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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ εθπφλεζε εζλνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, απνηέιεζε έλα „ηαμίδη‟, ην νπνίν πξνζέθεξε ζηνλ γξάθνληα κία ζεηξά απφ πνιχηηκεο εκπεηξίεο 

αιιά θαη αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα. Ο αξρηθφο ελζνπζηαζκφο ηεο παξνπζίαο ζην εζλνγξαθηθφ πεδίν, 

παξακεξίζηεθε πνιχ γξήγνξα απφ ζπλαηζζήκαηα ακθηζβήηεζεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ηεο 

έξεπλαο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο δελ ζα γηλφηαλ εθηθηή ρσξίο ηε ζπκβνιή  νξηζκέλσλ αλζξψπσλ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Γηάλλε Μάλν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ έδεημε κε ηελ αλάζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο. Οη 

άλζξσπνη ράξε ζηνπο νπνίνπο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ε εθπφλεζε ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο φζν θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο αθφινπζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ ηα νπνία ζε φιν 

απηφ ην κεγάιν „ηαμίδη‟ δελ εγθαηέιεηςαλ ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα αθφκα θαη φηαλ εγψ ν ίδηνο είρα 

ζρεδφλ εγθαηαιείςεη ηελ θάζε πξνζπάζεηα. Ζ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ε βνήζεηα ηφζν ησλ γνληψλ κνπ 

φζν θαη ηεο αδεξθήο κνπ ζε θάζε επίπεδν, απνηέιεζε ην κεγαιχηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν εθφδην θαηά ηε 

δηάξθεηα φινπ απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Έλα απιφ επραξηζηψ δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ 

επγλσκνζχλε πνπ ληψζσ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2000, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο δηαζρίδεη ην θιεηζηφ ζπλνξηαθφ πέξαζκα κεηαμχ Διιάδαο θαη ΠΓΓΜ κε ζθνπφ λα ζπλαληήζεη 

ηνπο νκφινγνπο ηνπ απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία ζην ρσξηφ Άγηνο Γεξκαλφο. Απνηέιεζκα ηεο 

ζπλάληεζεο ζα είλαη ε Γεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Σελ δεκηνπξγία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ ζα ηε ζπλνδέςνπλ επηπιένλ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζα θαηαζηίζνπλ ηελ πεξηνρή 

ησλ Πξεζπψλ πεδίν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Μία κεξίδα Διιήλσλ Πξεζπησηψλ ειπίδεη φηη 

απηέο νη πξσηνβνπιίεο ζα νδεγήζνπλ ζην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ, ηα νπνία είλαη θιεηζηά γηα πεξηζζφηεξν 

απφ ζαξάληα ρξφληα. Γηα άιινπο, ε πξννπηηθή απηή πξνθαιεί αλεζπρία, θαη αλαξσηηνχληαη γηα ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έλα ηέηνην γεγνλφο ζα έρεη ζηε δσή ηνπο. Ζ παξνχζα εζλνγξαθηθή εξεπλά εμεηάδεη ηελ 

πνξεία ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. θνπφο ηεο είλαη λα θαηαγξάςεη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηνπηθνί θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

„„ζπλνκηινχλ‟‟ ζην πιαίζην ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, φπσο επίζεο λα απνηππσζνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ νη ηνπηθέο πξνζιήςεηο απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δζλνγξαθηθή έξεπλα, Γεσπνιηηηθά χλνξα, Πξέζπεο, Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ, 

Γηαζπλνξηαθή πλεξγαζία 

 

ABSTRACT 

On February 2, 2000, the Prime Minister of the Former Yugoslav Republic of Macedonia passes the closed 

border-crossing between Greece and FYROM, in order to meet his counterparts from Greece and Albania in 

the village of Agios Germanos. The result of the meeting will be the creation of the Transboundary Prespa 

Park. The creation of the Transboundary Park will accompany further initiatives which make the Prespa area 

a field of cooperation between the three countries. A Greek portion of Prespiotes hopes that these initiatives 

will lead to the opening of the border, which is closed for more than forty years. For others, this prospect 

causes concerns, and they are wondering about the impact such an event will have on their lives. This 

ethnographic research, examines the course of cross-border initiatives in the Prespa region. Its objective is to 

document the ways in which local actors in the region and the national governments of the three countries 

''communicate'' in the context of cross-border initiatives, as well as to properly reflect and analyze the local 

perceptions of these initiatives. 

 

Word Keys: Ethnographic Research, Geopolitical Borders, Prespes, Transboundary Prespa Park, 

Transboundary cooperation  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Ζ δεχηεξε κέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2000 απνηειεί μερσξηζηή κέξα γηα ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. 

Οη πξσζππνπξγνί ηεο Διιάδαο Κσλζηαληίλνο εκίηεο, ηεο Αιβαλίαο Ilir Meta θαη ηεο Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο  Ljubco Georgievski ζπλαληηνχληαη ζην ρσξηφ Άγηνο 

Γεξκαλφο ζηελ ειιεληθή πιεπξά. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζα απνηειέζεη ε θνηλή δηαθήξπμε ησλ 

ηξηψλ πξσζππνπξγψλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο δηαζπλνξηαθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Οη ηξεηο πξσζππνπξγνί 

αλαγλσξίδνληαο ηελ νηθνινγηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ,  ππφζρνληαη ηε κειέηε θνηλψλ 

κειεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεσθπζηθνχ ηεο πινχηνπ, νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ (Γηαθήξπμε 2000).  

 ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ηε δηαθήξπμε ηνπ 2000, εζληθέο αξρέο ησλ ηξηψλ ρσξψλ, ηνπηθνί θνξείο 

ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί κε θπξηφηεξε ηε ζπκκεηνρή ΜΚΟ πνπ 

έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ πεξηνρή, αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα ηε δηεξεχλεζε θνηλψλ δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ. 

Απψηεξν δεηνχκελν ζα είλαη ε εδξαίσζε κνληκφηεξσλ δνκψλ γηα πην ζηελή ζπλεξγαζία. Σν απνθαζηζηηθφ 

„„βήκα‟‟ γηα ηελ ελδπλάκσζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα δνζεί ζηε ζπλάληεζε ησλ πξσζππνπξγψλ ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, Γηψξγνπ Α. Παπαλδξένπ, Sali Berisha, Nicola Gruevski, ε νπνία 

ζα νδεγήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Πάξθνπ Πξεζπψλ ζηελ επέηεην ησλ δέθα ρξφλσλ απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ 

Πξεζπψλ, ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ δελ ζεκαηνδνηεί απιά ηελ αξρή αλάπηπμεο 

δξάζεσλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ κνλαδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ησλ 

Πξεζπψλ. ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, νη δεκνηηθέο αξρέο ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα βξεζνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε επηπιέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. Δπίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, αιιά θαη κεκνλσκέλα ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ, δηακνξθψλνπλ ειπίδεο γηα «έλσζε» ηεο πεξηνρήο κεηά απφ αξθεηέο δεθαεηίεο απφ ην θιείζηκν ηνπ 

ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέδεε ηελ Διιάδα κε ηε Γηνπγθνζιαβία. Διπίδα πνιιψλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απνηειεί φηη φιεο απηέο νη δηεξγαζίεο ζα νδεγήζνπλ ζην άλνηγκα ηνπ ζπλνξηαθνχ 

πεξάζκαηνο Λαηκνχ-Νηνχπελη
1
 πνπ είλαη θιεηζηφ απφ ην 1967. ηνλ αληίπνδα, κία άιιε κεξίδα θαηνίθσλ 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ έλα ηέηνην γεγνλφο. 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί πξντφλ εζλνγξαθηθήο έξεπλαο θαιχπηνληαο ρξνληθφ δηάζηεκα επηά 

εβδνκάδσλ κεηαμχ Ηνπιίνπ θαη Αχγνπζηνπ ηνπ 2012.
2

 Έρνληαο σο αθεηεξία ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ δηεξεπλάηαη ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ 

                                                 
1
 Νηνχπελη. Υσξίν πνπ αλήθεη ζην Γήκν Ρέζελ ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο θαη βξίζθεηαη ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Διιάδα.  

2
 Δπηπιένλ νιηγνήκεξεο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2011. 
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πξνζπαζεηψλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ θαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ απνηειεί ηδαληθφ πεδίν γηα έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλφξνπ, ηηο εζληθέο 

πνιηηηθέο πνπ ην ζπλνδεχνπλ θαη θπζηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο ππεξεζληθέο πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ζπλζήθεο γηα ζπλεξγαζία ζε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο. ε απηφ ην πιαίζην ην ζχλνξν γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα 

πεδίν ζπλεξγαζίαο πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ φκνξσλ πεξηνρψλ. Οη 

ζπλνξηαθέο πεξηνρέο απνηεινχλ πεδία „„ζπλνκηιίαο‟‟ ππεξεζληθψλ, εζληθψλ θαη ηνπηθψλ παξαγφλησλ, φπνπ 

ν ξφινο ηνπ ζπλφξνπ, φπσο επίζεο νη ζεζκνί θαη ηα ηδξχκαηα πνπ ην πεξηβάιινπλ βξίζθνληαη ζε κία 

δηαδηθαζία ζπλερνχο δηαπξαγκάηεπζεο. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο πνξείαο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνζιήςεσλ αλαθνξηθά κε απηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

2.1 ΤΝΟΡΑ – όρια εθνικού πολιηιζμού και κσριαρτίας 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλφξνπ σο ζηαζεξνχ θαη αδηαπξαγκάηεπηνπ ζεκείνπ, ην νπνίν νξηνζεηεί 

ηελ θπξηαξρία κίαο θξαηηθήο πνιηηηθήο νληφηεηαο έλαληη κίαο άιιεο ην ζπλαληάκε ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο 

κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ εζλψλ-θξαηψλ. Σν ζχλνξν κέζα ζηε ινγηθή ησλ ζχγρξνλσλ εζληθψλ 

θξαηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ ηδενινγηψλ ζεσξείηαη σο ην φξην πνπ ρσξίδεη φρη απιά δχν πνιηηηθέο 

νληφηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά επίζεο δχν μερσξηζηνχο πνιηηηζκνχο, ηνλ έλα απφ ηνλ άιιν. Ζ πνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηήξηδε ηηο απηνθξαηνξίεο ηνπ παξειζφληνο αληηθαζίζηαηαη ή ηνπιάρηζηνλ 

επηρεηξείηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία πην ζπκπαγή πνιηηηθή „„νληφηεηα‟‟, ηεο νπνίαο ηα κέιε ζπλδένληαη 

κε πνιηηηζκηθνχο δεζκνχο, ελψ ε γε πνπ θαηνηθνχλ απνηειεί «δηθαησκαηηθά» ηνλ ρψξν πνπ αλήθεη ηζηνξηθά 

ζην έζλνο-θξάηνο.  

Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηε ΝΑ Δπξψπε νη πξνζπάζεηεο γηα ράξαμε ζπλνξηαθψλ γξακκψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ζπλήζσο δελ ζα ηειεζθνξήζνπλ θαζψο  ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο θαη  αληηθξνπφκελεο δηεθδηθήζεηο απφ ηα λέα θξάηε ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηα πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα ηηο ζπλδένπλ κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο 

γεηηνληθψλ θξαηψλ. Μέζσ πνιηηηθψλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ αθνκνίσζε ησλ μερσξηζηψλ πνιηηηζκηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, ην θξάηνο ζα ζηνρεχζεη ζηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ δηαθνξψλ. Οη 

πνιηηηθέο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε  κίαο θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη πξννξηζκνχ γηα ην κέιινλ. 

Δληνχηνηο, παξά φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηα εζληθά θέληξα γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ 

ρψξνπ ζε „ακθηζβεηνχκελεο‟ πεξηνρέο, αθξηβψο απηέο νη πεξηνρέο παξακέλνπλ ζε κεγάιν κέξνο 

αληηθαηηθέο δψλεο πνιηηηζκνχ θαη εμνπζίαο, φπνπ είλαη έληνλε ε παξνπζία πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο 

(Wilson and Donnan 1998). Οη ζπλνξηαθνί πνιηηηζκνί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηαπεξλνχλ ηηο 

ζπλνξηαθέο γξακκέο (Wilson and Donnan 1999: 12) δεκηνπξγψληαο δίθηπα αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα 

εθηείλνληαη ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα θξάηε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα γεσπνιηηηθά ζχλνξα ζπλήζσο δελ θαηαθέξλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ 

ξφιν ηνπο ζαλ δείθηεο εζληθήο θαζαξφηεηαο, εληνχηνηο ζεσξνχληαη „„αληηθεηκεληθά‟‟ (Wilson and Donnan 

1999: 26) νξηνζεηψληαο ηνλ ρψξν θπξηαξρίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ εζληθψλ θξαηψλ. Ζ  θπξηαξρία 

απηή πνπ απνιακβάλεη ην θξάηνο ζηνλ εζληθφ ηνπ ρψξν θαηνρπξψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε ζέζπηζε 

δηεζλψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, νξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ε δηθαηνδνζία ελφο θξάηνπο είλαη 

απνθιεηζηηθή. ε απηφ ην πλεχκα ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο θαηαιήγεη ζηηο 15.6.1962 κέζσ ηεο 

Τπφζεζεο ηνπ Νανχ Preah Vihear 
3
φηη ε μεξά θάζε θξάηνπο νξηνζεηείηαη κε ηε κεζόξην (ζύλνξν), δειαδή ηε 

λνεηή γξακκή ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε νπνία ζεσξείηαη όηη επεθηείλεηαη πξνο ηα θάησ κέρξη ην θέληξν ηεο 

                                                 
3
 Ζ Τπφζεζε ηνπ Νανχ Preah Vihear αθνξά ηελ καθξά δηακάρε κεηαμχ Κακπφηδεο θαη Σατιάλδεο ζε ζρέζε κε ην Ναφ Preah 

Vihear, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Με ηελ απφθαζε ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ 1962, ην Γηθαζηήξην ηεο 

Υάγεο δέρζεθε ηα επηρεηξήκαηα ηεο Κακπφηδεο ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηεο  επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λανχ. 
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γεο θαη πξνο ηα πάλσ κέρξη ηα εμσηεξηθά όξηα ηνπ δηαζηήκαηνο. Η κεζόξηνο απνηειεί παξάγνληα εηξήλεο, 

ζύκβνιν αλεμαξηεζίαο θαη ζηνηρείν αζθάιεηαο. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη ε ζηαζεξόηεηα θαη ε 

νξηζηηθόηεηα (Παλάγνο & Σζνχληαο 2002). Ζ  ζηαζεξφηεηα θαη ε νξηζηηθφηεηα φκσο δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

ζηαζηκφηεηα. Πάλσ απφ φια ην ζχλνξν απνηππψλεη ηηο παξειζνληηθέο θαη παξνληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πνπ ηα κνηξάδνληαη (Wilson and Donnan 1998: 9). Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ ζπλφξσλ εμαξηάηαη 

απφ ηηο ελαιιαγέο ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ απηά ρσξίδνπλ. Σν θάζε θξάηνο 

αλαιακβάλεη ηελ θχιαμε ησλ ζπλφξσλ ηνπ, φπσο επίζεο επηβάιιεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζηε ξνή αγαζψλ θαη 

αλζξψπσλ. Ο έιεγρνο απηφο είλαη δπλαηφο κε βία ε κε ηελ απεηιή ηεο βίαο (Wilson and Donnan 1999: 26). 

Ζ ίδηα ε χπαξμε ησλ ζπλφξσλ ζηεξίδεηαη ζηε βία, αιιά επηπιένλ θαη κε ηελ απεηιή ηεο βίαο απνηξέπνληαο 

ηε δπλαηφηεηα ηεο  παξάβαζεο ηνπο (Myrivili 2004: 256).  

Ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαζψο θαη κία ζεηξά απφ 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ ζπλφξνπ. Φαηλφκελα φπσο απηφ ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο νδεγεί ζηελ θηλεηηθφηεηα 

επηρεηξήζεσλ, αλζξψπσλ, ηδεψλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ελ παξνπζία ηνπ ζπλφξνπ, γεγνλφο πνπ 

θαηέζηεη δπλαηφ κεηά απφ ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε πεδία φπσο απηφ ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο (Hendry 2011: 456-457). ην πιαίζην απηφ ην θξάηνο ράλεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν 

ηεο ξνήο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ ( Wilson and Donnan 1999: 100). Δπηπιένλ  ε εκθάληζε ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ φπσο απηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νδεγεί ζην „„άλνηγκα‟‟ ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηεο ΔΔ. Σα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δπξψπεο ε νπνία έρεη ηαπηηζηεί κε ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο 2008: 77). ζα „„αλνίμνπλ‟‟ γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ρψξεο ηεο 

αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν ζχλνξν ζηακαηάεη λα απνηειέζεη κία απαγνξεπηηθή γξακκή, 

αιιά αξρίδεη λα αληηκεησπίδεηαη σο  έλα πέξαζκα, κία είζνδν ζηελ „„νηθνγέλεηα‟‟ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δληνχηνηο ε ραιάξσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζην ρψξν ηεο ΔΔ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ηεο ζπλφξσλ (Wilson and Donnan 1999: 55).  

Ζ ελδπλάκσζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ ακθηζβεηείηαη απφ ηα θχκαηα κνληκφηεξσλ ή 

πξνζσξηλφηεξσλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη αλαδεηνχλ κία θαιχηεξε δσή ζε πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη 

κεηαλάζηεο απηνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ζπλνξηαθψλ νηθνλνκηψλ
4
.χγρξνλεο 

κνξθέο κεηαλάζηεπζεο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά κήθνο ησλ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ εκθαλίδνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο. Οη κεηαλάζηεο απηνί 

κπνξνχλ λα δηαζρίζνπλ επθνιφηεξα ην ζχλνξν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ζπγρξφλσο λα δηαηεξήζνπλ ηε 

δσή πνπ έρνπλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ κία θαηλνχξηα δσή ζηε ρψξα  

„„ππνδνρήο‟‟ ηνπο (Νηηζηάθνο 2010: 20-21). Ζ παξνπζία κεηαλαζηψλ ζε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο αλαδεηθλχεη 

ηνλ ξφιν ησλ ζπλφξσλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ πεξηβάιινπλ σο  πεδία νηθνλνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

(Wilson and Donnan 1999: 119). Παξφια απηά νη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο θαη ε δηάζρηζε ηνπ ζπλφξνπ κπνξεί 

                                                 
4
 Γηα παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνξηαθή πεξηνρή κεηαμχ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θαη Μεμηθνχ βι. (Wilson and 

Donnan 1999: 96-100) 
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λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα πην „„αζψνπο‟‟ ιφγνπο φπσο  γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ηα νπνία είηε δελ 

βξίζθνληαη, είηε ε ηηκή ηνπο είλαη ρακειφηεξε ζηε κία πιεπξά ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο (Wilson and 

Donnan 1999: 117). 

Καηαιήγνληαο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ξφιν ησλ ζπλφξσλ αληαλαθινχλ επξχηεξεο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ξφιν θαη ηελ παξνπζία  έζλνπο-θξάηνπο ζε αθξηβψο απηέο ηηο πεξηνρέο (Wilson and Donnan 1999: 4). Σα 

ζχλνξα απφ πεξηνρέο νη νπνίεο ζπκβφιηδαλ ηελ θξαηηθή θπξηαξρία, αξρίδνπλ λα απνηεινχλ ζήκεξα πεξηνρέο 

φπνπ αλαδεηθλχνληαη νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θξάηε (Wilson and Donnan 1999: 

156). 

 

2.2 ΤΝΟΡΑ – Πεδία ζσνεργαζίας 

 ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ 

 πσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηφκν ησλ Wilson & Donnan „„είλαη θάηη ζαλ θνηλνηνπία ν ηζρπξηζκόο όηη ηα 

ζύλνξα ελώλνπλ όπσο επίζεο θαη ρσξίδνπλ, θαη όηη ε ύπαξμή ηνπο σο εκπόδηα ζηελ θπθινθνξία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηαπηόρξνλα ιόγνπο γηα ηε δηάζρηζε ηνπο‟‟ (1999:87). Σα ζεκεξηλά θξαηηθά ζχλνξα δελ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ην παξειζφλ (Wilson and Donnan 1999: 3), θαζψο 

βξίζθνληαη ζηελ πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο ζαλ απνηέιεζκα ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο νηθνλνκίαο (Wilson and Donnan 1999:89). Ζ δεκηνπξγία ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ φπσο απηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ. Ζ ελζσκάησζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ επηηπγράλεηαη κε κία ζεηξά απφ πνιηηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

 Ζ Δπξψπε έρεη ζπκπιεξψζεη πνιιέο δεθαεηίεο κε πξνζπάζεηεο νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ ζπλνξηαθψλ γξακκψλ (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο 2008: 39). Σν θαηλφκελν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζπλαληάηαη θπξίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θπξίσο ζηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηε ιήμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
5
 Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε κεηαμχ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ άλεθαλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, εληνπίδνληαη ζηα ζχλνξα ηεο 

Γεξκαλίαο θαη Οιιαλδίαο ην 1958, κε ηε ζχζηαζε ηεο πξψηεο „„Δπξσπεξηνρήο‟‟. Οη Δπξσπεξηνρέο 

αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ πνπ αλήθνπλ είηε 

ζε γεηηνληθά θξάηε κέζα ζηα φξηα ηεο ΔΔ, είηε απφ ην δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά, ζε  ζπλεξγαζίεο ηνπηθψλ 

αξρψλ θξαηψλ ηεο ΔΔ κε ηνπηθέο αξρέο θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ απηήλ. Γελ απνηεινχλ θαηλνχξηεο 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ζην δηαζπλνξηαθφ ρψξν, νχηε έρνπλ θαηλνχξηεο πνιηηηθέο εμνπζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπο πεξηνξίδνληαη  ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη μερσξηζηά θάζε ζπλεξγαδφκελε δηνηθεηηθή αξρή. Ζ 

                                                 
5
 Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19

νπ
 αηψλα έρνπκε παξαδείγκαηα ζπλεξγαζηψλ πνπ αθνινπζνχλ φκσο ην δηαθξαηηθφ κνληέιν 

ζπλεξγαζηψλ θαζψο δελ έρεη μεπεξαζηεί ν θφβνο ηεο εθρψξεζεο ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ (Παλάγνο & Σζνχληαο 

2002). Ζ ίδξπζε ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ  φπσο απηφο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ ΟΖΔ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα πνιπκεξείο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, παξφια απηά ζα πεξάζνπλ αξθεηέο αθφκα δεθαεηίεο έσο 

φηνπ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο  γηα ζπλεξγαζίεο ζε δηαζπλνξηαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
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δεκηνπξγία ηνπο αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ φπνπ δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο 2008). 

Ζ αλάπηπμε επξχηεξσλ δηαζπλνξηαθψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο επηξξνήο ηεο ζηα θξάηε ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Ζ αλάγθε θαη επηζπκία γηα πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Δπξψπε 

θαη γηα δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνγέλεηαο, ζα νδεγήζνπλ ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. Μέξνο απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ αθνξνχζε ηελ παξνρή βνήζεηαο 

γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

εκαληηθή πξσηνβνπιία ζηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζα 

απνηειέζεη ε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Interreg, ε νπνία αλαιακβάλεηαη ην 1989 κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ ζην πεδίν ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηεζληθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο 2008). Ζ πξψηε θάζε ηνπ Interreg, Σν Interreg I, άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη ηελ πεξίνδν 1990-1994, κε έλα ζχλνιν ηξηάληα έλα πξνγξακκάησλ, ηέζζεξα απφ ηα νπνία 

είλαη παξάθηηα. Σελ πεξίνδν 1994-1999 ζα αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ Interreg, ην 

Interreg II, ην νπνίν  ζα ππνζηεξίμεη κία ζεηξά εβδνκήληα πέληε πξνγξακκάησλ. Μία απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζεκεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ην  Interreg I, είλαη φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ αθνξνχζαλ πηα κφλν δηαζπλνξηαθέο 

δξάζεηο, αιιά θαη δηεζληθέο (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο 2008). 

  Σελ πεξίνδν 2000-2006 έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο Interreg III κε 

εβδνκήληα δχν πξνγξάκκαηα θαη κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (Σνπάινγινπ & 

Πεηξάθνο 2008: 109). ην Interreg III εληάζζνληαη έξγα δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. Έκθαζε ζα δνζεί ζε έξγα πνπ αθνξνχλ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο 

ΔΔ (Σνπάινγινπ & Πεηξάθνο: 107). Σελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί 2007-2013, αλαπηχζζεηαη ην Interreg IVC, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα αλάπηπμε δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ 

( INTERREG IVC 2104).  

 πσο θαίλεηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξσηνβνπιίαο Interreg, νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη δελ αθνξνχλ κφλν έξγα δηαζπλνξηαθήο, αιιά επίζεο δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο.
6

 Σν Interreg δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ. Οη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπο, αθνξνχζαλ 

αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ (Σνπνχινγινπ & Πεηξάθνο 2008). Ζ 

                                                 
6
 ην πιαίζην ηεο ΔΔ,  νξίδνπκε σο δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία  ην επξσπατθφ πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν 

πξνσζεί έξγα ησλ νπνίσλ ε εηαηξηθή ζρέζε έρεη ζπζηαζεί απφ εηαίξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε θαη πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπλνξηαθή πεξηνρή (Interreg IVC Glossary 2014). Ζ Γηαθξαηηθή πλεξγαζία φπσο νξίδεηαη κέζα απφ ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Interreg III θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο, 

έρεη σο θχξην ζθνπφ λα  πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε  αλάκεζα ζε κεγάιεο νκάδεο απφ επξσπατθέο 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά (Interreg IVC Glossary 2014). Σέινο θχξηνο ζθνπφο ηεο Γηαπεξηθεξεηαθήο 

πλεξγαζίαο είλαη λα πξνάγεη ηελ αληαιιαγή θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο 

πεξηνρέο (Interreg IVC Glossary 2014).  
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αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θξάηε πνπ βξηζθφηαλ ζηα εμσηεξηθά ηεο ζχλνξα δελ πξνβιεπφηαλ απφ ηα 

Interreg. Απηφ ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ηα νπνία είηε απφ κφλα ηνπο, είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα Interreg  ζα πξνσζνχζαλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηεο αλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο 

Δπξψπεο.
7
 Απφ ην 2007, ε ΔΔ αθνινπζψληαο ηα παξαδείγκαηα ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ είλαη 

ελεξγέο απφ ην 1990 θαη κεηά, αληηθαζηζηά ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Interreg, κε ηνλ ηόρν ηεο 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο.
8
    

πλνςίδνληαο, ε ΔΔ απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 1990 ζα δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα 

θαη ζα ππνζηεξίμεη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ζηε ζπλεξγαζία ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ηφζν ζηα 

«εζσηεξηθά» φζν θαη ζηα εμσηεξηθά ηεο ζχλνξα. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ 

ελζσκάησζε πνιιψλ απφ απηέο ηηο ρψξεο ζηελ ίδηα ηελ ΔΔ θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζα δξνκνινγεζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηθηά ηνπο έληαμε ζηνλ επξχηεξν απηφλ ππεξεζληθφ νξγαληζκφ.  

Οη πξναλαθεξφκελεο πνιηηηθέο θαη εξγαιεία έρνπλ θαζηεξψζεη κία θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ. Παξφια απηά ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα θξηζεί θαη λα απνηηκεζεί ε νιηθή  πξνζθνξά ηνπο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηξηβέο 

κεηαμχ θξαηψλ κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, φπσο 

ζεκεηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε κεηαμχ Διιάδαο-ΠΓΓΜ ζην πιαίζην ηνπ Interreg II (Υξεζηίδεο 2008).  

Οη δηάθνξεο κνξθέο ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη, είηε απηέο αθνξνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ, είηε ηνλ 

πνιηηηζκηθφ ηνκέα, ή αθφκα απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν απνηεινχλ ηα ζηάδηα ζηα νπνία 

κνληκφηεξεο δνκέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζα αλαπηπρζνχλ, κε ζθνπφ ηε 

δηαρείξηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ, φπσο θαη θνηλψλ επθαηξηψλ θαη πιενλεθηεκάησλ. Ζ εμέιημε ηνπο ζα 

θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή κνξθή πνπ ζα απνθηήζεη ν επξσπατθφο ρψξνο ζηα 

επφκελα ρξφληα.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Σν Phare Cross Border Cooperation πνπ αλαπηχρζεθε ην 1994 ζα αθνξά ρψξεο φπσο ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία. ηα επφκελα 

ρξφληα, ην πξφγξακκα PHARE ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην πξφγξακκα CARDS γηα ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ηε Βνζλία θαη 

Μαπξνβνχλην, ηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ Αιβαλία, ελψ γηα δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κε 

ηε Ρσζία, Λεπθνξσζία, Οπθξαλία, Μνιδαβία αλαπηχζζεηαη ην πξφγξακκα  Tacis Cross Border Cooperation (Σνπνχινγινπ & 

Πεηξάθνο 2008). 

8
 Οη δηαθξίζεηο κεηαμχ δηαζπλνξηαθψλ, δηαθξαηηθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, αιιά ηα 

πξνγξάκκαηα απηά δελ απνηεινχλ πηα κέξνο κίαο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο, αιιά ελφο επξχηεξνπ ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Πνιηηηθήο. Απηφ ην γεγνλφο ζα ζπληειέζεη ζε ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξσλ θεθαιαίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, αιιά θαη 

κεγαιχηεξε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα θαζψο απνηειεί πηα ηνλ ηξίην ππιψλα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο 2007-2013 (European Territorial Co-operation 2014). Δπηπιένλ ηελ  πεξίνδν 2014-2020 ην Interreg IVC πνπ αθνξά  ηε 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζα πάξεη ηελ νλνκαζία Interreg Europe (Interreg IVC 2014). 



 13 

 2.3 ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΚΑ ΔΗΡΖΝΖ  

 Πξσηνβνπιίεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ έλα εληαίν θπζηθφ ζχλνιν 

ζεσξνχληαη επηβεβιεκέλεο θαζψο νη ζπλνξηαθέο γξακκέο ραξάρζεθαλ πεξηζζφηεξν βαζηζκέλεο ζε πνιηηηθά 

θαη πνιηηηζκηθά θξηηήξηα θαη φρη βάζε ησλ θπζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (Pool 2006). Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη θξαηηθνί, ηνπηθνί θνξείο, αιιά θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κε 

ζεβαζκφ ζηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ θάζε θξάηνπο, δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπεξλνχλ ηα γεσπνιηηηθά ζχλνξα. ε δψλεο 

ζπλεξγαζίαο επίζεο κεηαηξέπνληαη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα παξά πεξηβαιινληηθά. Απηέο νη κνξθέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γίλνληαη γλσζηέο σο 

„„Πάξθα Δηξήλεο‟‟.  

 Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ απνηειεί κία ηδηαίηεξε κνξθή ζπλεξγαζίαο 

κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ «γελληέηαη» θπξίσο κε βάζε ηελ παξαδνρή φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θξίλνληαη 

αξλεηηθά ρσξίο θακία ακθηζβήηεζε (Βηληζεηδάηνο 2002). Ζ αληηθεηκεληθφηεηά πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

πεξηβαιινληηθέο βιάβεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απνηειεζκαηηθφο κνριφο δηπισκαηίαο. Σν πεξηβάιινλ 

θαη εηδηθφηεξα ε πεξηβαιινληηθή ή γλσζηή αιιηψο «πξάζηλε» δηπισκαηία, απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν 

δηακφξθσζεο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη είηε ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε είηε 

έρνπλ ειάρηζηεο  δηπισκαηηθέο ζρέζεηο (Βηληζέηδαηνο 2002). Ζ  ζπλεξγαζία ζε απηέο ηηο δηαζπλνξηαθά 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ε απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ φια ηα 

πιεηηφκελα κέξε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ πξνπνκπφ ηεο ζπδήηεζεο γηα άιια δεηήκαηα ( Pool 2006 ).  

 Γηαζπλνξηαθή Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή νξίδεηαη κέζσ ηνπ IUCN International Union for 

Conversation of Nature.
9
 «κηα ρεξζαία ή ζαιάζζηα πεξηνρή ε νπνία εθηείλεηαη πέξαλ ησλ ζπλόξσλ κεηαμύ 

θξαηώλ, δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ εληόο ησλ θξαηώλ (όπσο επαξρίεο, πεξηθέξεηεο), απηόλνκσλ πεξηνρώλ θαη/ή 

πεξηνρώλ πέξα ησλ νξίσλ εζληθήο θπξηαξρίαο ή δηθαηνδνζίαο, ζπζηαηηθά ηκήκαηα ηεο νπνίαο πξννξίδνληαη 

εηδηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ θπζηθώλ θαη ζπλαθώλ πνιηηηζηηθώλ 

πόξσλ θαη δηαρεηξίδνληαη ζπιινγηθά κε λνκηθά ή άιια απνηειεζκαηηθά κέζα» (IUCN 2008). Γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί κία πεξηνρή ζαλ δηαζπλνξηαθά πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή πξέπεη πξψηα λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή απφ ην θξάηνο ζην νπνίν αλήθεη, έηζη ψζηε κειινληηθά λα ελσζεί κε κία πεξηνρή 

πέξαλ ησλ ζπλφξσλ (Pool 2006). ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ νη πεξηνρέο πνπ ην 

απνηεινχλ είλαη είηε εζληθά πάξθα είηε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ εζληθή θαη 

δηεζλή λνκνζεζία. 
10

 

                                                 
9
 Σν IUCN έρεη ηδξπζεί ην 1948 θαη είλαη ε πξψηε παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε http://www.iucn.org/about/  

10
 Οη δηαζπλνξηαθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απμάλνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Σν 1998 ππήξραλ 59 δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ 136 ρψξεο, ελψ ηξία ρξφληα κεηά ην 2001 νη δηαζπλνξηαθέο απηέο πεξηνρέο είραλ θηάζεη ηηο 169 (Hammill 

& Besanson 2003). 

http://www.iucn.org/about/
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Με ηνλ φξν Πάξθα Δηξήλεο νξίδνληαη Γηαζπλνξηαθέο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο πνπ έρνπλ σο 

επηπιένλ ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ ζπλεξγαζία. πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ δελ είλαη φιεο νη 

δηαζπλνξηαθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Πάξθα Δηξήλεο. πσο επηζεκαίλεη ν Shine ηα Πάξθα Δηξήλεο 

έρνπλ ζαθή ζηφρν ηελ εγθαζίδξπζε, δεκηνπξγία ή ελδπλάκσζε ηεο δηεζλήο θηιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή αηδέληα πνπ πεξηβάιιεη θάζε ΓΠΠ (Amerom & Buscher  2005). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ 

WCPA (World Commission Protected Areas) έλα πάξθν εηξήλεο είλαη έλα ζπκβνιηθό κέξνο όπνπ είηε  

απνθεύρζεθε έλαο πόιεκνο, είηε ππνγξάθεθε κία ζπλζήθε εηξήλεο (Young 2008). 

Ο φξνο Πάξθν Δηξήλεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηo 1932 γηα ην Γηεζλέο Πάξθν Δηξήλεο 

Glacier-Waterton ην νπνίν απνηειεί ηελ έλσζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Waterton Lakes θαη ηνπ Δζληθνχ 

Πάξθνπ Glacier θαη βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο θαη Καλαδά (Parks Canada 

2012).
11

 Σα Πάξθα Δηξήλεο εκθαλίζηεθαλ ζε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θαη εηδηθά ζην 

λφηην κέξνο. Ζ ίδξπζε ηνπο έρεη βνεζήζεη ζηηο εζλνηηθέο δηαθνξέο , εληζρχνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη 

«αλνίγνληαο» ηα ζχλνξα ζηε πεξηνρή (Pool 2006). Παξάδεηγκα ελφο πάξθνπ εηξήλεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο απνηειεί ην Βαιθαληθφ Πάξθν Δηξήλεο (Balkan Peace Park) ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηα ζχλνξα ηνπ Κνζφβνπ, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο Αιβαλίαο.   

Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ ζπλαληνχκε ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, 

φπνπ ε Διιάδα έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ κε ηηο 

γεηηνληθέο ηεο ρψξεο. Ο ξφινο ηεο Διιάδαο  ζεσξείηαη ζεκαληηθφο θαζψο απνηειεί ρψξα-πξφηππν ζηελ 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε θσλή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

αλάπηπμεο, ηνπ θνηλσληθνχ ηεο επηπέδνπ θαζψο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ δηεζλψλ ηεο ζρέζεσλ (Βηηζεληδάηνο 

2002).
12

  

Ηδηαίηεξα ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ επηηεινχλ  ΜΚΟ, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ θνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ νηθνζπζηήκαηνο (Βηληζέηδαηνο 2002). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλεξγαζία νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΠΓΓΜ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Αμηνχ πνηακνχ, φπσο επίζεο ε δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ 

πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ αλάπηπμε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζηψλ βξίζθνπλ πξφζθνξν 

έδαθνο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, νη νπνίεο βιέπνπλ σο επθαηξία ηελ αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο επίζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα κέζσ 

ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ «επξσπατθή νηθνγέλεηα» (Βηληζεηδάηνο 2002).  

                                                 
11

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αλαθήξπμε ηνπ Πάξθνπ Δηξήλεο δελ αθνξνχζε πεξηνρή πνπ αληηκεηψπηδε έληνλα πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα ζην παξειζφλ, αιιά επηζήκαηλε ηελ ζέιεζε θαη ησλ δχν κεξψλ θαη δηακφξθσλε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ζπλνξηαθψλ εζληθψλ πάξθσλ. 

12
 Ζ ηνπνζέηεζε απηή απνηειεί επίζεκε άπνςε εθθξαζηψλ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Ζ άπνςε απηή αξρίδεη θαη απνδπλακψλεηαη θαζψο ρψξεο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ είηε 

γίλνληαη κέιε ηεο ΔΔ, είηε αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ή κε ππφινηπεο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. 
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πσο ζεκεηψλεη ε Catherine Pool ε επηηπρία ησλ πάξθσλ εηξήλεο ή ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα δνζεί ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ζε θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν. Δπηπιένλ ε επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο απμάλεηαη αλ ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη ελήκεξε θαη 

έρεη ιφγν ζηηο απνθάζεηο ην αθνξνχλ θαη  πνπ ζε νξηζκέλν βαζκφ επεξεάδνπλ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο δσέο (Pool 

2006). 

 

2.4 ΠΡΔΠΑ μία ζσνοριακή περιοτή 

Ζ παξνχζα εζλνγξαθηθή έξεπλα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ ήδε ζεκαληηθφ αξηζκφ εζλνγξαθηθψλ 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο.
13

 Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 θαη κε ηελ 

επαλεθθίλεζε ηνπ „καθεδνληθνχ δεηήκαηνο‟ κεηαμχ Διιάδαο θαη Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Μαθεδνλίαο, ε πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο έρεη πξνζειθχζεη πιήζνο απφ εξεπλεηέο, δεκνζηνγξάθνπο, Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγνχληαη βξίζθεηαη ε πιεζπζκηαθή νκάδα 

ησλ „„Νηφπησλ‟‟
14

 ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
15

 Οη 

έξεπλεο απηέο εζηηάδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα παξνπζηάδνληαο πηπρέο αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, φπσο ζην παξάδεηγκα ηνπ  Γηάλλε Μάλνπ (Manos 2002) ν νπνίνο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ „„Νηφπησλ‟‟ κειεηψληαο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο ζε ζρέζε κε ρνξεπηηθά 

γεγνλφηα. ην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη νη ηξφπνπο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ρνξφο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο ζε δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο. Ο 

ρνξφο εμεηάδεηαη ζε δχν επίπεδα, ζαλ κία ζεηξά θηλήζεσλ θαη ζαλ  έλα θνηλσληθφ γεγνλφο.   

Ζ εθηελέζηεξε εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο ειιεληθήο Πξέζπαο 

είλαη έξγν ηεο Διέλεο Μπξηβήιεο, ε νπνία εθπνλεί εζλνγξαθηθή έξεπλα ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ 

θαιχπηνληαο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εηψλ απφ ην 1992 έσο ην 2001. ην πιαίζην απηφ 

εμεηάδεη πψο ε παξνπζία ηνπ ζπλφξνπ επεξεάδεη ηηο δσέο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ αλζξψπσλ ησλ ζπλφξσλ. 

Δηδηθφηεξα εξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ειιεληθφ εδαθηθφ ζχλνξν, ην νπνίν απνηειεί έλαλ 

ζεζκφ θξαηηθήο θπξηαξρίαο δηακνξθψλεη φζνπο δνπλ γχξσ ηνπ.  Γηα ηελ  Διέλε Μπξηβήιε ε πιεζπζκηαθή 

νκάδα ησλ „„Νηφπησλ‟‟ γίλεηαη „„αληηιεπηή‟‟ ζαλ κία μερσξηζηή θνηλφηεηα ζηε πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, φρη 

                                                 
13

 Γηα κία ιίζηα ησλ πξφζθαησλ εζλνγξαθηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηελ Φιψξηλα βι (Μάλνο: 2004) 

14
 πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Cowan (2001) ν φξνο „„Νηφπηνη‟‟ ή „„Νηφπηνη Μαθεδφλεο‟‟ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνξά ζηνλ 

ιαβφθσλν πιεζπζκφ πνπ θαηνηθεί ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Αλ θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ δελ θαηαδεηθλχεη γισζζνινγηθά ηε 

πνιηηηζκηθή δηαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ θαηνηθνχλ 

ζηε πεξηνρή, εληνχηνηο απηή ε δηαθνξά ππνδειψλεηαη κε ηε ζχγθξηζε κε άιινπο φξνπο φπσο „„Πξφζθπγεο‟‟, „„Βιάρνη‟‟, 

„„Αζίγγαλνη‟‟ ή „„Πφληηνη‟‟, φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο. Μία κεξίδα εξεπλεηψλ 

ραξαθηεξίδεη ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ „„Νηφπησλ‟‟ σο εζλνηηθή νκάδα δίλνληαο ηεο ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζηεγαλήο νκάδαο 

ηα νπνία παξέκεηλαλ αλαιινίσηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Μία άιιε θαηεγνξία εξεπλεηψλ ρσξίο λα αξλείηαη ηελ χπαξμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο εθθξάδεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νκάδαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη θάζε πιεζπζκηαθή θαηεγνξία λα έρεη ηηο δηθέο ηεο ελδνδηαθνξνπνηήζεηο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επηπιένλ 

ππφ-νκάδεο (Μάλνο 2004). 

15
 ιαβφθσλνη πιεζπζκνί ζπλαληνχληαη θαη ζε άιια κέξε ηεο Μαθεδνλίαο.  
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ηφζν σο πξνο ηελ „„πνιηηηζκηθή‟‟ θαη „‟εζλνηηθή‟‟ δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ππφινηπεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

ηεο πεξηνρήο, αιιά πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα εδάθε πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ θαη σο πξνο 

ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ ηζρχ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο-θξάηνπο (Myrivili 2004). 

Ζ έλλνηα ηνπ ζπλφξνπ εμεηάδεηαη επίζεο ζε  θείκελν ηνπ Γηάλλε Μάλνπ, ν νπνίνο επηθεληξψλνληαο 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο εμεηάδεη ηα ζχλνξα σο ζχκβνιν εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ 

παξνπζία ηνπ ζπλφξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη είηε εζληθφ αλάρσκα είηε γεσπνιηηηθφ πιενλέθηεκα αλάινγα 

κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Μέζσ πξνζσπηθψλ ηνπο αθεγήζεσλ βαζηζκέλεο ζε θαζεκεξηλέο ηνπο 

εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάζρηζε ηνπ ζπλφξνπ, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο κέζα απφ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα  απνξξίπηνπλ ηνπο θπξίαξρνπο εζληθνχο ιφγνπο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζηα ζχλνξα ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζληθνχ νξίνπ, παξνπζηάδνληαο ελαιιαθηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Ο ηξφπνο πνπ 

πξνζιακβάλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζπλφξνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ, ηελ 

χπαξμε ζπγγελψλ θαη θηιηθψλ πξνζψπσλ ζηε γεηηνληθή ρψξα, ηηο πξνζσπηθέο κλήκεο θαη ηηο ζεσξήζεηο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, ηα θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ ησλ δχν ρσξψλ 

(Μάλνο 2014).  

Άιιεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή 

ησλ Πξεζπψλ. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Laurie Kain Hart, ε πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ιφγσ  ηεο ηζηνξηθήο 

θαη γεσγξαθηθήο ηεο αηπρίαο (Hart 2014: 141) ηελ έρεη θαηαζηήζεη ζαλ κία ηδαληθή πεξηνρή γηα κία ζεηξά 

κειεηψλ, φπσο νη ζπλέπεηεο ηνπ Διιεληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ (Hart 2014). ην άξζξν ηεο εζηηάδεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Πέηξνπ, ελφο „Νηφπηνπ‟ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. Μέζσ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηψζεθαλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ 

Πνιέκνπ, ηελ έμνδν απφ ηελ Διιάδα θαη ηνλ εθπαηξηζκφ ζηελ Οπγγαξία. Ζ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα δελ ζα 

ζπλνδεπζεί απφ κία ηηκεηηθή ππνδνρή απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία θαη απνδνρή απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

ε έλα άιιν άξζξν, ν Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο εζηηάδεη ζηελ πιηθφηεηα θαη ρσξηθφηεηα ηεο 

κλήκεο ηνπ Δκθπιίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπσλ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ επηζεκαίλεη ηηο 

κεηακνξθψζεηο ηνπ ηνπίνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ θαη ηελ εξήκσζε ηνπ ζηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα. 

Πνιινί απφ ηνπο Πξεζπηψηεο πνπ επηζηξέθνπλ ηειηθά πίζσ ζηελ Πξέζπα βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ 

απψιεηα ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο θαη ηε «βίαηε» κεηακφξθσζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. Ζ «βαξηά» ηζηνξία ηνπ 

Δκθπιίνπ παξακέλεη δσληαλή ζηηο κλήκεο αλζξψπσλ πνπ είηε σο ελήιηθεο, είηε σο παηδηά πεξηγξάθνπλ ηελ 

«έμνδν» ηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπο (Παπαδφπνπινο 2008).   

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εθπφλεζε κίαο ζεηξάο κειεηψλ
16

 κε 

ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ επσθειψλ γηα φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ πξψηε κεγάιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο 

                                                 
16

 Ζ αλαθνξά ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ην Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ είλαη ελδεηθηηθή 
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ησλ Πξεζπψλ είλαη ην „„ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Aεηθνξηθή Αλάπηπμε ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ‟‟. 

Ζ κειέηε απηή εθπνλήζεθε κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001 θαη Μάηνπ 2002 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Πξφγξακκα Γηκεξνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο θαη βνήζεηαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Απνηειεί ην πξψην 

θνηλφ πξφγξακκα κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ ηεο πεξηνρήο θαη κία 

ζεηξά απφ αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο (ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο 2005). Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα 

ζα αλαπηπρζνχλ κία ζεηξά απφ κειέηεο κε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ απφ ηηο ηξεηο ρψξεο. Σν 2003 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλάληεζε ησλ αξκνδίσλ ππξνζβεζηηθψλ αξρψλ ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. ηε 

κειέηε πνπ ζπλνδεχεη ηε ζπλάληεζε απνηηκψληαη νη θίλδπλνη γηα ηελ πξφθιεζε ππξθαγηψλ  ζηε  

δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ θαη ππνβάιινληαη γηα πξνηάζεηο ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπο (Gletsos 2004). Σν 2008 ζπληάζζεηαη κειέηε πνπ απνηππψλεη ηηο ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

πεξηνρήο ζε εζληθφ επίπεδν θαη πξνηάζζεη ηξφπνπο αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζκνχ (Ward-Hilz 2008). 

ην ζχλνιν ηνπο, νη πξναλαθεξφκελεο κειέηεο απνηππψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθψλ 

δξάζεσλ θαη ζέηνπλ πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ηα φζα εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 3.1. ΠΡΧΣΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο κνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, μεθηλάεη ην Ννέκβξην ηνπ 2011, φηαλ κε κία κηθξή νκάδα απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηεο Φιψξηλαο κε ζπλνδεία ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή θ. Γηάλλε Μάλνπ, 

επηζθεθζήθακε ην Λαηκφ κε ζθνπφ ηελ ζπλάληεζε καο κε ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σξηγψλνπ 

Πξεζπψλ. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Λαηκνχ ε νπνία ιεηηνπξγεί κε εζεινληέο 

θαη κέιε ηνπ ΠΣΠ θαη φπνπ επίζεο ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο. Μέζα απφ 

απηή ηε ζπλάληεζε είρακε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γηα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα δνπιέςνπκε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΠΣΠ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο.  

Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο καο δφζεθε ε επθαηξία λα κηιήζνπκε κε θάπνηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

ρσξηνχ ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είρακε έσο φηνπ απνρσξήζνπκε απφ ηελ πεξηνρή. Έλαο απφ 

απηνχο κάιηζηα πξνζπκνπνηήζεθε λα καο δψζεη ην αγξνηηθφ ηνπ φρεκα γηα λα πάκε ζηα ζχλνξα. Έσο 

εθείλε ηε ζηηγκή δελ είρα ηελ παξακηθξή ηδέα πφζν θνληά ήκαζηαλ. Μέζα ζε ειάρηζηα ιεπηά θηάζακε ζην 

πξψελ θπιάθην πνπ φπσο πιεξνθνξεζήθακε βξίζθεηαη κφιηο 500 κέηξα απφ ηε γείηνλα ρψξα. ηελ 

βνπλνπιαγηά θαηλφηαλ θαζαξά νη «ππξακίδεο» πνπ απνηεινχλ ηελ νξηνζεηηθή γξακκή κεηαμχ Διιάδαο θαη 

ΠΓΓΜ. Ζ αίζζεζε ηνπ λα βξίζθεζαη ηφζν θνληά ζην «ηέινο» ηεο κίαο  ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αξρή 

κίαο άιιεο, κνπ δεκηνπξγνχζε ζπγρξφλσο ελζνπζηαζκφ θαη ξίγνο. Φηάλνληαο ηφζν θνληά γηα πξψηε θνξά 

ζην φξην ηεο εζληθήο κνπ επηθξάηεηαο, ε κφλε κνπ ζθέςε ήηαλ λα πάσ πην πέξα, θάηη πνπ βέβαηα καο 

ηνλίζηεθε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λαηκνχ φηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε, θαζψο κπνξεί λα ήηαλ επηθίλδπλν. 

Μεηά απφ εθείλν ην ζεκείν ζα βξηζθφκαζηαλ ζηελ «γθξίδα δψλε», φπνπ ηα φξηα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ δελ 

είλαη μεθάζαξα. 

 ην ηέινο ηεο επίζθεςεο καο απνθαζίζζεθε λα ρσξηζηνχκε ζε νκάδεο θαη λα επηζθεπηφκαζηε 

δηαδνρηθά ηελ πεξηνρή. Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ΠΣΠ καο είρε ππνζρεζεί φηη ζα  θαιχςεη ηε δηακνλή καο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο καο. Θα κπνξνχζακε λα κέλνπκε ζην θηήξην πνπ δηαζέηεη ην Πνιηηηζηηθφ Σξίγσλν 

ζηνπο εζεινληέο ηνπ. Ζ θ. Gabriela Scheiner καο πξνέηξεςε λα εηδνπνηήζνπκε πξηλ ηελ επφκελε άθημε καο 

ζην Λαηκφ, γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εηνηκαζίεο.  

Ζ επφκελε κνπ επίζθεςε ζην Λαηκφ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ δχν εβδνκάδεο. Μελ έρνληαο 

επηθνηλσλία κε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία βξεζήθακε ζηελ Πξέζπα, απνθάζηζα ρσξίο λα 

εηδνπνηήζσ ηελ δηεπζχληξηα ηνπ ΠΣΠ λα επηζηξέςσ ζηελ πεξηνρή. θνπφο κνπ ήηαλ λα μεθαζαξίζσ ηηο 

πξννπηηθέο πνπ ππήξραλ γηα έξεπλα ζηελ πεξηνρή. Σα πξνζσπηθά κνπ έμνδα δηακνλήο ζα θαιππηφηαλ απφ 

εκέλα ηνλ ίδην, κέλνληαο ζε θάπνην απφ ηα μελνδνρεία ηνπ ρσξηνχ πνπ είρα ήδε εληνπίζεη απφ ηελ πξψηε 

κνπ επίζθεςε.  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο λέαο επίζθεςεο είρα ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζψ θαη λα εμεξεπλήζσ ην 

κέξνο γηα πξψηε θνξά κφλνο κνπ, φπσο επίζεο θαη λα γλσξίζσ θαηλνχξην θφζκν. Ζ πξψηε θνπβέληα πνπ 
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είρα ζε απηή ηελ επίζθεςε ήηαλ κε έλαλ απφ ηνπο μελνδφρνπο ηνπ ρσξηνχ. Σειηθά δελ ζηάζεθε δπλαηφ λα 

κείλσ ζην δηθφ ηνπ μελνδνρείν, θαζψο φπσο κνπ εμήγεζε ην θφζηνο ηεο ζέξκαλζεο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα 

λα ιεηηνπξγεί ην μελνδνρείν ην ρεηκψλα θαη πφζν κάιινλ γηα έλαλ πειάηε. Παξφια απηά είρακε κία 

ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. Τπνζηήξημε φηη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ είλαη θηιηθνί, αιιά απνθεχγνπλ λα κηιάλε 

γηα ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ
17

, θαζψο πνιιέο νηθνγέλεηεο, έραζαλ ηφηε κέιε ηνπο θαη άιινη έθπγαλ θαη 

πέξαζαλ ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Αλ θαη ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο δελ κνπ ήηαλ άγλσζηε, 

θαζψο γλψξηδα ηα φζα ππέθεξε ε πεξηνρή ζηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ θαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, 

αλαξσηήζεθα γηα ηελ χπαξμε ζεκάησλ «ηακπνχ» θαη πσο ζα έπξεπε λα πξνρσξήζσ ζηελ πνξεία ηεο 

έξεπλαο κνπ.  

Μέζα ζηνλ επφκελν κήλα αθνινχζεζαλ κεξηθέο αθφκα νιηγνήκεξεο επηζθέςεηο. Γπζηπρψο ζηάζεθε 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα παξακείλσ έλα ζπλερφκελν δηάζηεκα ζηελ πεξηνρή. Γξνκνιφγηα αζηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε Σεηάξηε κφλν θαη φπσο κνπ είραλ αλαθνηλψζεη ζην μελνδνρείν πνπ 

έκελα, θάζε άββαην εξρφηαλ ζπλήζσο θάπνην νξγαλσκέλν γθξνππ ηνπξηζηψλ θαη γη απηφ ην ιφγν δελ ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα παξακείλσ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ. Δπηπιένλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα 

λνηθηάζσ θάπνην ζπίηη ή δσκάηην, θαζψο θαλείο ηνπιάρηζηνλ εθείλε ηελ πεξίνδν δελ λνίθηαδε. πσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ νη επηινγέο κνπ ήηαλ ειάρηζηεο θαη ηειηθά επέζηξεθα ζηελ πεξηνρή θάζε δεχηεξε εβδνκάδα κε 

ην πξσηλφ ιεσθνξείν απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. Αθνχ δηέκελα δχν κέξεο ζηνλ Λαηκφ, απνρσξνχζα απφ 

ην ρσξηφ κε ηαμί ηελ Παξαζθεπή πάιη γηα ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο φπνπ έπαηξλα ην ιεσθνξείν γηα λα θηάζσ 

ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο πνπ είλαη ν κφληκνο ηφπνο θαηνηθίαο κνπ. 

ε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή κνπ κεηά ηελ δεχηεξε κνπ επίζθεςε ζηνλ Λαηκφ 

έκαζα φηη ηειηθά δελ ζα ππάξρεη θάπνηα ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Σξηγψλνπ Πξεζπψλ. Ζ είδεζε απηή αλ θαη δελ κε απνζάξξπλε απφ ηε ζπλέρηζε ηεο έξεπλάο κνπ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, κε έθαλε λα αλαξσηεζψ πνηα ζα είλαη ηα επφκελα κνπ βήκαηα, θπξίσο σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ κνπ εξσηεκάησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο κνπ ζε απηφ ην ζηάδην απνθάζηζα λα κνηξάζσ ην ρξφλν κνπ ζηελ 

παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σξηγψλνπ κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ρσξηνχ, φπσο θαη λα πξνζπαζήζσ λα γλσξίζσ ηνλ θφζκν ηνπ ρσξηνχ. Σν ΠΣΠ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγάλσλε ζηε βηβιηνζήθε, πξνζέιθπε αξθεηφ λεαξφ θφζκν. Δθηφο απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο, κία ζεηξά απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη «παηρλίδηα» ζπγθέληξσλαλ ηνλ λεαξφ 

θφζκν ηνπ ρσξηνχ ζηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. ε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθαηαιεγφηαλ θαη ε πξνβνιή 

μέλσλ ηαηληψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο κνπ είρα ηελ ηχρε λα  παξαβξεζψ ζε αθηέξσκα γαιιηθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχηαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ γαιιηθνχ ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο.  

Μεγαιχηεξε πξφθιεζε, φπσο ήηαλ κάιινλ θπζηθφ απνηέιεζε ε γλσξηκία κνπ κε ηνλ θφζκν ηεο 

πεξηνρήο. Οη απφπεηξεο γηα ηελ θνηλσληθή κνπ ελζσκάησζε  γηλφηαλ ζπλήζσο κε ηελ παξνπζία κνπ ζε 

ηνπηθφ θαθέ ηεο πεξηνρήο. Σν αξρηθφ θαισζφξηζκα πνπ είρακε ζηελ πξψηε καο νκαδηθή επίζθεςε ζηελ 

                                                 
17

 Ζ άπνςε απηή φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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πεξηνρή, άξρηδε ζηγά, ζηγά λα ην δηαδέρεηαη ε θαρππνςία γηα ηελ παξνπζία κνπ. Ζ πξψηε κνπ γλσξηκία κε 

ηνλ Σάζν, έλα απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία ζα δηακφξθσλα ζην κέιινλ κία θαιή ζρέζε ζα πξέπεη κάιινλ λα 

ραξαθηεξηζηεί επεηζνδηαθή, θαζψο φηαλ ηνπ είπα φηη είκαη θνηηεηήο θαη έρσ έξζεη γηα έξεπλα ζηελ πεξηνρή, 

κνπ επηζήκαλε απζηεξά φηη „„εδώ έρεη κόλν θαζόιηα’’. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξψηεο καο ζπδήηεζεο 

ζρεδφλ ε θάζε κνπ θνπβέληα αληηκεησπηδφηαλ είηε κε θαρππνςία είηε ερζξηθά. Παξφια απηά απφ ηελ 

επφκελε θνξά πνπ ζπλαληεζήθακε ε ζηάζε ηνπ άιιαμε, αληηκεησπίδνληαο ζεηηθά  ηελ έξεπλα κνπ θαη ν 

ίδηνο απνδείρζεθε ζε φιε ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο  έλαο απφ ηνπο πην πξφζπκνπο  ζπλνκηιεηέο κνπ.  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε παξνπζία κνπ κπνξεί λα παξεξκελεπζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί ερζξηθά κε 

νδήγεζε ζην λα πξνζπαζήζσ λα θξαηήζσ «ρακειφ» πξνθίι. Οη γλσξηκίεο πνπ έθαλα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ζηνρεπφκελεο εξσηήζεηο. Κπξίσο κε ελδηέθεξε ε 

παξνπζία κνπ λα κελ αληηκεησπίδεηαη κε θφβν ή θαρππνςία. Παξφια απηά νη ζηηγκέο φπνπ επηθξαηνχζε 

εξεκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο κνπ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο κνπ δεκηνπξγνχζε αλεζπρία θπξίσο σο 

πξνο ηα πνηα ζα είλαη ηα εξεπλεηηθά κνπ βήκαηα ζην κέιινλ.  

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ πξν-εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ ήηαλ αλάκηθηα. Οη 

ζηαζεξνί κνπ ζπλνκηιεηέο θαηά απηή ηε δηάξθεηα δελ μεπεξλνχζαλ ηνπο δχν-ηξεηο θαη αλαξσηηφκνπλ γηα 

ελδερφκελα ιάζε ζηελ πξνζέγγηζε κνπ. Δπηπιένλ φζν γηλφκνπλ γλψζηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηελ 

πεξηνρή, αληηιακβαλφκνπλ φηη ε αληηκεηψπηζε πνπ είρα, νθεηιφηαλ κάιινλ ζην πξνθίι κνπ σο «εξεπλεηή». 

Ζ χπαξμε επίζεο ζεκάησλ «ηακπνχ» φπσο ε ηζηνξία ηνπ εκθπιίνπ, κνπ πξνθάιεζε επηπιένλ αλεζπρία. Οη 

ζθέςεηο κνπ κήπσο δελ πξέπεη λα „„ζθαιίδσ‟‟ «απαγνξεπκέλα» ζέκαηα κε είρε νδεγήζεη ζε κία 

ζηαζηκφηεηα σο πξνο ην κέιινλ ηεο έξεπλα κνπ.  

Οη αλεζπρίεο κνπ απηέο εθθξάζηεθαλ ζηνλ θαζεγεηή κνπ, ν νπνίνο αλαξσηηφηαλ αλ ηειηθά ζα 

ζπλερίζσ. Όζηεξα απφ ζπδήηεζε, απνθαζίζζεθε λα αζρνιεζψ κε ην Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ θαη 

κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ έξεπλα ελφο ηέηνηνπ ζέκαηνο απφ 

ηελ ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο πίζηεπα φηη είρε αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά κεηά απφ 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηλφηαλ αληηιεπηφ φηη ε δεκηνπξγία ελφο δηαζπλνξηαθνχ πάξθνπ θαη φζα πηζαλψο 

ην ζπλνδεχνπλ, κφλν ζεηηθά ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί απφ θφζκν ν νπνίνο επηζπκεί ην «άλνηγκα» 

ησλ ζπλφξσλ κε ηε γεηηνληθή ρψξα. Δπηπιένλ αλέκελα φηη έλα ηέηνην ζέκα δελ ζα αληηκεησπηδφηαλ κε 

θαρππνςία. Ζ έξεπλα πνπ ζα εθπνλνχζα κέζα ζην πξνζερέο θαινθαίξη ηνπ 2012 ζα έπξεπε λα έρεη 

ζηνρεπφκελν ραξαθηήξα ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο κνπ παξακνλήο ζην πεδίν. Γηα ην ιφγν απηφ ήζεια λα 

απνθχγσ θαρχπνπηεο ζπκπεξηθνξέο θαη «εθθσθαληηθέο» ζησπέο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ ησλ 

Πξεζπψλ. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα νρηψ πεξίπνπ κελψλ ήκνπλα γηα πξψηε θνξά ζίγνπξνο θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γηα κία έξεπλα πνπ κε αθειέο ζθεπηηθφ ηελ ζεσξνχζα θαη ηελ πεξίκελα «εχθνιε». 
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 3.2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 Ζ επηινγή ηνπ Λαηκνχ σο κέξνο ηεο εγθαηάζηαζεο κνπ ζην ζηάδην ηεο θχξηαο έξεπλαο 

εμππεξεηνχζε αξθεηέο απφ ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Αξρηθά ε δηακφξθσζε ελφο κηθξνχ 

θνηλσληθνχ θχθινπ πνπ κε γλψξηδαλ ήδε απφ ην ζηάδην ηεο πξν-έξεπλαο, ζα κνπ επέηξεπε λα μεθηλήζσ ην 

λέν ζηάδην ηεο έξεπλαο κνπ, έρνληαο ήδε αλζξψπνπο πνπ ζα γλψξηδαλ ηνλ ιφγν παξνπζίαο κνπ ζηελ 

πεξηνρή θαη ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ γηα εκέλα ζηελ γλσξηκία κνπ κε άιινπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ζηνλ Λαηκφ ζηεγαδφηαλ ηα γξαθεία ησλ δχν ΜΚΟ πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ν Άγηνο Γεξκαλφο ην γεηηνληθφ ρσξηφ απέρεη 

κφιηο δχν ρηιηφκεηξα, απφζηαζε ηελ νπνία ζα κπνξνχζα λα θαιχςσ εχθνια κε ηα πνδηά θαζψο δελ δηέζεηα 

κεηαθνξηθφ κέζν.  

 ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ζα ζπγθαηαιεγφηαλ ε δηελέξγεηα εκη-

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, κε ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ, φπνπ απηφ γηλφηαλ δπλαηφ, κε εθπξφζσπνπο 

επίζεκσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζα γηλφηαλ κέζσ αλεπίζεκσλ ζπλνκηιηψλ. ηελ παξάζεζε απηψλ ησλ 

ζπλνκηιηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ςεπδψλπκα γηα λα πξνζηαηεπηεί ε αλσλπκία ηνπο. Δπηπιένλ ε παξάζεζε 

ζηνηρείσλ γηα ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο αθνξά ζπλήζσο κφλν ηελ θαηαγξαθή ηνπ θχιινπ θαη ηεο ειηθίαο.  Ζ 

θαηαγξαθή πεξηζζφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ, φπσο π.ρ. επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, ελδερνκέλσο λα θαλέξσλε ην 

πξνθίι ηνπ θάζε πιεξνθνξηνδφηε, θαζψο ηα ρσξηά ησλ Πξεζπψλ απνηεινχληαη απφ κεξηθέο δεθάδεο 

θαηνίθσλ θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο φπσο ν Λαηκφο θαη ν Άγηνο Γεξκαλφο απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο 

αλζξψπσλ.  

Οη πξψηεο κνπ ζθέςεηο επηζηξέθνληαο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ην θαινθαίξη ηνπ 2012, κεηά απφ 

αξθεηνχο κήλεο, αθνξνχζαλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα (μάλα-)ζπζηελφκνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο. Αθνινπζψληαο ηελ ζθέςε φηη ε επηηφπηα έξεπλα δελ πεξηιακβάλεη απιά ηελ παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή ζην πεδίν, ν νπνίνο παξαηεξεί θαη θάλεη εξσηήζεηο, αιιά απαηηείηαη ε απφθηεζε εκπηζηνζχλεο 

θαη ε απνδνρή απφ ηνπο εξεπλψκελνπο (Ellen 1998: 102), ζεψξεζα φηη ε ελζσκάησζε κνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα ξφιν, ν νπνίνο ζα έπξεπε λα γίλεηαη θαηαλνεηφο, απφ κία 

πεξηνρή θαη κία θνηλσλία πνπ ήηαλ βέβαηα ζπλεζηζκέλε ζηελ παξνπζία εξεπλεηψλ θαη ε νπνία φπσο ζα 

απνζαθεληζζεί ζε επφκελν θεθάιαην έιεγρε κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα 

παξείρε ζηνπο εξεπλεηέο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα έπξεπε λα αθνινπζεζεί αθφκα θαη κε φζνπο ήδε κε 

γλψξηδαλ, επεηδή εμαηηίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ κνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, κνπ είραλ 

φπσο αληηιήθζεθα πνιχ ζχληνκα, ήδε απνδψζεη ξφιν θαη ελδηαθέξνληα. Γηα θάπνηνπο πνπ ήδε κε 

γλψξηδαλ ε αξρηθή ηνπο εξψηεζε ήηαλ αλ ζα αζρνιεζψ κε ην Πνιηηηζηηθφ Σξίγσλν Πξεζπψλ. Δληνχηνηο κε 

ηελ ηαθηηθή κνπ απηή δελ θαηάθεξλα πάληα λα απνζαθελίζσ  ηελ ηδηφηεηα θαη ην ιφγν ηεο παξνπζίαο κνπ 

ζηελ πεξηνρή.  

  Πξφζεζε κνπ ήηαλ λα εμεγψ κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ιφγνπο παξακνλήο κνπ ζην Λαηκφ, φπσο επίζεο 

λα παξέρσ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα γηλφηαλ, φπσο έιπηδα, ηνπιάρηζηνλ πην θαηαλνεηή ε 
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παξνπζία κνπ ζηελ πεξηνρή. Κηλνχκελνο ζε απηή ηελ ινγηθή ζπζηελφκνπλ σο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Βαιθαληθψλ πνπδψλ ηεο Φιψξηλαο κε ζέκα έξεπλαο ην Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν Πξεζπψλ 

θαη επξχηεξα ηα δηαζπλνξηαθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο. Αξρηθά αξθεηφο θφζκνο θάλεθε λα αληηδξάεη ζεηηθά 

θαη λα κε ελεκεξψλεη γηα ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα, απφ ηε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ζηνλ 

Άγην Αρίιιεην ην 1999 έσο ηε ζπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ηεο ιεθάλεο Πξεζπψλ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ επηζηξνθή κνπ ζηελ Πξέζπα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. πλήζσο κεηά απφ 

θάπνηεο θνπβέληεο ζρεδφλ φινη κε πξνέηξεπαλ λα πάσ λα κηιήζσ κε ηνπο «νηθνιφγνπο», αλαθεξφκελνη 

θπξίσο ζηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ γηα λα κάζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, θαζψο φπσο ηζρπξηδφηαλ 

απηνί ήηαλ νη «εηδηθνί». Με κεγάιε κνπ έθπιεμε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζπλήζσο δελ παξνπζίαδαλ 

θάπνηα πξνζσπηθή άπνςε γηα φζα αθνξνχζαλ ηηο δηαζπλνξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα 

ππάξμνπλ δηθέο κνπ εξσηήζεηο,. Σν γεγνλφο απηφ κε νδήγεζε ζην λα εμεγψ φηη ζα κε ελδηέθεξε επηπιένλ λα 

αθνχζσ θαη ηε γλψκε ηνπο, θαζψο ζα απνηεινχζε επίζεο θνκκάηη ηεο έξεπλαο κνπ. 

 Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχζαλ, νη άλζξσπνη πνπ γλψξηδα, αθνξνχζαλ ηελ νηθνγελεηαθή κνπ 

θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο κνπ. Ο ηφπνο θαηνηθίαο κνπ ζα ηνπο έδηλε φπσο ζα θαηαιάβαηλα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη ζα δηακφξθσλε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη κνπ. Ζ πιεξνθνξία φηη ήκνπλα απφ ηελ Κνδάλε θαη γηα φζνπο επηπιένλ ξσηνχζαλ γηα 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ γνληψλ, ν νπνίνο είλαη ην Σζνηχιη Κνδάλεο αληηκεησπίδνληαλ ζπλήζσο ζεηηθά θαη 

αξθεηέο θνξέο ε απφθξηζε ηνπο ήηαλ „„Α! από εδώ θνληά είζαη’’. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπνπδέο κνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε παλεπηζηήκην ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο κνπ ζρεκάηηδαλ έλα πξνθίι 

θάπνηνπ πνπ δελ είλαη ηφζν μέλνο. Δπηπιένλ ζην άθνπζκα Βαιθαληθέο πνπδέο αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ 

έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θαη ξσηνχζαλ γηα ην ηη καζήκαηα θάλνπκε θαη αλ καζαίλνπκε βαιθαληθέο γιψζζεο.   

 Ζ εθπφλεζε επηηφπηαο έξεπλαο ζε κία νηθεία ή ζρεδφλ νηθεία πεξηνρή παξνπζηάδεη νξηζκέλεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ αληίιεςε φηη ν εξεπλεηήο ιφγσ ηεο εγγχηεηαο πνπ έρεη κε ην πεδίν θαη κε ηνπο 

αλζξψπνπο  κπνξεί λα έρεη κία επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε ακθηζβεηείηαη, θαζψο ην αλ εξγάδεηαη 

θάπνηνο νίθνη δελ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε γισζζηθή επάξθεηα ή έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

κίαο θνηλσλίαο, αιιά πεξηζζφηεξν απφ αλ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα αλάκεζα ζην έξγν 

ηνπ εξεπλεηή θαη ζην έξγν ησλ εξεπλψκελσλ κέζσ ησλ αθεγήζεσλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο (Hastrup 1998). 

Παξφια απηά απηή αθξηβψο ε εγγχηεηα κπνξεί λα πεξηπιέμεη ηελ επηηφπηα έξεπλα θαζψο νη ζπλαλαζηξνθέο 

ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα πξνθχςεη φπσο ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην, φηαλ ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα 

θαηαγξάςεη πξάγκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα εγείξνπλ εζηθά δεηήκαηα. ην πιαίζην απηφ πξέπεη επίζεο 

λα πξνζηεζεί ε δπζθνιία ηνπ γξάθνληα ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο λα αθνινπζήζεη ηελ θνπβέληα κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, φηαλ ζηε ζπδήηεζε πξνέθππηαλ „δεηήκαηα‟ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ σο ηακπνχ. 

  Αθνινπζψληαο ηε ζθέςε φηη ε είζνδνο ζην πεδίν δελ ζπλνδεχεηαη απφ νπδεηεξφηεηα, αιιά απφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζεσξεηηθφ θνξηίν πνπ ρξσκαηίδεη θαη επεξεάδεη ηε δνπιεηά (Cohen 2000), γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη νη εζλνγξαθηθέο  κέζνδνη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή επεξεάδνπλ θαη 
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επεξεάδνληαη απφ ην πεδίν θαη ηα ππνθείκελα ηα φπνηα θαιείηαη απηφο λα εξεπλήζεη. θνπφο ηνπ εξεπλεηή 

δελ είλαη λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε αιήζεηα, αιιά λα απνθαιχςεη ηηο πνιιαπιέο αιήζεηεο πνπ ηνπ 

θαλεξψλνληαη κέζα απφ ηεο δσέο ησλ άιισλ (Emerson 2011). Δληνχηνηο ε «ζθνπηά ηνπ ηζαγελνύο» είλαη 

έλα κόλν κέξνο ηεο εζλνγξαθίαο (Hastrup 1998: 351). Ζ αλζξσπνινγηθή γλψζε „ρηίδεηαη‟ πξνζπαζψληαο λα 

ηνπνζεηήζεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκθξαδφκελα (Hastrup 1998: 351). Ζ εζλνγξαθηθή 

έξεπλα θαη ελ ηέιεη ην εζλνγξαθηθφ θείκελν δελ πεξηέρεη φκσο απιά ηε ζθνπηά ηνπ εξεπλψκελνπ. Ζ 

εγγχηεηα πνπ πξνθχπηεη ζε κία αλζξσπνινγηθή έξεπλα „νίθνη‟ κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξεπλψκελσλ νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ηνλ εξεπλεηή ζην ζπκπέξαζκα φηη  θαη ε δηθή ηνπ ζέαζε, είλαη κία ζέαζε απφ ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε (Μαδηαλνχ 1998: 369). Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνδεηθλχνπλ φηη ν εξεπλεηήο γηα λα κειεηήζεη κία 

θνηλσλία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη «απφζηαζε» απφ ηνπο εξεπλψκελνπο (Μαδηαλνχ 1998: 395). Ζ 

«απφζηαζε» απηή, ηδίσο ε ζπλαηζζεκαηηθή, δελ κπφξεζε αξθεηέο θνξέο λα εμαζθαιηζζεί  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο. Οη ιφγνη πνπ εληνπίδνληαη απφ ηνλ γξάθνληα, νθείινληαη θπξίσο ζε δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο 

αθνξά ηελ απεηξία ηνπ γξάθνληα ζηελ εθπφλεζε εξεπλψλ πεδίνπ. Ο δεχηεξνο ιφγνο θαη ζεκαληηθφηεξνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε πξνζσπηθή γλψκε ηνπ «εξεπλεηή», απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ 

πξνέθππηε απφ ηε δπζθνιία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πεξηνρήο, 

φπσο θαη ε ηθαλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ Πξεζπψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία. Σν γεγνλφο απηφ 

νδήγεζε αξθεηέο θνξέο ηνλ γξάθνληα λα αλαξσηεζεί γηα ηελ αμία ηεο έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ 

Ο ξφινο ηεο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο, ε θαηαλφεζε ηεο απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ε ζρέζε κεηαμχ αλζξσπνιφγσλ θαη θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο δηεξεπλάηαη ζηα 

θείκελα  ηνπ Γηάλλε Μάλνπ (2010) θαη ηνπ Γηψξγνπ Αγγειφπνπινπ (2006). Ζ ζρέζε κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη 

γεγελψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξίαο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη πιεξνθνξηνδφηεο αληηιακβαλφκελνη ηνπο εξεπλεηέο ζαλ ελδηακέζνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ζε επξχηεξν αθξναηήξην πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο (Manos 

2010: 115). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο ζπλήζσο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκάησλ ηεο θάζε κίαο πιεπξάο. 

Χο εθ ηνχηνπ  νη αλζξσπνιφγνη πνπ δηεμάγνπλ έξεπλα αληηκεησπίδνληαη αξθεηέο θνξέο κε θαρππνςία, 

θαζψο ε ακθηζβήηεζε ησλ θπξίαξρσλ απφςεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο εγεκνληθνχο ιφγνπο, κπνξεί  λα 

ηνπο θέξεη „αληηκέησπνπο κε ηνπο ππνζηεξηθηέο απηψλ θαη λα ζεσξεζνχλ σο απεηιή γηα ηελ εζληθή 

ηδενινγία (Manos 2010).  

 πλνςίδνληαο, αλαγλσξίδεηαη φηη ε εζλνγξαθηθή έξεπλα απνηειεί έλα „„πξντφλ‟‟ πνπ παξάγεηαη 

κέζσ ηεο ζρέζεο εξεπλεηή θαη εξεπλψκελσλ, ελψ ζηφρν  απνηειεί ε αλάδεημε  ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο 

ηνπ εξεπλεηή κέζσ ηεο αιιειφδξαζεο ηνπ κε ηνπο εξεπλψκελνπο (Μαδηαλνχ 1998: 400). ηφρνο απηήο ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο είλαη λα απνηειέζεη έλα „πνιπθσληθφ‟ θείκελν. Ζ παξνχζα έξεπλα αλ θαη αληιεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζλνγξαθηθψλ ηεο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο 

„Νηφπηνπο‟ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ, εληνχηνηο ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη 
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πξνζιακβάλνπζεο θαη ηα λνήκαηα πνπ δίλνπλ άηνκα απφ άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζηα εξσηήκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη. Σέινο κέζα απφ ηελ παξάζεζε εζλνγξαθηθψλ παξαδεηγκάησλ φπνπ ππάξρεη θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ γξάθνληνο, επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή κε ιεπηνκέξεηα ζθέςεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

ελδερνκέλσο λα δηακφξθσλαλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηεο 

έξεπλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

4.1. ΓΖΜΟ ΠΡΔΠΧΝ  

      

 

 

 Υάξηεο Γήκνπ Πξεζπψλ πεγή 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/photo_m/florina/prespes/map1_2.jpg  

 

 Ο Γήκνο Πξεζπψλ βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Απνηειείηαη απφ 13 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη 4 θνηλφηεηεο. χκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζηνπο 1851 θαηνίθνπο θαη είλαη απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο θαη πην αξαηνθαηνηθεκέλνπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ζην Λαηκφ. Ο 

Λαηκφο απέρεη 50 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο θαη 55 απφ ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο. Ζ αζηηθή 

ζπγθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κε ιεσθνξείν, εθηειψληαο δχν δξνκνιφγηα θάζε Σεηάξηε. ην ρσξηφ 

βξίζθεηαη αγξνηηθφ ηαηξείν, ην νπνίν ην επηζθέπηεηαη γηαηξφο νξηζκέλεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. Δπίζεο ζην 

Λαηκφ ιεηηνπξγεί Γπκλάζην θαη ιπθεηαθέο ηάμεηο κε πεξίπνπ κεξηθέο δεθάδεο παηδηά. Ζ θχξηα αζρνιία ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ, φπσο θαη γεληθφηεξα ηεο πεξηνρήο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαζνιηψλ. Τπάξρεη αθφκα 

κηθξφο αξηζκφο καγαδηψλ θαη θαηαζηεκάησλ. Σέινο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο αξηζκφο 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/photo_m/florina/prespes/map1_2.jpg
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μελψλσλ θαη κηθξψλ μελνδνρείσλ θαη απηφ έρεη ζπληειέζεη ζηνλ εξρνκφ ελφο ζηαζεξά απμαλφκελνπ 

αξηζκνχ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο.
18

 

Ο Λαηκφο είλαη ην θνληηλφηεξν ρσξηφ ζηα ζχλνξα κεηαμχ Διιάδαο θαη Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο 

Γεκνθξαηίαο Μαθεδνλίαο. Με εμαίξεζε ην ρσξηφ Μειηψλαο θαη ηνλ Άγην Γεξκαλφ πνπ απέρνπλ 1-2 

ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Λαηκφ, ε απφζηαζε ηνπ κε ηα ππφινηπα ρσξηά ηνπ Γήκνπ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε 

ηελ απφζηαζε πνπ ηνλ ρσξίδεη κε ην γεηηνληθφ ρσξηφ ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο, 

ην Νηνχπελη. Ο Λαηκφο κε ην Βξνληεξφ, ην ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα. 

απέρεη πεξηζζφηεξα απφ 20 ρηιηφκεηξα κεηαμχ ηνπο, ελψ ζε αληίζεζε, ε απφζηαζε ηνπ Λαηκνχ κε ην 

γεηηνληθφ ρσξηφ ζηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ ην Νηνχπελη είλαη κφιηο 4 ρηιηφκεηξα. Σα δχν απηά ρσξηά 

ηα έλσλε θαηά ην παξειζφλ έλαο ρσκαηφδξνκνο, φκσο ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεισλείνπ ην 1967 

δελ επηηξέπεη πιένλ ηελ λφκηκε επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ δχν ρψξσλ.  

Πεξπαηψληαο απφ ηελ πιαηεία ηνπ Λαηκνχ ιίγν παξαπάλσ απφ έλα εηθνζάιεπην βξίζθεζαη ζην 

παιαηφ ηεισλείν, θηήξην  πνπ κεηέπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Σν θηήξην απηφ απέρεη 

κφιηο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα ίζσο ½ ρηιηφκεηξν απφ ην αληίζηνηρν θπιάθην ηεο γεηηνληθήο ρψξαο. Σελ 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο κνπ ην θηήξην απηφ ην νπνίν έσο πξηλ κεξηθά ρξφληα ιεηηνπξγνχζε σο ζηξαηησηηθφ 

θπιάθην ήηαλ εγθαηαιεηκκέλν. Δγθαηαιειεηκκέλα είλαη επίζεο θαη ηα ζηξαηησηηθά θπιάθηα ζηελ ζέζε 

Κνχια αιιά θαη ζην ρσξηφ Βξνληεξφ. Σν κφλν θπιάθην πνπ ιεηηνπξγεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή 

είλαη ην θπιάθην ηνπ Λαηκνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ νιηγνκειή θξνπξά. Ζ ζέζε ηνπ Φπιαθίνπ είλαη 

αθξηβψο ζην „„ηέινο‟‟ ηνπ ρσξηνχ, ζηελ αξρή ηνπ ρσκαηφδξνκνπ ν νπνίνο νδεγεί ζηα ζχλνξα κε ηε 

γεηηνληθή ρψξα.  

 

                                                 
18

 Πιεξνθνξίεο φπσο ε ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ κεηαμχ Φιψξηλαο – Πξέζπψλ ελδέρεηαη λα έρνπλ αιιάμεη. 
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   Πξψελ ηεισλείν/θπιάθην ζηα ζχλνξα Διιάδαο – ΠΓΓΜ (πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

 

 

 

Ζ κείσζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ πεξηνρή ζπλδέεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο 

ζπλνξηνθπιαθήο, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε λα ειέγρεη ηελ παξάλνκε δηέιεπζε κεηαλαζηψλ. Ζ παξνπζία 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ απνηειεί θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

θαη ζπλδέεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηνπο θαινθαηξηλνχο 

θαη ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο. Ζ παξνπζία ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ απνηειεί έλα «θνηλφ κπζηηθφ» θαη 

απνθεχγνληαη νη δησθηηθέο πξαθηηθέο ελαληίνλ ηνπο
19

, θαζψο ζεσξνχληαη απαξαίηεηα εξγαηηθά ρέξηα.
20

 Οη 

κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηα γεηηνληθά ρσξηά ηεο αιβαληθήο Πξέζπαο εξγάδνληαη εθηφο 

απφ ην κάδεκα ησλ θαζνιηψλ, είηε εθηειψληαο θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο, είηε ζε άιιεο ηερληθέο δνπιεηέο.  

Καηά ηνλ γπξηζκφ κνπ ζε κία απφ ηηο πξψηεο κνπ επηζθέςεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πξν-εξεπλεηηθνχ 

ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο, έγηλα κάξηπξαο ειέγρνπ ηεο ζπλνξηνθπιαθήο, νη νπνίνη βξήθαλ κέζα ζηνπο επηβάηεο 

                                                 
19

 Παξφκνηεο πξαθηηθέο παξαηεξεί θαη ν Βαζίιεο Νηηζηάθνο ζηα ειιελν-αιβαληθά ζχλνξα ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ (Νηηζηάθνο 

2010: 46) 

20
 Απηφ ην θαζεζηψο βέβαηα κνπ εμήγεζαλ φηη είρε αιιάμεη ιίγν θαηξφ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2012, θαζψο είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο ζπιιήςεηο ζε νξηζκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο νη νπνίνη 

απαζρνινχζαλ παξάλνκνπο κεηαλάζηεο.  
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ηνπ ιεσθνξείνπ δχν άηνκα αιβαληθήο (κάιινλ) θαηαγσγήο, ρσξίο ηα απαξαίηεηα ραξηηά θαη ηα θαηεβάζαλε 

κε ζθνπφ πξνθαλψο ηελ επαλαπξνψζεζε ηνπο ζηε ρψξα ηνπο. 

 Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ, νη θάηνηθνη ησλ Πξεζπψλ 

πεξίκελαλ φηη ζα κπνξέζνπλ επηηέινπο λα επηζθεθζνχλ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο κέζα απφ ην άλνηγκα 

ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ θαη ηεισλείνπ ζην Γήκν ηνπο. Σν θνληηλφηεξν ηεισλείν ζηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ 

Κξπζηαιινπεγή
21

 κέζσ ηνπ νπνίνπ εηζέξρεζαη ζηελ Αιβαλία. πσο κνπ εηπψζεθε απφ νξηζκέλα άηνκα, 

είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα λα επηζθεθζείο ηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο, 

θαζψο αθνχ κπεηο ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα έπεηηα έρεηο ηελ δπλαηφηεηα λα πεξάζεηο ζηελ ΠΓΓΜ κέζσ 

ζπλνξηαθήο ζχλδεζεο ζηελ Αιβαλίαο. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαδξνκήο είλαη φηη κεηψλεηαη ε 

απφζηαζε απφ ην λα πεγαίλνπλ κέζσ ηνπ ηεισλείνπ ηεο Νίθεο ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηελ πφιε ηεο 

Φιψξηλαο. Δλψ ε απφζηαζε κεηαμχ Λαηκνχ θαη Νηνχπελη είλαη κφιηο 4 ρηιηφκεηξα, αλ αθνινπζήζεηο ηελ 

δηαδξνκή κέζσ ηνπ ηεισλείνπ ηεο Νίθεο είλαη 180 ρηιηφκεηξα. Ζ αλαθνίλσζε δεκηνπξγίαο ηεισλεηαθψλ 

ζηαζκψλ ζην Λαηκφ αιιά θαη ζην Βξνληεξφ, πξνηάζεηο νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ θαη επίζεκα κέζσ ησλ 

ζπλαληήζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ κεηαμχ ησλ δεκάξρσλ ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ, δελ έρνπλ 

βξεη πξνο ην παξφλ ην δξφκν ηνπο. 

 

4.2.ΠΡΔΠΑ - ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ   

 Ζ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ απνζπάηαη απφ ην ζψκα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο  θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηνπο εζληθνχο θνξκνχο ησλ λέσλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ  θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Παξφια απηά κε ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηα ζχλνξα ζηελ 

πεξηνρή δελ παξακέλνπλ ζηαζεξά έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1920, φπνπ νη ζπλνξηαθέο γξακκέο 

ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηελ ππνγξαθή δηκεξψλ ζπλζεθψλ αλάκεζα ζηηο δηεθδηθνχκελεο ρψξεο (Myrivili 

2004) .  

Σν ειιεληθφ θξάηνο αληηκέησπν κε ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ησλ «Νέσλ Υσξψλ» αλαπηχζζεη 

κία ζεηξά απφ πνιηηηθέο κε ζθνπφ ηελ «εζληθνπνίεζε» ηνπ ρψξνπ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

μεληθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζιάβηθα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νλνκαζία ρσξηψλ, πφιεσλ, πνηακψλ 

θαη θάζε είδνπο ηνπσλπκίσλ ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε ειιεληθέο νλνκαζίεο. Ζ πξαθηηθή απηή ζα 

αθνινπζεζεί θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ  πξνζσπηθψλ νλνκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, φπνπ ηα 

ζιαβηθά νλφκαηα ζα αληηθαηαζηαζνχλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ειιεληθά (Myrivili 2004).  

 Ζ ελίζρπζε ηεο «ειιεληθφηεηαο» ηεο πεξηνρήο φπσο θαη ζπλνιηθά  ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

ζα γίλεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζρεδφλ ησλ κηζψλ πξνζθχγσλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηνπ 

Πφληνπ. Ζ ζπκβίσζε ησλ παιαηψλ θαηνίθσλ κε ηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο ζα πεξάζεη εληάζεηο, ζηηο 

νπνίεο θαηαιπηηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζνπλ νη πνιηηηθέο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ηε γεσξγηθή 

πνιηηηθή θαη ζηελ παξαρψξεζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζε παιηνχο θαη λένπο θαηνίθνπο. Ζ αλαδηαλνκή ηεο 

                                                 
21

 Ζ Κξπζηαιινπεγή απφ ην 2011 έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ δηεπξπκέλν Γήκν Πξεζπψλ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί πηα δεκνηηθή ελφηεηα 



 29 

γεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπρλά κε δπζκελείο φξνπο  γηα ηνπο „„Νηφπηνπο‟‟, αλ θαη θακία πιεζπζκηαθή 

νκάδα δελ ζεσξήζεη φηη ε αλαδηαλνκή γεο έγηλε κε δίθαην ηξφπν (Myrivili 2004).  

ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε πεξηνρή ηεο ειιεληθήο Πξέζπαο απνηειεί «επηηεξνχκελε δψλε» θαη 

βξίζθεηαη ππφ ζηξαηησηηθφ λφκν.
22

 Οη θάηνηθνη ηεο  θαζψο θαη νη μέλνη πνπ ζέινπλ λα κπνχλε ή λα βγνχλε 

απφ ηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο εηδηθέο θάξηεο αλαγλψξηζεο. Ζ πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε 

επηκέξνπο ηξεηο δψλεο θαη ε θαηάζηαζε απηή ζα ζπλερηζηεί έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 (Myrivili 

2004). ηελ πεξίπησζε ηεο Αιβαλίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψο ηνπ Υφηδα, ηνπνζεηνχληαη ζηα 

αιβαλφ-ειιεληθά ζχλνξα ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη γηα φζνπο ζα επηρεηξνχζαλ λα ηα πεξάζνπλ ππάξρεη ε 

απεηιή φηη ε νηθνγέλεηα ηνπο ζα θπιαθηζηεί θαη ζα βαζαληζηεί. Παξφια απηά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

Πξεζπησηώλ δελ ζα δηαθνπεί εμνινθιήξνπ. Έιιελεο ςαξάδεο ζπλαληηφληαλ κε ηνπο αιβαλνχο 

ζπλαδέξθνπο ηνπο ζην κέζν ηεο ιίκλεο γηα λα αληαιιάμνπλ αγαζά κε ρξήκαηα (Myrivili 2004).  

 Με ηελ θαηάθηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα ε πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ζα πεξηέιζεη 

ζηελ θαηνρή ησλ ηηαιηθψλ δπλάκεσλ έσο ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο ην 1943. Σα ρξφληα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζα αιιάμνπλ ηελ πιεζπζκηαθή ζχζηαζε ηεο πεξηνρήο. Με ην μέζπαζκα ηνπ ειιεληθνχ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, νη ζιαβφθσλνη πιεζπζκνί πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή ζα εληαρζνχλ ζηνλ ΔΛΑ, 

ελψ νη ππφινηπνη ζα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή κε ηελ βνήζεηα ηνπ εζληθνχ ζηξαηνχ. ηελ πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ, φπσο θαη ζηε γεηηνληθή ησλ Κνξέζηησλ ζα εγθαηαζηαζεί ην αξρεγείν ηνπ ΔΛΑ (Κέληξνο 2011). 

Με ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ ε πεξηνρή ζρεδφλ εξεκψλεηαη θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

είηε ζθνηψλεηαη, είηε ζα κεηαθεξζεί ζηελ γεηηνληθή Γηνπγθνζιαβία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Ν.Α. 

Δπξψπεο.  

 Σν 1940 ζηα 17 ρσξηά ηεο Πξέζπαο ν πιεζπζκφο μεπεξλνχζε ηηο 7.000 ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1951 θαηαγξάθνληαη ιηγφηεξνη απφ 1500 θαηνίθνπο (Παπαδφπνπινο 2008). Σε δεθαεηία ηνπ 1950, κεηά ηελ 

εξήκσζε ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ ην ειιεληθφ θξάηνο ζα πάξεη κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ πεξηνρή. Ο απνηθηζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ «εζληθφθξνλεο» Βιάρηθνπο πιεζπζκνχο (Καξαβάο 

2014: 418) απφ ηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν, νη νπνίνη ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ θαη ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε νξηζκέλα ρσξηά ηεο πεξηνρήο (Βξνληεξφ, Καιιηζέα, Πχιε, Άγηνο Γεξκαλφο). Οη 

πιεζπζκνί απηνί ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζπίηηα πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθηεί απφ θφζκν ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ. Δπηπιένλ ζα ηνπο παξαρσξεζνχλ ε ππφινηπε πεξηνπζία φζσλ πηα είραλ 

εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή θαη βξέζεθαλ ζπλήζσο ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Myrivili 2004). Σν 

γεγνλφο απηφ ζα ζπληειέζεη ζηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θαηλνχξησλ θαηνίθσλ θαη ησλ „Νηφπησλ‟.  

 ην ηέινο ηνπ 1959 ε επαλεθθίλεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Γηνπγθνζιαβίαο πνπ είρε μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο 

                                                 
22

 Με ηνλ Νφκν 376/18-12-1936 «πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο νρπξψλ ζέζεσλ, 11 παξακεζφξηνη λνκνί ραξαθηεξίδνληαη σο ακπληηθέο 

πεξηνρέο (Καξαβάο 2014: 383) . Ζ επηηεξνχκελε δψλε αθνξνχζνπζε κία δψλε 1.1212 ρηιηνκέηξσλ κε πιάηνο απφ 5 έσο 100 

ρηιηφκεηξα. Μεζα ζε απηή βξηζθφηαλ εθαηνληάδεο ρσξηά θαη πφιεηο πνπ απφ Θξάθε, Μαθεδνλία, Ήπεξην θαη κέξνο ηεο 

Κέξθπξαο (Λεβίδε 2014: 176). 



 30 

κεζνξηαθήο επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία νξηδφηαλ δεκηνπξγία 12 κεζνξηαθψλ δηαβάζεσλ ζην κήθνο ησλ 

ζπλφξσλ (Υξεζηίδεο 2008: 351), κία απφ ηηο νπνίεο βξηζθφηαλ ζηνλ Λαηκφ. Οη δψδεθα ζπκθσλίεο πνπ 

ππνγξάθεθαλ απνηέιεζαλ ην απόγεην ηεο ειιελνγηνπγθνζιαβηθήο ζπλεξγαζίαο (Καηζάλνο 2013: 45). Ζ 

ζπκθσλία κεζνξηαθήο επηθνηλσλίαο θαηαξγήζεθε ην 1967 απφ ην δηδαθηνξηθφ θαζεζηψο (Υξεζηίδεο 2008: 

352).
23

  

 Σα κέηξα ηεο ηφλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ δελ ζα απνθέξνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο δεθαεηίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ν θφζκνο ζα ζπλερίζεη 

λα εγθαηαιείπεη ηεο πεξηνρή θαηαθεχγνληαο είηε ζε αζηηθά θέληξα είηε ζην εμσηεξηθφ (Myrivili 2004). Οη 

ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα εξγαζία ζηελ πεξηνρή ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο ιφγνπο ζα αθήζνπλ ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο ζηε πεξηνρή. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νινθιεξψλνληαη ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα 

ζηελ πεξηνρή. Σν γεγνλφο απηφ ζα ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή θαη αληίζηνηρα 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θαζνιηνχ (Standring 2009), ε νπνία ηειηθά ζα απνηειέζεη ζρεδφλ 

κνλνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ζηε πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ πξαγκαηνπνηνχληαη δχν αθφκα «απνηθηζκνί». Ο 

πξψηνο αθνξά ηελ είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ παξαλφκσλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρεηαη απφ ηελ Αιβαλία ζηελ 

Διιάδα. Οη Αιβαλνί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιβαληθή 

πιεπξά ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ, αλήθνπλ ζηε ζιαβνκαθεδνληθή κεηνλφηεηα. Δπηπιένλ ζε θάπνηεο απφ 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δεζκνχο ζπγγέλεηαο κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

ρσξηψλ ζηελ ειιεληθή πιεπξά (Myrivili 2004: 233). πσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηελ Διέλε Μπξηβήιε ε 

εηθφλα ηνπ Αιβαλνχ ζηελ πεξηνρή είλαη πνιιαπιή. Ζ εηθφλα πνπ ηνπο απνδίδεηαη κπνξεί λα είλαη απηή ηνπ 

Νηφπηνπ, απηή ηνπ ηθαλνχ εξγάηε, ε αθφκα θαη ηνπ θιέθηε (Myrivil 2004: 237).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο κνπ έγηλε κάξηπξαο φισλ απηψλ ησλ εηθφλσλ. ηελ πξψηε ίζσο 

θνπβέληα πνπ έθαλα γηα ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή, ν Σάζνο, ν νπνίνο αλήθεη ζηνπο 

„Νηφπηνπο‟ κνπ αλέθεξε φηη νη Αιβαλνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πξέζπα δελ είλαη ζαλ ηνπο Αιβαλνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πφιε, ππνζηεξίδνληαο φηη θνηκνχληαη κε ηηο πφξηεο αλνηρηέο. ‘‘Σν πνιύ λα θιέςνπλ θαλέλα 

κήιν’’ αλαθέξεη. Απηή ηελ άπνςε κνπ ηελ αληηθξνχεη ιίγν θαηξφ κεηά ε Βαζηιηθή „Νηφπηα‟ επίζεο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ππάξρεη θφβνο ιφγσ ηεο παξνπζίαο Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή.  Παξφια απηά ε ζεκαζία 

θαη ε αλάγθε ηεο παξνπζίαο ηνπο ππνγξακκίδεηαη απφ έλαλ άιιν θάηνηθν ηεο πεξηνρήο θαζψο ππνζηεξίδεη 

φηη ρσξίο απηνχο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην κάδεκα ησλ θαζνιηψλ.
24

 Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη 

βέβαηα φηη νη νηθνλνκηθέο ηνπο απαηηήζεηο δπζθνιεχνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο θαη 

φηη είλαη πηζαλφλ έλαο Αιβαλφο κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο δνπιεηάο λα έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίδεη 

πεξηζζφηεξα απφ ην θαζαξφ θέξδνο πνπ ζα κείλεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ρσξαθηνχ. 

                                                 
23

 Ζ κεζνξηαθή ζπκθσλία είρε αλαζηαιεί θαη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα έπεηηα απφ δειψζεηο ηεο Γηνπγθνζιαβηθήο πιεπξάο γηα 

χπαξμε „Μαθεδνληθήο‟ κεηνλφηεηαο ζην ειιεληθφ έδαθνο (Υξεζηίδεο 2008: 352) 

24
 Πξηλ ηε καδηθή έιεπζε Αιβαλψλ ζηελ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο Πξέζπαο, ζην κάδεκα ησλ θαζνιηψλ απαζρνινχληαλ Σζηγγάλνη. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπο νθείιεηαη ζην ρακειφηεξν θφζηνο πνπ είρε ε απαζρφιεζε εξγαηψλ απφ ηελ Αιβαλία (Myrivili 2004: 285-

286).  
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Ο δεχηεξνο „„απνηθηζκφο‟‟ νθείιεηαη ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 αξρίδνπλ νη επηζθέςεηο πεξηβαιινληνιφγσλ ζηελ 

πεξηνρή. Ζ παξνπζία ηνπο απηή ζα κνληκνπνηεζεί ην 1991 κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο 

Πξεζπψλ, κίαο Πεξηβαιινληηθήο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο. Οη ζρέζεηο ηεο ΔΠΠ κε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο πέξαζε εληάζεηο ζην μεθίλεκα ηεο, κνινλφηη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνζέθεξε δνπιεηά ζε 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (Myrivili 2004:107). Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ε ΔΠΠ έρεη αλαιάβεη κία 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο 

ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο ζπλεηζθνξά 

ηεο ΔΠΠ απνηειεί ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ 

Πξεζπψλ ην 2000, αιιά θαη ζηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ην γεγνλφο απηφ. 

  

 

4.3.ΠΡΔΠΑ – ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ηελ «θαξδηά» ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ βξίζθνληαη νη δχν ιίκλεο, ε κηθξή 

θαη ε κεγάιε Πξέζπα. Ζ κηθξή Πξέζπα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 47,4ηρκ. απφ ηα νπνία ηα 43,5 αλήθνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηα 4 ζηελ Αιβαλία. Ζ Μεγάιε Πξέζπα κνηξάδεηαη θαη ζηηο 3 ρψξεο θαιχπηνληαο επηθάλεηα 

259,4 ηρκ. κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λα αλήθεη ζηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

(Σα 190 ηρκ βξίζθνληαη ζηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ηα 84,8 ηρκ. ζηελ 

Διιάδα θαη ηα 38,8 ζηελ Αιβαλία). Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο  ησλ ιηκλψλ είλαη 2.519,1 

ηρκ. Οη ιίκλεο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 850κ. ηε Μηθξή Πξέζπα βξίζθνληαη 2 λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Διιάδα, ην Βηδξνλήζη θαη ν Άγηνο Αρίιιεηνο, ελψ ζηε Μεγάιε Πξέζπα βξίζθνληαη επίζεο 2 λεζηά, ην έλα 

ζηελ κεξηά ηεο Αιβαλίαο θαη ην άιιν ζηε κεξηά ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

(ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο 2005).   

Ζ Μεγάιε Πξέζπα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξε ζηάζκε απφ ηελ Μηθξή Πξέζπα (8-9κ). Απηφ 

νθείιεηαη ζηε ξνή ησλ λεξψλ απφ ηε Μεγάιε Πξέζπα πξνο ηε Μηθξή Πξέζπα κέζσ ηνπ θαλαιηνχ ηεο 

Κνχιαο. χκθσλα κε ζξχινπο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, παξαηεξνχληαλ 

άλνδνο θαη θάζνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ λεξψλ ζε πεξηφδνπο κεγάιεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. χκθσλα πάληα κε 

απηνχο ηνπο ζξχινπο ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ πςψζεθε αλεμήγεηα ην 1870 ζηνλ Γαιιν-Γεξκαληθφ πφιεκν, ηελ 

πεξίνδν 1939-1942 θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη ζηελ απφβαζε ηνπ νπέδ ην 1956 (Παξζελφπνπινο, 

Παξζελνπνχινπ & Παξζελνπνχινπ 2009).  

 Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη πξσηίζησο απφ ηελ έληνλε παξνπζία πηελψλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ζχκβνιν ηεο πεξηνρήο. Οη ζεκαληηθφηεξνη πιεζπζκνί αξγπξνπειεθάλσλ παγθνζκίσο 

βξίζθνπλ θαηαθχγην ζηα λεξά ησλ ιηκλψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, κέζσ ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΔΠΠ 

θαη άιισλ νξγαλψζεσλ ν πιεζπζκφο ησλ αξγπξνπειεθάλσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. . Ο αξγπξνπειεθάλνο 

πνπ ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή έρεη πιεζπζκφ πεξίπνπ 1400 δεπγάξηα θαη απνηειεί ην 15%-20% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηά δεπγάξηα ξνδνπειεθάλσλ θαη ιαγγφλαο. Δθηφο απφ ηα 
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πηελά, ζηελ πεξηνρή βξίζθνληαη ιχθνη, αξθνχδεο, δηάθνξα είδε λπρηεξίδσλ φπσο θαη πεηαινχδσλ. 

Δπηπιένλ ζηα λεξά ηεο πεξηνρήο δνχλε δηάθνξα είδε ςαξηψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο 

βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο είηε απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε ρψξαο, είηε απφ δηεζλείο 

ζπλζήθεο ηηο νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη νη 3 ρψξεο.
25

 ην ειιεληθφ θνκκάηη απφ ην 1974 ε πεξηνρή έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο εζληθφο δξπκφο, ελψ απφ ην 2009 σο εζληθφ πάξθν. ηελ Αιβαλία ε αληίζηνηρε πεξηνρή 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εζληθφ πάξθν απφ ην 1999, ελψ ζηελ «θνηιάδα ησλ πξεζπψλ» ζηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, δχν 

απφ ηηο νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Δζληθά Πάξθα (Standring 2009).  

 Ζ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ αλαθεξχρζεθε ην 1974 κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, σο Δζληθφο Γξπκφο, ελψ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην Κνηλνηηθφ Γηθαην σο έλαο ηφπνο εμαηξεηηθήο θπζηθήο νκνξθηάο, ζαλ κία πεξηνρή 

εκαληηθή γηα ηα Πηελά θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ειιεληθή ιίζηα ηνπ  δηθηπνχ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ Natura 2000 (Εάτθνο 2007). Καιχπηεη κία επηθάλεηα 194,70 ηρκ. κε ηελ  ιίκλε Μηθξή Πξέζπα λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη απφ ην 1975  ζηε ζπλζήθε Ramsar
26

 γηα ηνπο πγξνηφπνπο. Σν 2009 κε δηππνπξγηθή 

απφθαζε ηδξχεηαη ην Δζληθφ Πάξθν Πξεζπψλ. Δπίζεο ε Διιάδα έρεη θάλεη αίηεζε γηα ηελ έληαμε θαη ηεο 

ιίκλεο Μεγάιεο Πξέζπαο ζηε ζπλζήθε Ramsar. Δληφο ηνπ νξίνπ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ησλ Πξεζπψλ 

θαζνξίδνληαη Εψλεο Πξνζηαζίαο, Εψλε Οηθναλάπηπμεο θαη πεξηνρέο θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ.
27

 Οη δψλεο ηνπ 

Δζληθνχ Πάξθνπ ησλ Πξεζπψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία είλαη: Ζ δψλε Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 

Ζ δψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ε δψλε νηθναλάπηπμεο. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ηνπ Πάξθνπ 

Πξεζπψλ είλαη ν Φνξέαο Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ.
28

 

                                                 
25

 Ζ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Παξφια απηά φπσο επηζεκαίλεηαη απφ 

ηνλ Νίθν Εατθν (2007) ε χπαξμε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιίδεη απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία.  

26
 Ζ ζπλζήθε RAMSAR πηνζεηήζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1971 ζηελ πφιε Ρακζάξ ηνπ Ηξάλ. Δίλαη κία δηαθπβεξλεηηθή 

δηεζλήο ζπλζήθε πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ. Ζ θχξηα επσλπκία ηεο ζπλζήθεο είλαη 

„πλζήθε γηα ηνπο Τγξνηφπνπο. Γηεζλνχο εκαζίαο θαη θπξίσο φζνπο απνηεινχλ Βηφηνπν γηα Παξπδάηηα  Πνπιηά‟, 

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηνπο πγξνηφπνπο πνπ θηινμελνχλ παξπδάηηα πνπιηά. ήκεξα ε ζπλζήθε έρεη δηεπξπλζεί 

πεξηιακβάλνληαο φινπο ηνπο πγξνηφπνπο πνπ ζεσξνχληαη δηεζλνχο ζεκαζίαο.  Ζ ζπλζήθε ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1975. γηα 

πεξηζζφηεξα βι.http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-36%5E16849_4000_0__  

27
 ηε Εψλε Απφιπηεο Πξνζηαζίαο απαγνξεχεηαη θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πέξα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. ηε Εψλε 

Β απαγνξεχεηαη ε δφκεζε, ε ζπιινγή θαξπψλ, θπηψλ, βνιβψλ, λενζζψλ, θσιηψλ, ην θπλήγη, νη θπηεχζεηο μεληθψλ εηδψλ. ε 

απηή ηε δψλε πέξα απφ ηηο απαγνξεχζεηο, επηηξέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ε βφζθεζε, ε αιηεία ζε νξηζκέλνπο αιηείο κε 

εηδηθή άδεηα, ε βφζθεζε, ε επίζθεςε, ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ, θ.α. ηε Εψλε ΟΗΚ. Πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο, 

επηηξέπεηαη ε δφκεζε θαη ε θαηνηθία κε ηνλ φξν λα αθνινπζείηαη ε ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. Δπηηξέπνληαη επίζεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε θαιιηέξγεηα θαη ην θπλήγη θαη ε αλέγεξζε μελψλσλ νξηζκέλνπ φγθνπ θιηλψλ. ηελ πεξηνρή 

πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, ηνπία ή ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ, αλάινγά κε ηελ πεξηνρή απαγνξεχεηαη πιεζψξα 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, εθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, θαιιηέξγεηα ζε ήδε θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο, κηθξέο 

δηεπθνιχλζεηο ζε επηζθέπηεο, θ.α. γηα πεξηζζφηεξα βι. ΦΔΚ 302/Γ/23.07.2009 Απφθαζε 28651 

28
 Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ ιεηηνπξγεί απφ ην 2003 θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο εληφο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ 

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-36%5E16849_4000_0__
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ - ΔΘΝΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ - ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ  

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα επηρεηξεζεί λα πεξηγξαθεί ε πνξεία ηεο έξεπλαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην πεδίν 

ηεο έξεπλαο. Σα εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζην λα αλαδείμνπλ ηηο πξνζιήςεηο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ην ζχλνξν θαη ηε δηαβίσζε ηνπο ζηε κεζφξην, πεξηγξάθνληαο φςεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γξάθνληα επί ηνπ πεδίνπ. 

πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Kirsten Hastrup ‘‘γλσξίδνπκε’’ ηνλ θνηλσληθό ρώξν κόλν σο 

ζπκκεηέρνληεο κε θεληξηθή ηε δηθή καο ζθνπηά (Hastrup 1998: 350). Δληνχηνηο ζθνπφο ησλ παξαδεηγκάησλ 

δελ είλαη ε απνηχπσζε ηεο „„πξαγκαηηθφηεηαο‟‟, θαζψο κε ηε ζπγγξαθή ελφο εζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ δελ 

κπνξεί λα απνδνζεί ε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή (Hastrup 1998: 354). Μέζσ ησλ εξκελεπηηθψλ 

ελνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ ην θάζε έλα απφ ηα εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα επηρεηξείηαη ε άξζξσζε 

αλζξσπνινγηθήο γλψζεο κέζα απφ „ζπλνκηιία‟ κε αλάινγα εζλνγξαθηθά θείκελα, θαζψο νη εζλνγξαθίεο 

πνπ παξάγνληαη πεξηέρνπλ πάληα ηηο πξνγελέζηεξεο (Hastrup 1998: 357). Δπηπιένλ ζηφρεπζε απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα θαηαγξαθεί φρη κφλν απηφ πνπ ιέγεηαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο, αιιά θαη απηφ πνπ 

ιέγεηαη γηα ηνλ εξεπλεηή (Copans 2004: 65). πσο ζα γίλεη αληηιεπηφ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, ε ξνή 

ηεο έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο παξνπζίαο ζε κεγάιν κέξνο ηεο δελ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εξεπλεηή, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλψκελνπο, νη νπνίνη επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξν έιεγρν ζηελ 

παξαρψξεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη ηνπηθήο γλψζεο.  

πλνςίδνληαο, ν εξεπλεηήο είλαη θαη ν ίδηνο πξντφλ ηνπ πεδίνπ (Copans 2004: 23) θαη ε απηφ-

αλάιπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ „„ζπλνκηιία‟‟ αλάινγσλ εζλνγξαθηθψλ ή ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζηνρεχεη  ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ κία έξεπλα πνπ αλ θαη ηα εξεπλεηηθά βήκαηα θαη νη κέζνδνη αλαδεηθλχνπλ 

ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο, ε επεμεξγαζία ηεο ζε θείκελν ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο κε ηελ πξνεγνχκελε εζλνγξαθηθή θαη ζπλνιηθά επηζηεκνληθή γλψζε.  

 

                                                                                                                                                                                
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κε θξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη ηνπηθνί θνξείο 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηε Ννκαξρία Φιψξηλαο, ην Γήκν Πξεζπψλ θαη ηνλ Αγξνηηθφ θαη Αιηεπηηθφ πλεηαηξηζκφ Πξεζπψλ. Απφ 

ην 2008 έρεη πξνζιεθζεί επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιείηαη είηε ζηα 3 θέληξα πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ν 

Φνξέαο ζηνλ Άγην Γεξκαλφ, φπνπ βξίζθνληαη θαη ε γξακκαηεία θαη ηα γξαθεία ηνπ θνξέα, ζηελ Πχιε θαη ζην Βξνληεξφ. Δπίζεο 

απαζρνινχληαη θχιαθεο νη νπνίνη έρνπλ κέζα ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπο ηελ απνηξνπή παξαλφκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ρψξν ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (Standring 2009).  

Ο Φνξέαο αλ θαη απνηειεί έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζηελ αληίιεςε πνιιψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ΔΠΠ. Αθφκα θαη ζήκεξα αξθεηνί απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο απνθαινχλ φζνπο εξγάδνληαη ζηελ ΔΠΠ 

θαη ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο σο „„Οηθνιφγνπο‟‟. 
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5.2.1 ΒΡΑΓΗΝΖ ΔΞΟΓΟ ΣΟΝ ΛΑΗΜΟ 

 ρεδφλ δπφκηζη εβδνκάδεο απφ ηελ άθημε κνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ είρα ηελ ραξά ηεο 

επίζθεςεο δχν θίισλ κνπ απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο κνπ ηελ Κνδάλε. Ζ άθημε ηνπο κνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζθεθζψ κε απηνθίλεην φια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο λα κπνξέζσ λα 

απνιαχζσ κία θαινθαηξηλή βξαδηά ζηελ πεξηνρή. Σν γεγνλφο απηφ ζα κνπ πξνζέθεξε κία επηπιένλ 

«εηθφλα» ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ είρα θαηαθέξεη παξά κφλν κία θνξά λα 

έρσ κία βξαδηλή έμνδν ζην ρσξηφ πξνζθαιεζκέλνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ μελνδνρείνπ ζην νπνίν δηέκελα 

ηηο πξψηεο ηξεηο εβδνκάδεο.  

Σν βξάδπ ηεο εηθνζηήο δεπηέξαο Ηνπιίνπ, κεηά απφ κία ζχληνκε βφιηα ζηα θνληηλά ρσξηά πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ Λαηκφ
29

, ηειηθά θαηαιήμακε ζην καγαδί ηνπ Κψζηα ζηνλ Λαηκφ, ην νπνίν εθείλε ηελ ψξα 

φπσο αλαθαιχςακε ήηαλ ε κνλαδηθή καο επηινγή. Ζ ψξα ήηαλε ζρεδφλ 1:00 κεηά ηα κεζάλπρηα θαη 

θαζίζακε γηα έλα πνηφ, ην ηειεπηαίν πνπ ζα έπηλα καδί κε ηνπο θίινπο κνπ, θαζψο ηελ επνκέλε κέξα, ζα 

επηζηξέθαλε ζηε Κνδάλε. ην καγαδί ππήξραλε ιίγεο παξέεο, αιιά απηφ δελ καο απνζάξξπλε θαζψο ε 

ελαιιαθηηθή επηινγή ζα ήηαλ ε επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Καζίζακε θαη παξαγγείιακε κία ξεηζίλα πνπ 

κέζα ζε ιίγε ψξα έγηλε δεχηεξε. Καζψο πεξλνχζε ε ψξα ζην καγαδί κείλακε 7-8 άηνκα θαη ν ηδηνθηήηεο 

ηνπ καγαδηνχ. Με ηνπο θίινπο κνπ θαζφκαζηαλ ζε έλα ηξαπέδη κε απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ απφ ην κπαξ. 

ηελ άθξε ηνπ κπαξ θαζφηαλε 2 άηνκα, ηα νπνία θαηλφηαλ λα είλαη ζπλνκήιηθνη καο, έρνληαο αλαιάβεη ην 

ρξένο ηεο επηινγήο ηεο κνπζηθήο ηνπ καγαδηνχ.  

Σα ηξαγνχδηα πνπ αθνπγφηαλε αλήθαλε θαηά θχξην ιφγν ζηελ «έληερλε ειιεληθή ζθελή», γεγνλφο 

πνπ έθαλε ηελ αηκφζθαηξα επράξηζηε κάιινλ γηα φινπο, θαζψο κεηά απφ αξθεηή ψξα ζην άθνπζκα 

ηξαγνπδηψλ ηνπ Θαλάζε Παπαθσλζηαληίλνπ, Μάιακα, Παπάδνγινπ, ηα επηθσλήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ην 

ςηζχξηζκα ησλ ζηίρσλ καο έθεξε φινπο ζε κία θαηάζηαζε φπνπ αλ θαη άγλσζηνη κεηαμχ καο, γηλφκαζηαλ 

κία παξέα. Μέζα ζε ιίγε ψξα θαηαθέξακε θαη ζπκκεηείρακε ζηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηψλ. Ζ επηινγή 

ηξαγνπδηψλ απφ ηελ κεξηά κνπ, έθαλε ηα δχν άηνκα πνπ εθηεινχζαλε ρξέε DJ λα επηδνθηκάδνπλε ηηο 

επηινγέο κνπ. Σν θέθη παξέκελε θαη θαλέλαο απφ φζνπο ήκαζηαλ ζην καγαδί δελ θαηλφηαλ φηη ήηαλ 

πξφζπκνο λα απνρσξήζεη. Ζ ψξα ζπλέρηδε λα πεξλάεη ηδηαίηεξα επράξηζηα θαη ζην καγαδί παξακέλακε ηα 

ίδηα 7-8 άηνκα πνπ αλ θαη άγλσζηνη αξρηθά, ηψξα αληαιιάζακε θνπβέληεο πνπ αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν 

ηελ επηινγή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ. Αλ θαη νη ξεηζίλεο είραλε γεκίζεη ην ηξαπέδη καο, εθείλν ην βξάδπ δελ 

είρα ηδηαίηεξε φξεμε, θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζα λα πσ γηα ηνπο θίινπο θαη κάιινλ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ζακψλεο ηνπ καγαδηνχ.  

Κάπνηα ζηηγκή ην ξεπεξηφξην άιιαμε θαη αθνχζηεθαλ ηξαγνχδηα, ηα νπνία ήηαλ είηε ζέξβηθα, είηε 

«ζιαβνκαθεδνληθά»
30

, θάηη πνπ δπζηπρψο δελ κπνξνχζα λα δηαθξίλσ. Σν θέθη θαλελφο δελ πεξηνξίζηεθε 

θαη ε έληαζε ζηα ερεία δπλάκσλε, αλ θαη ήηαλε πεξαζκέλεο ηέζζεξηο. Μεηά απφ ιίγε ψξα αθνχγεηαη έλα 

                                                 
29

 Άγην Γεξκαλφ, Πιαηχ, Καιιηζέα. 

30
 Αλαθέξνκαη ζηε γιψζζα ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο 
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γλσζηφ κνπ ηξαγνχδη απφ έλα ακεξηθάληθν ζπγθξφηεκα, ηνπο νπνίνπο  είρα παξαθνινπζήζεη πεξίπνπ έλα 

ρξφλν πξηλ ζε ζπλαπιία ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ κνπζηθή ηνπο, έλα ακάγαικα απφ ξνθ, παλθ, βαιθαληθή 

κνπζηθή, θαη κε ζπλδπαζκφ ζέξβηθσλ θαη αγγιηθψλ ζηνίρσλ έδσζε ην έλαπζκα ζην έλα απφ ηα παηδηά λα 

δπλακψζεη επηπιένλ ηε κνπζηθή. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ην ηξαγνχδη θάλσ λφεκα ζην έλαλ απφ ηνπο δχν λα 

βάιεη ακέζσο κεηά έλα ηξαγνχδη απφ ην ίδην ζπγθξφηεκα, αιιά κνπ απαληάεη αξλεηηθά θαη μαλαγπξίδεη ην 

ξεπεξηφξην ζε ειιεληθά.  

- „„Σνπο έρσ δεη δσληαλά ζηε Θεζζαινλίθε, γη απηό ζνπ δήηεζα ην ηξαγνύδη‟‟ ηνπ θσλάδσ, 

- ‘‘Δγώ ηνπο έρσ δεη 3 θνξέο’’ κνπ απαληάεη. 

Αλ θαη δελ κνπ έθαλε ηε ράξε ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπλέρηδε λα βάδεη αθνινπζνχζαλ ην πξνεγνχκελν ειιεληθφ 

ξεπεξηφξην θαη ε δηάζεζε θαλελφο δελ επεξεάζηεθε αξλεηηθά.  

Ζ ψξα ζπλέρηδε λα πεξλάεη επράξηζηα, αθξηβψο φπσο θαη πξηλ θαη θάπνηα ζηηγκή αθνχσ ην ηξαγνχδη 

πνπ είρα παξαγγείιεη ιίγε ψξα πξηλ. Σνλ επραξίζηεζα κε λφεκα θαη άξρηδα λα απνιακβάλσ ηελ κνπζηθή 

ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ν άιινο λεαξφο άλδξαο απφ ηνπο δχν, ξψηεζε πσο θαη ην έβαιε ην ηξαγνχδη θαη απηφο 

έδεημε πξνο ην κέξνο κνπ. Δθείλε ηε ζηηγκή ν άιινο άλδξαο,  επηδνθηκάδνληαο ηελ επηινγή κνπ, κνπ θάλεη 

ζήκα κε ην ρέξη. Πηα είρα ζεσξήζεη φηη ήηαλ  ε ψξα πνπ ζα κπνξνχζα λα πάσ ζηελ παξέα ηνπο λα 

κηιήζνπκε θαη γηαηί φρη λα κπνξέζσ λα επηιέμσ ν ίδηνο θάπνην ηξαγνχδη. εθψλνκαη απφ ην ηξαπέδη πνπ 

θαζφκνπλα κε ηνπο θίινπο κνπ θαη πιεζηάδσ ζην κπαξ, γηα λα γλσξηζηψ κε ηα παηδηά. Ο έλαο νλνκαδφηαλ 

Γηψξγνο θαη ν άιινο Νίθνο. Με ξσηάλε απφ πνχ είκαη γηαηί δελ κε είραλε δεη μαλά. Σνπο αλαθέξσ φηη είκαη 

θνηηεηήο θαη έρσ έξζεη ζην ρσξηφ γηα λα εθπιεξψζσ ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ε νπνία έρεη ζρέζε κε 

ηηο πξνζπάζεηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή. Γπζηπρψο κε ην άθνπζκα απηφ ε ζηάζε ηνπ 

Γηψξγνπ αιιάδεη ακέζσο θαη κνπ ιέεη  „„αλ ζέιεηο λα κηιήζνπκε γηα κνπζηθή σξαία, άκα ζέιεηο λα κηιήζνπκε 

γηα θάηη άιιν, αο ην αθήζνπκε θαιύηεξα‟‟. Απφ κέζα κνπ ληψζσ κία έθδειε ακεραλία θαζψο ην θηιηθφ 

θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κεηαμχ καο κέζα ζε ιίγεο ψξεο, ζε κία κφιηο ζηηγκή κεηά ηε γλσξηκία καο 

κεηαιιάρζεθε ζε  ερζξηθή ζηάζε απέλαληη κνπ. „„ Γηαηί έρεηο έξζεη ;… πνηνο ζε  έζηεηιε ;… γηαηί ην θάλεηο 

απηό ;… ηη ζα θεξδίζεηο ;…‟‟, ήηαλ νη θνπβέληεο πνπ γηα αξθεηά ιεπηά αθφκα κνπ απεχζπλε ν Γηψξγνο. Αλ 

θαη είρα αληηκεησπίζεη ήδε αξθεηέο θνξέο θαρππνςία απφ άηνκα πνπ είρα κηιήζεη σο εθείλν ην ζηάδην ηεο 

έξεπλαο κνπ, ήηαλ σζηφζν ε πξψηε θνξά πνπ θάπνηνο κνπ εμέθξαδε κε απηήλ ηελ ζηάζε ηελ άπνςε ηνπ. 

Ίζσο ην πνηφ λα έπαηδε ξφιν ζηηο θνπβέληεο ηνπ Γηψξγνπ απέλαληη κνπ, ίζσο θαη φρη, ε αιήζεηα ήηαλ φκσο 

φηη γηα αξθεηή ψξα πνπ κηινχζα κε ηνλ Γηψξγν θαη ην Νίθν έλησζα λα απνινγνχκαη γηα ηελ παξνπζία κνπ 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνπ  ζηε πεξηνρή.  

 Ο Γηψξγνο κνπ αλαθέξεη φηη θαη απηφο θαη ν παηέξαο θαη ν παππνχο είλαη Πξεζπηψηεο, ελψ ν Νίθνο 

είλαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα θαη δνπιεχεη ζην Γηψξγν. Ο Νίθνο παίξλεη ζηε ζπλέρεηα ην ιφγν θαη κνπ 

απεπζχλεηαη  

- „„κε κε βιέπεηο πνπ κηιάσ έηζη ηα ειιεληθά, από ηελ Αιβαλία είκαη… «ληόπηνο είκαη»…‟‟, εζύ είζαη 

«ληόπηνο» ; 

- Όρη…. απαληάσ 
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- Ση είζαη ; πόληηνο…; κε ξσηάεη ν Νίθνο θαη μεζπάλε ζε γέιηα θαη νη δχν. Πξηλ πξνιάβσ λα δψζσ θάπνηα 

απάληεζε, ν Γηψξγνο άξρηζε λα κε ξσηάεη μαλά γηα ηελ έξεπλα κνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο «απνινγίαο» κνπ 

φπσο ηελ έλησζα, ν Νίθνο θάλεθε πην δηαιιαθηηθφο φζε ψξα πξνζπαζνχζα λα εμεγήζσ ζην Γηψξγν φηη ε 

παξνπζία κνπ ζηελ πεξηνρή εμππεξεηνχζε απνθιεηζηηθά ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο πνπ είρα αλαιάβεη. Δλψ 

αλά δηαζηήκαηα θαηλφηαλ φηη ν Γηψξγνο απνδερφηαλ ηα φζα ηνπ έιεγα, ζπλέρηδαλ λα ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα κε ακθηζβεηεί. ε θάπνηα ζηηγκή κνπ αλαθέξεη γηα κία δεκνζηνγξάθν πνπ είρε έξζεη 

πξηλ θάπνην θαηξφ ζηελ πεξηνρή θαη παξνπζίαζε απηά πνπ ήζειε απηή λα παξνπζηάζεη, φρη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο κνπ ηφληδε ραξαθηεξηζηηθά. Ο Γηψξγνο κνπ επηζήκαηλε „„ε πξαγκαηηθή πξέζπα δελ 

είλαη απηή πνπ βιέπεηο… λα πξνζέρεηο κε πνηνπο κηιάο… πξέπεη λα γξάςεηο γηα ηελ «αιεζηλή πξέζπα»… ην 

αληέρεη ε θαξδηά ζνπ λα πεη ηελ αιήζεηα; Μεηά απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα, ηα νπνία κνπ θάλεθαλ πξαγκαηηθά 

αηψλεο, πξνζπαζψληαο λα αλαινγηζηψ ην «βάξνο» ηεο επζχλεο πνπ κνπ αλαινγνχζε θαη ηεο αιήζεηαο πνπ 

πεξίκελα λα κνπ παξαρσξεζεί, απάληεζα ‘‘δελ ζα πσ ςέκαηα’’.  

ηε ζπλέρεηα ηεο θνπβέληαο πνπ είρακε, Ο Γηψξγνο κίιεζε ζρεδφλ γηα ηα πάληα θαη γηα φινπο. Σελ 

πεξηζζφηεξε ψξα δελ ζηακαηνχζε λα θαηεγνξεί θπξίσο ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Απηή ήηαλ ίζσο ε πξψηε θνξά πνπ αλαξσηηφκνπλ κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζα λα ηα 

θαηαγξάςσ φζα άθνπγα θαη αλ δενληνινγηθά επηηξεπφηαλ θάηη ηέηνην. Ζ ψξα πήγαηλε 5 θαη κεηά 6 αιιά 

ζπλερίδακε λα κηιάκε.  

Κάπνηα ζηηγκή αθήζαλε ην ηξαπέδη θαη νη θίινη κνπ θαη ήξζαλε ζην κπαξ φπνπ φζνη είρακε 

παξακείλεη ζην καγαδί, αξρίζακε λα κηιάκε γηα άιια πξάγκαηα, φπσο ην πφζν απνδνηηθή είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ θαζνιηνχ. Ζ ψξα πξέπεη λα ήηαλε πεξαζκέλεο 6. Ο Γηψξγνο θαη ν Νίθνο κνπ πξφηεηλαλ λα 

πάκε ην επφκελν πξσί, δειαδή κεηά απφ ιίγεο ψξεο, γηα ςάξεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζίζνπκε θάπνπ γηα 

λα κηιήζνπκε.  Ζ ραξά κνπ ήηαλ κεγάιε, θαζψο έλησζα φηη ζα αλαθάιππηα ηελ «πξαγκαηηθή Πξέζπα» ηνπ 

Γηψξγνπ. Παξφια απηά ηε ραξά κνπ απηή ηελ κεηξίαδε ην γεγνλφο φηη κνπ είρε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο 

απφ ηνλ Γηψξγν φηη ηνλ είραλε ζπιιάβεη ζην παξειζφλ επεηδή δελ είρε άδεηα ςαξέκαηνο. Γελ ήκνπλα 

ζίγνπξνο ζην ηη ζα έθαλα, θαζψο θνβφκνπλα κήπσο επαλαιεθζεί ην ίδην πξάγκα, αιιά απηή ηε θνξά θαη κε 

εκέλα ζχλεξγν.  

Αθνχ ραηξεηεζήθακε θαη αθήζακε επηηέινπο ηνλ ηδηνθηήηε λα θιείζεη ην καγαδί ηνπ, επηζηξέςακε 

ζην μελνδνρείν κε ηνπο θίινπο κνπ. Ο Γηψξγνο κνπ είρε πεη λα ηνλ πάξσ θαηά ηηο 9 κε 10 ηειέθσλν, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θνηκεζνχκε ιίγεο ψξεο. Γπξίδνληαο ζην μελνδνρείν έθαλα κία πξφρεηξε θαηαγξαθή φζσλ 

ζπλέβεζαλ ηηο ηειεπηαίεο ψξεο θαη έιπηδα φηη ζα κπνξνχζα λα θνηκεζψ πξηλ ηελ πξσηλή καο ζπλάληεζε. 

Αθνχ απνδείρζεθε αλψθειε ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα λα θιείζσ ηα κάηηα κνπ, έζησ θαη ιίγα ιεπηά, 

έκεηλα μχπληνο πεξηκέλνληαο λα έξζεη ε ψξα λα ζπλαληεζψ κε ηα παηδηά. Δλψ απνραηξέηεζα ηνπο θίινπο 

κνπ πνπ κεηά απφ ιίγεο ψξεο επηζηξέςαλε ζηελ Κνδάλε, πήξα ηειέθσλν ην Γηψξγν. Μνπ απάληεζε αιιά 

κε παξαθάιεζε λα ηνλ πάξσ πην κεηά, γηα λα κπνξέζεη λα θνηκεζεί ιίγν αθφκα. Σειηθά ην επφκελν 

ηειέθσλν ην έθαλα λσξίο ην βξάδπ. Παξφια απηά ζην ηειέθσλν ηνπ Γηψξγνπ κνπ απάληεζε κία λεαξή 

θνπέια, ε νπνία κνπ είπε πσο είλαη μαδέξθε ηνπ θαη κνπ είπε φηη ν Γηψξγνο „„δελ είλαη εθεί‟‟. Με ηε ζεηξά 
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κνπ, ηελ παξαθάιεζα λα ηνπ πεη φηη είκαη ν Αλδξέαο πνπ γλψξηζε ρζεο ην βξάδπ θαη φπνηε βξεη ρξφλν λα κε 

πάξεη ηειέθσλν. Παξφια απηά δελ μαλάθνπζα λέα απφ ηνλ Γηψξγν, νχηε ηνλ είδα θαηά ην επφκελν 

δηάζηεκα πνπ ήκνπλα ζηελ πεξηνρή. Σν Νίθν ηνλ ζπλάληεζα ιίγεο κέξεο κεηά ζηε Καιιηζέα, ζην παλεγχξη, 

φπνπ φκσο απιά ραηξεηεζήθακε.  

 

5.2.1.1 Προζλήυεις ηης παροσζίας μοσ ζηην περιοτή –δεονηολογικά ζηηήμαηα και όρια καηαγραθής 

Ζ παξάζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εζλνγξαθηθνχ παξαδείγκαηνο εκπεξηέρεη δχν θπξίαξρα δεηήκαηα 

πνπ αλέθππηαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. Σν πξψην απφ απηά αθνξά ην πψο 

πξνζειάκβαλαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, φρη κφλν ηελ παξνπζία κνπ ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ην ζέκα ηεο 

έξεπλαο κνπ. Ζ γλσξηκία κνπ κε ην Γηψξγν θαη ην Νίθν αλ θαη πην «επεηζνδηαθή» απφ ηηο πεξηζζφηεξεο πνπ 

είρα ζην παξειζφλ θαη ζα είρα ζην κέιινλ ζην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαλεξψλεη ηελ 

θαρππνςία θαη δπζπηζηία κε ηελ νπνία κπνξεί λα βξεζεί αληηκέησπνο έλαο εξεπλεηήο ζε έλαλ ρψξν φπνπ ε 

ιέμε «έξεπλα» θαη «εξεπλεηήο» κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

εξεπλψκελνπο. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Γηάλλε Μάλν ε αιιειεπίδξαζε αλζξσπνιφγσλ θαη ησλ 

γεγελψλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο „πάιε εμνπζίαο‟ αλαθνξηθά κε ην πνηνο ζα ειέγμεη ηελ εξκελεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Manos 2012: 10). πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Γηψξγν ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ζα 

πξέπεη λα πξνζέρσ κε πνηνο κηιάσ θαη ζα πξέπεη λα γξάςσ γηα ηελ „αιεζηλή Πξέζπα‟.  

χκθσλα κε ηελ Διέλε Μπξηβήιε  ε παξνπζία «μέλσλ εηδηθψλ» πάληα αληηκεησπηδφηαλ κε 

δπζθνξία απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζθνπφ θαη ιφγν ηεο παξνπζίαο ηνπο. Ζ 

παξνπζία ηνπο απηή εληνπίδεηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηνρήο ζην ειιεληθφ θξάηνο. 

Δίηε πξφθεηηαη γηα δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, είηε γηα αζηπλνκηθνχο, είηε γηα θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ε 

πιεξνθνξία πνπ ζα απνθνκηζηεί εμαξηάηαη φρη απφ ηα θίλεηξα ηνπ θαζελφο, αιιά απφ πνηνλ θαη κε πνηνλ 

ηξφπν ζα ρξεζηκνπνηεζεί. πσο ππνζηεξίδεη θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο „„απηνί είλαη πνπ ζα ππνζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ‟‟  (Myrivili 2004: 149). ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ηνπ Γηψξγνπ 

Καξαγηαλλάθε
31

 (2011), ν εξεπλεηήο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ θφβν θαη ηελ θαρππνςία ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αξλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή 

ελφο  ληνθηκαληέξ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ.   

Ζ αλαθνξά κνπ σο θάπνηνπ πνπ θάλεη έξεπλα γηα ηελ  πεξηνρή φηαλ δελ αληηκεησπηδφηαλ κε 

ζθεπηηθηζκφ θαη θαρππνςία, ηεο απνδηδφηαλ ζπλήζσο  ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν.
32

 Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πξψηε κνπ γλσξηκία κε ηνλ  Κψζηα, θάηνηθν ηνπ Άγηνπ Γεξκαλνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ηελ αλαθνξά φηη είκαη θνηηεηήο θαη θάλσ έξεπλα γηα ηελ πεξηνρή, ρσξίο λα αλαθέξσ ην ζέκα, κε ξψηεζε 

αλ ζα πξέπεη λα κηιήζσ κε γηαγηάδεο θαη παππνχδεο. Ζ απάληεζε κνπ δφζεθε κε ακπληηθφ χθνο θαη 

                                                 
31 Ζ έξεπλα ηνπ Γεψξγηνπ Καξαγηαλλάθε, έρεη ζην επίθεληξν ηεο ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ «Νηφπησλ». θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξαγσγή ελφο 

εζλνγξαθηθά εκπλεπζκέλνπ ληνθηκαληέξ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-έξεπλαο, ν Γηψξγνο Καξαγηαλλάθεο  επηζθέπηεηαη ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο, ην ρσξηφ Μειίηε, 

φπσο επίζεο θαη ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο γηα λα θαηαιήμεη ηειηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην πεδίν ηεο θχξηαο έξεπλαο ηνπ. Ο 

Καξαγηαλάθεο επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο απηψλ ησλ «μεραζκέλσλ αλζξψπσλ» φπσο ηνπο απνθαιεί αλαθεξφκελνο ζηελ πιεζπζκηαθή 

νκάδα ησλ „„ιαβν-Μαθεδφλσλ‟‟ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα. (Karagianakis 2011).  

32 Κάηη πνπ δελ είλαη αζπλήζηζην ζε πεξηπηψζεηο επηηφπηαο έξεπλαο (Ellen 1998: 101) 
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εμήγεζα φηη δελ κε ελδηάθεξε λα κάζσ ηφζν γηα ην παξειζφλ, φζν γηα φζα εμειίζζνληαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε ηηο δηαζπλνξηαθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πεξηνρή. Οξηζκέλνη επίζεο ζην άθνπζκα φηη θάλσ έξεπλα 

ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα πξνιάβσ λα εμεγήζσ ηα ελδηαθέξνληα κνπ, αηζζαλφηαλ άβνια εθθξάδνληαο ηελ 

άπνςε φηη δελ ζα ήζειαλ λα κηιήζνπλ γηα ην παξειζφλ. ηαλ ηνπο ελεκέξσλα γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

κνπ, ε αληίδξαζε ηνπο ήηαλ ζπλήζσο ζεηηθφηεξε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχζακε λα μεθηλήζνπκε 

ηελ θνπβέληα καο.  

Ζ εξκελεία ηνπ ξφινπ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ κνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ δελ ζα πξέπεη λα 

πξνθαιεί έθπιεμε, θαζψο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε θνηλσλία ησλ Πξεζπψλ, πξφθεηηαη γηα κία θνηλσλία 

πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηελ παξνπζία εξεπλεηψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο 

έξεπλαο ηνπο ειηθησκέλα άηνκα, εξεπλψληαο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.
33

 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζθνπφο κνπ ήηαλ ε ζπλνκηιία πνπ είρα, κε φζνπο δεκηνπξγνχζα 

θάπνηνπ είδνπο θνηλσληθήο ζρέζεο, λα κελ έρεη ηε δνκή κίαο θαζνδεγνχκελεο ζπδήηεζεο. Ζ επηζπκία κνπ 

ήηαλ, ε απφθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο λα γίλεηαη κε φζν γίλεηαη πην θπζηθφ ηξφπν, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη 

πίεζε ζηνλ ζπλνκηιεηή κνπ. Οη πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλήζσο είρα ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζσ ηελ θνπβέληα 

θαη λα θαζνξίζσ ηα ζέκαηα πνπ απηή ζα πεξηιάκβαλε, αθνξνχζε ζπλήζσο ηα άηνκα ηα νπνία αηζζαλφηαλ 

ήδε άλεηα κε ηελ παξνπζία κνπ θαη κε ηα νπνία πίζηεπα φηη φζα ζα εηπσζνχλ κεηαμχ καο δελ ζα 

πξνθαινχζε πξφβιεκα ζηηο θνηλσληθέο καο ζπλαλαζηξνθέο. Παξφια απηά πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξά ηηο φζεο εμεγήζεηο πνπ παξείρα κε φζνπο δηακφξθσλα θάπνηα θνηλσληθή ζρέζε, 

δελ γηλφηαλ ελ ηέιεη θαηαλνεηφο ν ζθνπφο ηεο παξνπζία κνπ ζηελ πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε κίαο 

ειηθησκέλεο γπλαίθαο απφ ηνλ Άγην Γεξκαλφ, κε ηελ νπνία είρα ζπλνκηιήζεη αξθεηέο θνξέο θαη ελψ ηεο 

είρα αλαθέξεη φηη είκαη θνηηεηήο θαη θάλσ έξεπλα ζηελ πεξηνρή, ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε κνπ, 

κνπ αλάθεξε πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε φηη λφκηδε φηη δνπιεχσ ζηνλ Φνξέα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ.  

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ αλαθχπηεη κέζα απφ ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα είλαη ηα φξηα ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο. Ζ εζηθή ππνρξέσζε πνπ είρα απέλαληη ζηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ κε νδήγεζε λα 

αλαξσηεζψ αξθεηέο θνξέο γηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην κίαο ηέηνηαο έξεπλαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζίγνληαη δεηήκαηα ηα νπνία 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγνχλ δπζθνξία ή ελδερνκέλσο πξνβιήκαηα ζε απηνχο. πσο αλαθέξεηαη:  

Οη εζλνγξάθνη πξέπεη λα ζπκβηβάζνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ελδηαθέξνληα από ηα δηάθνξα κέξε ζηελ 

επηρείξεζε ηεο έξεπλαο. Πιεξνθνξηνδόηεο θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (πνιίηεο); θεδεκόλεο; 

ρνξεγνί θαη ρξεκαηνδόηεο; εαπηνύο ηνπο; πλάδεξθνη ;νη θπβεξλήζεηο ηνπο θαη απηέο πνπ ηνπο θηινμελνύλ; ηα 

παλεπηζηήκηα ηνπο ή ππάιιεινη; Καη ην θνηλό. Ηζηθέο θαη δενληνινγηθέο απνθάζεηο πξνθύπηνπλ ζε όια ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο, από ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηελ πεξηνρή θαη ηνλ πιεζπζκό, ηνλ ρνξεγό θαη ηελ πεγή ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο, έσο ηελ έθδνζε ησλ επξεκάησλ θαη ηε δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ (Ellen 1998: 137). Ζ 

εμηζνξξφπεζε ησλ ππνρξεψζεσλ αλάκεζα ζηελ παξαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζηνπο 

                                                 
33 Έξεπλεο φπσο απηή ηνπ Γηψξγνπ Παπαδφπνπινπ , Ζ άιιε θιεξνλνκηά: πιηθφηεηα θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ εκθπιίνπ ζηελ Πξέζπα (2008), ηεο Laurie Kain Hart 

(2014) Δζληθφ ζηίγκα θαη επψδπλεο πνξείεο ζηελ παξακεζφξην κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν…, εζηηάδνπλ ζε καξηπξίεο ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  
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πιεξνθνξηνδφηεο κνπ, ήηαλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ζηελ παξαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα έπξεπε ζπγρξφλσο λα δηέπεηαη απφ κηα δενληνινγία θαη επηζηεκνζχλε ζε ζρέζε 

κε ην παξαγφκελν απνηέιεζκα θαη πξφλνηα σο πξνο ηα φζα ζα θαηαγξαθνχλ θαη απνδνζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα. Κηλνχκελνο ζε απηφ ην πλεχκα ε ρξήζε ςεπδσλχκσλ γηα ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο 

απνηέιεζε έλα απφ ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ γηα ηελ «πξνζηαζία» ηνπο. Δπηπιένλ ζε πεξηπηψζεηο θάπνησλ 

αλεπίζεκσλ ζπλνκηιηψλ φπσο θαη επίζεκσλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο καγλεηνθσλνχληαλ κνπ 

επηζεκάλζεθε απφ ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο φηη θάπνηα ζεκεία ήηαλε off the record.  ε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε επηζπκία ηνπο έγηλε ζεβαζηή.  

Ζ αλεζπρία κνπ σο πξνο ην αληίθηππν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εληζρπφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο κνπ. ηελ πεξίπησζε κίαο απφ ηηο επίζεκεο ζπλεληεχμεηο κνπ, ν πιεξνθνξηνδφηεο κνπ 

κεηά ην ηέινο ηεο θαη ζηελ θνπβέληα πνπ είρακε κεηά, κνπ ηφληζε φηη „„θάπνηεο από ηηο έξεπλεο έβιαςαλ ηελ 

πεξηνρή’’ αλ θαη δελ ξψηεζα θάηη ζπγθεθξηκέλν πάλσ ζε απηήλ ηνπ ηελ επηζήκαλζε, απνηέιεζε έλα αθφκα 

δεδνκέλν ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπγθέληξσλα απφ ηελ έξεπλα κνπ.  

 

5.2.2 ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ  

Βξάδπ εηθνζηήο έθηεο Ηνπιίνπ θαη ιίγν κεηά ηεο έληεθα βξίζθνκαη ζηελ Καιιηζέα φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα δεχηεξε κέξα ην παλεγχξη ηνπ ρσξηνχ.
34

 Φηάλνληαο ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ βιέπσ 

φηη νη ρνξνί είραλ αξρίζεη. Έπηαζα έλα ηξαπέδη θαη αθνχ παξήγγεηια, πξνζπάζεζα λα απνζαλαηίζσ ζε 

βίληεν κεξηθέο απφ ηηο ζηηγκέο ηνπ γιεληηνχ. Οη καθεδνληθνί ρνξνί, ελαιιαζζφηαλ κε ηνπο βιάρηθνπο θαη 

ηνπο πνληηαθνχο θαη ην γιέληη ζπλερηδφηαλε, θαζψο ν θφζκνο γέκηδε φιεο ηηο άθξεο ηεο πιαηείαο. 

Αθνχ είρε πεξάζεη πεξίπνπ κία ψξα θαη είρα ηξαβήμεη κεξηθά βίληεν, πήξα ηειέθσλν ηνλ Σάζν ν 

νπνίνο κε είρε θέξεη κε ην ακάμη ηνπ ζηε Καιιηζέα, θαη κνπ είρε πεη φηη κπνξεί λα πεξλνχζε αξγφηεξα. 

Αθνχ ηνλ βξίζθσ λα θάζεηαη κε κία παξέα δχν αηφκσλ ηνλ ξσηάσ πφηε κπνξνχκε λα θχγνπκε. „„Από ηώξα 

ζα θύγεηο;…  αθόκα δελ ήξζεο, έια θάηζε εδώ λα ζε θεξάζνπκε θάηη‟‟ κνπ απαληάεη θαη θπζηθά πξφζπκα 

απνδέρζεθα ηελ πξφζθιεζε ηνπ θαη θάζηζα ζηελ παξέα ηνπο. Μνπ γλψξηζε ηα 2 άηνκα πνπ θαζφηαλ καδί 

ηνπ θαη ηνπο είπε φηη είκαη θνηηεηήο θαη θάλσ έξεπλα γηα ηελ πεξηνρή.  

-‘‘Από πνύ είζαη’’ κε ξσηάεη ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο ζπλνκηιεηέο κνπ, ν Υξήζηνο θάηνηθνο Καιιηζέαο. 

- ‘‘Από ηελ Κνδάλε’’ απαληάσ. 

-   ‘‘Όρη… από πνην ρσξηό είζαη…από πνην ρσξηό είλαη νη γνλείο ζνπ’’  κε ξσηάεη ν Σάζνο. 

- Απφ ην Σζνηχιη…  

- „„Ση ξάηζα είλαη εθεί νη άλζξσπνη‟‟ κε ξσηάεη ν Σάζνο θαη ηνπ απαληάσ πσο έρεη πνιινχο πφληηνπο θαη 

επεηξψηεο.
35

  

                                                 
34 Απηή ήηαλ ε δεχηεξε κέξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ παλεγχξη ζηελ Καιιηζέα. Δπίζεο ηελ ίδηα κέξα παλεγχξη πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ζην ρσξηφ Βξνληεξφ. 

35 Οη απαληήζεηο κνπ δελ βαζηδφηαλ ηφζν ζηηο γλψζεηο κνπ γηα ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο, φζν  ζηελ θαηαγσγή ησλ γνληψλ κνπ, θαζψο ν παηέξαο 

κνπ θαηάγεηαη απφ πνληηαθή νηθνγέλεηα, ελψ πξφγνλνη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κεηέξαο κνπ θαηαγφηαλ απφ ηελ Ήπεηξν. πλήζσο ε κεηέξα κνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ „„ληφπηα‟‟ θάηνηθν Βνίνπ, παξφια απηά ιφγν ηεο εξκελείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, φπσο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ραξαθηεξηζκφ Ζπεηξψηεο.   
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Ο Υξήζηνο απφ ηελ αξρή έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα κνπ. „„ Έρεηο επηζθεθζεί ηελ Πξέζπα 

απέλαληη‟‟ κε ξσηάεη, φπνπ ηνπ απαληψ αξλεηηθά. „„ Οη άλζξσπνη εθεί είλαη ίδηνη κε εκάο, έρνπλ ίδηα ζπίηηα 

θαη πνιινί θαηάγνληαη από εδώ‟‟. Βξίζθσ ηελ θαη επθαηξία θαη ξσηάσ ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ ζην Λαηκφ. Σνλ ιφγν παίξλεη Σάζνο „„είζαη 5 ιεπηά από ην 

δηπιαλό ρσξηό, γηαηί λα κελ κπνξείο λα παο λα ςσλίζεηο; Γηαηί λα κελ κπνξείο λα παο όπσο παο θαη ζηελ 

ππόινηπε Δπξώπε; όπσο παο ζηε Γεξκαλία!‟‟, κε ηε ζεηξά ηνπ ν Υξήζηνο επηζεκαίλεη κε έλαλ λνζηαιγηθφ 

ηφλν „„Παιηά όινη κπνξνύζαλε λα πάλε ζε όιε ηελ Πξέζπα… κπνξνύζεο λα παο ζηελ Κνξπηζά, λα παο ζην 

Ρέζελ, ζηα Μπίηνια‟‟. 

Ο Υξήζηνο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα πξφζραξνο θαη επράξηζηνο ζπλνκηιεηήο, θάηη πνπ δελ είρα 

ζπλεζίζεη θαη ζπλερίδεη λα κνπ απεπζχλεηαη κε θάζε επθαηξία. Με ελεκεξψλεη φηη έρεη ζπγγελείο ζηα 

θφπηα ζηελ πξσηεχνπζα, αιιά θαη ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ηεο Πξέζπαο θαη κνπ δηεγείηαη ηζηνξίεο γηα 

ζπγγελείο ηνπ πνπ δνχζαλ αξθεηά παιαηφηεξα ζηε Γηνπγθνζιαβία. πλερίδνληαο δελ δηζηάδεη λα δηεγεζεί 

ηζηνξίεο απφ ην παξειζφλ πξνμελψληαο κνπ κεγάιε εληχπσζε. Μνπ αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Δκθπιίνπ ν παηέξαο ηνπ ππεξεηνχζε ζην Ναπηηθφ, ελψ ε κεηέξα ηνπ θαη ηα αδέξθηα ηεο πήγαλε κε ηνπο 

αληάξηεο. Ζ θνπβέληα ζπλερηδφηαλ θαη βξηζθφκνπλα ζε «δχζθνιε ζέζε» απφ ηελ επθνιία θαη ην ξνή ηεο 

θνπβέληαο κνπ κε ηνλ Υξήζην. Αξρηθά απέθεπγα λα θάλσ εξσηήζεηο, θαζψο δελ ήζεια λα παξεξκελεπηεί ν 

ιφγνο ηεο έξεπλαο κνπ. ζε ψξα ν Υξήζηνο αλαθεξφηαλ  ζηα γεγνλφηα ηνπ εκθπιίνπ αηζζαλφκνπλα 

ακήραλα, γεγνλφο φκσο πνπ δελ επεξέαδε αξλεηηθά ηε θνπβέληα καο. πλερίδνληαο ην ηαμίδη ζην παξειζφλ 

ν Υξήζηνο αλαθέξεη„„ Παιηά δελ ήμεξαλ ειιεληθά… κηινύζαλ εδώ πέξα ηα ληόπηθα… αθνύ δελ ππήξραλ 

ζρνιεία, όκσο άκα ξσηνύζεο θάπνηνλ ηη είλαη… Έιιελαο ζα ζνπ έιεγε… ν παππνύο κνπ ήηαλ Έιιελαο, 

πνιέκεζε ζηε Μηθξά Αζία‟‟. Σα ρξφληα κεηά ηνλ Δκθχιην ηζρπξίδεηαη φηη ήηαλ δχζθνια. „„ Σν 1952 ήξζαλ νη 

Βιάρνη θαη ηνπο βάιαλε ζην ζπίηη ηεο κάλαο κνπ, καδί κε ηα δώα ηνπο… θαλείο δελ ξώηεζε… πνιινί βέβαηα ηα 

επόκελα ρξόληα θύγαλε‟‟. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Βιάρηθψλ πιεζπζκψλ ζε θάπνηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο 

απνηέιεζε κέηξν γηα ηε δεκνγξαθηθή αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο, ζηνπο νπνίνπο δφζεθαλ ηα ζπίηηα θαη 

ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ αλζξψπνπο πνπ κεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ, εγθαηαιείςαλε ηελ 

Διιάδα, αθήλνληαο πίζσ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Ο Σάζνο 

απνδνθηκάδνληαο έληνλα ηελ ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζπλερίδεη ηελ θνπβέληα  „„Γηα πνην ιόγν ην 

θξάηνο πήξε ηα ζπίηηα από ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο απαγνξεύεη λα γπξίζνπλε;… ηόηε νη αληάξηεο θαηέβαηλαλ 

ζην ρσξηό θαη ζε παίξλαλε… ιίγνη πήγαλε κε ηε ζέιεζε ηνπο‟‟.  

Αθνχγνληαο ηα φζα κνπ ιέλε νη ζπλνκηιεηέο κνπ, δελ κπνξψ λα κελ πξνζέμσ φηη ε κνπζηθή πνπ 

αθνχγεηαη απφ ηελ νξρήζηξα δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζηίρνπο. Σν κπαιφ πάεη ζε άξζξν κίαο εθεκεξίδαο φπνπ 

είρα δηαβάζεη φηη νη θάηνηθνη ηεο Πξέζπαο «απαγνξεχεηαη» λα ηξαγνπδάλε ζηα ληφπηα. Κάλσ ηελ εξψηεζε 

ζηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ. Ζ αξρηθή ηνπο απάληεζε ήηαλ φηη θνζηίδεη πην αθξηβά λα έρνπλ ηξαγνπδηζηή, αιιά 

ζρεδφλ ακέζσο αλαθέξνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ηξαγνπδάλε ζηα ληφπηα, γηαηί ν θφζκνο μεζεθψλεηαη. „„Απηό 

δελ είλαη ξαηζηζκόο ;, ιέεη ν Γηψξγνο  πνπ σο εθείλε ηε ζηηγκή δελ είρε πάξεη ην ιφγν, ‘‘νη Πόληηνη θαη νη 

Βιάρνη λα ηξαγνπδάλε ζηε δηθηά ηνπο γιώζζα θαη εκείο όρη… εγώ δελ πξέπεη λα κηιάσ ηε γιώζζα κνπ, λα ηε 
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καζαίλσ ζηα παηδηά κνπ ;… ηη είλαη ; είλαη απαγνξεπκέλε γιώζζα ;, λα ηελ μεράζσ ;‟‟. Ο Υξήζηνο ζπλερίδεη 

ιέγνληαο „„ηα ηξαγνύδηα δελ ιέλε ηίπνηα… κηιάλε γηα θακία όκνξθε θνπέια… ηέηνηα πξάγκαηα‟‟. ηε 

ζπλέρεηα ηεο θνπβέληαο ζχκθσλα θαη κε ηνπο ηξεηο ζπλνκηιεηέο κνπ, αλαθέξζεθε φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

δελ ηξαγνπδηνχληαη ηα ληφπηα, είλαη φηη ζηελ Πξέζπα ηα ρσξηά είλαη κηθηά, ζε αληίζεζε κε ηελ Καζηνξηά ή 

αθφκα θαη  ηνλ θάκπν ηεο Φιψξηλαο, γηαηί εθεί ππάξρνπλ ρσξηά πνπ θαηνηθνχλ φινη „„ληφπηνη‟‟.
36

 

Μεηά απφ αξθεηή αθφκα ψξα ζπδήηεζεο επηζηξέθνπκε κε ηνλ Σάζν ζην Λαηκφ. Ζ θνπβέληα καο 

θαηά ηελ επηζηξνθή επηθεληξψλεηαη ζε φζνπο εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

ιήμε  ηνπ εκθπιίνπ θαη δελ θαηαθέξαλε λα γπξίζνπλ πίζσ μαλά ζηα ζπίηηα ηνπο. Ο Σάζνο ππνζηεξίδεη 

„„όζνη θύγαλε έρνπλε κίζνο γηα απηνύο πνπ ηνπο πήξαλ ηα ζπίηηα… όηαλ έξρνληαη από ηα θόπηα, Βνπιγαξία, 

Πνισλία θαη βιέπνπλε αλζξώπνπο λα δνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, είλαη δπλαηόλ λα κελ κηζνύλε… ; πνιινί θύγαλε 

από ηνλ εκθύιην θαη κε ην παηδνκάδσκα θαη δελ κπόξεζαλ λα γπξίζνπλε πίζσ γηαηί δελ είραλ θάπνηνλ δηθό 

ηνπο γηα λα ηνπο θάλεη ηα ραξηηά… όζνη θύγαλε δελ κπνξνύλ ηώξα λα γπξλάλε λα βιέπνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο 

άιινπο… αλ εζύ γύξηδεο θαη έβιεπεο λα έρεη έξζεη ζην ζπίηη ζνπ άιινο, πσο ζα αηζζαλόζνπλα;… έηζη δελ 

είλαη θαη κε ηελ Κύπξν όπνπ νη Σνύξθνη πήξαλε από ηνπο Έιιελεο ηα ζπίηηα;‟‟ ζα κνπ αλαθέξεη ν Σάζνο κε 

βάδνπλ ζε ζθέςεηο. Ζ επηζηξνθή κνπ ζην δσκάηην κνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα, 

επραξίζηεζεο απφ ηελ κία πιεπξά θαζψο κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ θαη λα ζπλνκηιήζσ κε δχν 

θαηλνχξηα άηνκα, ζηελνρψξηα θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθεπηφκελνο φζα είρα ζπδεηήζεη 

πξνεγνπκέλσο κε ηνπο ζπλνκηιεηέο κνπ.  

 

 5.2.2.1.Μιλώνηας για ηο παρελθόν – τολιάζονηας ηο Παρόν 

Οη επθαηξίεο γηα ζπδεηήζεηο γηα ην «έληνλν» παξειζφλ ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο 

έξεπλαο κνπ ζπλήζσο πεξηνξηδφηαλ κε άηνκα κε ηα νπνία είρα βξεζεί θαη ζπλνκηιήζεη αξθεηέο θνξέο. ε 

άιιεο πεξηπηψζεηο απέθεπγα ζπλεηδεηά λα νδεγήζσ ηελ θνπβέληα γηα ην παξειζφλ ηεο πεξηνρήο, 

ζθεπηφκελνο ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο κνπ. Οη ειάρηζηεο θνξέο πνπ θαηάθεξα λα 

κηιήζσ κε θάπνηνλ απφ ηνπο θαηνίθνπο γηα παξειζνληηθά γεγνλφηα, αθνξνχζαλ άηνκα φπσο ν Υξήζηνο 

απφ ηελ Καιιηζέα νη νπνίνη κνπ παξείραλ αβίαζηα ηελ άπνςε ηνπο, φληαο κάιινλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

παξνπζία εξεπλεηψλ ζηελ πεξηνρή. Παξφκνηα πεξίπησζε απνηειεί θαη ν Βαζίιεο απφ ηνπο Φαξάδεο, κε ηνλ 

νπνίν έθαλα βαξθάδα ζηα λεξά ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο. Αθνχ ηνλ ελεκέξσζα φηη είκαη θνηηεηήο θαη φηη 

ελδηαθέξνκαη γηα ηα δηαζπλνξηαθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, απηφο δήηεζε λα κάζεη επηπιένλ θαη ζην πιαίζην 

πνηνχ καζήκαηνο. Ο Βαζίιεο  αλαθέξεηαη κε επθνιία ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο: 

 „„Παιηά πνιινί είραλ ζιάβηθα νλόκαηα, όηαλ επηρείξεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ραξηηά ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ, 

όπσο θαη ην δηθό ηνπο δελ αλαγλσξηδόηαλ… ην ειιεληθό θξάηνο δελ ηα αλαγλώξηδε θαη είρε πξνρσξήζεη ζηνλ 

εμειιεληζκό ηνπο… ηα ρξόληα κεηά ηνλ πόιεκν ήηαλ δύζθνια… απινί ρσξνθύιαθεο… αγξάκκαηνη… είραλ 

                                                 
36 Με εμαίξεζε ην ρσξηφ ησλ Φαξάδσλ φπνπ νη θάηνηθνη ηνπ είλαη „„Νηφπηνη‟‟ θαη ην ρσξηφ Βξνληεξφ φπνπ θαηνηθνχλ Βιάρνη, ηα ππφινηπα ρσξηά ηεο πεξηνρήο ν 

πιεζπζκφο είλαη κεηθηφο.  
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πνιύ κεγάιε εμνπζία… άιινη θάξθσλαλ ζπλαλζξώπνπο ηνπο σο «θνκκνπληζηέο… έγηλαλ θάπνηα πξάγκαηα 

κεηά ην 81, αιιά πάιη πνιινί δελ κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο’’.  

 ηε ζπδήηεζε ζην παλεγχξη ζηελ Καιιηζέα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βαζίιε, ηα άηνκα κε ηα 

νπνία ζπλνκίιεζα παξνπζηάδνπλ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή αλαθνξηθά κε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  Υσξίο λα 

απαξληνχληαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα,  αζθνχλ θξηηηθή ζε πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ νη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θπξίσο κεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ. Αηζζαλφκελνη φηη δελ απεηιείηαη ε έληαμε ηνπο 

ζην εζληθφ ζχλνιν, κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζε απνθάζεηο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε (Λεβίδε 2014: 196).  

 Παξφια απηά ζέινληαο λα ζπκπιεξψζσ θάπνηα ηζηνξηθά κνπ θελά ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο, ζπλέιεμα ηξεηο βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο απφ ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο έγηλε καγλεηνθψλεζε ηνπο, θάηη πνπ απέθεπγα λα επηρεηξήζσ κε ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεληεχμεσλ κε εθπξνζψπνπο επίζεκσλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. 

ηε κία απφ απηέο πνπ αθνξνχζε έλαλ „„ληφπην‟‟ ειηθησκέλν, ζηελ ζέα ηνπ καγλεηνθψλνπ ν ειηθησκέλνο 

θχξηνο παληθνβιήζεθε θαη δέρηεθε ηειηθά λα κηιήζεη κφλν κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ηεο λχθεο ηνπ ε νπνία 

ηνπ είπε φηη απηά πνπ ζα κνπ πεη είλαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ ζα αλαθέξσ ην φλνκα ηνπ. Ζ ζπλέληεπμε απηή 

καγλεηνθσλήζεθε. Δπηπιένλ κε ην ζηακάηεκα ηεο ερνγξάθεζεο, αλαθέξζεθαλ θαη νξηζκέλεο άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο κε ζηαζεξφηεξν ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, πνπ πξνθαλψο ν ίδηνο πίζηεπε φηη δελ ζα έπξεπε λα 

καγλεηνθσλεζνχλ.   

Δμεηάδνληαο ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ ηδηαίηεξε εληχπσζε κνπ πξνμέλεζε ε 

αλαθνξά ηνπ Γηψξγνπ Καξαγηαλλάθε (2011) ζηηο „„ζησπεξέο γηνξηέο‟‟ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρσξηά κε 

ιαβφθσλν πιεζπζκφ.
37

 ην παλεγχξη ηεο Καιιηζέαο έγηλα θαη εγψ κάξηπξαο απηήο ηεο πξαθηηθήο, φπνπ 

ηνλ ρνξφ ησλ Πξεζπησηψλ ηα ζπλφδεπε κφλν κνπζηθή θαη φρη ηα ιφγηα απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ παηδφηαλ ζηελ 

νξρήζηξα.
38

 Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαηαθξίλεη επίζεο ζην άξζξν ηεο ε Έιελα Υνπδνχξε (Υνπδνχξε 13-

07-2010) κε ηίηιν „„Σν θπιάθην ηεο ληξνπήο‟‟
39

. Λίγεο κέξεο κεηά, απαληάεη κέζσ ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο 

(Ληάλεο 16-07-2010), ν Βνπιεπηήο Φισξίλεο γηα ρξφληα θ. Γηψξγνο Ληάλεο.
40

  

                                                 
37

 Ζ πξαθηηθή απηή αλαθέξεηαη απφ ηε Van Boeschoten, φπσο ππνγξακκίδεηαη απφ ηνλ Γηψξγν Καξαγηαλλάθε.   

38
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί βέβαηα φηη ηα ηξαγνχδηα παξέκελαλ νξγαληθά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πνληηαθψλ, βιάρηθσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ „παλειιελίσλ‟ ρνξψλ πνπ αθνχζηεθαλ. 

39
 Ζ δεκνζηνγξάθνο θαηαζέηεη ηηο εληππψζεηο ηεο απφ ηελ πξψηε ηεο επίζθεςε ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο, νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ απφςεηο αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζην Λαηκφ. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά νξγίδεηαη απφ ηελ χπαξμε 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ θπιαθίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ ρσξηνχ, ηελ ζηηγκή πνπ ηα ζχλνξα απέρνπλ αξθεηά απφ εθεί πέξα. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη απφ δεπγάξη μελνδφρσλ; απφ ηε Θεζζαινλίθε πνπ θαηνηθνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνλ Λαηκφ, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ληψζνπλ θνβηζκέλνη θαη ηαπεηλσκέλνη, φπνπ δελ κπνξνχλ νχηε λα ηξαγνπδήζνπλ θάπνην 

ηξαγνχδη ζην ηνπηθφ ζιαβηθφ ηδίσκα ππφ ην θφβν ηεο παξέκβαζεο ηεο αζηπλνκίαο. ην ηέινο ηνπ παξαθαιάεη ηνλ έιιελα 

πξσζππνπξγφ Γεψξγην Παπαλδξένπ λα δψζεη εληνιή γηα λα θαηαξγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θπιάθην, φπσο θαη λα κελ ζηέιλνληαη 

ζηελ αζηπλνκία νη θάηνηθνη πνπ επηρεηξνχλ λα ηξαγνπδήζνπλ θάπνην ηξαγνχδη ζην ηνπηθφ ζιαβηθφ ηδίσκα. 

40
 Ο Γηψξγνο Ληάλεο εθηφο απφ πξψελ Βνπιεπηήο ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο, έρεη μεθηλήζεη ηηο Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο Πξέζπεο ή 

Πξέζπεηα, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ Άγην Αρίιιεην θάζε θαινθαίξη. ε απηήλ ηνπ ηελ απάληεζε αλαθέξεη φηη „„Φπιάθηα 
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Δληνχηνηο νη „„ζησπεξέο γηνξηέο‟‟  δελ ζπλαληηνχληαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε άιια ζιαβφθσλα 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο. Ο Γηάλλεο Μάλνο ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηνπ παλεγπξηνχ ηνπ 

Πξνθήηε Ζιία ην 1999 ζην ρσξηφ Μειίηε ηεο Φιψξηλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παλεγπξηνχ 

δηνξγαλψλνληαη δχν μερσξηζηέο γηνξηέο. ηε κία γηνξηή ηελ κνπζηθή ηελ ζπλνδεχνπλ ειιεληθνί ζηίρνη, ελψ 

ζηελ άιιε ε κνπζηθή ζπλνδεχεηαη  απφ ζηίρνπο ζηα ζιάβηθα. Αλ θαη ε θάζε κία γηνξηή δηνξγαλψλεηαη κε ηε 

ινγηθή λα αληηπξνζσπεχεη ηε θάζε κία „‟εζληθή θαηεγνξία‟‟ („„Διιεληθή‟ θαη „„Μαθεδνληθή‟‟), πνιινί απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ρνξεπηηθά ζχλνια θαη ζηνπο ζεαηέο παξαθνινπζνχλ θαη ηηο δχν δηνξγαλψζεηο. 

(Manos 2002).  

 

5.2.3. ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟΤ ΦΑΡΑΓΔ   

Δίλαη γλσζηφ φηη ην κεγαιχηεξν παλεγχξη ζηελ πεξηνρή είλαη ην παλεγχξη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ρσξηφ Φαξάδεο ζηηο 14 θαη 15 Απγνχζηνπ. Απηφ ην άθνπγα απφ φινπο φζνπο ζπλνκίιεζα καδί ηνπο. Γηα 

απηφ ην ιφγν απηέο ηηο δχν εκέξεο «κεηαθφκηζα» απφ ηνλ Λαηκφ ζηνπο Φαξάδεο. Απφ ην κεζεκέξη ηεο 14
εο

 

Απγνχζηνπ έβιεπεο φηη ην ρσξηφ είλαη έηνηκν γηα ηελ βξαδηλή γηνξηή. Οη ηαβέξλεο ήηαλ γεκάηεο θαη πνιχο 

θφζκνο πεξπαηνχζε ζηνλ πιαθφζηξσην δξφκν ηνπ ρσξηνχ. Καζψο άξρηδε λα βξαδηάδεη νη πξψηεο κνπζηθέο 

αθνπγφηαλ καδί κε ηε βνή ηνπ θφζκνπ, ν νπνίνο ζα πήγαηλε λα πηάζεη ηξαπέδη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηε 

γηνξηή ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. 

Πεξίπνπ ζηηο 21:30 αθνχσ ην Ederlezi, παξαδνζηαθφ ηζηγγάληθν ηξαγνχδη πνπ έγηλε θπξίσο γλσζηφ 

απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Goran Bregovic ζηελ ηαηλία ηνπ Δκίξ Κνπζηνπξίζηα ν Καηξφο ησλ Σζηγγάλσλ. 

Φεχγσ απφ ην μελνδνρείν θαη θαηεπζχλνκαη ζπλεπαξκέλνο απφ ηε κνπζηθή ζην κέξνο φπνπ αθνχγεηαη θαη 

φπνπ αλακελφηαλ λα αξρίζεη ε γηνξηή. Φηάλνληαο ζηελ πιαηεία βιέπσ εθαηνληάδεο αλζξψπσλ ήδε λα 

θάζνληαη. Πνιινί απνιακβάλνπλ ήδε ην θαγεηφ θαη ην πνηφ ηνπο θαη αξθεηνί  πεξηκέλνπλ ηελ ζεηξά ηνπο 

λα παξαγγείινπλ. Δπηιέγσ λα θάηζσ ζην πίζσ κέξνο ηεο πιαηείαο φπνπ ππήξραλ θαη άιινη φξζηνη ζαλ θαη 

εκέλα, έρνληαο επζεία κπξνζηά κνπ ηε κνπζηθή κπάληα. ε ιίγε ψξα νη ρνξεπηηθνί ζχιινγνη «αλνίγνπλ» ηε 

γηνξηή. ε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ν ηνπηθφο ζχιινγνο απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, φπσο επίζεο 

ζχιινγνη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Φιψξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο. Με ηελ απνρψξεζε ησλ ρνξεπηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, ν ρψξνο αδεηάδεη θαη φια είλαη έηνηκα γηα ηηο αξθεηέο εθαηνληάδεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

παξαβξίζθνληαη ζην παλεγχξη. Μέζα ζηηο επφκελεο ψξεο φινη ζρεδφλ έρνπλ ζεθσζεί γηα ρνξφ. Σα 

ηξαγνχδηα πνπ αθνχγνληαη αληαπνθξίλνληαη ζηε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηεο πεξηνρήο, καθεδνληθνί, 

πνληηαθνί, βιάρηθνη, αιιά θαη άιινη «παλειιήληνη» ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί ελαιιάζζνληαη κεηαμχ 

                                                                                                                                                                                
ππάξρνπλ ζήκεξα ζηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο ζ' όιεο ηηο ρώξεο κε ηηο νπνίεο γεηηνλεύνπκε θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε. 

Ο αξηζκόο ησλ θπιαθίσλ έρεη πεξηνξηζηεί, αιιά ππάξρνπλ αθόκα έλα - δπν, κε κηθξό αξηζκό ζηξαηησηώλ, γηαηί ην έρνπλ δεηήζεη νη 

ηνπηθνί δήκαξρνη‟‟. Δπίζεο ζεσξεί φηη νη πιεξνθνξηνδφηεο ηεο θ. Υνπδνχξε έρνπλ μεράζεη λα θνπξδίζνπλ ηα ξνιφγηα ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα, θαζψο απηή ε αζηπλνκία εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα δελ εκπνδίδεη ηνπο αλζξψπνπο λα ηξαγνπδάλε ζην 

ηνπηθφ ηδίσκα, ππνγξακκίδνληαο φηη 1-2 αλάινγα θαηλφκελα πνπ ππήξμαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 παηάρηεθαλ αλαιφγσο. 
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ηνπο. Ηδηαίηεξε εληχπσζε κνπ πξνθαιεί ην θέθη ησλ λεαξψλ θπξίσο αηφκσλ νη νπνίνη ρνξεχνπλ θάζε είδνπο 

ρνξνχ πνπ παίδεηαη απφ ηε κνπζηθή κπάληα.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παλεγπξηνχ ηεο Καιιηζέαο αθνπγφηαλε θπξίσο κφλν κνπζηθή θαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κνπζηθνρνξεπηηθνχ γιεληηνχ αθνχζηεθαλ κφλν 3-4 ηξαγνχδηα κε ειιεληθφ ζηίρν. 

Γπζηπρψο δελ θαηάθεξα λα βξσ θάπνηνλ γηα λα κηιήζνπκε, θαη έηζη εθηφο απφ θάπνηνπο ζηηγκηαίνπο 

ραηξεηηζκνχο πνπ είρα κε θάπνηνπο Πξεζπηψηεο, αξθέζηεθα ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ γιεληηνχ. Μεηά απφ 

πεξίπνπ 5 ψξεο παξαθνινχζεζεο ηνπ γιεληηνχ θαηά ηηο 2:30 γχξηζα ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ κνπ, 

απνγνεηεπκέλνο επεηδή δελ κπφξεζα λα απνιαχζσ ην γιέληη κε ηελ παξέα θάπνησλ, αιιά θαη επεηδή δελ 

είρα αθνχζεη λα ηξαγνπδηέηαη θαλέλα ηξαγνχδη ζηα «Νηφπηα». ζα θαηαγξάςαλ νη εξεπλεηέο ζην παξειζφλ 

θαηλφηαλ φηη ίζρπαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθηάο κνπ ηεο έξεπλαο. Οη „„ζησπεξέο γηνξηέο‟‟  θαηλφηαλ λα 

απνηεινχλ έλα αθφκα κέζν ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

 (παλεγχξη ζηνπο Φαξάδεο, 14 Ηνπιίνπ 2012/πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Ζ επφκελε κέξα αλακελφηαλ λα είλαη πην ήξεκε. Άιισζηε φινη κνπ είραλε επηζεκάλεη φηη ηελ 

πξψηε κέξα είλαη πνπ πεγαίλεη ν πεξηζζφηεξνο ν θφζκνο. Ζ ψξα ήηαλ πεξίπνπ 12.30 θαη αθφκα δελ είρα 

απνθαζίζεη αλ ζα πήγαηλα ζην παλεγχξη. Απφ ην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ αθνπγφηαλε γηα ψξεο νη ίδηεο 

φκνξθεο κνπζηθέο, αιιά ε έληαζε ήηαλε θαλεξά κηθξφηεξε.  

Ξαθληθά αθνχσ ζηίρνπο πνπ δελ κπνξνχζα λα θαηαιάβσ θαη ακέζσο πεηάγνκαη απφ ην θξεβάηη. 

Βάδσ ηα παπνχηζηα κνπ θαη θεχγσ γηα κία αθφκα θνξά γηα ηελ πιαηεία φπνπ δηεμαγφηαλε ην γιέληη. Ζ ραξά 

κνπ ήηαλε κεγάιε θαζψο άθνπγα επηηέινπο λα ηξαγνπδηέηαη θάηη ζηα „„Νηνπηα‟‟ θαη γξήγνξα πήξα ηελ ίδηα 

ζέζε φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη ζηγά-ζηγά άξρηδα λα ηξαβάσ  βίληεν. Ζ θίλεζε κνπ απηή δελ 

θάλεθε λα ελνριεί θαη απνθάζηζα λα πάξσ φζν πεξηζζφηεξν πιηθφ γηλφηαλ.   
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Ο θφζκνο ήηαλε εκθαλψο ιηγφηεξνο, ίζσο θαη ν κηζφο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. Παξφια απηά 

θαηλφηαλ λα δηαζθεδάδεη. Πνιιέο θνξέο θάπνην ηξαγνχδη κε ειιεληθνχο ζηίρνπο ην δηαδερφηαλε ηξαγνχδη 

ζηα „„Νηφπηα‟‟ θαη ν θφζκνο ζπλέρηδε ζαλ λα κελ είρε αιιάμεη ηίπνηα. Μεηά απφ πεξίπνπ 2 ψξεο ην γιέληη 

έρεη ηειεηψζεη. Υαξνχκελνο επηζηξέθσ ζην μελνδνρείν, θαζψο είρα θαηαγξάςεη αξθεηά βίληεν φπνπ ηα 

ηξαγνχδηα αθνπγφηαλε ζηελ ηνπηθή δηάιεθην. Σν επφκελν πξσί ζα επέζηξεθα ζηνλ Λαηκφ, φπνπ ζα 

παξέκελα ζρεδφλ γηα κία αθφκα εβδνκάδα έσο ηελ απνρψξεζε κνπ απφ ηελ πεξηνρή. 

 

5.2.3.1‘‘Νηόπια’’ ή ‘‘Μακεδονικά’’ ;  

Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ήηαλ αλάκεζα ζηα δπζθνιφηεξα 

δεηήκαηα πνπ είρα λα αληηκεησπίζσ. θνπφο κνπ ήηαλ ε παξνπζία κνπ λα κελ αληηκεησπίδεηαη κε θφβν ή 

θαρππνςία θαη λα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα ζπκπεξηθέξνληαη φζν ην δπλαηφλ πην 

«θπζηνινγηθά» φζεο θνξέο ζπλαλαζηξεθφκνπλ καδί ηνπο.  

Ζ ρξήζε θαη ηνπ άθνπζκα ησλ „„ληφπησλ‟‟, ηεο ζιαβηθήο καθεδνληθήο δηαιέθηνπ πνπ ζπλαληάηαη 

ζηελ πεξηνρή, κνπ είρε πξνμελήζεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηηο αξρέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηελ εξγαζία ηεο Αιεμάλδξαο Ησαλλίδνπ (1997) πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Σαπηφηεηεο ζηε 

Μαθεδνλία θαη αθνξά ζηα ζιαβηθά ηδηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, αλαθέξεηαη φηη είλαη 

πνιχ ζπρλφ λα αθνχζεηο λα κηιηνχληαη ζε ρψξνπο φπσο ην θαθελείν ή ην ρσξάθη θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο 

δπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπλήζσο είλαη γιψζζα ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο παξέαο πνπ κηιηέηαη θπξίσο απφ γεγελείο 

ελήιηθεο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη ε νλνκαζία ησλ ηδησκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Δηδηθφηεξα  

επηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ „„καθεδνληθά‟‟ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηα ειιεληθά πνπ κηιηνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, ελψ είλαη πην απνδεθηή ε ρξήζε ησλ φξσλ ληφπησλ, ληφπηθσλ, εληφπησλ ή 

ηα δηθά καο. Σνλίδεη επίζεο φηη ν φξνο „„καθεδφληθα‟‟ ή „„καθεδνλίηηθα‟‟ ζεσξείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

χπνπηε, θαζψο ηαπηίδεη ηα „„ληφπηα‟‟ κε ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο γεηηνληθήο ρψξαο.  Ζ ρξήζε ηνπο δελ 

παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπσο επίζεο νη θάηνηθνη πφιεσλ πξνηηκνχλ θαλεξά ηα 

ειιεληθά (Ησαλλίδνπ 1997),
41

  ελψ ζχκθσλα κε ηε Cowan ηα „„Νηφπηα‟‟ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κία ζεηξά 

απφ ιφγνπο φπσο γηα λα  θαλεξψζνπλ νηθεηφηεηα, ε ζαλ κπζηηθφο θσδηθφο ζηελ παξνπζία παηδηψλ ή ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ (Cowan 2001: 165). 

πλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ ηνπ ππεξαζηηθνχ ιεσθνξείνπ απφ ηελ Κνδάλε φπνπ 

θαηνηθψ, γηα ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο γηλφκνπλ κάξηπξαο ζπλνκηιηψλ ζηα „„ληφπηα‟‟ είηε απφ αλζξψπνπο 

πνπ είραλ επηβηβαζηεί απφ ηελ Κνδάλε γηα ηα ρσξηά ηεο Φιψξηλαο ή γηα ηελ ίδηα ηελ πφιε. Παξφκνηα 

πεξηζηαηηθά  ήηαλ αθφκα ζπλεζέζηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δξνκνινγίνπ Φιψξηλα-Πξέζπεο. Παξφια απηά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κνπ επηζθέςεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ, ζην πιαίζην ηνπ πξν-

εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ δελ είρε ηχρεη λα είκαη παξφλ ζε ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ζηα ληφπηα, θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηνπιάρηζηνλ πεξίεξγν θαζψο ην ρσξηφ Λαηκφο φπνπ δηέκελα, ζηελ 

                                                 
41

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο σο Μαθεδνληθή δηάιεθηνο, καθεδνληθφλ ή ειιελνκαθεδνληθφλ ηδίσκα, καθεδνληθφ 

θξάκα είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ νξηζκέλνπο ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (Καξαβάο 2014).  
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πιεηνςεθία νη θάηνηθνη ηνπ ήηαλ „„Νηφπηνη‟‟. ε κία απφ ηηο νιηγνήκεξεο επηζθέςεηο κνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2011 ε ρξήζε „„ληφπησλ‟‟ απφ κία γπλαίθα αιβαληθήο θαηαγσγήο ζηε ζπλνκηιία ηεο κε άληξεο ηνπ Λαηκνχ 

δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηηο απαληήζεηο ζηα „„Νηφπηα‟‟, αιιά ζηα ειιεληθά, παξά ηε δπζθνιία ηεο γπλαίθαο λα 

ζπλνκηιήζεη καδί ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Απηή ε ζπκπεξηθνξά άιιαμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ην θαινθαίξη ηνπ 2012, φπνπ κνπ 

δφζεθε ε επθαηξία κε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ήξζα θνληά λα ζπδεηήζσ γηα ηελ γιψζζα. 

Δπηπιένλ θαζψο πεξλνχζαλ νη κέξεο ηεο δηακνλήο κνπ γηλφηαλ φιν θαη πην ζπλεζηζκέλν λα παξαηεξψ λα 

κηιάλε „„ληφπηα‟‟ θαηά ηελ παξνπζία κνπ θπξίσο ζηηο θαθεηέξηεο θαη θαθελεία ηνπ ρσξηνχ. Σν γεγνλφο 

απηφ ππέζεηα φηη ζήκαηλε ηελ απνδνρή θαη φρη ηνλ απνθιεηζκφ κνπ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Γηψξγν 

Αγγειφπνπιν (Αγγειφπνπινο 2006).
42

 Ηδηαίηεξε εληχπσζε κνπ έθαλε ε ηθαλφηεηα ησλ αιβαλψλ εξγαηψλ 

πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή γηα δνπιεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ λα επηθνηλσλνχλ 

άπηαηζηα είηε ζηα ειιεληθά είηε ζηα „„ληφπηα‟‟ κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
43

  

Μεηά απφ ην πέξαζκα ιίγσλ εβδνκάδσλ παξαηήξεζα φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ζπλνκηιεηέο 

κνπ άξρηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν „„καθεδνληθά‟‟ γηα ηε ληνπηνιαιηά
44

, αληηθαζηζηψληαο ηνλ φξν 

„„ληφπηα‟‟ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο εθείλε ηελ ζηηγκή. Ζ πξάμε απηή ζεσξνχζα φηη ιεηηνπξγνχζε ζαλ 

επίδεημε εκπηζηνζχλεο πξνο ην άηνκν κνπ θαη αηζζαλφκνπλ πην άλεηα λα ζπδεηήζσ θαη λα κάζσ  

πεξηζζφηεξα. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζέγγηδα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ φηη έθαλα καζήκαηα 

βνπιγάξηθσλ θαη φπσο επηζήκαηλα ζηνπο ζπλνκηιεηέο νη νκνηφηεηεο πνπ παξαηεξνχζα ήηαλ πνιχ κεγάιεο, 

θάηη πνπ θαη νη ίδηνη ην παξαδερφληνπζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο απφ απηέο ηηο ζπλνκηιίεο ζπγθξίλακε 

ιέμεηο κεηαμχ ησλ „„ληφπησλ‟‟ θαη ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο θαη φπσο παξαηεξήζεθε ζε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε ε δηαθνξά απηή ζπλήζσο εληνπηδφηαλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηνληζκνχ, ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Παξφια απηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο κνπ ε γλψζε ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ζπλήζσο δελ κπνξνχζα λα θαηαιαβαίλσ κεγάιεο ζε δηάξθεηα ζπλνκηιίεο πνπ 

άθνπγα, παξά κφλν θάπνηεο κηθξέο θαζεκεξηλέο θνπβέληεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε νλνκαζία ηνπ ζιάβηθνπ ηνπηθνχ ηδηψκαηνο απνηειεί έλαλ αθφκα ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νξηζκέλνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ειέγρνπλ ηελ πιεξνθνξία πξνο ηνπο «μέλνπο». Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ 

Μαθεδνλία θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ είλαη δηθνξνχκελε θαη εχθνια ρεηξαγσγήζηκε θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη „„Νηφπηνη‟‟ πξνζιακβάλνπλ ηνλ εξεπλεηή (Manos 2002). Ζ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ κέζα απφ δηαρσξηζκνχο πνπ ππαθνχνπλ ζηε ινγηθή εζληθψλ εγεκνληθψλ ιφγσλ, 

φπνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ „„καθεδνληθά‟‟ ηαπηίδεηαη κε ζπκπάζεηα θαη ηαχηηζε κε ηε γεηηνληθή ρψξα ή κε 

αλζειιεληθά ζπλαηζζήκαηα, αγλνεί ηελ πεξίπινθε θνηλσληθή «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο 

                                                 
42

 ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γηψξγν Αγγειφπνπιν, θίινο ηνπ Φισξηληψηεο ζπλνκηιεί κε θάπνηνπο γλσζηνχο ηνπ 

ρσξηαλνχο ζηα ληφπη(θ)α, ελψ έρνπλ πάεη καδί ζε έλα παλεγχξη ζε έλα „„ληφπην‟‟ ρσξηφ ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

απνινγείηαη γλσξίδνληαο φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ θαηαλφεζεο φζσλ ιεγφηαλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε  θαη εμεγεί φηη αλ απαληνχζε ζηα 

ειιεληθά ζε θάπνηνλ πνπ αξρηθά ηνπ κηινχζε ζηα „„ληφπηα‟‟, ζα ζήκαηλε φηη δελ ηνλ εκπηζηεχεηαη. 

43
 Οη εξγάηεο απηνί πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηα γεηηνληθά ρσξηά ηεο αιβαληθήο Πξέζπαο. 

44
 Έλαο επηπιένλ φξνο κε ηνλ νπνίν απνθαινχληαη ηα „„Νηφπηα‟‟ 
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ησλ „„Νηφπησλ‟‟, ε νπνία απνδερφκελε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε, ηνλίδεη ζπγρξφλσο 

πνιηηηζκηθνχο θαη άιινπο δεζκνχο πνπ ηε «δέλνπλ» κε αλζξψπνπο πέξα απφ ηα ζχλνξα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ  

ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΛΔΚΑΝΖ ΣΧΝ ΠΡΔΠΧΝ 

 

 6.1 ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΔΠΏΝ 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ηξηψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη ε θνηλή πξφζεζε γηα αλάπηπμε ελεξγεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί έλα ρξφλν πξηλ ηε Γεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ 

Πάξθνπ, θαηά ηελ πξψηε Σξηκεξή πλάληεζε κεηαμχ ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1999 ζην λεζί ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ. Αλάκεζα ζηα δεηήκαηα πνπ 

ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πεδία ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

Δπηπιένλ  ζπκθσλήζεθε λα εμεηαζηεί ε δεκηνπξγία κίαο ηξηκεξνχο δψλεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, 

φπσο θαη ε πξνψζεζε πξνγξακκάησλ νηθo-ηνπξηζκνχ (Βηηζεληδάηνο 2002).  Δπηπιένλ ηελ ίδηα ρξνληά ζα 

ππάξμεη πξφηαζε πξνο ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο απφ ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο 

Πξεζπψλ
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 θαη ηε WWF Διιάο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο δηαζπλνξηαθήο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ (Εάηθνο 2007).  

 Σν παξάδεηγκα ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ δελ απνηεινχζε απιά ην πξψην δηαζπλνξηαθφ 

πάξθν ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απνηέιεζε επηπιένλ ηελ πξψηε πξσηνβνπιία 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή, ην 

δηκεξέο πξφβιεκα Διιάδαο-ΠΓΓΜ θαη νη ηαξαρέο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην «άλνηγκα» 

ησλ αιβαληθψλ ζπλφξσλ  δελ επλννχζαλ έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. χκθσλα κε ηελ θ. Βηβή Ρνπκειηψηε.  

Σε δεθαεηία ηνπ 90 είρε θαηαξξεύζεη ην αλαηνιηθό κπινθ, ζηελ Αιβαλία γηλόηαλε ε καδηθή εηζξνή 

αλζξώπσλ θησρώλ πνπ ζέιαλε λα δήζνπλε αο πνύκε ην όλεηξν ηνπο ζηελ Διιάδα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο είρε 

γίλεη πόιεκνο κε θαιάδληθσθ ζηελ Αιβαλία όπνπ ζηελ νπζία θαηαζηξέθαλε ηα ηειεθσληθά δίθηπα κε ηηο 

ππξακίδεο, κεγάιε αλαηαξαρή…. FYROM ηελ δεθαεηία ηνπ 90 όινη είρακε ην πξόβιεκα ην δηκεξέο, ην 
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 Ζ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ δεκηνπξγήζεθε ην 1991. Απνηειεί κία πεξηβαιινληηθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ 10 κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, 7 ειιεληθνχο θαη 3 μέλνπο. 1) Φίινη ησλ Πξεζπψλ, 2) Διιεληθή 

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. 3) Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο. 4) Βαζηιηθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πνπιηψλ (Royal Society for the Protection of Birds) απφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. 5) WWF Διιάο. 6) Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία. 7) Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ηεο Γαλίαο (Danish Ornithological 

Society). 8) Ίδξπκα Tour de Valat, απφ ηελ Διβεηία. 9) Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο. 10) Αξθηνχξνο (Εάτθνο 2007). Ζ 

δξάζε ηεο ΔΠΠ εληνπίδεηαη ζην πξφγξακκα LIFE-ΦΤΖ (2002-2007), φπνπ ε ΔΠΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο έρεη δνπιέςεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ (Standring 2009). Με ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ, ε ΔΠΠ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζπκκεηέρεη ζε κία ζεηξά δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ΜΚΟ ηεο πεξηνρήο, φπσο επίζεο θαη ζε  ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. 
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όλνκα… εκπάξγθν, ελδηάκεζε ζπκθσλία θηι. Η ΔΠΠ από όιε ηελ δεθαεηία απηή όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ  

πξνθαλώο έβιεπε θαη ήμεξε όηη ηα δεηήκαηα ηεο θύζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Πξέζπα πνπ είλαη κία 

εληαία ιεθάλε πνπ ρσξίδεηαη ηερλεηά κε ζύλνξα σο πξνο ην θπζηθό ηεο πεξηβάιινλ, ρξεηάδεηαη δηαζπλνξηαθή 

ζπλεξγαζία αιιά όηαλ ην ζπδήηεζε εζσηεξηθά κε ηα κέιε ηεο πνπ ήηαλ 7 ειιεληθέο νξγαλώζεηο θαη 3 μέλεο, 

θάπνηεο ειιεληθέο νξγαλώζεηο είπαλ λα ζηήζνπκε έλα επηζηεκνληθό πξόγξακκα ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ πειεθάλν, 

λα δνύκε πσο θηλείηαη ν πειεθάλνο κέζα ζηελ ιεθάλε, λα δνύκε πνπ ηξώεη, πνπ είλαη νη θσιηέο ηνπ πνπ 

αλαπαξάγεηαη)… Βάιαλε βέην θάπνηα κέιε: ‘‘όρη κε ηνπο ζθνπηαλνύο, νη ζθνπηαλνί είλαη ερζξνί δελ ζα 

θάλνπκε πξόγξακκα νπόηε νύηε ζε επίπεδν ΜΚΟ’’. Ο Γήκνο ήηαλε θνηλόηεηεο δελ ήηαλε θαλ δήκνο κε απηό ην 

λα θαιύπηεη ηνπο πάληεο λα έρεη θάπνηνπο αλζξώπνπο, θάπνηα ζηειέρε, θάπνηα κέζα, ήηαλε απηό ην πνιύ 

αδύλακν αο πνύκε ζρήκα ησλ θνηλνηήησλ θαη απηό ήηαλε όιν… επίζεο ηα ζύλνξα ήηαλε θιεηζηά, αζθπθηηθά 

θιεηζηά, ε Πξέζπα ήηαλε ζηξαηησηηθή δώλε έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 δειαδή ν μέλνο έπαηξλε εηδηθή 

εκεξήζηα άδεηα γηα λα ηελ επηζθεθζεί θαη όκσο ππήξραλε ζπλνξηαθέο δηαβάζεηο ηηο νπνίεο θαηήξγεζε ε 

ρνύληα, αιιά ήηαλε κόλν γηα ηνπο θαηνίθνπο, κόλν νη θάηνηθνη κπνξνύζαλ λα επηζθεθζνύλ, γηαηί νη θάηνηθνη 

ζηελ Πξέζπα κε όιε ηελ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηνπ εκθπιίνπ θαη ηνπ παξειζόληνο, νηθνγέλεηεο ζηελ Πξέζπα 

ηδίσο ησλ ληόπησλ έρνπλε ρσξηζηεί… Οπόηε από ην 67 κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ήηαλε αθίλεηα 

ηειείσο ηα πξάγκαηα δελ κπνξνύζαλε νη θάηνηθνη λα επηθνηλσλήζνπλε εζσηεξηθά θαη δελ ππήξρε θαλελόο 

είδνο επαθή θαη ζπλεξγαζία ζεζκηθή.
46

 

 Ζ ζπλάληεζε ησλ πξσζππνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζην ρσξηφ Άγηνο Γεξκαλφο ζην θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο Πξέζπαο απνηέιεζε ηελ πξψηε θνηλή πξνζπάζεηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ. Με ηελ θνηλή ηνπο δηαθήξπμε νη ηξεηο πξσζππνπξγνί αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ππφζρνληαη γηα θνηλέο δξάζεηο ζην κέιινλ. Ζ δηαθήξπμε αλ θαη δελ 

απνηεινχζε επίζεκε ζπκθσλία
47

 επηζεκνπνηνχζε ηελ πξνζπκία φισλ ησλ κεξψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ δηαζπλνξηαθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Ζ έθηαζε ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ θαιχπηεη πέληε μερσξηζηέο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο απφ ηηο 

ηξεηο ρψξεο, ηνλ Δζληθφ Γξπκφ Πξέζπψλ
48

, ην Δζληθφ Πάξθν Πξεζπψλ ζηελ Αιβαλία θαη ην Δζληθφ Πάξθν 

Pelister, ην Δζληθφ Πάξθν Galichitsa θαη ην Απζηεξά Πξνζηαηεπφκελν Καηαθχγην Ezerani ζηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο 2005).   

 Λίγνπο κήλεο κεηά απηήλ ηελ δηαθήξπμε ησλ Πξσζππνπξγψλ δηνξγαλψζεθε ζπλάληεζε ζηα Σίξαλα 

φπνπ απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία ελφο „ζψκαηνο‟ ην νπνίν ζα απνηεινχληαλ απφ κέιε φισλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζα δηνξγάλσλε θαη ζα πξνσζνχζε δξάζεηο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ. Σν 

ζψκα απηφ ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ απνηεινχληαλ απφ έλαλ 
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 πλέληεπμε Βηβή Ρνπκειηψηε. Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ. 

47
 Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ησλ Πξσζππνπξγψλ ησλ ηξηψλ ρσξψλ ην 2000 δελ είρε θάπνην λνκηθφ πεξηερφκελν. Γελ ήηαλ 

παξά κία πνιηηηθή δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ππνγξαθέληα κέιε ζπκθσλνχζαλ κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο θαη ππνζρφηαλ θνηλέο δξάζεηο ζην κέιινλ. Άιισζηε ε έλλνηα ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ δελ ήηαλ 

παξά κία ζπκβνιηθή έλλνηα θαζψο δελ ππήξρε απηφο ν φξνο νχηε ζε εζληθέο λνκνζεζίεο, νχηε ζε δηεζλείο (Bogdanovic 2008). 

48
 Απφ ην 2009 ην Δζληθφ Πάξθν Πξεζπψλ 
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εθπξφζσπν απφ ηα εζληθά ππνπξγεία πεξηβάιινληνο, ηνπο ηξεηο δεκάξρνπο ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ησλ 

Πξεζπψλ, απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ κία απφ ηηο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή  θαη έλαλ παξαηεξεηή απφ ηε Ramsar/Medwet
49

 ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα 

ςήθνπ (Εάτθνο 2007). Δπίζεο απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία κίαο γξακκαηείαο πνπ αλάκεζα ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζα ήηαλ ε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ κεξψλ. 

 Δπφκελε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ππήξμε ε παξαγσγή ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ, ε νπνία πξνέθπςε κεηά απφ έξεπλα 1 ½ ρξφλνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2001 

έσο ηνλ Μάην ηνπ 2002. Σν ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο θαη πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ ΔΠΠ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

WWF-Διιάο, ηελ αιβαληθή MKO Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA) 

θαη ηε ΜΚΟ απφ ηε Π.Γ.Γ.Μ Macedonian Alliance for Prespa (MAP). Απνηεινχζε ην πξψην θνηλφ 

πξφγξακκα κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρέδην Γξάζεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο 

φηη γηα πξψηε θνξά γίλεηαη κία ζπλνιηθή απνηχπσζε ηνπ θπζηθψλ θαη θνηλνληθφ-νηθνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ. Δπηπιένλ πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

ηνπ πάξθνπ, φπσο επίζεο νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία (ηξαηεγηθφ ρέδην 

Γξάζεο γηα ηελ Αεηθνξηθή Αλάπηπμε ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ 2005).  

 ηα ηέιε ηνπ 2006, έπεηηα απφ ρξφληα  πξνεηνηκαζίαο αξρίδεη ην πξφγξακκα απφ ην παγθφζκην 

ηακείν γηα ηε θχζε GEF
50

/UNDP
51

. Οη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηνρεηεπηνχλ ζε Αιβαλία θαη Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο Μαθεδνλίαο γηα δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζην θνκκάηη ηεο Πξέζπαο ζε 

θάζε ρψξα, αιιά επίζεο ππνζηεξίδνληαη θαη δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο. Ζ Διιάδα σο αλεπηπγκέλε ρψξα δελ 

κπνξεί λα ιάβεη πφξνπο απφ ην ηακείν, αιιά ζα ζπγρξεκαηνδνηήζεη ην πξφγξακκα. εκαληηθνί πφξνη ζα 

δηνρεηεπηνχλ ζηελ πεξηνρή επίζεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο KFW
52

, GTZ
53

 πξνο ηελ Αιβαλία θαη ηε 

ΠΓΓΜ (Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ 2010).  

Ζ πεξίνδνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζηκφηεηα θαζψο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ πξνζέθξνπαλ  ζηελ αδηαθνξία ηεο 

ειιεληθήο πιεπξάο. Σειηθά ηηο 27 Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 ζπλαληήζεθαλ εθ λένπ νη πξσζππνπξγνί ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ (Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, αιί Μπεξίζα, Νίθνια Γθξνπέβζθη) ζην ρσξηφ Πχιε ζηελ Διιάδα. Μέζα 

πάιη απφ έλα θνηλφ θείκελν νη ηξεηο Πξσζππνπξγνί  αλαγλσξίδνπλ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηηο 

δξάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη δίλεηαη ε ππφζρεζε γηα ηε ζεζκηθή ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ 
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 Σν MedWet απνηειεί ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Ρακζάξ γηα ηνπο Τγξνηφπνπο. 

Ηδξχζεθε ην 1991, σο θφξνπκ 25 θξαηψλ ηεο Μεζνγείνπ, κε ζηφρν ηελ πξνώζεζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη θπξίσο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ θαη δηεζλώλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηόπσλ. 

50
 Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλάπηπμε 

51
 Παγθφζκην Σακείν γηα ην Πεξηβάιινλ 

52
 Γεξκαληθή Αλαπηπμηαθή Βνήζεηα 

53
 Διβεηηθή Αλαπηπμηαθή Βνήζεηα 
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λέα  ζπλάληεζε ησλ ηξηψλ πξσζππνπξγψλ ην 2009 πξνέθπςε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, φπσο ππνζηεξίδεη ε θ. 

Βηβή Ρνπκειηψηε:  

Δίρακε ινηπόλ ην 2004 θηηάμεη πξνζρέδην ζπκθσλίαο… αθνύ πέξαζαλ ινηπόλ ηα 2 ρξόληα θαη κεηά θαη 

άιια 2 θαη ηα ππνπξγεία
54

… ‘‘έ ην πξόγξακκα GEF είλαη ζεκαληηθό ηώξα, αθήζηε ηώξα ηελ ζπκθσλία’’, νη 

δηθνί καο ιέγαλε ‘‘ηη πνην Πάξθν Πξεζπώλ;’’…  Κάλακε ινηπόλ πξνζρέδην ζπκθσλίαο ην νπνίν ην ζηείιακε 

θπξίσο νη ΜΚΟ ην θάλακε απηό πνπ εθηεινύζακε ρξέε γξακκαηείαο, ην ζπδεηήζακε ζηελ ζπληνληζηηθή 

επηηξνπή, ην ζηείιακε ζηα ππνπξγεία… νη Αιβαλνί θαη νη θνπηαλνί ζηείιαλε κεηά από ιίγνπο κήλεο ζρόιηα 

θαη είπαλε όηη θάλαλε δηαβνύιεπζε κε ηα άιια ζπλαξκόδηα ππνπξγεία θαη ζηείιαλε ζρόιηα, αιιαγέο θηι., ε 

Διιάο πνηέ ηίπνηα… θαη απηό πηα… ην 2009 είραλε πεξάζεη 5 ρξόληα, δελ πηζηεύακε όηη ζα δνύκε πνηέ επί ησλ 

εκεξώλ καο  ζπκθσλία δεζκεπηηθή θαη βγαίλεη πξσζππνπξγόο ν Γηώξγνο Παπαλδξένπ θαη θάλεη ππνπξγό ηελ 

Σίλα Μπηξκπίιε θαη ην βάδεη ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπο δειώζεηο, ζηελ βνπιή κόιηο πήγαλε… κόιηο ε 

Μπηξκπίιε έγηλε ππνπξγόο  ηελ άιιε εβδνκάδα είρε θαιεί ηελ  Μπξζίλε
55

 ηε δηεπζύληξηα καο θαη πάεη ζηελ 

Αζήλα λα ηελ ζπλαληήζεη γηα ηελ Πξέζπα θαη ην πάξθν, ε Μπηξκπίιε είρε πνιιά ρξόληα θαιέο ζρέζεηο… ήηαλ 

επί  ρξόληα ζύκβνπινο ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα… είρε πνιύ θαιέο ζρέζεηο θαη 

πξνζσπηθέο θαη ζπλεξγαζία γηα εηδηθά ζέκαηα κε ην WWF - ΔΛΛΑ θαη ην είρε δνπιέςεη… ην ζέκα ηεο 

Πξέζπαο θαη ηνπ πάξθνπ ηνπ δηαζπλνξηαθνύ ην WWF-ΔΛΛΑ επί ρξόληα ζε αλύπνπηε θάζε θαλείο δελ 

κπνξνύζε λα πξνβιέςεη όηη ζα γίλεη ε ηερλνθξάηεο ζύκβνπινο ππνπξγόο, νπόηε κία πεξίεξγε ζπγθπξία θαη έλα 

πεξίεξγν timing έθαηζε θαη έδεζε θαη ν Παπαλδξένπ ήξζε ζηελ Πξέζπα θαη θώλαμε ηνπο νκνιόγνπο ηνπ… γηα 

λα θάλεη εμσηεξηθή πνιηηηθή…  δελ ήηαλε γηα ηελ Πξέζπα θαη ηε ζσηεξία ηεο… αιιά καδί κε ην βαζηιηθό 

πνηίζηεθε ε γιάζηξα… γηα ην δηκεξέο κε ηνλ Γθξνπέθζθη ήζειε λα κηιήζεη αο πνύκε… αιιά σθειήζεθε ε 

Πξέζπα από απηό… αιιά ήηαλε μαθληθό πξαγκαηηθά… ην κάζακε ζε 4 κέξεο… ζε 4 κέξεο έξρεηαη ν 

πξσζππνπξγόο θαη έξρνληαη θαη νη άιινη πξσζππνπξγνί.
56

 

Σν επφκελν βήκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ πάξθνπ ζα έξζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, 

φηαλ ζα ππνγξαθεί δηεζλήο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ ησλ Πξεζπψλ. πλερίδνληαο πάλσ ζηε βάζε ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ 2000 θαη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 2009 κεηαμχ ησλ πξσζππνπξγψλ, ππνγξάθεηαη δηεζλήο 

ζπκθσλία απφ ηνπο Τπνπξγνχο Πεξηβάιινληνο ησλ ηξηψλ ρσξψλ θαη ηνλ Δπίηξνπν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ.
57

  Μέζα απφ 20 άξζξα νξνζεηείηαη κεηαμχ άιισλ, ην αληηθείκελν ηεο 

ζπκθσλίαο, φπσο επίζεο νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηεο (Agreement on the Protection and Sustainable 

Development of the Prespa Park Area 2010). 

 ηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 2011 (Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ 2011) ζα αθνινπζήζεη ε έγθξηζε απφ 

ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ ηεο Γηεζλνχο πκθσλίαο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Αεηθφξν Αλάπηπμε ηνπ 
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 Τπνπξγεία Αιβαλίαο, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο. 

55
 Μπξζίλε Μαιαθνχ, Γηεπζχληξηα ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ 

56
 πλέληεπμε Βηβή Ρνπκειηψηε ΔΠΠ. 

57
 Δπίηξνπνο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή δηαηεινχζε ν ηαχξνο Γήκαο 
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Πάξθνπ Πξεζπψλ. Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην κφλν πνπ κέλεη γηα ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 2010 είλαη λα θπξσζεί ε ζπκθσλία απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ησλ ρσξψλ
58

, 

ψζηε λα θαηαζηεί  ζε ηζρχ. ρεδφλ ελλέα κήλεο κεηά, ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2012
59

 ζα αθνινπζήζεη ε θχξσζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ απφ ην Δζληθφ Κνηλνβνχιην ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο Μαθεδνλίαο. Ζ 

Διιάδα, έσο ζήκεξα παξακέλεη ην κφλν κέινο ην νπνίν πξέπεη λα θπξψζεη ηελ πκθσλία ηνπ 2010 γηα λα 

θαηαζηεί απηή ελεξγή.
60

 

 

6.2. ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΔΠΧΝ - ΚΟΗΝΟ ΟΡΑΜΑ Ζ ΜΖΠΧ ΟΥΗ; 

 Αλ θαη ε δηαθήξπμε γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ ραηξεηίζηεθε απφ 

φινπο ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ζρεδφλ απφ ην μεθίλεκα ησλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ φισλ ησλ πιεπξψλ ηέζεθε ην 

δήηεκα αλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ, φπσο θαη ην εχξνο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, πξέπεη 

λα κεηαβιεζεί. Δθπξφζσπνη απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο, φπσο επίζεο θαη μέλνη ρξεκαηνδφηεο έζεηαλ ζρεδφλ ζε θάζε ζπδήηεζε ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ ην ζέκα ηεο επέθηαζεο ηεο πκθσλίαο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ θαη 

αλαθήξπμε ελφο Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο Πξέζπαο-Αρξίδαο.
61

  

Απφ ηελ Πξψηε Γηεζλή πλάληεζε Δξγαζίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

Σίξαλα, νη αληηπξνζσπείεο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ δήισζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο 

πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ σο Βηνζθαηξηθφ Απφζεκα Πξέζπαο/Αρξίδαο
62

, ελψ απνθαζίζζεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα λα ζπδεηεζεί θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηαθηηθήο ζπλάληεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

(Βηηζεληδάηνο 2002). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 Σαθηηθήο πλάληεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
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 Απφ ηα Κνηλνβνχιηα ηεο Διιάδαο θαη  ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, θαζψο ε ζπκθσλία ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αιβαλίαο ηίζεηαη ζε ηζρχ απεπζείαο κε ηελ Τπνγξαθή ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο ζηε πκθσλία (ζπλέληεπμε 

Βηβή Ρνπκειηψηε). 

59
 Γηα πεξηζζφηεξα βι. http://www.spp.gr/spp/epikirosi%20symfonias_fyrom_23.7.12.pdf  

60
 Δπηπιένλ πξέπεη  λα ζεκεησζεί φηη ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2012 είρε πξαγκαηνπνηεζεί κία άηππε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Γηα πεξηζζφηεξα βι. 

http://www.spp.gr/spp/index.php?option=com_content&view=article&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&id=113%3A2012-08-

08-06-32-42&Itemid=15&lang=el  

61
 Σα Βηνζθαηξηθά απνζέκαηα είλαη πεξηνρέο νηθνζπζηεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UNESCO «Άλζξσπνο θαη Βηφζθαηξα» (ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο 2005) 

62
 ην ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο είηε επέθηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζπκθσλίαο θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ 

Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο Πξέζπαο-Αρξίδαο, είηε ηελ αλαθήξπμε ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ σο Γηαζπλνξηαθφ 

Πάξθν Δηξήλεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή ηελ αλαθήξπμε ηνπ Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο επηζεκαίλεηαη φηη δελ 

θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα απηή ηελ επέθηαζε ηεο πκθσλίαο θαζψο δελ έρεη ηεθκεξησζεί ε νηθνζπζηεκηθή ελφηεηα 

Πξέζπαο-Αρξίδαο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη ε ζπλερφκελε επέθηαζε ηεο πκθσλίαο ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα θαζψο ζα 

έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ε ηζρχνπζα ζπκθσλία. ηελ πξφηαζε  ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ 

πξνηείλεηαη ε άκεζε πηνζέηεζε ηνπ  Πάξθνπ Δηξήλεο, θαζψο δηαηξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη δελ δεκηνπξγείηαη 

θάπνην πξφβιεκα επεηδή δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα θαηλνχξηα πνιηηηθή δέζκεπζε (ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο 2005).  

http://www.spp.gr/spp/epikirosi%20symfonias_fyrom_23.7.12.pdf
http://www.spp.gr/spp/index.php?option=com_content&view=article&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&id=113%3A2012-08-08-06-32-42&Itemid=15&lang=el
http://www.spp.gr/spp/index.php?option=com_content&view=article&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&id=113%3A2012-08-08-06-32-42&Itemid=15&lang=el
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Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ ν θ. Κνπβέιεο εμέθξαζε ηηο επηθπιάμεηο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ελφο Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο Πξέζπαο-Αρξίδαο
63

 επηζεκαίλνληαο φηη ε 

πξσζππνπξγηθή δηαθήξπμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο πεξηνξίδεηαη ζηε ιεθάλε ησλ Πξεζπψλ. ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε αξθεηνί απφ ηνπο παξαβξηζθφκελνπο ππνζηήξημαλ ηνπιάρηζηνλ επί ηεο αξρήο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ελψ πνιινί ππήξμαλ αξλεηηθνί (Πξψηε Σαθηηθή πλάληεζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

2001). 

ηελ Πξψηε Έθηαθηε πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 2001, ην ζέκα ηνπ Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο επαλέξρεηαη ζηελ αηδέληα 

ηεο ζπδήηεζεο θαη ν θ. Schuerholz δήισζε φηη εάλ δελ επξφθεηην λα ζπκπεξηιεθζεί ε ιίκλε Αρξίδα, ην 

GEF δε ζα πξνζέθεξε βνήζεηα ζε έλα πξφγξακκα γηα ηε Πξέζπα (Πξψηε Έθηαθηε πλάληεζε 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2001). Σν δήηεκα ηεο θήξπμεο Βηνζθαηξηθνχ απνζέκαηνο Πξέζπαο/Αρξίδαο 

ζπδεηηέηαη εθ λένπ ζηελ 3
ε
 Σαθηηθή πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζηνπο Φαξάδεο φπνπ ν θ. 

Dedej, κέινο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη ε θ. Sukova αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο ελδηαθέξνληαη λα ην 

πξνσζήζνπλ, ελψ ε θ. Ρνπκειηψηνπ ππελζπκίδεη ηηο επηθπιάμεηο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά 

ζηε ζπλάληεζε ησλ θνπίσλ, ζηελ Πξψηε Σαθηηθή πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (Αλαθνξά 

Σξίηεο Σαθηηθήο πλάληεζεο Σαθηηθήο Δπηηξνπήο 2002). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 5
εο

 Σαθηηθήο πλάληεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λαηκφ ζηηο 13-15 Ννεκβξίνπ ε πξφεδξνο ηεο ΔΠΠ θ. Μπξζίλε Μαιαθνχ εμέθξαζε 

ηελ αλεζπρία ηεο φηη ππάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηε Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα, ζηε 

Μεγάιε Πξέζπα θαη ηελ Αρξίδα, αλαθέξνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο KFW γηα ηελ ιίκλε Αρξίδα (Αλαθνξά 

Πάξθνπ  Πξεζπψλ, Πέκπηε Σαθηηθή πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ 2003). 

Ο θ. Gjiorgiev δηεπθξίληζε φηη ε KFW δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Πφιε ηεο Αρξίδαο θαη ζηε ηξνχγθα απφ ην 

1998. Χζηφζν αλ θαη έρεη ππνρξεψζεηο εθεί, έρεη δείμεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν 

Πξεζπσλ, εηδηθά κε ηε δέζκεπζε ηεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο GEF. ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλάληεζεο 

παξελέβε ν θ. Dedej, εθπξφζσπνο ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ελφο 

βηνζθαηξηθνχ απνζέκαηνο θαη ηφληζε φηη θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ εζληθνχ πάξθνπ ηεο Αιβαλίαο ιήθζεθαλ 

ππφςε ε έλλνηα ηνπ βηνζθαηξηθνχ απνζέκαηνο θαη νη ζρεηηθέο ηνπ απαηηήζεηο. ε απηή ηελ ηνπνζέηεζε ε θ. 

Ρνπκειηψηνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΠΠ αληέηεηλε φηη ε πξφηαζε γηα επέθηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα λα 

πεξηιάβεη θαη ηελ Αρξίδα θαη ηηο Πξέζπεο βαζίδεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ δχν νηθνζπζηεκάησλ, ελψ κέρξη 

εθείλε ηελ ζηηγκή έρεη απνδεηρζεί κφλν ε πδξνγεσινγηθή ζχλδεζε ησλ ιηκλψλ. Μεηά απφ κεξηθέο αθφκα 

παξεκβάζεηο απνθαζίζηεθε ην ζέκα λα μαλαζπδεηεζεί ζην κέιινλ (Αλαθνξά Πέκπηεο Σαθηηθήο 

πλάληεζεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο).  
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 Ζ Αιβαλία θαη ε ΠΓΓΜ είραλε ήδε ηελ εκπεηξία ζπλεξγαζίαο ζηελ Αρξίδα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ 

δηεζλείο ρξεκαηνδφηεο. πλέληεπμε Βηβή Ρνπκειηψηε. 
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 ηελ Έθηε Σαθηηθή πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο έγηλε κία αθφκε θνξά ζχληνκε 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ην Βηνζθαηξηθφ Απφζεκα, φπνπ ε αιβαληθή πιεπξά εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημε ηεο, αλ 

θαη ν θ. Dedej εμέθξαζε φηη αληηιακβάλεηαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα δελ ελδηαθέξεηαη λα 

κπεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πξνο ζπδήηεζε (Αλαθνξά Πάξθνπ Πξεζπψλ, Έθηε Σαθηηθή πλάληεζε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ 2004). ηελ Έβδνκε Σαθηηθή πλάληεζε πνπ έγηλε ζην 

Οηέζεβν ζηηο 6-7 Μαξηίνπ 2005 ε θα Jantinska παξαηήξεζε φηη ε Πξέζπα θαη ε Αρξίδα απνηεινχλ δχν 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ζεκείσζε φηη ηα δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζηελ Πξέζπα ζα δηεπθξηληζηνχλ κε 

ηελ ηξηκεξή ζπκθσλία ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Ο θ. Dedej αληέηεηλε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζπζρέηηζε ησλ 

δεηεκάησλ Αρξίδαο θαη Πξέζπαο, θαη φηη παξφηη είλαη δηαθνξεηηθέο ιεθάλεο απνξξνήο, ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο ζχλδεζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο Πξέζπαο ζα έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε δηαδηθαζία ηεο Αρξίδαο. Ο θ. 

Micevski παξελέβε θαη ππνζηήξημε ηελ ηξηκεξή ζπκθσλία ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ, θαη ζπκπιήξσζε φηη ην 

δήηεκα ηεο Αρξίδαο ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα ζπδεηεζεί ζε θάπνην άιιν πιαίζην θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο ζπδήηεζεο. Τπνγξάκκηζε αθφκα ηελ αλάγθε γηα ρεηξνπηαζηέο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πεξηνρή θαη επαλέιαβε φηη ζαλ βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ε ιεθάλε απνξξνήο ηεο 

Πξέζπαο. Ζ θα Μνπξκνχξε ζπκθψλεζε φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε πθηζηάκελεο δνκέο 

αληί λα νηθνδνκήζνπλ λέεο, αιιά αληέηεηλε φηη ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα 

πεξηιάβεη ηελ Αρξίδα δελ είρε πξνβιεθζεί θαη ε ίδηα είρε θαηαιάβεη φηη ζέκα ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο GEF (Αλαθνξά Πάξθνπ Πξεζπψλ, Έβδνκε ηαθηηθή ζπλάληεζε ηεο 

πληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ 2005). Σέινο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8εο ζπλάληεζεο ηεο 

ΔΠΠ, ε θ. Jantinska έθαλε κία ελεκέξσζε γηα ηελ παξνπζίαζε πνπ έθαλε γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πάξθνπ Πξεζπψλ ζηε Βηέλλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 ζηε ζπλάληεζε ηνπ Άλζξσπνο θαη Βηφζθαηξα ηεο 

UNESCO θαη ζηε ζπλέρεηα έζεζε ην ζέκα ίδξπζεο Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο ζηελ Πξέζπα (Αλαθνξά 

γδνεο Σαθηηθήο πλάληεζεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2005).  

 πσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ην ζέκα ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο Πξέζπαο-Αρξίδαο απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζρεδφλ ζε 

θάζε ζπλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πξνέξρνληαη  απφ ηελ πιεπξά ηεο KFW, 

ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη θπξίσο ηελ Αιβαλία.
64

 Ζ ειιεληθή πιεπξά 

ηφζν ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ΜΚΟ αληηηείλεηαη ζε απηή ηελ πξννπηηθή πηζηεχνληαο 

φηη απηή ε δηεχξπλζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο δελ ζα εμππεξεηήζεη ηεο ζπκθσλία πνπ ηέζεθε κεηά 

ηελ θνηλή δηαθήξπμε ησλ ηξηψλ πξσζππνπξγψλ. Δπηπιένλ ε πεξηνρή ηεο Αρξίδαο κνηξάδεηαη κφλν κεηαμχ 

Αιβαλίαο θαη ΠΓΓΜ θαη δελ αθνξά ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο.  

 Παξφια απηά ε επηκνλή γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ε αλαθήξπμε ηνπ Βηνζθαηξηθνχ 

Απνζέκαηνο Πξέζπαο-Αρξίδαο δελ απνηέιεζε εκπφδην, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλαζηνιή 
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 χκθσλα κε ηε Κ. Βηβή Ρνπκειηψηε ε επηκνλή ζηελ επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηε δηαθήξπμε ηνπ Βηνζθαηξηθνχ απνζέκαηνο 

Πξέζπαο-Αρξίδαο είλαη θνκκάηη ηεο αηδέληαο ησλ Γεξκαλψλ (κάιινλ KFW), νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχλ εδψ θαη ρξφληα ηελ 

Αιβαλία θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. 



 54 

ηεο πκθσλίαο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ειιεληθή πιεπξά ζε εζληθφ 

πνιηηηθφ επίπεδν δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ εγεηηθφ ξφιν πνπ είρε αλαιάβεη  ζηελ αξρή ηεο πκθσλίαο, έλαλ 

ξφιν πνπ αλακελφηαλ λα αλαιάβεη, σο ην κφλν κέινο ηεο ΔΔ απφ ηα ηξεηο ρψξεο. Πξσηνβνπιίεο φπσο ε 

αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη ε ίδξπζε 

Πεξηθεξεηαθνχ Δξεπλεηηθνχ/ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ ζηελ ειιεληθή πιεπξά (Αλαθνξά Πξψηεο Σαθηηθήο 

πλάληεζεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2001) δελ ηειεζθφξεζαλ αλ θαη αλακελφηαλ ε άκεζε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο κέζα ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ.  

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ απνηέιεζε γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, επθαηξία είηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο αηδέληαο, είηε έλα κέζν γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηέζεηε. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ έδσζε ζηελ Διιάδα ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλέο δξάζεηο κε 

ρψξεο κε ηηο νπνίεο ζην παξειζφλ αληηκεηψπηδε έληνλα πνιηηηθά πξνβιήκαηα. ην πιαίζην απηφ επξχηεξα 

δηπισκαηηθά δεηήκαηα κε θπξηφηεξν ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Μαθεδνλίαο κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί άηππα. Ζ Αιβαλία θαη ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο νηθνλνκηθνί πφξνη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ην 

GEF ή ηε γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KFW δηνρεηεχνληαη γηα αλαπηπμηαθέο δξάζεηο κε ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Ζ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

ηελ αλαθήξπμε ηνπ Βηνζθαηξηθνχ Απνζέκαηνο Πξέζπαο – Αρξίδαο ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη αθφκα 

κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά θεθάιαηα ζηελ πεξηνρή. 

 

 

 6.3 ΤΝΑΝΣΖΔΗ ΓΖΜΑΡΥΧΝ ΛΔΚΑΝΖ ΠΡΔΠΧΝ 

 Οη δήκαξρνη ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ μεθίλεζαλ ήδε ηελ ζπλεξγαζία 

ηνπο απφ ηελ Πξψηε πλάληεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πάξθνπ Πξεζπψλ. Σξία ρξφληα κεηά δφζεθε 

ε επθαηξία γηα ηελ πξψηε επίζεκε ζπλάληεζε ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ 

Πάξθνπ. ηηο 19 Ηνπιίνπ 2003 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ληθέλαο ηεο Αιβαλίαο ε Πξψηε πλάληεζε 

Δξγαζίαο  ζηελ νπνία παίξλνπλ κέξνο νη Γήκαξρνη ηνπ Γήκνπ Πξέζπαο, ηεο Κνηλφηεηαο Ληθέλαο θαη ηνπ 

Γήκνπ Resen, ε νπνία έγηλε κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 

(ΤΓΑ) ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηεο ΔΠΠ/WWF Διιάο (πλάληεζε Δξγαζίαο ησλ 

Γεκάξρσλ ηεο Πξέζπαο 2003). Οη δήκαξρνη εμέθξαζαλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ θαη πξνρψξεζαλ ζηηο  πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ νη 

νπνίεο ζα πξνσζνχζαλ ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζε ηνπηθφ επίπεδν. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 

1) πξφηαζε δεκηνπξγίαο θαηλνχξησλ ζπλνξηαθψλ δηαβάζεσλ,  

2) εμέηαζε δηνξγάλσζεο δηαζπλνξηαθψλ εθδειψζεσλ φπσο αζιεηηθέο ή ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, 

3) κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηε ιεθάλε ησλ Πξεζπψλ, 
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4) δεκηνπξγία θνηλνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηνλ πεξίπινπ ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο,  

5) ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην πξφγξακκα PDF-B,
65

  

6) ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο GTZ,  

7) θαζηέξσζε κίαο Δπξσπεξηνρήο Πξέζπαο/Αρξίδαο.  

 

Ζ πξψηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ δεκάξρσλ ηεο πεξηνρήο ζα ζπδεηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Πέκπηεο Σαθηηθήο πλάληεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην Λαηκφ ζηηο 13-15 Ννεκβξίνπ 2003. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε, πέξα απφ ηε 

ζπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ζπδεηήζεθε ε ίδξπζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Πξεζπψλ, φπσο 

επίζεο θαη ε Πξψηε πλάληεζε Δξγαζίαο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Αξρψλ ηεο πεξηνρήο ζην Λαηκφ Πξέζπαο. 

( Αλαθνξά Πέκπηεο Σαθηηθήο πλάληεζεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2003). 

 Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εκεξήζηαο αηδέληαο ην ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο ηνπ Ρέζελ, θ. Dimko 

Toskovski. ηελ αξρή ηεο ηνπνζέηεζεο μεθίλεζε κε κεξηθά ζρφιηα γηα ηε ζπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ. 

εκείσζε φηη νη Γήκαξρνη είλαη ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ, αθνχ είλαη πην θνληά ζηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο. ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε φηη ζηε ζπλάληεζε ησλ δεκάξρσλ ζην Ληθέλαο, νη Γήκαξρνη ηεο 

Λεθάλεο ησλ Πξεζπψλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, φπνπ ζπκθσλήζεθε φηη ηα λεξά είλαη ν πνιπηηκφηεξνο πφξνο ηεο πεξηνρήο θαη φηη πξνηεξαηφηεηα 

πξέπεη λα δνζεί ζηελ πδξνγεσινγηθή κειέηε ζην πιαίζην ηνπ PDF B κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ.  

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλάληεζεο ζπγθαηαιέγνληαη, φηη ζηελ Αιβαλία ζα πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή ζηηο ππνδνκέο νη νπνίεο αθνξνχλ ην πφζηκν λεξφ, ηελ νδνπνηία θαη ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ελψ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΠΓΓΜ ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην νδηθφ δίθηπν θαη θπξίσο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ 

δξφκν γχξσ απφ ηηο ιίκλεο. Δπί ηνχηνπ, ν θ. Toskovski ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία πνπ ζα έρνπλ νη λέεο 

ζπλνξηαθέο δηαβάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη κεηαθνξά αγαζψλ, θαη ηφληζε ηελ 

αλάγθε γηα ζηαζκφ ζηελ ηνπνζεζία Markova Noga, ζηα ζχλνξα Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο - Διιάδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξφηεηλε λα απεπζπλζεί δηαθήξπμε πξνο ηηο αξρέο ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ.  

πλερίδνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ αγξν- θαη νηθν-ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλαθεξφκελνο ζην πνιχ θαιφ πξφγξακκα γηα ηελ ίδξπζε γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ ην Γπλαηθείν πλεηαηξηζκφ Αγίνπ Γεξκαλνχ, θαη ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη ν Γήκνο ηνπ Ρέζελ δηνξγάλσζε ζρεηηθά ζεκηλάξηα. Αθφκα ν 
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 Σν πξφγξακκα PDF-B απνηειεί ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθπνλνχληαη κειέηεο θαη 

δηαβνπιεχζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξφηαζε ελφο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην GEF 

(Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ ζηε Λεθάλε ησλ Πξεζπψλ ζε Αιβαλία, ΠΓΓΜ θαη Διιάδα – Πξφγξακκα GEF 

(2006-2011).  
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δήκαξρνο ηνπ Ρέζελ αλαθέξζεθε ζηε δηνξγάλσζε δηάθνξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο ηα 

«Πξέζπεηα» ζηνλ Άγην Αρίιιεην θαη ην Φεζηηβάι ηνπ Οηέζεβν ην νπνίν πξνζειθχεη μέλνπο επηζθέπηεο θαη 

ζεκείσζε επίζεο φηη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ αξρψλ έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα εμειίζζνληαη. Καηαιήγνληαο ζηελ παξέκβαζή ηνπ ππνζηήξημε φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ίδξπζεο Δπξσ-πεξηνρήο θαη ν Γήκνο ηνπ Ρέζελ ήδε έρεη εμαζθαιίζεη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ηξία γξαθεία, ηα νπνία ζχληνκα ζα εμνπιηζηνχλ πιήξσο (Αλαθνξά Πέκπηεο Σαθηηθήο πλάληεζεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2003). 

ηε δηθή ηνπ ηνπνζέηεζε ν Γήκαξρνο Πξεζπψλ, θ. Λάδαξνο Ναιπαληίδεο, ζπλέρηζε ζηελ ίδηα 

γξακκή κε ηνλ θ. Toskovski. Παξνπζίαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε ειιεληθή Πξέζπα, θαη 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ. Γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν είπε φηη ε ειιεληθή πιεπξά ζθνπεχεη 

λα ππνβάιεη ζην πξφγξακκα Interreg πξνηάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ απφ ηα ρσξηά Λαηκφο θαη 

Βξνληεξφ πξνο ηα ζχλνξα κε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη Αιβαλία αληίζηνηρα. 

Δπί ηνχηνπ, ππελζχκηζε φηη νη ηξεηο Γήκαξρνη είραλ θνηλή ζέζε γηα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο 

ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ, θαη είπε φηη πηζηεχεη πσο ππάξρεη θαη ζηελ Αζήλα ε πνιηηηθή βνχιεζε πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε. ρεηηθά κε ηα ζρφιηα ηνπ θ. Micevski, ππνζηήξημε φηη ε ειιεληθή πιεπξά έρεη εξγαζηεί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη αλέθεξε ζρεηηθά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζπξνθξάγκαηνο
66

, ην 

πξφγξακκα LIFE γηα ηε Μηθξή Πξέζπα, ηα ζρέδηα γηα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ιπκάησλ, θαη ηα ζρέδηα γηα 

ζηάγδελ άξδεπζε. Καηαιήγνληαο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ππνζηεξίδεη φκσο φηη πξέπεη λα γίλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ θαη κε ζεκαληηθφ 

ρξφλν λα έρεη μνδεπηεί ζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, νη Γήκαξρνη ζα ήζειαλ λα δνπλ νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ δεκνηψλ (Αλαθνξά Πέκπηεο Σαθηηθήο 

πλάληεζεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 2003) . 
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 Σν 1986 ζηε ζέζε Κνχια επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Φιψξηλαο-Φαξάδσλ, ηνπνζεηείηαη επίπεδν κεηαιιηθφ ζπξφθξαγκα ρσξίο 

κεραληζκφ ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 1κ. χςνπο θαη 3,05κ. πιάηνπο. Ρπζκίδεηαη έηζη ε παξνρή ππεξρείιηζεο θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο 

εθξνήο ησλ λεξψλ απφ ηε Μηθξή πξνο ηε Μεγάιε Πξέζπα. Ζ ζηάζκε  πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηελ εαξηλή πεξίνδν κεηαμχ 850,60κ. 

θαη 851. Ζ δηαηήξεζε πςειήο ζηάζκεο (πάλσ απφ 850,60κ.) ηελ άλνημε εκπνδίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ παξαιίκλησλ αγξψλ γηα 

απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε άλνδνο ηεο πέξα απφ απηφ ην φξην. ηαλ ε ζηάζκε ζηε Μηθξή Πξέζπα μεπεξάζεη ηα 849,61κ. ηφηε 

απηή δχλαηαη λα ππεξρεηιίζεη ζηε Μεγάιε Πξέζπα κέζσ ηνπ νρεηνχ θαη ηνπ ξέκαηνο ηεο Κνχιαο. Σν παιηφ ζπξφθξαγκα 

ιεηηνχξγεζε έσο ην 2004. Λφγσ ησλ πςειψλ εθξνψλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ ην 1999, δηαπηζηψζεθε φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ήηαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ΔΠΠ πξνρψξεζε 

ζηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ζπξνθξάγκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηάξθεζε 6 κήλεο, απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004. Ζ 

κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ εληάρζεθε ζην πξφγξακκα LIFE, χςνο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.863.471 επξψ κε 

ρξεκαηνδφηεζε 60% απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπήο θαη 4% ηεο ΔΠΠ.  Σν θαηλνχξην ζπξφθξαγκα απνηειείηαη απφ 4 

θαηαθφξπθα θηλνχκελεο κεηαιιηθέο αζπίδεο (πφξηεο) πιάηνπο 1κ., 2κ., 3κ. θαη 3κ. αληίζηνηρα. Λεηηνχξγεζε ηελ άλνημε ηνπ 2005 

θαη ηηο ρξνληέο 2005-2007 ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα δεκηνπξγψληαο λέεο πγξνιηβαδηθέο εθηάζεηο, 

φπνπ παξέκελαλ ζπάληα πδξφβηα πνπιηά (Πξφγξακκα LIFE-Φχζε (2002-2006) Πξνζηαζία εηδώλ πνπιηώλ πξνηεξαηόηεηαο ζηε 

Λίκλε Μηθξή Πξέζπα. Έξγν: Δθζπγρξνληζκόο Θπξνθξάγκαηνο Κνύιαο http://www.spp.gr/spp/eksygxronismos_thyrofragmatos.pdf  

εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξφζβαζεο 25 Οθησβξίνπ 2014). 

http://www.spp.gr/spp/eksygxronismos_thyrofragmatos.pdf
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Ζ δεχηεξε επίζεκε ζπλάληεζε ησλ δεκάξρσλ αθνινχζεζε ηέζζεξα ρξφληα κεηά, ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2007.  Απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ππνγξαθή  ελφο πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 3 

δήκσλ ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ φπνπ νξίζηεθαλ εθ λένπ  θνηλνί ζηφρνη
67

 (Protocol of Collaboration, 

Municipality of Prespa, Municipality of Resen, Liqenas Commune 2007). Σν ηειεπηαίν πξσηφθνιιν 

ππνγξάθεθε απφ ηνπο Γήκαξρνπο ηεο Λεθάλεο ησλ Πξεζπψλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Πξψηεο Άηππεο πλάληεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πάξθνπ Πξεζπψλ
68

 

Ζ ζπλάληεζε ησλ Γεκάξρσλ ην 2003 απνηέιεζε ηελ πξψηε ζπλάληεζε  κεηαμχ ησλ επηθεθαιείο 

ησλ ηνπηθψλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ ρξφλσλ νη ζπλαληήζεηο απηέο απμαλφηαλ 

είηε ζε επίζεκν είηε ζε αλεπίζεκν πιαίζην. Ο θ. Λάδαξνο Ναιπαληίδεο, ν νπνίνο δηαηέιεζε Γήκαξρνο 

Πξεζπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 πξψησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο ησλ Γεκάξρσλ ηεο ιεθάλεο ησλ 

Πξεζπψλ, αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πήξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Γήκν 

Πξεζπψλ.
69

 

….6 Μάηνπ (2005)
70

 ινηπόλ πέξαζα ηα ζύλνξα κε ηα πόδηα ρσξίο λα πάξσ άδεηα από θαλέλα…κνπ 

επεθύιαμαλ ππνδνρή Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο ηελ νπνία δελ δηθαηνύκαη έηζη γηα λα ιέκε θαη ηα απηά… κνπ 

έθαλε θνβεξή εληύπσζε άγεκα ζηξαηνύ ιαόο κε ηππηθά κε ηνπηθά μέξσ ‘γσ έζηκα θαη ελδπκαζίεο κνπ πέηαγαλ 

ινπινύδηα θαη ηέηνηα δειαδή θάπνηα ζηηγκή ζνθαξίζηεθα θηόιαο γηα ιέκε ηελ αιήζεηα.. εγώ δελ είκαη 

ζπλεζηζκέλνο… θαη πνπ δελ μέξσ θαη ηελ γιώζζα είρα πάξεη έλαλ γξακκαηέα πνπ είρα ζην δήκν, ν νπνίνο 

ήμεξε ηελ γιώζζα θαη κε δηεξκελέα δειαδή ζπλελλννύκνπλα… κε παξαθάιαγε ν θόζκνο θαη εθείλν ήηαλ πνπ 

κε ζπγθίλεζε… ν κέζα θόζκνο…  

‘‘θάλε θάηη ζε παξαθαινύκε πνιύ λα αλνίμνπλε ηα ζύλνξα, γηαηί έρνπκε θνβεξό πξόβιεκα’’… 

ρεηξόηεξα αθόκα κνπ ιέγαλε αιιά ηα ιέσ ηώξα πην… ηα… ιέσ ηώξα πην θαιέο ιέμεηο… ‘‘γηαηί πεηλάκε έρνπκε 

πξόβιεκα’’… Έ! Όηαλ αθνύο έλαλ ιαό λα ζε παξαθαιάεη εγώ λνκίδσ όηη από θεη θαη πέξα νη πνιηηηθέο νη 

ππόινηπεο είλαη παξακύζηα ηεο ραιηκάο… όια απηά ηα έρσ δηαβηβάζεη αξκνδίσο … ην δε θαλάιη ησλ θνπίσλ 

έπαηδε όιε ηελ εκέξα… εθείλε ηελ εκέξα… ζηηγκηόηππα κε ηνλ ηίηιν επάλσ ν Γήκαξρνο πνπ γθξεκίδεη ηα 

ζύλνξα θαη κάιηζηα είραλε πξνηείλεη θαη κία… είραλε θάλεη θαη κία πξόηαζε ε δηάβαζε εθεί ελώ κέρξη ηόηε 

έρεη ηε ζιαβηθή νλνκαζία Γθόξλα Νόβα θάπσο έηζη… λα ηελ νλνκάζνπλε Λάδαξνο Γηάβαζε… πξνο ηηκήλ 

κνπ… απηά είλαη ηζηνξηθά… δελ μέξσ ηη έθαλαλ αλ έγηλε ή δελ έγηλε…   
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 1) πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, 2) ε κφληκε ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο,  3) ε θαηαζθεπή δξφκσλ απφ ην Λαηκφ έσο ην Γήκν ηνπ Ρέζελ, απφ ην Βξνληεξφ έσο 

ηελ θνηλφηεηα ηεο Ληθέλαο    θαη  βειηίσζε ηνπ δξφκνπ ζηελ αιβαληθή πιεπξά, 4) πξνζηαζία, δηαηήξεζε, πξνψζεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, 5) αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, 6) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεισλεηαθψλ ζηαζκψλ κεηαμχ ησλ 3 ρσξψλ, 7) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ειεχζεξεο δψλεο   δηαθίλεζεο αγαζψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο.  

68
 πλέληεπμε κε ηνλ Βαζίιε Σζέπα, πξψελ Γήκαξρν Πξεζπψλ.  

69
 Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ Πξψελ Γήκαξρν Πξεζπψλ θ. Λάδαξν Ναιπαληίδε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2012 ζηελ 

πφιε ηεο Φιψξηλαο ζε θεληξηθή θαθεηέξηα, δέθα πεξίπνπ κέξεο κεηά ηελ απνρψξεζε κνπ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. 

70
 Ζ ρξνληά δελ ηεθκεξηψζεθε απφιπηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, νχηε κεηά απφ πξνζσπηθφ έιεγρν. 
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Καη κεηά από ηηο επαθέο κνπ ηηο ζπρλέο… ηη λα ζνπ πσ είλαη ηόζα πξάγκαηα πνπ ζα κηιάσ εγώ 

πελήληα ώξεο… όηη κνπ δήηεζε ν ζπλάδεξθνο λα αλνίμσ ζρνιείν ειιεληθό ζην Ρέζελ θαη δελ κπνξνύζα λα ην 

θαηαθέξσ γηαηί ην θξάηνο ην δηθό καο ηξαγνπδάεη ηζάκηθν… γηαηί  κέζα ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ηνπ Ρέζελ λα 

αλνίμεη ην ζρνιείν ειιεληθό γηαηί ε άπνςε κνπ… ν ζπλάδεξθνο ηνπ Ρέζελ ππήξμε θαη Τπνπξγόο 

πγθνηλσληώλ επί θπβεξλήζεσο Γθιηγθόξσθ… ινηπόλ ην ιέσ θαη κνπ ζεθώλνληαη νη ηξίρεο… θαη κνπ 

ζεθώζεθαλ ηα καιιηά γηαηί είλαη θνβεξά ιάζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηα νπνία δελ… δελ αλαπιεξώλνληαη κε 

ηίπνηα… κνπ δήηεζε λα αλνίμσ ζρνιείν θαη ηε δαπάλε ηνπ θξάηνπο καο μέξεηο πηα ζα ήηαλ… κόλν 

δάζθαινο… όια ηα ππόινηπα θηήξηα…ζα δηέζεηαλ απηνί… θαη γηαηί… γηαηί έλαο ιαόο ιέεη πνπ ζέιεη θαη 

αγαπάεη ην γείηνλα ηνπ πξέπεη λα κάζεη ηε γιώζζα ηνπ…  

 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δεκνηηθψλ θνξέσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέζπαο. Οη Γήκαξρνη ηεο ιεθάλεο 

ησλ Πξεζπψλ πεξηνρήο  απφ ηελ αξρή ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θξνληίδνπλ λα ππνγξακκίζνπλ ηε 

δηάζεζε ηνπο γηα ζπλεξγαζία ζηελ πεξηνρή ππνζηεξίδνληαο πξσηνβνπιίεο φπσο ην Γηαζπλνξηαθφ Πάξθν 

Πξεζπψλ, ηε δηαθήξπμε ηεο Δπξσπεξηνρήο Πξεζπάο-Αρξίδαο. Δπηπιένλ ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα 

ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ζην δηαζπλνξηαθφ θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη ιήςε κέηξσλ φπσο ηε ιεηηνπξγία 

ηεισλεηαθψλ ζηαζκψλ ζηα φξηα ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ. Δληνχηνηο νη πξνζπάζεηεο θαη νη αηηηάζεηο πξνο 

ηα εζληθά θέληξα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ γηα ελίζρπζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνζθφπηνπλ ζε 

επξχηεξα εζληθά δεηήκαηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ.
71

 πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν Πξεζπψλ 

Βαζίιε Σζέπα, ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο αλαζηέιιεη πξσηνβνπιίεο φπσο ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ κεηαμχ Λαηκνχ θαη Νηνχπελη. Παξφια απηά κέζσ επίζεκσλ θαη 

αλεπίζεκσλ ζπλαληήζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ νη ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο ηεο ιεθάλεο ησλ 

Πξεζπψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηελ πξνζήισζε ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηαζπλνξηαθψλ δξάζεσλ.  

 

6.4. ΑΛΛΔ ΜΟΡΦΔ ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΠΡΔΠΧΝ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζχζηαζε Δπξψ-πεξηνρψλ απνηέιεζε κία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν.  Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ήδε ζε 2 Δπξσπεξηθέξεηεο ή Δπξσπεξηνρέο, ζηελ 

Δπξσπεξηθέξεηα „„Nestos- Mesta‟‟ αλάκεζα ζηελ Ν.Α Γξάκαο ην 1997 θαη ζηελ πεξηθέξεηα Mesta ηεο 

Βνπιγαξίαο ε νπνία ζπζηάζεθε θαη ηελ Δπξσ-πεξηνρή εκαληηθή πξσηνβνπιία αλάπηπμεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ππήξμε ε ζχζηαζε ηεο Δπξσπεξηνρήο Πξεζπαο-Αρξίδαο „„Έβξνπ-Maritsa-Meric‟‟ (Ν.Α. 

Έβξνπ θαη Πεξηθέξεηα Υαζθφβνπ-Maritsa Βνπιγαξίαο). Ζ Δπξσ-πεξηνρή Nestos-Mesta ζπζηάζεθε ην 1997, 

ελψ ε Δπξσπεξηνρή Έβξνπ-Maritsa-Meric ζπζηάζεθε ην 2001 (Βηηζεληδάηνο 2002). 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπεξηνρήο Πξεζπψλ-Αρξίδαο μεθηλάεη ην 2000 φπνπ ηξεηο 

ΜΚΟ, ην Κέληξν Γηαβαιθαληθήο πλεξγαζίαο απφ ηελ Διιάδα κε έδξα ηελ Κνδάλε, ε Regional 
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 πλέληεπμε κε  Γήκαξρν Πξεζπψλ θ. Βαζίιεην Σζέπα.  
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Development Agency απφ ηελ Αιβαλία κε έδξα ηελ Κνξπηζά θαη ε Regional Enterprise Support Centre απφ 

ηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο κε έδξα ην Μνλαζηήξη δήηεζαλ απφ ηε δηεζλή ΜΚΟ 

EastWest Institute λα έρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ην ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπεξηνρήο 

Πξεζπψλ-Αρξίδαο.  Ζ ζχζηαζε ηεο Δπξσπεξηνρήο θαηλφηαλ φηη ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα ην 2004. 

Παξφια απηά ιίγν πξηλ ζρεηηθή ππνγξαθή, πξνθιήζεθε έληαζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, έπεηηα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο γεηηνληθήο ρψξαο σο 

„Μαθεδνλία‟ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε καηαίσζε ηεο ππνγξαθήο 

γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπεξηνρήο (Υξεζηίδεο 2008).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζνληαη κέζα 

απφ ηε δξάζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σξηγψλνπ Πξεζπψλ.
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  ε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
73

, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Πξέζπαο (θαη ησλ 3 ρσξψλ), γίλεηαη κία θαηαγξαθή ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ θφθθηλεο πηπεξηάο. Απηή ε ζπλεξγαζία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κίαο 

ηεηξάγισζζεο έθδνζεο (Κφθθηλεο πηπεξηέο ηεο Πξέζπαο 2005)
74

. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά 

έθαλαλ έλα ηξηήκεξν θάκπηλγθ ζηελ Κξάλε ζηε ΠΓΓΜ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθδειψζεηο θαη 

θεζηηβάι. Ο ζηφρνο φπσο επηζεκαίλεη ε θ. Gabriella Scheiner, θαη πξσηαξρηθφο ζθνπφο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο δελ ήηαλ ε έθδνζε ελφο βηβιίνπ, αιιά λα γλσξηζηνχλ ηα παηδηά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή.
75

  

ην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Interreg, κία ζεηξά απφ έξγα αθνξνχλ ηεο πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ. Σα έξγα απηά αθνξνχλ „„ηε Γεκηνπξγία Πεξηβαιινληηθνχ ηαζκνχ θαη αλάπηπμε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο Πξέζπεο‟‟, ηελ „„Αλάδεημε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε 

θπζηθψλ πφξσλ Δζληθνχ δξπκνχ Πξεζπψλ‟‟, „„Γεκηνπξγία δνκήο αλάδεημεο ηεο Βπδαληηλήο θιεξνλνκηάο 
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 Σν Πνιηηηζηηθφ Σξίγσλν Πξεζπψλ ηδξχζεθε ην έηνο 2000. Σα γξαθεία ηνπ ζηεγάδνληαη ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε βηβιηνζήθε 

ηνπ ρσξηνχ. Ζ ζπιινγή ησλ βηβιίσλ πξνέξρεηαη απφ δσξεέο ηδησηψλ, φπσο θαη απφ δσξεέο δεκνηηθψλ βηβιηνζεθψλ. Δπίζεο ζηα 

ξάθηα βξίζθεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ γαιιηθά βηβιία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο. 

πσο κνπ επηζεκάλζεθε δσξεέο έρνπλ γίλεη θαη ζε έπηπια θαη εμνπιηζκφ κε ηα νπνία έρεη ζηειερσζεί ή βηβιηνζήθε (π.ρ. ζφκπεο). 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΣΠ αλήθνπλ θαη εζεινληέο νη νπνίνη επηιέγνληαη κέζσ ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλήζσο 

πεξλάλε κεξηθνχο κήλεο ζην ρσξηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλάο κνπ νη εζεινληέο πνπ δνχιεπαλ ζην ΠΣΠ ήηαλ 

πεξίπνπ 6. Κάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΣΠ, αθνξνχλ ηε δηνξγάλσζε παηδηθψλ πάξηη ή πξνβνιή παηδηθψλ θαη λεαληθψλ 

ηαηληψλ. Γχν βξάδηα πνπ βξέζεθα ζην ρψξν ηνπ ΠΣΠ, είρα ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζσ 2 γαιιηθέο ηαηλίεο ζηα πιαίζηα ηεο 

«γαιιηθήο εβδνκάδαο», θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θάζε κέξα πξνβάιινληαλ κία ηαηλία ηνπ γαιιηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. 

73
 Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο „„Red Pepper‟‟ ην Πνιηηηζηηθφ Σξίγσλν Πξεζπψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο GTZ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία  

ΜΚΟ, ηεο Fokus απφ ην Ρέζελ θαη ηεο Ampep απφ ηελ Κνξπηζά, φπσο επίζεο κε ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ ζπγθέληξσζαλ 

πιεξνθνξίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο. 

74
 ηηο γιψζζεο ησλ 3 ρσξψλ φπσο θαη ζηα αγγιηθά 

75
 πλέληεπμε θ. Gabriela Scheiner. ηελ ζπλέληεπμε ε θ. Scheiner παξαζέηεη κία ζεηξά απφ δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο ηηο νπνίεο 

δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηείρε ην ΠΣΠ θαη πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε λεαξέο ειηθηαθέο νκάδεο. 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο αλαθέξεηαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

γεηηνληθήο ρψξαο κε ην ζπληαγκαηηθφ ηεο φλνκα. Ζ ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ελφο δηθηχνπ ΜΚΟ απφ ηηο ηξεηο ρψξεο, φπνπ 

ζπκκεηείρε θαη ην ΠΣΠ δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα ιφγσ επεηζνδίσλ πνπ ππήξμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίσλ φπνπ ην 

δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηηο ζπδεηήζεηο.  
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θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ Πξεζπψλ‟‟, „„Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο θαη αλάδεημε 

κλεκείσλ ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ‟‟
76

 Έλα ηειεπηαίν παξάδεηγκα δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε 

παξαιαβή δχν ειηαθψλ ζθαθψλ απφ ην Γήκν Πξεζπψλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 

πλεξγαζίαο Διιάδα-Αιβαλία 2007-2013, ζην νπνίν εηαίξνη ππήξμαλ ν Γήκνο Πξεζπψλ απφ ηελ Διιάδα 

θαη ν Γήκνο Pustec απφ ηελ Αιβαλία (Σν πξψην «πξάζηλν» ειηαθφ πιενχκελν ζηελ Διιάδα απέθηεζε ν 

Γήκνο Πξεζπψλ 2013).  

 

 

6.5. ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο κνπ αληηκεηψπηζα ηελ απαηζηνδνμία ησλ 

θαηνίθσλ ησλ Πξεζπψλ, φζνλ αθνξά ηηο πξσηνβνπιίεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ πεξηνρή. Σηο πξψηεο δχν εβδνκάδεο, φηαλ ξσηνχζα ηνπο Πξεζπηψηεο γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

ζηελ πεξηνρή ηνπο, ε πην θνηλή απάληεζε ηνπο ήηαλ φηη δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα. χκθσλα κε ηνλ Θαλάζε 

θάηνηθν ηνπ Άγηνπ Γεξκαλνχ „„πξνζπαζνύλ εδώ θαη είθνζη ρξόληα, αιιά ηίπνηα, ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη‟‟ ε 

θάπνηα άιιε ζηηγκή, ελψ ζπδεηνχζα γηα ην ζέκα ηεο έξεπλάο κνπ κε κηα παξέα απφ Πξεζπηψηεο, έλαο απφ 

απηνχο ππνζηεξίδεη φηη „„όινη γλσξίδνπκε ηα απνηειέζκαηα, κπνξείο λα αξρίδεηο λα γξάθεηο", ππνλνψληαο φηη 

δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Μεηά απφ απηφ ην ζρφιην φινη μέζπαζαλ ζε γέιηα εθηφο απφ κέλα.  

ια φζα εηζέπξαηηα ηνλ πξψην θαηξφ  κνπ πξνθαινχζαλ απνγνήηεπζε θαη ζχγρπζε ζπγρξφλσο. 

Γελ πεξίκελα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αληηδξάζεηο, εηδηθά απφ ηνπο „„Νηφπηνπο‟‟. Άξρηδα ζηγά, ζηγά  λα 

ακθηζβεηψ ηελ έξεπλά κνπ θαη αλαξσηηφκνπλ „„αλ δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα, ηη θάλσ εδψ‟‟. Χζηφζν, κεηά απφ 

ιίγν θαηξφ ζπλεηδεηνπνίεζα φηη νξηζκέλνη Πξεζπηψηεο εηδηθά νη „„Νηφπηνη‟‟ δελ  απέθεπγαλ λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο κνπ, νχηε έδεηρλαλ αδηαθνξία γηα ηελ έξεπλά κνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αμηνινγνχζαλ 

αξλεηηθά ηηο δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ πεξηνρή. πσο δηαπίζησζα ζχληνκα γηα κία κεξίδα 

Πξεζπησηψλ νπνηαδήπνηε κνξθή δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζην άλνηγκα ησλ 

ζπλφξσλ. Οηηδήπνηε άιιν δελ είρε λφεκα.  

ρεδφλ φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ Διιάδαο θαη ηνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο γηα ην 

φλνκα, είλαη ν ιφγνο πνπ εκπνδίδεη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ. Χζηφζν έλαο ειηθησκέλνο άλδξαο απφ ην 

Λαηκφ, ν νπνίνο ζπκάηαη ηελ επνρή πνπ ιεηηνπξγνχζε ην ηεισλείν ζηελ πεξηνρή θαη ην πψο επηζθεπηφηαλ 

κε ην πνδήιαην ηα γεηηνληθά ρσξηά, αλαθέξεη „„Ση ζρέζε έρεη ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο  κε ην άλνηγκα ησλ 

ζπλόξσλ, λα ζνπ πσ εγώ ηη πξέπεη ηη έρεη λα γίλεη ...  όινη νη άλζξσπνη από όια ηα ρσξηά από όιε ηελ Πξέζπα 

πξέπεη λα πάλε θαη λα αλνίμνπλ ηα ζύλνξά νη ίδηνη‟‟. Έλαο άιινο άλδξαο αλαξσηηέηαη „„εάλ ηα ζύλνξα δελ 

αλνίγνπλ ζηελ Πξέζπα, ιόγσ ηνπ ζέκαηνο ηεο νλνκαζίαο, γηαηί ππάξρεη ν πλνξηαθόο ηαζκόο ζηε Νίθε;’’. 

                                                 
76 Οη πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ εληαγκέλα έξγα ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG III 

Α/CARDS Διιάδα - Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο». Γηα πεξηζζφηεξα βι. Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία 

Interreg Διιάδα – ΠΓΓΜ http://3kps.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=286  

http://3kps.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=286
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Σν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ απνηειεί ρξφλην αίηεκα ησλ „„Νηφπησλ‟‟, θαζψο ηαμηδεχνπλ ζπρλά ζηελ 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, γηα λα επηζθεθζνχλ ζπγγελείο, θίινπο θαη γλσζηνχο. 

Ζ Μαξία θάηνηθνο Λαηκνχ , ζπρλά κνπ έιεγε, φηη φηαλ πάσ ζην δήκαξρν γηα ζπλέληεπμε, λα ηνλ ξσηήζσ ηη 

γίλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ. πσο έρεη ήδε εηπσζεί, ε απφζηαζε κεηαμχ Λαηκνχ-Νηνχπελη, είλαη 

180 ρηιηφκεηξα, αλ θάπνηνο επηιέμεη λα ηαμηδέςεη απφ ην πλνξηαθφ ηαζκφ ηεο Νίθεο, ελψ ε πξαγκαηηθή 

απφζηαζή κεηαμχ ησλ δχν ρσξηψλ ηνπο είλαη κφιηο 4 ρηιηφκεηξα, αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη 

θαλείο ην ρσκαηφδξνκν πνπ νδεγεί απφ ην Λαηκφ ζηα ζχλνξα. Φπζηθά ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή επηινγή, απφ 

ηελ Κξπζηαιινπεγή ζηα ειιελφ-αιβαληθά ζχλνξα, φπνπ δηαζρίδνληαο ηελ αιβαληθή Πξέζπα κπνξεί 

θάπνηνο λα πεξάζεη ζην θνκκάηη ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ πνπ αλήθεη ζηε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο.  

 Οξηζκέλνη φπσο ν Γηψξγνο απφ ηνλ Άγην Γεξκαλφ έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε, ππνζηεξίδνληαο ηηο 

δξάζεηο ηεο ΔΠΠ, εθθξάδνληαο δηαθνξεηηθή γλψκε απφ αξθεηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα. „„Ο 

θόζκνο ζηελ Πξέζπα  δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη λα δεη αλ ζα θεξδίζεη θάηη ζε 20 ρξόληα, ζέιεη λα δεη αλ κπνξεί 

λα βγάιεη θέξδνο ηώξα, γη’ απηό αλ ξσηήζεηο θάπνηνπο γηα ηα όζα γίλνληαη από ηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο 

Πξεζπώλ, ζα ζνπ πνύλε όηη δελ γίλεηαη ηίπνηα…ζα ήηαλ θαιό λα αλνίμνπλ ηα ζύλνξα θπξίσο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα έρνπκε επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξώπνπο από ηηο δηπιαλέο ρώξεο, λα γλσξηζηνύκε… απηό ζα 

ήηαλ ην ζεκαληηθόηεξν». Ο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή, 

νθείιεηαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ φζνη είλαη απφ ηελ Φιψξηλα θαη πάλε ςσλίδνπλ απφ ηα θφπηα 

φζα ρξεηάδνληαη φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, απφ αγγνπξάθηα θαη αξληά, έσο θαη κπαηαξίεο 

απηνθηλήησλ. Θα έπξεπε λα κπεη έλα είδνο δαζκνύ ζε όζα ςσλίδνληαη… γηα λα παο ζηελ Γεξκαλία ή λα 

γπξίζεηο κπνξνύζεο λα θέξεηο απιά έλα κπνπθάιη Μεηαμά θαη κία θνύηα ηζηγάξα, ελώ από ηα δηθά καο ηα 

ζύλνξα δελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο. Ο Νίθνο επίζεο απφ ηνλ Άγην Γεξκαλφ ππνζηεξίδεη: „‘δελ είκαη 

εηδηθόο… αιιά ζα ήηαλ σξαίν λα κπνξνύζακε λα πάκε λα πηνύκε έλαλ θαθέ ζην δηπιαλό ρσξηό’’. Γηα ην αλ 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο ππνζηεξίδεη „„απηό είλαη ζέκα ησλ 

πνιηηηθώλ… ηa δηπιαλά ρσξηά δελ πξνμέλεζαλ πξνβιήκαηα γηα απηό δελ ππάξρνπλ εζληθηζηέο εδώ πνπ λα κελ 

ζέινπλ λα αλνίμνπλ ηα ζύλνξα’’. 

 Ζ αλεζπρία γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ιφγν ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αλαπηχζζεηαη απφ νξηζκέλα άηνκα. Ζ Γηψηα, έρεη θαηαγσγή απφ ηελ πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ, αιιά θαηνηθεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. Καηαθξίλεη φπσο θαη ν Γηψξγνο 

απφ ηνλ Άγην Γεξκαλφ ηελ ζπκπεξηθνξά φζσλ Φισξηλησηψλ
77

  πεγαίλνπλ θαη ςσλίδνπλ απφ ηα Μπίηνια: 

„„πνιύο θόζκνο πεγαίλεη ζηα Μπίηνια γηα ςώληα… άκα δελ ππνζηεξηδόκαζηε κεηαμύ καο πσο ζα πάκε 

κπξνζηά…’’ Ζ ιεηηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Λαηκνχ ηελ βξίζθεη 
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 Ζ δηαζπλνξηαθή θίλεζε κεηαμχ Φιψξηλαο θαη πεξηνρψλ ηεο γεηηνληθήο ρψξαο απνηειεί θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

Φισξηλησηψλ φπσο πεξηγξάθεη ν Γηάλλεο Μάλνο (2009) ζην θείκελν ηνπ κε ηίηιν Εψληαο (ζ)ηα χλνξα.  Οη κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνπλ νη θάηνηθνη ηεο 

Φιψξηλαο γηα ηελ επηινγή ηνπο λα επηζθεθζνχλ ηε γεηηνληθή ρψξα. 
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αληίζεηε «ζα βιάςεη ηνλ ηόπν…από ηελ άιιε κεξηά έρεη πάξα πνιύ κεγάιε θηώρεηα’’. Παξφια απηά 

ππνζηεξίδεη φηη ζα ήζειε λα επηζθεθζεί ζηε γεηηνληθή ρψξα ηελ πεξηνρή ηεο Αρξίδαο, θαζψο φπσο δειψλεη 

ην ειιεληθφ θνκκάηη ηεο Πξέζπαο είλαη παξαηεκέλν.  

Ο Αιέμαλδξνο, ηδηνθηήηεο θέληξνπ αλαςπρήο ζπκθσλεί κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηβαιινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο, αιιά δηαθσλεί κε ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ππνζηεξίδνληαο: ‘‘αλ πάο θαη αγνξάζεηο θάηη από 

εθεί, ηόηε δελ ζα αγνξάζεηο από ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηόηε ζα αλαγθαζηώ λα θάλσ θαη εγώ ην ίδην ... όινη ζα 

ράζνπλ!’’ ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο ν Σάζνο απφ ην Λαηκφ, αλαθέξεη φηη έρεη ζπγγελείο ηνπ 

ζην γεηηνληθφ θξάηνο θαη ππνζηεξίδεη:  ‘‘αλ θαη δνπλ κε ζπληάμεηο ησλ 50, 60, 80 επξώ ηα βγάδνπλ πέξα κηα 

ραξά…έρνπλ έξζεη  ζηνλ Λαηκό θαη καο έρνπλ θαιέζεη λα πεξάζνπκε ηνλ ρεηκώλα ζηα θόπηα, θαη ην 

θαινθαίξη πνπ έρνπκε δνπιεηά λα επηζηξέθνπκε ζηελ Διιάδα’’.  Σν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ απνηειεί γηα απηφλ 

κία επλντθή πξννπηηθή ‘‘ζα κπνξνύκε λα αγνξάδνπκε από ηα ζνύπεξ κάξθεη, όπνπ όια είλαη πνιύ θζελά… 

κε 20 επξώ κπνξεί κία παξέα λα θάεη όζν ζέιεη… ην θαί είλαη ηδάκπα…’’ 

 Παξφια απηά φπσο έρεη εηπσζεί, ην κέιινλ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ζπλφξσλ δελ θαίλεηαη επνίσλν, 

θαζψο ππάξρεη ην δηκεξέο δήηεκα κεηαμχ Διιάδαο θαη Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Ο Βαζίιεο απφ ηνπο Φαξάδεο ππνζηεξίδεη φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ιπζεί ην δήηεκα ηεο 

νλνκαζίαο ηνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο θαη θαηαζέηεη ηε δηθηά ηνπ άπνςε  „‘ην πξόβιεκα άξρηζε από ηνπο 

Έιιελεο ζηνλ Δκθύιην… νη θνπηαλνί δελ ππνρσξνύλ θαη ηα παηδηά ηνπο γίλνληαη αθόκα πην θαλαηηθά…» , 

ζπλερίδνληαο ππνζηεξίδεη: ‘‘ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην ησλ θνπίσλ απνηειείηαη από άηνκα ηα νπνία 

θαηάγνληαη από ρσξηά ηεο Πξέζπαο… από ην Αληαξηηθό, από ηνπο Ψαξάδεο… ν ίδηνο ν παηέξαο ηνπ 

Γθξνπέθζθη θαηάγεηαη από ην ρσξηό Αριάδα
78

, όπνπ ππάξρεη κάιηζηα θαη κλεκείν γηα απηόλ…’’. 
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 Αριάδα, ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Φιψξηλαο.  



 63 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηφρνο απηήο ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο απνηέιεζε ε παξνπζίαζε ησλ θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θνξέσλ θαη παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε απηψλ ησλ 

θνηλψλ ή δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηνπο άκεζα εκπιεθνκέλνπο ζε κία ζεηξά 

απφ δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο. Γεχηεξν ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε παξνπζίαζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνζιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ. 

ε επίπεδν εζληθψλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ ην Πξφγξακκα ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ, δελ 

έγηλε αληηιεπηφ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Άιισζηε ε δηαθήξπμε ησλ ηξηψλ πξσζππνπξγψλ ην 2000 δελ 

απνηεινχζε παξά κία πνιηηηθή δηαθήξπμε θαη φρη κηα δεζκεπηηθή ζπκθσλία, κε ηελ νπνία λα 

απνζαθελίδνληαη νη ζηφρνη φισλ ησλ πιεπξψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο «δσήο» ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ γίλνληαη γξήγνξα μεθάζαξεο, νη επξχηεξεο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θάζε 

ζπλεξγαδφκελνπ κέξνπο πνπ εκπεξηέρνληαη πίζσ απφ ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ ζπλεξγαζία. Αιβαλία θαη Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο έρνληαο ήδε σο πεδίν ζπλεξγαζίαο ηελ ιίκλε ηεο Αρξίδαο 

«βιέπνπλ» ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ σο έλα επηπιένλ κέζν κε ην νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαη ελ ηέιεη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ 

ζηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αρξίδαο, πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνληαο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο, νη δχν απηέο ρψξεο 

εθπιεξψλνπλ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ „„επξσπατθή νηθνγέλεηα‟‟. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ειιεληθή πνιηηεία αλαγλσξίδεη φηη νη δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Πξεζπψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα κέζν κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο ζηνλ 

βαιθαληθφ ρψξν, φπσο επίζεο έλαλ έκκεζν ηξφπν γηα ηελ επίιπζε  επξχηεξσλ δηπισκαηηθψλ δεηεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο γείηνλέο ηεο. πσο επηζεκαίλεηαη φρη κφλν απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

αιιά θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζηελ 

πεξηνρή ηειηθά, ζα απνηειέζεη ην δηκεξέο δήηεκα κεηαμχ Διιάδαο-ΠΓΓΜ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ γεηηνληθνχ 

θξάηνπο κε ηε ζπληαγκαηηθή ηνπ νλνκαζία απφ κία ζεηξά θξαηψλ, αδξαλνπνηεί ηελ πνξεία ηνπ 

Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ θαη αλαζηέιιεη νξηζηηθά άιιεο δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο. Αληίζεηα ηνπηθνί 

θνξείο, φπσο νη ηνπηθέο δεκνηηθέο αξρέο ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ, δηαθεξχζζνπλ κε θάζε επθαηξία ηελ 

πξνζήισζε ηνπο ζε δηαζπλνξηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζηελ αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ.  

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο παξαθνινπζνχλ θαη είλαη γλψζηεο ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη. Ζ 

απνηίκεζε ησλ γεγνλφησλ εηδηθά απφ φζνπο αλήθνπλ ζηε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ „Νηφπησλ‟ είλαη 

αξλεηηθή θαζψο νη δηαζπλνξηαθέο απηέο πξσηνβνπιίεο δελ έρνπλ νδεγήζεη ζε απηφ πνπ ζεσξείηαη απφ 

απηνχο ζεκαληηθφ, δειαδή ζην «άλνηγκα» ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ Λαηκνχ-Νηνχπελη. Ζ χπαξμε δεζκψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε θαηνίθνπο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο έρεη δηαηεξήζεη δίθηπα επηθνηλσλίαο πνπ 

εθηείλνληαη ζηα δχν θξάηε θαη ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνχληαη κε ηε δηάζρηζε ηνπ ζπλφξνπ είηε απφ ην 
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ηεισλείν ηεο Κξπζηαιινπεγήο, είηε απφ ην ηεισλείν ηεο Νίθεο. Σν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ θαη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ ζην Λαηκφ απνηειεί γηα απηνχο κία αλαγθαηφηεηα. Γηα κία άιιε 

κεξίδα „Πξεζπησηψλ‟, θπξίσο απηψλ πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο, ε 

αλάπηπμε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ θξίλεηαη ζεηηθή, αιιά ζπγρξφλσο επηζεκαίλεηαη ε αλεζπρία 

γηα ην «άλνηγκα» ησλ ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή. Σν γεγνλφο απηφ απνηηκάηαη φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα θαη αλαζηάησζε. Ζ αλεζπρία ηνπο απηή πεγάδεη απφ ηελ «δηαζπλνξηαθή ζπκπεξηθνξά» 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Φιψξηλαο, νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ην ζχλνξν κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ζε 

ρακειφ θφζηνο, θάηη πνπ ηειηθά ζπληειεί ζηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ηεο πεξηνρήο. Παξφια απηά, απφ 

νξηζκέλνπο ππνζηεξίδεηαη φηη ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ κπνξεί λα είλαη θάηη ην ζεηηθφ θαζψο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζην δηπιαλφ θξάηνο θαη λα γλσξίζνπλ ηνπο αλζξψπνπο.  

Οη επηκειεηέο ηεο έθδνζεο «Ζ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο θαη ΠΓΓΜ σο δεηνχκελν» 

θαηαιήγνληαο ζηηο εηζαγσγηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο, επηζεκαίλνπλ φηη φιεο νη κειέηεο πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ηφκν ππνγξακκίδνπλ ηηο αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο – ΠΓΓΜ. Τπνζηεξίδεηαη φηη αλ θαη δελ 

κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ νη δίαπινη επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ αλνίμεη κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, εληνχηνηο δελ 

θαίλεηαη λα ππάξρεη κία δπλακηθή ζε απηέο ηηο επαθέο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζέζε ηνπ εζληθνχ θέληξνπ θαη φηη 

επηπιένλ ζα ήηαλ αηζηφδνμν λα ηνληζηεί φηη ε θνηλσλία ππνζηεξίδεη ζην ζχλνιν ηεο πξσηνβνπιίεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. Σέινο αλαπηχζζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν νη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο νη 

νπνίεο είλαη ηα δηαθξηηά φξηα ησλ θξαηψλ, απνηεινχλ ηα θαηάιιεια πεδία γηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (Κνιηφπνπινο &άιινη 2008: 14-15). 

Ζ πνξεία ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη ΠΓΓΜ, φπσο επίζεο θαη νη 

επηπινθέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηέο, εμαηηίαο ησλ δηκεξψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο επηκειεηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηφκνπ. Παξφια απηά νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε.  

Ζ πνξεία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ αλ θαη δελ ηελ αθνινχζεζε έλα πξφγξακκα κε ζαθείο 

ζηφρνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, εληνχηνηο απνηέιεζε έλα πεδίν φπνπ θνξείο ηεο πεξηνρήο ππνζηήξηδαλ 

έκπξαθηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε δξάζε ησλ 

ΜΚΟ, ηδηαίηεξα ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, ηεο νπνίαο ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηελ έρνπλ 

ηηκήζεη κε βξαβεία απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
79

 Δπηπιένλ νη δήκαξρνη ηεο ιεθάλεο ησλ Πξεζπψλ είηε 

ζην πιαίζην ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα άιισλ πξσηνβνπιηψλ δηαθεξχηηνπλ ηελ 

πξνζπκία ηνπο γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ησλ δήκσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ππνγξαθή ζπκθσληψλ θαη 

πξσηνθφιισλ αλ θαη δελ απνηεινχλ δεζκεπηηθά πξνγξάκκαηα, εληνχηνηο επηζεκαίλνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ 
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 Γηα πεξηζζφηεξα βι.  Γειηίν Σχπνπ 10 Απξηιίνπ 2014: “Best of the Best” γηα δεχηεξε θνξά ε Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, 

http://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=6%3A2010-03-04-13-52-03&id=160%3A10-2014-best-

of-the-best-&lang=el  
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δεκνηηθψλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Αλ θαη ε παξνχζα εξγαζία δελ δχλαηαη θαη νχηε είλαη ζηηο 

πξνζέζεηο ηεο λα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηα 

δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα, εληνχηνηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Ζ αλάπηπμε είηε 

δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, είηε ηνπ „„αλνίγκαηνο‟‟ ηνπ ζπλφξνπ ζηελ πεξηνρή αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά 

απφ κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ. Οη φπνηεο επηθπιάμεηο πνπ εθθξάδνληαη γηα ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ 

αθνξνχλ θπξίσο ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη έλα ηέηνην γεγνλφο ζηελ πεξηνρή. 

ην εξψηεκα αλ ην ζχλνξν ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ απνηειεί πεδίν ζπλεξγαζίαο ή φρη ζα 

κπνξνχζακε λα απνθαλζνχκε ζεηηθά. Ζ άπνςε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κεηά απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Βέβαηα ην ζχλνξν εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη έλα ζύκβνιν εζληθήο ηδενινγίαο (Μάλνο 2014: 181). Αλ θαη ηα ζχλνξα ζε παγθφζκην επίπεδν 

ππφθεηληαη πηα ζε αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην, αλζξψπνπο θαη ηδέεο πνπ «ραιαξψλνπλ» ηελ 

παξνπζία ηνπο, ε παξνπζία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ πνπ ηα θαζηζηνχλ σο δείθηεο ηεο εζληθήο 

θπξηαξρίαο ηνπο ζπλερίδεη λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη (Wilson 2012: 208). Ζ «αληίζηαζε» πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο εγεζίεο ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ πνπ ζα απνζπλδένπλ 

πξσηνβνπιίεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο απφ επξχηεξα εζληθά ζέκαηα, θάλεη αληηιεπηφ φηη ε παξνπζία 

θαη «ιεηηνπξγία» ηνπ ζπλφξνπ ζήκεξα θαζνξίδεηαη ειάρηζηα απφ ηηο απνθάζεηο  ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

θαηνίθσλ. Αλ θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ μεθίλεζε κε ηελ πξφζεζε ην Πάξθν 

ησλ Πξεζπψλ λα απνηειέζεη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία ησλ ηξηψλ ρσξψλ 

(Γηαθήξπμε Πάξθνπ Πξεζπψλ 2000), νη επξχηεξεο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΠΓΓΜ δελ 

έρνπλ πξνο ην παξφλ νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο πνπ ππνγξάθεθε ην 2010. Αθνινπζψληαο 

ηελ άπνςε ελφο αμησκαηνχρνπ ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη low 

politics (φπσο  πξνζπάζεηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο)
80

 κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν εθφζνλ έρνπλ 

μεθαζαξίζεη ηα high politics (Παπαγαξνπθάιε 2014: 280). 

Ζ εθπφλεζε εζλνγξαθηθήο έξεπλαο ζε έλα πεδίν, φπσο είλαη απηφ ηεο πεξηνρήο ησλ Πξεζπψλ, ην 

νπνίν έρεη „ζπλεζίζεη‟ ηελ παξνπζία εξεπλεηψλ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη εξεπλψκελνη νη 

νπνίνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ παξνπζία εξεπλεηψλ κπνξνχλ λα επηδείμνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα ζηνλ 

έιεγρν ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ εζλνγξαθηθά θείκελα (Manos 2010, Αγγειφπνπινο 

2006). Ζ απνδνρή ηνπ εξεπλεηή ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ξφιν πνπ ζα ηνπ απνδνζεί απφ ηνπο εξεπλψκελνπο 

θαη ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ ξφιν ζα ηνπ παξαρσξεζεί κέξνο ηεο ηνπηθήο γλψζεο.  

Πάλσ απφ φια ε εθπφλεζε κίαο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο δελ αθνξά ηελ απνηχπσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ή ηεο αιήζεηαο θαζψο απηέο κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πνιιαπιέο θαη αληηθξνπφκελεο. ηφρνο ηνπ εζλνγξάθνπ είλαη φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί φρη λα 

παξνπζηάζεη ηελ αιήζεηα, αιιά λα απνθαιχςεη ηηο πνιιαπιέο αιήζεηεο πνπ ηνπ θαλεξψλνληαη κέζα απφ 

ηεο δσέο ησλ άιισλ (Emerson 2011: 4). Αλαγλσξίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη επηζηεκνληθή 

νπδεηεξφηεηα, νχηε φηη ην πεδίν κπνξεί λα ηε λνκηκνπνηήζεη (Copans 2004: 29), ππνγξακκίδεηαη ν έληνλα 

                                                 
80

 Δπηζήκαλζε ζηελ παξέλζεζε απφ ηνλ γξάθνληα.  
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ππνθεηκεληθφο ραξαθηήξαο πνπ έρεη κία εζλνγξαθηθή έξεπλα εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα „αλζξσπνινγία 

νίθνη‟. Ζ έξεπλα αληηθεηκελνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηε ζπγγξαθή ηνπ εζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ (Μαδηαλνχ 

1998: 401), κεηά απφ ηελ «ζπλνκηιία» ηνπ θεηκέλνπ κε αλάινγα εζλνγξαθηθά θείκελα. πλνςίδνληαο ν 

εξεπλεηήο είλαη κφλνο ηνπ θαη νη «άιινη» είλαη πνιινί (Copans 2004: 70). Ο έιεγρνο ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθνξίαο πξνο ηνλ εξεπλεηή θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη πιεξνθνξηνδφηεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνλ εξεπλεηή, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ιηγφηεξν ειεγρφκελνπο παξάγνληεο ζε κία έξεπλα 

πεδίνπ. ην πιαίζην απηφ ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επαλαηνπνζεηεζεί θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηε ζρέζε ηνπ κε ην πεδίν θαη ηνπο αλζξψπνπο, φπσο επίζεο ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

έξεπλαο ηνπ.  

Καηαιήγνληαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε εμέηαζε ηνπ ζπλφξνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ 

νδεγεί κε βεβαηφηεηα ζηελ άπνςε φηη ηα ζύλνξα απνηεινύλ δείθηεο ησλ εηξεληθώλ ή ερζξηθώλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ελόο θξάηνπο θαη ησλ γεηηόλσλ ηνπ (Wilson and Donnan 1999: 15). Σν εξψηεκα αλ ηα ζχλνξα 

απνηεινχλ γεσπνιηηηθφ πιενλέθηεκα ή εζληθφ αλάρσκα, πεδία ζπλεξγαζίαο ή πεδία εζληθήο θπξηαξρίαο 

είλαη έλα „έξγν‟ ζε εμέιημε θαη ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κνξθή πνπ ζα απνθηήζεη ε ΔΔ ζηα 

επφκελα ρξφληα θαη θαηά ην πφζν νη πξνζπάζεηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζα πεξηνξίζνπλ ή ζα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ζε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο.  
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