as 

separate "entities" encompassing common characteristics, meanwhile described as the most 

controversial parts of the area. 

Most often borders create difficulties and obstacles to economic interaction between 

two countries. At the same time though they can constitute economic opportunities for 

commerce, exchanges and investments as a result of the contact between distinctive economic 

and administrative "entities". 

The main point of the present study focuses on the cross-border zone between Greece 

and FYROM and more specifically on the border region of Florina - Bitola. After a literature 

review, an empirical investigation follows. Data were collected by using structured 

questionnaires addressed to the residents on both sides of the border of the chosen area, in 

order to examine: the intensity of cross-border cooperation, the development and prospects of 

cross-border trade and the economic growth reflected in the investigated area. This study aims 

further, on the one hand to the enlistment of the particular characteristics of the specific 

region and on the other hand, to the findings of the research which will contribute as much as 

possible to the best understanding of the economic dynamics of the cross-border zone 

between Florina and Bitola, so that both areas can benefit from.  
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Εισαγωγή  

Όταν λέμε «σύνορο» τις περισσότερες φορές σκεφτόμαστε κάποιες γραμμές πάνω στο 

χάρτη, οι οποίες χωρίζουν διαφορετικές χωρικές μονάδες. Φανταζόμαστε μια ζωγραφιά, όπου 

κάθε γραμμή χωρίζει δύο ή περισσότερα μέρη με διαφορετικά χρώματα. Αυτά τα 

διαφορετικά χρώματα συμβολίζουν διαφορετικά κράτη, διαφορετικές (ίσως) θρησκείες, 

διαφορετικές εθνικές ή άλλες ταυτότητες και οποιαδήποτε άλλη ποσοτική ή ποιοτική 

μεταβλητή, βάσει της οποίας τα σύνορα κάνουν το διαχωρισμό. 

Τι θα γινόταν όμως αν αυτές οι γραμμές – σύνορα δεν υπήρχαν; Τότε τα χρώματα θα 

διαχέονταν το ένα μέσα στο άλλο δημιουργώντας μία καινούργια εικόνα με μία νέα μείξη 

χρωμάτων, που θα διέφερε από τα χρώματα που βρίσκονται στο μέσο του κάθε μέρους.  

Τα σύνορα και η φύση τους είναι από μόνα τους ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Κάθε 

περιοχή που βρίσκεται γύρω από αυτά είναι μοναδική και φέρει χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

που δε συναντώνται στον υπόλοιπο χώρο, ενώ τις καθιστούν από τα πιο αμφιλεγόμενα 

σημεία του χώρου αυτού. Ενδεχομένως αυτοί και να είναι οι βασικοί λόγοι που οποιαδήποτε 

μελέτη ή έρευνα γύρω από τα σύνορα και τις συνοριακές περιοχές να παρουσιάζει τόσο 

μεγάλο ενδιαφέρον διαχρονικά. 

Πως μπορεί μια τεχνητή γραμμή να διαφοροποιεί ένα συνεχή χώρο; Πως γίνεται να 

υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις στους κατοίκους αυτών των περιοχών, που ζουν σε 

απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλο; Πως μια «γραμμή» είναι δυνατόν να 

κάνει εχθρούς ή φίλους κάποιους ανθρώπους, που ζουν ουσιαστικά στο ίδιο περιβάλλον; Πως 

θα λειτουργούσε η αγορά αν παίρναμε μία γόμα και σβήναμε αυτές τις «γραμμές»; Το 

εμπόριο θα ήταν μεγαλύτερο ή μικρότερο; Η ανάπτυξη που θα βίωναν τότε αυτές οι περιοχές 

και οι κάτοικοί τους θα ήταν η ίδια; Πως και σε ποιο βαθμό μια διασυνοριακή συνεργασία θα 

άμβλυνε τις αρνητικές επιπτώσεις του συνόρου;  

Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσει να απαντήσει η παρούσα εργασία έχοντας 

υπόψη αφενός ότι τα σύνορα έχουν την ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα ανύπαρκτα αλλά και 

υπαρκτά, και αφετέρου ότι επηρεάζουν συγχρόνως πολλές σημαντικές πτυχές της ζωής μας. 

Η εργασία εστιάζεται στη συνοριακή περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην 
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περιοχή μεταξύ Φλώρινας και Bitola
1
, καθώς και στο διασυνοριακό εμπόριο που υπάρχει και 

αναπτύσσεται μεταξύ αυτών των δύο περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων σε τοπικό επίπεδο, 

με πρωτογενή έρευνα.  

Η μελέτη ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων στοχεύει στην ανάδειξη και 

καταγραφή του διασυνοριακού εμπορίου σε τοπικό επίπεδο της συγκεκριμένης επιλέξιμης 

συνοριακής περιοχής. Ζητούμενο ήταν η συγκέντρωση στοιχείων που έχουν σχέση με τις 

συνθήκες, τους λόγους, τη χρονική διάρκεια, τις στάσεις και αντιλήψεις, αλλά κυρίως την 

ένταση του εμπορίου μεταξύ των κατοίκων των όμορων αυτών κρατών. Για την επίτευξη 

αυτών των στόχων η παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε τρία κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο 1
ο
 Κεφάλαιο, γίνεται αρχικά μια βιβλιογραφική επισκόπηση με σκοπό να φωτίσει 

τη σημασία και τα χαρακτηριστικά του συνόρου και των συνοριακών περιοχών. Στη συνέχεια 

η συζήτηση επικεντρώνεται στη διαπερατότητα ή μη των συνόρων, όπως και στο δίλημμα 

που κατά καιρούς τίθεται για «ανοιχτά ή κλειστά σύνορα». Η έννοια της Διασυνοριακής 

Συνεργασίας, το αντικείμενο, οι λόγοι ανάπτυξής της, οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχία της, καθώς και η εξέλιξή της στους κόλπους της Ε.Ε. συμπληρώνουν το κεφάλαιο 

αυτό. 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο η εργασία εντοπίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συνοριακής 

περιοχής Φλώρινας – Μοναστηρίου. Αφού προηγουμένως κάνει μια ιστορική αναδρομή για 

την έννοια και το ρόλο του συνόρου στην περιοχή της Φλώρινας, στη συνέχεια μελετάει τη 

διασυνοριακή συνεργασία στην εν λόγω περιοχή, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες και 

προβλήματα ή μη που υπάρχουν σ’ αυτήν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα βασικά 

χαρακτηριστικά που επικρατούν σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές (όπως οικονομικά 

μεγέθη, δημοσιονομικά, δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων κ.ά) και στο μέλλον της 

οικονομικής τους ανάπτυξης. 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του ερωτηματολογίου βάσει του οποίου έγινε 

η έρευνα πεδίου και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των τεχνικών της έρευνας που 

επιλέχθηκαν για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Στη συνέχεια, το 

                                                           
1
 Η πόλη Bitola (ελληνικά Μοναστήρι) είχε διάφορα ονόματα κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της. 

Το σημερινό όνομα Bitola (Битола) έχει ληφθεί από την παλαιά σλαβική ονομασία Obitel που σημαίνει 

«μοναστήρι», δεδομένου ότι η πόλη ήταν παλαιότερα γνωστή για το ομώνυμο μοναστήρι. Όταν το νόημα της 

λέξης Obitel δεν ήταν πλέον κατανοητό, έχασε το πρόθεμα «Ο» και έκτοτε παρέμεινε Bitola. Κατά τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας η πόλη ονομαζόταν Monastir και όταν η Σερβία κέρδισε την πόλη μετά τον Α’ Βαλκανικό 

Πόλεμο, μετονομάστηκε σε Bitolj (Битољ). Στο εξής και στην παρούσα εργασία θα αναφέρεται με το όνομα 

«Μοναστήρι».  
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κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που προέκυψαν μέσω της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και την αποτύπωση του διασυνοριακού εμπορίου στα 

όρια της επιλέξιμης περιοχής. Τέλος, καταγράφονται κάποια εξαχθέντα συμπεράσματα 

αντικαθιστώντας έτσι τον επίλογο. 
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Κεφάλαιο 1
ο
   

Σύνορα 

Τα σύνορα, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, σχετίζονται άμεσα με την κρατικοκεντρική 

δομή του κόσμου, την επικράτηση δηλαδή του μοντέλου έθνους-κράτους. Η χωρική 

επικράτεια ενός έθνους είναι μια έννοια και ένα εργαλείο, που χρησιμοποιήθηκε από τα έθνη-

κράτη για να μπορέσουν αφενός να διαφυλάξουν τους φυσικούς τους πόρους και αφετέρου 

να ελέγξουν τους ανθρώπους και τις οικονομίες τους (Anderson, O’Dowd, 1999). Η σχέση 

όμως αυτή δεν είναι μονόδρομη αλλά αμφίδρομη, καθώς η έννοια του συνόρου έχει 

καθορίσει το μοντέρνο έθνος-κράτος∙ η αρχή της εθνικής-κρατικής κυριαρχίας
2
 είναι 

αδιανόητη χωρίς την ύπαρξη των συνόρων (Christiansen, Jorgensen, 2000).   

Παραδοσιακά το σύνορο χρησιμοποιείται κυρίως για να υποδηλώσει τα εθνικά 

εξωτερικά σύνορα ενός κράτους, που σκοπό έχει να περικυκλώσει ή/και να απομονώσει από 

το εξωτερικό περιβάλλον διαφορετικά έθνη. Ωστόσο, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις 

εκείνες στις οποίες συναντάμε και εσωτερικά σύνορα εντός ενός κράτους, όπως για 

παράδειγμα αυτά που συναντάμε στα ομοσπονδιακά κράτη ή αυτά που δημιουργούνται από 

ένα έντονα αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης
3
. 

Ως σύνορα ορίζονται οι νοητές γραμμές επί του εδάφους, που απώτερο σκοπό έχουν 

να χωρίσουν τα τμήματα της γης. Έτσι, μια συνοριακή περιοχή ή μια συνοριακή ζώνη 

περιλαμβάνει τις περιοχές εκείνες που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στα εξωτερικά εθνικά 

σύνορα ή ακόμη και διοικητικές περιοχές που εφάπτονται σε ένα σύνορο, τα κέντρα των 

οποίων βρίσκονται γεωγραφικά και κοινωνικά μακριά από το σύνορο αυτό (Anderson, 

O’Dowd, 1999). Εντούτοις, τα σύνορα εκτός από τεχνικά, δηλαδή νοητές γραμμές, μπορούν 

                                                           
2
 Η έννοια της κρατική κυριαρχίας στηρίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των κρατών και στις αρμοδιότητες 

που έχει καθένα από αυτά, ώστε να ρυθμίζει τις εθνικές του υποθέσεις χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Έτσι, 

ουσιαστικά κυριαρχία σημαίνει ότι ένα κράτος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη, η 

οποία όμως δεν αντιβαίνει στους κανόνες Διεθνούς Δικαίου και δεν αποτελεί ανάμειξη στα εσωτερικά άλλων 

κρατών (Ιωάννου, Οικονομίδη, Ροζάκη, Φατούρου, 1990:46). Σήμερα, χρησιμοποιώντας τον όρο «κυρίαρχο 

κράτος» θέλουμε να τονίσουμε πως η διεθνής κοινότητα αποτελείται από νομικά ισότιμες μονάδες, οι οποίες 

υπάγονται στο Διεθνές Δίκαιο, και το οποίο εξασφαλίζει σ’ αυτές τις μονάδες εδαφική ακεραιότητα, ισότητα, 

τήρηση των συμπεφωνημένων, μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς επίσης και τη δυνατότητα 

μεταβολής των διαδικασιών και των ουσιαστικών κανόνων που διέπουν τις Διεθνείς Σχέσεις (Ρούκουνας, 

2004
3
:52-53) 

3
 Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να χαρακτηριστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η επαρχιακή και τοπική 

διακυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομες.   
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να είναι και φυσικά, να καθορίζονται δηλαδή από το γεωγραφικό ανάγλυφο του εδάφους 

όπως για παράδειγμα από βουνά, θάλασσες κ.λπ.  

Πέρα όμως από τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται τα σύνορα (τεχνητά ή φυσικά) 

μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις τρόπους που καθόρισαν ιστορικά τα σύνορα. Ο πρώτος 

αναφέρεται στον καθορισμό των συνόρων από φυσικά εμπόδια με ακούσιο τρόπο∙ δηλαδή, 

μια φυλή ή ένα έθνος εγκαθίσταται σε μια περιοχή για λόγους άλλους από την προστασία, 

π.χ. κλίμα, και η ύπαρξη κάποιου φυσικού εμποδίου λειτουργεί σαν σύνορο. Ο δεύτερος 

αναφέρεται στον καθορισμό των συνόρων και πάλι από φυσικά εμπόδια, αλλά με τρόπο 

εκούσιο∙ μια φυλή εγκαθίσταται συνειδητά σε περιοχές που υπάρχουν φυσικά εμπόδια με 

απώτερο στόχο να προστατευθεί από την εισβολή άλλων φυλών. Όταν τα σύνορα είναι 

τεχνητά, ο καθορισμός τους μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας διαμάχης, οπότε η συνοριακή 

γραμμή χαράζεται ακούσια ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαμάχης αυτής. Τέλος, τα 

τεχνητά σύνορα μπορεί να καθορίζονται με πολύ συνειδητές επιλογές τόσο ανθρώπων ή 

κυβερνήσεων
4
, όσο και λαών ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανάγκης για τάξη, έλεγχο και 

προστασία ή για την ενίσχυση του αισθήματος της ομοιογένειας/ετερογένειας (O’ Down, 

2002).   

Στο σύγχρονο κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο οριοθετήθηκαν τα σύνορα είναι (μάλλον) 

το αποτέλεσμα πολέμων, συρράξεων, εισβολών, δύναμης και εξαναγκασμού. Το γεγονός 

αυτό, που ουσιαστικά αποτελεί άμεσα ή έμμεσα ανθρώπινη επιλογή, προσδίδει στα σύνορα 

ένα δεύτερο χαρακτήρα: «τα σύνορα έχουν τόσο υλική όσο και συμβολική χρήση» (O’ Down, 

2002). Η συμβολική και ιστορική αυτή αξία των συνόρων, καταδεικνύει τις ανθρώπινες 

επιλογές και την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μια σαφή 

υλική υπόσταση
5
 , αλλά ακόμα και όταν δεν είναι έτσι ενσαρκώνουν την ιστορία: «είναι ο 

χρόνος αποτυπωμένος στο χώρο» (Rupnik 1994:103).  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου όμως, τα σύνορα αλλάζουν ή καλύτερα 

μεταλλάσσονται. Το πρώτο στάδιο μετάλλαξης των συνόρων συντελέστηκε κατά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου όλες οι παλιές αυτοκρατορίες κατέρρευσαν και οι συνοριακές τους 

γραμμές καταργήθηκαν. Το τέλος του Πολέμου σηματοδότησε μια νέα εποχή: δεν αύξησε 

μόνο τον αριθμό των εθνικών συνόρων, αλλά άλλαξε και τη φύση αυτών. Έτσι, ενώ μέχρι το 

1918 τα σύνορα ήταν πιο πορώδη και το διεθνές εμπόριο άκμαζε, μετά τη λήξη του Πολέμου 

                                                           
4
 Για παράδειγμα η περίπτωση του Ισραήλ 

5
 Όπως για παράδειγμα το Τείχος του Βερολίνου 
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τα σύνορα ορθώθηκαν σαν τείχη και το διεθνές εμπόριο μειώθηκε∙ τα κράτη στράφηκαν σε 

μια πιο αυτόνομη και αυτάρκη οικονομία εντός των ορίων της επικράτειάς τους μέσα από 

«προστατευτικά» σύνορα (Anderson, O’Dowd, 1999).  

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε το δεύτερο στάδιο μετάλλαξης των συνόρων, 

καθώς μετά τη λήξη του πολλές συνοριακές ζώνες επαναπροσδιορίστηκαν
6
. Οι καταστροφές 

που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέμου, η ανάγκη για τερματισμό των 

εχθροπραξιών, καθώς και η βούληση να μην ξαναδεί η Γηραιά Ήπειρος τέτοια καταστροφή 

δημιούργησε σταδιακά την ελπίδα της άρσης των συνόρων και της επανενοποίησης της 

Ευρωπαϊκής χερσονήσου (Christiansen, Jorgensen, 2000). 

Το τρίτο κα τελευταίο στάδιο της μετάλλαξης των συνόρων έγινε μετά το 1989 και 

την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, μια χρονιά ορόσημο τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και 

για την παγκόσμια ιστορία. Ως το 1990, η Ευρώπη θεωρούνταν ένα «απόρθητο φρούριο» με 

τα σύνορά της ερμητικά κλειστά. Η κατάρρευση όμως του λεγόμενου «Σιδηρούν 

Παραπετάσματος» μεταβάλλει αυτήν την εικόνα: τα σύνορα βαθμιαία γίνονται πιο 

διαπερατά, ευνοώντας έτσι την ελεύθερη οικονομία, ενώ η κινητικότητα ένθεν κακείθεν των 

συνόρων, η μετανάστευση και η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων είναι ένα σύνηθες 

φαινόμενο (Zielonka, 2001). Επιπλέον, την περίοδο εκείνη η Ευρώπη γνώρισε ένα νέο 

κατακερματισμό κρατών και τη δημιουργία νέων, γεγονός που οδήγησε όχι μόνο στον 

πολλαπλασιασμό των εθνικών εξωτερικών συνόρων, αλλά και στον πολλαπλασιασμό των 

εσωτερικών συνόρων μέσα στα υφιστάμενα κράτη. 

Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους 

του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου αύξησε δραματικά τις φωνές εκείνων που υποστηρίζουν 

την άποψη για αυστηρά και ελεγχόμενα σύνορα, θέτοντας ως βασικό επιχείρημα εκείνο της 

ασφάλειας. Ο αντίλογος του επιχειρήματος αυτού είναι πως τα εμπειρικά ευρήματα, που 

επιβεβαιώνουν πως μόνο τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα είναι αρκετά για να 

παρεμποδίσουν την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το λαθρεμπόριο ή τη 

λαθρομετανάστευση, είναι ελάχιστα (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008α:78). 

Για τον Paasi όμως, τα σύνορα δεν είναι απλά κάποιες γραμμές στο χάρτη ή στο 

έδαφος, αλλά θεσμοί, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους κανόνες και λειτουργίες, καθώς 

                                                           
6
 Μετά το 1945 η Γερμανία κατακερματίστηκε: τα σύνορά της μετακινήθηκαν, η Ανατολική Γερμανία έγινε 

μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, η Δυτική Γερμανία αναπτύχθηκε σε ομόσπονδα κράτη υπό την κατοχή της 

Αγγλίας-Αμερικής-Γαλλίας, ενώ περίπου 8 εκατομμύρια Γερμανών κατοίκων στην Πολωνία εκδιώχθηκαν. Η 

Πολωνία επεκτάθηκε έως 500 χιλ. δυτικότερα. Η κατάσταση στα σύνορα Ιταλίας-Γαλλίας και Αυστρίας-

Γιουγκοσλαβίας σταθεροποιήθηκε ύστερα από μια σειρά Συμφωνιών. (O’ Down, 2002).     
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επίσης και τους δικούς τους μηχανισμούς αναπαραγωγής. Σύμφωνα μ’ αυτήν την οπτική τα 

σύνορα δεν καθορίζουν μόνο την ταυτότητα του «εμείς» και οι «άλλοι», αλλά επιπλέον 

θέτουν κανόνες εισόδου και εξόδου, ενώ παράλληλα προσδιορίζουν το βαθμό 

διαπερατότητας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων, ιδεών και αξιών (Paasi, 1998)         

Διαπερατότητα συνόρων 

Η διαπερατότητα μιας συνοριακής γραμμής συνίσταται στη δυνατότητα μετακίνησης 

των συντελεστών παραγωγής, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού, των αγαθών/υπηρεσιών 

και του κεφαλαίου. Έτσι, τα σύνορα αντιμετωπίζονται είτε ως φραγμοί και εμπόδια στην 

ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίου και αγαθών, είτε ως μέσο προστατευτισμού 

(Van Houtum, 2002). Επίσης, τα σύνορα μπορεί να λειτουργήσουν  -σε συμβολικό επίπεδο- 

είτε ως γέφυρες είτε ως πόρτες. Η γέφυρα της πρώτης περίπτωσης συνδέει απρόσκοπτα τις 

δύο πλευρές, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πόρτα λειτουργεί διττά: κλείνει ως προς τον έξω 

κόσμο, αλλά ανοίγει ως προς τον μέσα (Van Houtum H., Struver A., 2002:143).  

Η διαπερατότητα των συνόρων ποικίλλει και συνδέεται άμεσα τόσο από τον τρόπο 

διακυβέρνησης, όσο και από τον τύπο της οικονομίας που ασκεί κάθε κράτος. 

Η φύση των συνόρων συνδέεται πολύ στενά με τον τρόπο, ή καλύτερα με τον τύπο 

διακυβέρνησης ενός κράτους. Από τη μια, τα ερμητικά κλειστά σύνορα υποδηλώνουν ένα 

αυστηρό και ιεραρχικό τρόπο διακυβέρνησης από μια κεντρική αρχή, όπου υπάρχει υψηλός 

βαθμός πολιτιστικής ομοιογένειας μεταξύ των πολιτών και οι κοινοί θεσμοί που υπάρχουν 

γίνονται αποδεκτοί από τους κατοίκους σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, τα «ρευστά» ή 

ανοιχτά σύνορα υποδηλώνουν ένα πολυκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο ενισχύει 

την κατά τόπους διαφορετικότητα (πολιτιστική, θεσμική κ.λπ.) (Zielonka, 2001). 

 

 

 

Επιπλέον, η διαπερατότητα μιας συνοριακής γραμμής συνδέεται άμεσα και με το 

οικονομικό σύστημα μιας χώρας. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη διαπερατότητα των 
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συνόρων και στο εκάστοτε οικονομικό σύστημα κάθε χώρας είναι αμφίδρομη: η ύπαρξη 

«ανοιχτών» συνόρων προϋποθέτει καθεστώς ελεύθερης αγοράς και το αντίστροφο∙ τα 

«κλειστά» σύνορα ενισχύουν τον κρατικό προστατευτισμό, σε αντίθεση με τα «ανοιχτά», που 

ευνοούν την ελεύθερη οικονομία. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί πως το οικονομικό σύστημα 

είναι εκείνο που ουσιαστικά καθορίζει τόσο την ύπαρξη ή μη της διαπερατότητας των 

συνόρων, όσο και το βαθμό της.  

 

 

Ανοιχτά ή κλειστά σύνορα; 

Εδώ και πολλά χρόνια η συζήτηση για ανοικτά ή κλειστά σύνορα, παραμένει μόνο 

θεωρητική ανάμεσα στους υποστηρικτές των φιλελεύθερων οικονομικών προσεγγίσεων, που 

διατείνονται υπέρ των ανοικτών συνόρων και στους «αντιπάλους» τους, που υπερασπίζονται 

την άποψη των κλειστών συνόρων από το φόβο μιας μαζικής μετανάστευσης (Τοπάλογλου, 

Πετράκος, 2008α:53).  

Η αντίθεση αυτή διαχέεται και στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής 

πολιτικής με το σύνηθες ερώτημα: προστατευτισμός ή ελεύθερο εμπόριο. Στη διένεξη αυτή οι 

υποστηρικτές του προστατευτισμού επιχειρούν αφενός να αμφισβητήσουν τα θετικά 

αποτελέσματα του ελεύθερου εμπορίου και αφετέρου να αποδείξουν ότι ο κρατικός 

παρεμβατισμός μπορεί να μην είναι η ιδεώδης κατάσταση, αλλά κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες είναι η καλύτερη δυνατή λύση (Χριστοδούλου, Νίκας, 2004:27-30).     
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Η παρούσα ενότητα θα ασχοληθεί με τις χωρικές δυναμικές που αναπτύσσονται όταν 

τα σύνορα είναι κλειστά, καθώς και με τις δυναμικές που αναπτύσσονται όταν οι συνοριακοί 

φραγμοί καταργούνται. 

Τα σύνορα περιορίζουν την ελευθερία στη μετακίνηση από τη μια πλευρά των 

συνόρων στην άλλη και συγχρόνως λειτουργούν ως εμπόδια στη διακίνηση ανθρώπων, 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, αλλά και ιδεών, πληροφοριών και δραστηριοτήτων (Clark, 

1994). Ειδικότερα, η μελέτη των συνοριακών οικονομικών εμποδίων συνδέεται κυρίως με 

την επιβολή δασμών, ποσοστώσεων και άλλων μη δασμολογικών προστατευτικών μέσων, 

στο πλαίσιο της συζήτησης περί ελεύθερου ή προστατευτικού εμπορίου (Χριστοδούλου, 

Νίκας, 2004:23-27).  

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεωρία χωροθέτησης, τα κλειστά σύνορα ασκούν 

σημαντική επίδραση στην εγκατάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, 

διαστρεβλώνοντας την αγορά και αυξάνοντας τόσο το κόστος του διεθνούς εμπορίου όσο και 

του παραγωγικού κόστους
7
 των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες κοντά στα σύνορα. 

Σε μια χώρα λοιπόν με κλειστά σύνορα, οι κεντρομόλες χωρικές δυναμικές φαίνονται να 

επικρατούν, αναπαράγοντας το μοντέλο κέντρο-περιφέρεια (core-periphery), με τις 

συνοριακές περιφέρειες να χαρακτηρίζονται ως περιοχές μειωμένων ευκαιριών, χαμηλής 

ελκυστικότητας και με δυσμενείς προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, όταν δηλαδή τα 

σύνορα λειτουργούν ως φραγμοί και γίνονται συνώνυμο της λέξης εμπόδιο, η αναπτυξιακή 

προοπτική μιας συνοριακής περιοχής, επαφίεται περισσότερο σε πολιτικές περιφερειακής 

ανάπτυξης και λιγότερο σε δυναμικές της αγοράς. Επιπλέον, ένα σύνορο «τείχος» που δεν 

επιτρέπει την επικοινωνία, διαστρεβλώνει όχι μόνο την αγορά αλλά και τις αντιλήψεις για 

τους απέναντι. Καλλιεργώντας συγχρόνως τόσο την αίσθηση του αποκλεισμού, όσο και την 

καχυποψία για τον «άλλον» -που προέρχονται κυρίως από αντιλήψεις που διακατέχονται από 

υπερβολή, φαντασίωση ή φόβο- επιδρούν αρνητικά στην προοπτική μιας διασυνοριακής 

συνεργασίας (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008β:107-110). 

                                                           
7
 Ο Giersch (1940), υποστήριξε ότι η μείωση του μεταφορικού κόστους και οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας 

στην παραγωγή, ωθούν τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στο κέντρο και όχι κοντά στα σύνορα, καθώς έχουν 

τη δυνατότητα λόγω κεντρικότητας να ελέγχουν μεγαλύτερη αγορά. Τόνισε επίσης, ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια 

αγορά, τόσο πιο μικρές είναι οι πιθανότητες μια επιχείρηση να εγκατασταθεί κοντά στα σύνορα (Τοπάλογλου, 

Πετράκος, 2008β:108). 
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Από την άλλη πλευρά, όταν τα σύνορα μεταξύ δύο χωρών καταργούνται
8
, νέες 

χωρικές δυναμικές κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό των χωρών, ενώ συγχρόνως 

δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες να μετατραπεί η συνοριακή ζώνη από ζώνη διαχωρισμού 

σε ζώνη επαφής. Η οικονομική ολοκλήρωση ανάμεσα σε δύο χώρες σημαίνει την κατάργηση 

όλων εκείνων των οικονομικών φραγμών και των εμποδίων στα σύνορα. Ουσιαστικά δηλαδή 

πρόκειται για την κατάργηση της συνοριακής γραμμής ως παράγοντα που επιδρά στο κόστος 

του εμπορίου, μια εξέλιξη που αδιαμφισβήτητα προκαλεί επιπτώσεις στο χώρο και στην 

οικονομία.  

Αν και τα συμπεράσματα ποικίλουν ως προς το βαθμό της επίδρασης των συνόρων, 

σχεδόν όλες οι μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διασυνοριακή οικονομική 

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο χωρών θα ήταν πολύ πιο έντονη εάν δεν υπήρχαν τα σύνορα. 

Εντούτοις, η εικόνα σχετικά με τη χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων, όταν τα σύνορα 

καταργούνται είναι αρκετά θαμπή. Η εξάλειψη των συνοριακών φραγμών προκαλεί 

ταυτόχρονα μείωση του διασυνοριακού μεταφορικού κόστους και αύξηση της 

προσβασιμότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν πια 

μεγαλύτερο κίνητρο να εγκατασταθούν κοντά στα σύνορα, αφού έτσι θα βρίσκονται πιο 

κοντά στους καταναλωτές της γειτονικής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, οι κεντρομόλες 

δυναμικές που έχουν σχέση με την εγχώρια αγοραστική δύναμη, αποδυναμώνονται, λόγω της 

αυξανόμενης καταναλωτικής ζήτησης από τη γειτονική χώρα, ενώ συγχρόνως η 

ελκυστικότητα των συνοριακών περιοχών φαίνεται να αυξάνεται. Την ίδια στιγμή όμως, οι 

επιχειρήσεις που εδρεύουν κοντά στα σύνορα είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό από τις 

επιχειρήσεις της απέναντι πλευράς των συνόρων, ιδιαίτερα όταν το εκεί κόστος παραγωγής 

είναι χαμηλότερο, γεγονός που οδηγεί τις εγχώριες επιχειρήσεις είτε να μετακινηθούν στο 

εσωτερικό της χώρας μακριά από τον ανταγωνισμό, είτε να μετεγκατασταθούν στην άλλη 

πλευρά των συνόρων. Όπως είναι λοιπόν ορατό, η οικονομική ολοκλήρωση και η κατάργηση 

των συνόρων προκαλούν συγχρόνως τόσο κεντρομόλες, όσο και φυγόκεντρες δυναμικές, 

θέτοντας το ερώτημα και τον προβληματισμό για το ποιο είναι εκείνο το σημείο στο οποίο 

ισορροπούν οι δύο αυτές τάσεις (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008β:111-112). 

 Οι επιπτώσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης σε συνοριακές περιοχές όμως, έχουν να 

κάνουν και με το χαρακτήρα του εμπορίου που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο όμορων 

                                                           
8
 Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χρησιμοποίηση του όρου κατάργηση των συνόρων δεν 

παραπέμπει στην απάλειψη των συνόρων per se, αλλά στην απάλειψη κάθε εμποδίου διάσχισης των συνόρων.  
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χωρών. Εάν, για παράδειγμα, το εμπόριο έχει διακλαδικό χαρακτήρα
9
 καιροφυλακτεί ο 

κίνδυνος «εγκλωβισμού» της μιας πλευράς σε εξειδικεύσεις έντασης εργασίας, εξέλιξη η 

οποία είναι γνωστή ως εξορθολογισμός της παραγωγικής διαδικασίας και αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Ο αντίλογος αυτής της άποψης υποστηρίζει ότι οι 

ανεπτυγμένες συνοριακές περιοχές που εξειδικεύονται σε προϊόντα έντασης κεφαλαίου και 

τεχνολογίας έχουν τόσο μεγάλα περιθώρια τιμολογιακής πολιτικής, ώστε μπορούν πολύ 

εύκολα να μετακυλήσουν και τελικά να απορροφήσουν το αυξανόμενο κόστος εργασίας, με 

αποτέλεσμα τη διατήρηση ευνοϊκότερων όρων εμπορίου. Η προσέγγιση της νέας οικονομικής 

γεωγραφίας, υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο μιας οικονομικής ένωσης οι κεντρικές συνοριακές 

περιφέρειες αποκτούν ένα γεωγραφικό πλεονέκτημα, προσδίδοντάς τες έναν κεντρικό 

χαρακτήρα (central border region), καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν τόσο 

διάφορες επιχειρήσεις, όσο και καταναλωτές, ιδιαίτερα δε όταν οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

κάθετα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι οικονομικές 

ανταλλαγές μεταξύ δύο συνοριακών περιοχών, δεν είναι αποκλειστικά μόνο ζήτημα 

φιλελευθεροποίησης σε θεσμικό επίπεδο. Καθοριστικοί παράγοντες οικονομικής 

αλληλεπίδρασης, ακόμη και σ’ ένα κόσμο χωρίς δασμούς ή άλλων κρατικών παρεμβατικών 

μέτρων, μπορούν να καταδειχτούν οι διαφορές στη γλώσσα, στην κουλτούρα, στις 

επιχειρηματικές πρακτικές, στα νομικά συστήματα και στις αντιλήψεις, που διακατέχουν δύο 

γειτονικούς λαούς (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008β:112-113). 

Συνοριακές περιοχές 

Από τη φύση τους οι συνοριακές περιοχές κρύβουν κάποια οξύμωρα σχήματα, 

γεγονός που (ίσως) κάνει τη μελέτη για τα σύνορα τόσο ενδιαφέρουσα. Πρώτα απ’ όλα 

βλέπουμε πως ενώ ο χώρος είναι από τη φύση του ενιαίος και στις περισσότερες περιπτώσεις 

ομοιογενής, μπορεί όμως να διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τη χάραξη των συνόρων. 

Διασχίζοντας κανείς μια συνοριακή γραμμή μπορεί να μην το αντιληφθεί, αφού το τοπίο δεν 

παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές, ωστόσο η διαφορά σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 

αισθητή όταν έρχεται αντιμέτωπος με κατοίκους ή ακόμη και με το ίδιο το αστικό 

περιβάλλον.  

                                                           
9
 Για παράδειγμα η ανταλλαγή να αφορά σε προϊόντα έντασης κεφαλαίου από τη μια μεριά και σε προϊόντα 

έντασης εργασίας από την άλλη μεριά.  
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Όπως έχει ήδη τονιστεί, τα σύνορα παρουσιάζουν διπλό χαρακτήρα: κοιτούν 

ταυτόχρονα προς τα μέσα (εθνική επικράτεια) και προς τα έξω (διαχωρισμός από τ’ άλλα 

κράτη)∙ ενώνουν και ταυτόχρονα χωρίζουν, περικλείουν ή αποκλείουν∙ είναι συγχρόνως 

πύλες, αλλά και εμπόδια στον έξω κόσμο, άλλοτε προστατευτικά και άλλοτε περιοριστικά∙ 

από τη μια πλευρά είναι αυταρχικά συμπεριλαμβάνοντας ή αποκλείοντας ανθρώπους πέρα 

από τη θέλησή τους, αλλά από την άλλη παρέχουν ασφάλεια και την αίσθηση μιας 

επικρατούσας ταυτότητας σε ένα δημοκρατικό σύστημα (Anderson, O’Dowd, 1999).  

Έτσι, οι συνοριακές περιοχές είναι τόποι ευκαιριών και ταυτόχρονα έντονης 

ανασφάλειας, ζώνες επαφής ή διαμάχης, συνεργασίας ή ανταγωνισμού. Φιλοξενούν 

διφορούμενες ταυτότητες, ενώ ενισχύουν τη δυναμική διεκδίκηση της διαφορετικότητας από 

τους πολίτες που κατοικούν εκεί σε μια προσπάθεια διατήρησης της δικής τους ταυτότητας 

και παράδοσης έναντι των «άλλων» (Anderson, O’Dowd, 1999).   

Οι συνοριακές ή παραμεθόριες περιοχές παρουσιάζουν πολλές διαφορές και 

ασυμμετρίες σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Παραδοσιακά οι περιοχές αυτές 

θεωρούνται ως περιφέρειες σε μειονεκτική θέση και χαμηλών ευκαιριών. Οι γεωγραφικές 

συντεταγμένες των εν λόγω περιοχών αναμένεται να διαμορφώσουν ένα προφίλ χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: Πρώτον, η 

ύπαρξη χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και η έλλειψη οικονομιών κλίμακας. Δεύτερον, η 

γεωγραφική και απομονωμένη θέση τους σε σχέση με τον οικονομικό και πολιτικό πυρήνα 

της χώρας τους, έχουν ως αποτέλεσμα υψηλά μεταφορικά κόστη. Τρίτον, οι περιορισμοί στη 

φυσική ροή των εμπορευμάτων, περικόπτει τις αγορές και διαστρεβλώνει τις εμπορικές 

σχέσεις. Τέταρτον, η γεωγραφική απομόνωση κληροδότησε μια σχετικά φτωχή υποδομή σε 

δίκτυα μεταφοράς και επικοινωνιών. Πέμπτον, ένα λιγότερο αναπτυγμένο δίκτυο κοινωνικών 

και εμπορικών υπηρεσιών, οι μεγάλες διαφορές σε κοινωνικό, νομικό και διοικητικό επίπεδο, 

τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι γλωσσικές και πολιτιστικές παραδόσεις, 

παρεμποδίζουν την επικοινωνία και συνολικά τη συνεργασία στις συγκεκριμένες περιοχές 

κατά μήκος των συνόρων (Dimitrov κ.ά., 2003:19).  

Μέσα από τη βιβλιογραφία είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα σύνορα λειτουργούν ως 

εμπόδια οικονομικής αλληλεπίδρασης αυξάνοντας το κόστος του διεθνούς εμπορίου, 

διαστρεβλώνοντας την αγορά και αυξάνοντας το παραγωγικό κόστος των επιχειρήσεων 

(Καλλιώρας κ.ά., 2009:59). Τα οικονομικά προβλήματα των συνοριακών περιοχών όμως, 

συνδέονται κυρίως με δύο αρνητικές ιδιότητες των συνόρων. Η πρώτη σχετίζεται με την 
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απόσταση των περιοχών αυτών από τα αναπτυγμένα κέντρα της ενδοχώρας και η δεύτερη με 

την αρνητική επίδραση του συνόρου στο εύρος της αγοράς (border effect).   

Η απόσταση των συνοριακών περιφερειών από τα μητροπολιτικά κέντρα αποτελεί 

έναν από τους βασικούς λόγους της μη εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων στα 

σύνορα
10

. Επιπλέον, η μείωση του μεταφορικού κόστους και οι οικονομίες συγκέντρωσης 

ωθούν τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στο κέντρο και όχι στα σύνορα, καθώς 

διασφαλίζουν μ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα μιας μεγάλης ακτίνας αγοράς. Ο Krugman 

(1991), υποστηρίζει ότι το κόστος μεταφοράς είναι αυτό που παίζει ένα ρυθμιστικό ρόλο 

στην κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο. Έτσι, η κατάργηση των εμποδίων στις 

οικονομικές ανταλλαγές θα επιφέρει τέτοια μείωση στο μεταφορικό κόστος, ώστε να ωθήσει 

τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ήδη υπάρχουν ισχυρές 

οικονομίες συγκέντρωσης
11

. Ειδικότερα για το εμπόριο, διάφορες εμπειρικές εκτιμήσεις 

έχουν δείξει ότι η αύξηση της απόστασης ανάμεσα στις χώρες συσχετίζεται αρνητικά με την 

ένταση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους, καθώς η απόσταση μεταξύ δύο εμπορικών 

εταίρων αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που αυξάνει το κόστος εμπορίου, λόγω του 

μεταφορικού κόστους. Τα σύνορα και τα εμπόδια που αυτά συνεπάγονται, δηλαδή, μπορούν 

να εκληφθούν ως παράγοντες που αυξάνουν την απόσταση, ενώ η μείωση αυτών των 

φραγμών θα προξενήσει αύξηση των εμπορικών συναλλαγών λόγω μείωσης της σχετικής 

απόστασης. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι εμπορικές συναλλαγές δύο ή 

περισσοτέρων διασυνοριακών εταίρων δεν επηρεάζονται μόνο από την εγγύτητα μεταξύ τους 

αλλά και από το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης
12

 (Καλλιώρας κ.ά., 2009:60-62). 

Επιπλέον, και σύμφωνα με τις θεωρίες χωροθέτησης, κάθε οικονομική δραστηριότητα 

απαιτεί ένα κρίσιμο μέγεθος για να λειτουργήσει και έχει μια χωρική εμβέλεια, μέχρι το 

                                                           
10

 Για το λόγο αυτό και οι περισσότερες πρωτεύουσες των κρατών βρίσκονται στην ενδοχώρα, ενώ οι λίγες 

περιπτώσεις όπου οι πρωτεύουσες βρίσκονται κοντά στα σύνορα –όπως η Βιέννη-, ερμηνεύονται ως παράγωγα 

ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων. 

11
 Πρόκειται για την επίδραση της εγχώριας αγοράς, σύμφωνα με την οποία εξαγωγικές θα είναι οι περιφέρειες 

που αποτελούν παράλληλα και μεγάλες αγορές βάσει της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού. Έτσι, τα 

εθνικά σύνορα δεν είναι τίποτα άλλο παρά δασμολογικοί φραγμοί η κατάργηση των οποίων θα αυξήσει το 

διεθνές εμπόριο και την εξειδίκευση στην παραγωγή.  

12
 Έχει διαπιστωθεί μετά από έρευνες πως τόσο οι χώρες της Βαλτικής, όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

συναλλάσσονται περισσότερο με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μεταξύ τους.  
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σημείο που διασφαλίζεται η βιωσιμότητα μιας οικονομικής μονάδας
13

 (Τοπάλογλου, 

Πετράκος, 2008α:64). Η ύπαρξη συνόρων όμως, αφενός διαστρεβλώνει το μέγεθος της 

αγοράς και αφετέρου περιορίζει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης του κέρδους των αγορών. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα η παρεμβολή της συνοριακής γραμμής  στερεί από 

την επιχείρηση Α τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών της, λόγω της μείωσης του 

μεγέθους της αγοράς (Niebuhr, Stiller, 2002: 6)   

 

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, οι διάφοροι συνοριακοί φραγμοί στερούν από τις 

συνοριακές περιφέρειες τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν αγορές, τις οποίες σε διαφορετική 

περίπτωση θα εξυπηρετούσαν λόγω της εγγενούς οικονομικής τους δυναμικής και χωρικής 

ενότητας. Σε μια κλειστή οικονομία, οι οικονομίες συγκέντρωσης εμφανίζονται συνήθως στις 

περιφέρειες της πρωτεύουσας και στις ευρύτερες περιοχές της, αφού η ύπαρξη των συνόρων 

αποθαρρύνει τη (μετ)εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων προς τις συνοριακές 

περιφέρειες. Αντίθετα, σε μια ανοικτή οικονομία ακόμη και οι συνοριακές περιφέρειες 

μικρού μεγέθους έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν οφέλη, καθώς τους παρέχεται η 

δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγαλύτερου μεγέθους αγορές (Καλλιώρας, 2006:52). 

Αναλύοντας ένα μοντέλο ανόμοιων περιφερειών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές 

χώρες, οι Damijan και Kostevc καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι επιπτώσεις της 

κατάργησης των συνοριακών εμπορικών φραγμών μπορούν να αποτυπωθούν σύμφωνα με τη 

μορφή του αγγλικού γράμματος U. Αρχικά, λόγω των πιέσεων στο παραγωγικό σύστημα η 

μικρή συνοριακή περιφέρεια θα επιβαρυνθεί. Στη συνέχεια όμως, η ίδια περιφέρεια θα 

                                                           
13

 Με πιο απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι κάθε προϊόν μέσα στον οικονομικό χώρο έχει το δικό του κρίσιμο 

μέγεθος αγοράς, το οποίο δημιουργεί ιεραρχίες, πρωτίστως μεταξύ των προϊόντων και δευτερευόντως μεταξύ 

των αστικών κέντρων.   
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ωφεληθεί σημαντικά κυρίως λόγω της ατελούς κινητικότητας στην αγορά εργασίας, των 

χαμηλότερων μισθών και των επιδιώξεων των επιχειρήσεών της, οι οποίες δεν είναι 

εγκατεστημένες κοντά στα σύνορα, να αποκτήσουν πρόσβαση στη γειτονική μεγάλη αγορά 

(Damijan, Kostevc, 2002:10).    

Όπως είναι λοιπόν ορατό, τα διάφορα εμπόδια σε μια συνοριακή γραμμή αλλοιώνουν 

και περιορίζουν το μέγεθος της αγοράς, αποθαρρύνοντας έτσι την εγκατάσταση των 

επιχειρήσεων μακριά από το κέντρο της κάθε χώρας. Η άρση των εμποδίων και των 

συνοριακών φραγμών, από την άλλη, θα οδηγήσει αναμφίβολα τόσο στον 

επαναπροσδιορισμό του χώρου, όσο και στο μέγεθος της αγοράς.  

Διασυνοριακή Συνεργασία 

Ο πολλαπλασιασμός των συνόρων και τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά προβλήματα, που 

αντιμετώπιζαν οι περιοχές γύρω από αυτά έκανε επιτακτική την ανάγκη μιας από κοινού 

προσπάθειας για ανάπτυξή τους. Η διασυνοριακή συνεργασία έχει ως αντικείμενο την 

εξάλειψη όλων εκείνων των εμποδίων που υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές και 

απώτερο στόχο την περεταίρω ενδυνάμωση και ανάπτυξή τους. Ο ρόλος της διασυνοριακής 

συνεργασίας, όμως, είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική συνεργασία και ένα 

αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι ουσιαστικά ένας ρόλος, ο οποίος βοηθά στην καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ των λαών, στη σμίλευση των καλών σχέσεων γειτονίας μεταξύ των 

παραμεθόριων περιοχών, στην αποφυγή των εντάσεων και εξεγέρσεων στα σύνορα, στην 

πολιτισμική επαφή και πρόοδο των λαών και γενικότερα στην οικοδόμηση ενός κλίματος 

αμοιβαίας στήριξης και εμπιστοσύνης.  

Το εύρος και η οργανωτική διάρθρωση μιας διασυνοριακής συνεργασίας διακρίνεται 

σε δύο επίπεδα. Πρώτον, το στρατηγικό επίπεδο, κατά το οποίο οι θεσμοί που εμπλέκονται σ’ 

αυτό έχουν μεγάλο εύρος αντικειμένων και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεύτερον, επίπεδο 

συνεργασίας με εξειδικευμένο σκοπό (one-off activities), οι οποίες βασίζονται κυρίων σε ad 

hoc διασυνοριακές δομές και συμφωνίες. Όπως τονίστηκε και παραπάνω, μια διασυνοριακή 

συνεργασία αναφέρεται συνήθως σε ένα πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων και 

αντικειμένων. Με βάση το θεματικό πεδίο, που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, μπορούμε να 

πούμε πως τα προγράμματα αυτά διασυνοριακής συνεργασίας επικεντρώνονται: στη χωρική 

ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη, στις μεταφορές και υποδομές, στον τουρισμό, στο 

περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, στην υγεία και στις κοινωνικές 
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υπηρεσίες, στον πολιτισμό και στα Μ.Μ.Ε. και τέλος, στη γεωργία και στην αγροτική 

ανάπτυξη (Τοπάλογλου, 2009:154).  

Για τον Markus Perkann τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη 

για τον καθορισμό μιας διασυνοριακής συνεργασίας είναι: Πρώτον, οι βασικοί 

πρωταγωνιστές είναι πάντα δημόσιες αρχές∙ Δεύτερον, μια διασυνοριακή συνεργασία αφορά 

τη συνεργασία ανάμεσα σε υποεθνικές αρχές σε διαφορετικές χώρες∙ Τρίτον, η συνεργασία 

αυτή ασχολείται με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων σε ένα ευρύ σύνολο ζητημάτων∙ 

Τέταρτον, μια διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο βαθμό 

σταθεροποίησης των διασυνοριακών επαφών κατά τη διάρκεια του χρόνου (Perkann, 2003: 

156).  

Σε μακροσκοπτικό επίπεδο, οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν μια διασυνοριακή 

συνεργασία, όπως επισημαίνει ο Τοπάλογλου (2009), βάσει της ευρωπαϊκής εμπειρίας μας, 

μπορούν να χωριστούν σε δύο πλαίσια (Τοπάλογλου, 2009:152-154): 

1. Πρωτοβουλίες, που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν εκείνο το νομικό και θεσμικό 

υπόβαθρο, το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής 

συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πιο γνωστές μορφές πρωτοβουλιών είναι: 

i. Οι πολυμερείς συνθήκες και συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Η πρώτη πολυμερής 

συμφωνία αυτού τους είδους είναι η Συνθήκη του Helsingfors (1962) μεταξύ των 

Βορείων Χωρών της Ευρώπης, βάσει της οποίας τα μέλη της δεσμεύονταν να 

αναπτύξουν διασυνοριακές δράσεις σε νομικά, πολιτιστικά και 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα
14

. Η Σύμβαση της Μαδρίτης (1980), η οποία 

υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελεί μια ακόμα μεγάλη 

συνεισφορά στη διασυνοριακή συνεργασία
15

, ενώ η περαιτέρω βελτίωσή της το 

                                                           
14

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. (Λέκκα, 2000:317-318) 

15
 Σύμφωνα μ’ αυτή, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προβούν τόσο σε νομικές όσο και σε θεσμικές 

πρωτοβουλίες, με σκοπό να επιλύσουν οποιεσδήποτε νομικές, διοικητικές ή τεχνικές δυσκολίες που θα 

εμπόδιζαν την ανάπτυξη και την ομαλή ροή της διασυνοριακής συνεργασίας. Επίσης, δεσμεύονταν να 

παραχωρούν αρμοδιότητες στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για την ανάπτυξη συνοριακών δράσεων και να 

παρέχουν υποστήριξη και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες τόσο στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, όσο στις τοπικές 

αρχές και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.  (Ευρωπαϊκή Σύμβαση – Πλαίσιο για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 

τοπικών κοινοτήτων ή αρχών, 

http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%2

0gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement 

(πρόσβαση 7/6/2011)    

http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement
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1998 από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Μαδρίτης
16

 επισφράγισε 

το ήδη θετικό κλίμα.  

ii. Οι διμερείς ή τριμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες και τα πρωτόκολλα μεταξύ 

εθνικών κρατών, που βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις. Στην κατηγορία αυτή 

μπορούμε να πούμε πως εντοπίζουμε: διακρατικές συμφωνίες στον τομέα της 

χωρικής και διασυνοριακής περιφερειακής ανάπτυξης, διακυβερνητικές 

συνεργασίες σε εξειδικευμένα πεδία, διακρατικές συμφωνίες καλής γειτονίας και 

τέλος, διακρατικές συμφωνίες που βασίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της 

Μαδρίτης. 

iii. Οι επίσημες συμφωνίες, τα πρωτόκολλα εργασίας ή οι συμβάσεις μεταξύ 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών. Εκτός από τις διακρατικές ή διακυβερνητικές 

συμβάσεις έχουμε και μια σειρά από συμφωνίες και πρωτόκολλα με 

συμβαλλόμενα μέρη τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές. Προσπαθώντας να 

ομαδοποιήσουμε αυτές τις περιπτώσεις και με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, θα 

μπορούσαμε να τις κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: συμφωνίες όπου τα 

συμβαλλόμενα μέρη είναι περιφερειακές αρχές ομοσπονδιακών κρατών, 

συμφωνίες όπου το ένα μέρος είναι το κράτος και το άλλο μέρος είναι μια 

περιφέρεια ομοσπονδιακού κράτους και συμφωνίες-πρωτόκολλα μεταξύ τοπικών 

και περιφερειακών αρχών.     

iv. Άλλα νομικά εργαλεία, τα οποία βασίζονται πάνω στην Κοινοτική ή Εθνική 

νομοθεσία και ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία ενός σχεδίου ή μιας 

δράσης.  

2. Συγκεκριμένα χρηματοδοτικά σχήματα και προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν 

διάφορες διασυνοριακές δράσεις.  

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα που βοηθούν στην 

ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέχρι το 2006 είναι τα εξής: 

1. Η πρωτοβουλία INTERREG, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 1990, είναι 

ουσιαστικά ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα των Διαρθρωτικών 

                                                           
16

 Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης ουσιαστικά επιχείρησε να αυξήσει τις νομικές δεσμεύσεις των 

συμβαλλόμενων μερών, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυνε τη σύσταση μόνιμων θεσμών διασυνοριακής συνεργασίας.  
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Ταμείων ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή 

συνεργασία. Το INTERREG Ι (1991-1993) είχε ως βασικό στόχο την επιτάχυνση της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Το INTERREG ΙΙ (1994-

1999), διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης περιόδου υποστηρίζοντας 

προγράμματα που αναφέρονται σε τρεις διακεκριμένες δέσμες
17

. Ο σχεδιασμός του 

INTERREG ΙΙΙ (2000-2006) ήταν προσανατολισμένος στην ενίσχυση της οικονομικής 

και κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε. και της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της διασυνοριακής, 

διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ο γενικός στόχος αυτών των 

πρωτοβουλιών ήταν να μην αποτελούν τα σύνορα εμπόδια για την ισόρροπη ανάπτυξη 

και ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου
18

.  

i. Το πρόγραμμα INTERACT αποτελεί ένα από τα Προγράμματα της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις 16 Δεκεμβρίου 2002. Σχεδιάστηκε, αφενός για να αξιοποιήσει την 

αποκτηθείσα εμπειρία των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων σε θέματα 

περιφερειακής ανάπτυξης, διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 

συνεργασίας και αφετέρου, για να ενισχύσει τη συνοχή προωθώντας τη 

συνεργασία και την ισόρροπη ανάπτυξη όχι μόνο ανάμεσα στα κράτη-

μέλη. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη διαχείριση και την εφαρμογή του INTERREG, 

δημιουργεί κοινές δομές και διαδικασίες, προωθεί και ενισχύει την ανταλλαγή 

εμπειριών και καλών πρακτικών, ενθαρρύνει, διευκολύνει και ενισχύει τη 

συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., αναπτύσσει εργαλεία και 

μηχανισμούς προς όφελος των υπό ένταξη χωρών και δημιουργεί τους 

υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα 

INTERREG
19

. 

2. Το πρόγραμμα PHARE, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989 για να στηρίξει οικονομικά τη 

διαδικασία μεταρρύθμισης και οικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού στην 

Πολωνία και την Ουγγαρία, έγινε -μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Essen (1994)- το 

                                                           
17

 Η Δέσμη Α υποστήριζε δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας, η Δέσμη Β ενίσχυε τα διεθνικά ενεργειακά 

δίκτυα και η Δέσμη Γ χρηματοδοτούσε την ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδιασμού 

http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/inte2/inte2.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

18
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24204_el.htm 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

19
 http://www.interreg.gr/default.aspx?page=328 (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/inte2/inte2.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24204_el.htm
http://www.interreg.gr/default.aspx?page=328
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χρηματοδοτικό μέσο της προενταξιακής στρατηγικής των χωρών της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) με στόχο την τελική ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Phare ήταν αφενός η ενίσχυση των δημόσιων 

διοικήσεων των υποψήφιων χωρών, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν το κοινοτικό 

κεκτημένο και αφετέρου η ευθυγράμμιση της βιομηχανίας και των βασικών υποδομών 

αυτών των χωρών με τους κοινοτικούς κανόνες μέσω της πραγματοποίησης των 

αναγκαίων επενδύσεων. Από το 1994, οι στόχοι του προγράμματος έχουν προσαρμοστεί 

στις προτεραιότητες και τις ανάγκες καθεμιάς από τις ΧΚΑΕ
20

. 

i. Το πρόγραμμα PHARE - CBC εισήχθη για πρώτη φορά το 1994 με σκοπό την 

παροχή βοήθειας στις παραμεθόριες περιοχές των χωρών που είχαν αιτηθεί την 

ένταξή τους στην Ε.Ε., ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ειδικότερα 

αναπτυξιακά τους προβλήματα και να έρθουν σε στενότερη συνεργασία τόσο με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με τις άλλες χώρες της Κ.Α.Ε. εντός των ορίων 

των εθνικών τους οικονομικών. Μακροπρόθεσμος στόχος της διασυνοριακής 

συνεργασίας ήταν η επιτάχυνση της οικονομικής σύγκλισης των χωρών αυτών ως 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο, που θα απέτρεπε τη δημιουργία 

περιφερειακών οικονομικών ζωνών και θα προετοίμαζε συγχρόνως τις υποψήφιες 

χώρες για τη μελλοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα INTERREG
21

.  

3. Αντικείμενο του προγράμματος CARDS είναι η παροχή κοινοτικής βοήθειας στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και η πΓΔΜ) με σκοπό τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως: στην ανασυγκρότηση και σταθεροποίηση 

της περιοχής∙ στην παροχή βοήθειας για την επιστροφή των προσφύγων και των 

εκτοπισθέντων∙ στη στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων Μ.Μ.Ε. 

και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος∙ στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

οικονομίας της αγοράς∙ στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην ισότητα των φύλων, στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση, καθώς και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος∙ στην 
                                                           
20

 http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm (πρόσβαση 

7/6/2011) 

21
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/programmes_types_en.htm 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/programmes_types_en.htm
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περιφερειακή, διεθνική, διεθνή και διαπεριφερειακή συνεργασία των δικαιούχων χωρών 

με τις χώρες της Ένωσης και άλλες χώρες της περιοχής. Βασικές προϋποθέσεις για την 

παροχή αυτής της βοήθειας είναι πρωτίστως ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, του 

κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

μειονοτήτων και δευτερευόντως, η εφαρμογή των προβλεπόμενων δημοκρατικών, 

θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων
22

. 

4. Το κοινοτικό πρόγραμμα TACIS (2000-2006) ενθαρρύνει τον εκδημοκρατισμό, την 

ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη μετάβαση σε μια οικονομία αγοράς των Νέων 

Ανεξάρτητων Κρατών (N.Α.Κ.), που δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής 

Ένωσης (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, 

Μολδαβία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και 

Ουκρανία).Το πρόγραμμα, βασίζεται στις αρχές και τους στόχους που αναφέρθηκαν στις 

συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τις εμπορικές συμφωνίες και τις 

συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών, καθώς 

επίσης και στη βασική δημοκρατική ρήτρα της Κοινότητας. Κύριος στόχος του 

προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του επικεντρώνοντας την προσοχή 

του σε περιορισμένο αριθμό σημαντικών πρωτοβουλιών, χωρίς να εξαιρούνται τα 

μικρότερα σχέδια. Για το σκοπό αυτό, τα ενδεικτικά προγράμματα και τα προγράμματα 

δράσης έχουν καθορισθεί μαζί με τους εταίρους και καλύπτουν, το ανώτατο, τρεις τομείς 

συνεργασίας με άλλους μικρότερους τομείς. Μεταξύ των τομέων προτίμησης για τη 

συνεργασία αναφέρονται: η βοήθεια στις θεσμικές, νομικές και διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις∙ η υποστήριξη στον ιδιωτικό τομέα και η βοήθεια στην οικονομική 

ανάπτυξη∙ η βοήθεια που προορίζεται να απαλύνει τις κοινωνικές συνέπειες της 

μετάβασης∙ η ανάπτυξη των δικτύων υποδομών∙ η ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων∙ η ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονομίας. Οι διασυνοριακές δράσεις, ειδικότερα, έχουν ως στόχο: να βοηθήσουν τις 

συνοριακές περιοχές να ξεπεράσουν τα ιδιαίτερα προβλήματά τους όσον αφορά στην 

ανάπτυξη· να ενθαρρύνουν τους δεσμούς μεταξύ δικτύων από τις δύο πλευρές των 

συνόρων∙ να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταβολής των εν λόγω χωρών χάρη στη 

συνεργασία τους με τις συνοριακές περιοχές της Ένωσης και της Κεντρικής και 
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 http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18002_el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18002_el.htm


25 

 

Ανατολικής Ευρώπης∙ και τέλος, να μειώσουν τη διασυνοριακή ρύπανση και τους 

διασυνοριακούς κινδύνους όσον αφορά στο περιβάλλον
23

. 

5. Ο κανονισμός MEDA αποτελεί το βασικό μέσο της οικονομικής και χρηματοδοτικής 

συνεργασίας της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Το πρόγραμμα, που θεσπίστηκε το 

1996 και τροποποιήθηκε το 2000, είναι εμπνευσμένο από τα προγράμματα PHARE και 

TACIS, και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική 

βοήθεια στις χώρες της νοτίου Μεσογείου (Αλγερία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, 

Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Συρία, Παλαιστινιακά Εδάφη, Τυνησία, Τουρκία). 

Το MEDA υποστηρίζει την περιφερειακή, την υποπεριφερειακή και τη διασυνοριακή 

συνεργασία, κυρίως μέσω: της δημιουργίας και της ανάπτυξης υποδομών περιφερειακής 

συνεργασίας μεταξύ των τρίτων μεσογειακών χωρών και μεταξύ αυτών των χωρών, της 

Ένωσης και των κρατών μελών∙ της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για τις 

περιφερειακές συναλλαγές στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 

ενέργειας∙ των ανταλλαγών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της Κοινότητας και των 

τρίτων μεσογειακών χωρών, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, μέσω της 

δημιουργίας δικτύου παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών (πανεπιστήμια, τοπικοί 

σύλλογοι, ενώσεις, συνδικάτα, Μ.Μ.Ε., επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο. κ.λπ.)
24

. 

Το σημερινό πλαίσιο και οι βασικοί προσανατολισμοί  για το μέλλον των 

προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη, όπως αναδεικνύεται μέσα από την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013, βασίζεται πάνω σε τρεις διαστάσεις: 

1. Ο 3
ος

 Στόχος
25

 που έθεσε η Επιτροπή για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 αφορά 

στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), η οποία ουσιαστικά αντικατέστησε την 

πρωτοβουλία INTERREG. Η πολιτική αυτή ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία 

μεταξύ περιφερειών και πόλεων από διαφορετικά κράτη-μέλη, ώστε να ανταλλάξουν 

βέλτιστες πρακτικές μέσα από κοινά προγράμματα, έργα και δίκτυα. Για τη συγκεκριμένη 

περίοδο, η ΕΕΣ καλύπτει τρία είδη προγραμμάτων: 52 διασυνοριακά προγράμματα  κατά 

μήκος των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ∙ 13 διακρατικά προγράμματα που καλύπτουν 
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http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_

central_asia/r17003_el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

24
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partne

r_countries/r15006_el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

25
 Ο 1

ος
 Στόχος αφορά στη Συνοχή, ενώ ο 2

ος
 Στόχος στον Ανταγωνισμό και στην Απασχόληση.  

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17003_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17003_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_el.htm
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ευρύτερες περιοχές∙ διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας (INTERREG IVC) και 3 

προγράμματα δικτύωσης (URBACT II, Interact II και ESPON) που καλύπτουν όλα τα  

κράτη-μέλη της Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υποστηρίζονται από άλλα δύο μέσα (IPA 

και ENPI). Όσον αφορά ειδικότερα στα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, 

ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και περιλαμβάνουν: την ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, του πολιτισμού και του διασυνοριακού 

εμπορίου∙ τη βελτίωση της από κοινού διαχείρισης των φυσικών πόρων∙ την υποστήριξη 

των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών∙ τη βελτίωση της πρόσβασης 

δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών και την κοινή χρήση αυτών
26

.  

2. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ= ENPI) 

αντικατέστησε μετά το 2006 τα ισχύοντα και γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα, 

που κάλυπταν τις οικείες χώρες. Στόχος της ΕΜΓΕΣ είναι η δημιουργία μιας περιοχής, 

που θα μοιράζεται τις ίδιες αξίες: σταθερότητα και ευημερία, ενισχυμένη συνεργασία, 

βαθύτερη οικονομική και περιφερειακή ολοκλήρωση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

τομέων συνεργασίας. Η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί κεντρική διάσταση των 

πολιτικών του ΕΜΓΕΣ, χρηματοδοτώντας «κοινά προγράμματα» και κινητοποιώντας, μ’ 

αυτόν τον τρόπο, περιφέρειες κρατών-μελών και χώρες-εταίρους με κοινά σύνορα. Οι 

τύποι προγραμμάτων, που προβλέπονται από το σχετικό Κανονισμό του ΕΜΓΕΣ είναι οι 

εξής δύο: ο πρώτος τύπος προγραμμάτων αποτελείται από έγγραφα στρατηγικής και 

πολυετή ενδεικτικά προγράμματα ανά κράτος ή ανά ομάδα κρατών, που μπορεί να είναι 

και διασυνοριακής εμβέλειας∙ ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στα κοινά επιχειρησιακά 

προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας
27

. Οι διάφοροι τομείς συνεργασίας και οι 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω του ΕΜΓΕΣ είναι: η προώθηση του πολιτικού 

διαλόγου και των μεταρρυθμίσεων∙ η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση 

φυσικών πόρων∙ οι ενισχυτικές πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της φτώχειας και 

στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης, στην ισότητα των φύλων, στην απασχόληση 

και στην κοινωνική προστασία∙ η ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας για την 

προώθηση μιας βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις 
                                                           
26

 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

27
 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, πως σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό (1638/2006), ως 

διασυνοριακή συνεργασία στα πολυεθνικά προγράμματα νοείται η συνεργασία μεταξύ κρατών-εταίρων, η οποία 

μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σημείο της εδαφικής τους επικράτειας.   

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
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παραμεθόριες περιοχές∙ οι υποστηρικτικές πολιτικές για την υγεία, την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση∙ η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, καθώς και υποστήριξη του εκδημοκρατισμού∙ η διασφάλιση 

αποτελεσματικής συνοριακής συνεργασίας∙ η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, 

των εσωτερικών υποθέσεων, της καταπολέμησης της πρόληψης, της τρομοκρατίας και 

του οργανωμένου εγκλήματος∙ η ενίσχυση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή έρευνα και 

καινοτομία
28

. 

3. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα νέο ευρωπαϊκό 

νομοθετικό μέσο για τη διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής 

ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, µε αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Σε αντίθεση με τις δομές που διέπουν αυτό το είδος 

της συνεργασίας πριν από το 2007, ο ΕΟΕΣ έχει νομική υπόσταση και ως εκ τούτου, 

 μπορεί όχι μόνο να υλοποιεί προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά ακόμα, να 

διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να απασχολεί προσωπικό. Τα μέλη του ΕΟΕΣ 

μπορεί να είναι κράτη-μέλη, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις, καθώς και άλλοι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του ΕΟΕΣ, δηλαδή η 

σύσταση ομίλου φορέων από διαφορετικά κράτη μέλη χωρίς προηγουμένως να έχει 

υπογραφεί διεθνής σύμβαση επικυρωμένη από τα εθνικά κοινοβούλια παρά μόνο η 

σύμφωνη γνώμη των κρατών, βοηθά όχι μόνο στην ανάπτυξη της διασυνοριακής 

συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις δύο πλευρές των  

συνόρων, αλλά και στην εξομάλυνση των νομικών και θεσμικών δυσκολιών που 

συναντώνται στην πράξη
29

.     

Αρχικές συνθήκες Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ο πολλαπλασιασμός των συνόρων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και τα 

ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές γύρω από αυτά, έκανε επιτακτική την 

                                                           
28

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και 

εταιρικής σχέσης, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_310/l_31020061109el00010014.pdf 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

29
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 

για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_el.pdf 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_310/l_31020061109el00010014.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_el.pdf
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ανάγκη για μια από κοινού προσπάθεια ανάπτυξής τους. Η αλληλεπίδραση, όμως δύο 

συνοριακών περιοχών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι συνοριακές ζώνες μπορεί να βρίσκονται 

σε πολύ διαφορετική κατάσταση, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να «ενώσουμε» χωρικά 

και οικονομικά περιοχές, οι οποίες μοιάζουν ασυμβίβαστες μεταξύ τους (Kratke, 1999).  

Η επιτυχία μιας διασυνοριακής συνεργασίας εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, οι 

οποίοι μπορούν είτε να την ευνοήσουν είτε να την αποθαρρύνουν. Οι παράγοντες αυτοί 

συνδέονται μεταξύ τους και θα μπορούσαν να αναφερθούν ως «αρχικές συνθήκες». Με τον 

όρο «αρχικές συνθήκες», εννοούμε τις ήδη διαμορφωμένες και προϋπάρχουσες ιστορικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν στα σύνορα (Τοπάλογλου, 

Πετράκος, 2008γ:128). Στο πλαίσιο αυτό, τα σύνορα δεν είναι απλά κάποιες στατικές 

γραμμές, αλλά ένα σύνολο αποκρυσταλλωμένων πρακτικών και αντιλήψεων που επηρεάζουν 

τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση (Paasi,1999). 

Είναι γενικώς αποδεκτό πως η μεθοριακή γραμμή ενός κράτους ασκεί επίδραση στις 

αντιλήψεις των ανθρώπων που ζουν ή δραστηριοποιούνται κοντά σ’ αυτήν. Κάποιοι μάλιστα 

υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι των συνοριακών περιοχών (borderlanders) διαφέρουν από 

αυτούς που ζουν σε μη συνοριακές περιοχές στο επίπεδο των συνθηκών ζωής, των 

αντιλήψεων για τη διπλανή χώρα, αλλά και των μορφών της αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσουν με την απέναντι πλευρά (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008γ:121).  

Οι διαφορές αντιλήψεων ανάμεσα σε συνοριακές περιοχές μπορεί να αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία ή μη μιας διασυνοριακής συνεργασίας. Ζητήματα 

σχετικά με το ρόλο των ιστορικών γεγονότων στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση, όπως 

επίσης εάν οι πολιτισμικές διαφορές ασκούν θετική ή αρνητική επίδραση στη διασυνοριακή 

συνεργασία, εάν και σε ποιο βαθμό η διαφορά θρησκείας λειτουργεί διαχωριστικά μεταξύ 

των δύο πλευρών των συνόρων, καθώς και την έκταση στην οποία οι γλωσσικές διαφορές 

είναι ικανές να αποτελέσουν πρόβλημα στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση, χρήζουν άμεσης 

διερεύνησης και ανάλυσης.  

Η χωρική εγγύτητα και το άνοιγμα των συνόρων δε διασφαλίζουν από μόνες τους την 

κοινωνική ή την πολιτισμική εγγύτητα. Άνθρωποι που ζουν πολύ κοντά, αλλά σε 

διαφορετικές χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους, μπορεί να έχουν αποκλίνουσες αντιλήψεις, 

ιδιαίτερα όταν αισθάνονται ότι ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά σύνολα, με διαφορετικά 

πρότυπα, παραστάσεις και στερεότυπα (Τοπάλογλου, Πετράκος, 2008γ:122-123). Οι 

αντιλήψεις αυτές διαμορφώνουν το προφίλ του «άλλου», στην απέναντι πλευρά των 
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συνόρων, θέτοντας συγχρόνως τα ερωτήματα εάν και κατά πόσο οι προθέσεις του είναι 

ειρηνικές ή όχι και σε ποιο βαθμό μπορεί να χαρακτηρισθούν φιλικές ή εχθρικές. 

Οι συνθήκες που επικρατούν στο συνοριακό χώρο και έχουν να κάνουν με την 

πολιτική σταθερότητα, με ζητήματα ασφάλειας και διαφθοράς, καθώς και με το ευρύτερο 

οικονομικό περιβάλλον
30

 μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια και ανασταλτικούς παράγοντες 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των συνοριακών περιφερειών και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης.  

Τέλος, η διερεύνηση και η γνώση ζητημάτων που έχουν να κάνουν τόσο με το επίπεδο 

των υποδομών στα σύνορα (σιδηροδρομικό - οδικό δίκτυο), όσο και με τις συνθήκες 

διάσχισης αυτών (επαρκής αριθμός σημείων διέλευσης, έκδοση visa κ.α.), καθώς και με τις 

ίδιες τις συνθήκες του διασυνοριακού εμπορίου (επιβαλλόμενοι φόροι και δασμοί, έκταση της 

γραφειοκρατικής διαδικασία στις εισαγωγές-εξαγωγές κ.α.) θα μας βοηθήσει αφενός να 

κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα μιας υφιστάμενης συνεργασίας και 

αφετέρου να προβλέψουμε την επιτυχία ή μη μιας μελλοντικής. 

 

                                                           
30

 Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αστάθεια των επιχειρηματικών κανόνων, το μέγεθος της αγοράς 

και η αγοραστική δύναμη της απέναντι πλευρά των συνόρων, η ποιότητα/παραγωγικότητα των τοπικών 

επιχειρήσεων και το μέγεθος της διαφοροποίησης των προϊόντων της τοπικής οικονομίας.   
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Κεφάλαιο 2
ο
  

Η Φλώρινα ως «σύνορο» 

Η ιδιάζουσα θέση της Φλώρινας ως «σύνορο» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της 

ιστορίας της στα βάθη των αιώνων, ενώ από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως «Πύλη των 

Βαλκανίων»
31

.  

Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η περιοχή της Φλώρινας –μαζί με άλλες 

δυτικομακεδονικές επαρχίες- υπάγονταν στην επονομαζόμενη «βουλγαρική» Αρχιεπισκοπή 

της Αχρίδος. Η ενσωμάτωση της Αρχιεπισκοπής στο Φανάρι το 1767, ουσιαστικά 

σηματοδοτεί και την κατάργηση του «συνδρόμου του συνόρου» για τη Φλώρινα, το οποίο θα 

ισχύσει για περίπου έναν αιώνα, αφού τόσο το όραμα της Μεγάλης Ιδέας
32

 για το νεοσύστατο 

ελληνικό κράτος όσο και το μεγαλοϊδεατικό όραμα της Βουλγαρίας για έξοδο στο Αιγαίο 

Πέλαγος, άφηναν εκτός σχεδίων τη Φλώρινα (Κωφός, 2001:22-23). 

Το Συνέδριο του Βερολίνου (1878) όμως και ο επαναπροσδιορισμός των ελληνικών 

διεκδικήσεων, βάσει των οποίων η νέα συνοριακή γραμμή θα διέρχεται μερικές δεκάδες 

χιλιόμετρα βορειότερα από τα σημερινά σύνορα της Ελλάδας με την πΓΔΜ, συνέστησε την 

απαρχή μιας πορείας όπου η Φλώρινα και οι κάτοικοί της θα βιώνουν τις συνέπειες της 

συνοριοποίησης. Το γεγονός αυτό γίνεται απολύτως ορατό ιδιαίτερα στην περίοδο του 

Μακεδονικού Αγώνα, καθώς τα ελληνικά αντάρτικα σώματα δύσκολα μπορούσαν να 

εκτείνουν τη δράση τους βόρεια, πέρα από τον καζά της Φλώρινας, στα νότια του καζά 

Μοναστηρίου.  

Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913 και η Συνθήκη Ειρήνης του 

Βουκουρεστίου, ουσιαστικά μετατρέπει το σύνορο των εθνικών οραματισμών και 

διεκδικήσεων σε μια νομική – κρατική οριοθετική γραμμή με σημαντικές πολλαπλές 

επιπτώσεις για την περιοχή. Τα νέα βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους ορίζονται σε 

λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλώρινας, ενώ συγχρόνως η περιοχή 

αποκόπτεται από την παραδοσιακή της ενδοχώρα -την Πελαγονία- με το μεγάλο αστικό της 

                                                           
31

 Τίτλος του Συλλογικού έργου «Φλώρινα: πύλη των Βαλκανίων», Κολιόπουλος – Μιχαηλίδης 2007. 

32
 Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας ορίζει την οροσειρά Σκάρδου – Σαρ (πολύ βορειότερα της Φλώρινας) ως το 

σύνορο του ιδεατού ελληνικού κράτους, ενώ η ιδέα της «Μεγάλης Βουλγαρίας» άφηνε στο εσωτερικό της τη 

Φλώρινα. 
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κέντρο, την πόλη του Μοναστηρίου, να περιέρχεται στη Σερβία και την Κορυτσά να αποτελεί 

τμήμα της Αλβανίας. Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη αυτή διατάραξε όχι μόνο τις οικονομικές, 

αλλά κυρίως τις ανθρώπινες σχέσεις των πληθυσμών που κατοικούσαν στην ευρύτερη 

περιοχή και είχαν μάθει σε μια κοινή και αρμονική συμβίωση αιώνων μεταξύ τους, 

ανασχηματίζοντας συγχρόνως και όλο το πληθυσμιακό ιστό με τις μετακινήσεις των 

πληθυσμών πέρα από τα νέα κρατικά σύνορα.  

Έτσι, η περιοχή της Φλώρινα με το πέρασμα των αιώνων μετεξελίσσεται σε μια 

δυσπρόσιτη ακριτική περιοχή του ελληνικού κράτους που οι πολιτικές και πολεμικές κρίσεις 

κατά τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα τη μετατρέπουν σε «μήλον της έριδος» και σε ένα ανοιχτό 

πεδίο πολιτικών, ιδεολογικών και ένοπλων συγκρούσεων για τους επίδοξους μνηστήρες 

της
33

.  

Τα χαρακώματα του Μακεδονικού Μετώπου κατά το Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

βρίσκονται λίγα μόλις χιλιόμετρα βόρεια της Φλώρινας, ενώ η συνομολόγηση της συνθήκης 

ειρήνης επικαιροποιεί τη θέση της στο ρόλο του «ακρίτα». Η εν λόγω περιοχή και κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα βρεθεί και πάλι στο στόχαστρο των στρατευμάτων 

εισβολής. Ιδιαίτερα στην περίοδο της Κατοχής ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ένα ιδιότυπο 

τριπλό εσωτερικό σύνορο
34

 της Ναζιστικής Γερμανίας, που οι επεκτατικές διαθέσεις των 

Ιταλών και Βούλγαρων δημιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις κοινωνικού, πολιτικού, 

οικονομικού και κυρίως ψυχολογικού χαρακτήρα στον πληθυσμό που διαβιεί στην περιοχή. 

Μόνο μετά την αποχώρηση των Γερμανών και τους κλυδωνισμούς του Εμφυλίου πολέμου, η 

Φλώρινα θα καταφέρει να ξαναβρεί τη γνώριμη γι’ αυτήν ιδιότητα του «ακρίτα». 

Την ίδια όμως περίοδο η Φλώρινα αποκτά και ένα νέο «σύνορο» και ρόλο, αυτό του 

ενός από τους πύργους των νέων ευρωπαϊκών «μακρών τειχών», καθώς «το σιδηρούν 

παραπέτασμα» σφυρηλατείται και ενδυναμώνεται σε όλες τις πρωτεύουσες των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Έτσι, η ευρύτερη περιοχή και ο πληθυσμός της έχει το θλιβερό πλεονέκτημα να 

καταγράφεται, μεταξύ όλων των άλλων, ως «παράπλευρη απώλεια» ενός ανελέητου 

ανταγωνισμού των δύο παγκόσμιων συνασπισμών. Το νέο αυτό «σύνορο» που επωμίστηκε η 

Φλώρινα θα είναι και το μακροβιότερο, καθώς θα διαρκέσει μέχρι το 1989, και μάλλον το 
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 Αρχικά οι Βούλγαροι, στη συνέχεια οι Γιουγκοσλάβοι και στο τέλος οι Makedonci της πΓΔΜ. 

34
 Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν τρεις κατοχικές ζώνες: η ιταλική στα νοτιοδυτικά του Νομού, η 

γερμανική στο υπόλοιπο τμήμα του και η βουλγαρική που εφάπτεται στο ύψος της ελληνογιουγκοσλαβικής 

μεθορίου.    
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σκληρότερο, αφού πάνω σ’ αυτό συγκρούστηκαν οι γεωπολιτικές - στρατιωτικές επιδιώξεις 

και τα οικονομικοκοινωνικά συστήματα αυτών των συνασπισμών. 

Η βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η δημιουργία νέων κρατών προκάλεσε νέες 

αντιπαραθέσεις, καθώς η περιοχής της Φλώρινας βρέθηκε να συνορεύει με ένα νέο γείτονα, 

την πΓΔΜ και με μια νέα σλαβική εθνότητα, τους Makedonci. Η χρήση, από το νεοϊδρυθέν 

αυτό κράτος, ονομάτων, συμβόλων και ιστορικών δεδομένων που ήταν ιστορικά και 

συναισθηματικά ταυτισμένα με την ταυτότητα των Ελλήνων Μακεδόνων, οδήγησε σε μια 

νέα αντιπαράθεση πολιτισμικών ταυτοτήτων φορτίζοντας επιπλέον τους πληθυσμούς ένθεν 

κακείθεν των συνόρων (Κωφός, 2004:258-261). 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να επισημάνει πως οι διαφορετικές 

μορφές «συνόρου» που απέκτησε η ακριτική αυτή περιοχή κατά το πέρας των αιώνων, 

επέφεραν όχι μόνο μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, αλλά και υπέρογκο κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος που επωμίστηκαν οι κάτοικοί της συγκριτικά με άλλες περιοχές της 

ελληνικής επικράτειας.  

Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας - πΓΔΜ  

Εξετάζοντας μεταπολεμικά τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Φλώρινας και 

Μοναστηρίου αξίζει να αναφερθεί η σύναψη της πρώτης διμερούς συμφωνίας μεθοριακής 

επικοινωνίας
35

, μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, τον 

Ιούνιο του 1959, η οποία και απεικονίζει την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο κρατών.  

Η συμφωνία αυτή καθόριζε μια ζώνη βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων από τις δύο 

πλευρές των συνόρων, που περιελάμβανε την πόλη της Φλώρινας και του Μοναστηρίου, στο 

πλαίσιο της οποίας επιτρεπόταν με κάποιους περιορισμούς η ελεύθερη κυκλοφορία των 

κατοίκων. Για τη διακίνηση ορίστηκαν 12 μεθοριακές διαβάσεις στο μήκος των συνόρων. Η 

συμφωνία αυτή επέτρεπε την ελεύθερη εισαγωγή ορισμένων
36

 προϊόντων για προσωπική 

χρήση και μέχρι ενός ποσού
37

, καθώς και την αντίστοιχη πώληση προϊόντων που οι ίδιοι οι 

κάτοικοι παρήγαγαν. Επιτρεπόταν, επίσης, η ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος ιατρικού 

προσωπικού, η χρήση μύλων και ελαιοτριβείων της άλλης χώρας, καθώς και η καλλιέργεια 
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 Η Συμφωνία αυτή υπογράφηκε μαζί με άλλες εννέα συμφωνίες και κάλυπταν το χώρο της οικονομικής, 

πολιτιστικής και δικαστικής συνεργασίας.  

36
 Αναφέρονταν σε συνημμένο πίνακα.  

37
 Περίπου 12 $ ανά μήνα. 
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κτημάτων που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά των συνόρων
38

. Καθοριζόταν ένας ανώτατος 

αριθμός 3.000 αδειών
39

 ελεύθερης κυκλοφορίας για κάθε χώρα, ενώ δικαιούχοι των αδειών 

αυτών ήταν μόνο όσοι κατοικούσαν στη μεθοριακή ζώνη το 1939
40

. Τέλος, η συμφωνία 

προέβλεπε τη σύσταση μεικτής επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της και 

ήταν διετούς ισχύος με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης (Βαλντέν, 1991: 12-13).    

Οι δηλώσεις Γιουγκοσλάβων αξιωματούχων στα τέλη του 1961 για την ύπαρξη 

«μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα η οποία υφίσταται κακομεταχείριση από τις 

ελληνικές αρχές, οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση σε μονομερή, ανεπίσημη και προσωρινή 

αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας τον Ιανουάριο του 1962, απαγορεύοντας στους 

Έλληνες πολίτες της παραμεθορίου να μεταβαίνουν στη Γιουγκοσλαβία, ως ένδειξη 

διαμαρτυρίας για την ανακίνηση του μακεδονικού. Η εν λόγω συμφωνία, και μετά από 

διαπραγματεύσεις, επανατέθηκε σε ισχύ το 1964, αλλά καταγγέλθηκε για «λόγους εθνικού 

συμφέροντος» το Μάιο του 1967 από τη δικτατορική κυβέρνηση που επικράτησε στην 

Ελλάδα (Βαλντέν, 1991: 49,75,78,119,128 ).  

Από τότε και μέχρι σήμερα φαίνεται πως η πορεία της διασυνοριακής ή άλλου είδους 

συνεργασίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των σχέσεων των δύο χωρών.  

Το 1975 ξεκινά μια νέα φάση στην ιστορία της βαλκανικής συνεργασίας με την 

έναρξη μιας πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των βαλκανικών 

κρατών
41

. Η νέα αυτή φάση εκδηλώνεται με τη συνάντηση των Αθηνών το 1976 για 

οικονομικά και τεχνικά θέματα. Αν και τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης 

συνάντησης υπήρξαν φτωχά, εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος αριθμός προτάσεων 

συνεργασίας που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της (Βαλντέν, 1994). 

Η συνάντηση του Βελιγραδίου το 1988 αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό σταθμό στην 

πολυμερή διαβαλκανική συνεργασία. Στη σερβική πρωτεύουσα αποφασίστηκε η 

θεσμοθέτηση της διαβαλκανικής συνεργασίας και καθορίστηκε ένα πυκνό και συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα συναντήσεων, ενώ υιοθετήθηκε η ιδέα ενός ερευνητικού κέντρου που 

αποτέλεσε τον πρώτο διαβαλκανικό οργανισμό. Η συνάντηση αυτή αφορούσε κυρίως στην 
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 Πρόκειται για 72 περιπτώσεις Ελλήνων πολιτών με κτήματα στη γιουγκοσλαβική πλευρά και 66 περιπτώσεις 

Γιουγκοσλάβων πολιτών με κτήματα στην Ελλάδα. 

39
 Υπήρχε όμως η δέσμευση ο αριθμός αυτός να εξεταστεί και να αυξηθεί μετά από ένα έτος. 

40
 Εξαιρούνταν δηλαδή τυχόν πολιτικοί πρόσφυγες.   

41
 Πλην της Αλβανίας. 
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υπέρβαση διαφόρων πολιτικών εμποδίων και ελάχιστα στη μελέτη συγκεκριμένων 

προτάσεων συνεργασίας (Βαλντέν, 1994).   

Η συνέχεια ανήκει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στα Τίρανα το 1990, 

όπου πραγματοποιούνται δώδεκα (12) πολυμερείς συναντήσεις. Στην τελευταία από αυτές 

αποφασίζεται η θεσμοθέτηση των συναντήσεων με περιοδικές υπουργικές συναντήσεις, 

καθώς και με περιοδικές ανά διετία συναντήσεις των υψηλών αξιωματούχων. Η 

δραστηριότητα αυτή όμως στην ουσία δεν απέδωσε καρπούς, λόγω της ανακοπής της από τη 

γιουγκοσλαβική κρίση και από την πολιτική κρίση που επικρατούσε στην Ελλάδα (Βαλντέν, 

1994).   

Κατά τη διετία 1991-1993 οι σχέσεις της Ελλάδας με την πΓΔΜ είναι πολύ «κακές», 

εξαιτίας των αντιρρήσεων της Ελλάδας για την ονοματοδοσία του γειτονικού κρατιδίου με 

αποκορύφωμα το πρώτο εμπάργκο πετρελαίου κατά το δεύτερο μισό του 1992. Όταν στις 9 

Φεβρουαρίου 1994 οι Η.Π.Α. με σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναγνώρισαν τη 

χώρα ως FYROM, στις 16 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου η Ελλάδα αποφάσισε τον 

οικονομικό αποκλεισμό της (εμπάργκο), «κλείνοντας» το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
42

 και τη 

διακοπή της λειτουργίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Σκόπια, ως μέσο πίεσης 

για την αποδοχή των ελληνικών όρων, με αποτέλεσμα το πάγωμα των σχέσεων μεταξύ των 

δύο κρατών (Βαληνάκης, Ντάλης, 1996: 190-194)   

Η υπογραφή της «Ενδιάμεσης
43

 Συμφωνίας»
44

 στις 13 Σεπτεμβρίου 1995
45

 μεταξύ 

Ελλάδας και πΓΔΜ αποτέλεσε σημαντική ιστορική στιγμή για τις σχέσεις των δύο κρατών. Η 

εν λόγω Συμφωνία αποτελεί μια διεθνή συνθήκη με ευρύ φάσμα που καλύπτει σχεδόν όλους 

τους τομείς πιθανής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ, θέτοντας τις βάσεις για 

την ανάπτυξή τους
46

. Στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας των δύο κρατών, βάσει της 
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 Εξαίρεση αποτελούσαν εμπορεύματα που ήταν «απολύτως αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως 

τρόφιμα και φάρμακα…» 

43
 Η συγκεκριμένη διεθνής συμφωνία ονομάστηκε «ενδιάμεση» μέχρι τα δύο μέρη να καταλήξουν σε μια 

οριστική συμφωνία, προκειμένου να εξομαλύνουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις τους.   

44
 Για την Ενδιάμεση Συμφωνία, καθώς και τις προοπτικές και εξελίξεις που αυτή υπόσχεται βλέπε Ζάικος, 

2003. 

45
 Η Συμφωνία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας  Κάρολο 

Παπούλια , τον τότε ομόλογό του Stevo Crvenkovski και τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών Cyrus 

Vance. Τέθηκε σε ισχύ ένα μήνα αργότερα στις 13 Οκτωβρίου 1995. 

46
 Για μια αποτίμηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και του ρόλου της στην ανάπτυξη των διμερών κρατικών 

σχέσεων βλέπε το συλλογικό τόμο Κωφός – Βλασίδης, 2003 
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Συμφωνίας, λαμβάνεται μέριμνα για την «εξελισσόμενη οικονομική ανάπτυξη» της πΓΔΜ η 

οποία «πρέπει να υποστηριχθεί στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση μέσω της στενής σχέσεως» 

της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και την Ε.Ε
47

.  

Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχει υπάρξει φανερή διαφορά των διμερών σχέσεων σε 

όλους τους τομείς, αν και παραμένει ακόμη άλυτη η διαφορά σε σχέση με το όνομα της 

γειτονικής χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 1995 και μετά πάνω από είκοσι μία (21) 

συμφωνίες και πρωτόκολλα έχουν συναφθεί μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ που καλύπτουν τους 

τομείς των μεταφορών, της αστυνομικής συνεργασίας, των επενδύσεων, αλλά ακόμη και το 

στρατιωτικό τομέα (Ζάικος, 2008:260).  

Στις 30 Ιουλίου 2002 τα δύο κράτη υπέγραψαν στα Σκόπια Συμφωνία για πενταετές 

πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας 2002-2006 στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ενός 

αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 550 εκατ. €, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα, 

επενδύσεις, δράσεις, μελέτες και δραστηριότητες σε επτά βαλκανικές χώρες
48

, το οποίο 

απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε Μ.Κ.Ο. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β. αποτελεί 

ουσιαστικά την προσπάθεια της Ελλάδος να ενσωματώσει μεμονωμένες πρωτοβουλίες 

αναπτυξιακής βοήθειας σε ένα ενιαίο σχέδιο και να προωθήσει μια ολοκληρωμένη 

αναπτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια. Ως στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την 

προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του 

κράτους δικαίου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την κατάρτιση του εργατικού και 

επιστημονικού δυναμικού των επωφελούμενων χωρών, καθώς και την υποστήριξη του 

ευρωπαϊκού προσανατολισμού των ληπτριών χωρών ώστε να επιτευχθεί πολιτική, οικονομική 

και κοινωνική σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η παράταση του προγράμματος 

για την περίοδο 2007–2011, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις 

λήπτριες χώρες να αξιοποιήσουν περαιτέρω τους πόρους του Σχεδίου που τους αναλογούν. 

Με το Ν. 4033/2011, παρατάθηκε ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β. έως το 

2020, έτσι ώστε οι λήπτριες χώρες να ολοκληρώσουν τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο 

σχέδιο έως το τέλος του 2011
49

.  
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 Άρθρο 11, παρ. 2 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας 

48
 Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, πΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία 

49
 «Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 2002-2020» 
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Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ μετά την ανεξαρτητοποίηση της 

δεύτερης σχετικά με το όνομά της, παρεμπόδισαν το σχεδιασμό διασυνοριακών δράσεων 

κατά την έναρξη του προγράμματος Interreg II Ελλάδα-πΓΔΜ, που περιορίστηκε σε μικρές 

δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της υγείας, της κατάρτισης και της 

επιχειρηματικότητας. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία όμως ξεκίνησε την εφαρμογή της την 

περίοδο 2000-2006 (Interreg III) μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων των δύο 

κρατών. 

  Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG III Α/CARDS Ελλάδα - πΓΔΜ» 2000-

2006 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση αρ. E (2002) 118 /19-03-

2002, μετατράπηκε σε «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας» με την απόφαση αναθεώρησης 6-II-2006 E(2006)394 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αναθεωρήθηκε εκ νέου με την απόφαση 3-IV-2007 

E(2007)1629. Οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος για την Ελλάδα ανέρχονται σε 

101.483.334 €, εκ των οποίων τα 73.000.000 € αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή
50

, τα 

24.333.334 € την εθνική συμμετοχή και τα 4.150.000 € την ιδιωτική συμμετοχή.  Οι 

επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνουν από ελληνικής πλευράς τις 

Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας
51

 και Δυτικής Μακεδονίας
52

 και από τη πλευρά της 

πΓΔΜ 25 Δήμους
53

. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η «προαγωγή της περιοχής σε 

ένα στρατηγικό σημείο ειρήνης, μια διαδικασία αειφόρου ανάπτυξης
54

 και διεύρυνσης του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στις ενδότερες περιοχές των Βαλκανίων», ενώ ο 
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 συμμετοχή του ΕΤΠΑ 

51
 Νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας 

52
 Νομός Φλώρινας 

53
 Μπακ, Μπίστριτσα, Μοναστήρι, Μπόγκντανσι, Μποσίλοβο, Βαλάντοβο, Βιτόλιστε, Γευγελή, Ντεμίρ Κάπια, 

Ντομπρούσεβο, Καβαντάρτσι, Κονοπίστε, Κούκλις, Μιράβσι, Μούρτινο, Νόβασι, Νόβο Σέλο, Πρίλεπ, Ρέσεν, 

Σταρ Ντόριαν, Σταραβίνα, Τοπολτσάνι, Κάπαρι, Αχρίδα και Στρούμνιτσα. 

54
 Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 

ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης 

των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες (οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική) που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση. Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, που 

εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2005, συμπληρώνεται, μεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των 

περιβαλλοντικών προβληματισμών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm (πρόσβαση 

10/1/2013). 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm
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βραχυπρόθεσμος
55

 επιχειρησιακός στόχος είναι «η ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή 

σε κοινωνικοοικονομικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε αυτή να καταστεί 

ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της 

Βαλκανικής χερσονήσου». Από το γενικό και επιχειρησιακό στόχο προκύπτουν οι ακόλουθοι 

ειδικοί στόχοι: α) η άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής περιθωριοποίησης της 

περιοχής, β) η βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων, γ) η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

και προώθηση της απασχόλησης και δ) η λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων/επιπτώσεων. 

Τέλος, το Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερεις Άξονες Προτεραιότητας και δέκα Μέτρα 

που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα του Πρόγραμματος Γειτνίασης Ελλάδα - πΓΔΜ 

Άξονες προτεραιότητας Μέτρα 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Μ1.1 Υποδομές μεταφορών  

Μ1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών 

συνόρων  

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μ2.1 Ενίσχυση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων  

Μ2.2 Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού/ 

Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών 

πόρων  

Μ2.3 Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της 

απασχόλησης  

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Μ3.1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία, 

ανάδειξη και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος  

Μ3.2. Προστασία της υγείας  

Μ3.3 Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την 

προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας  

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Μ4.1. Διαχείριση του Προγράμματος  

Μ4.2. Τεχνική υποστήριξη  

Πηγή: Ετήσια έκθεση εκτέλεσης 2007. Πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα – Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προγραμματική περίοδος 2000-2006, (Ιούνιος 

2008), σελ.8 

 

                                                           
55

 σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2000-2006 
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Η πολιτική αυτή του Interreg υποστηρίχθηκε από τις τοπικές αρχές των περιοχών 

Φλώρινας και Μοναστηρίου. Εκπρόσωποι τοπικών θεσμών πραγματοποίησαν επίσημες 

συναντήσεις σχετικά με οικονομικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα καταθέτοντας 

προτάσεις, ώστε να μετατρέψουν το γεωπολιτικό μειονέκτημα της συνοριακής θέσης της 

περιοχής σε συγκριτικό πλεονέκτημα
56

. Επίσης, Πανεπιστημιακά τμήματα, Μ.Κ.Ο. και 

τοπικές κοινότητες συμμετείχαν στην ολοκλήρωση διαφόρων δράσεων του προγράμματος
57

.  

Η Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα 

INTERREG IV C, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε
58

, που αποτελεί 

συνέχεια του προγράμματος INTERREG III. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς 

της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων και 

ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενώ οι 

ειδικοί στόχοι είναι η βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών πρωτίστως στον 

τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης
59

 και δευτερεύοντος στον τομέα του 

περιβάλλοντος και στην πρόληψη των κινδύνων
60

. Επιπλέον, οι επιχειρησιακοί στόχοι 

προσδιορίζονται ώστε α) να μπορέσουν οι συντελεστές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

από διάφορες χώρες σε ολόκληρη την Ε.Ε. να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 

τους, β) να συμπορεύονται οι χώρες με μικρότερη πείρα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής 

με τις περιφέρειες που διαθέτουν μεγαλύτερη πείρα στον τομέα αυτό, με σκοπό την από 

κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των περιφερειακών και τοπικών φορέων 

και γ) να εξασφαλιστεί ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο 

                                                           
56 Για μία επισκόπηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Interreg III (2000-2006), και για την 

κοινή δράση των τοπικών αρχών, βλέπε Χρηστίδης, 2008.  

57 Βλέπε το συλλογικό τόμο (Κολιόπουλος, Χατζηκωνστανίνου, Γούναρης 2008) που προέκυψε από 

ερευνητικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Interreg III.    

58
 Πλην της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας 

59
 Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, το 

πρόγραμμα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ, στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των 

πρωτοβουλιών καινοτομίας, προωθεί τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και 

υποστηρίζει την απασχόληση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση. 

60
 Οι δράσεις του συγκεκριμένου στόχου αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών 

κινδύνων,  στη διαχείριση των υδάτων και των ακτών, των αποβλήτων, της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση της 

φυσικής κληρονομιάς, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,  στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη 

διαχείριση καθαρών και βιώσιμων δημόσιων συγκοινωνιών και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές. Τέλος, οι τρεις 

άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

Προγράμματος είναι: 1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης
61

, 2) Προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
62

, 3) Τεχνική Βοήθεια
63

, ενώ ο προϋπολογισμός του 

ανέρχεται σε 321.321.762 €
64

.  

Παράλληλα, η Ελλάδα συμμετέχει στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-

πΓΔΜ  2007-2013» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5/9/2008 με την 

απόφαση C(2008)4717/05-09-2008.Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 

πέντε περιοχές NUTS III στην ελληνική πλευρά
65

 και τρεις στην πλευρά της πΓΔΜ
66

 και έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 31.549.723 €
67

. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι  «η 

ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος μέσω της 

προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης», που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων που είναι α) η ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής 

ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών 

παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων. Η προτεραιότητα αυτή θα 

υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων μέτρων με επίκεντρο την προώθηση της  επιχειρηματικότητας, 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού και την 

προστασία της δημόσιας υγείας∙ β) η ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της 

                                                           
61

 Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μεθόδων και ικανοτήτων στον τομέα της καινοτομίας 

και της οικονομίας της γνώσης. Ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών για την 

ανάπτυξη νέων πολιτικών προσεγγίσεων. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των περιφερειών. 

62
 Βελτίωση της πολιτικής, των μεθόδων και των ικανοτήτων των περιφερειακών, τοπικών αρχών και άλλων 

φορέων στους τομείς του περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων. Ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και η  συνέργεια του πλαισίου περιβαλλοντικής στήριξης με την οικονομία, ώστε οι 

περιβαλλοντικές δαπάνες να συμβάλλουν στην οικονομία, κυρίως με την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους. Η παροχή 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και η προστασία από ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχουν 

υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό. 

63
 Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος. 

64
 http://www.interreg4c.net/   

65
 Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Σέρρες 

66
 Πελαγονία, Βαρδάρη και όλο το Νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας  

67
 20.072.594 €  για την Ελλάδα και 11.477.129 € για την πΓΔΜ.  

http://www.interreg4c.net/
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πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή. Η προτεραιότητα αυτή θα 

υλοποιηθεί από δύο μέτρα που θα επικεντρώνονται στην προώθηση και την προστασία των 

περιβαλλοντικών πόρων και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής∙ γ) η 

τεχνική βοήθεια με στόχο την επιτυχή και ομαλή εφαρμογή του προγράμματος και την 

ενίσχυση της υψηλής ποιότητας της διασυνοριακής συνεργασίας
68

. 

Οι «αρχικές συνθήκες» στην περιοχή και άλλα εμπόδια 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το βαθμό που οι «αρχικές συνθήκες» αποτελούν 

παράγοντα που διευκολύνει ή αποθαρρύνει τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση σε επίπεδο 

Νομών
69

 Φλώρινας - Μοναστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να δούμε το 

βαθμό με το οποίο οι ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, στην εν 

λόγω περιοχή, γίνονται αντιληπτές ως πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στην ανάπτυξη της 

διασυνοριακής συνεργασίας.      

 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν στηρίζουν την εμπειρική τους ανάλυση σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος EXLINEA «Lines of Exclusion as Arenas 

                                                           
68

 «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia. IPA Cross-Border Programme  2007-2013», (2011) 

69
 Πλέον Περιφερειακών Ενοτήτων 
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of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe – Policies, Practices, 

Perceptions»
70

.  

                       Πίνακας 2: «Αρχικές συνθήκες» στην επιλέξιμη περιοχή 

Αρχικές συνθήκες πρόβλημα ή πλεονέκτημα
71

 

 Φλώρινα  Μοναστήρι  

Ιστορικά γεγονότα μεταξύ των δύο χωρών  2,8  3,2  

Διαφορά πολιτισμών  2,8  3,2  

Διαφορά θρησκειών  4,0  4,6  

Γλωσσικές διαφορές  3,6  3,8  

                       Πηγή: Τοπάλογλου και Πετράκος (2008α), σελ. 250, 252, 254, 256  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, συγκριτικά, η 

ελληνική πλευρά επιδεικνύει μια επιφυλακτικότητα σε σχέση με τους γείτονές της, οι οποίοι 

προσλαμβάνουν τις «αρχικές συνθήκες» μάλλον ως πλεονέκτημα δείχνοντας διατεθειμένοι να 

παραμερίσουν ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, σε μια 

προοπτική διασυνοριακής συνεργασίας.  

Ειδικότερα τώρα, μπορούμε να πούμε πως και στις δύο συνοριακές περιοχές 

επικρατούν αρνητικές αντιλήψεις για την ιστορία. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ, 

είναι ότι αν ανατρέξει κανείς στις μακρινές ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, με εξαίρεση 

την τελευταία εικοσαετία, δε θα εντοπίσει ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες. Ωστόσο, η 

ιστορική διάσταση που έλαβε τα τελευταία χρόνια η υπόθεση της ονομασίας του νεότευκτου 

κράτους αντανακλάται στους αρνητικούς συνειρμούς των συνόρων, συμπαρασύροντας στην 

ίδια ρότα και τις αντιλήψεις για το ρόλο των πολιτισμικών διαφορών.  

Όσον αφορά στον παράγοντα θρησκευτικές διαφορές, φαίνεται πως αυτές 

λαμβάνονται μάλλον ως πλεονέκτημα. Έτσι, ενώ από τη μια οι παρατηρήσεις της Επαρχίας 

Μοναστηρίου κινούνται πάνω από το μέσο όρο, γεγονός που καταδεικνύει τη θετική 

επίδραση που έχει η κοινή θρησκεία (Ορθοδοξία) στην προώθηση της διασυνοριακής 

                                                           
70

 Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμμετείχαν: το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου ως εταίρος-

συντονιστής, το Κέντρο Ανάπτυξης Ν.Α.Ευρώπης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Διασυνοριακών 

Μελετών του Nijmegen της Ολλανδίας, το Ινστιτούτο Karelian του Πανεπιστημίου Joensuu της Φιλανδίας, το 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΠανεπιστημίουTartu της Εσθονίας, το Κέντρο Περιφερειακών Μελετών της 

Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας από την Πολωνία.   

71
 Το εύρος τιμών είναι από 1 έως 7, με το 1 να υποδηλώνει σημαντικό πρόβλημα και το 7 σημαντικό 

πλεονέκτημα. Οι τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι μέσοι όροι των παρατηρήσεων. 
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συνεργασίας, από την άλλη, οι παρατηρήσεις της Π.Ε. Φλώρινας καταδεικνύουν πως ο 

παράγοντας θρησκεία δε φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός στις αντιλήψεις τους για την 

απέναντι πλευρά.  

Τέλος, από τις παρατηρήσεις και των δύο επιλέξιμων περιοχών προκύπτει πως η 

διαφορά της γλώσσας θεωρείται ως θετική «αρχική συνθήκη». Παρ’ όλα αυτά όμως, 

εντύπωση προκαλεί ο χαμηλός μέσος όρος των παρατηρήσεων, ιδιαίτερα της ελληνικής 

πλευράς, καθώς ο βαθμός αλληλεπίδρασης των τοπικών πληθυσμών είναι σχετικά υψηλός 

και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Π.Ε. Φλώρινας γνωρίζει τη γλώσσα της απέναντι 

πλευράς.  

Στο σημείο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση όχι μόνο των αντιλήψεων για 

τις «αρχικές συνθήκες», αλλά και οι εικόνες και οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται για τους 

«άλλους» στην απέναντι πλευρά των συνόρων.  

Από τον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να καταλάβουμε πως στη Π.Ε. Φλώρινας η 

αντίληψη που επικρατεί είναι, πως η παραγωγικότητα του απέναντι υπολείπεται αυτής της 

ελληνικής πλευράς. Το γεγονός αυτό συνδέεται τόσο με το πολιτικό και οικονομικό σύστημα 

του πρώην ανατολικού μπλοκ, όσο και με την κατάρρευση της οικονομικής και παραγωγικής 

του βάσης μετά το 1989, με άμεση αρνητική επίδραση στο παραγωγικό προφίλ των 

ανθρώπων. Επιπλέον, στις αντιλήψεις των κατοίκων της συγκεκριμένης συνοριακής περιοχής 

φαίνεται πως κυριαρχεί το φιλειρηνικό πνεύμα, παρά τις εκκρεμότητες εθνικού χαρακτήρα 

μεταξύ των δύο χωρών, που διαρκούν μέχρι σήμερα και παρά τις εσωτερικές αναταραχές που 

υπάρχουν στην πΓΔΠ
72

.  

                           Πίνακας 3: Βαθμός
73

 αντιλήψεις για τους «άλλους» 

Αντιλήψεις για τους «άλλους» 

 Φλώρινα Μοναστήρι  

Παραγωγικός  3,5  4,7  

Φιλικός  4,5  4,8  

Ειρηνικός  4,5  4,8  

Σαν εμάς  3,2  4,7  

                                  Πηγή: Τοπάλογλου και Πετράκος (2008α), σελ. 263-266  

 

                                                           
72

 Πρόκειται για τις αναταραχές μεταξύ Αλβανών και Σλαβομακεδόνων.  

73
 1= καθόλου, 7= στο μέγιστο βαθμό 
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Όσο για το βαθμό που ο «άλλος» είναι φιλικά διακείμενος προς «εμάς», οι 

παρατηρήσεις κινούνται από το μέσο όρο και πάνω. Οι κάτοικοι δηλαδή της συνοριακής 

περιοχής Φλώρινας-Μοναστηρίου, φαίνεται ότι διακατέχονται από αμοιβαία αισθήματα 

φιλίας, γεγονός που αποτελεί πολύ σημαντικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη διασυνοριακής 

συνεργασίας
74

. Τέλος, στο ερώτημα κατά πόσο ο «άλλος» που βρίσκεται πίσω από τα σύνορα 

είναι «σαν εμάς», διαπιστώνουμε μια αποκλίνουσα αντίληψη. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες 

εκτιμούν ότι είναι διαφορετικοί από τους γείτονές τους, ενώ αντίθετα οι γείτονές τους 

θεωρούν ότι όλοι είναι ίδιοι.    

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα σύνορα αποθαρρύνουν 

την αλληλεπίδραση και την κινητικότητα των ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών 

μεταξύ δύο γειτονικών χωρών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εμπόδια που δημιουργούν 

ασυνέχειες στο χώρο. Με τον όρο «εμπόδια» εννοούμε κάθε συνθήκη ή πράξη, που εμποδίζει 

ή περιορίζει την ελεύθερη μετακίνηση. Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια συνοπτική 

καταγραφή και αξιολόγηση των συνθηκών που επικρατούν στη διασυνοριακή περιοχή 

Φλώρινας-Μοναστηρίου, και οι οποίες μπορούν να εκληφθούν ως εμπόδια ή μη στη 

διασυνοριακή αλληλεπίδραση.  

 

Πίνακας 4: Διάφορα άλλα εμπόδια
75

 

Διάφορα άλλα εμπόδια 
 Φλώρινα  Μοναστήρι  

Εμπόδια στο επίπεδο των υποδομών    

Σιδηρόδρομοι  2,5  2,8  

Δρόμοι  4,6  5,1  

Τηλεπικοινωνίες  5,5  5,9  

Δημόσια μεταφορικά μέσα  3,3  3,5  

Εμπόδια στη διάσχιση των συνόρων  
Ανεπαρκής αριθμός σημείων διέλευσης  5,0  5,0  

Διαδικασίες βίζας (εάν είναι απαραίτητη)  3,9  1,7  

Συμπεριφορά και στάση των υπεύθυνων υπαλλήλων για έλεγχο 

διαβατηρίων  

5,2  3,6  

Συμπεριφορά και στάση των υπεύθυνων υπαλλήλων για 

τελωνειακό έλεγχο  

5,2  3,6  

                                                           
74

 Ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα των συνόρων, το 1989, οι συχνές επισκέψεις σημαντικού μέρους του συνοριακού 

πληθυσμού στην απέναντι πλευρά, είτε για αγορές είτε για αναζήτηση εργασίας, συνέβαλε στην απομυθοποίηση 

του «άγνωστου» κατοίκου, που βρισκόταν πίσω από τα σύνορα.  

75
 1= αξεπέραστο εμπόδιο, 7= καθόλου εμπόδιο 
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Οι συνθήκες εμπορίου ως εμπόδιο  
Δασμοί και επιβαλλόμενοι φόροι στις εξαγωγές (από την απέναντι 

πλευρά)  

2,7  3,2  

Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές  2,9  2,6  

Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εισαγωγές  2,9  2,5  

Τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με τις εισαγωγές  2,9  2,5  

Οι γενικές συνθήκες ως εμπόδιο  
Πολιτική σταθερότητα  2,8  2,8  

Διαφθορά  2,7  2,3  

Προβλήματα ασφάλειας  2,7  2,3  

Αστάθεια επιχειρηματικών κανόνων  2,9  2,7  

Η οικονομική γεωγραφία ως εμπόδιο  
Ελλιπές το μέγεθος των κοντινών αγορών στην άλλη πλευρά των 

συνόρων  

2,9  2,7  

Χαμηλή αγοραστική δύναμη των κοντινών αγορών στην άλλη 

πλευρά των συνόρων  

3,9  4,3  

Δύσκολη εδαφική μορφολογία στις συνοριακές περιφέρειες  4,8  4,4  

Χαμηλή ποιότητα και παραγωγικότητα των τοπικών επιχειρήσεων  4,0  3,8  

Περιορισμένη διαφοροποίηση των προϊόντων της τοπικής 

οικονομίας  

3,6  3,6  

Πηγή: Τοπάλογλου και Πετράκος (2008α), σελ. 275-306 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιλέξιμης περιοχής  

Φλώρινα 

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας βρίσκεται στο Βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας 

και είναι μία από τις τέσσερις Π.Ε.
76

 που απαρτίζουν την Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας. Έχει έκταση 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα  από τα οποία το 74% περίπου 

καλύπτεται από ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, ενώ μόνο το 26% καλύπτεται από πεδινές. 

Συνορεύει στα βόρεια με την πΓΔΜ, στα δυτικά με την Αλβανία, στα ανατολικά με την Π.Ε. 

Πέλλας στα νοτιοανατολικά με την Π.Ε. Κοζάνης και στα νοτιοδυτικά με την Π.Ε. 

Καστοριάς.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας είναι η 2
η
 μεγαλύτερη σε πληθυσμό Ενότητα της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας κατά την τελευταία δεκαετία συνολική 
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 Οι άλλες είναι η Π.Ε. Καστοριάς, η Π.Ε. Γρεβενών και η Π.Ε. Κοζάνης. 
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πληθυσμιακή μείωση κατά 7%. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός
77

 

της Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται σε 51.414 κατοίκους με την πληθυσμιακή της πυκνότητα να 

είναι 26,71 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Φλώρινας 

συγκεντρώνει 32.881 κατοίκους με πληθυσμιακή πυκνότητα 40,11, ο Δήμος Αμυνταίου έχει 

16.973 κατοίκους, ενώ ο πιο αραιοκατοικημένος Δήμος της χώρας, ο Δήμος Πρεσπών, με 

πληθυσμιακή πυκνότητα 3,03 έχει 1.560 κατοίκους. Το ποσοστό ανεργίας το 2011 για την 

Π.Ε. Φλώρινας ήταν 26,8% και είναι το υψηλότερο της χώρας.  

Η διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας είναι η 

ακόλουθη: Στη Γεωργία απασχολείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων, 

φτάνοντας το 27% περίπου του συνόλου. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο απασχολείται 

περί το 10% του συνόλου των απασχολουμένων. Στη δημόσια διοίκηση απασχολείται περί το 

9% του συνόλου των απασχολουμένων, ενώ ίσο ποσοστό απασχολείται στις κατασκευές. 

Στην εκπαίδευση απασχολείται το 7,5% του συνόλου των απασχολουμένων. Στη μεταποίηση 

απασχολείται περί το 6% του συνόλου των απασχολουμένων, καθώς επίσης και αντίστοιχο 

ποσοστό στην ενέργεια. Όλοι οι παραπάνω κλάδοι συγκεντρώνουν το 75% της απασχόλησης. 

Με βάση τους δημογραφικούς δείκτες
78

 η Π.Ε. Φλώρινας παρουσιάζει σχετικά 

ικανοποιητική εικόνα σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά στον 

οικονομικά ενεργό πληθυσμό και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα, ο 

αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών υπερτερεί μόλις 1,1 φορά από τον αριθμό των 

ατόμων ηλικίας έως 14 ετών, ενώ ο αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων υπολείπεται 

κατά 2,1 φορές των αντιστοίχων μη ενεργών.  

Το Α.Ε.Π. της Π.Ε. Φλώρινας για το 2010 ήταν 1.034 εκατ. € με το κατά κεφαλή 

Α.Ε.Π. για το ίδιο έτος να φτάνει τις 19.123€, ενώ στο σύνολο της χώρας ήταν 19.646€. 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση του Α.Ε.Π., η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας συμβάλλουν 

αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός ποσοστού 30,5% αναφορικά με τη συμμετοχή του 

δευτερογενή τομέα, που είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει 

με ποσοστό 14,3%, ενώ ο τριτογενής συμμετέχει με 55,2%. Κατά συνέπεια από την άποψη 

της σύνθεσης του Α.Ε.Π., η Π.Ε. Φλώρινας παρουσιάζει την πλέον ισορροπημένη εικόνα στη 

Δυτική Μακεδονία. 
                                                           
77

 Ο Μόνιµος Πληθυσμός αφορά στον αριθµό των Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων που διαµένουν µόνιµα 

στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, ∆ήµο, ∆ηµοτική Ενότητα, ∆ηµοτική ή Τοπική  Κοινότητα και 

αυτοτελή οικισµό. 

78
 Δείκτης γήρανσης: 1,12, Δείκτης εξάρτησης: 2,12 και Δείκτης αντικατάστασης: 1,53 
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Η Π.Ε. Φλώρινας λόγω του ανάγλυφου και της ύπαρξης αρκετών εκτάσεων διαθέτει 

έναν ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφία. Η γεωργία είναι 

περισσότερο ανεπτυγμένη στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής (Πρέσπες), με την 

παραγωγή της παραδοσιακής καλλιέργειας του φασολιού. Στην υπόλοιπη περιοχή υπάρχουν 

καλλιέργειες αμπελιών, σιτηρών, πιπεριάς, πατάτας, καλαμποκιού και ζωοτροφών. 

Όσο αφορά στο δευτερογενή τομέα, η περιοχή παρουσιάζει περιορισμένη 

μεταποιητική δραστηριότητα και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η συμβολή 

του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν τη Δυτική Μακεδονία ως το 

ενεργειακό κέντρο της χώρας, καθώς περίπου το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται 

στον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας. 

Επίσης, ο τριτογενής τομέας εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, εκτός φυσικά του 

εμπορίου και ειδικότερα του Λιανικού εμπορίου, καλύπτοντας σε μερικά δημοτικά 

διαμερίσματα και σε ορισμένους δήμους την πλειοψηφία των οικονομικών τους 

δραστηριοτήτων. Η σημαντική δραστηριότητα στον τομέα αυτό οφείλεται κυρίως στις δύο 

μεγάλες οικιστικές περιοχές της Φλώρινας και του Αμυνταίου. Σε αυτές τις πόλεις 

εμφανίζεται μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως αυτών της 

υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού του πολιτισμού και του τουρισμού. Οι κυριότεροι 

κλάδοι του τριτογενούς τομέα είναι: ο κλάδος του Εμπορίου, ο κλάδος των Επικοινωνιών – 

Μεταφορών - Υπηρεσιών και ο κλάδος του Τουρισμού. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Φλώρινας το 2012 υπήρχαν συνολικά 3.260 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Από αυτές οι 1.412 

ανήκουν στο Επαγγελματικό τμήμα, οι 1.013 στο Εμπορικό τμήμα, οι 774 στο Βιοτεχνικό 

τμήμα (μεταποίηση) και οι 54 στο τμήμα των επιχειρήσεων του Τουρισμού, ενώ υπάρχουν 

και 7 Τραπεζικοί Οργανισμοί. 

Πιο αναλυτικά, η ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων της Π.Ε. Φλώρινας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 5: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στη Φλώρινα 

Κλάδος δραστηριότητας  Ποσοστό  

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  0,4 %  

Ορυχεία, λατομεία  0,4 %  

Μεταποίηση  10,8 %  

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού  1,7 %  

Κατασκευές  10,4 %  

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών  

40,6 %  

Μεταφορά και αποθήκευση  2,9 %  

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης  16,6 %  

Ενημέρωση και επικοινωνία  0,8 %  

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες  0,8 %  

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  0,8 %  

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  2,5 %  

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες  2,5 %  

Εκπαίδευση  1,7 %  

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία  0,4 %  

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  6,7 %  

Σύνολο  100,0%  

Πηγή: Ε.Κ.Φ. 

 

Σε ότι αφορά στις επενδύσεις, η Π.Ε. Φλώρινας είχε μέσω του 3
ου

 Κ.Π.Σ. σημαντικές 

δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και επενδυτικών σχεδίων των τοπικών επιχειρηματιών. 

Το 2005 εντάχθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις της τάξης των 6,24 εκ. €, ενώ το 2006 το σχετικό 

ποσό ανήλθε σε 9,4 εκ. €, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις των ΜΜΕ ήταν για τα ίδια έτη 7,22 εκ. 

€ και 9,36 εκ. € αντίστοιχα.  

Η Π.Ε. Φλώρινας έχει πολύ μικρή εξαγωγική δραστηριότητα, κατά βάση προς την 

πΓΔΜ, όπου εξάγονται κυρίως παρασκευάσματα τροφίμων και ποτών. Οι εξαγωγές προς την 

πΓΔΜ αποτελούν περίπου το 62% του συνόλου των εξαγωγών.  

Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας από τους πλέον παραμελημένους και ταυτόχρονα 

από τους πλέον υποσχόμενους για την Π.Ε. Φλώρινας. Η περιοχή έχει μεγάλες δυνατότητες 

τουριστικής ανάπτυξης
79

 καθώς διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο και μια ιδιαίτερα πλούσια 

πολιτιστική παράδοση, που διακρίνεται από πολυπολιτισμικότητα, καθώς έχει εξαιρετικά 

τοπία παρθένας φυσικής ομορφιάς, σημαντικότατα μνημεία, παραδοσιακούς  οικισμούς, 

                                                           
79

 Βεβαίως, αναφερόμενοι σε τουρισμό εννοούμε την ανάπτυξη διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού και 

όχι μαζικό τουρισμό. 
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καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα και παράδοση. Οι σημαντικότερες  δυνατότητες 

υπάρχουν στον χειμερινό τουρισμό: οι ορεινοί όγκοι και οι έξι λίμνες, έχουν ελάχιστα 

αξιοποιηθεί και οι επιχειρηματικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές, η συνοριακή της θέση 

της παρέχουν μεγάλες δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας και στον τομέα του 

τουρισμού.  

Το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο περιλαμβάνει τέσσερις σιδηροδρομικούς σταθμούς 

(Σ.Σ.): το Σ.Σ. Αμυνταίου, το Σ.Σ. Κάτω Βεύης, το Σ.Σ. Μεσονησίου και το Σ.Σ. Φλώρινας. Η 

Π.Ε. Φλώρινας συνδέεται πρωτίστως µε την Κοζάνη, την Κεντρική Μακεδονία
80

 , καθώς και 

με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας 

Η Π.Ε. Φλώρινας είναι η πύλη της χώρας προς την Αλβανία και την πΓΔΜ. Η 

γεωγραφική της θέση ήταν η κυριότερη αιτία της οικονομικής της υστέρησης, αφού η 

απομόνωση από τα μεγάλα αστικά κέντρα λειτουργούσε ως τροχοπέδη της ανάπτυξης. Με 

την Εγνατία Οδό και ιδιαίτερα με τον Κάθετο Άξονα Νίκη – Φλώρινα – Πτολεμαΐδα – 

Κοζάνη – Λάρισα η άρση της απομόνωσης είναι γεγονός, ενώ η ολοκλήρωση των καθέτων 

αυτών αξόνων μπορεί να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, δεδομένου 

ότι επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση από και προς την πρωτεύουσα και το νότιο τμήμα της 

χώρας και βοηθάει αποτελεσματικά στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασιών και 

διακίνησης εμπορευμάτων προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, αλλά και της Κεντρικής 

Ευρώπης με μειωμένο κόστος μεταφοράς και την αύξηση της επισκεψιμότητάς της. 

Γενικά, οι προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας της Φλώρινας, όσον αφορά 

στις υποδομές μεταφορών, εστιάζονται αφενός στην ολοκλήρωση του Κάθετου Άξονα, στην 

επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υπόλοιπων τμημάτων της Εγνατίας Οδού και του 

επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιφέρεια και αφετέρου στην επιτάχυνση των έργων 

εκσυγχρονισμού και στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου.  

Τέλος, η ύπαρξη Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

έρευνας και της καινοτομίας τόσο στην περιοχή όσο και σε όλη την Περιφέρεια, 

προσφέροντας διεξόδους στην οικονομία της με την προϋπόθεση της κατάλληλης 

διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών τους με τις προτεραιότητες της τοπικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας
81

. 

                                                           
80

 Έδεσσα – Νάουσα – Βέροια και  Θεσσαλονίκη 

81
 Για όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Ε.Β.Ε. Φλώρινας, από το Ε.Κ.Φ., την ΑΝ.ΦΛΩ., 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014». Για 

περισσότερες πληροφορίες βλέπε Βαρσακέλης 2007 και Μακρής 2008 
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Μοναστήρι
82

 

H οικονομία της πΓΔΜ συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως «υπό µετάβαση», αν και 

έχουν περάσει 20 χρόνια από την ανεξαρτησία της και την αποσύνδεσή της από το μοντέλο 

του κρατικού σχεδιασμού
83

.   

Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την ανεξαρτησία της πΓ∆Μ, το Α.Ε.Π. της χώρας 

βρισκόταν σε πτωτική πορεία, ενώ για πρώτη φορά σημείωσε αύξηση (1,2%) το 1996. Η 

τάση αυτή διατηρήθηκε μέχρι το 2000, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 4,5%. Η 

εθνοτική σύγκρουση του 2001 έφερε την οικονομία της χώρας «στο κόκκινο», ενώ από την 

αμέσως επόμενη χρονιά άρχισε να σημειώνει ανάκαμψη που συνεχίστηκε έως το 2008
84

, όταν 

ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, µε συνέπεια την ύφεση κατά  -0,9% το 2009. 

Κάποια ανάκαμψη παρουσιάσθηκε το 2010, όταν ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. ήταν 1,8%, 

ενώ για το 2011 το Α.Ε.Π. είχε ρυθμό αύξησης 3%. Οι τρεις τομείς της οικονομίας 

συμμετέχουν στο Α.Ε.Π.
85

 κατά 70,74%, ενώ το υπόλοιπό ποσοστό του Α.Ε.Π. σχηματίζεται 

από την προστιθέμενη αξία και τους καθαρούς φόρους επί των προϊόντων. 

Σύμφωνα µε τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων του 

ανεξάρτητου αυτού κράτους το ποσοστό ανεργίας γνώρισε μεγάλη αύξηση: το 1997 ανήλθε 

στο 36%, ενώ μειώθηκε σταδιακά έως το 2011, στο 31,8%. Οι μισθοί επίσης σημείωσαν 

σταδιακή αύξηση καθώς το 1993 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν 3.783 δηνάρια
86

 και το 2011 

ανήλθε στα 20.848 δηνάρια. Το ποσοστό φτώχειας διαμορφώθηκε στο 30,2%.  

 

                                                           
82

 Για όλα τα παρακάτω χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από State Statistical Office (Macedonia),  National Bank of 

the Republic of Macedonia, Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Υπουργείο Εξωτερικών - Γενική Γραμματεία 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων Σκοπίων) 

83
 Το γεγονός ότι η πΓ∆Μ ήταν η λιγότερο αναπτυγμένη ομόσπονδη δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, καθώς 

και ότι, εκτός από την αρχική σμίκρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τον υπερπληθωρισμό που 

κληρονόμησε, αντιμετώπισε και την εθνοτική κρίση του 2001, εξηγεί τους βασικούς λόγους που συνέτειναν στη 

οικονομική της οπισθοδρόμηση. 

84
 Μέχρι το 2008, η πΓ∆Μ κατέγραφε ρυθμούς ανάπτυξη της τάξης του 5% 

85
 Πρωτογενής τομές 10,68%, δευτερογενής τομέας 18,28% και τριτογενής τομέας 41,78% 

86
 1€ = 61,6167 δηνάρια 
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                    Πίνακας 6: Οικονομικά μεγέθη της πΓΔΜ
87

 

Οικονομικά μεγέθη της πΓΔΜ  

ΑΕΠ (εκατ. δηνάρια)  449.632  

ΑΕΠ (€)  7,3 δις  

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€)  3.563  

Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ  3%  

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής  3,3%  

Πληθωρισμός  3,9%  

Δείκτης Τιμών Λιανικής  4,0%  

Ποσοστό ανεργίας   31,8%  

Αριθμός απασχολουμένων  645.085  

Αριθμός ανέργων  294.963  

Συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού (€)  2,23 δις  

Συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού (€)  2,41 δις  

Έλλειμμα του προϋπολογισμού (€)  186,6 εκατ.  

Έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ  2,55%  

Δημόσιο χρέος (εκατ. €)  2.060,17  

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ  28,19%  

Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος (εκατ. €)  4.874,8  

Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ  66,7%  

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκατ. €)  -201.1  

Ξένα συναλλαγματικά αποθέματα (εκατ. €)  2.068,9  

Εξαγωγές (εκατ. €)  3.178,9  

Εισαγωγές (εκατ. €)  4.860,5  

Ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών (εκατ. €)  -1.681,7  

Άμεσες Ξένες επενδύσεις (εκατ. €)  303,50  

Μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός (€)  497  

Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός (€)  339  

Μέση τιμή συναλλαγματικής ισοτιμίας δηναρίου/ευρώ  61,54  

Μέση τιμή συναλλαγματικής ισοτιμίας δηναρίου/δολαρίου  44,23  

Τραπεζικές καταθέσεις (σε δισ. δηνάρια)  247  

Αποθέματα σε χρυσό (σε τόνους)  6,8  

Άνοδος χρηματιστηρίου σε σύγκριση µε το 2010  133,71%  

Ετήσιος κύκλος εργασιών χρηματιστηρίου (€)  222 εκατ.  

                    Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ 

 

Οι κυβερνήσεις της χώρας από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμερα και µε τη 

συνεργασία του διεθνούς παράγοντα κατέβαλαν διάφορες προσπάθειες, ώστε να πετύχουν και 

να διατηρήσουν µακροοικονοµική σταθερότητα µε συνετή δημοσιονομική πολιτική, χαμηλό 

                                                           
87

 Για το 2011 
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πληθωρισμό, ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον και ανταγωνιστικά εργασιακά κόστη. Παρόλα 

αυτά,  δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτός ο έλεγχος του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, η 

μείωση ανεργίας, ο περιορισμός της παραοικονομίας, η εξάλειψη της διαφθοράς, η ενίσχυση 

της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και η ανατροπή του αντίξοου επιχειρηματικού 

κλίματος, γεγονός που αποτελεί τη βασική αιτία της χαμηλής προσέλκυσης νέων επενδύσεων.  

Οι εισροές των Α.Ξ.Ε. στη χώρα το 2011, σε σύγκριση µε το προηγούμενο έτος, 

παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση σε ποσοστό 90,8%. Συγκεκριμένα οι ξένες επενδύσεις 

για το 2011 ανήλθαν στα 303,5 εκατ. €, ποσό διπλάσιο σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της πΓ∆Μ, η Αυστρία ήταν η 1
η
 

επενδύτρια χώρα µε επενδύσεις ύψους 77,21 εκατ. €, και  ακολουθούν η Ολλανδία µε 77,03 

εκατ. €., η Τουρκία µε 75,06 εκατ. €, η Σλοβενία µε 33,29 εκατ. € και η Σουηδία µε 12,86 

εκατ. €. Η Ελλάδα, µε ύψος επένδυσης 1,84 εκατ. €, κατέχει τη 13
η
 θέση

88
. 

Το 2011 η εμπορική δραστηριότητα της πΓ∆Μ µε το εξωτερικό παρουσίασε αύξηση 

σε σχέση µε το 2010. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,52% και οι εισαγωγές κατά 22,71%. 

Το εμπορικό ισοζύγιο όμως παρέμεινε ελλειμματικό και αυξημένο κατά 14,57% σε σύγκριση 

µε το 2010. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της πΓ∆Μ παραμένουν, κατά σειρά 

σπουδαιότητας, οι: Γερμανία
89

, Σερβία
90

, Ελλάδα
91

, Βουλγαρία
92

 και Ρωσία
93

.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓ∆Μ, η Ελλάδα είναι ο 3
ος

 

εμπορικός εταίρος της πΓ∆Μ, στον οποίον αντιστοιχεί περίπου το 7% των συνολικών 

συναλλαγών της. Ειδικότερα, για την πΓΔΜ η Ελλάδα είναι ο 2
ος

 προμηθευτής της, ο οποίος 

καλύπτει άνω του 8% των εισαγωγών της και ο 5
ος

 πελάτης της προς τον οποίο κατευθύνεται 

περίπου το 5% των εξαγωγών της.  Με βάση την ανωτέρω πηγή, το 2011 οι εξαγωγές της 

                                                           
88

  Το  σύνολο των Α.Ξ.Ε. στην πΓ∆Μ από το 1997 και έως το 2010 ανέρχεται σε περίπου 3,351 δισ. € µε 

σημαντικότερες επενδύτριες χώρες τις: Ολλανδία (554,43 εκατ. € και ποσοστό 16,55% επί του συνόλου), 

Ελλάδα (431,55 εκατ. € και ποσοστό 12,88%), Σλοβενία (415,73 εκατ. € και ποσοστό 12,41%), Αυστρία 

(371,88 εκατ. € και ποσοστό 11,10%), Ουγγαρία (346,77 εκατ. € και ποσοστό 10,35%) κ.ά.   

89
 Με όγκο εμπορίου 1,41 δισ. € 

90
 Με όγκο εμπορίου 597,9 εκατ. € 

91
 Με όγκο εμπορίου 562,2 εκατ. € 

92
 Με όγκο εμπορίου 550,5 εκατ. € 

93
 Με όγκο εμπορίου 520,3 εκατ. € 
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πΓ∆Μ στη χώρα µας ανήλθαν σε 154,83 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές της από την χώρα µας 

ανήλθαν σε 407,39 εκατ. €.   

Αντίστοιχα για την Ελλάδα το 2011 η πΓΔΜ κατατάσσεται στην 38
η
 θέση ως 

προμηθεύτρια χώρα και 12
η
 ως χώρα πελάτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής για το 2011 οι εισαγωγές της Ελλάδας από την πΓ∆Μ ανήλθαν στα 

167,72 εκατ. €, ενώ οι εξαγωγές μας προς τη γειτονική χώρα ανήλθαν στα 553,31 εκατ. €. Η 

διαφορά που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών στις εξαγωγές της Ελλάδας στην 

πΓ∆Μ, αφορά στις ελληνικές εξαγωγές στον τομέα των πετρελαιοειδών
94

.  

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η χώρα µας στην πΓ∆Μ είναι: πετρελαιοειδή, 

σίδηρος και χάλυβας, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, πλαστικά, μηχανές 

και μηχανήματα, έτοιμα ενδύματα, χημικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και υλικό 

κ.λπ. Αντίθετα, τα βασικά προϊόντα που εισάγουμε
95

 από την πΓ∆Μ είναι: ενδύματα, σίδηρος 

και χάλυβας, καπνός, μάρμαρα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μηχανές και μηχανήματα,  

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και υλικό και έπιπλα.  

Η διαχρονική εξέλιξη
96

 των διμερών εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας – πΓΔΜ 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

                                                           
94

 Ουσιαστικά δηλαδή οι ποσότητες που αντιστοιχούν στην παραπάνω αξία, εξάγονται από τη χώρα µας 

σύμφωνα µε τις σχετικές δηλώσεις που γίνονται στο ελληνικό τελωνείο εξαγωγής, αλλά δεν καταλήγουν ως 

δηλωθείσες εισαγωγές στην πΓ∆Μ.  

95
 Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αυτών αφορά κυρίως προϊόντα παθητικής τελειοποίησης επιχειρήσεων 

ελληνικών συμφερόντων στην πΓ∆Μ, τα οποία εξάγονται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθούν και να 

επανεξαχθούν περαιτέρω στις αγορές του εξωτερικού.   

96
 Για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – πΓΔΜ βλέπε ενδεικτικά: Τσαρδανίδης (επιμ.) 1996, 

Καραφωτάκης 2001, Νίκας 2003, Νίκας – Κουτσουπιάς 2004, Labrianidis – Kalogeressis 2001, Mardas – Nikas 

2008, Panagiotou 2008  
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Πηγή: «Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές σχέσεις Ελλάδος – Π.Γ.Δ.Μ.», 

http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM%20May%202012.pdf 

 

Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, δεν υπάρχουν μεγάλα δίκτυα διανομής ούτε 

αντίστοιχοι αποθηκευτικοί χώροι, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο εισαγωγέας να 

είναι συγχρόνως και χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής. Τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής 

βρίσκονται υπό συνεχή διαμόρφωση, ενώ τα μερίδια αγοράς των λιανοπωλητών, 

χονδρεμπόρων, μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων και υπαίθριων αγορών, φαίνεται ότι θα 

μεταβληθούν στο μέλλον, λόγω μεταξύ άλλων, και της παρουσίας μεγάλων εμπορικών 

κέντρων. Στην πΓΔΜ υπάρχουν δύο τύποι δικτύων διανομής και διάθεσης προϊόντων: 

μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και τα δίκτυα εξειδικευμένων καταστημάτων 

(Καραφωτάκης 2001: 89-90). 

Η Επαρχία της Πελαγονίας βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πΓΔΜ και καταλαμβάνει 

έκταση 4.723 km
2
, καλύπτοντας το 18,9% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας. Είναι 

μια από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού 49,5 κατοίκους ανά 

km
2
. Το 2011, το 11,3% του συνολικού πληθυσμού της πΓΔΜ ζούσε στη συγκεκριμένη 

περιοχή και οι κάτοικοί της έφταναν τις 233.628. Η ανεργία στην Επαρχία για το 2011 

έφτασε το 31,4%, με το φαινόμενο να μαστίζει κατά 30,5% τους άντρες και 32,5% τις 

γυναίκες. Μαζί με την περιοχή των Σκοπίων αποτελούν τις μοναδικές επαρχίες της χώρας 

όπου τα κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της χώρας. Σύμφωνα  με τη 

http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM%20May%202012.pdf
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Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Πελαγονίας ανερχόταν για το 

2010 στα 225.437 δηνάρια.  

Η Επαρχία της Πελαγονίας είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας. Το κλίμα και το 

εκτεταμένο υδρογραφικό της δίκτυο είναι οι βασικές αιτίες για τη γεωργική ανάπτυξη της εν 

λόγω περιοχής, με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις να ξεπερνούν τα 112.078 εκτάρια
97

, δηλαδή 

περίπου 62% των γεωργικών εκτάσεων. Η Επαρχία αποτελεί το σιτοβολώνα της χώρας και το 

μεγαλύτερο παραγωγό καπνού, μήλων και γάλακτος. Άλλες βασικές καλλιέργειες που 

παράγει η περιοχή είναι καλαμπόκι, πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές, αγγουράκια, 

τριφύλλι, κεράσια, βύσσινα, βερίκοκα, αχλάδια, δαμάσκηνα, ροδάκινα, καρύδια, αμύγδαλα. 

Την ίδια στιγμή, τα κοιτάσματα άνθρακα που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή την 

καθιστούν ως τη μεγαλύτερη παραγωγό  ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα
98

. 

Το Μοναστήρι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πΓΔΜ, μετά την πρωτεύουσα 

των Σκοπίων. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της κοιλάδας της Πελαγονίας, που περιβάλλεται 

από τα όρη Baba και Nidže, σε μια απόσταση 14 χλμ. από τη Νίκη όπου βρίσκονται τα 

σύνορα με την Ελλάδα. Το Μοναστήρι είναι διασκορπισμένο σε μια επιφάνεια 1.798 km
2
 

κάτω από το όρος Baba σε υψόμετρο 615 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 

διασχίζεται από τον ποταμό Dragor.   

Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 93.380 κατοίκους (2011), σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχείου του γειτονικού κράτους, εκ των οποίων οι 45.897 είναι άντρες και οι 

47.483 γυναίκες. Η εθνική καταγωγή των κατοίκων της πόλης είναι κυρίως Σλαβομακεδονική 

(91%) και σε μικρότερα ποσοστά υπάρχουν Αλβανοί, Τούρκοι, Ρομά, Βλάχοι, Σέρβοι κ.α.  

Η πόλη είναι ένα παραδοσιακό εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο και ένας 

σημαντικός οδικός κόμβος που συνδέει τη νότια Αδριατική Θάλασσα με το Αιγαίο και την 

Κεντρική Ευρώπη. Είναι γνωστή από την οθωμανική περίοδο ως «η πόλη των προξένων», 

καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν και έχουν προξενεία εκεί. Σήμερα αποτελεί το κύριο 

οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο του νοτιοδυτικού τμήματος της πΓΔΜ, καθώς πολλές 

από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας έχουν την έδρα τους εδώ. Οι εγκαταστημένες 

επιχειρήσεις στο Μοναστήρι για το 2011 ανά τομέα δραστηριότητας φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

                                                           
97

 1 εκτάριο = 10 στρέμματα 

98
 Οι τρεις θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «REK Bitola» παράγουν σχεδόν το 

80% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 
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Πίνακας 7: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στο Μοναστήρι 

Κλάδος δραστηριότητας Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Ποσοστό 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  275  7,06 %  

Ορυχεία, λατομεία  8  0,20 %  

Μεταποίηση  373  9,57 %  

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού  

4  0,10 %  

Παροχή νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης 

αποβλήτων  

10  0,25 %  

Κατασκευές  145  3,72 %  

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών  

1519  39,00 %  

Μεταφορά και αποθήκευση  364  9,35 %  

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης  

220  5,65 %  

Ενημέρωση και επικοινωνία  56  1,43 %  

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες  20  0,51 %  

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  12  0,30 %  

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες  

285  7,32 %  

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες  69  1,77 %  

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση  

9  0,23 %  

Εκπαίδευση  52  1,33 %  

Ιατρική περίθαλψη, κοινωνική εργασία  180  4,62 %  

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία  72  1,84 %  

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  222  5,70 %  

Σύνολο  3895  100,0%  

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της πΓΔΜ 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών 

Συμφερόντων στο Μοναστήρι οι ελληνικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με 

γοργούς ρυθμούς δίνοντας μεγάλη ώθηση στην περιοχή, καθώς οι Έλληνες επιχειρηματίες 

χρησιμοποιούν την αγορά της γειτονικής χώρας ως «σκαλοπάτι» για μελλοντική επέκτασή 

τους στις αγορές των Βαλκανίων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ήταν εγκαταστημένες στο 

Μοναστήρι το 2011, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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        Πίνακας 8: Ελληνικές επιχειρήσεις στο Μοναστήρι 

Ελληνικές επιχειρήσεις στο Μοναστήρι  

Εταιρία  Αντικείμενο  

Aprilla Textile D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Biz Art Bit D.O.O.E.L  Αναπαραγωγή εργοτέχνεις  

Beton A.D. Bitola  Βιοτεχνία κατασκευών  

Carnation/Rodon D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Denim D.O.O.E.L  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

El Greko D.O.O.  Μεζεδοπωλείο  

Eurotechnic Engineering D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Falko D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Kajmakcalan 4 D.O.O.  Μεταφορά  

Konigton D.O.O.E.L  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Kuzman i Damjan  Ιατρικό κέντρο  

Planet Mihos D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Saminvest D.O.O.E.L  Βιοτεχνία δερμάτινων ενδυμάτων  

Sat Moda D.O.O.  Βιοτεχνία ενδυμάτων  

Sikat D.O.O.E.L  Βιοτεχνία χαρτιού  

Zenith-Remont D.O.O.  Ρεκτιφιέ ανταλλακτικά  

Veropulos D.O.O.E.L  Σούπερ μάρκετ (2 καταστήματα)  

Alpha Bank AD  Τράπεζα  

Stopanska Banka AD  Τράπεζα (μέλος Ε.Τ.Ε.)  

OKTA AD  Πετρέλαιο και παράγωγα (ΕΛ.ΠΕ.)  

Πηγή: Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων στο Μοναστήρι 

 

Το μέλλον της οικονομικής ανάπτυξης (ανάλυση SWOT) 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει γενικότερα στον προγραμματισμό και στο 

στρατηγικό σχεδιασμό, είναι απαραίτητη η ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, 

κινδύνων και προοπτικών της επιλέξιμης περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
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και η συνολική συνοχή της αναπτυξιακής στρατηγικής των αξόνων προτεραιότητας και των 

στόχων που θα τεθούν.  

Η SWOT
99

 ανάλυση που ακολουθεί βασίστηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της επιλέξιμης περιοχής
100

, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετική με τα θέματα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης 

και ολοκλήρωσης και οικονομικής μετάβασης. Ακολουθεί το γενικό στόχο του 

Προγράμματος INTERREG III-A Ελλάδα – πΓΔΜ
101

 και τον απώτερο στόχο του 

Προγράμματος Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διασυνοριακή Συνεργασία και ο Παράγων 

Ευρωπαϊκή Ένωση
102

 (Μακρής, 2008:337-342).   

                                                           
99

 Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές). Τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης/οργανισμού/περιοχής, καθώς προκύπτουν από τους 

εσωτερικούς πόρους που αυτήν κατέχει. Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης/οργανισμού/περιοχής  τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (Πετρίδου, 2001
2
) 

100
 Η επιλέξιμη περιοχή είναι η Π.Ε Φλώρινας από τη μια και η Επαρχία της Πελαγονίας από την άλλη.  

101
  Ο στόχος αυτός είναι να μην αποτελούν τα εθνικά σύνορα εμπόδια στην ισόρροπη ανάπτυξη και στην 

ενοποίηση του ευρωπαϊκού εδάφους.  

102
 Ο στόχος αυτός είναι η αποκατάσταση της ενότητας του οικονομικού χώρου των δύο περιοχών που 

βρίσκονται εκατέρωθεν των συνόρων.  
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Εμπλεκόμενες περιοχές 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Οικονομική Ανάπτυξη 

 Μεγάλη διαφορά ως προς το επίπεδο ανάπτυξης, το κόστος των 

παραγωγικών συντελεστών και το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ των 

δύο εθνικών μερών της περιοχής, γεγονός το οποίο μπορεί να δράσει βραχυ- 

και μακροπρόθεσμα στην πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

οικονομικής ολοκλήρωσης. 

 Υψηλή παραγωγή του πρωτογενούς τομέα στην παραγωγή. 

 Σημαντικό μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση της 

περιοχής
103

. 

 Χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες 

ευρω-περιφέρειες. 

 Πολύ χαμηλό επίπεδο ένταξης στη διεθνή οικονομία. 

 Ενδείξεις επιτυχούς ενσωμάτωσης στη ζώνη της CEFTA
104

. 

 Φαινόμενα αποβιομηχάνισης
105

.  

 Μειούμενη συμμετοχή του δημόσιου και μικρή συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα στο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου. 

 Συντριπτική υπεροχή μικρού μεγέθους και μη εξαγωγικού προσανατολισμού 

επιχειρήσεων. 

 Εξειδίκευση της μεταποιητικής δραστηριότητας σε ορισμένους 

παραδοσιακούς κλάδους έντασης εργασίας και πρώτων υλών, οι οποίοι όμως 

                                                           
103

 Επαρχία Πελαγονίας 

104
 Επαρχία Πελαγονίας 

105
 Π.Ε. Φλώρινας 
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υφίστανται έντονο διεθνή ανταγωνισμό. 

 Υποτονικό επιχειρηματικό κλίμα. 

 Πληθυσμιακή μείωση, ενίσχυση της αστικοποίησης και συγκέντρωση της 

οικονομικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα. 

 Υψηλά επίπεδα ανεργίας και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας.   

Υποδομές  

 Διέλευση δια-ευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων μεταφορών. 

 Αναπτυγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών
106

.  

 Ύπαρξη ΒΙ.ΠΕ.
107

. 

 Λειτουργία Α.Ε.Ι. Α-Τ.Ε.Ι. σε τρεις πόλεις της περιοχής
108

. 

 Ύπαρξη σημαντικών ενεργειακών κέντρων. 

 Χαμηλή ποιότητα του κύριου και του δευτερεύοντος οδικού και 

σιδηροδρομικού δικτύου. 

 Ελλείψεις στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών
109

. 

 Υποβαθμισμένος ρόλος της ΒΙ.ΠΕ. της Φλώρινας.    

Δια – περιφερειακή Συνεργασία 

 Πλαίσιο διευρυνόμενου διακρατικού εμπορίου. 

 Υφίστανται ευρύτερο πλέγμα διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων σε 

 Χαμηλό επίπεδο συνεργασίας με στόχο την περιφερειακή ολοκλήρωση των 

οικονομιών της περιοχής.  

                                                           
106

 Π.Ε. Φλώρινας 

107
 Π.Ε. Φλώρινας 

108
 Φλώρινα, Μοναστήρι, Πρίλεπ. 

109
 Επαρχία Πελαγονίας 
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ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, στον τραπεζικό τομέα, τις κατασκευές, 

τις μεταφορές και τα δίκτυα διανομής, στο οποίο όμως η επιλέξιμη περιοχή 

δε συμμετέχει δυναμικά. 

 Η περιοχή διαθέτει φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Οικονομική Ανάπτυξη  

 Συγκέντρωση συνθηκών
110

 οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία 

δομημένων παραγωγικών συστημάτων και θα εγγυώνται τη λειτουργία και 

τη συνοχή τους. 

 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των υφιστάμενων βιομηχανικών και 

εμπορικών επιχειρήσεων και δυναμική ένταξή τους σε σχέδιο περιφερειακής 

ολοκλήρωσης και ένταξή τους στο πλέγμα δεσμών των εθνικών οικονομιών.  

 Ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων σε κλάδους οι οποίοι μπορούν να 

ενισχύσουν την ολοκλήρωση της οικονομικής βάσης της περιοχής και να 

αυξήσουν επίπεδο εσωστρέφειάς της. 

 Συνεργασία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και σε επίπεδο τεχνολογικής 

γνώσης με στόχο την αντιμετώπιση των απαγορευτικών συνθηκών που 

δημιουργούν το μικρό μέγεθος, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και οι 

 Αυξανόμενος κίνδυνος εγκλωβισμού της περιοχής σε κατάσταση 

υπανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο των ανακατατάξεων στο διεθνή καταμερισμό 

των πόρων εξαιτίας της νέας δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – 

παγκοσμιοποίησης. 

 Η καθυστέρηση νέας διεύρυνσης της Ε.Ε., στην οποία θα 

συμπεριλαμβάνοντας και η πΓΔΜ θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομική 

ολοκλήρωση της περιοχής. 

 Η καθυστέρηση της επίλυσης των διπλωματικών διαφορών Ελλάδας – πΓΔΜ 

δυσχεραίνει τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης της περιοχής. 

 Ο κίνδυνος από πλευράς πΓΔΜ μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων για τη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία το μηχανισμό κάλυψης της διαφοράς επιπέδου 

                                                           
110

 Οργανωτικά σχήματα και θεσμικοί μηχανισμοί. 
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κίνδυνοι, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών. 

 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή 

τομέα, προσανατολισμός της παραγωγής και προς νέες κατευθύνσεις 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
111

 και δραστηριότητες
112

 και 

σύνδεσή τους με τον υπόλοιπο παραγωγικό ιστό της περιοχής. 

 Αναδιοργάνωση, βελτίωση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων 

τουριστικών υπηρεσιών – ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

 Ανάπτυξη διαπεριφερειακών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, των 

δικτύων διανομής, της υγείας, των νέων τεχνολογιών και της υποστήριξης 

της επιχειρηματικότητας. 

ανάπτυξης μεταξύ των δύο μερών της επιλέξιμης περιοχής, τον οποίο θα 

μπορούσε να ενεργοποιήσει η διαπεριφερειακή συνεργασία.     

Υποδομές  

 Βελτίωση και ανάπτυξη του διασυνοριακού οδικού και σιδηροδρομικού 

δικτύου της περιοχής – βελτίωση της προσπελασιμότητας. 

 Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας και θέσπιση κινήτρων 

για προσέλκυση νέων επιχειρήσεων για εγκατάσταση. 

 Δημιουργία Διαμετακομιστικού Κέντρου Εμπορευμάτων στην περιοχή της 

 

                                                           
111

 Π.χ. πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα, βιολογικές καλλιέργειες και κτηνοτροφία. 

112
 Βελτίωση τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης των προϊόντων. 
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Φλώρινας. 

Δια – περιφερειακή Συνεργασία 

 Σχεδιασμός κοινής περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής με τη βοήθεια 

νέων σχημάτων φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας
113

. 

 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην πολιτική διαφοροποίησης του 

παραγωγικού ιστού με στόχο την ένταξη της περιοχής στη διεθνή 

οικονομική τάξη ή την πολιτική ολοκλήρωση της διάρθρωσής του με 

γνώμονα τα οικονομικά χαρακτηριστικά της επιλέξιμης περιοχής. 

  Χάραξη αξόνων κοινής πολιτικής για την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 Συμμετοχή σε δια-κρατικά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Η μη αποκατάσταση σχεδίου προβλέψιμης περιφερειακής αναπτυξιακής 

οικονομικής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία όλων των 

προσπαθειών για ανάπτυξη της περιοχής. 

 

                                                           
113

 Με τη συνεργασία ΑΕΙ, Α-ΤΕΙ, Επιμελητηρίων και διαφόρων φορέων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. 
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Κεφάλαιο 3
ο
  

Παρουσίαση ερωτηματολογίου 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ένας ερευνητής για τη 

διεξαγωγή μιας μελέτης. Θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει πείραμα, ανάλυση 

προγενέστερων πηγών ή/και μελέτες περιπτώσεων. Κάθε προσέγγιση ωστόσο, έχει 

πλεονεκτήματα, αλλά εμπεριέχει ταυτόχρονα και μειονεκτήματα, ανάλογα με τις τρέχουσες 

συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε προτιμότερη η διεξαγωγή έρευνας μέσω 

διανομής έντυπου ερωτηματολογίου, καθώς βασικός της στόχος είναι η σκιαγράφηση της 

έντασης, της συχνότητας και του είδους του διασυνοριακού εμπορίου μεταξύ των πολιτών 

που ζουν στη Φλώρινα και στο Μοναστήρι. Τα ερωτήματα που εγείρονται προς απάντηση για 

τη συγκεκριμένη έρευνα θεωρήθηκε λοιπόν, ότι προσεγγίζονται καλύτερα με την ποσοτική 

μέθοδο και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε η χρήση ερωτηματολογίου για τη συλλογή 

δεδομένων και η χρήση στατιστικών και μαθηματικών τεχνικών για την ανάλυσή τους. 

Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών πραγματοποιήθηκε στο συνοριακό σταθμό της 

Νίκης
114

 από διερχόμενα αυτοκίνητα που περνούσαν τα σύνορα
115

. Το δείγμα της έρευνας 

προέκυψε από πεντακόσια (500) αντικείμενα – ερωτηματολόγια (250 ελληνικά και 250 της 

πΓΔΜ), που αντιστοιχεί περίπου στο 10% των εβδομαδιαίων αυτοκινήτων που διαπερνούν 

εκατέρωθεν τα σύνορα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τυχαίο τρόπο και με μόνο 

κριτήριο ότι οι ερωτώμενοι έπρεπε να ήταν κάτοικοι της Π.Ε. Φλώρινας ή του 

Μοναστηρίου
116

. Μετά τη συγκέντρωση των πρωτογενών πληροφοριών ακολούθησε η 

κωδικοποίησή τους και ο σχηματισμός αρχείου δεδομένων, ώστε να μπορέσουν να 

καταταχθούν σε πίνακες και να γίνει η στατιστική τους επεξεργασία. 

                                                           
114

 Το συνοριακό πέρασμα Νίκη-Medžitlija αποτελεί την επίσημη διάβαση επικοινωνίας των δύο χωρών. 

Βρίσκεται στην πεδιάδα της Πελαγονίας και συνδέει την πόλη της Φλώρινας με αυτήν του Μοναστηρίου, που 

αποτελούν τα δύο αστικά κέντρα στις δύο πλευρές των συνόρων. Η πεδιάδα χωρίζεται από τη συνοριακή 

γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Φλώρινα απέχει 18 χλμ. και το Μοναστήρι 12 χλμ. από τα σύνορα.  

115
 Τα αίτια της συγκεκριμένης επιλογής οφείλονται στους χρονικούς περιορισμούς και στην ταχύτερη 

επεξεργασία των δεδομένων.  

116
 Γι’ αυτό το λόγο οι πινακίδες των αυτοκινήτων των ερωτώμενων που μετείχαν στην έρευνα, ήταν μόνο από 

αυτές τις περιοχές.  
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Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και διανεμήθηκε στην παρούσα έρευνα 

ήταν ανώνυμο, γραμμένο και στις δύο γλώσσες της επιλέξιμης περιοχής, ενώ καταγράφεται η 

ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του. Αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου – 

πολλαπλών επιλογών, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη στάση των ερωτηθέντων σε 

γεγονότα και καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην προσωπική τους ζωή, σε ερωτήσεις 

πραγματικών περιστατικών και σε ερωτήσεις προσωπικής γνώμης, οι οποίες άτυπα 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Το πλήρες ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 

Α της παρούσας εργασίας. 

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε 4 ερωτήσεις, που αναφέρονταν στα γενικά στοιχεία 

των ερωτηθέντων όπως φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και επαγγελματική ιδιότητα. 

Η δεύτερη κατηγορία, περιείχε τις ερωτήσεις με αριθμό από το 5 έως και το 15, και 

σχετίζεται με τους λόγους και τη συχνότητα εισόδου στη γειτονική χώρα, το χρηματικό ποσό 

που ξοδεύει κ.α.. Πιο συγκεκριμένα, ο ερωτώμενος αφού πρώτα διευκρινίσει με τι είδους 

έγγραφο
117

 εισέρχεται στη γείτονα χώρα καλείται στη συνέχεια να απαντήσει από πότε 

επισκέπτεται τη γείτονα, τη συχνότητα και τους λόγους των επισκέψεών του. Στη συνέχεια, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ποσοστό των αγορών που κάνει ο κάθε πολίτης από την «άλλη» 

χώρα, καθώς και στο μέσο όρο της δαπάνης που καταναλώνει για την απόκτηση αγαθών-

υπηρεσιών και τους λόγους αυτής του της ενέργειας. Με δεδομένη την οικονομική κρίση που 

βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν, εάν αυτή η 

κατάσταση τους έχει επηρεάσει και πόσο, ώστε να αγοράζουν προϊόντα-υπηρεσίες από την 

όμορη σε χώρα σε μεγαλύτερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια, εάν η κρίση αυτή θα τους 

οδηγήσει σε ενίσχυσή ή μείωση των επισκέψεών τους στην άλλη «αγορά» και κατά πόσο έχει 

επέλθει σύγκληση των τιμών μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, κάθε ερωτώμενος καλείται να 

μας πει αν και κατά πόσο η οριστική επίλυση των διμερών διαφορών θα επηρέαζε τη 

συχνότητα των επισκέψεών του και την αξία των συναλλαγών του. 

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου αποτελείται από μία και 

μοναδική ερώτηση, η οποία όμως μας δίνει πληροφορίες για το τι προϊόντα και σε τι 

ποσότητες προμηθεύεται κάθε ερωτώμενος. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της Φλώρινας και του 

Μοναστηρίου αντίστοιχα, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ανάμεσα στις δυνατές επιλογές
118

 μια 

                                                           
117

 Διαβατήριο ή ταυτότητα. Η αντίστοιχη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωνε ο κάτοικος του 

Μοναστηρίου είναι αν «οι επισκέψεις στην Ελλάδα έγιναν συχνότερες μετά την κατάργηση βίζας ή όχι» 

118
 Οι επιλογές ήταν: «καθόλου», «ένα μέρος» και «όλα» 
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σειρά από προϊόντα που ήταν χωρισμένα σε 8 βασικές κατηγορίες
119

: τρόφιμα, φυσικά έλαια 

και λίπη, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, χημικά προϊόντα, υπηρεσίες, 

πετρελαιοειδή προϊόντα και διάφορα άλλα, που αγοράζουν από την επίσκεψή τους στην 

αντίθετη πλευρά των συνόρων.      

Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

Παραγωγική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Factor Analysis) (Παπαδημητρίου, 2007), ενώ η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή 

του προγράμματος S-Pro ν.2.0. (Κουτσουπιάς, 2005). 

Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών αποτελεί μια περιγραφική μέθοδο της 

Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων κατάλληλη για τη διερεύνηση των 

σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών μεταβλητών, χωρίς αυστηρές a priori 

υποθέσεις ή προϋποθέσεις. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανάλυση ποιοτικών 

δεδομένων, τα οποία μπορούν να οργανωθούν σε απλούς και σύνθετους πίνακες συνάφειας ή 

διπλής εισόδου (Παπαδημητρίου, 2007). Ονομάζεται «παραγοντική», γιατί μόνο 

περιορισμένος αριθμός νέων παραμέτρων που συγκροτούνται από τις αρχικές μεταβλητές και 

ονομάζονται «παράγοντες», είναι απαραίτητος για να απεικονιστεί το σύνολο του φαινομένου 

που μελετούμε (Κουτσουπιάς, 2006).  

Εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών οι ερευνητές ανακαλύπτουν 

ένα πολύτιμο σύμμαχο στο δύσκολο έργο τους, καθώς μέσω αυτής είναι δυνατή σχεδόν η 

καθολική περιγραφή του υπό εξέταση φαινομένου, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από έναν 

πίνακα κατηγορικών δεδομένων της μορφής αντικείμενα Χ μεταβλητές. Πρωταρχικός σκοπός 

της μεθόδου είναι η ανάδειξη και οπτικοποίηση της ενδογενούς δομής των δεδομένων η 

οποία δεν είναι άμεσα αντιληπτή, αλλά βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και μάλιστα χωρίς 

τη χρήση στατιστικών ελέγχων σημαντικότητας για την απόρριψη ή όχι υποθέσεων σχετικά 

μ’ αυτή (Παπαδημητρίου, 2007). Η δυνατότητα της γραφικής αναπαράστασης των 

μεταβλητών και των αντικειμένων, δηλαδή της οπτικής αναπαράστασης των 

αλληλεπιδράσεων και των συσχετίσεών τους στο χώρο, δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να δημιουργήσει νέες θεωρητικές προεκτάσεις στο αντίστοιχο πεδίο έρευνας. 

                                                           
119

 Oι ομαδοποιήσεις των προϊόντων σχηματίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο ομαδοποίησης της Eurostat, που 

περιλαμβάνει έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό κατηγοριών προϊόντων, αλλά επιτρέπει τη συγκέντρωση τους σ’ 

έναν μέσο αριθμό κατηγοριών. 
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Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ευρέως διαδομένη τεχνική με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως 

προς το πρακτικό όσο και ως το θεωρητικό – αλγοριθμικό της κομμάτι, η οποία βρίσκει 

πλήθος εφαρμογών σε όλα σχεδόν τα ερευνητικά επιστημονικά πεδία.   

Το λογισμικό πακέτο S-Pro ν.2.0. είναι εφαρμογές μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων 

και δημιουργήθηκαν με απώτερο στόχο την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Παραγοντικής 

Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία και αποτελείται από 

αυτόνομα μέρη που μπορούν να εκτελεστούν σε διαφορετικά μεταξύ τους χρονικά 

διαστήματα με την προϋπόθεση όμως, ότι για την εκτέλεση μιας εφαρμογής, προαπαιτείται η 

περάτωση κάποιας άλλης. Επίσης, η χρησιμοποίηση του S-Ρro v.2.0 για την παραγοντική 

ανάλυση και η μεταφορά των σημαντικότερων σημείων των πινάκων στους παραγοντικούς 

άξονες, βοηθάει στην αποτύπωση των κυριότερων τάσεων που επικρατούν σε κάθε έναν από 

τους άξονες αυτούς (Κουτσουπιάς, 2005).  

Αποτελέσματα έρευνας 

Από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα, η 

γραφική απεικόνιση των οποίων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας εργασίας. 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Η πλειοψηφία των Φλωρινιωτών κατοίκων που επισκέπτονται το γειτονικό 

Μοναστήρι είναι άντρες σε ποσοστό 56% (Π.Β. Διάγραμμα 1). Το 51% του δείγματος ανήκει 

στην παραγωγική εργασιακή ηλικία, αντιπροσωπεύοντας άτομα ηλικίας από 20 έως 40 ετών 

(Π.Β. Διάγραμμα 2). Επιπλέον, το 58% των ερωτώμενων είναι έγγαμοι (Π.Β. Διάγραμμα 3), 

ενώ όσον αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα το 25% δήλωσε ότι είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, το 18% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 15% ελεύθεροι επαγγελματίες και το 14% 

άνεργοι (Π.Β. Διάγραμμα 4). Όσον αφορά στους κατοίκους του Μοναστηρίου που έρχονται 

στη Φλώρινα και εδώ βλέπουμε πως η πλειοψηφία ανήκει στο αντρικό φύλο σε ποσοστό 62% 

του συνόλου και είναι έγγαμοι σε ποσοστό 61%. Το 46% των επισκεπτών της Φλώρινας είναι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 23% δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το 8% είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι 

με το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (47%) να ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία μεταξύ 

20-40 ετών.  
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Στις 3.10.2008
120

 το Υπουργείο Εσωτερικών της πΓΔΜ ανακοίνωσε ότι άρχισε η 

εφαρμογή του νόμου περί διακίνησης αλλοδαπών με την οποία οι πολίτες της Ελλάδας και 

γενικά των κρατών μελών της Ε.Έ., όπως και οι πολίτες των χωρών που έχουν υπογράψει τη 

Συνθήκη Σένγκεν, δε θα χρειάζονται άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα παρά μόνο την ταυτότητά
121

 

τους για την είσοδό τους στην πΓΔΜ. Το γεγονός αυτό φαίνεται επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό τους πολίτες της ακριτικής περιοχής της Φλώρινας, καθώς αποφεύγουν έτσι το κόστος 

έκδοσης διαβατηρίου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στο δείγμα της έρευνάς μας, καθώς 

το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ταξιδεύει στη γειτονική χώρα με την αστυνομική του 

ταυτότητα, ενώ το 46% με το διαβατήριό του (Π.Β. Διάγραμμα 5). 

Αντίστοιχα, με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1244/2009
122

 του Συμβουλίου που τροποποιεί 

τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2001
123

 οι πολίτες της πΓΔΜ
124

 απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση θεώρησης visa για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Έτσι, οι πολίτες 

της γειτονικής χώρας εισέρχονται από 19.12.2009 στην Ελλάδα χωρίς, τη γραφειοκρατική και 

κοστοβόρα, θεώρηση γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των επισκέψεών τους στη χώρα 

μας, καθώς το 83% των ερωτηθέντων απάντησε πως οι επισκέψεις στην Ελλάδα έγιναν 

συχνότερες μετά την κατάργηση της visa (Π.Β. Διάγραμμα 6).  

                                                           
120

 Αρχικά, στις 7.8.2007 και σε εφαρμογή απόφασης των αρχών της πΓΔΜ, οι Έλληνες πολίτες μπορούσαν και 

πάλι να εισέλθουν στην πΓΔΜ με τη χρήση μόνο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι ίδιοι το είχαν 

χαρακτηρίσει ως κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Ελλάδα, ενώ την πρωτοβουλία αύτη την είχαν αναλάβει 

οι Ομοσπονδίες Ξενοδόχων και Τουριστικών Πρακτορείων της γείτονος, λόγω της μεγάλης μείωσης των 

Ελλήνων τουριστών που είχε παρατηρηθεί εκείνο το διάστημα.  Αιφνιδίως προς τα τέλη του έτους (2007) που 

συνέπεσε με την αύξηση της έντασης στις διμερείς σχέσεις (εν όψη της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι) αναγγέλθηκε η κατάργηση του μέτρου και η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος 

(διαβατήριο) με την αιτιολογία ότι υπήρχε αδυναμία ελέγχου των εισερχομένων από άποψη ασφάλειας. στις 

3.10.2008 το μέτρο αυτό επανήλθε. 

121
 Το υπουργείο Εσωτερικών της πΓΔΜ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει σκοπό την προώθηση 

οικονομικής συνεργασίας με ξένες ισχυρές χώρες και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

122
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην 

υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EL:PDF (πρόσβαση 17/1/2013) 

123
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών 

οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 

κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αυτή, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EL:PDF 

(πρόσβαση 17/1/2013) 

124
 Εκτός από τους πολίτες της πΓΔΜ με τον 1244/2009 απαλλάσσονταν από τη θεώρηση visa και οι πολίτες της 

Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EL:PDF
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Η διαχρονικότητα και κινητικότητα στη συνοριακή περιοχή Φλώρινας – 

Μοναστηρίου μεταξύ των κατοίκων των δύο πόλεων δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν και τα δύο δείγματα των 

ερωτηθέντων στην ερώτηση που τους τέθηκε από πότε άρχισαν να επισκέπτονται τη 

γειτονική χώρα. Το 63% των κατοίκων της Φλώρινας, λοιπόν, απάντησε πως «περνάει» τα 

σύνορα για περισσότερο από τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ την ίδια απάντηση έδωσαν 

αντίστοιχα και οι κάτοικοι του Μαναστηρίου σε ποσοστό 70%. (Π.Β. Διάγραμμα 7). 

Η συχνότητα των επισκέψεων στην όμορη χώρα φαίνεται πως ακολουθεί μια 

παράλληλη σχεδόν πορεία. Σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στο δείγμα μας οι κάτοικοι της 

Φλώρινας δήλωσαν ότι επισκέπτονται την πΓΔΜ μία φορά στο δεκαπενθήμερο σε ποσοστό 

25%, μία φορά το μήνα σε ποσοστό 23%, ενώ το 39% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πηγαίνει 

πιο σπάνια. Παραπλήσια εικόνα παρουσιάζουν και οι απαντήσεις που έδωσαν οι κάτοικοι του 

Μοναστηρίου, οι οποίοι παραδέχτηκαν πως έρχονται στη χώρα μας μία φορά στις δεκαπέντε 

μέρες σε ποσοστό 20%, μία φορά μηνιαίως σε ποσοστό 28%, ενώ πιο σπάνια δήλωσε το 38% 

(Π.Β. Διάγραμμα 8). 

 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, ο βασικός λόγος εισόδου 

στην «άλλη» χώρα τόσο για τους Φλωρινιώτες όσο και για τους Μοναστηριώτες είναι 

πρωτίστως οι αγορές και τα ψώνια από τη γειτονική αγορά σε ποσοστό 54% και 49% 

αντίστοιχα και δευτερευόντως λόγοι διασκέδασης. Μια σημαντική ωστόσο διαφοροποίηση 

υπάρχει καθώς οι Φλωρινιώτες δηλώνουν ότι ένας από τους λόγους που περνούν τα σύνορα 

είναι και η πρόθεσή τους να τους παραχθεί κάποιου είδους υπηρεσία σε ποσοστό 14%, ενώ 

για τον ίδιο λόγο δηλώνουν ότι εισέρχονται στην Ελλάδα μόλις το 1% των ερωτηθέντων 

κατοίκων του Μοναστηρίου (Π.Β. Διάγραμμα 9). 

Το 45% του ελληνικού δείγματος αναφέρει ότι σε κάθε επίσκεψή του στη γειτονική 

πΓΔΜ ξοδεύει κατά μέσο όρο περίπου 21-50€ ((Π.Β. Διάγραμμα 10), ενώ οι αγορές που 

κάνει από εκεί δεν ξεπερνούν το ¼ των συνολικών αγορών του (Π.Β. Διάγραμμα 11). 

Αντίστοιχα, και ενώ η πλειοψηφία του δείγματος της πΓΔΜ δηλώνει ότι προμηθεύεται από 

την Ελλάδα κάτω από το 25% των συνολικών του αγαθών, εντούτοις το 28% δηλώνει πως σε 

κάθε επίσκεψη στη χώρα μας αναλώνει κατά μέσο όρο πάνω από 150€.    

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα και της οικονομικής 

κατάστασης της πΓΔΜ η πλειοψηφία των κατοίκων και των δύο περιοχών (39% για τους 

Φλωρινιώτες και 54% για τους Μοναστηριώτες) δηλώνει ότι σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια στην παρούσα χρονική στιγμή αγοράζει από την «άλλη» χώρα περίπου την ίδια 
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ποσότητα αγαθών (Π.Β. Διάγραμμα 12). Η βασική αιτία που οι κάτοικοι της Φλώρινας 

προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την αγορά της όμορης χώρας είναι η χαμηλή τιμής 

τους, ενώ για τους κατοίκους του Μοναστηρίου ο βασικός λόγος που αγοράζουν ελληνικά 

προϊόντα είναι γιατί δεν τα βρίσκουν στη χώρα τους (Π.Β. Διάγραμμα 13). Όπως προκύπτει 

από τ’ αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, οι κάτοικοι και των δύο χωρών –επιβεβαιώνοντας 

την οικονομική θεωρία- διαπιστώνουν πως η πάροδος του χρόνου έχει επιφέρει σημαντική 

σύγκλιση τιμών σε διάφορα αγαθά, μεταξύ των δύο αγορών (Π.Β. Διάγραμμα 14).  

Μια άλλη σημαντική πτυχή, αποτελούν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με 

τη μελλοντική συμπεριφορά τους ως προς τις αγορές τους από τη γειτονική χώρα. Έτσι, η 

πλειοψηφία των κατοίκων της Φλώρινας σε ποσοστό 38% δηλώνει πως η επίλυση των 

διμερών διαφορών των εν λόγω χωρών δε θα επηρέαζε καθόλου ούτε τη συχνότητα 

επισκέψεων, αλλά ούτε και την αξία των συναλλαγών τους από την πΓΔΜ (Π.Β. Διάγραμμα 

15), ενώ συγχρόνως φαντάζεται πως οι μελλοντικές αγορές
125

 από τη γειτονική χώρα θα είναι 

στα ίδια επίπεδα (Π.Β. Διάγραμμα 16). Αντίθετα, οι κάτοικοι του Μοναστηρίου φαντάζονται 

πως οι αγορές τους από την Ελλάδα στο μέλλον θα είναι είτε οι ίδιες είτε περισσότερες, 

καθώς επίσης και πως η επίλυση των διαφορών σε διακρατικό επίπεδο θα είχε μικρό 

αντίκτυπο τόσο στις επισκέψεις τους στη χώρα μας όσο και στο ποσό των χρημάτων που θα 

δαπανούσαν στις αγορές μας.       

 

Διασυνοριακό εμπόριο 

Στις σχετικές κατηγόριες που ακολουθούν οι ερωτώμενοι που έλαβαν μέρος στην 

παρούσα έρευνα, τέθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από προϊόντα – υπηρεσίες που 

προμηθεύονται ή τους παρέχονται από την «άλλη» αγορά, καθώς επίσης και την ποσότητά 

τους. Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε να συμπληρώσουν για κάθε ένα αγαθό αν δεν το αγοράζουν 

«καθόλου» ή «ένα μέρος» ή «εξολοκλήρου» από τη γείτονα. 
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 Αξίζει να σημειωθεί πως το δείγμα που απαντούσε ότι θα αυξηθούν ή θα μειωθούν οι μελλοντικές αγορές 

από τη γειτονική χώρα, στηριζόταν στη δεδομένη οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα. Έτσι, αυτοί 

που προέβλεπαν αύξηση των αγορών στηρίζονταν στο γεγονός ότι μια περεταίρω μείωση του μισθού/σύνταξης 

θα τους οδηγούσε στην αύξηση των αγορών από τη γείτονα, γιατί εκεί τα προϊόντα είναι πιο φθηνά, ενώ αυτοί 

που προέβλεπαν μείωση των μελλοντικών αγορών υποστήριζαν πως σε λίγο καιρό οι μειώσεις στα εισοδήματά 

τους θα είναι σε τέτοιο βαθμό που δε θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα ούτε από την πΓΔΜ.     
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1. Τρόφιμα 

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο δειγμάτων υποστηρίζει ότι περνάει τα 

σύνορα για να προβεί σε διάφορες αγορές, εντούτοις τα αποτελέσματα τις έρευνας δείχνουν 

πως σε αυτήν την κατηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων απάντησε πως δεν 

αγοράζουν «καθόλου» από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, αξίζει να δούμε σε τι 

ποσοστό οι κάτοικοι και των δύο χωρών εφοδιάζονται, έστω και μερικώς, από τα 

συγκεκριμένα αγαθά. 

Από ελληνικής πλευράς, αλεύρι φαίνεται ότι αγοράζει το 20% των ερωτηθέντων 

(Π.Β. Διάγραμμα 17), δημητριακά μόλις το 7% (Π.Β. Διάγραμμα 21), ζάχαρη το 14% (Π.Β. 

Διάγραμμα 22) και το 9% του δείγματος προμηθεύεται καφέ – τσάι – κακάο (Π.Β. 

Διάγραμμα 24). Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής δήλωσε ότι προτιμάει να 

προμηθεύεται από τη γειτονική χώρα το 16% του ελληνικού δείγματος (Π.Β. Διάγραμμα 31), 

ζυμαρικά το 9%  (Π.Β. Διάγραμμα 23) και κονσέρβες μόλις το 7%   (Π.Β. Διάγραμμα 25).   

Από ελληνικής πλευράς, ενδιαφέρουσα εικόνα παρουσιάζει η ζήτηση και η αγορά 

νερού – αναψυκτικών και χυμών που ανέρχεται στο 27% (Π.Β. Διάγραμμα 30) καθώς το 

ενδιαφέρον και για αλκοολούχα ποτά
126

 (Π.Β. Διάγραμμα 18). και κρασιά (Π.Β. Διάγραμμα 

26). 

Τα φρούτα (Π.Β. Διάγραμμα 32), τα λαχανικά (Π.Β. Διάγραμμα 28) και τα μπαχαρικά 

(Π.Β. Διάγραμμα 29) φαίνεται πως είναι κάποια από τα βασικά είδη τροφίμων που επιλέγουν 

οι Φλωρινιώτες να προμηθεύονται από την αγορά του Μοναστηρίου, ενώ τα ψάρια (Π.Β. 

Διάγραμμα 33), κυρίως λόγω της πληθώρας στην ελληνική αγορά και της έλλειψης στην 

αγορά της ΠΓΔΜ, φαίνεται ότι προμηθεύεται μόλις το 2% του ελληνικού δείγματος.   

Σύμφωνα με την απόφαση 2002/995/ΕΚ
127

 της Επιτροπής της Ε.Ε. βάσει της οποίας 

απαγορεύεται η εισκόμιση κρέατος
128

 και προϊόντων αυτού
129

, γάλακτος
130

 και προϊόντων 
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 Σύμφωνα με τους κανόνες για τις τελωνειακές ατέλειες ταξιδιωτών στην Ε.Ε. προερχομένων από τρίτες 

χώρες και όσον αφορά στα αλκοολούχα ποτά κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μεταφέρει συνολικά 1 λίτρο 

αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol, ή αιθυλική αλκοόλη μη 

μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο, ή συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων 

ποτών με αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 22 % vol. Επιπλέον, συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και έως 16 

λίτρα μπύρας (μόνο όσον αφορά το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης) http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-08-1845_el.htm 

127
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0995:EL:HTML 

128
 Με την έννοια «κρέας» νοείται το νωπό ή κατεψυγμένο κρέας καθώς και τα εδώδιμα σπλάχνα βοειδών, 

χοίρων, προβάτων, αιγών, ιπποειδών, πουλερικών, τριχωτών ή πτερωτών θηραμάτων, κουνελιών κ.ο.κ. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1845_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1845_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0995:EL:HTML
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γάλακτος
131

 και άλλων ειδών ζωικών τροφίμων
132

 και παρά τους τελωνειακούς ελέγχους μια 

μερίδα του ελληνικού δείγματος, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, 

δηλώνει ότι εισάγει στη χώρα μας από τη γειτονική αγορά κρέας (Π.Β. Διάγραμμα 27), 

γαλακτοκομικά προϊόντα (Π.Β. Διάγραμμα 20) και αλλαντικά (Π.Β. Διάγραμμα 19).   

Οι απαντήσεις των Μοναστηριωτών που επισκέπτονται τη Φλώρινα και 

προμηθεύονται τρόφιμα από την αγορά της διαφοροποιούν λίγο την εικόνα. Έτσι, μόλις το 

4% των γειτόνων δηλώνει ότι αγοράζει κρέας από εμάς, το 7% ζάχαρη, το 8% αλεύρι και το 

9% λαχανικά. Στα ίδια περίπου επίπεδα φαίνεται ότι κυμαίνεται η αγορά αλλαντικών, 

δημητριακών και προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Αντίθετα με το ελληνικό 

δείγμα, το δείγμα της πΓΔΜ δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν αγοράζει φρούτα και 

μπαχαρικά, ενώ ζητάει περισσότερο από τη δική μας αγορά ψάρια, κονσέρβες, ζυμαρικά, 

αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Συμπερασματικά, τα τρόφιμα που επιλέγουν να προμηθευτούν οι κάτοικοι της 

Φλώρινας από τη γειτονική αγορά σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, το 

νερό – τα αναψυκτικά και οι χυμοί, τα κρασιά και τα μπαχαρικά (Π.Β. Διάγραμμα 34). 

Αντίθετα, τα τρόφιμα με τα οποία εφοδιάζονται οι κάτοικοι του Μοναστηρίου από την αγορά 

της Φλώρινας είναι ο  καφές – το τσάι – το κακάο, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

το νερό – τα αναψυκτικά και οι χυμοί, καθώς επίσης και τα αλκοολούχα ποτά (Π.Β. 

Διάγραμμα 35).    

2. Φυσικά έλαια και λίπη  

Η ύπαρξη της ελιάς και η καλλιέργεια της στην Ελλάδα χάνεται στα βάθη των 

χρόνων. Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την 

Ιταλία και την Ισπανία. Αριθμεί πάνω από 140 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που παράγουν 

περίπου 360.000 τόνους ελαιολάδου ετησίως, εκ των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία του 

                                                                                                                                                                                     
129

 Με την έννοια «προϊόντα κρέατος» νοούνται τα προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί από ή με κρέας των 

παραπάνω ειδών (αλατισμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, μαγειρεμένα, ψημένα ή άψητα μείγματα κρέατος, 

αλλαντικά, κονσέρβες κρέατος κ.ο.κ.)  

130
 Με την έννοια «γάλα» νοείται το νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο γάλα αγελάδων, προβάτων, αιγών ή 

βουβαλίδων. 

131
 Με την έννοια «προϊόντα γάλακτος» νοούνται τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως: τυριά, γιαούρτι, ανθόγαλα, 

κρέμα γάλακτος, φρέσκο βούτυρο κ.ο.κ. 

132
 Τα λοιπά είδη ζωικών τροφίμων που δεν περιέχουν παράγωγα κρέατος ή γάλακτος όπως: αλιεύματα, αυγά, 

μέλι, σαλιγκάρια κ.ο.κ. 
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Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ., το 75-80% είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το ποσοστό αυτό καθιστά την 

Ελλάδα πρώτη χώρα παραγωγής εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. 

Στο γεγονός αυτό φαίνεται ότι οφείλεται και η πολύ μικρή έως μηδαμινή ζήτηση των 

κατοίκων της Φλώρινας για ελαιόλαδο (Π.Β. Διάγραμμα 37), ελιές (Π.Β. Διάγραμμα 38), 

σπορέλαιο (Π.Β. Διάγραμμα 39) και βούτυρο (Π.Β. Διάγραμμα 36) από τη γειτονική αγορά 

της πΓΔΜ. 

Αντίθετα, η έλλειψη των συγκεκριμένων αγαθών στη γειτονική χώρα, αλλά και η 

υψηλή ελληνική ποιότητά τους οδηγούν τους κατοίκους του Μοναστηρίου να προμηθεύονται 

τα εν λόγω προϊόντα από την ελληνική αγορά. Έτσι, το 34% των ερωτηθέντων κατοίκων της 

πΓΔΜ δήλωσε ότι αγοράζει τις ελιές που καταναλώνει από την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το 39% του δείγματος της γείτονος αναφέρει πως ένα μέρος του ελαιολάδου που αγοράζει 

για την προσωπική και οικογενειακή του χρήση το προμηθεύεται από την Ελλάδα, ενώ το 

15% δηλώνει πως εξολοκλήρου το ελαιόλαδο που χρησιμοποιεί προέρχεται από την ελληνική 

αγορά.  

3. Είδη ένδυσης και υπόδησης 

Στην κατηγορία ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου 

και των δύο δειγμάτων παρουσιάζουν μια σχετική ομοιομορφία. Πιο συγκεκριμένα, και 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι κάτοικοι της Φλώρινας δήλωσαν ότι τα 

αθλητικά είδη (Π.Β. Διάγραμμα 40) που αγοράζουν από την αγορά του Μοναστηρίου 

ανέρχεται στο ποσοστό του 38%, τα παπούτσια στο 37% (Π.Β. Διάγραμμα 41), τα ρούχα στο 

42% (Π.Β. Διάγραμμα 42) και τα υφάσματα – κλωστές στο 10% (Π.Β. Διάγραμμα 43). 

Ανάλογα, οι κάτοικοι του Μοναστηρίου δήλωσαν ότι προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη 

από την αγορά της Φλώρινας σε ποσοστά 27%, 31%, 44% και 7% αντίστοιχα. 

 Εκείνο που ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να αναφερθεί είναι οι λόγοι και 

το είδος των συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράζουν τα δύο δείγματα. Κατά τη διάρκεια 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και στη διαπροσωπική συζήτηση μαζί τους, το ελληνικό 

δείγμα ανέφερε πως προβαίνει στην αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης από την πΓΔΜ, γιατί 

εκεί τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πιο φθηνά. Επίσης, ανέφεραν ότι τόσο τα ρούχα όσο και 

τα παπούτσια που αγοράζουν από την «ξένη» αγορά είναι πρόχειρα και καθημερινά. 

Αντίθετα, το δείγμα της πΓΔΜ δήλωσε ότι τα είδη ένδυσης και υπόδησης που προμηθεύονται 

από τη χώρα μας είναι «μάρκας» και προορίζονται για ένα καλύτερο ντύσιμο, ενώ 



73 

 

προβαίνουν σ’ αυτήν τη διαδικασία επειδή δεν βρίσκουν τ’ ανάλογα προϊόντα στη χώρα τους 

ή γιατί τα δικά μας είναι ποιοτικώς καλύτερα.         

4. Είδη οικιακού εξοπλισμού  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, 

προκύπτει ότι τα είδη οικιακού εξοπλισμού είναι μια κατηγορία προϊόντων, η οποία 

ενδιαφέρει σε μεσαίο βαθμό το δείγμα μας. 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας οι κάτοικοι της Φλώρινας 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν από τη γειτονική χώρα κυρίως είδη οικιακής χρήσης (Π.Β. 

Διάγραμμα 44) και υαλικά (Π.Β. Διάγραμμα 48). Αντίθετα, οι κάτοικοι του Μοναστηρίου 

φαίνεται ότι προτιμούν την ελληνική αγορά για την απόκτηση λευκών ειδών όπως κουρτίνες, 

πετσέτες, σεντόνια κ.ο.κ. (Π.Β. Διάγραμμα 47), ηλεκτρικών συσκευών (Π.Β. Διάγραμμα 46), 

φωτιστικών (Π.Β. Διάγραμμα 49) και επίπλων (Π.Β. Διάγραμμα 45).  

5. Χημικά προϊόντα 

Μια άλλη σημαντική πτυχή, αποτελούν οι απαντήσεις και των δύο δειγμάτων σχετικά 

με την αγορά χημικών προϊόντων. Η ουσιώδης διαφορά όμως μεταξύ των δύο δειγμάτων 

αφορά στα προϊόντα που επιλέγουν να προμηθεύονται από την «άλλη» χώρα. 

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το ελληνικό δείγμα επιλέγει να αγοράζει τα 

απορρυπαντικά (Π.Β. Διάγραμμα 50) και τα τσιγάρα
133

 (Π.Β. Διάγραμμα 52) του από τη 

γειτονική πΓΔΜ, σε ποσοστό 19% και 20% αντίστοιχα. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία του 

δείγματος της πΓΔΜ αγοράζει τα φάρμακά (Π.Β. Διάγραμμα 53) του σε ποσοστό 24%, 

καθώς και τα καλλυντικά (Π.Β. Διάγραμμα 51) του σε ποσοστό 23% από τη χώρα μας.  

6. Υπηρεσίες  

Αξιοπρόσεκτα είναι και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την επιλογή των 

ερωτηθέντων για την παροχή κάποιων υπηρεσιών.  

Έτσι, ενώ βλέπουμε ότι τόσο οι Φλωρινιώτες όσο και οι Μοναστηριώτες επιλέγουν 

τους δικηγόρους (Π.Β. Διάγραμμα 56), τους γιατρούς (Π.Β. Διάγραμμα 54) και να κάνουν τις 

ιατρικές εξετάσεις (Π.Β. Διάγραμμα 58) στη χώρα τους, εντούτοις δε συμβαίνει το ίδιο και με 

την παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν οι οδοντίατροι. Πιο συγκεκριμένα, ενώ και πάλι οι 

Μοναστηριώτες επιλέγουν τους ντόπιους οδοντιάτρους, η έρευνα έδειξε πως το 28% των 
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 Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αγορά τσιγάρων από το Duty Free.   
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Φλωρινιωτών περνάει τα σύνορα για να επισκεφτεί κάποιον οδοντίατρο στην πΓΔΜ και 

συγχρόνως το 7% δηλώνει ότι φτιάχνει τα δόντια του αποκλειστικά και μόνο στη γείτονα 

(Π.Β. Διάγραμμα 55).  

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η παροχή υπηρεσιών σε κάποιο κομμωτήριο, καθώς 

οι κάτοικοι της πΓΔΜ επισκέπτονται τα ελληνικά κομμωτήρια σε ποσοστό μόλις 3%, ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό των Ελλήνων που επιλέγει κάποιο κομμωτήριο της γειτονικής χώρας 

ανέρχεται στο 17% (Π.Β. Διάγραμμα 59).  

Όσον αφορά στις παροχές υπηρεσιών που προσφέρουν τα εστιατόρια (Π.Β. 

Διάγραμμα 57)  και τα ξενοδοχεία (Π.Β. Διάγραμμα 60) και των δύο χωρών, φαίνεται πως 

και τα δύο δείγματα γίνονται δέκτες των υπηρεσιών αυτών στην «άλλη» χώρα, με τους 

κατοίκους του Μοναστηρίου να προηγούνται ελαφρώς.  

7. Πετρελαιοειδή προϊόντα  

Οι αυξήσεις των τελευταίων χρόνων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαιοειδών 

προϊόντων, καθώς και η εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης 

οδηγούν τους κατοίκους της Φλώρινας να περνούν τα σύνορα για να αναζητήσουν φθηνή 

βενζίνη.  

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες και πιο συγκεκριμένα το 64% αυτών δηλώνουν 

ότι προμηθεύονται βενζίνη από την αγορά της πΓΔΜ, ενώ το 15% των ερωτηθέντων δήλωσε 

ότι γεμίζει το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων του αποκλειστικά και μόνο από τη γειτονική 

χώρα (Π.Β. Διάγραμμα 62).  Όσον αφορά στο αέριο (Π.Β. Διάγραμμα 61) και στο πετρέλαιο 

(Π.Β. Διάγραμμα 63), η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς μόλις το 5% και το 9% 

αντίστοιχα αναφέρει ότι εφοδιάζεται με τα συγκεκριμένα πετρελαιοειδή προϊόντα από τη 

γείτονα. 

Τέλος, παρατηρούμε πως η ανάλογη κίνηση από μέρους των κατοίκων της πΓΔΜ 

προς τη χώρα μας κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.  

8. Διάφορα άλλα 

Στην τελευταία κατηγορία αγαθών του ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνονται 

διάφορα άλλα προϊόντα, που θεωρήσαμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής του πεδίου έρευνας 

μπορεί να προμηθεύονται από την όμορη χώρα αντίστοιχα. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας λοιπόν, έδειξαν ότι οι κάτοικοι που διαμένουν στην 

ελληνική πλευρά των συνόρων προτιμούν να αγοράζουν από την πΓΔΜ οπτικά είδη (Π.Β. 

Διάγραμμα 66) και συσκευές κινητής τηλεφωνίας (Π.Β. Διάγραμμα 67), ενώ οι κάτοικοι της 
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πΓΔΜ αγοράζουν από τη χώρα μας κυρίως δερμάτινα (Π.Β. Διάγραμμα 64) και σχολικά είδη 

(Π.Β. Διάγραμμα 68) όπως μολύβια, τετράδια, κασετίνες κ.ο.κ. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση των φαινομένων της 

διασυνοριακής συνεργασίας, του διασυνοριακού εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης 

όπως αυτό παρουσιάζεται στη συνοριακή γραμμή Φλώρινας - Μοναστηρίου.   

Όπως έχει ήδη τονιστεί και στα προηγούμενα κεφάλαια, το γεγονός ότι κάθε 

συνοριακή γραμμή, ζώνη ή περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές αφετηρίες, καθιστά τη μελέτη του συνοριακού φαινόμενου μια 

πολύπλοκη και σύνθετη υπόθεση. Γενικεύσεις ή απλουστευτικές ερμηνείες του 

συγκεκριμένου φαινομένου θα μας οδηγούσαν μάλλον σε λανθασμένα συμπεράσματα, καθώς 

διάφορες παράμετροι όπως ο πολιτισμός, η γλώσσα, η εθνικότητα, η ιστορία και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν μια ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε 

σύνορο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση και την ερμηνεία μιας διασυνοριακής 

αλληλεπίδρασης είναι πρώτα απ’ όλα η κατανόηση της φύσης και του ρόλου των ίδιων των 

συνόρων. Ειδικότερα, οι επιπτώσεις που επιφέρουν τα σύνορα τόσο στο χωρικό σύστημα όσο 

και στην ίδια την οικονομία, δεν μπορούν να αναλυθούν επαρκώς εάν εξετάζονται 

αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Όπως προαναφέρθηκε τα σύνορα δεν είναι 

απλά κάποιες γραμμές στο χάρτη που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των 

παραγωγικών συντελεστών, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι εκτός όλων των άλλων 

ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές διεργασίες, που συντελέστηκαν στο χρόνο 

και οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βαθιά χαραγμένες στην κοινωνία. 

Η περιοχή της Φλώρινας και του Μοναστηρίου  διαμορφώνουν μια συνοριακή ζώνη 

με οικονομικά χαρακτηριστικά που φέρνουν στην επιφάνεια σημαντικές ευκαιρίες για 

εμπόριο και οικονομική αλληλεπίδραση γενικότερα. Η Π.Ε. Φλώρινας χαρακτηρίζεται από 

τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη μακρά απομόνωσή της από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας και την χαμηλή ανάπτυξη. Η βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η 

ανάδειξη νέων κρατών και η μετάβασή τους στην οικονομία της αγοράς δημιούργησε μια 

πληθώρα προβλημάτων στο εσωτερικό της πΓΔΜ και στην οικονομία της. Οι εθνικές 

συγκρούσεις και οι διχασμοί που αντιμετώπισε και το Μοναστήρι έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην καθυστέρηση της ανταγωνιστικής ενσωμάτωσης της περιοχής στο διεθνές σύστημα. 
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Ωστόσο, και οι δύο περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων διαθέτουν ισχυρή δυναμική σε 

κάποιους τομείς και με τη βοήθεια κατάλληλων αναπτυξιακών εργαλείων μπορούν να έχουν 

σημαντική αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον. 

Όσον αφορά στις «αρχικές συνθήκες» στη διασυνοριακή σχέση και συνεργασία που 

επικρατούν στην επιλέξιμη περιοχή οι απόψεις που προκύπτουν διαφέρουν μεταξύ τους. 

Έτσι,  η ελληνική πλευρά επιδεικνύει μια σχετική επιφυλακτικότητα σε σχέση με τους 

γείτονές της, οι οποίοι φαίνονται διατεθειμένοι να παραβλέψουν όποιες ιστορικές, 

πολιτισμικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, στο όνομα μιας διασυνοριακής 

συνεργασίας. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αντιλήψεις των ανθρώπων που ζουν στην 

πλευρά της Ελλάδας θεωρούν πως η παραγωγικότητα του «άλλου» στην απέναντι πλευρά 

των συνόρων υπολείπεται αυτής της ελληνικής, ενώ και οι δύο πληθυσμοί διακατέχονται με 

φιλειρηνικά αισθήματα ο ένας για τον άλλο.   

Ειδικότερα δε για το διασυνοριακό εμπόριο που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα 

στους κατοίκους των δύο περιοχών, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι δεν αποτελεί 

ένα καινούριο φαινόμενο. Η διαχρονικότητα, αλλά και η συχνότητα των επισκέψεων των 

κατοίκων της μίας πλευράς των συνόρων στην άλλη, και στις δύο περιπτώσεις, 

επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός.  Ο βασικός λόγος εισόδου στην «άλλη» χώρα για τους 

κατοίκους και των δύο πλευρών των συνόρων είναι οι αγορές και τα ψώνια διαφόρων αγαθών 

– προϊόντων – υπηρεσιών από τη γειτονική αγορά. Οι κάτοικοι της Φλώρινας προβαίνουν σ’ 

αυτήν την ενέργεια λόγω των χαμηλών επιπέδων τιμών που υπάρχουν στα αγαθά/υπηρεσίες 

στην αγορά της πΓΔΜ, ενώ οι κάτοικοι του Μοναστηρίου αγοράζουν ελληνικά προϊόντα 

κυρίως γιατί δεν τα βρίσκουν στη χώρα τους. Η απλούστευση των εγγράφων (είσοδος με 

αστυνομική ταυτότητα – κατάργηση visas) για την είσοδο στην «άλλη» χώρα τόσο για τους 

κατοίκους της Ελλάδας όσο και γα τους κατοίκους της πΓΔΜ έχει οδηγήσει στην αύξηση των 

επισκέψεων στο γειτονικό κράτος. Ωστόσο, η πλειοψηφία των κατοίκων και των δύο 

πλευρών των συνόρων δηλώνει πως η επίλυση των διμερών διαφορών σε διακρατικό επίπεδο 

δε θα επηρέαζε καθόλου ή θα είχε μικρό αντίκτυπο στη συχνότητα των επισκέψεων, αλλά και 

στην αξία των συναλλαγών τους από την «άλλη» χώρα.  

Είναι σαφές πως η παρούσα εργασία προσπάθησε να καταγράψει όψεις των 

πολυδιάστατων και πολυσύνθετων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές 

και πιο συγκεκριμένα η διασυνοριακή ζώνη Φλώρινας - Μοναστηρίου. Η επίλυση των 

διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σ’ αυτές τις περιοχές παραμένει ένα 

επιτακτικό ζητούμενο, αλλά και μια βασική προϋπόθεση για την πρόοδό τους. Η κατανόηση 
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των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών και δεδομένων που επικρατούν στη 

συγκεκριμένη συνοριακή περιοχή με την ταυτόχρονη αξιοποίησή τους, συνυπολογίζοντας τα 

αποτελέσματα του πεδίου έρευνας, μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη των κατάλληλων 

πολιτικών αποφάσεων, ώστε η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Φλώρινας – Μοναστηρίου 

να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς. Οι αναπτυγμένες διασυνοριακές 

οικονομικές σχέσεις και η αύξηση των ροών του διασυνοριακού εμπορίου μπορούν να 

αμβλύνουν τις όποιες διαφορές μεταξύ των εν λόγω περιοχών και να αποτελέσουν 

ασφαλιστική δικλίδα για μια σημαντική αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον γι’ αυτές και τις 

ζωές των πολιτών τους. 

 



78 

 

Συντομογραφίες 

CARDS: Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation 

(Κοινοτική βοήθεια για την ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και σταθεροποίηση) 

CBC: Cross Border Cooperation (Διασυνοριακή Συνεργασία) 

CEFTA: Central European Free Trade Agreement (Κεντρική Ευρωπαϊκή Συμφωνία 

Ελεύθερων Συναλλαγών) 

ENPI: European Neighbourhood and Partnership Instrument  

IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) 

NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

PHARE: Poland, Hungary, Assistance for Restructuring their Economies  

TACIS: Technical Assistance for Commonwealth of the Independent States 

Α.Ε.Ι.: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Α.Ε.Π.: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Α.Ξ.Ε.: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

ΑΝ.ΦΛΩ.: Αναπτυξιακή Φλώρινας 

Α-Τ.Ε.Ι.: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΒΙ.ΠΕ.: Βιομηχανική Περιοχή 

Ε.Β.Ε.: Εμπορο-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Ε.Σ.: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

Ε.Κ.Φ.: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας 

Ε.Μ.Γ.Ε.Σ.: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (=ENPI) 

Ε.Ο.Ε.Σ.: Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας 

Ε.Σ.Ο.Α.Β.: Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων  

Ε.Τ.Ε.: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Ε.Τ.Π.Α.:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Τ.Π.Α.: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

ΕΛ.ΠΕ.: Ελληνικά Πετρέλαια 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Κ.Α.Ε.: Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

Κ.Α.Κ.: Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Χωρών  

Μ.Κ.Ο.: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί  



79 

 

Μ.Μ.Ε.: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Μ.Μ.Ε.: Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Ν.Α.Κ.: Νέα Ανεξάρτητα Κράτη  

Ο.Ν.Ε.: Οικονομική Νομισματική Ένωση 

Ο.Σ.Ε.Π.: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου  

Π.Α.Ι.: Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου 

Π.Ε.: Περιφερειακή Ενότητα 

πΓΔΜ: πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου  

Σ.Σ.: Σιδηροδρομικός Σταθμός  

 



80 

 

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 

Anderson J., O’Dowd L., (1999), «Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory 

Meanings, Changing Significance», Regional Studies, 33(7): 593-604 

Christiansen T., Jorgensen K.E., (2000), «Transnational governance “above” and “below” the 

state: The changing nature of borders in the new Europe», Regional & Federal 

Studies, 10(2): 62-77   

Clark T., (1994), «National Boundaries, Border Zones and Marketing Strategy: A Conceptual 

Framework and Theoretical Model of Secondary Boundary Effects», Journal of 

Marketing, 58: 67-80  

Damijan J., Kostevc C., (2002), «The Impact of European Integration on Adjustment Pattern 

of Regional Wages in Transition Countries: Testing Competitive Economic 

Geography Models», Discussion Paper 118/2002, Centre for Transition Economics.  

Dimitrov M., Petrakos G., Totev S., Tsiapa M., (2003), «Cross-Border Cooperation in 

Southeastern Europe: The Enterprises’s Point of View», Discussion Paper Series 

(University of Thessaly), 9(2): 17-38  

Kratke S., (1999), «Regional Integration of Fragmentation? The German – Polish Border 

Region in a New Europe», Regional Studies, 33(7): 631- 641 

Labrianidis L., Kalogeressis Th., (2001), «Greek trade relations with Balkans in the 1990s», 

Proceedings of the International Conference on Recent Economic Developments and 

Problems in the Transition Economies, Association of South Easten Europe Economic 

Universities, pp. 385-405   

Mardas D., Nikas Ch., (2008), «Trading and investing in the name of…: economic relations 

between Greece and FYROM», Southeast European and Black Sea Studies, 8(3): 253 

- 267 

Niebuhr A., Stiller S., (2002), Integration effects in border region. A survey of Economic 

Theory and Empirical Studies, HWWA Discussion Paper, no 179, Hamburg: Hamburg 

Institute of International Economics.  

O’Dowd L., (2002), «The Changing Significance of European Borders», Regional & Federal 

Studies, 12(4): 13-36 



81 

 

Paasi A., (1998), «Boundaries as social processes: territoriality in the word of flows», 

Geopolitics, 3(1): 69-88  

Paasi A., (1999), «Boundaries as Social Practice and Discourse: The Finnish-Russian 

Border», Regional Studies, 33(7): 669-680 

Panagiotou R., (2008), «Greece and FYROM: the dynamics of economic relations», 

Southeast European and Black Sea Studies, 8(3): 227 — 251 

Perkann Μ., (2003) «Cross – border region in Europe. Significance and drivers of regional 

cross-border co-operation», European Urban and Regional Studies, 10(2): 153-171  

Rupnik J., (1994), «Europe’s new frontiers: remapping Europe», Daedalus, 123(3): 91-114 

Van Houtum H., (2002), «Borders of Comfort: Spatial Economic Bordering Processes in and 

by the European Union», Regional & Federal Studies, 12(4): 37-58 

Van Houtum H., Struver A., (2002), «Borders, Strangers, Bridges and Doors», Space & 

Polity, 6(2): 141-146 

Zielonka J, (2001), «How New Enlarged Borders will Reshape the European Union», Journal 

of Common Market Studies, 39(3): 507-536 

 

Ελληνική 

Βαληνάκης Γ., Ντάλης Σ., (1996), Το ζήτημα των Σκοπίων. Απόπειρες για αναγνώριση και η 

ελληνική στάση: Επίσημα κείμενα 1990-1996, Αθήνα: Σιδέρης 

Βαλντέν Σ., (1991), Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία. Γέννηση και εξέλιξη μιας κρίσης, Αθήνα: 

Θεμέλιο 

Βαλντέν Σ., (1994), Βαλκανική Συνεργασία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα: Παπαζήση 

Βαρσακέλης Ν., (2007), «Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα» στο: Κολιόπουλος Ι., 

Μιχαηλίδης Ι., (επιμ.) Φλώρινα: πύλη των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, σελ 175-249 

Ζάικος Ν., (2003), «Η Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας – πΓΔΜ: Προοπτικές και εξελίξεις 

κατά το Διεθνές Δίκαιο» στο: Κωφός Ευ., Βλασίδης Β., Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη 

συμβίωση (1995-2002), Αθήνα: Παπαζήση, σελ 21-67 

Ζάικος Ν., (2008), «Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας από την άποψη του διεθνούς δικαίου» στο: Κολιόπουλος Ι., 

Χατζηκωνσταντίνου Κ., Γούναρης Β., Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – πΓΔΜ 

ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ. 245-297 



82 

 

Ιωάννου Κ., Οικονομίδη Κ., Ροζάκη Χ., Φατούρου Α., (1990), Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: οι 

φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη διεθνή έννομη τάξη, Αθήνα-Κομοτηνή: 

Σάκκουλα 

Καλλιώρας Δ., (2006), «Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των Νέων Κρατών-Μελών της 

Ευρωπαϊκής ένωσης: Η ετερογενής επίδραση της Γεωγραφίας», Αειχώρος, 5(2): 46-67  

Καλλιώρας Δ., Τοπάλογλου Λ., Βενιέρης Σ., (2009), «Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση», Αειχώρος, 12: 56-81 

Καραφωτάκης Ευ., (2001), Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην 

πΓΔΜ και στη Βουλγαρία, Αθήνα: Σταμούλη 

Κολιόπουλος Ι., Μιχαηλίδης Ι., (2007), Φλώρινα: πύλη των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη: 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών  

Κολιόπουλος Ι., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Γούναρης Β., (2008), Η διασυνοριακή συνεργασία 

Ελλάδας – πΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

Κουτσουπιάς Ν., (2005), Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων. Μέθοδοι: Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών (Factor Analysis), Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία (Cluster 

Analysis). Λογισμικό: S-Pro v.2.0, Θεσσαλονίκη: Σταμούλη 

Κουτσουπιάς Ν., (2006), «Διερευνώντας Οικονομικούς Δείκτες με μεθόδους της Ανάλυσης 

Δεδομένων» στο: Συλλογικός τόμος προς τιμήν της καθηγήτριας Μ. Δεληβάνη, 

Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

σελ.427-461. 

Κωφός Ευ., (2001), Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα 1875-1881, Αθήνα: Εκδοτική 

Αθηνών 

Κωφός Ευ., (2004), «Η Φλώρινα και η περιοχή της: διαχρονικό σύνορο», στο: Ανδρέου Α. 

(επιμ.), Φλώρινα: 1912-2002 Ιστορία και Πολιτισμός, (Πρακτικά Συνεδρίου, Φλώρινα 

8-10 Νοεμβρίου  2002), Φλώρινα: Παιδαγωγική Σχολή – Τμήμα Βαλκανικών 

Σπουδών Φλώρινας, σελ. 257-266. 

Κωφός Ευ., Βλασίδης Β., (2003), Αθήνα – Σκόπια: Η επτάχρονη συμβίωση (1995-2002), 

Αθήνα: Παπαζήση 

Λέκκα Α., (2000), Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περιφερειακές συνεργασίες στην Ευρώπη, 

Αθήνα: Παπαζήσης/ΕΛΙΑΜΕΠ 



83 

 

Μακρής Γ., (2008), «περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη στην παραμεθόρια ζώνη Ελλάδας – 

πΓΔΜ», στο: Κολιόπουλος Ι., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Γούναρης Β., Η διασυνοριακή 

συνεργασία Ελλάδας – πΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ. 299-348 

Νίκας Χ., (2003), «Οι επιπτώσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας Ελλάδας – ΠΓΔΜ στις 

οικονομικές τους σχέσεις», στο: Κωφός Ευ., Βλασίδης Β., Αθήνα – Σκόπια: Η 

επτάχρονη συμβίωση (1995-2002), Αθήνα: Παπαζήση, σελ.113-153 

Νίκας Χ., Κουτσουπιάς Ν., (2004), «Οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας: Διαχρονική εξέλιξη και προοπτικές», Πρακτικά 17
ου

 

Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, σελ. 333-340 

Παπαδημητρίου Ι., (2007), Η ανάλυση δεδομένων. Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών. 

Ιεραρχική Ταξινόμηση και άλλες μέθοδοι, Αθήνα: Τυπωθήτω 

Πετρίδου Ευ., (2001
2
) Διοίκηση Μάνατζμεντ: μια εισαγωγική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: 

Ζυγός  

Ρούκουνας Εμ., (2004
3
), Διεθνές Δίκαιο: Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, Τρόποι 

παραγωγής του διεθνούς δικαίου, τεύχος πρώτο,  Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλα  

Τοπάλογλου Λ., (2009), «Πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της 

Ευρωπαϊκής ένωσης», ΕΣΔΟ, σελ. 151-168 

Τοπάλογλου Λ., Πετράκος Γ., (2008α), Σύνορα Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη: Η νέα γεωγραφία 

των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων, Αθήνα: Κριτική  

Τοπάλογλου Λ., Πετράκος Γ., (2008β), «Η οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Μια 

συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών (Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας), 14(6): 105-118 

Τοπάλογλου Λ., Πετράκος Γ., (2008γ), «Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις αρχικές 

συνθήκες: Πρόβλημα ή πλεονέκτημα διασυνοριακής αλληλεπίδρασης;», Σειρά 

Ερευνητικών Εργασιών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), 14(7): 119-142 

Τσαρδανίδης Χ. (επιμ.), (1996), Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Προοπτικές συνεργασίας, Αθήνα: Σιδέρης 

Χρηστίδης Γ., (2008), «Η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στο νομό Φλώρινας και το 

δήμο Μοναστηρίου (Bitola) στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG III A Ελλάδα 

– ΠΓΔΜ», στο: Κολιόπουλος Ι., Χατζηκωνσταντίνου Κ., Γούναρης Β., Η 

διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – πΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 

σελ. 349-390 



84 

 

Χριστοδούλου Δ., Νίκας Χρ., (2004), Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στην εποχή της 

Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Γκιούρδας 

 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

«2002/995/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση 

προσωρινών προστατευτικών μέτρων σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής 

προέλευσης για προσωπική κατανάλωση», (30.12.2002), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 

353 σ. 0001 – 0009, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0995:EL:HTML 

(πρόσβαση 8/3/2013) 

«Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia. IPA Cross-Border Programme  2007-

2013», (2011), Approved Revision, http://www.interreg.gr/images/GR-

FYROM_Programming%20Document.pdf  (πρόσβαση 19/1/2013) 

«Regions of Republic of Macedonia», (2012), State Statistical Office 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=335 (πρόσβαση 13/1/2013) 

«Αδασμολόγητες εισαγωγές: Νέοι κανόνες για τις τελωνειακές ατέλειες ταξιδιωτών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Δεκεμβρίου 2008», (1.12.2008), Βρυξέλες IP/08/1845, 

Press releases RAPID, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1845_el.htm 

(πρόσβαση 7/3/2013)    

«Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοίκων 2011 για το 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», ΕΛΣΤΑΤ, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A16

02_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf (πρόσβαση 9/1/2013) 

 «Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές σχέσεις Ελλάδος – Π.Γ.Δ.Μ.», (30.5.2012), Υπουργείο 

Εξωτερικών, Β2 Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία και λοιπές 

χώρες Κ.Α.Κ., παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. και Π.Α.Ι., 

http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM%20May%202012.pdf 

(πρόσβαση 13/1/2013) 

«Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 2002-2020», 

Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Β2 Δ/νση  Οικονομικών σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, 

Ρωσίας και λοιπές χώρες ΚΑΚ, παρακολούθησης ΟΣΕΠ και ΠΑΙ, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0995:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0995:EL:HTML
http://www.interreg.gr/images/GR-FYROM_Programming%20Document.pdf
http://www.interreg.gr/images/GR-FYROM_Programming%20Document.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=335
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1845_el.htm
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf
http://www.agora.mfa.gr/appdata/documents/B2/FYROM%20May%202012.pdf


85 

 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=222&cno

de=103 (πρόσβαση 17/1/2013) 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011-2014» 

http://www.kozani.gr/epix/SSX.PDF (πρόσβαση 10/1/2013) 

«Ετήσια έκθεση εκτέλεσης 2007. Πρόγραμμα γειτνίασης Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προγραμματική περίοδος 2000-2006», (Ιούνιος 2008), 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

http://3kps.interreg.gr/inst/interreg/gallery/File/Programmes/ELLADA%20-

%20PGDM/Etisies%20Ekthesis/300608_ETH%CE%A3%CE%99%CE%91_%20%C

E%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2007_GrFYROM.pdf 

(πρόσβαση 17/1/2013) 

«Ετήσια έκθεση έτους 2011 για την οικονομία της πΓΔΜ και τις διμερείς οικονομικές 

σχέσεις με την Ελλάδα»,(Μάιος 2012), Ελληνική Δημοκρατία – Γραφείο Συνδέσμου, 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Σκόπια, 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad60795Etisia%20ekthesi%202011.pdf 

(πρόσβαση 13/1/2013) 

«Ευρωπαϊκή Σύμβαση – Πλαίσιο για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων 

ή αρχών», (21.5.1980), Μαδρίτη 

http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file

/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon

%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement  (πρόσβαση 7/6/2011)    

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)», 

(31.7.2006) Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ι.210/19 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/

ce_1082(2006)_el.pdf (πρόσβαση 7/6/2011) 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών 

οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι 

υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή», (18.12.2009), 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 336/1, http://eur-

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=222&cnode=103
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=222&cnode=103
http://www.kozani.gr/epix/SSX.PDF
http://3kps.interreg.gr/inst/interreg/gallery/File/Programmes/ELLADA%20-%20PGDM/Etisies%20Ekthesis/300608_ETH%CE%A3%CE%99%CE%91_%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2007_GrFYROM.pdf
http://3kps.interreg.gr/inst/interreg/gallery/File/Programmes/ELLADA%20-%20PGDM/Etisies%20Ekthesis/300608_ETH%CE%A3%CE%99%CE%91_%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2007_GrFYROM.pdf
http://3kps.interreg.gr/inst/interreg/gallery/File/Programmes/ELLADA%20-%20PGDM/Etisies%20Ekthesis/300608_ETH%CE%A3%CE%99%CE%91_%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_2007_GrFYROM.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad60795Etisia%20ekthesi%202011.pdf
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/33E6A05886A84EA9C225747B001EE9FE/$file/Evropaiki%20Simvasi%20gia%20Diasinoriaki%20sinergasia%20metaxi%20topikon%20arxon%20i%20kinotiton.pdf?openelement
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EL:PDF


86 

 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0001:0003:EL:PDF 

(πρόσβαση 17/1/2013) 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση 

ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης», (9.11.2006), Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ι.310/1  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_310/l_31020061109el00010014.pdf 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του 

καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 

θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του 

καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση αυτή», (21.3.2001), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 81/1, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EL:PDF 

(πρόσβαση 17/1/2013) 

 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=mk&mid=103 

(πρόσβαση 13/1/2013) 

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-

assistance/phare/programmes_types_en.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/inte2/inte2.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.

htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18002_el.htm 

(πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm 

(πρόσβαση 10/1/2013) 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/east

ern_europe_and_central_asia/r17003_el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/med

iterranean_partner_countries/r15006_el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_310/l_31020061109el00010014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2006/l_310/l_31020061109el00010014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:081:0001:0007:EL:PDF
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=mk&mid=103
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/programmes_types_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/programmes_types_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/inte2/inte2.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18002_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17003_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17003_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15006_el.htm


87 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24204_

el.htm (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&It

emid=7 (πρόσβαση 10/1/2013) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx (πρόσβαση 13/1/2013) 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE (πρόσβαση 13/1/2013) 

http://www.interreg.gr/default.aspx?page=328 (πρόσβαση 7/6/2011) 

http://www.stat.gov.mk/ (πρόσβαση 13/1/2013) 

http://www.nbrm.mk/default-en.asp (πρόσβαση 13/1/2013) 

http://www.interreg4c.net/ (πρόσβαση 19/1/2013)    

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24204_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24204_el.htm
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=7
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=7
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.interreg.gr/default.aspx?page=328
http://www.stat.gov.mk/
http://www.nbrm.mk/default-en.asp
http://www.interreg4c.net/


88 

 

Παράρτημα Α 
Ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στην παρούσα έρευνα πεδίου και στις δύο γλώσσες των 

επιλέξιμων περιοχών. 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φύλο:   Άντρας            Γυναίκα    

 

2. Ηλικία:     

20-40  

41-60  

>61  

 

3. Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαμος           Έγγαμος          Διαζευγμένος 

 

4. Επάγγελμα: 

Αγρότης  

Ελεύθερος επαγγελματίας  

Δημόσιος Υπάλληλος  

Ιδιωτικός Υπάλληλος  

Άνεργος  

Οικιακά  

Συνταξιούχος  

 

5. Για την είσοδό σας στην ΠΓΔΜ χρησιμοποιείτε:  Διαβατήριο         Ταυτότητα   

 

6. Από πότε αρχίσατε να επισκέπτεστε την ΠΓΔΜ;  

Λιγότερο από χρόνο  

1-2 χρόνια  

Περισσότερο από 2 χρόνια  

 

7. Πόσο συχνά επισκέπτεστε την ΠΓΔΜ; 

1-3 φορές την εβδομάδα  

Κάθε μέρα  

1 φορά στις 15 μέρες  

1 φορά το μήνα  

Πιο σπάνια  

 

8. Για ποιους λόγους επισκέπτεστε την ΠΓΔΜ; 

Αγορές-ψώνια  

Παροχή Υπηρεσιών (κομμωτήριο, γιατροί κ.α.)  

Εμπόριο  

Διασκέδαση  

Ημερομηνία  

…./…./2011 

Α/Α…….….. 
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Επίσκεψη σε συγγενείς-φίλους  

 

9. Τι χρηματικό ποσό ξοδεύετε κατά μέσο όρο σε κάθε επίσκεψη; 

0-20 €  

21-50 €  

51-100 €   

101-150 €   

>150 €  

 

10. Τι ποσοστό (%) των αγορών σας κάνετε στην ΠΓΔΜ; 

<25%  

25-50%  

>50%  

 

11. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος από την ΠΓΔΜ αγοράζετε:   
            Λιγότερα          Τα ίδια           Περισσότερα 

 

12. Αγοράζετε αυτά τα προϊόντα από την ΠΓΔΜ επειδή: 

Είναι πιο φτηνά   

Είναι ποιοτικά καλύτερα  

Δεν τα βρίσκω στην Ελλάδα   

 

13. Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώνετε να υπάρχει σύγκλιση των τιμών μεταξύ 

των δύο χωρών;     Ναι            Όχι  

 

14. Η επίλυση των διμερών διαφορών θα επηρέαζε τη συχνότητα των επισκέψεών 

σας και την αξία των συναλλαγών σας;  Καθόλου            Λίγο            Πολύ 

 

15. Φαντάζεστε ότι οι αγορές σας στο μέλλον, από τη γειτονική χώρα, θα είναι: 

            Λιγότερες           Οι ίδιες           Περισσότερες 

 

16. Τι προϊόντα συνήθως αγοράζετε; 

I.ΤΡΟΦΙΜΑ Καθόλου Ένα 

μέρος 

Όλα 

Αλεύρι     

Αλκοολούχα ποτά    

Αλλαντικά    

Γαλακτοκομικά προϊόντα    

Δημητριακά     

Ζάχαρη     

Ζυμαρικά    

Καφέ-τσάι-κακάο    

Κονσέρβες    

Κρασιά     

Κρέατα    

Λαχανικά    

Μπαχαρικά    

Νερό – αναψυκτικά- χυμούς    
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Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής    

Φρούτα    

Ψάρια    

II.ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ    

Βούτυρο    

Ελαιόλαδο    

Ελιές    

Σπορέλαιο    

III.ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ    

Αθλητικά είδη     

Παπούτσια    

Ρούχα    

Υφάσματα – κλωστές     

IV.ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

Είδη οικιακής χρήσης     

Έπιπλα     

Ηλεκτρικές συσκευές    

Λευκά είδη (κουρτίνες,πετσέτες,σεντόνια κ.α)    

Υαλικά     

Φωτιστικά     

V.ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    

Απορρυπαντικά     

Καλλυντικά     

Τσιγάρα     

Φάρμακα     

VI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

Γιατροί     

Οδοντίατροι     

Δικηγόροι     

Εστιατόρια     

Ιατρικές εξετάσεις     

Κομμωτήριο     

Ξενοδοχεία    

VII. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    

Αέριο     

Βενζίνη     

Πετρέλαιο     

VIII.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ    

Δερμάτινα είδη    

Εργαλεία    

Οπτικά    

Συσκευές κινητών τηλεφώνων    

Σχολικά είδη (μολύβια-τετράδια-κασετίνες)    

Σας ευχαριστώ 
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Универзитетот на Западна Македонија 

Одделение за Балкански Студии 

Датум  .…../….../2011 

Сериски број ………. 

ПРАШАЛНИК 

1. Пол:  Машки             Женски 

 

2. Возраст:     

20-40  

41-60  

>61  

 

3. Брачен статус:  Неженет            Оженет          Разведен 

 

4. Професија: 

Земјоделец  

Занаетчија  

Државен службеник  

Приватен работник  

Невработен  

Домаќин  

Пензионер  

 

5. Дали Вашите посети зачестија во Грција по укинувањето на визата?  
                Да          Не 

 

6. Од кога  ја посетувате Грција;  

Помалку од година  

1-2 години  

Повеќе од 2 години  

 

7. Колку често ја посетувате Грција; 

1-3 пати неделно  

Секој ден  

1 пат во 15 дена  

1 пат месечно  

Поретко  

 

8. Зошто ја посетувате Грција; 

Шопинг, купување  

Услуги (фризери, доктори итн)  

Трговија  

Рекреација  

Посета на роднини, пријатели  
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9. Колкава сума на пари  трошите во просек на секоја  посета; 

0-20 €  

21-50 €  

51-100 €   

101-150 €   

>150 €  

 

10. Колкав процент (%) на вашите купувања се во Грција; 

<25%  

25-50%  

>50%  

 

11. Во споредба со претходните години, оваа година во Грција купувате:   
             Помалку            Исто            Повеќе 

 

12. Купувате од  производите во Грција бидејки: 

Е поефтино  

Се  поквалитетни  

Не можам да ги најдам кај нас  

 

13. Со текот на годините констатирате дека има доближување на цените меѓу 

двете држави?Да          Не  

 

14. Решавањето на билатералните спорови ке влијае на фреквенцијата на 

вашите доаѓања и вредноста на вашата трансакција?      
Не            Малку            Многу 

 

15. Си замислувате дека вашето купување во иднина, од соседната земја ќе 

биде:      Помалку             Исто          Повеќе 

 

16. Какви производи обично  купувате; 

Ι. ХРАНА Не Дел Сите 

Брашно    

Алкохолни пијалоци    

Месни производи    

Млечни производи    

Житарици    

Шеќер     

Тестенини    

Кафе-чај-какао    

Конзервирана храна    

Вино    

Месо    

Зеленчук    

Зачини    

Вода - безалкохолни пијалоци, сокови    
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Бели пецива и слатки    

Овошје    

Риба    

II. ПРИРОДНИ МАСЛА И МАСТИ    

Путер    

Маслиново масло    

Маслинки    

Растително масло    

III. ОБЛЕКА И ОБУВКИ    

Спортски обувки    

Чевли    

Облека    

Ткаенини - конци    

IV. ОПРЕМА ЗА ДОМАЌИНСТВОТО    

Апарати за домаќинство    

Мебел    

Електрични Апарати    

Лен (завеси, пешкири, чаршафи, итн)    

Стакларија    

Осветлување    

V. ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ    

Детергенти    

Козметика    

Цигари     

Лекови    

VI. УСЛУГИ    

Доктори     

Заболекари    

Адвокати    

Ресторани    

Медицински прегледи     

Фризери    

Хотели    

VII. НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ    

Гас     

Бензин    

Нафта     

VIII. ДРУГИ    

Кожни производи    

Алатки    

Оптички    

Мобилни уреди    

Училишен прибор (моливи, тетратки, молив кутии)    

 

Ви благодариме 
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Παράρτημα Β 

Γενικά χαρακτηριστικά 
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Τρόφιμα  
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Φυσικά έλαια και λίπη  
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Είδη ένδυσης και υπόδησης 
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Είδη οικιακού εξοπλισμού  

 

 

 



111 
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Χημικά προϊόντα 
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Υπηρεσίες  
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Πετρελαιοειδή προϊόντα 
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Διάφορα άλλα 
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