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Διακρατική Διάσταση 

Εισαγωγή  

Η παρούσα αναφορά είναι μια διακρατική έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 

+ KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών – Στρατηγικές 

συμπράξεις για εκπαίδευση ενηλίκων «Prospects in the Peripheries» (KA204-A3EA6043). Σε 

αυτήν τη διακρατική αναφορά, θα δοθεί μια σύντομη, ευρεία και συγκριτική επισκόπηση 

των πορισμάτων της συλλογικής μας έρευνας για τις προκλήσεις των περιφερειών στις επτά 

συμμετέχουσες χώρες αυτού του έργου. 

Οι επτά συμμετέχουσες χώρες είναι η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Φινλανδία, 

η Πολωνία και η Ελλάδα. Οι περιοχές που εξερευνήθηκαν, σε καθεμία από αυτές τις χώρες, 

(ταξινομούνται σύμφωνα με τον κατάλογο των χωρών) είναι οι Samsø, Vorpommern, 

Malaga, Sardinia, Lieksa, Czestochowa και Λάρισα. 

Σε καθεμία από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τον στόχο του έργου, πραγματοποιήσαμε 

διεξοδική έρευνα με τη χρήση υπολογιστή, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, μελετών 

παρατήρησης και πολλά, πολλά άλλα.  

Ορίζοντας τις Περιφέρειες 

Οι περιφέρειες είναι μια περίεργη έννοια. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, περάσαμε πολύ 

χρόνο συζητώντας και αλλάζοντας συνεχώς το πώς μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα την 

έννοια περιφερειακές περιοχές, που είναι και ένας βασικός όρος για την έρευνά μας. 

Ωστόσο, καθώς ακολουθούσαμε τη λεπτή γραμμή μεταξύ του ακτιβισμού και της έρευνας, 

αποφασίσαμε πως θα επιτραπεί σε κάθε περιοχή να καθορίσει αυτή την ορολογία σύμφωνα 

με τα δικά της μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον τοπικό καθορισμό 

της γης. 

Παρόλα αυτά, στο σύνολό του, αποφασίστηκε ο ορισμός ως μια γενική εκτίμηση που 

περιλαμβάνει, όπως το βλέπουμε, τις περιφέρειες ως κοινωνική, οικονομική, δημογραφική 

και γεωγραφική περιοχή μιας χώρας που αντιμετωπίζει ένα σύνολο κοινών προβλημάτων. 

Ένα σύνολο προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από κοινωνική, οικονομική και 

δημογραφική παρακμή, ανισότητα και ανισορροπία αλλά και γεωγραφική απομόνωση. 
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Στις ακόλουθες ενότητες, θα επισημάνουμε μερικές από τις βασικές ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των διάφορων περιοχών. Συγκεκριμένα, αυτή η σύγκριση θα εξετάσει τις 

διαφοροποιήσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Κοινά χαρακτηριστικά  

Μια τάση που υπάρχει είναι ότι αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται από φθίνουσα κοινωνική 

και οικονομική δραστηριότητα μεταξύ άνισων και μη ισορροπημένων δημογραφικών 

πυραμίδων. Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κατανοήσουμε σε αυτό το πλαίσιο είναι 

πώς όλες οι προαναφερθείσες προκλήσεις λειτουργούν σε έναν αλληλένδετο ιστό 

αιτιότητας. H καθεμία ενισχύει την άλλη και η καθεμία ενισχύεται από την άλλη. 

Οι λέξεις κλειδιά που έχουν κοινοποιηθεί στις αναλυτικές διακρατικές συνεδρίες ήταν οι 

εξής: 

Brain Drain (μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών) – Είναι μια από τις πιο 

επιζήμιες προκλήσεις για τις περιφέρειες, σχεδόν κάθε περιοχή που διερευνήσαμε βίωνε 

μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών και ιδιαίτερα, σε μεγάλο βαθμό, 

μετανάστευση νέων ανθρώπων. Η μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών 

μπορεί να οριστεί ως η εγκατάλειψη της περιφερειακής περιοχής από τα άτομα εκείνα που 

έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο  και αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες. Συνεπώς η γνώση και 

η τεχνογνωσία τους δεν διατηρείται στην περιοχή. 

Over aging (Υπεργήρανση) – Ως η φυσική συνέπεια και ως ενισχυτής της προαναφερθείσας 

μαζικής μετανάστευσης εξειδικευμένων επαγγελματιών και ιδιαίτερα νέων, σχεδόν όλες οι 

περιοχές των ερευνών βίωσαν επίσης μια άνιση ή ακόμα και αντίστροφη δημογραφική 

πυραμίδα, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων με 

λιγότερους ενήλικες και ακόμη λιγότερους νέους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι περιοχές 

παρουσίαζαν πτώση ή στασιμότητα πληθυσμού. Δεν είχαν τη δυνατότητα να επιτύχουν τα 

πολύ σημαντικά επίπεδα ανάπτυξης.  

Inequality of industry (Ανισότητα της βιομηχανίας) – Ένα άλλο βασικό στοιχείο και κοινό 

χαρακτηριστικό μεταξύ των επτά περιφερειακών τομέων της έρευνας μας, ήταν το σταθερό 

επίπεδο ανισότητας μεταξύ διαφόρων βιομηχανιών παραγωγής στις περιοχές. Συχνά, οι 

περιφέρειες βασίζονταν σε βιομηχανίες, όπως κυρίως η γεωργία, και λιγότερο σε 
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παρακμάζουσες μεταποιητικές επιχειρήσεις είτε στον τουρισμό, για το μεγαλύτερο μέρος 

της απασχόλησης. Αυτή η έλλειψη ποικιλομορφίας στην οικονομική βιοποικιλότητα έχει 

πολλές συνέπειες, αλλά ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το ότι αφήνει στους πολίτες όλο και 

λιγότερους τρόπους απασχόλησης και αυξάνει τους τομείς που εξαρτώνται από την 

εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από άλλα μέρη της χώρας ή του κόσμου.   

Post/De-industrialization (Μετά-αποβιομηχάνιση) – Αυτή η μορφή ανισότητας της 

βιομηχανίας είναι τόσο σημάδι όσο και σύμπτωμα του πώς αισθάνονται οι περισσότερες 

από τις περιοχές αυτές, τις επιπτώσεις της διαδικασίας της μετά-αποβιομηχάνισης που έχει 

συμβεί στις περιοχές τους με την απώλεια εργοστασίων και θέσεων εργασίας στον 

κατασκευαστικό τομέα κ.λπ. 

Μη διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό και έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση – 

Αυτή η μορφή ανισότητας της βιομηχανίας εκδηλώνεται επίσης και με ένα μη 

διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό και με την έλλειψη πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα 

εκπαιδευτικών ευκαιριών στις περιοχές. Στις περισσότερες περιοχές, η επιθυμία να πάει 

κάποιος νέος ή ενήλικας στο γυμνάσιο ή το πανεπιστήμιο απαιτεί τη μετανάστευση του σε 

μεγαλύτερες πόλεις και περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης εκεί. 

Αυτό δεν ισχύει μόνο για την επιλογή μιας ακαδημαϊκής καριέρας, αλλά και για πολλούς 

πρακτικούς βιομηχανικούς τομείς. 

Έλλειψη πολιτιστικής και ψηφιακής υποδομής –  Η έλλειψη πολιτιστικής και ψηφιακής 

υποδομής είναι μια άλλη ομοιότητα μεταξύ των διάφορων περιοχών της έρευνας μας. Σε 

όλες σχεδόν τις περιοχές δεν υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε διάφορες πολιτιστικές 

δραστηριότητες και στο διαδίκτυο. 

Έλλειψη υποδομών –  Ομοίως, ακολουθεί η πρόσβαση στην παραδοσιακές υποδομές, 

καθώς οι περισσότερες περιοχές παραμένουν απομονωμένες. Αυτό πηγάζει επίσης και από 

την έλλειψη κατάλληλης δημόσιας χρηματοδότησης σε όλες τις περιοχές που ερευνήσαμε.  

Διαφορές 

Οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν μεταξύ των περιοχών μας οφείλονταν κυρίως σε μια 

ποικιλία διαφορετικών ιστορικών ιδιοτήτων των επιμέρους περιοχών. Όπως και με τα κοινά 
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χαρακτηριστικά, σε αυτήν την ενότητα, θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των πιο 

σημαντικών διαφορών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες. Ως εξής:  

Εποχιακή ανισότητα –  Ένα χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε σε όλες τις περιοχές ήταν η 

μεταβλητή του τουρισμού και ο ρόλος του στην εποχική ανισότητα της περιοχής. Σε κάποιες 

περιοχές, όλες οι εποχές ήταν παρόμοιες, ενώ σε άλλες η οικονομία άνθιζε τα καλοκαίρια, 

ενώ ήταν σχεδόν εντελώς κλειστή και παρακμάζουσα τον υπόλοιπο χρόνο. 

Κοινωνική συνοχή –  Ένα άλλο στοιχείο που εκδηλώθηκε πολυποίκιλα ήταν το επίπεδο της 

κοινωνικής συνοχής. Σε ορισμένες περιοχές, υπήρχε μια πολύ ισχυρή κοινωνική συνοχή 

λόγω της περισσότερο συνεργατικής φύσης των κοινωνικών συνδέσεων στην περιοχή, ενώ 

σε άλλες υπήρχε μια πολυσυζητημένη και έντονη διαίρεση μεταξύ δύο ή περισσότερων 

κοινωνικών ομάδων.  

Αίσθηση απομόνωσης – Ομοίως, από περιοχή σε περιοχή ήταν εντελώς διαφορετικός ο 

βαθμός στον οποίο υπήρχε έντονη αίσθηση απομόνωσης. Ορισμένες περιοχές προτιμούσαν 

να μείνουν χωριστά και εκτός της μεγαλύτερης κοινωνικής ομάδας του έθνους, ενώ άλλες 

καθόρισαν και ταύτισαν σε μεγάλο βαθμό τη βασική τους ταυτότητα με αυτή του έθνους. Σε 

ορισμένες περιοχές, αυτή η τάση για απομόνωση εκφράστηκε και με τη μορφή ρατσισμού 

και ξενοφοβίας. 

Έλλειψη συμμετοχής – Η ουσία της δημόσιας και ιδιωτικής δέσμευσης μεταξύ των πολιτών 

διέφερε αρκετά σημαντικά, στις διάφορες περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές, υπήρχε μια 

εξαιρετικά έντονη αίσθηση εμπλοκής και συμμετοχής μεταξύ των πολιτών, ενώ άλλες 

περιοχές αντιμετώπιζαν απάθεια και παραμέληση των πολιτικών τους θεσμών.  

Γεωγραφική και γεωπολιτική τοποθεσία – Τέλος, μια βασική διαφοροποίηση μεταξύ των 

περιοχών συσχετίζεται με τη γεωγραφική και γεωπολιτική τους θέση. Ορισμένες περιοχές 

ήταν νησιά, κάποιες παραμεθόριες και άλλες απομονωμένες λόγω της απόσταση τους από 

την πρωτεύουσα και τις μεγάλες πόλεις.  

Το πώς όλες αυτές οι ομοιότητες και διαφορές έπαιξαν ρόλο στον προσδιορισμό της φύσης 

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε τόπος, ως περιφερειακή περιοχή, περιγράφεται σε 

βάθος στις εθνικές αναφορές, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στις ακόλουθες ενότητες.  
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Η αναφορά της Δανίας - Samsø 

Πρόλογος 

Περπατώντας στο Samsø (Σάμσε) είχαμε μια μικρή ιδέα για το τι να περιμένουμε. 

Κοιτάζοντας πίσω σε εκείνο το κρύο, ομιχλώδες πρωινό του Σεπτεμβρίου, πραγματικά δεν 

συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος του ταξιδιού που ετοιμαζόμασταν να κάνουμε όταν 

επιβιβαζόμασταν στο πλοίο από το Kalundborg προς το Ballen του Samsø. 

Πριν την άφιξή μας στο Samsø, είχαμε πραγματοποιήσει τη συνηθισμένη σε όλους 

διαδικτυακή έρευνα, η οποία μας οδήγησε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύνολο συζητήσεων 

γύρω από το νησί: βιωσιμότητα, φύση και τουρισμός σε ολόκληρο το νησί. Όταν μιλήσαμε 

σε φίλους, συναδέλφους και οικογένεια από άλλες περιοχές της Δανίας, αυτά που ακούσαμε 

σχετικά με το Samsø ήταν παρόμοια, ότι ήταν διάσημο για τις πράσινες πρωτοβουλίες του, 

τον τουρισμό και ότι έχει όμορφη φύση. Ωστόσο, προέκυψε και μια άλλη οπτική: δηλαδή ότι 

το Samsø ήταν στην ύπαιθρο και δεν ήταν μια καλή επιλογή για να ζήσουν νέοι ενήλικες. 

Συναντήσαμε επίσης την ιδέα ότι οι κάτοικοι είναι πιο επιρρεπείς στο ρατσισμό και τον 

εθνικισμό σε απομακρυσμένες περιοχές όπως το Samsø, γεγονός το οποίο τώρα φαίνεται 

σαν ένα ακόμη τυπικό στερεότυπο. Οπλισμένοι με όλες αυτές τις προκαταλήψεις, τις 

πληροφορίες μας από το Διαδίκτυο και με ανοιχτό μυαλό, δεν ήμασταν σίγουροι πώς θα μας 

δέχονταν ως άτομα και ως οργανισμό. Ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δύο 

άτομα από τις ερευνητικές ομάδες των τριών ατόμων που είχαμε, είχαν ρίζες από την Ινδία. 

Ξέραμε πολύ λίγα για την ομορφιά, την αγάπη και την κοινότητα που θα συναντούσαμε 

κατεβαίνοντας από το πλοίο στη χώρα των θαυμάτων του Samsø. 
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Samsø «Το νησί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 

 

«Το Samsø και η θάλασσα γύρω από το νησί σας 

προσκαλούν σε έναν υπέροχο συνδυασμό βαθιάς 

χαλάρωσης σε ένα ήρεμο περιβάλλον και υπέροχων 

δραστηριοτήτων για τις διακοπές»  

 

Εικόνα του Samsø σημειωμένη με κόκκινο. Ανακτήθηκε από τη Wikipedia.  

 

Στη Δανία, η έρευνα δεν έχει ουσιαστικά  τη μορφή μιας μοναδικής έρευνας για μια 

περιφερειακή περιοχή, αλλά περισσότερο την παρουσίαση μιας σειράς από περίεργα, 

περιφερειακά, γεωγραφικά φαινόμενα - τα νησιά της Δανίας. Στην πρακτική αυτής της 

αναφοράς, αυτό γίνεται εμφανές από τη μελέτη ενός νησιού, του Samsø. Ο πληθυσμός του 

νησιού είναι μόλις 3.684 πολίτες και έχει έκταση 114 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι 

απομονωμένο από την πλησιέστερη ηπειρωτική χώρα αφού περιβάλλεται από περισσότερο 

από 20 χιλιόμετρα ωκεανού από όλες τις πλευρές του. 

Παρά τον μικρό πληθυσμό και το μέγεθός του, το Samsø κατάφερε να γίνει παγκοσμίως 

γνωστό για τις προσπάθειες, τις μεθόδους και τα αποτελέσματά του, όσον αφορά την 

ενεργειακή βιωσιμότητα και τον μετασχηματισμό. Ένα έργο που δημιουργήθηκε, εν μέρει, 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως μια περιφερειακή περιοχή. Η 

ιστορία λέει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση του Samsø συμμετείχε σε έναν εθνικό διαγωνισμό 

για να γίνει το Νησί Ενέργειας της Δανίας. Το 1997, έχοντας μεγάλο ανταγωνισμό, το Samsø 

ονομάστηκε το Νησί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Δανίας. Κέρδισαν τον 

διαγωνισμό από τον πλησιέστερο αντίπαλό τους το Bornholm, το οποίο τους έδωσε κρατική 

επιχορήγηση για να επιτύχουν το στόχο τους να γίνουν ένα νησί πράσινης ενέργειας. Με 

αυτό τον στόχο, το νησί ανέπτυξε ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει. Χάρη σε μια ιδιοφυή 

προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, το 2007, οι κάτοικοι του Samsø κατάφεραν να 

ανακοινώσουν ότι το νησί τους έχει 100% ενεργειακή αυτάρκεια με βάση την αιολική 

ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και τη βιομάζα. 
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Ωστόσο, ανεξάρτητα από όλα αυτά, το Samsø ως νησί, αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις 

που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε για τη συνέχεια του έργου. Όπως παρουσιάζεται στην 

αναφορά, το Samsø, όπως και οι περισσότερες περιφερειακές περιοχές, αντιμετωπίζει 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις με τη μορφή της μη βιώσιμης δημογραφικής κατανομής, 

του υψηλού αριθμού συνταξιούχων, της απώλειας θέσεων εργασίας και της ανεργίας.  

 

Το Samsø σε Αριθμούς 

Τα δημογραφικά στοιχεία του Samsø, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, αποτελούνται από έναν 

σχετικά μικρό πληθυσμό με περίπου 3.684 κατοίκους, 

με την κατανομή μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 

να είναι σχετικά ίση (49,9% γυναίκες / 50,1% άνδρες). 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο πληθυσμός του 

Samsø αποτελείται από 8,1% αλλοδαπούς, ένα 

στατιστικό στοιχείο το οποίο τονίστηκε σε πολλές από 

τις συνεντεύξεις μας. Οι ερωτηθέντες ήταν πρόθυμοι 

να μας ενημερώσουν ότι το Samsø φιλοξενεί πολλούς ξένους και συγκεκριμένα μεγάλο 

αριθμό προσφύγων. Κάτω από αυτό το πρίσμα παρουσιάζεται η κοινότητα του Samsø, κάτι 

που θα επισημαίνεται σε όλη την αναφορά.  

Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο σχετικά με το Samsø είναι η ηλικία. Η μέση ηλικία σε έτη 

είναι τα 51,1. Αυτό τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό, τα ζητήματα που περιβάλλουν τον πυρήνα 

αυτού του έργου, όπως το γεγονός της ύπαρξης λιγότερων ατόμων σε ηλικία εργασίας στην 

οικονομία. Περπατώντας στο Samsø, ήταν δύσκολο να μην παρατηρήσουμε την έλλειψη 

νέων ενηλίκων στο νησί, καθώς η τουριστική περίοδος έληξε και το Samsø ήταν έτοιμο να 

επιστρέψει σε μια σχετική κανονικότητα. Οι λίγοι νεαροί ενήλικες που είδαμε, δήλωσαν ότι 

θα έφευγαν από το νησί, ενώ δύο συγκεκριμένα άτομα που εργάζονταν σε ένα εστιατόριο 

δήλωσαν πως επρόκειτο να επιστρέψουν στην μόνιμη κατοικία τους, εκτός του Samsø καθώς 

η τουριστική περίοδος έληξε. Το θέμα των νεαρών ενηλίκων που μεταναστεύουν σε άλλες 

περιοχές, θα συζητηθεί σε βάθος στις ακόλουθες ενότητες.  
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Οι λόγοι για την επιλογή αυτής της Περιφερειακής Περιοχής 

Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν το Samsø  την τέλεια και την πιο περίεργη μελέτη περίπτωσης 

στο ταξίδι μας να εξετάσουμε τις προοπτικές στις περιφέρειες. 

Πάνω από οτιδήποτε άλλο όμως, αυτό που κάνει το Samsø ένα ενδιαφέρον αντικείμενο 

έρευνας είναι ο παράδοξος χαρακτήρας της δημόσιας εικόνας του. Από τη μία πλευρά, είναι 

ένας προοδευτικός παράδεισος με πράσινες πρωτοβουλίες, και από την άλλη εξακολουθεί 

να υποφέρει από προκαταλήψεις αλλά και από τα πραγματικά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν και οι περισσότερες από τις άλλες περιφερειακές περιοχές. Το Samsø συχνά 

προβάλλεται ως «θεραπεία» για να ακολουθήσουν οι άλλες περιφέρειες, αλλά παραμένει 

υπό την επίδραση των ίδιων ακριβώς ζητημάτων. 

Τελικά, το Samsø μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τις αποχρώσεις του τι σημαίνει το 

ξεκλείδωμα της δυναμικής της περιφέρειας, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα κοινά 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι περιφέρειες, με αποτέλεσμα η δυναμική του να 

μην έχει εξελιχθεί στο μέγιστο. 

 

Υφιστάμενες Ευκαιρίες και Κατάρτιση 

Από τη γνώση μας, τις συνεντεύξεις και την έρευνα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και προγράμματα κατάρτισης που να απευθύνονται 

συγκεκριμένα στους νέους ενήλικες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το νησί χαρακτηρίζεται 

από μια πολύ ισχυρή κοινότητα και επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό προέκυψε απόλυτα από 

τις συνεντεύξεις μας. Επίσης, σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις και τις παρατηρήσεις μας 

συναντήσαμε την υπόνοια της ύπαρξης πολλών άτυπων δεσμών, ευκαιριών και διαδικασιών 

ανάπτυξης ικανοτήτων ανάμεσα στους ιδιωτικούς, τους δημόσιους και τους πολιτικούς 

χώρους του νησιού.  

Από πολιτική / ιδιωτική σκοπιά, ο κύριος πάροχος μαθημάτων στο νησί είναι η Samsø Energy 

Academy. Είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε έργα τα οποία εστιάζουν στις συνέπειες 

της κλιματικής αλλαγής. Η Energy Academy είναι ένας φυσικός χώρος συγκέντρωσης και 

συνάντησης για όλα τα είδη των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της 
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κοινότητας. Με απλά λόγια, ο οργανωτικός του στόχος είναι να μεταφέρει γνώσεις για τις 

ολιστικές συνεργατικές διαδικασίες. Φιλοξενεί συναντήσεις και συγκεντρώσεις σχετικά με 

θέματα όπως η εκπαίδευση και η έρευνα, καθώς επίσης αναλαμβάνει τη διοργάνωση 

μαθημάτων, συναντήσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων σχετικά με την ενέργεια, την κλιματική 

αλλαγή και τους βιώσιμους πόρους. Το Samsø Energy & Environmental Office, το Samsø 

Energy Agency και το Samsø Energy Service εδρεύουν επίσης στο Samsø Energy Academy. Οι 

δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν συμβουλές ενεργειακής απόδοσης για εταιρείες και 

σπίτια, περιηγήσεις - συμπεριλαμβανομένων περιηγήσεων για συγκεκριμένες τεχνικά 

επαγγέλματα και κλάδους - εργαστήρια και σεμινάρια (Samsø Energy Academy, 2020).  

Η κοινότητα προσφέρει επίσης στους ανέργους μια επιλογή από προγράμματα κατάρτισης, 

πρακτική άσκηση και συζητήσεις με κοινωνικούς λειτουργούς. Επιπλέον, διαθέτει μια 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τις τοπικές εταιρείες, όπου μπορούν να προσφέρουν 

απασχόληση, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από τον δήμο. Τέλος, για τους ευάλωτους 

νέους κάτω των 30 ετών η κοινότητα προσφέρει, ένα πρόγραμμα καθοδήγησης με μέντορα. 

Προκλήσεις για τα Δημογραφικά Στοιχεία των Νέων  

 

Μέθοδοι και ερωτώμενοι 

Έχοντας ήδη επιλέξει μερικές συνεντεύξεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί από πριν μέσω 

καθιερωμένων συνδέσεων, πήγαμε στο Samsø με σχετικά ανοιχτό μυαλό ως προς το ποιος 

θα μας έδινε συνέντευξη. Σκεφτήκαμε ότι ήταν η καλύτερη προσέγγιση, για να συζητήσουμε 

με μια πιο μεγάλη ποικιλία ατόμων. Μιλήσαμε με οποιοδήποτε άτομο ήταν πρόθυμο να 

συζητήσει μαζί μας, του οποίου τα δημογραφικά στοιχεία ταίριαζαν με τους στόχους αυτού 

του έργου. Τα δημογραφικά μας στοιχεία είχαν μεγάλο εύρος, αφού μιλούσαμε σε άτομα 

όλων των ηλικιών μεταξύ 14 - 60 ετών. Θα μπορούσαν να ήταν προσωπικό του εστιατορίου, 

προσωπικό που εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ ή άτομα που είχαν επιστρέψει στο Samsø για 

να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο νησί. Πραγματοποιήσαμε επίσης ένα εργαστήριο σε σχολείο. 

Το εργαστήριο αποτελούταν από μια διαδικασία κατά την οποία υποβάλαμε στους μαθητές 

μια σειρά ερωτήσεων όπως: ποιος μπορεί να δει τον εαυτό του να μένει στο Samsø όταν 

μεγαλώσει; Οι μαθητές, ανάλογα με την απάντησή τους, θα μετακινούνταν από τη μία 

πλευρά (ναι) στην άλλη (όχι). Όσον αφορά τις τυχαίες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, 
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επιλέξαμε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση με αποτέλεσμα να πάρουμε συνεντεύξεις που ήταν 

πολύ πιο χαλαρές, σαν συζητήσεις. Συχνά, οι συζητήσεις ξεκινούσαν άνετα και καθώς 

προχωρούσαν, απευθύναμε τις ερωτήσεις που ταίριαζαν περισσότερο σε αυτό το έργο. 

Διαλέξαμε αυτήν, ως την καλύτερη προσέγγιση, για να έχουμε μια πραγματική αίσθηση του 

πώς νιώθει ο συνομιλητής/συνεντευξιαζόμενος. Οι συνεντεύξεις που είχαν προγραμματιστεί 

πραγματοποιήθηκαν με ελαφρώς πιο επίσημο τρόπο, με ένα άτομο να παίρνει τη 

συνέντευξη και το άλλο να κρατάει γραπτές σημειώσεις.  

 

Απασχόληση 

Ένα σαφές ζήτημα που προέκυψε από τις συζητήσεις με τους ερωτώμενους σχετικά με τη 

μετανάστευση από το Samsø ήταν η απασχόληση. Η ανεργία επηρεάζει τους νέους παντού, 

στις αστικές περιοχές αυτό οφείλεται συνήθως στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αγοράς 

εργασίας. Ωστόσο, σε μια περιφερειακή περιοχή όπως το Samsø, οι νέοι αντιμετωπίζουν και 

πρόσθετα εμπόδια, όπως η γεωγραφική απομόνωση και η έλλειψη υφιστάμενων ευκαιριών 

για απασχόληση. Αυτή η έλλειψη ευκαιριών, τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την 

απασχόληση, οδηγεί στη μετανάστευση σε μεγαλύτερες πόλεις της Δανίας, συμβάλλοντας 

έτσι στην ανισορροπία των δημογραφικών στατιτιστικών στοιχείων του Samsø.   

Το Samsø δεδομένης της θέσης και της ιστορίας του έχει αγωνιστεί για τη διατήρηση της 

απασχόλησης των νέων. Από τις συνεντεύξεις μας, έχουμε εντοπίσει τρεις τομείς 

προκλήσεων της απασχόλησης. 

 

Μεταβιομηχανική εποχή 

Σε όλες τις συνεντεύξεις επισημάνθηκε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, η αλλαγή των 

ευκαιριών εργασίας κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Ένας ερωτώμενος δήλωσε ότι η 

γεωργική βιομηχανία πεθαίνει και ότι τα χέρια δεν χρειάζονται πια. Τα σφαγεία και οι 

φάρμες που παράγουν γάλα άρχισαν να κλείνουν. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα άποψη από 

τον ερωτώμενό μας ήταν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αυτό θεωρήθηκε ως 

απειλή λόγω της συγκέντρωσης, ξεζούμισαν τις περιφέρειες. Ο ερωτώμενος δήλωσε ότι αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς οι 

άνθρωποι μεταναστεύοντας, είχαν περισσότερες πιθανότητες να εργαστούν πάνω σε αυτό 
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που σπούδασαν  στο μέρος όπου εκπαιδεύτηκαν. Τα τελευταία χρόνια, το Samsø 

προσπάθησε να αναζωογονηθεί με τη χορήγηση επιχορηγήσεων για τη δημιουργία νέων 

αγορών εργασίας, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί 

πόσο βιώσιμα είναι αυτά τα μέτρα, ειδικά όταν προσελκύουν νέους να μείνουν στο νησί. 

Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της έλλειψης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

ευκαιριών απασχόλησης που δεν σχετίζονται με τη γεωργία, την ξυλουργική, τη νοσηλευτική 

κ.λπ. Κατά τη διάρκεια μιας από τις συνεντεύξεις μας, αναφέρθηκε πώς σε μια επανένωση 

τάξης, από τους 75 μαθητές της χρονιάς, μόνο οι 7 ζούσαν ακόμα στο νησί, παρά το γεγονός 

ότι πολλοί από αυτούς που ζούσαν μακριά θα ήθελαν να επιστρέψουν. Οι λόγοι που δεν 

επιστρέφουν στο νησί ήταν οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, αναφέρθηκε ότι ήταν 

σχεδόν αδύνατο να βρεις δουλειά! Ένας ερωτηθείς δήλωσε χαρακτηριστικά:  

«Αν βρεις δουλειά είναι μόνο για 5-6 μήνες, είναι πολύ δύσκολο να βρεις πλήρη 

απασχόληση.» 

 

Εποχιακή Εργασία 

Το τελευταίο σχόλιο ενός από τους ερωτηθέντες μας επισημαίνει ένα άλλο ζήτημα που 

αντιμετωπίζει το Samsø: την εποχική απασχόληση. Λόγω της φυσικής ομορφιάς του νησιού, 

που αποτελείται από κρυστάλλινα νερά, παραλίες και πολύχρωμο τοπίο, το Samsø έχει γίνει 

ένα φημισμένο νησί και προσελκύει άτομα για διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό 

οδήγησε σε μια ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, αυτό το γεγονός έρχεται να 

προστεθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Samsø. Είναι δεδομένο ότι ο 

τουρισμός παρέχει μια ισχυρή πηγή ευκαιριών απασχόλησης στο νησί, ωστόσο, όπως 

αναφέρεται, η τουριστική βιομηχανία διαρκεί λίγο περισσότερο από το μισό χρόνο. Αυτό 

σημαίνει ότι για μισό χρόνο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργασία, αλλά για το υπόλοιπο 

μισό αυτές οι ευκαιρίες μειώνονται σημαντικά. Δύο ερωτηθέντες που ήταν και οι δύο 

ενήλικες νεαρής ηλικίας και εργάζονταν σε ένα τοπικό εστιατόριο, μας ενημέρωσαν ότι 

ήρθαν στο Samsø για να εργαστούν για το καλοκαίρι. Παρόλο που και τα δύο παιδιά 

αγαπούσαν το νησί, δήλωσαν ότι θα φύγουν, μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος. Ένα 

άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζει το Samsø λόγω της τουριστικής βιομηχανίας είναι η 

εκμετάλλευση. Το νησί είναι ένας τουριστικός προορισμός που επιλέγεται συχνά και άτομα 

καταφτάσουν στο νησί δημιουργώντας επιχειρήσεις μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες,  
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αφού στη συνέχεια απομακρύνουν τα οικονομικά οφέλη από το νησί, μόλις η τουριστική 

περίοδος τελειώσει. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τα οικονομικά οφέλη που 

προέρχονται από την τουριστική βιομηχανία συχνά δεν επιστρέφονται στην οικονομία του 

Samsø. Βέβαια οι ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούνται από τον τουρισμό 

εξακολουθούν να περιορίζονται σε εργασία σε εστιατόρια, εκδρομές με ποδήλατο κ.λπ. Η 

αγορά εργασίας εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί όσους επιθυμούν να εργαστούν έξω από 

αυτούς τους πρακτικούς τομείς.  

 

Εθελοντική Εργασία 

Μια άλλη βασική πρόκληση, που αντιμετωπίζει το Samsø, όσον αφορά την απασχόληση 

είναι αυτή της εθελοντικής εργασίας. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι πολλές οι 

δουλειές που γίνονται σε εθελοντικό υπόβαθρο στο Samsø. Πρότειναν ότι αν θέσουμε την 

οικονομία με όρους εθελοντικής εργασίας, θα ήταν εξίσου μεγάλη με την οικονομία σε 

όρους αγοράς εργασίας. Ο κινηματογράφος, η προπόνηση του ποδοσφαίρου αλλά και άλλες 

πολιτιστικές δραστηριότητες διεξάγονται από εθελοντές, γεγονός που αφήνει ένα μεγάλο 

κενό στην αμειβόμενη απασχόληση, καθώς οι θέσεις εργασίας που δυνητικά θα μπορούσαν 

να στοχευθούν από την αμειβόμενη εργασία δεν είναι διαθέσιμες. Ένας από τους 

ερωτηθέντες, πρότεινε ότι εάν το εθελοντικό σύστημα στο νησί μετατραπεί σε οικονομική 

απασχόληση, θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας που 

λείπουν (όπως τονίστηκε παραπάνω) για να συμπληρωθούν από τους νέους ενήλικες του 

νησιού.  

Είναι σαφές, ότι ορισμένοι από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους, μέσω 

της τρέχουσας διαδικασίας απασχόλησης είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες οι οποίες έχουν 

επιπτώσεις στα άτομα που ζουν στις περιφερειακές περιοχές. Υπάρχει σαφής έλλειψη 

κατάρτισης και εκπαίδευσης όσον αφορά την ευρύτερη επιλογή τομέων απασχόλησης, εκτός 

των πρακτικών τομέων. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες δήλωσαν επανειλημμένα ότι αν 

καταφέρουν να βρουν δουλειά, συχνά αναγκάζονται να κάνουν δύο δουλειές για να 

συντηρήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Η διατήρηση της εργασίας καθίσταται 

ακόμη πιο δύσκολη για τους νέους που είναι σε θέση να βρουν θέσεις εργασίας μόνο στον 

προσωρινό εποχιακό τομέα, κατάσταση που ίσως τους οδηγεί σε μετανάστευση μακριά από 

το νησί προς αναζήτηση καλύτερων και περισσότερο βιώσιμων ευκαιριών. Επιπλέον, είδαμε 
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από πρώτο χέρι πώς οι νέοι μπορούν να στιγματιστούν επειδή θέλουν να μείνουν και να 

εργαστούν στο νησί. Κατά τη διάρκεια ενός από τα σχολικά μας εργαστήρια, αυτοί που 

δήλωσαν ότι ήθελαν να παραμείνουν στο νησί χλευάστηκαν για αυτή τους την επιλογή. Αυτό 

θα μπορούσε υποθετικά να οδηγήσει σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο αυτό το παιδί 

θα αναγκαζόταν να φύγει από το νησί λόγω του στίγματος που συνδέεται με την παραμονή 

του σε αυτό. 

 

Τα τρία επίπεδα της οικονομικής ανισότητας 

Μια άλλη και συμπληρωματική προοπτική των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει 

το Samsø μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από τα τρία επίπεδα ανισότητας τα οποία συνολικά 

συνοψίζουν, με πολλούς τρόπους, τα θεμελιώδη ζητήματα που περιγράφονται στις 

προηγούμενες ενότητες. 

Βιομηχανική ανισότητα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ιδιαίτερα στη μεταβιομηχανική εποχή μας, το Samsø 

παρουσιάζει μεγάλη ανισότητα και ανομοιογένεια, όσον αφορά μια ποικιλία βιομηχανιών. 

Το νησί εξαρτάται κυρίως από τη γεωργία και τον τουρισμό, ενώ τόσο κάποιες βιομηχανίες 

όσο και οι κοινωνικές οι πολιτιστικές δραστηριότητες υστερούν, όπως περιγράφεται στις 

παρακάτω ενότητες. 

Ως φυσική συνέπεια της διαφορετικής βιομηχανικής νομοθεσίας, η εύρεση απασχόλησης 

καθίσταται δύσκολη και περίπλοκη. Αυτό είναι και πάλι ένα σταθερό θέμα στις συνεντεύξεις 

μας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Για να βρείτε δουλειά, ιδιαίτερα ως νεαρός 

ενήλικας, πρέπει να ενταχθείτε σε ορισμένες βιομηχανίες και να αποκτήσετε ένα πολύ 

συγκεκριμένο και σίγουρο σύνολο δεξιοτήτων.   

Εποχιακή ανισότητα 

Όλα τα βασικά στοιχεία αυτής της ενότητας έχουν καλυφθεί στην προηγούμενη ενότητα για 

την εποχική εργασία. Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για περαιτέρω επεξήγηση. 

Δημογραφική ανισότητα 

Ομοίως, και αυτή η ενότητα έχει επίσης καλυφθεί ευρέως στην εισαγωγή κάτω από την 

ενότητα "Το Samsø σε Αριθμούς". 
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Συμπερασματικά, ο συνδυασμός αυτών των τριών επιπέδων ανισοτήτων σε συνδυασμό με 

άλλες μικροδιαφορές και παράγοντες, όπως οι εκπαιδευτικές παροχές στο νησί, συντελεί 

καίρια στο να καλυφθεί μια πτυχή των θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το 

Samsø.   

 

Κοινωνική ζωή & Πολιτιστικές παροχές 

Από τη σύντομη διαμονή μας στο Samsø, ήταν σαφές ότι δεν υπήρχαν πολλές 

δραστηριότητες για να εξερευνήσει κανείς, γεγονός το οποίο επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά 

την διαδικτυακή έρευνα δραστηριοτήτων. Αυτό το ζήτημα επισημάνθηκε από πολλούς 

ερωτηθέντες, με έναν να δηλώνει ότι πολλά ζητήματα στο νησί προέρχονται από την μη 

ύπαρξη έστω μικρών πραγμάτων να κάνουν στο νησί, όπως το ότι δεν έχουν πισίνα. Ο 

ερωτώμενος συνεχίζει δηλώνοντας ότι αυτό είναι συχνά το πρόβλημα με τις περιφερειακές 

περιοχές, οι νεαροί ενήλικες συχνά θέλουν να μετακινηθούν για να βιώσουν την εμπειρία 

της πόλης και να έχουν περισσότερες δραστηριότητες και πράγματα να κάνουν. Κατά τη 

διάρκεια των σχολικών εργαστηρίων που διεξήχθησαν, επισημάνθηκε επίσης αυτή η 

έλλειψη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Τα παιδιά στο σχολείο δήλωναν ξεκάθαρα ότι ένιωθαν ότι δεν υπήρχαν πολλά στο νησί για 

έναν νεαρό ενήλικα και ότι αυτό ήταν ένα κίνητρο μετανάστευσης προς την πόλη. Η 

τουριστική περίοδος επίσης επιδρά στις κοινωνικές δραστηριότητες του νησιού, το χειμώνα 

όπου όλα κλείνουν, υπάρχουν ακόμη λιγότερες δραστηριότητες για να συμμετέχουν οι νέοι 

ενήλικες.  

Ωστόσο, κάτι που παρατηρήσαμε και μπορεί να γίνει αισθητό από το νησί, είναι το κοινοτικό 

πνεύμα το οποίο παρουσιάζεται με μια ζεστή αίσθηση συνδεσιμότητας που μας καλωσόρισε 

από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο νησί. Το πνεύμα αυτό μπορεί να προσφέρει κάποια 

θετικά στοιχεία. Συχνά αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις ότι όταν είσαι νέος, το νησί το 

αισθάνεσαι μικρό, αλλά αυτό σημαίνει ότι γνωρίζεις τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο, 

λόγω της εγγύτητας μεταξύ των κατοίκων. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται 

ασφαλείς, κάτι που είναι αισθητά διαφορετικό από ό, τι ίσως αισθάνονται οι άνθρωποι στην 

πόλη. Αυτή η «εγγύτητα» και η «ασφάλεια» μπορεί να θεωρηθεί ότι προσελκύει ανθρώπους 
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πίσω στο νησί του Samsø. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αυξηθεί μόνο με περισσότερες κοινωνικές 

και πολιτιστικές δραστηριότητες για να συμμετάσχουν οι νεότερες γενιές.  

 

Μελλοντική ανάπτυξη και προοπτικές 

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τον χρόνο που περάσαμε στο Samsø, 

υπήρχαν πολλά θετικά για τη μελλοντική ανάπτυξη και τις προοπτικές, και το μέλλον δεν 

φαντάζει καθόλου καταστροφικό. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε, που 

είχαν μετακομίσει στο Samsø και κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τη γη και το περιβάλλον 

για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.  

Σύμφωνα με την εμπειρία του παρελθόντος των ερωτηθέντων, θα λέγαμε ότι ένας από τους 

κύριους τρόπους που ξεχωρίζουν για τη μελλοντική ανάπτυξη, είναι η καινοτομία και η 

εκμετάλλευση των κενών της αγοράς. Ένας ερωτώμενος δήλωσε πως όταν η γεωργία έγινε 

λιγότερο κερδοφόρα, έμαθε πώς να γίνει πιο αυτάρκης και να μην βασίζεται στις μεγάλες 

βιομηχανικές εταιρείες που ανέλαβαν το νησί. Μέσα από αυτό έμαθε ότι ήταν καλύτερος 

στην επικοινωνία και αυτό, σε συνδυασμό με την προηγούμενη εμπειρία του στη γεωργία, 

τον οδήγησε να καταλάβει πώς να παράγει ενέργεια φθηνότερα, προκειμένου να 

σταματήσει να εξαρτάται τόσο από τα εισαγόμενα καύσιμα. Ο ερωτώμενος μας δήλωσε 

ξεκάθαρα ότι το κλειδί για την απασχόληση στο νησί είναι η δημιουργία μιας κυκλικής 

οικονομίας, στην περίπτωση της οποίας, η ενέργεια πωλείται στο νησί, και στη συνέχεια 

μπαίνει στην οικονομία του νησιού για να δημιουργήσει μια αλυσίδα κατανάλωσης. Το 

παράδειγμα που δόθηκε ήταν για έναν αγρότη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

ενέργεια που παράγεται στο νησί για να παράγει τη βλάστησή του, η οποία στη συνέχεια 

μπορεί να πωληθεί σε ανθρώπους στο νησί. Ήταν σαφές ότι μια κρίσιμη πτυχή για τη 

μελλοντική ανάπτυξη του νησιού, όπως δήλωσε ο ερωτώμενος, είναι η τοπική 

δημιουργικότητα για να δώσει στους ανθρώπους ελπίδα. 

Κι άλλες ιστορίες επιτυχίας επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων: όπως 

αναφέρθηκε, πολλή δουλειά στο νησί γίνεται εθελοντικά και κάποια ζητήματα θα 

μπορούσαν να επιλυθούν, εάν μετατρέπονταν σε οικονομική απασχόληση. Μας είπαν μια 

ιστορία στην οποία τα άτομα έκαναν ακριβώς αυτό. Αρκετά άτομα συνειδητοποίησαν ότι η 

σύνδεση του διαδικτύου στο νησί ήταν αργή και ότι αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν η 
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σύνδεση μεταδιδόταν από το Aarhus. Πήγαν σε κάθε σπίτι για να τους πείσουν να 

συμφωνήσουν ότι αυτό θα ήταν επωφελές (το πνεύμα της κοινότητας, για άλλη μια φορά 

τονίστηκε). Μόλις όλοι συμφώνησαν, προσφέρθηκε ευρυζωνική σύνδεση στο 100% των 

σπιτιών του νησιού. Αυτή η ευκαιρία ξεκίνησε ως εθελοντική αλλά μετατράπηκε σε δουλειά 

πλήρους απασχόλησης και τώρα αγοράστηκε από μια εμπορική εταιρεία. Αυτό είναι ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα βιώσιμης εργασίας που μετατράπηκε σε απασχόληση.  

 Σε μια συνέντευξη ειπώθηκε ότι για να βρούμε κάτι εναλλακτικό, πρέπει να αφιερώσουμε 

χρόνο για να αναπτύξουμε έργα που μπορούν να δημιουργηθούν από συνεργασίες και που 

μπορούν να χρησιμοποιούν τον χαμένο χρόνο και την ενέργεια με καλό τρόπο. Για αυτόν τον 

ερωτώμενο η παρουσίαση είναι σημαντική και για να γίνει αυτό θα μπορούσαν να υπάρξουν 

μαθήματα μελέτης που να ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα - όπως πραγματικά 

έργα που λειτουργούν για την αειφόρο ενέργεια, τη γεωργία κ.λπ. Αυτό σύμφωνα με τον 

ερωτώμενο μας όχι μόνο θα καινοτομήσει, αλλά θα αναδείξει και πιθανές ανεκμετάλλευτες 

δυνατότητες των νέους που ζουν στο νησί. 

Από τις συνεντεύξεις μας φαίνεται ότι για να καινοτομήσουμε, πρέπει πρώτα να 

εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ένας ερωτώμενος έδωσε το παράδειγμα της εξάρτησης από το 

πετρέλαιο και στη συνέχεια προσπάθησε να βρει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό που 

ήταν ενδιαφέρον σε αυτήν τη συνέντευξη ήταν ότι ο ερωτώμενος ανέφερε πώς η λύση θα 

έπρεπε να είναι μέρος ολόκληρης της κοινότητας, εάν δουλεύουν όλοι συλλογικά πάνω στη 

λύση τότε όλοι ωφελούνται. 

Ο ερωτώμενος μας χρησιμοποίησε μια φανταστική αναλογία για να δείξει πώς μπορούν να 

εντοπιστούν προβλήματα: Μην κοιτάτε τη βελόνα της σύριγγας, κοιτάξτε τι είναι μέσα στην 

ένεση. Συνέχισε, δηλώνοντας ότι οι δήμοι θέλουν να χτίσουν μια γέφυρα στο Samsø για να 

συνδέσουν το νησί με τη ξηρά και από τις δύο πλευρές. Δήλωσε ότι υπήρχε μεγαλύτερο 

πρόβλημα από τη γέφυρα, και αυτό είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί να 

διατηρηθεί το νησί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να ζήσουν εδώ και να μην θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το Samsø ως μέσο απλά για να περάσουν και να πάνε κάπου αλλού. 

Δήλωσε επίσης ότι το ζήτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θέμα μεταφοράς. Είναι αυτός ο 

καινοτόμος τρόπος σκέψης «έξω από το κουτί» που μπορεί να δώσει στους νέους ενήλικες 

του Samsø την ευκαιρία να σκεφτούν καινοτόμους τρόπους για να ξεκινήσουν μια ιδέα για 
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την οποία είναι παθιασμένοι και η οποία να οδηγήσει σε δουλειά πλήρους απασχόλησης, 

αλλά και να ωφελήσει ολόκληρη την κοινότητα του νησιού.  

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο Samsø και μέσω των συνομιλιών που κάναμε, υπήρχε 

ελπίδα για τα νεαρά άτομα να έχουν μια ‘’βιώσιμη’’ ζωή στο νησί. Ένα πράγμα που μπορεί 

να το κάνει ακόμα πιο εύκολο είναι το πλοίο προς το Aarhus, το οποίο έχει ήδη 

κατασκευαστεί και συνδέει το νησί με το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Δανίας 

σε περίπου μία ώρα. Προς το παρόν, υπάρχουν μόνο δύο πλοία την ημέρα προς το Aarhus 

και τα υπάρχοντα λιμάνια απέχουν ακόμη μία ώρα από την πόλη, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη τη μετακίνηση για εργασία. Ωστόσο, με το γρήγορο πλοίο που θα υπάρξει τώρα, οι 

άνθρωποι μπορεί να έχουν την επιλογή να ζήσουν στο Samsø αλλά να εργαστούν ή να 

σπουδάσουν στο Aarhus. Ένας ερωτώμενος δήλωσε ότι ελπίζει οι άνθρωποι να 

συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να μείνουν στο νησί επειδή η ζωή είναι φθηνότερη και ότι 

είναι πολύ νωρίς να φεύγει ένα παιδί από το σπίτι του στα 15 (αυτό συμβαίνει συχνά λόγω 

της έλλειψης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί). Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 

ταξιδέψουν πιθανώς στο Aarhus και να σπουδάσουν εκεί, έχουμε δημιουργήσει για το λόγο 

αυτό μια ταξιδιωτική υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού εργαστηρίου τα παιδιά μας 

επιβεβαίωσαν ότι και εκείνα πίστευαν ότι το να είσαι 15 ετών και να απομακρύνεσαι από το 

σπίτι σου είναι πρόωρο.  

Θα λέγαμε ότι το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για το Samsø, φαίνεται ότι όλο και περισσότερες 

ευκαιρίες ανοίγονται για τους νέους. Περπατώντας στο Samsø αισθανθήκαμε ότι υπάρχουν 

λίγες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν τα νεαρά άτομα, αλλά αφήνουμε το νησί με αισιοδοξία 

ότι με τα σωστά εργαλεία υπάρχουν οι δυνατότητες ανάπτυξης.  

Ιστορίες επιτυχίας συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και πολιτών 

περιφερειακών περιοχών 

 

(συνοψίστε με 2 προτάσεις στο τέλος καθεμιάς από αυτές: Τι μπορούμε να μάθουμε από 

αυτήν την πρακτική; ) 

Παράδειγμα 1: Samsø Energiakademi: 

Το 1997 το Samsø, κέρδισε έναν εθνικό διαγωνισμό και έγινε το νησί της Ανανεώσιμης 

Ενέργειας της Δανίας. Η πρόκληση: Να έχει 100% ενεργειακή αυτάρκεια μέσα σε 10 χρόνια. 
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Το νησί πέτυχε και μέχρι το 2007 το νησί ήταν αυτάρκες λόγω ενός συνδυασμού 

ανεμόμυλων, εγκαταστάσεων θέρμανσης με βιομάζα και βελτιώσεων στη μεταφορά και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό επιτεύχθηκε ιδιαίτερα με τις μεθόδους του Søren Hermansen 

που με τις εφευρετικές του μεθόδους συμμετοχής και ενδυνάμωσης της κοινότητας 

ξεκίνησαν το κίνημα και την Ακαδημία Ενέργειας (Energiakademi). 

Η κοινότητα του Samsø εξακολουθεί να εργάζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη από τη «βέλτιστη 

πρακτική» στην «επόμενη πρακτική». Ως εκ τούτου, το νησί συμφώνησε για τον κοινό στόχο, 

ότι ο άνθρακας, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούνται για την ενέργεια και 

τη μεταφορά σταδιακά θα καταργηθούν έως το 2030. Επιπλέον, κάθε μεταφορά προς το νησί 

θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να γίνει σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και θερμότητας. Το 2007 η Samsø Energy Academy άνοιξε τις πόρτες 

της στο κοινό και λειτουργεί ως κέντρο και εκθεσιακός χώρος για προγράμματα 

ανανεώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ακαδημία διοργανώνει εκθέσεις, 

εργαστήρια και εταιρικές εκδηλώσεις, για 5000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

 

Παράδειγμα 2: Green Solution House: 

Το GSH, Green Solution House, είναι ένα ξενοδοχείο με συνεδριακές εγκαταστάσεις που 

προσφέρει βιωσιμότητα στο ξενοδοχείο και στις συνεδριακές επιχειρήσεις. Πρόκειται για 

ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων με περιβαλλοντική σήμανση Green Key, βασισμένο στις αρχές του 

Cradle2Cradle και τις αρχές του Active House που επιδιώκει την ανταλλαγή και τον 

διαμοιρασμό των γνώσεων με τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες για να εμπνεύσει ένα 

βιώσιμο και κυκλικό μέλλον. Το GHS εργάζεται για να επαναπροσδιορίσει τη βιομηχανία με 

75 ιδέες που θεωρούν ότι αποδεικνύουν, το πώς μπορούν οι πράσινες λύσεις να 

λειτουργήσουν στην πράξη μαζί με ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, στο οποίο το κέρδος 

τους επανεπενδύεται, δοκιμάζοντας νέες λύσεις για τα κτίρια τους και τον περιβάλλοντα 

χώρο.  

 

Παράδειγμα 3 :BOFA: 
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Ο BOFA είναι ένας δημόσιος οργανισμός που εργάζεται για να απαλλάξει το νησί Bornholm 

από τα σκουπίδια έως το 2032.  

Στο όραμα της BOFA για το μέλλον, οι πολίτες της Bornholm θα ταξινομήσουν όλα τα 

απόβλητά τους σε διαφορετικά μέρη, έτσι ώστε να είναι εύκολη η συλλογή τους και η χρήση 

τους σε νέες διαδικασίες ως πόροι. Το μέταλλο, τα πλαστικά, το γυαλί, το χαρτί και το χαρτόνι 

ανακυκλώνονται ευρέως, και νέα είδη απορριμμάτων όπως δίχτυα και μονωτικά υλικά θα 

προστεθούν στο σύστημα διαλογής και ανακύκλωσης. Εντωμεταξύ, τα οργανικά απόβλητα 

θα μετατραπούν σε ενέργεια μαζί με τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων, ενώ το 

πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά κατάλοιπο από την εξόρυξη ενέργειας χρησιμοποιείται ως 

λίπασμα σε χωράφια, πάρκα και κήπους, γράφει ο BOFA. Σε αυτήν την κυκλική οικονομία, οι 

κάτοικοι θα ξαναχρησιμοποιήσουν τα πάντα, από έπιπλα έως παιδικά ρούχα και θα κάνουν 

χρήση υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού - για παράδειγμα, δανεισμός, ενοικίαση ή 

ανταλλαγή αγαθών μέσω του διαδικτύου ή κοινοτήτων. Στα δημοτικά σχολεία τα παιδιά θα 

εκπαιδευτούν ως «ήρωες πόρων» με πρακτικά μαθήματα σχετικά με τα απόβλητα, τους 

πόρους, το περιβάλλον και τη φύση. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα πανεπιστημιακό 

ερευνητικό κέντρο για μοντέλα πράσινης μετάβασης και κυκλικής οικονομίας, στο Bornholm. 
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Μελέτη της περίπτωσης του Vorpommern 

 

Δυτική Pomerania (Πομερανία) στα γερμανικά Vorpommern, είναι το ανατολικό τμήμα της 

ομοσπονδιακής πολιτείας «Mecklenburg-Western-Pommerania». Βρίσκεται στα σύνορα με 

την Πολωνία και αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την περιφέρεια που 

απασχολούν όλη την Ευρώπη σήμερα. Ταυτόχρονα, είναι μια τυπική γερμανική περιφέρεια, 

καθώς πολλές από τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, είναι αποτέλεσμα 

δημογραφικών διαδικασιών που ξεκίνησαν μετά την επανένωση με το δυτικό κομμάτι της 

Γερμανίας πριν από 30 χρόνια και οδήγησαν στην ανάπτυξη διαρθρωτικά εξασθενημένων 

περιοχών στα ανατολικά της Γερμανίας. Ως αποτέλεσμα, οι οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά φτωχές περιοχές βρίσκονται σε όλη τη Γερμανία, αλλά οι περιφερειακές 

περιοχές στα ανατολικά επηρεάζονται πολύ περισσότερο, τόσο σε αριθμό προβλημάτων 

αλλά όσο και λόγω σοβαρότητας. Η σοβαρότητα βασίζεται στην πολυεπίπεδη στέρηση που 

δημιουργείται από εδαφικές μεταρρυθμίσεις, αποσυναρμολόγηση και μετεγκατάσταση των 

ήδη λίγων βιομηχανικών επιχειρήσεων στη Δύση αλλά και στη μαζική φυγή μορφωμένων 

και ειδικευμένων νέων πολιτών. 

 

Οι σκιές της επανένωσης στη δυτική Πομερανία 



 

 23 

Η αναφορά της Γερμανίας - Vorpommern 

Στην αφετηρία της επανένωσης το 1990, η περιοχή είχε ήδη διαμορφωθεί με έναν κεντρικό 

γεωργικό ρόλο: το 85% των κοινοτήτων σε όλο η Mecklenburg-Western-Pommerania είχε 

βασιστεί στη γεωργία και στην εκτροφή για το 50% της απασχόλησης [1]. Επίσης, οι τάσεις 

στα δυσανάλογα δημογραφικά-κοινωνιολογικά στοιχεία, αργότερα συσχετίστηκαν με τη 

δραστηριότητα αναδιάρθρωσης κατά την επανένωση, όπως το πλεόνασμα ανδρών και 

ηλικιωμένων πολιτών που προκλήθηκε από μια δυσανάλογη φυγή γυναικών και νεαρών που 

είχε βέβαια ήδη ξεκινήσει πριν από την επανένωση, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

 

Η φυγή των γυναικών και των νέων από την περιοχή, ωστόσο, έγινε πιο έντονη με τις 

διαδικασίες επανένωσης, αφήνοντας πίσω μια αδύναμη τοπική οικονομία με λίγους 

πνευματικούς και οικονομικούς πόρους για μελλοντική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα στη 

δυτική Pomerania φαίνονται ιδιαιτέρως οδυνηρά μέσα από την εθνική σύγκριση, λόγω της 

περιφερειακής γεωγραφικής θέσης και της αδύναμης οικονομικής αφετηρίας.  

 

Γιατί το Vorpommern? 

Τα τελευταία χρόνια, μαζί με μερικούς δήμους στη Saxony (Σαξονία), η Mecklenburg-

Western-Pommerania ήταν το επίκεντρο της προσοχής έργων της ΕΕ, τα οποία 

χρηματοδοτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο για την αναζωογόνηση της κοινωνίας των πολιτών 

στις περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας. Εκτός από συγκεκριμένες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, ο λόγος για τη συνεχιζόμενη οικονομική υποστήριξη 

βρίσκεται στις εκλογικές επιτυχίες του δεξιού κόμματος «Alternative für Deutschland» (AFD) 

(Ελληνικά: Εναλλακτική λύση για τη Γερμανία). Εξέπληξε τους ενδιαφερόμενους φορείς στα 

πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα της δυτικής και ανατολικής Γερμανία και αύξησε την 

προσοχή στα από χρόνια παραμελημένα αποτελέσματα της επανένωσης και της 

διαρθρωτικής παρακμής.  

Ένας κοινός παράγοντας στα οχυρά της AFD είναι ο συνδυασμός της δημογραφικής 

παρακμής με την πολιτική ανταπόκριση η οποία έφερε μείωση των δημόσιων θεσμών. Οι 

εδαφικές μεταρρυθμίσεις μείωσαν όχι μόνο τις θέσεις εργασίας στις αρχές δημόσιας 

διοίκησης, αλλά εξασθένισαν και τις δημοκρατικές ευκαιρίες συμμετοχής συγχωνεύοντας 
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τους δήμους και συνεπώς τα τοπικά κοινοβούλια τους, από 30 που ήταν μετά την επανένωση 

το 1990, σε 18 το 1994 και στον ακόμα μικρότερο αριθμό των 8 το 2011 [2]. Οι ευκαιρίες 

συμμετοχής γίνονται ολοένα και λιγότερες, καθώς τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

ιδρύματα εξαφανίζονται σε μεγάλο μέρος των περιοχών. Πολλοί πολίτες βρήκαν καταφύγιο 

στον ιδιωτικό τομέα, όπως συνηθιζόταν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, μια τάση που 

επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Η παρουσία πολωνών πολιτών, οι οποίοι 

μετακινούνται ανάμεσα στα σύνορα ή είναι κάτοικοι της περιοχής, είτε προσωρινοί είτε 

μόνιμοι, αντιμετωπίζεται συχνά με ρατσισμό και επίρριψη ευθυνών. Εξαίρεση παραμένουν 

οι κοινές δραστηριότητες μεταναστών και ιθαγενών. Εκτός από το AFD, άλλοι δεξιοί 

εξτρεμιστές όπως το NPD (Γερμανικό Εθνικό Κόμμα) και το Kameradschaften (Σύντροφοι) 

επίσης ανθίζουν. 

 

Συνολικά, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που είναι τυπικός για τον πληθυσμό των 

περιφερειών και είναι προφανής στη δυτική Pomerania. Η απώλεια πληθυσμού, η 

υποβάθμιση των υποδομών, η μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών, η 

έλλειψη συμμετοχής και ο δεξιός εξτρεμισμός αλληλεξαρτώνται και διατηρούν την 

επιτάχυνση αναμεταξύ τους (βλ. Σχήμα 1).  

 

 

Σχήμα 1. Φαύλος κύκλος απώλειας προοπτικών στη δυτική Pomerania 

 

Το γεγονός ότι η δυτική Pomerania υπήρξε έδαφος δοκιμών για πολλά έργα δημόσιου και 

τριτογενή τομέα για την ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων με στόχο την αντιμετώπιση των 
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προκλήσεων των ανατολικογερμανικών περιφερειών, την καθιστά την ιδανική περιοχή για 

την αξιολόγηση μεθόδων ανάπτυξης ικανοτήτων στις περιφέρειες, ώστε να είναι 

προσβάσιμες για κοινότητες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις σε όλη την 

Ευρώπη και τον κόσμο. Τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τις υπάρχουσες 

ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης είναι η Υποβάθμιση των υποδομών, η 

Μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών, η Ξενοφοβία και η Έλλειψη 

συμμετοχής. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδειγματικά έργα που εξετάστηκαν για την 

έρευνά μας.  

 

Γεωγραφικές και δημογραφικές λεπτομέρειες 

 

Γεωγραφία και μεταφορές 

Η δυτική Pomerania βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Γερμανίας και είναι 

περιφέρεια λόγω γεωγραφικών και δημογραφικών παραμέτρων. Ως παραμεθόρια περιοχή 

μάχεται επίσης με θέματα ξενοφοβίας, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται οικονομικά από την 

γειτονική μητροπολιτική περιοχή και γενικά την πιο εύπορη περιοχή της Πολωνίας. Η δυτική 

Pomerania βρίσκεται μεταξύ των δύο μητροπολιτικών περιοχών της γερμανικής 

πρωτεύουσας του Βερολίνου και της πολωνικής πόλης Szczecin. Το Szeczin είναι προσβάσιμο 

με το αυτοκίνητο σε λιγότερο από μία ώρα από τα περισσότερα μέρη της δυτικής Pomerania, 

ενώ το Βερολίνο είναι 2 ώρες μακριά. Ωστόσο, τα δρομολόγια του τρένου προς το Βερολίνο 

είναι πολύ πιο τακτικά αφού υπάρχει τρένο κάθε μια ώρα, σε σχέση με τη σύνδεση με 

Πολωνία, η οποία εκτελεί δρομολόγια μόνο μερικές φορές μέσα στη μέρα. Στην περιοχή, οι 

συχνές δημόσιες συγκοινωνίες δεν μπορούν να διατηρηθούν και για τις αγροτικές περιοχές, 

οπότε τα αυτοκίνητα είναι απαραίτητα στη δυτική Pomerania.  

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Με την οικονομική πτώση, η μαζική φυγή πολιτών έχει ελαχιστοποιήσει τον πληθυσμό της 

ομοσπονδιακής πολιτείας κατά 16%, από 1,9 εκατομμύρια σε 1,6 εκατομμύρια κατοίκους 

από το 1990, οδηγώντας στην τρέχουσα χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού 69 κατοίκων ανά 

km². Προβλέπεται περαιτέρω απώλεια περίπου 80.000 κατοίκων, από το 2017 έως το 2040. 
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Η δυτική Pommerania είναι το οικονομικά λιγότερο ακμάζον τμήμα του ήδη περιφερειακού 

ομοσπονδιακού κράτους «Mecklenburg-Western-Pommerania». Το δυτικό μέρος του 

κράτους εμπίπτει στο μέσο ποσοστό ανεργίας περίπου 5 έως 6%, ενώ η επιλεγμένη 

συνοριακή περιοχή έχει ποσοστά ανεργίας μεταξύ 9 και 10% [3]. Επιπλέον, τα ποσοστά 

προσόντων και εκπαίδευσης μειώνονται: Η περιοχή έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

εγκατάλειψης του σχολείου, 9,2% σε σύγκριση με το 6% το οποίο αποτελεί τον μέσο όρο για 

όλα τα υπόλοιπα γερμανικά κράτη. 

 

Υφιστάμενες ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης 

 

Για την αντιμετώπιση αυτών των επίμονων ζητημάτων, η πολιτεία της Mecklenburg-

Vorpommern έλαβε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διάφορα ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2014 και 2020. Ορισμένα από τα μέτρα που χρηματοδοτούνται 

από αυτά τα ταμεία περιγράφονται στα ακόλουθα: 

 

Υποβάθμιση των υποδομών  

Το έργο «MoDem» ενισχύει και αναπτύσσει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην 

κοινωνία σε δομικά αδύναμες αγροτικές περιοχές μέσω της πολιτικής εκπαίδευσης. Το 

MoDem υποστηρίζει νέα δίκτυα και βοηθά στην επανενεργοποίηση των υπαρχόντων 

δυναμικών για την υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών έργων. Το MoDem στοχεύει στη 

βιώσιμη διαρθρωτική ανάπτυξη της κοινωνικής συμμετοχής των πολιτών. Περισσότερες 

πληροφορίες: https://www.modem-arbeitundleben.de/ 

 

Έλλειψη σε εκπαίδευση και προσόντα: Brain Drain (Μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων 

επαγγελματιών) 

Από το 2004 έως το 2019, το έργο "School plus" (Σχολείο συν) (Γερμανικός τίτλος: "Schule 

plus") προώθησε βασικές ικανότητες για τη βελτίωση των προϋποθέσεων εισόδου στην 

επαγγελματική κατάρτιση και στις σπουδές. 

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της εκμάθησης έργων, επέτρεψαν σε μαθητές από την 

ηλικία των 11 ετών να αναπτύξουν πολύπλοκα έργα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τα. Το 

School plus διέθεσε επίσης πόρους εκπαίδευσης και γνώσης στα σχολεία, ιδιαίτερα μέσω 

https://www.modem-arbeitundleben.de/
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της συνεργασίας που είχε με εξωσχολικούς ειδικούς αλλά και μαθησιακούς χώρους. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.schuleplus-mv.de/ 

 

Ξενοφοβία και έλλειψη συμμετοχής 

Αναλύοντας την έλλειψη συμμετοχής και τις δεξιές δυνάμεις ως τις δύο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα «Strengthening democracy and tolerance 

together!» (Ενίσχυση της δημοκρατίας και της ανοχής μαζί!) (Γερμανικά: «Η δημοκρατία και 

η ανοχή μαζί!») στοχεύει να δημιουργήσει βασικά προσόντα ανεκτικότητας, ανθρωπιάς και 

δημοκρατικού προσανατολισμού, δομές στον τομέα της δημοκρατίας και της ανοχής, καθώς 

και προθυμία για συμμετοχή σε μια  κοινωνία πολιτών.  

 

Για τους σκοπούς αυτούς έχουν δημιουργηθεί «περιφερειακά πολιτιστικά κέντρα» σε 

ολόκληρη την πολιτεία. Λειτουργούν ως διασύνδεση μεταξύ κρατικών και μη κρατικών 

φορέων στην περιοχή και ασχολούνται με την παροχή συμβουλών, κατάρτισης και ειδικών 

γνώσεων για την αύξηση της συμμετοχής.   

 

Perspektywa (στα πολωνικά η προοπτική) είναι ένα έργο που εμπλέκει τους μετανάστες και 

τους μη μετανάστες σε μια από κοινού δημιουργία της παραμεθόριας περιοχής της δυτικής 

Pommerania. Ήταν μικρής κλίμακας για 15 χρόνια αλλά πρόσφατα επεκτάθηκε. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.perspektywa.de/ 

 

Το έργο «Jump» προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που θέλουν να αποχωρήσουν από 

ακροδεξιές οργανώσεις. Επιπλέον, προσφέρουν διαβουλεύσεις και εκπαιδεύσεις για 

συγγενείς και φίλους αυτών των ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.jump-

mv.de/ 

 

Οι προκλήσεις των Περιφερειών 

 

Η σύνοψη των προκλήσεων στο Vorpommern βασίζεται σε έρευνα, ομάδες εστίασης και 

συνεντεύξεις με πολίτες των περιφερειών και εκπροσώπους του οργανισμού. Λόγω των 

πολύ αυστηρών μέτρων και περιορισμών στα ταξίδια λόγω του COVID-19 στη δυτική 

https://www.schuleplus-mv.de/
https://www.perspektywa.de/
http://www.jump-mv.de/
http://www.jump-mv.de/
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Pommerania, ήμασταν πολύ περιορισμένοι στο να διεξάγουμε συνεντεύξεις με φυσική 

παρουσία. Σε μια σύντομη περίοδο του ενός μήνα, τον Οκτώβριο του 2020, όπου δεν 

υπήρχαν περιορισμοί ταξιδιού, καταφέραμε να κάνουμε μια ομάδα εστίασης με 7 πολίτες. 

Όλοι τους ασχολούνταν ιδιαίτερα με τις κοινότητές τους, π.χ. ως επίτιμος δήμαρχος ή 

εκδότης εφημερίδας πολιτών της περιοχής. Αποφασίσαμε λοιπόν να τους αντιμετωπίσουμε 

ταυτόχρονα ως απλές αλλά και ειδικές (με τεχνογνωσία) πηγές πληροφοριών. Συνολικά 13 

πολίτες (5 γυναίκες, 7 άνδρες) ηλικίας 29-77 ετών μας έδωσαν πληροφορίες (βλ. Πίνακα 1). 

Εκτός από την ομαδική συνέντευξη πραγματοποιήσαμε πέντε συνεντεύξεις στο διαδίκτυο, 

δύο με πολίτες και τρεις με εμπειρογνώμονες που τρέχουν επαγγελματικά τρία διαφορετικά 

έργα τριτογενή τομέα (Jump, Modem και Perspektywa). Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν 

απευθείας ή μέσω υπαρχόντων δικτύων. 

 

 

Αριθμός πηγών 

πληροφορίας 

 Vorpommern Σύνολο 

Φύλο Άντρας Γυναίκα  

Συνεντεύξεις με 

πολίτες 

1 1 2 

Συνεντεύξες ειδικών 2 1 3 

Ομαδική συνέντευξη 4 3 7 

Ηλικιακή ομάδα 29 - 77 29 – 77 

Σύνολο φύλων 7 5  

Σύνολο 13 13 

Πίνακας 1. Informants questioned in the region of Western-Pommerania. 

Τα κύρια ζητήματα της δυτικής Pommerania που εντοπίσαμε από την έρευνα τεκμηρίωσης 

επιβεβαιώθηκαν από τις συνεντεύξεις και την ομάδα εστίασης. Εδώ μάθαμε από τους 

ερωτηθέντες σχετικά με την επίδραση αυτών των ζητημάτων στην καθημερινή τους ζωή: 
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Υποβάθμιση των υποδομών  

Στην Ανατολική Γερμανία η δημογραφική συρρίκνωση είναι πιο ορατή στις περιοχές λόγω 

της απουσίας πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών υποδομών. Οι επιχειρήσεις που 

βασίζονται σε πελάτες στις αγροτικές περιοχές δίνουν μάχη για να είναι κερδοφόρες και 

συχνά κλείνουν, αφήνοντας πόλεις και χωριά χωρίς βασικά καταστήματα και άλλες τοπικές 

παροχές, συμπεριλαμβανομένων βασικών αναγκών όπως τα ταχυδρομεία και τα ιατρεία. Οι 

χώροι κοινωνικής συγκέντρωσης, όπως καφέ και μπαρ, αλλά και πολιτιστικές υπηρεσίες 

όπως θέατρα, κινηματογράφοι και βιβλιοθήκες, επίσης επηρεάζονται. 

 

Η αραίωση των υπηρεσιών επιδεινώθηκε στο Vorpommern μέσω μιας εδαφικής 

μεταρρύθμισης που συγχώνευσε αρκετούς δήμους και συνεπώς μείωσε τους τοπικούς 

θεσμούς, όπως γραφεία πολιτών, υπηρεσίες, δημόσιες αρχές και νοσοκομεία.    

Τοπικά ιδρύματα και παροχές 

Τα σχολεία είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους πολίτες. Τα δημόσια σχολεία είναι πολύ 

αραιά τοποθετημένα, οδηγώντας τα παιδιά να διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά 

για να τα φτάσουν. Σε περιπτώσεις όπου τα σχολεία της γειτονικής ομοσπονδιακής περιοχής 

είναι πιο κοντά, η διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την εγγραφή παιδιών εκεί κάνει τη 

διαδικασία εγγραφής κουραστική έως και αδύνατη. Μερικοί από τους ερωτηθέντες μας, 

παρακινούμενοι από αυτές τις αδυναμίες, θέλουν να ξαναλειτουργήσουν ένα τοπικό 

σχολείο, το οποίο είχε κλείσει από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. 

 

Για τις υπηρεσίες υγείας, οι ερωτηθέντες μας δήλωσαν πως έχουν τους τακτικούς τους 

γιατρούς καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ένα επίσης αραιό δίκτυο υγείας και όντας 

συνηθισμένοι σε αυτό, έχουν τους τακτικούς τους γιατρούς. Οι νεοεισερχόμενοι στην 

περιοχή από αστικά μέρη στην Πολωνία ή τη Γερμανία χρησιμοποιούν τις τοπικές υπηρεσίες 

μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συνεχίζουν να επισκέπτονται τους γιατρούς τους 

στην περιοχή από όπου ήρθαν, συνδυάζοντας τις επισκέψεις αυτές με κοινωνικές και 

πολιτιστικές ευκαιρίες, τις οποίες στερούνται στην επαρχία.  

 

Το γεγονός της έλλειψης εμπορικών υπηρεσιών αντιμετωπίζεται από τους ερωτηθέντες μας 
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μέσω τακτικών μικρότερων ταξιδιών σε περιφερειακά κέντρα και σποραδικών μεγαλύτερων 

ταξιδιών για ψώνια στο Βερολίνο ή στο Szczecin. 

 

Υπηρεσίες Πολιτισμού 

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν τις αποταμιεύσεις τους ή ξόδευαν 

χρήματα για να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες. 

Άλλοι, επιλέγουν σπάνια πολιτιστικές υπηρεσίες που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη 

των 30 χιλιομέτρων, δηλαδή μία φορά το χρόνο ή και λιγότερο. Μόνο ένας συμμετέχοντας, 

ο οποίος είναι νεοεισερχόμενος από την Πολωνία, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε τακτικά 

τις πολιτιστικές υπηρεσίες πολωνικών και γερμανικών πόλεων σε μια ακτίνα 100 

χιλιομέτρων, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

 

Οι νεοεισερχόμενοι από μητροπολιτικές περιοχές δηλώνουν ότι παρόλο που χάνουν την 

πληθώρα των αθλητικών επιλογών που τους προσφέρει η πόλη, εκτιμούν τα οφέλη των 

εξωτερικών υπαίθριων αθλημάτων όπως το τρέξιμο, την πεζοπορία και το κολύμπι. Επίσης, 

τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις, π.χ. από κλειστά σχολεία, είναι διαθέσιμα για τους 

ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τις δικές τους αθλητικές ομάδες, αλλά συχνά 

αποτυγχάνουν λόγω της αβέβαιης συμμετοχής ή της ηγεσίας. Αυτοί που είναι περισσότερο 

κερδισμένοι στο δείγμα των συμμετεχόντων μας, πραγματοποίησαν τις δικές τους αθλητικές 

ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα στάβλο αλόγων.  

 

Brain Drain (Μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών) και προοπτικές 

Απασχόλησης 

Τα υψηλά ποσοστά νέων χωρίς απολυτήριο γυμνασίου (9,2%), οι ακυρώσεις συμβολαίων 

ασκούμενων (33%), καθώς και τα μειωμένα ποσοστά νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(24% σε σύγκριση με το 33% του μέσου όρου της Γερμανίας) αποτελούν πρόβλημα στην 

περιοχή. Η μακροχρόνια φυγή των ατόμων με υψηλή ειδίκευση έχει διαβρώσει τη χώρα, 

όπου παραμένουν πολλές οικογένειες αλλά με αρκετά χαμηλή εκπαίδευση. Το γερμανικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι γνωστό ότι διατηρεί αυτές τις διαφορές μεταξύ των τάξεων. 

Επιπλέον, ικανοί νέοι εξακολουθούν να φεύγουν για τις κεντρικές πόλεις όπως το Βερολίνο 

για να αποκτήσουν περαιτέρω εκπαίδευση και συχνά παραμένουν εκεί. Ως αποτέλεσμα, οι 

πνευματικοί και οικονομικοί πόροι αποστραγγίζονται από την περιοχή. 
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Ένας από τους συμμετέχοντες μας, σπάει αυτήν την τάση. Αν και έφυγε για σπουδές, επέλεξε 

έναν κλάδο που σχετίζεται με τις ανατολικογερμανικές προκλήσεις και επέστρεψε, και τώρα 

εργάζεται σε προγράμματα συμμετοχής στη δυτική Pommerania. Στην μοναδική για αυτόν 

περίπτωση, η επιπλέον χρηματοδότηση διοχετεύτηκε σε εργασίες του έργου στην περιοχή, 

δεσμεύοντας αυτόν και κατά συνέπεια τους πόρους και τις δυνατότητές του, τοπικά, αν και 

μάλλον αυτό έγινε τυχαία. Αρχικά, είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο 

μετά την αποφοίτησή του στις αρχές του 2020, αλλά περιορίστηκε στην περιοχή λόγω των 

περιορισμών για διεθνή ταξίδια που επέβαλε η πανδημία του COVID-19.  

 

Οι γονείς ανέφεραν τα αποτελέσματα της μαζικής μετανάστευσης εξειδικευμένων 

επαγγελματιών, καθώς τα (πιο επιτυχημένα ως προς την εκπαίδευση) παιδιά τους, 

εγκατέλειψαν την περιοχή για να ξεκινήσουν τις πρώτες δουλειές τους, ενώ άλλοι 

κατεύθυναν την εκπαίδευσή τους σε έναν από τους λίγους μεγάλους εργοδότες στην 

περιοχή. Πολλοί εδώ, στοχεύουν σε θέσεις εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η επιβολή 

του νόμου ή η διοίκηση. Η τελευταία υπήρξε σημαντική αγορά εργασίας στην περιοχή λόγω 

τοποθεσίας, αφού τα σύνορα βρίσκονται εκεί. Η γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της 

Πολωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις εργασίες που σχετίζονται με τα σύνορα 

ή τη διακρατική συνεργασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου γερμανικού 

πληθυσμού δεν είναι σε θέση να μιλάει τη γλώσσα σε υψηλό επίπεδο, παρά τη συχνή 

διέλευση των συνόρων. 

 

Ένας άλλος μεγάλος εργοδότης στο γειτονικό Brandenburg (Βρανδεμβούργο) είναι ένα 

εργοστάσιο διυλιστηρίων στο Schwedt. Στα βόρεια της περιοχής, στη Βαλτική Θάλασσα, ο 

τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα απασχόλησης.  

 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων μας, η έλλειψη εργοδοτών που στοχεύουν σε 

προσωπικό με υψηλά προσόντα φαίνεται να είναι μια σημαντική αιτία για τα επίπεδα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη δυτική Pomerania. Αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο 

ειδικευμένοι, φαίνεται να βρίσκουν ικανοποιητική απασχόληση στην περιοχή, ενώ οι υψηλά 

μορφωμένοι και ειδικευμένοι φεύγουν και εγκαθίστανται αλλού. Έργα όπως το "Schule plus" 

που στοχεύουν στην αύξηση του αριθμού των απολυτηρίων λυκείου, δεν θα αποτρέψουν 
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μόνιμα τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, εφόσον δεν δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο 

απασχόλησης για τους απόφοιτους λυκείου, αυτοί θα συνεχίσουν να φεύγουν για να βρουν 

ευκαιρίες αλλού.  

 

Οι ενήλικες συμμετέχοντες φάνηκε να έγιναν ένα σχετικά με το θέμα της έλλειψης 

δυνατοτήτων απασχόλησης. Πολλοί από αυτούς είχαν δοκιμάσει, παλαιότερα, να εργαστούν 

έξω από την περιοχή, αλλά επέστρεψαν λόγω οικογενειακών δεσμών ή λόγω της 

ανεπιτυχούς προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον το οποίο ήταν εκτός της περιοχής τους. 

Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα του τόπου, η αυτοσυντήρηση από τους πόρους της γης γύρω 

από τα σπίτια τους, είναι μια επιλογή για τους πολίτες που μένουν με τις οικογένειες τους, 

εδώ και καιρό στην περιοχή.  

 

Έλλειψη Συμμετοχής  

Τα τελευταία 30 χρόνια, πολλοί δημόσιοι και κοινωνικοί θεσμοί, πολιτιστικοί και πολιτικοί 

σύλλογοι, συνδικάτα, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, καθώς και εκκλησιαστικά ιδρύματα έχουν 

εξαφανιστεί από αυτήν την περιοχή. Αυτά είναι απαραίτητα για την κοινωνική συνοχή, 

καθώς μεταδίδουν την αίσθηση του ανήκειν. 

 

Οι εδαφικές μεταρρυθμίσεις εξασθένησαν τις δημοκρατικές ευκαιρίες συμμετοχής αφού οι 

δήμοι συγχωνεύτηκαν και κατά συνέπεια και τα τοπικά κοινοβούλια. Από 30 που ήταν μετά 

την επανένωση το 1990, έγιναν 12 το 1994 και το 2011 είχαν μείνει μόνο 6 [1]. Οι ευκαιρίες 

συμμετοχής γίνονται ολοένα και λιγότερες με τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

ιδρύματα να εξαφανίζονται σε πολλά μέρη της ευρύτερης περιοχής. Πολλοί πολίτες βρήκαν 

καταφύγιο στον ιδιωτικό τομέα, όπως γινόταν στην πρώην ανατολική Γερμανία, και αυτή η 

τάση επιδεινώνει την κατάσταση.   

 

Η επανασύνδεση των κατοίκων με συλλόγους και η συν-δημιουργία αυτής της περιοχής ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη. Ενώ πολλοί άνθρωποι στην περιφερειακή ανατολική Γερμανία έχουν 

απογοητευτεί από τη διαδικασία επανένωσης και ανέφεραν κατά συνέπεια την υποτίμηση 

των ζωών τους, που συνοδεύεται με την αναζήτηση καταφυγίου στην ιδιωτική και 

προσωπική τους σφαίρα, οι άνθρωποι στη Mecklenburg-Western Pomerania είναι 

στερεοτυπικά γνωστοί ως οι λιγότερο ομιλητικοί Γερμανοί. Κατά συνέπεια, η παρακίνηση 
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του πληθυσμού να συμμετάσχει και να μιλήσει για τις εξελίξεις των πόλεων, των χωριών και 

των γειτονιών τους, ήταν μια από τις κύριες προκλήσεις από το 1990.  

 

Όλοι οι ερωτηθέντες συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στις κοινότητές τους μέσω ενώσεων, 

συμμετέχοντας σε έργα όπως εφημερίδες πολιτών ή αναλαμβάνοντας επίσημους ρόλους 

όπως η δημαρχία. Εκφράζουν την επιθυμία περισσότεροι κάτοικοι να ακολουθήσουν το 

παράδειγμα τους και επικρίνουν την έλλειψη ανοιχτής σκέψης από τους περισσότερους 

συμπολίτες τους. Η ετοιμότητα για ανάληψη ενεργών ρόλων στην κοινότητα φαίνεται πολύ 

ανισορροπημένη με λίγους να αναλαμβάνουν σημαντική ευθύνη για την ανάπτυξη της 

περιοχής τους, ενώ οι πολλοί εξαφανίζονται από τη δημόσια σφαίρα και περιορίζουν τον 

εαυτό τους στην επαγγελματική και οικιακή ζωή. Οι συμμετέχοντες περιγράφουν πως ένας 

ρόλος ακολουθεί τον άλλο για αυτούς. Η προσέλκυση περισσότερων ατόμων είναι ένας 

στόχος που έχουν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μας, δημιουργώντας μεγαλύτερη 

ποικιλία μορφών συμμετοχής, για παράδειγμα το ξεκίνημα μιας εφημερίδα πολιτών. 

 

Ένα από τα έργα που αφορούν τη συμμετοχή είναι το MoDem, το οποίο στοχεύει στην 

ενίσχυση και την ανάπτυξη της δημοκρατικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε 

δομικά αδύναμες αγροτικές περιοχές μέσω της πολιτικής εκπαίδευσης και του Perspektywa 

(η προοπτική στα πολωνικά), το οποίο επιτρέπει στους μέσους πολίτες, μέσω ενός 

συνδυασμού ανάπτυξης ικανοτήτων και ευκαιριών συμμετοχής, σε μικρό βαθμό να 

σχεδιάσουν το περιβάλλον της διαβίωσής τους.  

 

Οι ειδικοί του τελευταίου έργου μαρτυρούν ότι πολλά έργα που χρηματοδοτούνται για τη 

δημιουργία συμμετοχής απευθύνονται στη γερμανική ελίτ, δηλαδή υποστηρίζουν την τέχνη 

και τον ανώτερο πολιτισμό. Αντίθετα, το Perspektywa επιτρέπει στους μέσους πολίτες, μέσω 

ενός συνδυασμού ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων και μικρού βαθμού συμμετοχής, να 

σχεδιάσουν από κοινού το περιβάλλον διαβίωσής τους. Καθώς η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα 

σε γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, η συμμετοχή του πολωνικού και του γερμανικού 

πληθυσμού είναι κοινή, με φόντο τις βιώσιμες προσπάθειές τους για συμμετοχή, δήλωσαν 

πολλοί ερωτηθέντες και πολίτες. 

 

Ξενοφοβία και Δεξιές Οργανώσεις  
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Η ξενοφοβία προς τους Γερμανούς της ανατολικής Γερμανίας στη δυτική ή από τους δυτικούς 

εργοδότες και τους συναδέλφους, χαρακτηρίστηκε από μερικούς από τους συμμετέχοντες 

μας, ως ένας λόγος να επιστρέψουν στην περιοχή παρά τις λιγοστές ευκαιρίες απασχόλησης. 

Οι προκαταλήψεις εναντίον των Ανατολικών Γερμανών παραμένουν, αλλά ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένες αμέσως μετά την επανένωση. Η αρνητική εμπειρία μετά το 1990 φαίνεται ότι 

εξακολουθεί να επικαλύπτει τη στάση και τις συζητήσεις πολλών από αυτούς που έχουν 

παραμείνει εδώ ή επέστρεψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στη Δύση. Η αρνητική 

εικόνα της Δύσης συνδέεται με την ανάθεση της ενοχής για την οικονομική ύφεση στην 

περιοχή μετά το 1990 και στις προσπάθειες επανένωσης, οι οποίες μετέφεραν το 

μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας στη Δυτική Γερμανία.  

 

Η απογοήτευση της Ανατολικής Γερμανίας οδήγησε στην ενίσχυση δεξιών οργανώσεων, 

όπως συντροφικών και πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του AFD 

(Εναλλακτική Λύση για τη Γερμανία). Μόλις γίνουν μέλη σε τέτοιες οργανώσεις, ειδικά οι 

νεαροί άνδρες, απομονώνονται από τις μη δεξιές επαφές τους, συμπεριλαμβανομένων των 

οικογενειών και των φίλων τους. Αλλά και το αυξανόμενο μερίδιο των πολωνών πολιτών που 

μετακινούνται ανάμεσα στα σύνορα και αυτοί που μένουν ως κάτοικοι προσωρινά ή και 

μόνιμα αντιμετωπίζεται συχνά με ρατσισμό και επίρριψη ευθυνών. Εξαίρεση παραμένουν οι 

κοινές δραστηριότητες μεταναστών και ιθαγενών. Από το 2015 τα εγκλήματα με τη μορφή 

της βίας από δεξιά πολιτικά κίνητρα, αυξήθηκαν δραματικά σε αυτήν την περιοχή.  

 

Ο ρατσισμός και οι δεξιές δραστηριότητες φαίνεται να είναι θέματα ταμπού και σπάνια 

αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους. Όταν σε μια ομαδική συνέντευξη παρουσιάστηκαν 

εγκλήματα με φυλετικά κίνητρα εναντίον Πολωνών, όπως η καταστροφή αυτοκινήτων με 

πινακίδες Πολωνίας, τα άτομα τα οποία φάνηκαν να ενδιαφέρονται για την εικόνα της 

περιοχής ως δεξιά, το αρνήθηκαν. Εμπειρογνώμονες από προγράμματα που υποστηρίζουν 

την έξοδο από τις δεξιές οργανώσεις αναφέρουν ότι αυτή η κεκαλυμμένη συμπεριφορά είναι 

χαρακτηριστική μεταξύ των πελατών τους. Σε εμάς, οι προτιμήσεις για το AFD εκδηλώθηκαν 

μόνο στις έναν προς έναν συνεντεύξεις και μάλλον με έμμεσο τρόπο. 
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Συζητήθηκε ανοιχτά ένα εσωτερικό-εξωτερικό παράδειγμα, που φαίνεται να κατηγοριοποιεί 

τους κατοίκους της περιοχής από τα παλιά χρόνια, που ζούσαν εδώ με τις οικογένειές τους 

πριν από την επανένωση. Οι Πολωνοί που εγκαταστάθηκαν εδώ, καθώς και οι 

νεοεισερχόμενοι από άλλες γερμανικές περιοχές, αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό. Το 

χάσμα εντείνεται για τους πρώην κατοίκους μητροπολιτικών περιοχών, όπως από την 

πολωνική πόλη Szczecin ή τη γερμανική πρωτεύουσα του Βερολίνου, καθώς θεωρούνται 

ξένοι στην αγροτική περιοχή. Οι ίδιοι οι νεοεισερχόμενοι αναφέρουν ότι έχουν πρόβλημα να 

προσαρμοστούν στον αγροτικό τρόπο ζωής με τις επαφές τους να βασίζονται στην γειτνίαση 

και όχι στο ότι ταιριάζουν με ενδιαφέροντα και προσωπικότητες.  

 

Έτσι, εκτός από την αντίθεση μεταξύ πολωνικών και γερμανικών υποβάθρων, οι 

συμμετέχοντες είναι μάρτυρες μιας έντονης αντίθεσης μεταξύ αγροτικών και αστικών 

περιοχών. Πολωνοί πολίτες που μετακινούνται από τη μητροπολιτική περιοχή Szczeczin σε 

ένα χωριό ή μια πόλη στο Vorpommern θεωρούνται διπλά ξένοι και αντιμετωπίζουν διπλές 

δυσκολίες προσαρμογής από μια πολωνική πόλη σε ένα γερμανικό χωριό.  
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Η αναφορά της Ισπανίας – Malaga 

Παρουσίαση της περιφερειακής περιοχής  

 

Γεωγραφία 

Η περιοχή της Valle del Guadalhorce βρίσκεται στην εσωτερική περιοχή της επαρχίας της 

Málaga (Μάλαγα) και γεφυρώνει την ύπαιθρο με την Costa del Sol. Μετά τη συγχώνευση του 

ποταμού Guadalhorce με τον κύριο παραπόταμό του, Río Grande, δημιουργήθηκαν τα 

πλουσιότερα εδάφη της Málaga. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εύφορη περιοχή για 

καλλιέργειες και για να ζουν οι άνθρωποι. Οι αγροικίες και τα χωριουδάκια απλώνονται στα 

βουνά. Ανάμεσα στα βουνά μπορείτε να βρείτε τις επτά πόλεις Alhaurín el Grande, Almogía, 

Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.  

 

Η έκταση της περιοχής είναι 805,56 Km². 

Το γεωγραφικό περιβάλλον εναλλάσσει το τοπίο στην περιοχή της κοιλάδας, όπου ρέει ο 

ποταμός, και κυριαρχείται από οπωρώνες εσπεριδοειδών. 

Το άλλο πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι τα βουνά, που σηματοδοτούν τα μέρη των 

οικισμών (πόλεις). Επισημαίνουμε τις Sierra de Alhaurín, Sierra de Cártama, Sierra del Santo 

στην Pizarra και ειδικά την Álora: Sierra del Hacho, Sierra de la Huma και στην κορυφή της 

κοιλάδας, το Φυσικό Πάρκο Desfiladero de los Gaitanes, δίπλα στο βάλτο Chorro, όπου 

βρίσκεται το Caminito del Rey.  

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Περίπου 139.915 άνθρωποι ζουν σε αυτές τις περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόλεις που 

βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα της Málaga έχουν βιώσει μια αύξηση των κατοίκων 

τα τελευταία χρόνια, ενώ τα χωριά που βρίσκονται πιο μακριά από την πρωτεύουσα βιώνουν 

το αντίθετο. Μια διαδικασία ΠΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ δηλαδή, που είναι μια από τις κύριες 

προκλήσεις στην πολιτική ατζέντα των τοπικών και περιφερειακών φορέων χάραξης 

πολιτικής. 

Πυκνότητα πληθυσμού (Hab / Km²) 173,69 
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Πληθυσμός (01/01/2018) 139.915 (70.204 άνδρες - 69.711 γυναίκες) 

Ξένος πληθυσμός (01/01/2018) 15.075 (10,8%) 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ). Ινστιτούτο Στατιστικής και Χαρτογραφίας της 

Επικράτειας 2013 Andalusia (Ανδαλουσία) (IECA). 

 

Πληθυσμός ανά πόλη της περιοχής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωρισμός Περιοχής σε Ζώνες:  

 

Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε τρεις διαφορετικές «ζώνες» οι οποίες αντιμετωπίζονται με 

διαφορετικές πολιτικές ανάπτυξης. 

 

Πράσινη ζώνη: αυτές οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις, βρίσκονται πιο κοντά στην κύρια πόλη 

της Málaga και με καλύτερη επικοινωνία. Μόνο μια από αυτές, το «Alhaurín el Grande», 

χάνει τον πληθυσμό της τα τελευταία τρία χρόνια και οι μελέτες επισημαίνουν ότι ο κύριος 

λόγος είναι η έλλειψη δημόσιων συγκοινωνιών που συνδέουν την πόλη με άλλες πόλεις και 

την ανάγκη των νέων να ζήσουν στη Málaga για να σπουδάσουν.  

 

 Σύνολο Αξιολόγηση των 

τελευταίων ετών 

Cártama 25.758  

Coín 21.716  

Alhaurín El Grande 24.123  

Álora 12.951  

Pizarra 9.151  

Almogía 3.770  

Valle de Abdalajís 2.568  
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Στη συνέχεια βρίσκουμε την Κίτρινη Ζώνη, σε αυτή βρίσκονται εκείνες οι πόλεις, οι οποίες 

έχουν ενδιάμεσο αριθμό πληθυσμού. Η Pizarra είναι η μόνη «μικρο-μεσαία» πόλη που 

κερδίζει πληθυσμό τα τελευταία χρόνια. Οι μελέτες αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στις 

πολιτικές αλλαγές στην πόλη, στις πολιτικές προσέλκυσης νέων (μεγάλη προσφορά 

αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) και στις προσιτές τιμές της αγοράς ακινήτων. 

 

Τέλος, έχουμε την «κόκκινη ζώνη», στην οποία βρίσκονται δύο πόλεις χωρίς επικοινωνία, με 

κακούς δρόμους και έλλειψη ευκαιριών για τους νέους. Χάνουν τον πληθυσμό τους κάθε 

χρόνο. 

 

Αυτή η «ζωνοποίηση» είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό μελετών και πολιτικών ανάλογα 

με τη διαφορετική κατάσταση κάθε μέρους της περιφέρειας.    

 

Οι λόγοι για την επιλογή αυτής της περιφερειακής περιοχής 

 

Επιλέξαμε αυτήν την περιφερειακή περιοχή, την περιφέρεια της κοιλάδας Guadalhorce, 

επειδή γεννηθήκαμε εδώ. Έχουμε σπουδάσει σε άλλες μεγαλύτερες πόλεις, αλλά είμαστε 

πάντα συνδεδεμένοι με την περιοχή μας χάρη στο έργο για τη νεολαίας που έκανε η ομάδα 

αγροτικής ανάπτυξης της κοιλάδας Guadalhorce. 

Μέσω του προγράμματος Erasmus +, μάθαμε να εκτιμούμε την περιοχή μας, τους φυσικούς 

μας πόρους, την ποιότητα ζωής σε μια αγροτική περιοχή και τον πολιτισμό.   

 

Υπάρχου νέοι που πιστεύουν ότι πρέπει να «πετάξουμε» έξω από την περιοχή μας για να 

μάθουμε, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να αναπτύξουμε τους οργανισμούς μας, 

αλλά είναι επίσης απαραίτητο να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να συνεισφέρουμε με την 

τεχνογνωσία μας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. 

  

Επομένως, δημιουργήσαμε τον Σύνδεσμό μας με έδρα σε μια από τις πόλεις της περιοχής, 

την Álora, αντί να έχουμε την έδρα μας στο κέντρο της πόλης της Málaga, και είμαστε 

δεσμευμένοι στις προκλήσεις της περιοχής μας, ειδικά για τους νέους που έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες. 
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Παρατηρούσαμε πάντα την έλλειψη ευκαιριών σε αυτή την αγροτική περιοχή σε σύγκριση 

με μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως η κοντινή Malaga. Όταν φτάσουν στην ηλικία της 

ενηλικίωσης, οι περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να μετακινηθούν στη Malaga ή σε άλλα 

μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Barcelona (Βαρκελώνη) και ειδικά η Madrid 

(Μαδρίτη). Φεύγουν από την περιοχή λόγω της έλλειψης ευκαιριών για σπουδές και 

κατάρτιση, αλλά και επειδή αφού έχουν σπουδάσει, δεν βρίσκουν ευκαιρίες εργασίας στην 

επικράτειά μας, ειδικά για ειδικευμένες θέσεις εργασίας.   

 

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι στα χωριά μας αρκετά άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρονται στη Malaga. 

Επιπλέον, τα χωριά δεν μπορούν να προσφέρουν επαρκή βοήθεια στις οικογένειες, 

προκαλώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτής της εύθραυστης ομάδας. 

 

Τέλος, οι μικρές μας κοινότητές δεν έχουν τη γοητεία να προσελκύσουν τόσους πολλούς 

διεθνείς ανθρώπους, όπως μπορούν να κάνουν οι μεγάλες πόλεις της ακτής της Malaga, 

εκτός από κάποιους περαστικούς τουρίστες. Έτσι, περιορίζονται οι ευκαιρίες σύγκρισης, και 

η ευκαιρία να γνωρίσουμε άλλες απόψεις και άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι μπορούν να 

είναι χρήσιμοι για τον εμπλουτισμό της κοινωνικής δομής αυτών των μικρών κοινοτήτων. 

 

Βλέπουμε επίσης ότι η περιοχή της κοιλάδας Guadalhorce βιώνει δύο διαφορετικές 

πραγματικότητες. Τα χωριά που βρίσκονται πλησιέστερα στη Malaga και την ακτή, έχουν 

έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληθυσμού, σε σχέση με αυτά που βρίσκονται πιο μακριά, 

και τα οποία αδειάζουν και περιθωριοποιούνται. 

 

Το έργο της IMAGINA είναι να δώσει ευκαιρίες στους νέους να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα και δίνει προσοχή στα άτομα με αναπηρίες. Θέλει να δημιουργήσει μια διεθνή 

κοινότητα εθελοντών σε αυτό το μικρό χωριό που φιλοξενούμαστε, μέσω των ευρωπαϊκών 

εθελοντικών προγραμμάτων και να συνδέσει αυτές τις τρεις πραγματικότητες με τον 

εθελοντισμό σε ένα τοπικό έργο. 
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Οι προκλήσεις της περιφερειακής περιοχής 

 

Σύντομη περιγραφή των μεθόδων και των ερωτηθέντων 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση βασίστηκαν στους ακόλουθους τύπους 

συνεντεύξεων: 

- Διαδικτυακή έρευνα με ανοιχτές ερωτήσεις (20) 

- Τηλεφωνική έρευνα με ανοιχτές ερωτήσεις (4) 

- Ατομικές προσωπικές έρευνες με ανοιχτές ερωτήσεις (10) (χρήση της μεθοδολογίας των 

ιστοριών ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων που σχετίζονται με το θέμα, 

χρησιμοποιώντας το σενάριο συνέντευξης που έχει σχεδιαστεί από το έργο). 

- Ομάδα συζήτησης (1) με νέους (9 νέοι). 

- Ομάδα συζήτησης (1) με ενώσεις και φορείς της περιοχής (4). 

- Ατομικές συνεντεύξεις με εταιρείες, φορείς και ενώσεις της επικράτειας (8). 

 

Τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη ήταν: 

- Νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών από διαφορετικούς δήμους της περιφέρειας. 

-Άτομα που εκπροσωπούν σημαντικούς φορείς στην περιοχή, όπως: 

* Δημοτικό συμβούλιο Pizarra. 

* Δημοτικό Συμβούλιο Álora. 

* Nature Farm (φυσική φάρμα) Josefa Mancebo (επιχειρηματίας). 

* Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ελιών Aloreña (ένωση για την ανάπτυξη). 

* Ομάδα αγροτικής ανάπτυξης Valle del Guadalhorce. 

* Guadalhorce Ecológico Coop 

* Ένωση Guadalhorce Ecológico  

* Gronkode- dry toilet (επιχειρηματικότητα στον περιβαλλοντικό τομέα). 
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Απασχόληση 

Η απασχόληση στην περιοχή της κοιλάδας Guadalhorce σχετίζεται κυρίως με τον πρωτογενή 

τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών. Στον τομέα των υπηρεσιών βρίσκουμε κυρίως θέσεις 

εργασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και τους τομείς της φιλοξενίας. Η συμμετοχική 

διαδικασία που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή 

αφορούν κυρίως ανειδίκευτη απασχόληση, με επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Η 

απασχόληση ατόμων με τεχνογνωσία είναι συνήθως η παραδοσιακή, χωρίς ιδιαίτερη 

υποστήριξη για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

 

Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζεται από τις ακόλουθες απόψεις / δηλώσεις που 

εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων / ομάδων εστίασης: 

• Έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης για εξειδικευμένα άτομα. 

Οι ειδικευμένες θέσεις εργασίας που υπάρχουν συνήθως σχετίζονται με παραδοσιακούς 

τομείς (αρχιτεκτονική, νόμος και τραπεζικές συναλλαγές), αλλά δεν υπάρχουν πλέον 

καινοτόμες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη βιομηχανία που 

προσανατολίζεται σε νέες τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή που ανοίγουν 

ευκαιρίες για βιώσιμη κοινωνική καινοτομία. 

 

• Δηλώνεται ότι «Δεν υπάρχει καμία εργασία που να συνδέεται ακριβώς με το πτυχίο που 

κάποιος σπούδασε», αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας 

για να τις εφαρμόσετε σε μια εργασία που είναι απαραίτητη στην περιοχή, και αυτό είναι 

ειδίκευση. Εν ολίγοις, «δημιουργήστε τη δουλειά σας» με βάση τις δεξιότητες και τα 

προσόντα που αποκτήσατε. 

 

• Εάν βρείτε εργασία που απαιτεί ειδίκευση στην περιοχή, το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλό, 

καθώς το κόστος ζωής είναι χαμηλό (χαμηλότερη τιμή στέγασης, αναψυχής, φαγητού) και η 

περιβαλλοντική και κοινωνική ποιότητα είναι υψηλή. 

 

• Μια ευκαιρία φαίνεται να υπάρχει στην ανάπτυξη της έξυπνης εργασίας (ειδικά, 

προωθήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, η κρίση θα μπορούσε να είναι 

μια ευκαιρία να βρει κανείς τις αντοχές του και να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό του). 
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• Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ανειδίκευτη απασχόληση, με φτωχές συνθήκες εργασίας: 

δεν τηρούνται οι νόμιμοι μισθοί, ασφαλίζονται για λιγότερες ώρες από αυτές που 

εργάστηκαν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ επισφαλείς θέσεις εργασίας. 

 

• Υπάρχουν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα: 

 

- Διοικητικά εμπόδια. 

- Έλλειψη κατάλληλων συμβουλών και καθοδήγησης, οι οποίες κατανοούν τις μεμονωμένες 

περιπτώσεις και δεν πνίγουν τον επιχειρηματία με περίπλοκους όρους, τεκμηρίωση και 

μορφές που οι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. 

- Μικρή οικονομική υποστήριξη για το ξεκίνημα της επιχειρηματικότητας (υπάρχουν 

επιδοτήσεις για την επιχειρηματικότητα που δίνονται εκ των υστέρων, δεν έχουν όλοι την 

οικονομική δυνατότητα να κάνουν την αρχική επένδυση που απαιτείται). 

- Ανεπαρκής δημόσια συγκοινωνία, κακή κατάσταση δρόμων και διαδρομών. 

- Πολύ παραδοσιακή νοοτροπία και έλλειψη ανοιχτού μυαλού για να μπορέσουν να 

αναπτυχτούν επιχειρήσεις σε πιο καινοτόμους τομείς που προωθούν μια διαφορετική 

κουλτούρα. 

 

Κοινωνική ζωή 

Το κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής ξεχωρίζει για την ηρεμία και την εγγύτητα των 

ανθρώπων, αποτελώντας έναν από τους κύριους λόγους για την «επιστροφή» στα χωριά 

καταγωγής, στη διάρκεια της ενήλικης ζωής, ειδικά όταν προσανατολίζεται στη δημιουργία 

μιας οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη 

κοινωνική διαφάνεια στις διάφορες επιλογές που δεν εμπίπτουν στην πλειοψηφία ή στην 

παραδοσιακή ζωή. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για περισσότερες επιλογές εναλλακτικής 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Αυτές οι ανάγκες είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους 

οι νέοι θέλουν να φύγουν από την περιοχή για να γνωρίσουν διαφορετικούς ανθρώπους και 

να μεγαλώσουν σε προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους και της νεαρής 

ηλικίας. 

 

Οι ακόλουθες δηλώσεις που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των 

συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα: 
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• Το γύρω περιβάλλον της κοιλάδας Guadalhorce σε προσελκύει κοινωνικά, λόγω της 

ηρεμίας, της εγγύτητας των κατοίκων της πόλης και της αίσθησης του καλωσορίσματος που 

αφήνει. Αυτές οι αξίες, ειδικά, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενηλικίωση, όταν οι 

άνθρωποι σκέφτονται να ξεκινήσουν μια οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά, βλέποντας 

τον εαυτό τους σε ένα πιο κατάλληλο και ασφαλέστερο περιβάλλον για το ρόλο του γονέα 

σε σύγκριση με μια μεγάλη πόλη. 

 

• Στις νεότερες ηλικίες υπάρχει η ανάγκη του να βγαίνεις για να γνωρίσεις άλλους 

ανθρώπους και νοοτροπίες. Η αίσθηση του «να μην ταιριάζεις» ξεχωρίζει όταν: 

-Το άτομο έχει ευρύτερα ενδιαφέροντα: μουσική, μόδα, κινηματογράφος, τέχνες, κοινότητα 

ΛΟΑΤΚΙ. 

-Τα νεαρά άτομα που πηγαίνουν στο εξωτερικό και επιστρέφουν με μια πιο ανοιχτή 

νοοτροπία, αισθάνονται ότι «δεν ταιριάζουν» με τον παραδοσιακό κύκλο των φίλων τους 

που δεν έχουν φύγει από την πόλη και συνεχίζουν να έχουν μια πιο παραδοσιακή νοοτροπία. 

 

• Η διαφορά στα «προφίλ» φίλων διαχωρίζεται, μεταξύ φιλιών ζωής, που δεν επιλέγονται 

και αγαπιούνται λόγω της μακράς ιστορίας που τους ενώνει, και μεταξύ των φίλων που 

επιλέγονται κατά τη διάρκεια της ζωής μέσα από δραστηριότητες (σπουδές, χόμπι, εμπειρίες 

ζωής) με τους οποίους υπάρχουν περισσότερα κοινά. 

 

• Γίνεται αντιληπτή, μια ορισμένη εχθρότητα προς άτομα της Malaga ή από άλλες 

μεγαλύτερες πόλεις που έρχονται να ζήσουν ή να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στην 

περιοχή, ειδικά στην ύπαιθρο. Αυτοί οι ξένοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται με κάποια 

δυσπιστία εκ μέρους των γειτονικών επιχειρήσεων και παρουσιάζονται προβλήματα γύρω 

από τα σύνορα της γης, τη χρήση του κοινού ύδατος, τα «δικαιώματα διέλευσης» κ.λπ. 

 

• Η έλλειψη επιλογών αναψυχής εκτός από μπαρ / παμπ. Υπάρχει έλλειψη επιλογών 

αναψυχής που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τα πολιτιστικά 

χόμπι. 

Ξεχωρίζει το γεγονός πως όταν συναντάτε άτομα σε αυτούς τους χώρους, είναι συνήθως 

διαφορετικοί άνθρωποι, με τους οποίους ταιριάζετε περισσότερο, κάνετε μαζί τους 
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διαφορετικά πράγματα και δίνεται η ευκαιρία για την απόκτηση νέων εμπειριών που σας 

γεμίζουν και σας αναπτύσσουν ως άτομο. 

 

Πολιτιστικές παροχές 

Το πολιτιστικό εκτόπισμα της περιοχής είναι περιορισμένο και οι πολιτιστικές παροχές 

σχετίζονται κυρίως με τους παραδοσιακούς τομείς (Πάσχα, φλαμένκο, νυχτερινή ζωή κ.λπ.). 

Με εξαίρεση κάποιους δήμους όπου ξεχωρίζει το έργο του εκκλησιαστικού συμβουλίου για 

τη δημιουργία και εφαρμογή διαφόρων δραστηριοτήτων (Pizarra Town). Σε γενικές γραμμές, 

τόσο η νεολαία όσο και ο ενήλικος πληθυσμός έχουν την ανάγκη για περισσότερη 

πολιτιστική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη διαφορετικότητα. Η εγγύτητα της 

πρωτεύουσας της Malaga δίνει συνήθως πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη γκάμα επιλογών 

εναλλακτικού πολιτισμού. Οι ακόλουθες δηλώσεις που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας των συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης υποστηρίζουν αυτό το 

συμπέρασμα: 

 

- Ο πολιτισμός σχετίζεται στενά με τις παραδόσεις (Αδελφότητες, Μεγάλη Εβδομάδα, 

φλαμένκο) και υπάρχει έλλειψη μιας πολυποίκιλης, διαφορετικής, εναλλακτικής 

πολιτιστικής επιλογής. 

 

- Έλλειψη πολιτιστικών επιλογών που δεν σχετίζεται μόνο με την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου σε μπαρ και εστιατόρια. 

 

- Η πολιτιστική δεκτικότητα είναι αρκετά χαμηλή στον πληθυσμό. 

 

- Η εγγύτητα της πρωτεύουσας της Malaga ξεχωρίζει ως επιλογή για την εύρεση 

περισσότερων πολιτιστικών επιλογών. 

 

- Λείπει η θεσμική υποστήριξη για τους τοπικούς καλλιτέχνες (ζωγραφική, μουσική κ.λπ.). 

 

- Η πολιτιστική άποψη διαφέρει ανάλογα με τον δήμο. Στην Pizarra, ο πληθυσμός θεωρεί 

γενικά ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πολιτιστικές επιλογές (διαδρομή τάπας, φεστιβάλ 

χειροτεχνίας μπύρας, συναυλίες, αίθουσα κόμικς κ.λπ.) και ότι κάθε Σαββατοκύριακο 



 

 47 

υπήρχαν διαφορετικά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Σε άλλες πόλεις όπως η Álora, ο 

πληθυσμός θεωρεί ότι οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ταιριάζουν με τον νεαρό 

πληθυσμό και ότι οι επιλογές που λαμβάνουν βοήθεια αφορούν μόνο την πλειοψηφία 

(φλαμένκο, Πάσχα). Στο Alhaurín, θεωρείται ότι οι εγκαταστάσεις για τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένες και σχετίζονται μόνο με την παράδοση ή 

με φορείς που έχουν την «εύνοια» του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

- Σε γενικές γραμμές, συμφωνείται ότι υπάρχει έλλειψη πολιτιστικών επιλογών που ανοίγουν 

το μυαλό, που εισάγουν μια εναλλακτική κουλτούρα και δημιουργούν νέες επιλογές. 

 

Οι υπόλοιποι 

• Υπογραμμίζουν το «κυκλικό» κίνημα σε όλη τη ζωή. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στο εξωτερικό 

για να σπουδάσουν, να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και να επιστρέψουν 

στην ενηλικίωση τους, αναζητώντας ηρεμία και ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανατροφή 

των παιδιών τους. 

• Τονίζουν την ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων στοιχείων στη λαϊκή κουλτούρα, για την 

ικανοποίηση των αναγκών των νέων. 

• Τονίζουν την ανάγκη για καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση 

από το αυτοκίνητο. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη ανάγκη κατά την εφηβική ηλικία όταν οι νέοι 

εξαρτώνται από τους γονείς τους για να μετακινηθούν από μια πόλη σε άλλα μέρη. 

• Υπογραμμίζουν την ανάγκη υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, των συμβουλών και της 

επαγγελματικής καθοδήγησης. 

• Ξεχωρίζει το πρόβλημα της εργασιακής ανασφάλειας στις ανειδίκευτες θέσεις εργασίας. 

 

Μελλοντική ανάπτυξη και προοπτικές 

 

Το μέλλον της κοιλάδας Guadalhorce είναι ελπιδοφόρο και προσανατολισμένο προς την 

προοδευτική ανάπτυξη, σε σχέση με τις διάφορες αναπτυξιακές ευκαιρίες που 

αναπτύσσονται στην περιοχή. 
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Τονίζεται η πιθανότητα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην περιοχή του 

"Caminito del Rey Territory", πράγμα το οποίο προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης για εταιρείες 

προσανατολισμένες στον αγροτικό και τον ενεργό τουρισμό, ως εναλλακτική λύση για τον 

τουρισμό του ήλιου και της παραλίας στην Costa del Sol. 

 

Επιπλέον, υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης στον βιομηχανικό τομέα που προσανατολίζεται 

στη γεωργία. Αυτό γίνεται με την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης 

(ελιές Aloreña, τυριά Malaga, ντομάτα Huevo de Toro) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

αναζωογόνηση του τομέα και δέσμευση για την καινοτομία στον αγροτοβιομηχανικό τομέα. 

 

Η άποψη των ερωτηθέντων είναι ότι μέσα σε λίγα χρόνια η περιοχή θα έχει αποκτήσει 

περισσότερο πληθυσμό, λόγω της προνομιούχας τοποθεσίας που έχει, αφού βρίσκεται 

κοντά στην πρωτεύουσα, την ακτή αλλά και σε μερικές από τις πιο καλά συνδεδεμένες 

πόλεις της περιοχής. Αναμένεται ότι η ανάπτυξη θα είναι ανάλογη με την ευκολία της 

επικοινωνίας και των δημόσιων μεταφορών με την πρωτεύουσα και άλλους δήμους. Αυτό 

μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ζώνες στα επίπεδα 

ανάπτυξης, με τους πιο απομονωμένους δήμους (Almogía και Valle de Abdalajís) να 

επηρεάζονται περισσότερο. 

 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της περιοχής εξαρτάται επίσης από την επιστροφή των νέων σε αυτή 

για να αναπτύξουν την ενήλικη ζωή τους και να είναι σε θέση να βρουν ποιοτικές θέσεις 

εργασίας. Για να είναι δυνατή αυτή η επιστροφή, υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη και ανοιχτό 

μυαλό που σχετίζονται με την ποιότητα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής (περισσότερες 

επιλογές πολιτιστικής και εναλλακτικής αναψυχής, πολιτιστική εκπαίδευση, βελτίωση 

εναλλακτικών μοντέλων κ.λπ.) και επίσης η ανάγκη για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

και της καινοτομίας μέσω καλύτερων συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιο κοντά στον 

πληθυσμό και την πραγματικότητά του. 

 

Οι δηλώσεις που υποστηρίζουν αυτά τα συμπεράσματα ήταν: 

- Στο μέλλον (εντός περίπου 10 ετών) μπορεί να υπάρχουν περισσότερα διαφορετικά 

μοντέλα, που προέρχονται από άτομα που έχουν πάει στο εξωτερικό και μετά επιστρέφουν 

στην πόλη, όπως εργαστήρια για την αυτοεκτίμηση, διαφορετικές επιλογές εργασίας και 
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επιχειρηματικότητα που πηγάζουν από την εκπαίδευση (εργαστήρια σε εκπαιδευτικά κέντρα 

και με νέους). 

- Απαιτούνται περισσότερες δημόσιες συγκοινωνίες, ώστε η ανάπτυξη να είναι πραγματική 

και να μην υπάρχουν προβλήματα κινητικότητας στους έφηβους και τη νεολαία. 

- Παρατηρούνται δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης στην 

κοιλάδα Guadalhorce, αλλά ίσως αφορούν, ειδικά, τις θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν 

ειδίκευση (κατασκευή, τομέας φιλοξενίας κ.λπ.). 

- Οι αγροτικές περιοχές δίνουν περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής και ανθεκτικότητας 

σε αλλαγές (π.χ. πανδημία covid), οπότε αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, θα υπάρχουν 

περισσότεροι άνθρωποι που θα θέλουν να επιστρέψουν και να ζήσουν σε πιο ήσυχα μέρη, 

κοντά στη φύση. 

- Η γεωργική απασχόληση θα συνεχίσει να μην εκτιμάται. Η αφοσίωση στη «γη» δεν δίνει 

οφέλη, μπορείτε μόνο να «βγάλετε τα έξοδα» αλλά να μην έχετε κέρδη, εκτός εάν τη 

συνδυάσετε με κάποια άλλη δραστηριότητα (π.χ. εξωτερική ανάθεση γεωργίας, 

δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λπ. .). 

 

1. Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση στις 

περιφερειακές περιοχές (συγκεκριμένα στα πεδία της 

επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας) 

 

Οι υπάρχουσες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση, οι οποίες είναι ειδικά 

προσανατολισμένες στην επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα, εστιάζουν σε δύο 

διαφορετικούς τομείς. 

 

Ο πρώτος από αυτούς τους τομείς έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές ανάγκες στον τομέα των 

υποδομών / υπηρεσιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 

απασχολησιμότητας στην περιοχή, και αυτές θα ήταν: 

 

-Περισσότερα διαθέσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύνδεση μεταξύ κέντρων πληθυσμού και 

μεταξύ πόλεων με την πρωτεύουσα. 
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-Συμβουλές για την επιχειρηματικότητα, μαθήματα για καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα 

(επιλογές για τη δημιουργία εταιρείας, φορολογικές συμβουλές και απαραίτητα έγγραφα). 

-Οικονομική βοήθεια για την επιχειρηματικότητα, γραφειοκρατική διευκόλυνση των 

διαδικασιών που απαιτούνται, υποστήριξη στις διαδικασίες αίτησης / αιτιολόγησης της 

οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να είναι πραγματικά προσιτές. 

-Εκπαίδευση καινοτόμου και εναλλακτικής επιχειρηματικότητας, ύπαρξη μοντέλων 

διαφορετικών επιχειρηματιών για τους νέους. 

 

Ο δεύτερος έχει να κάνει με ανάγκες εκπαίδευσης / κατάρτισης που επιτρέπουν τόσο τη 

μονιμότητα σε περιφερειακές περιοχές του πληθυσμού όσο και τη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης: 

 

-Πολιτιστική εκπαίδευση, ευκαιρίες σε μια ευρύτερη και εναλλακτική πολιτιστική γκάμα 

επιλογών. 

-Εκπαίδευση των τοπικών πόρων και δυνατότητες ανάπτυξης: απασχολησιμότητα από 

τοπικούς πόρους (γεωργία, αγροβιομηχανία, τουρισμός, ...) 

-Εκπαίδευση για καινοτόμο επιχειρηματικότητα και μελλοντική απασχόληση, ειδικά για 

εκπαιδευτικά εργαστήρια για νέους και εφήβους. 

-Ανάγκη για ομάδες κινητικότητας για νέους, με ιδέες για ανάπτυξη στην πόλη και 

υποστήριξη από τους δήμους. 

-Ποικίλες πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, για την προώθηση ενός ευρύτερου 

πολιτισμού. 

-Προώθηση του αθλητισμού ως μιας υγιεινής εναλλακτικής λύσης αναψυχής. Senterismo, 

αθλητικές ομάδες νέων. 

-Γνώση σχετικά με το Caminito del Rey και τις επιλογές επιχειρηματικότητας. 

-Υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών από το μηδέν. 

-Υποστήριξη και ενίσχυση των διαφορών: άτομα με κινητική και λειτουργική ποικιλομορφία, 

σεξουαλικός προσανατολισμός διαφορετικός από την πλειοψηφία κ.λπ. 

-Προώθηση ταλαντούχων νέων και υποστήριξη από τοπικά ιδρύματα και θεσμούς. 
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2. Ιστορίες επιτυχίας συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και πολιτών 

περιφερειακών περιοχών 

 

Gronkode + GDR Valle del Guadalhorce: Erasmus + Έργο "Ecobuilding for Future" 

Η συνεργασία μεταξύ αυτών των οντοτήτων προέκυψε τη στιγμή που ένας νεαρός 

αρχιτέκτονας (Miguel García) από το Cártama (ένας από τους δήμους της περιοχής της 

κοιλάδας Guadalhorce) πρότεινε στην ομάδα αγροτικής ανάπτυξης της κοιλάδας 

Guadalhorce (μια μη κερδοσκοπική ένωση με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη της 

περιοχής μέσω κονδυλίων LEADER από την ΕΕ) την πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + σχετικά με τις βιο-κατασκευές. 

Ειδικότερα αφορούσε στην κατασκευή μιας στεγνής τουαλέτας (dry toilet), η οποία δεν 

χρησιμοποιεί νερό, αλλά την τεχνική της κομποστοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης 

των αποβλήτων με τη μορφή κομπόστ. 

 

Η ιδέα παρουσιάστηκε από τους εργαζόμενους με τη νεολαία της ανατολικής Γερμανίας 

Valle del Guadalhorce (Ana Hevilla, Laura Aguilar και María José Subires) σε μια πρόσκληση 

για επιχορηγήσεις Erasmus + για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους 

εργαζομένους με τους νέους. Το έργο εγκρίθηκε και η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε 

μια εβδομάδα, στην οποία 30 νέοι από περισσότερες από 10 χώρες συναντήθηκαν στη 

Malaga για να μάθουν τις τεχνικές κατασκευής με τη χρήση επαναχρησιμοποιημένων υλικών 

και τον τρόπο λειτουργίας της  στεγνής τουαλέτας.  

 

https://www.facebook.com/JuventudGuadalhorce/posts/1260632610690417 

 

Το έργο ήταν επιτυχές και οδήγησε στη δημιουργία δύο θέσεων εργασίας για νέους της 

τοπικής κοινωνίας: έναν ακόμη νεαρό αρχιτέκτονα (Francisco Romero) και έναν 

εκπαιδευτικό περιβάλλοντος (Adrián Escudero).  

Οι τρεις τους δημιούργησαν τη μικρή εταιρεία GRONKODE, η οποία βρίσκεται ακόμη σε 

πλήρη ανάπτυξη και ασχολείται επαγγελματικά με την κατασκευή ξηρών τουαλετών. 

https://www.facebook.com/JuventudGuadalhorce/posts/1260632610690417
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Σήμερα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το βραβείο Junior Prize for Companies που 

διοργανώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Malaga μέσω του Δημοτικού Ινστιτούτου 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (IMFE) και του Diario Sur. 

http://www.canalmalaga.es/premio-junior-para-empresas-

2020?fbclid=IwAR3KrT8Oye3Zq0wwKXi3gw2rgLJGug0KXJIuitLH-CwTl9YDPD0JKner9_0 

 

Με αυτό το παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ μιας ομάδας αγροτικής ανάπτυξης 

(οργανισμός), νέων της τοπικής κοινότητας και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας, 

μπορούμε να μάθουμε πόσο σημαντικό είναι το 

Erasmus + για τη νεολαία, επιτρέποντας την 

κατάρτιση, την ανοιχτή σκέψη και την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Ομοίως, επισημαίνουμε τη σημασία της 

εργασίας με τους νέους στις αγροτικές περιοχές, η οποία παρέχει συμβουλές στους νέους 

και δοκιμάζει καινοτόμες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων. 

 

 

 

Aula de la Naturaleza Josefa Mancebo-Artequeando Emprende Rural 

Το Nature Classroom είναι ένα σχολικό αγρόκτημα που βρίσκεται στο Cerralba και δέχεται 

επισκέψεις από παιδιά για την πραγματοποίηση υπαίθριων περιβαλλοντικών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική ένταξη της υποστηρίκτριας της (Marisé 

Sánchez Mancebo) οδηγεί στη συνεργασία με την ομάδα ατόμων με αναπηρία 

ARTEQUEANDO, κατά την διάρκεια της οποίας, δάνεισε το αγρόκτημά της για τη δημιουργία 

μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με τον οργανισμό  Social Chicken Coop. 

 

Το έργο του Social Chicken Coop είναι μια καινοτόμος ιδέα που εκτός των άλλων επιδιώκει 

την ένταξη στην αγορά εργασίας μιας ομάδας με λιγότερες ευκαιρίες, όπως τα άτομα με 

αναπηρία από τις αγροτικές περιοχές. 

http://www.canalmalaga.es/premio-junior-para-empresas-2020?fbclid=IwAR3KrT8Oye3Zq0wwKXi3gw2rgLJGug0KXJIuitLH-CwTl9YDPD0JKner9_0
http://www.canalmalaga.es/premio-junior-para-empresas-2020?fbclid=IwAR3KrT8Oye3Zq0wwKXi3gw2rgLJGug0KXJIuitLH-CwTl9YDPD0JKner9_0
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Η εταιρεία θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα που θέλουν να συνεισφέρουν στο 

έργο να «χορηγούν» ή να «υιοθετούν» μια κότα (η οποία θα φροντίζεται από άτομα με 

αναπηρία σε εργαστήρια επαγγελματικής θεραπείας). Σε αντάλλαγμα, σε αυτούς που 

υιοθετούν το πτηνό θα προσφέρεται κατά προσέγγιση ένας αριθμός αυγών ανά μήνα. Ο 

στόχος της χορηγίας δεν είναι να «πωληθούν» τα αυγά, αλλά να υποστηρίξει ένα κοινωνικό 

πρόγραμμα που βασίζεται σε μια γεωργική και διατροφική δραστηριότητα. 

 

Η συνεργασία μεταξύ της Aula de la Naturaleza και του ομίλου Artequeando αποτελείται 

από: 

-Το Νature classroom παραχωρεί το χώρο του όπου έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κοτέτσι, 

πράγμα που σημαίνει κοινή χρήση χώρου και εξοικονόμηση υλικών για τον όμιλο 

Artequeando. 

-Η ομάδα Artequeando συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κοτόπουλων στο School 

Farm, καθώς και στο κόστος των ζωοτροφών και της συντήρησης του χώρου. 

-Η ένταξη προωθείται μέσω του ενεργού μοντέλου των ατόμων με αναπηρίες, κατά το οποίο 

τα κορίτσια και τα αγόρια που επισκέπτονται το αγρόκτημα θα το βλέπουν με ένα 

τυποποιημένο τρόπο. 

-Η ομάδα Artequeando συμβάλλει στην προβολή του Nature Classroom, εκσυγχρονίζοντας 

την προώθησή του στα κοινωνικά δίκτυα που προσεγγίζουν ταυτόχρονα ένα κοινό όλων των 

ηλικιών. 

-Το Nature Classroom συμβουλεύει στα πρώτα του βήματα τον όμιλο Artequeando στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του 

στον τομέα της εξωτερικής ανάθεσης ζώων και γεωργίας για εκπαιδευτική και ψυχαγωγική 

χρήση. 

 

Από τη συνεργασία μεταξύ της Aula de la Naturaleza και του ομίλου Artequeando μπορούμε 

να καταλήξουμε στο συμπέρασμα της σημασίας της συνεργασίας μεταξύ ενώσεων του 

τριτογενούς τομέα (κοινωνική καινοτομία και προσοχή στους πολίτες), καθώς με αυτόν τον 

τρόπο εξοικονομείται το κόστος παραγωγής, η προβολή των έργων αυξάνεται και οι 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανατροφοδοτούνται, επιτρέποντας στις νεότερες να 

στηρίζονται σε υπάρχουσες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ξεκίνημα, ενώ από την 
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άλλη πλευρά οι νεότερες επιχειρήσεις ευνοούν την προβολή και τον εκσυγχρονισμό των 

εταιρειών με μεγαλύτερη πρόοδο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Guadalhorce Ecológico  

 

Ο συνεταιρισμός Guadalhorce Ecológico ιδρύθηκε το 2011 και αποτελείται από αγρότες 

ερχόμενους από την περιοχή, που καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα και αργότερα 

συγκεντρώνονται για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. 

 

http://guadalhorceecologico.com/ 

 

Ο συνεταιρισμός προκύπτει ακριβώς από τη συνεργασία μεταξύ αγροτών της περιοχής και 

διάφορων δημόσιων φορέων και ενώσεων για την ανάπτυξη, όπως η Diputación de Málaga, 

η Ομάδα Αγροτικής Ανάπτυξης Valle del Guadalhorce, η Ένωση Guadalhorce Ecológico και τα 

δημοτικά συμβούλια της περιοχής. Όλα αυτά τα ιδρύματα συγκεντρώνονται για να 

εκπαιδεύσουν τους αγρότες σχετικά με τη βιολογική γεωργία (συμβουλές για το πως να 

πιστοποιούν τις καλλιέργειες ως βιολογικές, εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας 

βιολογικών αγαθών, φυσικός ελέγχων παρασίτων κ.λπ.) και το πώς να δημιουργήσουν μια 

οντότητα όπου να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. 

 

http://guadalhorceecologico.com/
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Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Συνεταιρισμού Guadalhorce Ecológico, έχουν ενταχθεί 

πολλοί περισσότεροι αγρότες από την περιοχή και αναπτύχθηκε ένα επιχειρηματικό μοντέλο 

που αποτελείται από: 

-Φυσικό κατάστημα τοπικών, 

εποχιακών και βιολογικών προϊόντων. 

-Υπηρεσία παράδοσης κατ 'οίκον 

οικολογικών καλαθιών με τα 

προϊόντα της σεζόν (με συνδρομή). 

-Ειδική υπηρεσία παράδοσης 

παραγγελιών. 

 

Ομοίως, από το έργο συνεργασίας 

μεταξύ των διαφόρων φορέων, 

δημιουργήθηκε το 2008 η Ένωση 

Guadalhorce Ecológico, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την ενημέρωση σχετικά 

με τη σημασία της κατανάλωσης 

τοπικών προϊόντων, με προώθηση 

του μάρκετινγκ και της χρήσης 

οικολογικών καναλιών. 

 

Επιπλέον, ο σύλλογος πραγματοποιεί 

σημαντικές εργασίες δημιουργώντας το Δίκτυο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Network of 

ECOLOGICAL MARKETS) οι οποίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες τόσο στις 

ακτές όσο και στο εσωτερικό της χώρας.  

http://www.guadalhorceecologico.org 

 

Από τη συνεργασία όλων αυτών των φορέων και οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών, 

ενώσεων και συνεταιρισμών, γεωργικών παραγωγών και καταναλωτών, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να έχουμε μεγάλο 

αντίκτυπο στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μιας περιοχής, καθώς και να 

http://www.guadalhorceecologico.org/
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υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητα της λιανικής παραγωγής, χωρίς όμως να χαθεί ο σεβασμός 

στο περιβάλλον μας. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η περιοχή της κοιλάδας Guadalhorce δείχνει μεγάλο δυναμισμό ως περιφερειακή περιοχή. 

Η εγγύτητα με την πόλη της Malaga αλλά και με τις μεγάλες πόλεις της ακτής, ο πλούτος των 

εδαφών της για γεωργία και το τουριστικό ενδιαφέρον της περιοχής λόγω της φυσικής και 

ιστορικο-πολιτιστικής κληρονομιάς της, είναι όλοι λόγοι που οδηγούν σε ευκαιρίες 

ανάπτυξης, ευκαιρίες απασχόλησης και μόνιμη εγκατάσταση πληθυσμού στην περιοχή. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που εξακολουθούν να δείχνουν ότι οι κάτοικοι αυτής 

της περιοχής έχουν λιγότερες ευκαιρίες και πόρους σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, 

γεγονός που εξακολουθεί να οδηγεί πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους να μετακινηθούν 

σε μεγαλύτερες πόλεις. 

 

Ένα από τα κύρια στοιχεία που ξεχωρίζει ως «φρένο» για την ανάπτυξη είναι η έλλειψη 

δημόσιων συγκοινωνιών (ευέλικτες ώρες, προσιτές τιμές, στάσεις σε κάθε προάστιο και 

προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα). Η έλλειψη αυτή δεν αποτρέπει μόνο 

την κινητικότητα μεταξύ πόλεων και πρωτεύουσας, αλλά επίσης και μεταξύ των γειτονιών 

κάθε πόλης και του κέντρου της περιοχής. 

 

Το άλλο στοιχείο είναι η έλλειψη δεκτικότητας σε ένα εναλλακτικό τρόπο έκφρασης του 

πολιτισμού, εναλλακτικών δραστηριοτήτων αναψυχής, διαφορετικών χώρων συσκέψεων 

και διαφορετικών μοντέλων για τη νεολαία (καινοτόμος επιχειρηματικότητα, σεξουαλική 

ποικιλομορφία, ανοιχτή πολιτιστική και μουσική στάση κ.λπ.). 

 

Υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης, τόσο για εξειδικευμένη εργασία όσο και για ανειδίκευτες 

θέσεις, αλλά υπάρχει έλλειψη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας (σύμβαση για όλες τις ώρες 

εργασίας, αξιοπρέπεια στους μισθούς κ.λπ.) και κατάρτισης στην καινοτομία για την 

εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών 
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σε διαφορετικές θέσεις εργασίας προσανατολισμένες στις αναπτυξιακές ανάγκες της 

περιοχής. 

 

Οι ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης αποσκοπούν συνεπώς στην προώθηση της 

ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης  σχετικά με την αξία των πόρων της περιοχής, την 

ανάπτυξη ευκαιριών γύρω από τη χρήση φυσικών πόρων, φυσικών τουριστικών αξιοθέατων 

και τοπικών προϊόντων. Επίσης σχετικά με την κατάρτιση στην καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα, την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην επιχειρηματικότητα, τις 

υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την έναρξη νέων επιχειρηματικών έργων και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ξεκινούν από την πραγματικότητα της επικράτειας και 

των ανθρώπων.  

 

Αυτό σημαίνει για πολλούς ανθρώπους και ομάδες της κοιλάδας Guadalhorce την ανάγκη να 

διευκολυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα 

για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω περισσότερων συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών ενίσχυσης, των επιδοτήσεων, των 

πιστοποιήσεων για ετικέτες ποιότητας και της εφαρμογής καινοτομίας σε επιχειρηματικά 

μοντέλα. 

 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των περιοχών της περιφέρειας 

εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές και ότι η πραγματικότητα πόλεων όπως η Almogía 

ή η Valle de Abdalaj, ή γειτονιών σε άλλες πόλεις όπως το El Chorro, Cerralba, Sierra de 

Gibralgalia, δεν είναι η ίδια με εκείνη των μεγαλύτερων και καλύτερων επικοινωνιακά 

δήμων, όπως το Cártama, το Alhaurín ή το Coin. 

 

Συνεπώς, καταλήγουμε στην ανάγκη να δώσουμε προσοχή στην τοπική πραγματικότητα των 

ανθρώπων, να προωθήσουμε μια διαδικασία ενδυνάμωσης και ανάπτυξης που ξεκινά με τον 

πληθυσμό και εστιάζει στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών και στην ενίσχυση των 

δυνατοτήτων κάθε κοινότητας. Αυτό έχει ως στόχο, την επίτευξη μιας πραγματικής, 

καινοτόμου και κλειστής ανάπτυξης που συνεπάγεται τη μονιμότητα ή / και την επιστροφή 

του πληθυσμού σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές. Η επιστροφή αυτή μπορεί να 

οδηγήσει τα άτομα που θα την επιλέξουν σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής (καλύτερες 
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περιβαλλοντικές συνθήκες, ικανοποίηση με την εγγύτητα με τους ανθρώπους και τις πόλεις, 

πολιτιστικός πλούτος, ηρεμία) και σε βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Η αναφορά της Ιταλίας – Sardinia 

Παρουσίαση της περιφερειακής περιοχής  

 

Η Sardinia (Σαρδηνία) ως αγροτική περιοχή 

Η αγροτική περιοχή που πρόκειται να αναλύσουμε σε αυτήν την έρευνα είναι ολόκληρη η 

περιφέρεια της Sardinia, καθώς σχεδόν όλες οι περιοχές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 

αγροτική περιοχή. Με εξαίρεση τα τουριστικά μέρη των ακτών και των κύριων πόλεων 

(Sassari, Cagliari, Olbia, Oristano και Nuoro), οι υπόλοιπες περιοχές της θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν αγροτικές, με παρουσία παρόμοιων ζητημάτων και προκλήσεων που σχετίζονται 

με την περιθωριοποίηση. Ακόμη και με την εξαίρεση των αστικών και τουριστικών περιοχών, 

είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ορισμένα ζητήματα και αγροτικά εμπόδια 

αντικατοπτρίζονται σε ολόκληρο το νησί, τις πόλεις και τις αστικές περιοχές. 

 

Γεωγραφία 

Η Σαρδηνία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, μετά τη Σικελία, και μία από 

τις 20 περιφέρειες της Ιταλίας. Βρίσκεται δυτικά της Ιταλικής χερσονήσου, βόρεια της 

Τυνησίας και ακριβώς νότια του γαλλικού νησιού της Κορσικής. Είναι μια από τις πέντε 

ιταλικές περιοχές στις οποίες έχει παραχωρηθεί κάποιος βαθμός εγχώριας αυτονομίας κάτω 

από ειδικό καθεστώς. Το επίσημο όνομά του είναι Regione Autonoma della Sardegna 

(Σαρδηνικά: Regione Autònoma de Sardigna, Ελληνικά: Αυτόνομη Περιφέρεια της 

Σαρδηνίας). Χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες και μια μητροπολιτική πόλη. Η πρωτεύουσα της 

περιοχής της Σαρδηνίας και η μεγαλύτερη πόλη της είναι το Cagliari. Η γηγενής γλώσσα της 

Σαρδηνίας καθώς και οι άλλες μειονοτικές γλώσσες που ομιλούνται στο νησί (Sassarese, 

Gallurese, Algherese Catalan και Ligurian Tabarchino) αναγνωρίζονται επίσημα από τον 

περιφερειακό νόμο ως «ίσης αξίας» με τα Ιταλικά. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Sardinia μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώνεται 

και οι νέοι απομακρύνονται από την περιοχή μετά τις σπουδές τους. Αυτή η κατάσταση 

αντικατοπτρίζεται καλύτερα σε αριθμούς: στη Sardinia στο τέλος του 2019 ζούσαν 1.639.591 
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κάτοικοι με μέσο όρο ηλικίας τα 46,3 έτη, ενώ το 2000 η μέση ηλικία ήταν τα 40,1 έτη. Το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι άνω της μέσης ηλικίας και δεν κατανέμεται εξίσου 

στα 24.100 km² του νησιού. Η κύρια συγκέντρωση πληθυσμού γίνεται στην αστική περιοχή 

του Cagliari με πυκνότητα 346 κατοίκους ανά km², ακολουθούμενη από την επαρχία Sassari 

με 64 κατοίκους ανά km², στη συνέχεια τη South Sardinia (Νότια Σαρδηνία) με 54 κατοίκους 

ανά km² και το Nuoro με 37 κατοίκους ανά km². Το 22,8% του πληθυσμού είναι άνω των 65 

ετών και το 11,2% είναι μικρότερο από 14. Συγκρίνοντας τη Sardinia με ένα παρόμοιο νησί 

όπως η Sicily μπορούμε να πούμε ότι οι κάτοικοι της Sicily είναι σχεδόν 3 φορές 

περισσότεροι, 5 εκ. έναντι 1,6 εκ.  Η πυκνότητα είναι επίσης διπλή στη Sicily, 196 κάτοικοι 

ανά km² έναντι των 68,8 της Sardinia. 

 

Οι λόγοι για την επιλογή αυτής της Περιφερειακής Περιοχής 

 

Επιλέξαμε τη Sardinia επειδή ολόκληρο το νησί αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με 

την περιθωριοποίηση. Το νησί βρίσκεται στη μέση της θάλασσας στην ίδια απόσταση από 

την Ιταλία, την Ισπανία, την Αφρική και τη Γαλλία (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Κορσική) 

και δεν υπάρχει αποτελεσματικό σχέδιο για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας  του 

νησιού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το ζήτημα που σχετίζεται με το κόστος των 

εισιτηρίων, πτήσεων και πλοίων, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη μέση της πολιτικής 

συζήτησης, διότι, από την κεντρική κυβέρνηση, δεν υπάρχει σαφής οδηγία για τη 

διασφάλιση των κατοίκων του νησιού αλλά και των βιώσιμων τιμών για τους ξένους. Το 

ζήτημα του κόστους ταξιδίου συνδέεται εύκολα με το ζήτημα του κόστους μεταφοράς, 

καθώς όλα τα προϊόντα εισέρχονται από και προς το νησί μέσω φέριμποτ. Το κόστος 

μεταφοράς είναι ήδη ένα εμπόδιο για το ποιος θα κάνει επιχειρήσεις στο νησί, καθώς οι 

κύριες εταιρείες φέριμποτ είναι ιδιωτικές και ακολουθούν τη λογική της αγοράς για να 

καθορίσουν τις τιμές των εισιτηρίων για τουρίστες, κατοίκους και τις εταιρείες logistics 

σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. 

 

Η επεξεργασία αυτής της αναφοράς θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να σκεφτεί όλη η 

περιφέρεια την περίπτωση να επικεντρωθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη οι 
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απομακρυσμένες περιοχές ως ένα χρήσιμο δείγμα για την ανάγνωση ζητημάτων όπως η 

μείωση του πληθυσμού. 

Κοιτάζοντας τα στατιστικά στοιχεία από το ISTAT (η Εθνική Υπηρεσία Στατικής) είναι πιο 

εύκολο να κατανοήσουμε καλύτερα την παραγωγική δομή του νησιού, τη σύνθεση και την 

κατανομή των κατοίκων. 

 

Οι προκλήσεις της περιφερειακής περιοχής 

 

Το ένα τρίτο του πληθυσμού απασχολείται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης, 562.000 

άτομα εργάζονται επί του παρόντος και χωρίζονται στους 3 τομείς ως εξής: 34.000 

απασχολούνται στη γεωργία, 94.000 στη βιομηχανία και 434.000 στις υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τριτογενή τομέα, είναι ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι το 33% 

των απασχολούμενων σε υπηρεσίες ζουν στην περιοχή του Cagliari, η οποία είναι πολύ πιο 

μικρή, σε σύγκριση με το άλλο ένα τρίτο όπου εργάζεται στην ενδοχώρα του Cagliari και τη 

γενικότερη περιοχή, που είναι ακόμα μικρότερη σε έκταση. Το επίπεδο ανεργίας των νέων 

είναι αρκετά υψηλό, το 46,8% των νέων δεν απασχολούνται, το ποσοστό αυτό χωρίζεται σε 

43,4% που είναι άνδρες και 53,3% που είναι γυναίκες. 

 

Οι νέοι στις νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πρόκληση στο να 

εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Στην Campania, τη Sicily, τη Sardinia, τη Basilicata και την 

Calabria, το ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε πάνω από το 50%. Επιπλέον, η πρόκληση 

που αφορά την ανεργία των νέων έχει επιδεινωθεί σε κάθε περιοχή την τελευταία δεκαετία. 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερδιπλασιάστηκε σε 9 από τις 20 περιφέρειες. 

Υπάρχουν 103.802 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στη Sardinia, το 80% από 

αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ οι υπόλοιπες σε βιομηχανίες. Η 

κατανομή των επιχειρήσεων δεν είναι, επίσης, γεωγραφικά ισορροπημένη. Το 32% των 

ενεργών εργαζομένων εργάζεται στην επαρχία Sassari και το 30% εργάζεται στην ενδοχώρα 

του Cagliari. 

 

Η επαρχία της Sardinia είναι αρκετά παρόμοια από το βορρά προς το νότο, από τα δυτικά 

στα ανατολικά, από την άποψη της κοινωνικής δομής, της πυκνότητας, της απασχόλησης και 
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των θεμάτων. Η τάση σε αυτές τις αγροτικές περιοχές ακολουθεί μια αυξανόμενη διαδικασία 

μείωσης πληθυσμού για δεκαετίες. Οι αριθμοί αυτής της μείωσης σχετίζονται κυρίως με 

νέους εργαζόμενους ή ακόμα και άνω των 30 ετών, που εγκαταλείπουν τις αγροτικές 

περιοχές ή την περιφέρεια. Η μετανάστευση ανθρώπων από αγροτικές σε αστικές περιοχές 

βασίζεται σε διάφορους λόγους. Οι κάτοικοι στη Sicily είναι σχεδόν 3 φορές περισσότεροι, 5 

εκ. έναντι 1,6 εκ., όπως επίσης και η πυκνότητα είναι διπλή στην περιοχή αυτή, 196 κάτοικοι 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο έναντι 68,8 της Σαρδηνίας. Λόγω της ερήμωσης, τα τελευταία 

15 χρόνια, μόνο 277 από τους 377 δήμους στη Σαρδηνία έχουν εγγραφεί. Καθώς ο 

πληθυσμός των κατοίκων μειώνεται, μόνο 78 δήμοι σημείωσαν αύξηση των κατοίκων ενώ 

οι άλλοι δε σημείωσαν σημαντικές αλλαγές. Στην περιφέρεια μόνο 30 δήμοι έχουν 

περισσότερους από 10.000 κατοίκους. 

 

Σύντομη περιγραφή των μεθόδων και των ερωτηθέντων 

 

Πέντε νέοι απάντησαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης. Όλοι τους μεταξύ 20 και 30 ετών. 

Τέσσερις ήταν γυναίκες και ένας άνδρας. Όλοι ζουν στο Sassari εκτός από έναν που ζει σε 

ένα μικρό χωριό ακριβώς έξω από το Sassari, ωστόσο, εργάζεται επί του παρόντος στο 

Sassari. Πραγματοποιήθηκε μια ημι-δομημένη συνέντευξη όπου ο ερευνητής είχε 20 βασικές 

ερωτήσεις, ωστόσο, πρόσθεσε και επιπλέον ερωτήσεις καθώς χρειάζονταν περισσότερες 

πληροφορίες. 

 

Απασχόληση 

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εργασίας στο Sassari 

ή στην περιοχή της Sardinia, ειδικά για τους νέους. Κάποιος εξήγησε κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, ότι εάν ένα ηλικιωμένο άτομο και ένα νεαρό άτομο έπρεπε να υποβάλουν 

αίτηση για την ίδια εργασία, το ηλικιωμένο άτομο πιθανότατα θα πάρει τη δουλειά, επειδή 

οι εργοδότες πιστεύουν ότι ένα ηλικιωμένο άτομο μπορεί να αναλάβει περισσότερες 

ευθύνες και χρειάζεται περισσότερο τη δουλειά. Κάποια είπε επίσης ότι δεν έχει εργαστεί 

ποτέ στη Sardinia. Η επαγγελματική της εμπειρία είναι στο εξωτερικό. Όλες οι απαντήσεις 

τους, βασικά εκφράζουν, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρουν θέσεις εργασίας στο Sassari και 
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πάνω απ 'όλα, είναι σχεδόν αδύνατο να βρουν εργασία στον τομέα των σπουδών τους, για 

όσους έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Κοινωνική ζωή 

Επειδή το νησί της Σαρδηνίας είναι ένας τουριστικός προορισμός, οι συμμετέχοντες 

αισθάνονται ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής ζωής συμβαίνει κατά την τουριστική 

περίοδο (καλοκαίρι). Ορισμένοι εξέφρασαν την αίσθηση ότι οι κοινωνικές δραστηριότητες 

προσπαθούν να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες από ότι τους ντόπιους. Οι λόγοι 

αυτής της δήλωσης είναι το κόστος ψυχαγωγίας και το είδος των δραστηριοτήτων. Άλλοι 

εξέφρασαν την γνώμη ότι η ύπαρξη παραθαλάσσιων και τοπικών μπαρ, είναι αρκετό για 

θεωρηθεί κοινωνική ζωή. 

 

Πολιτιστικές παροχές 

Αυτές οι δηλώσεις είναι αποσπάσματα της απάντησης ενός ερωτώμενου, που απεικονίζει με 

σαφήνεια τη γνώμη του σχετικά με τις πολιτιστικές παροχές σε αυτή την περιοχή: «Ελπίζω η 

πόλη μου να μην γίνει μουσείο ή πάρκο για να παρουσιάσει τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Δεν 

θέλω η πόλη μου να πεθάνει από τον εξευγενισμό». 

 

Οι περισσότερες πολιτιστικές παροχές δεν σκοπεύουν να προσελκύσουν ντόπιους, αλλά 

κυρίως τουρίστες, αφήνοντας έτσι μερικούς νέους που επιθυμούν πολιτιστικές εμπειρίες να 

τις ψάχνουν αλλού, όπως ένας από τους ερωτώμενους που πήγε στη Siena για σπουδές και 

κάποιοι άλλοι που δηλώνουν ότι φίλοι τους πηγαίνουν στη Ρώμη ή στο Μιλάνο. 

 

Οι υπόλοιποι 

Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες εάν 

ζούσαν κάπου αλλού ή ίσως σε μια μεγαλύτερη πόλη στην ίδια περιοχή. 

 

Μελλοντική ανάπτυξη και προοπτικές 

 

Ορισμένες από τις μελλοντικές εξελίξεις και προοπτικές που οραματίζονται οι ερωτώμενοι 

είναι οι εξής: 
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«Ελπίζω ότι η κίνηση και οι δρόμοι θα αλλάξουν γιατί από τότε που ήμουν παιδί, οι πολιτικοί 

υπόσχονται αλλαγή. Εκτός αυτού, ελπίζω ότι άτομα γύρω στην ηλικία μου μπορούν να έχουν 

ευκαιρίες να πάνε στο εξωτερικό και να επιστρέψουν στο Alghero για να φέρουν τις νέες 

ιδέες και την εμπειρία τους». 

 

«Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, και είναι σε έλλειψη είναι ένα όραμα μακροπρόθεσμης 

προοπτικής προς όφελος της κοινότητας. Τα πράγματα ήταν σταθερά και οι άνθρωποι 

κοιτάνε το προσωπικό συμφέρον και όχι την κοινότητα». 

 

«Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει ιδιαίτερα στους επιχειρηματίες σε τουριστικούς τομείς, 

ώστε να μπορούν να προσλάβουν νέους και να τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν 

προσωπικά και επαγγελματικά, διότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι επωφελής ούτε 

για τους εργαζόμενους ούτε για τους τουρίστες». 

 

«Η τουριστική σεζόν πρέπει να βελτιωθεί. Ο τρόπος που σχεδιάζονται τα πράγματα θέλει 

αλλαγή, έτσι ώστε να μην διαρκεί μόνο το καλοκαίρι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τον 

πολιτισμό και τις τέχνες που έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».  

 

Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση στις 

περιφερειακές περιοχές (συγκεκριμένα στα πεδία της επιχειρηματικότητας 

και της απασχολησιμότητας) 
 

Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων απολαμβάνει υψηλό προφίλ στην Ιταλία 

λόγω ενός συνόλου εθνικών σχεδίων για τη νεολαία, το οποίο δημιούργησε αρκετά 

σημαντικά ιδρύματα όπως το Youth Department (Τμήμα Νεολαίας) και το Youth Policies 

Fund (Ταμείο Πολιτικών για τη Νεολαία).  

 

Πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ, όπως το European Social Fund (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η 

Youth Employment Initiative (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων) και η Youth 

Guarantee (Εγγύηση για τη Νεολαία) ενισχύουν τις εθνικές προσπάθειες και συμβάλλουν 
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στην εμπλοκή περιφερειών, επαρχιών και τοπικών αρχών στην προώθηση και την 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων. Οι πρόσφατες προσπάθειες για τον 

εξορθολογισμό του ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποδίδονται σε όρους μιας πιο 

απλοποιημένης διαδικασίας έναρξης επιχειρήσεων. Αυτό πρόκειται θα βελτιωθεί περαιτέρω 

με την πρόσφατη νομοθεσία που αυξάνει τις ευκαιρίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

διαδικτυακά. Οι νέοι επιχειρηματίες είναι μεταξύ των ομάδων που επωφελούνται 

περισσότερο από αυτές τις προσπάθειες. Οι νέοι μπορούν γενικά να έχουν πρόσβαση σε ένα 

ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας. Η κατάρτιση της 

επιχειρηματικότητας εκτός του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης είναι αρκετά προσιτή για 

τους νέους, ειδικά για νέους επιχειρηματίες με καινοτόμα επιχειρηματικά προγράμματα. 

Παρομοίως, η καθοδήγηση και η ύπαρξη μέντορα είναι άμεσα διαθέσιμα, συχνά παρέχονται 

με τη μορφή εκπαίδευσης ως μέρος ενός ολοκληρωμένου πακέτου. Επιπλέον, η πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις βελτιώνεται για τους νέους 

επιχειρηματίες με δύο πρόσφατες εξελίξεις: μια ταχεία ανάπτυξη πλατφορμών 

διαδικτυακού crowdfunding (πληθοχρηματοδότησης) και τις πρόσφατες αλλαγές των 

κανονιστικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός τομέα μικροχρηματοδοτήσεων. Η 

κυβέρνηση επωφελείται από έναν ιδιαίτερα ενεργό μη κυβερνητικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Πολλοί οργανισμοί και 

επιχειρηματικές ενώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των νέων στην 

επιχειρηματικότητα. Αυτό γίνεται, καθοδηγώντας τους πιθανούς νέους επιχειρηματίες σε 

πληροφορίες και πόρους σχετικά με την επιχειρηματικότητα, παρέχοντας κατάρτιση σχετική 

με την επιχειρηματικότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την 

ίδρυση επιχειρήσεων. 

 

Υπάρχει ένα ισχυρό δίκτυο μη κυβερνητικών παραγόντων τόσο στο δημόσιο (π.χ. Ενώσεις 

και Επιμελητήρια Εμπορίου, Δίκτυο Νέων Επιχειρηματιών της Confindustria) όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα (π.χ. ItaliaCamp, Confcommercio), οι οποίοι διαδραματίζουν ενεργό και 

κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή κυβερνητικών προγραμμάτων υπέρ της επιχειρηματικότητας 

των νέων. Πολλοί από αυτούς τους φορείς παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων 

που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Συχνά 

δρουν ως το αρχικό σημείο επαφής με νέους επιχειρηματίες, ειδικά τα μεγάλα δίκτυα 

ορισμένων από τους οργανισμούς όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια ή το Confcommercio. Σε 
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αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη υποστήριξη και στη βοήθεια των 

νέων να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή. 

 

Επιπλέον, εκτός από τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή κατάρτισης, ορισμένοι μη 

κυβερνητικοί φορείς διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους νέους 

επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, οι νέοι επιχειρηματίες μπορεί να είναι σε θέση να 

επωφεληθούν από τη σχέση μεταξύ των τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων και των 

τραπεζών. Σε ορισμένες περιοχές, οι τράπεζες συνεργάζονται στενά με τα Επιμελητήρια, τα 

οποία αυξάνουν την ενημέρωση των νέων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης και 

λειτουργούν ως ένας αρχικός μηχανισμός ελέγχου για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών 

τους σχεδίων. Ωστόσο, η έκταση της ενοποίησης με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

ποικίλλει στις περιφέρειες της Ιταλίας. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Lombardy, οι σχέσεις 

είναι ισχυρές, αλλά αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιοχές. Ένας σημαντικός ρόλος για τους μη 

κυβερνητικούς ενδιαφερόμενους φορείς είναι να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να 

εδραιωθούν στην αγορά. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα είναι 

ιδιαίτερα ισχυρές σε αυτόν τον ρόλο. Η ItaliaCamp πέτυχε να συνδέσει νέους επιχειρηματίες 

με επενδυτές, ιδίως διεθνείς επενδυτές και νέους με υψηλές προοπτικές. Υπολογίζουν ότι ο 

οικονομικός τους αντίκτυπος είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι 

αποτέλεσμα εντατικών προσπαθειών που επικεντρώνονται σε μια σχετικά μικρή ομάδα 

νέων που επωφελούνται από υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, συνήθως στους τομείς της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Ενώ αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας 

για τις δραστηριότητες της ItaliaCamp και πιθανότατα οδηγεί στον μεγαλύτερο αντίκτυπο 

όσον αφορά τη συμβολή της στην οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πολλοί 

νέοι δεν ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ πελατών (π.χ. NEETs) και ως εκ τούτου δεν έχουν 

πρόσβαση σε αυτούς ή στην υποστήριξη. 

 

Ιστορίες επιτυχίας συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και πολιτών 

περιφερειακών περιοχών 
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Contamination LAB (CLAB) – Το έργο Contamination Lab περιλαμβάνει πολλά πανεπιστήμια 

σε όλη την Ιταλία και κατά τη διάρκεια των ετών είχε εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά 

την παραγωγή αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή. Το έργο ενδιαφέρθηκε για αρκετές πόλεις 

σε όλη την Ιταλία, αλλά ειδικά στη Sardinia είχε μεγάλη επιτυχία1. Το έργο είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στη Sardinia επειδή μπόρεσε να μειώσει τα τυπικά εμπόδια των αγροτικών 

περιοχών. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι βασικό έργο στο CLAB, καθώς σχεδόν όλες 

οι ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τις προηγούμενες εκδόσεις σχετίζονται με τη δημιουργία 

κοινωνικής αξίας και την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που δεν παρέχονται από την 

αγορά σε μειονεκτούντα άτομα. Κατά την προηγούμενη έκδοση, πολλά κοινωνικά 

προγράμματα αναπτύχθηκαν σε διάφορες μορφές, όπως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για 

κωφούς, ένα εργαλείο που βοηθά τους διαβητικούς να παρακολουθούν τα επίπεδα 

γλυκόζης ή συσκευές που βοηθούν τους κωφούς στην καθημερινή τους ζωή. Στο 

Contamination Lab  γεννιούνται ακόμη και ιδέες που είναι πιο «σχετικές με την αγορά» και 

αναπτύσσονται ως έργα που περιλαμβάνουν υψηλές τεχνολογίες όπως τρισδιάστατους 

εκτυπωτές και drones. Επίσης αναπτύσσονται  ιδέες σχετικές με τον τουρισμό όπως για 

παράδειγμα πλατφόρμες ενοικίασης πλοίων.  

Το CLAB στοχεύει στη μετάδοση επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε νέους επιχειρηματίες μέσω 

μιας συγκεκριμένης πορείας η οποία αποτελείται από κατάρτιση, δραστηριότητες και 

συνεδρίες από έμπειρους καθηγητές πανεπιστημίου. Στην πρώτη φάση, η ομάδα 

αποτελείται από 60 - 70 άτομα που αρχίζουν να συναντιούνται και να γνωρίζονται μεταξύ 

τους, συζητώντας προσωπικές ιδέες και  προσπαθώντας να βρουν συμβατούς ανθρώπους 

για να δημιουργήσουν μια ομάδα. Μόλις δημιουργηθεί μια ομάδα, συνήθως 5-6 ατόμων, 

ξεκινά το μέρος της κατάρτισης. Κατά τη δεύτερη φάση, οι ειδικοί εκπαιδευτές παρέχουν μια 

γενική επισκόπηση της επιχειρηματικότητας και των βασικών δεξιοτήτων. Οι συνεδρίες και 

τα εργαστήρια σχετικά με το μάρκετινγκ, τα κοινωνικά μέσα και τα οικονομικά, δημιουργούν 

ένα σταθερό υπόβαθρο γνώσεων για μελλοντικούς νεωτεριστές. Στο τελευταίο μέρος οι 

ομαδικές δραστηριότητες εστιάζουν περισσότερο στην ανάπτυξη ιδεών, ειδικά για να 

προσαρμόσουν την υπηρεσία / προϊόν στις ανάγκες των πελατών και για να την κάνουν πιο 

ελκυστική για τους εξωτερικούς επενδυτές. Σε αυτήν τη φάση, οι ομάδες δουλεύουν πάνω 

σε ομιλίες και παρουσιάσεις για εξειδικευμένο κοινό που συζητά μαζί τους ιδέες και τυχόν 

 
1https://clabunica.it/ 

https://clabunica.it/
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ελλείψεις. Μετά από έναν τελικό διαγωνισμό στον οποίο οι καλύτερες ομάδες 

παρουσιάζουν τις ιδέες τους, ανακηρύσσεται η νικητήρια καινοτόμος επιχείρηση από μια 

εξειδικευμένη κριτική επιτροπή. 

 

Το Contamination Lab είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς ένα έργο μπορεί να βοηθήσει 

τους νέους επιχειρηματίες να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια των αγροτικών περιοχών, 

δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ αυτών, ενός εξωτερικού κοινού και των προσδοκιών 

του. Οι καλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων κύκλων του προγράμματος λαμβάνουν μια 

επιχορήγηση για να τη δαπανήσουν στην υλοποίηση των ιδεών τους. Επίσης, εκτός από τη 

χρηματοδότηση, οι καλύτερες νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις επωφελούνται με μια 

συμφωνία δωρεάν συμβουλευτικής από τον πιο σημαντικό κοινωνικό εκκολαπτήρα της 

χώρας. 

 

Case a 1 euro (Σπίτια σε 1 ευρώ) – η βασική ιδέα του έργου είναι η διάσωση μικρών χωριών 

με υψηλό ποσοστό μείωσης πληθυσμού πουλώντας τα παλιά σπίτια στην τιμή του 1 ευρώ2. 

Συνήθως τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτό το έργο είναι εκείνα στο κέντρο των ιστορικών 

χωριών, που ανήκαν σε ανθρώπους που είχαν μεταναστεύσει πολύ καιρό πριν. Το έργο 

προσπαθεί να ικανοποιήσει δύο ανάγκες: αφενός τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που συχνά 

θέλουν να απαλλαγούν από παλιά ακίνητα και φόρους που σχετίζονται με αυτά, αφετέρου, 

τα άτομα που είναι διαθέσιμα να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να 

ανακαινίσουν παλιά σπίτια και να ζήσουν εκεί. Το έργο υποστηρίζεται από συγκεκριμένους 

δήμους και, αφού έχουν συμφωνήσει με τους παλιούς ιδιοκτήτες, προσφέρουν το σπίτι στην 

τιμή του 1 ευρώ. Τα αποτελέσματα για τους δήμους είναι αρκετά θετικά. Στην 

πραγματικότητα με αυτό το εργαλείο μπορούν να ωθήσουν τους ανθρώπους να 

κατοικήσουν και πάλι τα χωριά και, ταυτόχρονα, να ανακαινίσουν τα παλιά σπίτια του 

χωριού που διαφορετικά θα ήταν σε παρακμή. Οι αγοραστές πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχουν πρόσβαση στα σπίτια: είναι υπεύθυνοι για την 

πληρωμή των δαπανών που σχετίζονται με τις μεταβάσεις των ακινήτων αλλά και άλλων 

γραφειοκρατικών φόρων, είναι υποχρεωμένοι να ανακαινίσουν το σπίτι έως ένα έτος μετά 

 
2https://www.agi.it/cronaca/vendita_case_euro-5139241/news/2019-03-14/ 
 

https://www.agi.it/cronaca/vendita_case_euro-5139241/news/2019-03-14/
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την αγορά του δαπανώντας περίπου 20.000 - 25.000, έχουν προθεσμία δύο μήνες μετά την 

κατοχύρωση του τίτλου για να ξεκινήσουν τις εργασίες.  

 

Αρκετοί δήμοι γύρω από την Ιταλία προσπάθησαν να εφαρμόσουν το έργο στα χωριά τους 

ειδικά στις περιοχές Sicily, Sardinia, Abruzzo, and Marche. Στη Sardinia, πολλοί δήμοι 

υπέβαλλαν πρόσφατα αίτηση για το έργο, αλλά μόνο τα δεδομένα από δύο χωριά μπορούν 

να ληφθούν υπόψη, ως μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του έργου. Οι πρώτοι που 

υιοθέτησαν το έργο είναι τα χωριά Ollolai και Nulvi, αγροτικά χωριά από το κέντρο και τον 

βορρά. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι διαφορετικά στα δύο αυτά χωριά. Στην 

πραγματικότητα, οι μέγιστες δυνατότητες του έργου εμφανίστηκαν στην περίπτωση του 

Ollolai, ενώ στο Nulvi το έργο δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση. Στο Nulvi οι κύριες 

δυσκολίες σχετίζονται με το πρώτο μέρος του έργου, οι δήμοι αντιμετώπισαν σοβαρά 

προβλήματα με την εύρεση παλαιών σπιτιών για να συμπεριληφθούν στο έργο. Οι 

ιδιοκτήτες συχνά δεν ενδιαφέρονται για το έργο, κάποιοι απλώς αγνόησαν τα αιτήματα, και 

στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δήμοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 

συνιδιοκτησίας όπου δεν ήταν δυνατόν να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία. Στις περιπτώσεις 

του χωριού Ollolai, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο θετικά. Στο χωριό των 1.300 κατοίκων, 

ο πρώτος γύρος του έργου ξεκίνησε το 2016 και έκλεισε το 2018, σε δύο χρόνια οι αιτήσεις 

ήταν περισσότερες από 5.000, με 500 από αυτές να εισέρχονται σε λίστα αναμονής. Τα 

ακίνητα που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία είναι περισσότερα από 30, ενώ 18 είναι ακόμη σε 

εξέλιξη. Τα παλιά σπίτια ανακαινίστηκαν και χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. 

Μερικά από αυτά έχουν γίνει σπίτια για κατοίκους του χωριού, σε άλλες περιπτώσεις B&B ή 

η τοποθεσία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως τοπικά οινοπνευματοποιεία, στούντιο 

σχεδιασμού γάμων ή γραφεία φυσιοθεραπευτών. Ορισμένα μέρη χρησιμοποιούνται πλέον 

για να φιλοξενούν μετανάστες, έργα οικολογικής βιωσιμότητας και ιατρικά κέντρα. Από τα 

αποτελέσματα του έργου, μπορούμε να δηλώσουμε τη συνάφεια με εκείνες τις αγροτικές 

περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ερήμωσης και έλλειψης υπηρεσιών. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη του 

στόχου της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που ορίζεται στη 
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στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Είναι επίσης ένα μέσο για την αντιμετώπιση νέων 

οικονομικών προκλήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση του 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης δίνει στην επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ισχυρότερο 

ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

τους νέους οι οποίοι σαν ομάδα αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τον 

ενήλικο πληθυσμό και αυξημένες δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας για να 

ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών μέτρων και δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης μιας 

επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, στην Ευρώπη, μπορεί να παρεμποδιστεί από τον 

κατακερματισμό των ευθυνών, των πόρων και των στρατηγικών και από την αποτυχία 

κατανόησης των στόχων αυτής της πρωτοβουλίας  για επιχειρηματικότητα. 

 

Παρά τα πολλά δυνατά σημεία της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων στην 

Ιταλία, το σύστημα υποστήριξης παρεμποδίζεται από την έλλειψη συνολικής στρατηγικής. 

Κατά συνέπεια, πολλές από τις προσπάθειες της κυβέρνησης είναι απλές παρεμβάσεις αντί 

να αποτελούν μέρος ενός συντονισμένου συστήματος όπου οι δράσεις 

αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό περιπλέκεται περαιτέρω από το σύστημα διακυβέρνησης 

πολλαπλών επιπέδων στην Ιταλία, όπου τα περισσότερα προγράμματα υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα 

διαφορετικό σύστημα, όπου η ποσότητα και η ποιότητα της υποστήριξης ποικίλλει 

σημαντικά ανά περιοχή. Η συνολική προσέγγιση για την υποστήριξη της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας των νέων επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε καινοτόμα έργα. 

Υπάρχουν πλεονεκτήματα σε αυτήν την προσέγγιση, καθώς τα καινοτόμα έργα είναι πιθανό 

να δημιουργήσουν και τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, πολλοί νέοι δεν 

ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ (NEETs) και ως εκ τούτου έχουν ουσιαστικά λιγότερες 

ευκαιρίες για πρόσβαση σε προγράμματα υποστήριξης. Με το ποσοστό των NEETs να 

ξεπερνά το 22% το 2013, υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός νέων που δεν εξυπηρετείται από 

το τρέχον σύστημα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων στην Ιταλία. Ένας από 

τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 

υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων είναι μέσω της 

εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας στο σχολικό σύστημα. Αυτό βρίσκεται στα αρχικά 
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στάδια εφαρμογής στην Ιταλία. Υπάρχει ανάγκη να εξελιχθούν τα τρέχοντα πειράματα, ώστε 

περισσότεροι νέοι να μάθουν για το τι είναι η επιχειρηματικότητα, το δυναμικό της ως 

επιλογής σταδιοδρομίας, και να αποκτήσουν κάποιες βασικές δεξιότητες 

επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό στερούνται, επί 

του παρόντος, κατάρτισης για την παροχή βασικής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. 

Επιπλέον, δεν υπάρχουν πολλά πρότυπα επιχειρηματικότητας για τη νεολαία, ιδίως για νέα 

άτομα σε μειονεκτική θέση. Υπήρξαν λίγες ενδείξεις ότι οι νέοι εκτίθενται σε πρότυπα 

επιχειρηματικότητας, μόνο εάν έχουν εγγραφεί σε κάποια μορφή επιχειρηματικής 

υποστήριξης. Επιπλέον, οι ιστορίες επιτυχίας των νέων επιχειρηματιών δεν προωθούνται 

ευρέως. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει μια πρόκληση για πολλούς νέους 

επιχειρηματίες. Η μικροχρηματοδότηση είναι ανεπτυγμένη στην Ιταλία λόγω κυρίως της 

σχετικά πρόσφατης έγκρισης μιας νομοθεσίας που επιτρέπει αυτήν τη δραστηριότητα. 

 

Οι νέοι συνήθως δημιουργούν μικρής κλίμακας σχέδια επιχειρηματικότητας και επομένως 

είναι συχνά πολύ επικίνδυνα και πολύ μικρά για τραπεζικά δάνεια. Υπάρχουν λίγες άλλες 

επιλογές απόκτησης μικρών δανείων. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δεν 

χρησιμοποιούνται ευρέως από την πολιτεία, έτσι ώστε να μάθουν για τον αντίκτυπο και την 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο όπου παρέχονται πολλά από τα προγράμματα στήριξης. Είναι 

επομένως δύσκολο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν ποιες ενέργειες 

λειτουργούν καλά και ποιες όχι. 
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Η αναφορά της Φινλανδίας – Lieksa  

Lieksa 

 

Γεωγραφικές και δημογραφικές λεπτομέρειες 
 

Γεωγραφία 

 

Η Lieksa βρίσκεται κοντά στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας, και 

είναι ο μεγαλύτερος δήμος στην επαρχία της North Karelia 

(Βόρειας Καρελίας). Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με την περιοχή 

του Ruhr στη Γερμανία, αλλά η Lieksa έχει μόνο 10.799 κατοίκους, 

πράγμα που μεταφράζεται στο 0,2% του πληθυσμού του Ruhr. Το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του δήμου ζει στο αστικό 

κέντρο - την πόλη Lieksa. Υπάρχει επίσης ένας οικισμός 700 

κατοίκων κοντά στο εργοστάσιο Pankakoski που παράγει χαρτόνι 

και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις στην Lieksa είναι πολύ μικρές ή μικρές 

(περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις στη Lieksa: 

https://lieksa.yrityshakemistot.fi/). Υπάρχουν και άλλες μεγάλες 

εταιρείες, όπως η Binderholz και η Porokylän Leipomo, που απασχολούν αρκετές 

εκατοντάδες εργαζομένους. Δεδομένου ότι ο κύριος φυσικός πόρος στη Lieksa είναι τα δάση, 

η επεξεργασία ξύλου και ο τουρισμός αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας. 

 

Το πλησιέστερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο είναι το Joensuu, περίπου 100 χλμ νότια της 

Lieksa. Είναι προσβάσιμο με λεωφορείο ή τρένο (το κόστος ενός εισιτηρίου είναι 5-17 €). 

Δενυπάρχουν απευθείας συνδέσεις μεταξύ Lieksa και πρωτεύουσας της Φινλανδίας το 

Ελσίνκι, το οποία απέχει 530 χιλιόμετρα. Η Lieksa δεν έχει αεροδρόμιο. 

 

Ο δρόμος που συνδέει τη Lieksa και το Joensuu δεν είναι ένας κύριος αυτοκινητόδρομος, 

αλλά είναι καλά συντηρημένος. Λόγω ενός μεγάλου έργου συντήρησης το 2020, η 

κατάσταση του δρόμου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Ο αυτοκινητόδρομος αρ. 6 που συνδέει 

το Ελσίνκι και το Kajaani βρίσκεται δυτικά της λίμνης Pielinen. Παρέχει πρόσβαση στο 

Εικόνα 2 Ο δήμος Lieksa (κόκκινο) 
και η διοικητική διαίρεση της 
Φινλανδίας. Χάρτης από Fenn-O-

maniC, CC BY-SA 3.0 

https://lieksa.yrityshakemistot.fi/


 

 75 

θέρετρο Koli, αλλά απέχει πολύ από την πόλη της 

Lieksa, η οποία, από το Koli, είναι πιο εύκολα 

προσβάσιμη μέσω της υδάτινης οδού. 

 

Παρά την γειτνίαση με την περιοχή της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, η πρόσβαση στην πλησιέστερη 

συνοριακή διέλευση είναι περιορισμένη. Η 

πλησιέστερη προσβάσιμη συνοριακή διέλευση 

είναι η Niirala-Värtsilä, η οποία απέχει δύο ώρες 

με το αυτοκίνητο. Επομένως, η Lieksa δεν είναι μια τυπική διασυνοριακή πόλη. Παρόλα 

αυτά, τα σχολεία της Lieksa συμμετέχουν στη διασυνοριακή συνεργασία για να 

προσελκύσουν μαθητές όλων των ηλικιών που ζουν στην άλλη πλευρά των συνόρων. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Lieksa 

καταλαμβάνεται από δάση, λίμνες και ερημικές 

περιοχές, καθιστώντας τον έναν ελκυστικό 

προορισμό για διάφορα είδη τουρισμού και 

αναψυχής, όπως πεζοπορία και κυνήγι. Τα κύρια 

τουριστικά κέντρα εντός των ορίων του δήμου 

είναι το Εθνικό Πάρκο Koli, τα σημεία με τα 

ορμητικά ρέματα του ποταμού της Ruuna και το 

Εθνικό Πάρκο Patvinsuo (κοινή δικαιοδοσία με τον 

γειτονικό δήμο Ilomantsi). Η θέα της λίμνης 

Pielinen από τους λόφους Koli έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό τοπίο της Φινλανδίας. Το Koli 

προσφέρει μια ποικιλία δραστηριοτήτων, από πεζοπορία έως ημερήσιες επισκέψεις σε σπα 

και πνευματικά καταφύγια. Η τουριστική υποδομή του Ruuna δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη, 

αλλά τα σημεία με τα ορμητικά νερά του ποταμού βρίσκονται πιο κοντά στο αστικό κέντρο 

της Lieksa. Το Patvinsuo είναι μια άγρια περιοχή που είναι γνωστή για την παρακολούθηση 

των καφέ αρκούδων. 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Εικόνα 3 Πρόσφατα ανακαινισμένος δρόμος αρ. 518 
μεταξύ Eno και Kyyrönlampi. Αυτή είναι η κύρια 
διαδρομή που συνδέει τη Lieksa με το Joensuu. 

Εικόνα 4 Μια πινακίδα που προειδοποιεί τους 
οδηγούς για το σε εξέλιξη κυνήγι αρκούδων κοντά στο 
δρόμο αρ. 73 κοντά στο Jakokoski, Joensuu. 
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Η Lieksa έφτασε στο δημογραφικό της αποκορύφωμα, με 26.000 κατοίκους, τη δεκαετία του 

1960 λόγω της μεταπολεμικής βιομηχανικής ανάπτυξης και των πολιτικών 

επανεγκατάστασης του πληθυσμού. Με την πρόοδο της βιομηχανικής αυτοματοποίησης και 

τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων, η αύξηση του πληθυσμού δεν κράτησε πολύ. Η 

σύγχρονη ηλικιακή πυραμίδα της Lieksa δείχνει άνιση κατανομή του πληθυσμού. Σε 

σύγκριση με τις νεότερες ομάδες, τα άτομα ηλικίας 65 ετών και πάνω υπερεκπροσωπούνται. 

Τα τελευταία 30 χρόνια το ποσοστό των ηλικιωμένων σε ολόκληρο τον πληθυσμό έχει 

διπλασιαστεί. Με περισσότερους ανθρώπους να πεθαίνουν παρά να γεννιούνται, η Lieksa 

(και η Φινλανδία επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό) δείχνει μια ταχεία αρνητική ανάπτυξη 

του φυσικού πληθυσμού. Είναι ενδιαφέρον ότι, κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η 

καθαρή μετανάστευση στη Lieksa ήταν θετική (Lieksan Lehti, 66/2020, σ. 11). Είναι ωστόσο 

πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η σημασία αυτής της εξέλιξης. Η δημογραφική κατάσταση της 

Lieksa αντικατοπτρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η North Karelia και άλλες 

περιφερειακές φινλανδικές περιοχές. 

 

Γιατί επιλέχθηκε η Lieksa? 
Τα ζητήματα δημογραφίας και διακυβέρνησης 

είναι τα πιο σχετικά στοιχεία όσον αφορά την 

τοπική ανάπτυξη. Το Lieksa είναι ένα αρχέτυπο 

μιας περιφερειακής και συρρικνωμένης 

αγροτικής πόλης στη Φινλανδία. Ο πληθυσμός της 

μειώθηκε κατά το ήμισυ τα τελευταία 50 χρόνια 

λόγω της δημογραφικής αλλαγής και της 

μετανάστευσης λόγω της ανεπαρκούς 

απασχόλησης και των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Όπως είναι χαρακτηριστικό για μια 

περιφερειακή κοινότητα, η Lieksa, και συγκεκριμένα η διοίκηση της πόλης της, ήταν συχνά ο 

στόχος και ο αποδέκτης των πολιτικών και όχι ένας ενεργός παράγοντας που βασίζεται στη 

δική του εδαφική πρωτεύουσα. Από τη μία πλευρά, τα κεντρικά δημογραφικά ζητήματα για 

τη Lieksa είναι η συνεχιζόμενη μετανάστευση και ο γηράσκων πληθυσμός, που ασκούν 

συνεχή πίεση στη φορολογική βάση του δήμου. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο των 

προγραμματισμένων εθνικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την αυτονομία των 

Εικόνα 5 Καλοκαιρινή διακόσμηση στο κέντρο της 
Lieksa 
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περιφερειών, ο ρόλος των δήμων αναμένεται να αλλάξει, και γι 'αυτό οι δήμοι, όπως η 

Lieksa, πρέπει να επανευθυγραμμίσουν εκ νέου τη διακυβέρνηση και τη διοίκησή τους.  

 

Η Lieksa είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα για τις τοπικές αναπτυξιακές πρακτικές καθώς έχει 

αναμορφώσει δραστικά την παραδοσιακή προσέγγιση διανομής προκειμένου να προωθήσει 

την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η νεοφιλελεύθερη τοπική αυτονομία (ή νέα δημόσια 

διαχείριση) είναι η τρέχουσα κυρίαρχη τάση διακυβέρνησης στην περίπτωση της Lieksa και 

θεωρείται πιθανότατα ότι θα είναι ο κανόνας εντός ενός πλαισίου δεκαετίας. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη περιφερειακή μεταρρύθμιση (κάτι το οποίο 

είναι πιθανό να συμβεί), θα ενισχυθεί η αυτονομία των περιφερειών, η οποία θα αφαιρέσει 

ορισμένες ευθύνες από τους δήμους. Η στρατηγική αυτή, είναι λοιπόν ένα ενδιαφέρον 

παράδειγμα για το πώς οι περιφερειακές κυβερνήσεις επιδιώκουν να μετατρέψουν τις 

ιστορίες περιθωριοποίησης σε παραδείγματα ευκαιριών. 

 

Υπό το πρίσμα αυτό, η μελέτη περίπτωσης πρέπει 

να ερμηνευθεί σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της 

τοπικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε το 2016. Η 

στρατηγική αυτή στοχεύει στην αύξηση του 

επιπέδου ζωτικότητας και βιωσιμότητας της Lieksa 

και, συνεπώς, στη βελτίωση της 

κοινωνικοοικονομικής της θέσης έναντι άλλων 

δήμων της  περιοχή και της Φινλανδίας γεικότερα. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική Lieksa 2030 

σηματοδοτεί μια στροφή προς μια επιχειρηματική προσέγγιση στην τοπική διακυβέρνηση 

με στόχο την ενίσχυση της ζωτικότητας βασιζόμενη στις τοπικές δυνατότητες και στα τοπικά 

περιουσιακά στοιχεία. Η στρατηγική στοχεύει επίσης και σε μια αλλαγή των παραδοσιακών 

πολιτικών που βασίζονται στη βοήθεια. Πράγματι, οι πρόσφατες διαδικασίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης φαίνεται να επιδιώκουν την απόκτηση περισσότερων τοπικών δυνατοτήτων 

και αυτονομίας, με την έννοια του μεγαλύτερου ελέγχου του μέλλοντος, της πορείας και της 

ανάπτυξης αυτής της πόλης. Στοιχεία αυτού περιλαμβάνουν την πιο αποτελεσματική, 

διαφανή και συμμετοχική διοίκηση της πόλης, τον επαναπατρισμό της δικαιοδοσίας 

δημιουργίας οικονομικών πολιτικών από υποπεριφερειακό σε τοπικό επίπεδο, την 

 

Εικόνα 6 Ένα μνημείου που συμβολίζει και 
πανηγυρίζει την ένωση της ανατολικής και της 
δυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, Lieksa 
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προληπτική ανάληψη του μεταβαλλόμενου ρόλου των δήμων υπό το φως των 

συνεχιζόμενων περιφερειακών, κοινωνικών και υγειονομικών μεταρρυθμίσεων στη 

Φινλανδία και τη σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη σε όλη την τοπική κομματική πολιτική για 

την αλλαγή της τύχης της περιοχής. 

 

Η εικόνα της Lieksa που δόθηκε παραπάνω, παρουσιάζει την περιοχή ως ένα εξαιρετικά 

περιφερειακό μέρος, ακόμη και για το  φινλανδικό πλαίσιο. Για το μεγαλύτερο μέρος της 

Φινλανδίας, οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων και η χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού είναι φυσιολογικές. Πολλοί περιφερειακοί δήμοι στη Φινλανδία παλεύουν με τη 

γήρανση και τη μείωση των πληθυσμών τους αλλά και με τη μείωση των υπηρεσιών. Στη 

Φινλανδία, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την παρουσίαση των περιφερειών ως 

τόπων ευκαιρίας και ανθεκτικότητας, κόντρα στις πιθανότητες. 

 

Οι προκλήσεις των Περιφερειών 

 
Μεθοδολογία 

Η περίληψη των περιφερειακών προκλήσεων στη Lieksa βασίζεται σε έρευνα και σε ημι-

δομημένες συνεντεύξεις με πολίτες περιφερειακών περιοχών και εμπειρογνώμονες, οι 

οποίοι εκπροσωπούν οργανισμούς που συνεργάζονται με τη νεολαία, αν και όχι πάντα 

αποκλειστικά. Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν άμεσα ή μέσω υπαρχόντων δικτύων. Οι 

συμμετέχοντες έδωσαν συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, προφορικά ή γραπτώς. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο, ή 

διαδικτυακά μέσω βιντεοκλήσεων. Για αυτήν τη μελέτη έδωσαν συνέντευξη δεκατέσσερις 

πολίτες περιφερειακών περιοχών με διαφορετικό υπόβαθρο και ιστορικό (αλλά κυρίως 

μεταξύ 16-30 ετών). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες (υπήρχαν μόνο 3 άνδρες 

συμμετέχοντες), αλλά η προκατάληψη του φύλου είναι σχετικά συχνή σε αυτό το είδος 

σχεδίου μελέτης. Επιπλέον, υπήρχαν 10 εξειδικευμένοι συμμετέχοντες που συμφώνησαν να 

δώσουν συνέντευξη. Αυτή η ομάδα περιλάμβανε εκπροσώπους οργανώσεων τριτογενούς 

τομέα, εργαζομένους με τη νεολαία, εκπαιδευτικούς και λειτουργούς δημόσιας υγείας. Οι 

συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες.  
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 Αφότου έγινε προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης, οργανώθηκε μια 

διαδικτυακή συζήτηση με μια ομάδα εστίασης για να δώσει στους παλιούς και τους νέους 

συμμετέχοντες τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να επικυρώσουν τα ευρήματα του έργου. 

Ο χρόνος της εκδήλωσης συνέπεσε με ένα ξέσπασμα του COVID-19 σε ένα εργοστάσιο 

παραγωγής στη Lieksa. Η πρώτη απόπειρα για συζήτηση της ομάδας εστίασης δεν 

προσέλκυσε αρκετούς συμμετέχοντες για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια, παρά τις 

προσπάθειες προώθησης της. Ωστόσο, καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικτυακές 

συζητήσεις κάτω από ένα άρθρο ειδήσεων σχετικά με το έργο PIP που δημοσιεύτηκε από 

την εθνική ραδιοτηλεοπτική εταιρεία YLE στο τμήμα ειδήσεων της περιοχής.  

 

Το άρθρο ξεκίνησε μια έντονη συζήτηση σε μια ομάδα στο Facebook σχετικά με τη Lieksa (80 

ημι-δημόσια σχόλια) και για το Reddit Finland (34 δημόσια σχόλια). Τα σχόλια 

χαρακτηρίζονται ως συζητήσεις ομάδων εστίασης, επειδή συζητήθηκε ένα συγκεκριμένο 

θέμα και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Αυτά τα 

απροσδόκητα δεδομένα μας επέτρεψαν να έχουμε μια διαδικτυακή προσέγγιση. 

 

Προκλήσεις 

 
Συνολικά, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να βρουν θετικές πτυχές του να ζουν στη Lieksa, οι 

οποίες είναι η ασφάλεια και η εγγύτητα στη φύση. Οι συμμετέχοντες γνώριζαν επίσης τις 

υπάρχουσες προκλήσεις, αν και οι απόψεις διέφεραν σημαντικά ως προς το πόσο σοβαρές 

είναι αυτές. 

 

Ο Iltasanomat πήρε συνέντευξη από εμένα και τον φίλο μου πριν από 20 χρόνια. 

Κράτησα το άρθρο. Η λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία έχει ως εξής: θα 

μείνουμε στη Lieksa αν βρούμε δουλειά. Τήρησα την υπόσχεσή μου και δεν 

ένιωσα ποτέ ότι θα ήθελα να μετακομίσω κάπου αλλού [χαμογελαστό 

πρόσωπο]. Είναι ένα καλό μέρος για να μεγαλώσουν τα παιδιά, για εργασία, για 

δημιουργία δικτύων και για τα χόμπι [καρδιά] […]. (Χρήστης του Facebook) 

 

Όπως και στο παραπάνω απόσπασμα, οι περισσότεροι σχολιαστές αναγνώρισαν ότι 

υπάρχουν προβλήματα, αλλά έσπευσαν να υπερασπιστούν τη φήμη της Lieksa ως 
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μέρος με δυνατότητες, ειδικά για τις οικογένειες. Ακόμα και άτομα που είχαν 

μετακομίσει αλλού, εξέφρασαν τη λαχτάρα τους για την πατρίδα τους, αν και λίγοι 

δήλωσαν ότι θα ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν. Οι γνώμες που υποστήριξαν την 

περαιτέρω περιθωριοποίηση των περιφερειακών πόλεων ήταν σπάνιες, αλλά αξίζει να 

αναφερθεί το ακόλουθο σχόλιο. 

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα βοηθήσει καθόλου αυτά τα μέρη, οι 

δουλειές  βρίσκονται σε μεγαλύτερες πόλεις, οπότε θα πρέπει τελικά να 

μετακινηθείτε. Είμαι ο ίδιος από μια μικρή πόλη και οι περισσότεροι από τους 

συνομηλίκους μου έχουν φύγει για σπουδές/εργασία […] Υπάρχουν εκατοντάδες 

μικρές πόλεις στη Φινλανδία, για κάποιες από αυτές η τοποθεσία τους, τους 

προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, αλλά το 90% από αυτές θα μπορούσατε να το 

διαγράψετε από το χάρτη και να τις αφήσετε να πεθάνουν ειρηνικά. (Reddit 

χρήστης) 

 

Το σχόλιο εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με τη σκοπιμότητα διατήρησης των 

μικρών πόλεων ζωντανών. Με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, οι δυσμενείς δημογραφικές 

τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και να επηρεάσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου. 

Οι τοπικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν τις τάσεις αυτές και πλαισιώνουν τις 

ενέργειές τους ανάλογα. Δεν υπάρχουν παράγοντες πρόβλεψης που θα μπορούσαν να 

σταματήσουν ή να μετατρέψουν αυτές τις τάσεις μέσα στα 

επόμενα δέκα χρόνια. Τα πρότυπα διακυβέρνησης στη Lieksa 

πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις 

προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις από πάνω προς τα κάτω 

σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την περιφερειακή αυτονομία. 

Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να προβλεφθεί μια αυξανόμενη 

χρήση λύσεων βάσει θέσης, όπως φαίνεται από μια πρόσφατη 

δράση, η οποία ακολούθησε  την προσέγγιση της Νέας 

Δημόσιας Διοίκησης. Ως εκ τούτου, η κατάσταση της 

νεοφιλελεύθερης τοπικής αυτονομίας θεωρήθηκε ως ο πιο 

βιώσιμος τρόπος μέχρι το 2030. 

 

Εικόνα 7 Περιστρεφόμενο πανό που λέει 
"Το Outokumpu είναι ότι κάνουμε από 
αυτό" Πολλοί δήμοι στη North Karelia 

αναζητούν τρόπους διαχείρισης της 
περιφέρειας. 
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Το περιβάλλον πολιτικής που χαρακτηρίζει την περίπτωση της Lieksa μπορεί να συσχετιστεί 

με φορείς συνεχούς εστίασης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που αντικατοπτρίζεται 

στις συρρικνωτικές δημοσιονομικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, δεν υπάρχει 

συντονισμός στη διεύθυνση της  καθοδηγούμενης από έργο ανάπτυξης της Φινλανδίας, και 

για το λόγο αυτό οι τοπικοί φορείς και ο τριτογενής τομέας παίζουν σημαντικό ρόλο. Ως εκ 

τούτου, η τοπική λιτότητα θεωρείται ως η πιο πιθανή κατάσταση για τη Lieksa σε δέκα 

χρόνια. Όσον αφορά την επικείμενη περίοδο χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ, αξίζει 

να σημειωθεί ότι η αύξηση των δαπανών του ταμείου συνοχής για τη βιοοικονομία, την 

απασχόληση των νέων και την ένταξη των μεταναστών ενδέχεται να έχει κάποια θετικά 

αποτελέσματα στην περίπτωση της Lieksa. 

 

Ένα παράδειγμα μιας διαδικασίας που είναι απίθανο να συμβεί στη Lieksa στο εγγύς μέλλον 

είναι η παγίωση των δήμων. Μικρότεροι ή λίγο μεγαλύτεροι περιφερειακοί δήμοι 

καταπίνονται από μεγαλύτερους ή πιο πλούσιους, με αποτέλεσμα τη μείωση των τοπικών 

υπηρεσιών. Η διαδικασία αυξάνει την περιφέρεια ορισμένων περιοχών και λειτουργεί ως 

παράγοντας πίεσης για ορισμένους κατοίκους. Το χωριό Ullava στη δυτική Φινλανδία είναι 

ένα καλό παράδειγμα προκλήσεων που δημιουργήθηκαν από την ενοποίηση (Rantamäki και 

Kattilakoski 2019). Παρόλο που δεν υπάρχει σχέδιο ενσωμάτωσης της Lieksa σε άλλη 

διοικητική μονάδα, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών σε κοντινούς δήμους δημιουργεί 

παρόμοιο αποτέλεσμα (περισσότερα σχετικά με αυτό θα βρείτε στην ενότητα Μελλοντική 

ανάπτυξη και προοπτικές). Σύμφωνα με την Karjalainen (εφημερίδα), τα νεότερα σχέδια 

αναδιοργάνωσης θα επηρεάσουν την αστυνομική δύναμη στη Lieksa, Kitee και Nurmes. 

 

Απασχόληση 

Η εύρεση του κατάλληλου είδους απασχόλησης στις περιφέρειες μπορεί να είναι μια 

πρόκληση. Είναι κατανοητό ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για 

τους συμμετέχοντες άνω των 18 ετών, οι οποίοι τις ανέφεραν ως τον κύριο λόγο για πιθανή 

μελλοντική μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή. Οι ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευσης ήταν 

επίσης σημαντικές. Η Lieksa μπορεί να μην έχει πολλές διαφορετικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, 

αλλά αυτές που υπάρχουν είναι καλά ανεπτυγμένες και αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς εργασίας. 
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Οι συνεντεύξεις με τους πολίτες των περιφερειακών περιοχών  αποκαλύπτουν ότι οι νέοι στη 

Lieksa έχουν πολλές πιθανότητες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια του 

σχολείου. 

  

Από τη μία πλευρά είναι εύκολο να βρεις δουλειά στη Lieksa, από την άλλη δεν 

είναι. Η απασχόληση των νέων είναι μια πρόκληση. Εάν θέλετε να εργαστείτε στα 

εργοστάσια, χρειάζεστε εκπαίδευση. Δεν θα έχετε δουλειά χωρίς αυτή. Αλλά 

είναι εύκολο να βρείτε μια καλοκαιρινή δουλειά ή μια θέση στις πωλήσεις. 

(17χρονο κορίτσι) 

 

Οι νέοι στη Lieksa αναπτύσσουν δεξιότητες αναζήτησης εργασίας στο σχολείο. Σχεδόν όλοι 

οι ερωτηθέντες έκαναν πρακτική άσκηση και καλοκαιρινές δουλειές σε διαφορετικούς 

κλάδους: γεωργία, συντήρηση, αθλητισμός, λιανική πώληση, καθαρισμός και φροντίδα. 

Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Olga Keränen, οι μαθητές που κάνουν μια καλή πρώτη 

εντύπωση έχουν πολλές πιθανότητες να τους προσφερθεί κανονική δουλειά αργότερα, αν 

και άλλοι παραπονέθηκαν ότι ορισμένες εταιρείες αποφεύγουν τη μακρόχρονη συνεργασία 

με πρώην ασκούμενους. 

 

Η κα Keränen αξιολογεί ως επαρκείς τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους αποφοίτους 

σχολών, σχετικές με τις επιχειρήσεις. Οι πρώην μαθητές της εργάζονται συνήθως στο λιανικό 

εμπόριο, αλλά μπορεί να χρειαστούν μήνες για να βρουν δουλειά που μπορεί να μην είναι 

καν στον ίδιο δήμο. Η κα Keränen τονίζει ότι οι εργοδότες εκτιμούν τη θετική στάση 

περισσότερο από τις δεξιότητες, επειδή οι δεξιότητες βελτιώνονται εύκολα μέσω της 

πρακτικής. Έχοντας διδάξει πολλούς μαθητές από τις περιοχές στα σύνορα, η κα Keränen 

σχολιάζει ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής (Lidl, S-Group, Kesko) έχουν αποδειχθεί ότι 

ακολουθούν δίκαιες πρακτικές πρόσληψης. Μόλις ένας υπάλληλος μπει στην δουλειά, 

μπορεί εύκολα να μετακινηθεί σε άλλη πόλη όπου λειτουργεί η αλυσίδα. Ωστόσο, πολλοί 

νέοι δεν ενδιαφέρονται για μια εργασία στον τομέα του λιανικού εμπορίου, παρά την 

υποστήριξη που είναι διαθέσιμη. 

 

Οι πολίτες των περιφερειακών περιοχών με ιστορικό μετανάστευσης χαρακτήρισαν γενικά, 

την κατάσταση απασχόλησής τους ως δύσκολη, παρόλο που είχαν σαφή ιδέα για τις θέσεις 



 

 83 

εργασίας που ήθελαν. Ωστόσο, είχαν εμπειρία καλοκαιρινής εργασίας. Η μετανάστευση σε 

ένα μεγάλο αστικό κέντρο θεωρείται ότι αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. 

 

Θέλω να εργαστώ ως οδηγός λεωφορείου. Θα μετακομίσω σε άλλη πόλη εάν δεν 

μπορώ να βρω δουλειά στη Lieksa. (20χρονος άντρας) 

 

Ο ρατσισμός δεν αναφέρθηκε ποτέ άμεσα από τους συμμετέχοντες. Το 2010 η Lieksa έγινε 

διάσημη στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, αφού η πόλη είχε δεχτεί περισσότερους αιτούντες 

για άσυλο από ό, τι είχε προγραμματιστεί. Αυτή η απροσδόκητη εξέλιξη, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη εξειδικευμένης υποστήριξης, οδήγησε σε μια σύγκρουση που κλιμακώθηκε σε 

αρκετές βίαιες επιθέσεις εναντίον μη λευκών κατοίκων. Από τότε έχει γίνει αρκετή δουλειά 

ενάντια στον ρατσισμό στη Lieksa, και στην επαρχία της North Karelia. Ίσως η πιο γνωστή 

εθνική εκστρατεία ήταν η Meille saa tulla (Μπορείτε να έρθετε σε εμάς). Σήμερα οι κάτοικοι 

έχουν αρχίσει να συμφωνούν με τη νέα πολυπολιτισμική Lieksa, αλλά εξακολουθούν να 

υπάρχουν εντάσεις. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες 

υποστηρίχθηκε ότι ορισμένες τοπικές οργανώσεις διστάζουν να προσλάβουν μη λευκούς 

υποψηφίους. Ενώ ορισμένοι εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πρακτικών 

διακρίσεων, οι πολίτες των περιφερειακών περιοχών περιέγραψαν τη Lieksa, ως επί το 

πλείστον, ως ένα «ασφαλές μέρος» αλλά χωρίς μεγάλες προοπτικές απασχόλησης. Το 

ζήτημα της φήμης της Lieksa τέθηκε στη διαδικτυακή συζήτηση, καθώς αρκετοί χρήστες 

εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επικεφαλίδα του ειδησεογραφικού άρθρου που 

επισήμαινε τις τοπικές προκλήσεις. 

 

Ωστόσο, οι πολίτες των περιφερειακών περιοχών των οποίων οι οικογένειες έχουν ζήσει στη 

Lieksa για γενιές, παραπονέθηκαν επίσης για την πρόσβαση στην απασχόληση. Τα σωστά 

δίκτυα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε μια μικρή κοινότητα. Μόνο ένας πολίτης 

περιφερειακής περιοχής ανέφερε την επιχειρηματικότητα ως πιθανή επιλογή 

σταδιοδρομίας. Ακόμα και έτσι, πίστευαν ότι η επιχειρηματική τους ιδέα δεν ήταν βιώσιμη 

στο πλαίσιο της Lieksa. Παρόλο που ενώσεις επιχειρηματιών δραστηριοποιούνται στη Lieksa, 

η διαχείριση της ατομικής επιχείρησης δεν φαίνεται να αποτελεί επιλογή σταδιοδρομίας 

που προωθείται έντονα μεταξύ των νέων. 
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Επιπλέον, ένας εμπειρογνώμονας από έναν οργανισμό τριτογενούς τομέα σημειώνει ότι η 

κοινότητα έχει μια ιεραρχία εξωτερικών παρατηρητών που καθορίζει πόση υποστήριξη 

λαμβάνει κάποιος. Ένας εργαζόμενος με τη νεολαία προσθέτει ότι αρκετοί εργοδότες 

διστάζουν να προσλάβουν νέους. Τα σχόλια για τις ευκαιρίες απασχόλησης στη Lieksa δεν 

είναι τα μοναδικά. Η έμφαση στη θετική στάση και τη δικτύωση συγκρούεται με τα 

αισθήματα άνισης πρόσβασης. Αυτή η σύγκρουση δεν προκαλεί έκπληξη και αντικατοπτρίζει 

διαφορετικές θέσεις και προσωπικές καταστάσεις ή παραδείγματα. 

 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν μαθητές, οι ευκαιρίες 

εκπαίδευσης ήταν πιο σημαντικές από τις ευκαιρίες στην εργασία. Συνολικά, η Lieksa 

προσφέρει διάφορα προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γενικά και ΕΕΚ). Η 

χρηματοδότηση για την επαγγελματική εκπαίδευση εξαρτάται από τις προοπτικές 

απασχόλησης των αποφοίτων. Ορισμένα προγράμματα που ήταν διαθέσιμα τα 

προηγούμενα χρόνια έπρεπε να κλείσουν.  

 

Το να εξαρτάται η παροχή της εκπαίδευσης από την κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι 

μια καλή πρακτική, αλλά είναι επίσης ένα ισχυρό μήνυμα που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί 

να λάβουν ως παράγοντα πίεσης. Επομένως, το να μετακομίσουν, φαίνεται σαν ένα 

προφανές βήμα στη ζωή πολλών νέων. Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη ευκαιριών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένοι διαδικτυακοί χρήστες σχολίασαν ότι το επιχείρημα 

είναι παράλογο επειδή πλέον πολλά πτυχία μπορούν να ολοκληρωθούν στο διαδίκτυο, 

τουλάχιστον ένα μέρος τους. Σύμφωνα με αυτά τα σχόλια, το να θέλει κάποιος να φύγει είναι 

ένα παράδειγμα στρατηγικής διαφυγής που αντικατοπτρίζει την αδυναμία να λύσει κανείς 

τα προβλήματα του.  

 

Ωστόσο, η κουλτούρα των σπουδών είναι κάτι περισσότερο από το να παρακολουθεί κανείς 

μαθήματα και να γράφει εργασίες. Από την άλλη πλευρά, άλλοι σχολιαστές επεσήμαναν ότι 

τα πανεπιστήμια είναι ισχυρά κέντρα ανάπτυξης που μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση 

στις μικρές κοινότητες. Η Γερμανία δόθηκε ως επιτυχές παράδειγμα ανάπτυξης μικρών 

κοινοτήτων μέσω πανεπιστημίων. Ομοίως, το κλείσιμο των πανεπιστημίων (όπως στο 

Savonlinna), έχει συνέπειες για την κοινότητα. Η καλύτερη πρόσβαση στην εξ αποστάσεως 

εργασία και εκπαίδευση, πιστεύεται επίσης ότι συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας 
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των περιφερειακών περιοχών και στην αποσυγκέντρωση των θέσεων εργασίας. Αυτή η 

πρόκληση είναι επομένως πιο περίπλοκη από ό, τι φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Ο 

εντοπισμός της βασικής αιτίας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της έκθεσης, αλλά 

η περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος μπορεί να ρίξει φως σε πολύτιμες ανακαλύψεις 

σχετικά με τις ανάγκες των νέων και το τι σημαίνει ζωτικότητα για αυτήν την ομάδα. 

 

Κοινωνική Ζωή  

 

Οι μικρές πόλεις έχουν μια στενή κοινότητα που προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας. Αρκετοί 

ερωτηθέντες το θεωρούν αυτό ως πλεονέκτημα. Οι νέοι πιστεύουν γενικά ότι είναι εύκολο 

να βρουν φίλους στη Lieksa. Τα σχολεία και τα  χόμπι προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την 

επέκταση του κοινωνικού κύκλου. 

 

Ωστόσο, η Katja Puurunen, μια δασκάλα που εργάζεται με περιθωριοποιημένους κατοίκους, 

αναφέρει τη μοναξιά ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της. Ένα 

άλλο μειονέκτημα της ζωής σε μια μικρή κοινότητα είναι η δύναμη του κουτσομπολιού. Οι 

ερωτηθέντες 5 και 11 παραπονέθηκαν ότι το κουτσομπολιό μετατρέπει τις στενές κοινότητες 

σε εχθρικούς χώρους. Αυτό μπορεί πράγματι να είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και να 

επιφέρει την απομόνωση του ατόμου που πρέπει να αντιμετωπίσει τις ψευδείς φήμες για 

τον εαυτό του. Άλλοι ερωτηθέντες επεσήμαναν επίσης ότι η ύπαρξη περισσότερων 

ανθρώπων στη Lieksa θα ήταν μια πολύ αναγκαία αλλαγή. Η Lieksa είναι απίθανο να 

αναπτυχθεί, ωστόσο, πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η 

πρόκληση.  

 

Αν και οι φίλοι είναι σημαντικοί, οι ευκαιρίες της απασχόλησης είναι που καθορίζουν την 

επιθυμία κάποιου να μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο. 

 

Το να έχουμε φίλους εδώ, δεν θα μας έκανε να επανεξετάσουμε την κίνηση μας. 

Θα έβρισκα νέους φίλους στο νέο μέρος που θα πήγαινα και θα μπορούσα πάντα 

να βλέπω τους παλιούς μου φίλους όταν επισκέπτομαι τους συγγενείς μου στη 

Lieksa. (Γυναίκα που επέστρεψε στη Lieksa)  
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Με αυτά τα λεγόμενα, η δυνατότητα επίσκεψης της οικογένειας μπορεί να καθορίσει πόσο 

μακριά από τη Lieksa θα μετακομίσει κάποιος. Η πρωτεύουσα του Helsinki (Ελσίνκι) και οι 

μικρότερες πόλεις, που προσφέρουν γαλήνη και ησυχία που μεγαλύτερες πόλεις δεν έχουν, 

είναι πολύ μακριά. Ωστόσο, ο περιφερειακοί πολίτες των περιφερειακών περιοχών με 

μεταναστευτικό ιστορικό φαίνονται πιο πρόθυμοι να εξετάσουν μια μετάβαση στην 

απομακρυσμένη πρωτεύουσα, όπου πολλοί από τους φίλους τους είχαν ήδη 

μετεγκατασταθεί. Επίσης, περιγράφουν τη Lieksa ως ασφαλή και σχετικά χωρίς προβλήματα. 

Το κύριο πρόβλημα είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας. 

 

Αν και οι κοινωνικές σχέσεις ήταν σημαντικές για τους συμμετέχοντες, αυτή η πτυχή δεν 

αντισταθμίζει τους παράγοντες πίεσης που απομακρύνουν τους νέους από τη Lieksa. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες είναι μια μορφή κεφαλαίου που βοηθά στην ανοικοδόμηση ενός 

δικτύου μετά τη μετεγκατάσταση. 

 

Στις περιφέρειες, ο ατομικισμός εκτιμάται, διότι επιτρέπει στους πολίτες αυτών των 

περιοχών να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν για τον εαυτό τους. Οι μικρές κοινότητες 

σημαίνουν στενά δίκτυα. Εάν όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, η υποστήριξη πρέπει να είναι 

εύκολη. Στην πράξη, αυτό αποδεικνύεται δύσκολο. Τα άτομα πρέπει επομένως να είναι 

ενεργά και να επενδύουν στην επέκταση των δικτύων τους. Για να είναι ένα άτομο 

επιτυχημένο στην περιφέρεια, πρέπει να είναι ένα άτομο με πρωτοβουλία: 

 

Ίσως είναι η στάση μου που βοηθά. Πρέπει να σκεφτείτε θετικά, ότι θα τα 

καταφέρετε, ότι μπορείτε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας. Μην ακούτε τους 

φίλους σας όταν λένε ανόητα πράγματα. Και πιστέψτε στον εαυτό σας. Αυτό θα 

κάνω αν θέλω να εκπληρώσω τα όνειρα ή τους στόχους μου. (17χρονο κορίτσι) 

 

Η σημασία της θετικής στάσης αναφέρθηκε επίσης από την Olga Keränen, η οποία βοηθά 

τους φοιτητές σε τομείς σχετικούς με τις επιχειρήσεις να βρουν πρακτική άσκηση. Αυτά τα 

σχόλια εγείρουν ένα σημαντικό ζήτημα για τις δυνατότητες αυτενέργειας και τις δομές στις 

περιφέρειες. Η περιφέρεια αποκαλύπτει πώς αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. 

 

Πολιτισμός, χόμπι, και δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο 
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Η πόλη Lieksa, αν και μικρή, διαθέτει αρκετές υποδομές για να προσφέρει διαφορετικές 

δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν 

αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, μουσεία, κινηματογράφος και μονοπάτια στη 

φύση. Οι ανήλικοι νέοι μπορούν να επισκεφθούν το Κέντρο Νεότητας (Youth Club), να 

λάβουν εκπτώσεις στον κινηματογράφο ή να έχουν ως χόμπι τον αθλητισμό και τη μουσική. 

Το καλοκαίρι, η οδήγηση στο ύπαιθρο και ο χρόνος στη φύση είναι δημοφιλείς 

δραστηριότητες. Οι νεαροί ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα κοινοτικών 

κολεγίων ή να ασκηθούν στο τοπικό γυμναστήριο. Ωστόσο, οι ευκαιρίες είναι πράγματι 

περιορισμένες σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, οι ταινίες που 

προβάλλονται στον κινηματογράφο είναι λιγότερες και οι καφετέριες κλείνουν νωρίς. 

 

Οι ερωτηθέντες που κατέχουν θέση εμπειρογνωμόνων τείνουν να συμφωνούν ότι θα 

μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες πολιτιστικές ευκαιρίες και δραστηριότητες για τον 

ελεύθερο χρόνο, όσον αφορά τους νέους. Αντίθετα, οι απαντήσεις των περιφερειακών 

πολιτών ποικίλλουν. Το ήμισυ δεν θεωρεί σημαντικές τις πολιτιστικές ευκαιρίες, γεγονός που 

εξηγεί εν μέρει τις απόψεις ότι η τρέχουσα πολιτιστική προσφορά είναι αρκετή. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν νέοι που εκτιμούν τις πολιτιστικές υπηρεσίες και θα ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μεταξύ των περιφερειακών πολιτών που 

εκπροσωπούν εθνοτικές μειονότητες, υπάρχει μια ομάδα που δεν ενδιαφέρεται για χόμπι 

και ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποιεί πολιτιστικές υπηρεσίες. Εάν έχουν ελεύθερο χρόνο, 

συνήθως τον ξοδεύουν στον ψηφιακό κόσμο, π.χ. αφιερώνουν χρόνο παρακολουθώντας ή 

δημιουργώντας περιεχόμενο κοινωνικών μέσων. Ωστόσο, ορισμένα άτομα ενδιαφέρονται 

να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε το ενδιαφέρον για άλλες 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

 

Τόσο οι πολίτες όσο και οι ειδικοί/εμπειρογνώμονες έχουν σαφείς ιδέες για το τι θα 

εμπλούτιζε την πολιτιστική προσφορά, αλλά μπορούν να αντιμετωπίσουν εμπόδια κατά την 

εφαρμογή αυτών των ιδεών. Πρώτον, μια νέα πρωτοβουλία απαιτεί πόρους - χρήματα ή/και 

ειδικούς (π.χ. επαγγελματίες εκπαιδευτές). Δεύτερον, μπορεί να είναι δύσκολο να 

προσελκυθεί το ενδιαφέρον των νέων. Αν και η κοινότητα έχει ιδέες, η εκτέλεση αυτών των 

ιδεών μπορεί να μην φαίνεται πάντα ότι αξίζει τον κόπο. Επομένως, ενώ οι ντόπιοι μπορεί 
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να αισθάνονται θετικοί σχετικά με την επέκταση της προσφοράς των δραστηριοτήτων για 

τον ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό να το πράξουν. Η προώθηση της 

συμμετοχής των νέων στη ζωή του δήμου και της κοινότητας θα μπορούσε να μειώσει τους 

κινδύνους που συνδέονται με τη διοργάνωση νέων εκδηλώσεων. Το δημοτικό συμβούλιο 

νεολαίας NuVa είναι ένα παράδειγμα μιας τέτοιας οργάνωσης στη Lieksa. Το NuVa πρότεινε 

με επιτυχία μερικές πρωτοβουλίες, αλλά οι ιδέες του δεν χαίρουν πάντα κατανόησης από το 

Συμβούλιο «ενηλίκων». 

 

Η Lieksa φιλοξενεί αρκετούς κοινωνικούς συλλόγους, αλλά, λόγω της πανδημίας του COVID-

19, οι περισσότερες από τις δραστηριότητές τους τέθηκαν σε αναστολή στις αρχές του 2020. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν πιστούς επισκέπτες και αφοσιωμένο προσωπικό, οι 

δραστηριότητες ορισμένων από αυτούς τους συλλόγους διατρέχουν διαρκή κίνδυνο λόγω 

της αβέβαιης χρηματοδότησης. 

 

Ίσως πιο σημαντική από την ίδια την πολιτιστική προσφορά είναι η στάση απέναντί της. Η 

στάση μπορεί να αντικατοπτρίζει τη γενικότερη προοπτική του ατόμου για τη ζωή, το κίνητρό 

του και την αυτο-τοποθέτησή του στην κοινωνία. Μερικοί ανήλικοι νέοι πίνουν αλκοόλ, 

παρόλο που οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται νομικά να το αγοράσουν. Ως αποτέλεσμα, η νεολαία 

που παρακολουθεί μερικές βραδινές δραστηριότητες στο Κέντρο Νεότητας πρέπει να κάνει 

αλκοτέστ. Μια άλλη πρόκληση είναι οι νέοι που αποσύρονται από την κοινότητα. Συχνά 

υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη ζωή τους, δεν 

έχουν ενδιαφέροντα ή χόμπι. Τέτοια άτομα που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης 

μπορούν να βρουν ειδική υποστήριξη, για παράδειγμα μέσω ενός νέου έργου MOTI. 

Επιπλέον, το Metka Community House προσπάθησε να οργανώσει εργαστήρια σχετικά με 

την ψυχική υγεία. Το γεγονός ότι αυτά τα έργα υπάρχουν, δείχνει ότι η περιφέρεια μπορεί 

να καταλάβει και να ασχοληθεί με την απελπισία και την έλλειψη προοπτικών και ότι για να 

ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, τουλάχιστον εν μέρει, τα άτομα πρέπει να μάθουν να 

αντιμετωπίζουν τις ανασφάλειές τους. 

 

Μελλοντική εξέλιξη και προοπτικές 
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Όπως προαναφέρθηκε, η δημογραφική «έκρηξη» της Lieksa στη δεκαετία του 1960 δεν έγινε 

ποτέ πιστευτό ότι θα διαρκέσει. Οι λόγοι για την ταχεία αύξηση του πληθυσμού της Lieksa 

ήταν η έκρηξη γεννήσεων μετά τον πόλεμο, οι πολιτικές επανεγκατάστασης και η 

βιομηχανική ανάπτυξη. Με τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και τον προοδευτικό βιομηχανικό 

αυτοματισμό, η Lieksa είναι απίθανο να αναπτυχθεί στο μέγεθος της δεκαετίας του 1960. 

Με 35%, το μερίδιο των ηλικιωμένων στην Lieksa είναι μεγάλο, δημιουργώντας μια ζήτηση 

για εξειδικευμένες υπηρεσίες περίθαλψης που είναι δύσκολο να παρέχονται, ειδικά σε 

απομακρυσμένα χωριά του δήμου. 

 

Με τη μείωση του πληθυσμού (και των φορολογικών εσόδων), η Lieksa δεν μπορεί να 

υποστηρίξει ορισμένες υπηρεσίες, ειδικά σε αραιοκατοικημένες απομακρυσμένες 

τοποθεσίες. Οι περικοπές μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες για τους ηλικιωμένους που 

λαμβάνουν φροντίδα αλλά και για τη φροντίδα παιδιών, καθώς και για τους κατοίκους που 

δεν οδηγούν ή δεν διαθέτουν αυτοκίνητο. Σύμφωνα με έναν κάτοικο,  

 

«Ο δήμος προσπαθεί να αναγκάσει αυτούς τους ανθρώπους να μετακινηθούν σε 

αστικά κέντρα». Ωστόσο, οι κάτοικοι της πόλης Lieksa δεν είναι σε πολύ καλύτερη 

θέση. 

 

Παρόλο που η Lieksa προσφέρει όλες τις βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 

εκπαίδευσης, η ανάγκη του να ταξιδέψεις μακριά για αυτές τις ανάγκες πιέζει και καταπονεί 

την ψυχική υγεία των ατόμων. Για μια μητέρα, η οδήγηση στο νοσοκομείο Joensuu ήταν μια 

τραυματική εμπειρία όταν το παιδί της αρρώστησε. Μια άλλη μητέρα παραπονέθηκε ότι ο 

συγκεντρωτισμός της παιδικής μέριμνας, απομονώνει τα παιδιά των μεταναστών από 

ευκαιρίες εκμάθησης της φινλανδικής γλώσσας.  

 

Σύμφωνα με την έκθεση RELOCAL, η Lieksa προσπαθεί να αντισταθμίσει τις περικοπές 

προσφέροντας εναλλακτικές υπηρεσίες. Παραδείγματα περιλαμβάνουν αναβάθμιση της 

σύνδεσης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές και υπηρεσίες κοινής χρήσης 

διαδρομών. Επίσης, αγοράστηκε ένα νέο λεωφορείο βιβλιοθήκη (τα λεωφορεία βιβλιοθήκες 

είναι κάτι κοινό στη Φινλανδία). Το λεωφορείο χρησιμοποιείται ως περιστασιακό κέντρο 

νεότητας. Επίσης, ο δήμος μπορεί να πληρώσει το μισθό του νηπιαγωγού, ακόμη και αν η 
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φροντίδα της παιδικής ηλικίας οργανώνεται ιδιωτικά. Ωστόσο, ένας ντόπιος κάτοικος 

παραπονέθηκε ότι αυτή είναι μια κακή εναλλακτική λύση, επειδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 

που στεγάζει το νηπιαγωγείο δεν αποζημιώνεται για τα έξοδα, εκτός από την αγορά 

τροφίμων. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος για την παροχή 

ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά. 

 

Παρά τις περικοπές υπηρεσιών, η Lieksa επωφελήθηκε από την αναδιοργάνωση της 

γειτονικής Juuka, η οποία προσαρμόζεται επίσης για να εξυπηρετήσει μια πολύ μικρότερη 

κοινότητα. Η Juuka έθεσε κάποιους τοπικούς μαθητές σε μια δύσκολη κατάσταση, 

κλείνοντας τα περιφερειακά σχολεία της. Αποδείχθηκε ότι ένα δημοτικό σχολείο στο Koli 

(Lieksa) βρίσκεται πιο βολικό για αυτούς τους περιφερειακούς μαθητές από το σχολείο στο 

αστικό κέντρο της Juuka. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά από τη Juuka παρακολουθούν τώρα τα 

μαθήματα του σχολείου στο Koli (έκθεση ESPON 2020). Η αντιμετώπιση περιφερειακών 

προκλήσεων σημαίνει περισσότερο περιφερειακό ανταγωνισμό. Η Lieksa ελπίζει να 

ενισχύσει τη θέση της, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές. Για παράδειγμα, ένα νέο σχολικό 

κτίριο και ένα νέο κέντρο υγείας κατασκευάζονται επί του παρόντος. 

 

Πρόσφατα, η διοίκηση της πόλης δέχθηκε επικριτικά σχόλια ότι ευνοεί τα συμφέροντα των 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η 

φτώχεια. Η εφημερίδα Lieksan Lehti αναφέρει μια άποψη ότι η Lieksa δεν πρόκειται να 

διορθώσει την αρνητική της εικόνα προσλαμβάνοντας εμπειρογνώμονες στον τομέα των 

δημοσίων σχέσεων. Αντ 'αυτού, η Lieksa πρέπει να επενδύσει στην οικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης των κατοίκων (Lieksan Lehti αρ. 69/2020). Αυτό το σχόλιο δείχνει αντίσταση 

ενάντια στην Στρατηγική Ανάπτυξης 2030. 

 

Παρόμοια κριτική κατά της διοίκησης εκφράστηκε από τους ερωτώμενους 5 και 9 οι οποίοι 

σχολίασαν ότι όσοι δεν ανήκουν σε ορισμένα δίκτυα μπορεί να δυσκολευτούν να βρουν 

υποστήριξη. Εξαιτίας αυτού, η Lieksa μπορεί να χάνει τις δυνατότητες που της προσφέρουν 

οι εξωτερικοί/ξένοι επιχειρηματίες. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν πολλές επιχειρηματικές 

επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από ξένους που απέτυχαν επειδή οι ιδιοκτήτες δεν μπόρεσαν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων. Απομένει να δούμε αν 

η Στρατηγική Ανάπτυξης 2030 αντιμετώπισε με επιτυχία το πρόβλημα της πρόσβασης σε 
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δίκτυα υποστήριξης σε δημοτικό επίπεδο. Αν και οι ειδικοί της έρευνας μας επιβεβαίωσαν 

ότι η επιτυχημένη δικτύωση είναι δυνατή, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. 

Άλλο: Μεγάλες αποστάσεις και τοποθεσία αδιέξοδο 
 

Οι μεγάλες αποστάσεις αποτελούν πρόβλημα στη 

Lieksa. Για πολλούς κατοίκους, οι μεγάλες 

μετακινήσεις είναι καθημερινή ανάγκη. Οι νέοι από 

αγροτικές περιοχές μερικές φορές πηγαίνουν με 

ποδήλατο στο σχολείο, το οποίο απέχει πολλά 

χιλιόμετρα. Φτάνοντας στην ηλικία των 16 ετών 

εμφανίζονται νέες δυνατότητες για τους νέους αφού 

είναι η ηλικία που κάποιος δικαιούται να οδηγήσει 

ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα. Ωστόσο, οι κάτοικοι σε αγροτικές περιοχές 

παραπονιούνται για την κακή κατάσταση ορισμένων αγροτικών δρόμων (βλ. Π.χ. Lieksan 

Lehti αρ. 66/2020). 

 

Το πλησιέστερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο είναι 

το Joensuu, στα 100 χιλιόμετρα μακριά. Το 

σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο της Lieksa, 

το Koli, απέχει 90 χιλιόμετρα από ξηράς. Το 

χειμώνα, υπάρχει ένας διατηρημένος δρόμος  7 

χιλιομέτρων από πάγο, αλλά το άνοιγμά του 

εξαρτάται από το πάχος του πάγου της λίμνης. Το καλοκαίρι, υπάρχει σύνδεση με φέρι 

μεταξύ Koli και Vuonislahti. Το 2020, μετά από πτώση της κίνησης, η Lieksa πούλησε το 

Pielinen Ferry και αγόρασε ένα μικρότερο πλοίο. Το 2019, λόγω του ανοίγματος ενός 

σταθμού εξυπηρέτησης, η Koli σημείωσε αύξηση της κίνησης ιδιωτικών σκαφών (Yle News 

από την Eastern Finland, χωρίς ημερομηνία3). 

 

Στη διαδικτυακή συζήτηση, οι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι η περιφερειακή τοποθεσία της 

Lieksa είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά το δυναμικό του δεν αξιοποιείται επαρκώς. 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=UB2NWCBf_mw 

Εικόνα 8 Σχολικά λεωφορεία έξω από το κεντρικό 
σχολείο της Lieksa. 

Εικόνα  7 Τοπικός δρόμος κοντά στη Vuonislahti, Lieksa. 

Αύγουστος 2020. 
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«Στη Lieksa δεν μπορούν να κάνουν μάρκετινγκ, είναι γεγονός. Ζούσα εκεί και 

τώρα επισκέπτομαι την πόλη για να δω τους συγγενείς μου. Είναι προφανές ότι 

δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν όλες αυτές τις ευκαιρίες» (χρήστης Reddit) 

 

Αυτό το κριτικό σχόλιο παρουσιάζει τη Lieksa ως ένα μέρος που θα μπορούσε να ωφεληθεί 

από την ανάπτυξη του τουρισμού, μόνο αν περισσότεροι τουρίστες μπορούσαν να μάθουν 

για τους όμορφους φυσικούς προορισμούς της Lieksa. Ένας άλλος χρήστης, επεσήμανε ότι 

οι αποστάσεις μεταξύ των τουριστικών προορισμών καθιστούν αυτά τα μέρη ελκυστικά για 

τους επισκέπτες. Αυτά τα σχόλια θέτουν το ζήτημα της υποδομής μεταφορών. Το 

δημοφιλέστερο όνειρο των τουριστών να αδρανοποιήσουν το χρόνο και το χώρο φέρνει 

μέρη, όπως η Lieksa, σε μια δύσκολη θέση, επειδή η Lieksa ενσαρκώνει αυτές τις δύο έννοιες.  

 

Η εγγύτητα των μεγάλων δρόμων μπορεί να είναι μια ευκαιρία για τις περιφερειακές 

περιοχές. Η λίμνη Pielinen κόβει την πόλη Lieksa από την εθνική οδό αρ. 6. Έτσι, οι ταξιδιώτες 

που δεν σχεδίαζαν να επισκεφθούν τη Lieksa είναι απίθανο να σταματήσουν εκεί 

αυθόρμητα. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της Lieksa είναι φυσικά απομονωμένο από το 

κύριο τουριστικό αξιοθέατο του, το Koli. Αν και το Koli είναι ένα ζωντανό και δημοφιλές 

θέρετρο, δεν προωθεί τον υπόλοιπο δήμο μεταξύ των επισκεπτών. 

 

Στο Nurmes, υπάρχει το Bomba House. Πολλοί πηγαίνουν εκεί επειδή υπάρχουν πολλά 

πράγματα που γίνονται. Το Koli ανήκει στη Lieksa, αλλά στην άλλη πλευρά της λίμνης 

Pielinen, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το Koli είναι μέρος της Lieksa. Η Lieksa 

χρειάζεται τη δική της διαφήμιση. (Συνέντευξη 5) 

 

Το θέμα της επιτυχούς προώθησης τέθηκε από πολλούς συμμετέχοντες. Πολλοί 

κάτοικοι πιστεύουν ότι το τουριστικό δυναμικό της Lieksa δεν προωθείται επαρκώς. 

Ωστόσο, η Lieksan Lehti αναφέρει ότι το 2020, τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της 

Lieksa δέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες από ό, τι το προηγούμενο έτος. Ειδικά, το 

Εθνικό Πάρκο Patvinsuo κέρδισε σε δημοτικότητα. Οι περισσότεροι από τους 155.400 

επισκέπτες στο Koli ήταν εγχώριοι τουρίστες από την πρωτεύουσα. Ο αριθμός των 

επισκεπτών σε διαφορετικές περιόδους του 2020 αντικατοπτρίζει τους περιορισμούς 



 

 93 

ταξιδίου που σχετίζονται με τον COVID-19 (Lieksan Lehti αρ. 71/2020). Έτσι, η πανδημία 

βοήθησε να προσελκύσει περισσότερους εγχώριους τουρίστες στη Lieksa. Απομένει να 

δούμε αν η πανδημία θα αφήσει μόνιμο θετικό αντίκτυπο στη δημοτικότητα της Lieksa. 

 

Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση  
 
Η διαδικασία αναπροσανατολισμού και αναδιάρθρωσης της διοίκησης και της 

διακυβέρνησης της πόλης, που ενσωματώνεται στην Στρατηγική Ανάπτυξης Lieksa 2030, έχει 

ως στόχο να παρέχει στην πόλη πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την υλοποίηση των δικών 

της στόχων τοπικής ανάπτυξης, οι οποίοι στοχεύουν ειδικά στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η διάσταση της χωρικής δικαιοσύνης στη Lieksa σχετίζεται 

κυρίως με τη διαφύλαξη της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας του δήμου ενάντια στο 

πλαίσιο του επιμερισμού της συνεχιζόμενης μείωσης των δημογραφικών στοιχείων, στην 

περιφερειακή τοποθεσία (κακή προσβασιμότητα) τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό 

πλαίσιο και στους μειωμένους χρηματοοικονομικούς πόρους. 

 

Συνολικά, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε συνειδητά τόσο ως παραλήπτης όσο και 

ως πρωτοπόρος των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε αυτό το μεταρρυθμιστικό 

περιβάλλον. Αυτή η λογική παρέμβασης, που εφαρμόζει μια σαφή επιχειρηματική 

προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη, έχει οδηγήσει σε συγκριτικά λιγότερη προσοχή στις 

πιθανές εισροές από οργανώσεις τριτογενή τομέα και της κοινωνίας των πολιτών 

γενικότερα. 

 

Γενικά, η Φινλανδία είχε έναν ενεργό τρίτο τομέα και η Lieksa δεν αποτελεί εξαίρεση σε 

αυτόν τον κανόνα. Έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη της ανάγκης εξισορρόπησης μεταξύ 

διοικητικής αποτελεσματικότητας και δημοκρατικής ανταπόκρισης. Παρ 'όλα αυτά, η 

μελετημένη «δράση» στη Lieksa βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση και πρέπει να δούμε 

αν η προληπτική ηγεσία μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή για την αντιμετώπιση των 

χωρικών αδικιών. 

 

Λόγω της μακράς παράδοσης της έρευνας στη Lieksa και ενός καλά ανεπτυγμένου δικτύου 

οργανισμών τριτογενούς τομέα, οι δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης είναι 
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καλές. Ζωντανοί οργανισμοί όπως ο Riveria (επαγγελματικό σχολείο), το Christian Institute 

of Lieksa, το Metka Community House και το Nuokkari Youth Club συγκεντρώνουν νέους και 

μπορεί να είναι ελκυστικοί συνεργάτες για μελλοντική συνεργασία. Επιπλέον, οι γυναίκες 

επιχειρηματίες και η εκκλησία έχουν ισχυρή θέση στην τοπική κοινότητα. Υπάρχουν επίσης 

ιδιωτικές επιχειρήσεις στο Koli που υποστηρίζουν την πνευματική ανάπτυξη και έναν τρόπο 

ζωής φιλικό προς το περιβάλλον. 

 

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα επικεντρώνονται στην εύρεση 

ευκαιριών εκπαίδευσης και στη σύνδεση υποψηφίων με εργοδότες μέσω της πρακτικής 

άσκησης. Αυτές οι δραστηριότητες είναι καλά αναπτυγμένες και διατίθενται μέσω 

διαφορετικών οργανισμών (βλ. Ενότητα για έξυπνες πρακτικές). Η επιχειρηματικότητα δεν 

προέκυψε ως εξέχον θέμα στις συνεντεύξεις. Ένας ερωτώμενος που σπουδάζει σε ένα 

πρόγραμμα της βιομηχανίας της φιλοξενίας επισήμανε ότι η Lieksa δεν είναι ένα ιδιαίτερα 

φιλικό περιβάλλον για να ξεκινήσει κανείς τη δική του επιχείρηση. Ωστόσο, οι γυναίκες 

επιχειρηματίες της Lieksa αναφέρθηκαν ως μια ζωντανή τοπική οργάνωση, αλλά η 

εκπρόσωπός τους δεν απάντησε στην πρόσκληση συμμετοχής σε αυτήν την έρευνα. 

 

Παραδείγματα έξυπνων πρακτικών 

 
Διαχείριση περιφερειών: Αναδιοργάνωση και συρρίκνωση 

 

Ο οργανισμός της τοπικής ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ως μια επιτυχημένη ιστορία. Ένα 

ζωτικό κλειδί για αλλαγή στη Lieksa ήταν ένας νεαρός δήμαρχος που έφερε ένα νέο 

ενεργητικό και δυναμικό στυλ διαχείρισης. Δεύτερο ζωτικό σημείο ήταν η απόφαση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης να εγκαταλείψει το υφιστάμενο περιφερειακό αναπτυξιακό ίδρυμα 

PIKE και να ιδρύσει το δικό του μη κερδοσκοπικό οργανισμό  "LIEKE". Ταυτόχρονα, και σε μια 

στροφή από τις επικρατούσες πρακτικές από πάνω προς τα κάτω, έχουν εισαχθεί 

συμμετοχικά στοιχεία, και περισσότερη διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Οι πρακτικές αυτές έχουν γίνει μέρος των 

συνηθειών της δημοτικής διαχείρισης. 

 

Οι πραγματικές λύσεις «συμμετοχής» αφορούσαν κυρίως τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

του 2030, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον νέο δήμαρχο. Οι λύσεις αφορούσαν για 
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παράδειγμα γύρους «εργαστηρίων» με ενδιαφερόμενους από διάφορους τομείς (κυρίως 

επιχειρήσεις) αλλά και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Το μεγάλο ερώτημα που 

παραμένει, ωστόσο, είναι αν η Lieksa μπορεί να βρει μια συνετή ισορροπία μεταξύ μιας 

σαφώς επιχειρηματικής προσέγγισης, της ανάγκης για γρήγορες και αποτελεσματικές 

αποφάσεις και της διευκόλυνσης της συμμετοχικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τις 

ανάγκες και τις ενέργειες της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η πρόκληση 

για την τοπική ανάπτυξη στην Ευρώπη και αλλού. 

 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Lieksa, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι στη Βόρεια Φινλανδία, 

αντιμετωπίζει μια κατάσταση περιφέρειας σε συνδυασμό με τη δημογραφική συρρίκνωση 

(οι δύο είναι αλληλένδετοι). Κάτι που κάνουν αυτοί οι δήμοι, ιδίως εκείνοι με τους 

αναφερθέντες «νέους δήμαρχους», είναι ότι συμμετέχουν τώρα αρκετά ενεργά, λαμβάνουν 

προσαρμοστικά μέτρα για τη συρρίκνωση, όπως το προβλεπόμενο σωστό μέγεθος των 

υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχουν. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, χτίζουν 

νέα σχολεία που είναι πολύ μικρά για την τρέχουσα κατάσταση αλλά έχουν το σωστό 

μέγεθος, ή ακόμη και πολύ μεγάλα, στο μέλλον. Αυτό δείχνει τη ρεαλιστική τους σκοπιά για 

τη μελλοντική ανάπτυξη (η δημογραφική συρρίκνωση θα συνεχιστεί με τη μορφή φυσικής 

μείωσης). Ωστόσο, για λόγους εικόνας και φήμης το κάνουν χωρίς να παραδεχτούν ανοιχτά 

ότι συρρικνώνονται οι δήμοι. 

Μάθημα που πρέπει να μάθουμε: οι περιφερειακές κοινότητες χρειάζονται μια αυστηρή 

πολιτική «χωρίς σπατάλη». Η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να πείσει 

τους κατοίκους ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται σωστά. 

 

Ενεργοποίηση μέσω της εκπαίδευσης 

Η πολιτική της Φινλανδίας για την υποστήριξη της πρόσβασης των ανθρώπων στη βασική 

εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση είναι ορατή στη Lieksa. Ο δήμος της Lieksa παρέχει 

δυνατότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι ενδιαφέρονται για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να σπουδάσουν κάπου αλλού, αλλά η αυξανόμενη 

δημοτικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σημαίνει ότι η μετεγκατάσταση σε αστικό 

κέντρο δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν επίσης προγράμματα για εκείνους 

που πρέπει να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ή για εκείνους που μαθαίνουν κάτι ως χόμπι. 
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Η επαγγελματική σχολή ‘’πολλών πανεπιστημίων’’ Riveria είναι γνωστή για τους 

εξαιρετικούς της δασκάλους, τη σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση και κερδίζει τακτικά 

βραβεία αριστείας. Ταυτόχρονα, το σχολείο εξυπηρετεί κυρίως μαθητές από γειτονικούς 

δήμους, αλλά και μαθητές από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Riveria δίνει προτεραιότητα στη 

μάθηση μέσω της πρακτικής. Τα μαθήματα οργανώνονται με ευέλικτο τρόπο για να 

καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε πρακτική 

άσκηση από την αρχή των σπουδών τους, γεγονός που δίνει τόσο στον μαθητή όσο και στον 

εργοδότη χρόνο να γνωριστούν μεταξύ τους. Ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει έναν 

διαφορετικό χώρο εργασίας εάν η πρώτη πρακτική άσκηση δεν λειτουργεί. Όπως σημειώνει 

η καθηγήτρια Olga Keränen, οι μαθητές που κάνουν καλή εντύπωση, συχνά τους 

προσφέρεται μόνιμη δουλειά αργότερα, αλλά πρέπει να εργαστούν σκληρά για αυτό.  

 

Εκτός από την κλασσική μάθηση, υπάρχουν και ιδρύματα στη Lieksa που υποστηρίζουν 

άτομα των οποίων η εκπαιδευτική πορεία είναι πιο περίπλοκη. Το Christian Institute of 

Lieksa, που βρίσκεται στο χωριό Kylänlahti, προσφέρει συμπληρωματική εκπαίδευση για 

όσους χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για το επόμενο βήμα στην 

εκπαίδευση. Το ίδρυμα δίνει έμφαση στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας. Το ίδρυμα 

παρέχει επίσης πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ενήλικες μαθητές με μεταναστευτικό ιστορικό. 

Οι μαθητές εξασκούν δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης και προετοιμάζονται για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχει ένα πρόγραμμα υποστήριξης για άτομα που 

κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Ένας δικαιούχος μπορεί να υποφέρει από προβλήματα 

ψυχικής υγείας, να έχει μαθησιακές δυσκολίες ή να έχει κάνει κακή επιλογή καριέρας 

νωρίτερα. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τα άτομα για τη διαδικασία 

των σπουδών, καθώς και να εξασκήσει τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες στην 

αναζήτηση εργασίας. 

Μάθημα που πρέπει να μάθετε: η υποστήριξη σταδιοδρομίας διευκολύνει τα άτομα να 

βρουν τη δική τους πορεία 

Κοινωνική ζωή: Κοινότητες και σύλλογοι  
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Η δημοτικότητα της δραστηριότητας τριτογενούς τομέα στη Φινλανδία, σημαίνει ότι 

υπάρχουν διαφορετικές κοινότητες υποστήριξης στην 

περιοχή. Οι οργανισμοί που δημιουργούν μέρη όπου 

μπορεί κανείς να περάσει χρόνο σε ένα φιλικό περιβάλλον 

έχουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής 

κοινότητας. 

 

Παρόλο που πολλά από αυτά τα μέρη στη Lieksa 

παρουσιάζονται ως ανοιχτά σε όλους, στην πράξη τείνουν 

να προσελκύουν συγκεκριμένες ομάδες. Παραδείγματα: 

Nuokkari Youth Café (μαθητές μέσης και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, διευθύνεται από την πόλη), Lieksan Tukipiste (ηλικιωμένοι και άνεργοι), 

Metka-talo (άτομα με μεταναστευτικό ιστορικό οποιασδήποτε ηλικίας) και Kirsi-talo 

(καλλιτεχνική κοινότητα για ανθρώπους με αναπηρίες). Πολλές από αυτές τις κοινότητες 

προσεγγίζουν ευάλωτες ομάδες και προσφέρουν πολύτιμες δραστηριότητες με χαμηλό 

κόστος ή χωρίς, αλλά το κύριο πράγμα είναι η δημιουργία ενός τόπου όπου οι άνθρωποι 

μπορούν να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Ορισμένες κοινότητες υποστήριξης συνεργάζονται 

με ερευνητές. Το Metka Community House, για παράδειγμα, βοήθησε στη δημιουργία ενός 

ετήσιου συνεδρίου σε όλη τη Φινλανδία για τη μειονότητα της Σομαλίας. 

 

Η δημιουργία σταθερών κοινοτικών οργανώσεων μπορεί να εμπλουτίσει τη ζωή στις 

περιφερειακές κοινότητες. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση 

σχεδιασμού για την υποστήριξη τέτοιων κοινοτήτων. Επίσης, πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή 

της διαφάνειας. Για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για 

να διασφαλιστεί η δίκαιη υποστήριξη των κοινοτήτων.  

Μάθημα που πρέπει να μάθετε: η ενότητα προστατεύει από την περιθωριοποίηση 

 

Περιφερειακή κουλτούρα: Λίγο είναι πολύ 

Συνολικά, η Lieksa φιλοξενεί πολλά παθιασμένα άτομα που προσπαθούν να προωθήσουν 

την ρητορική της ευκαιρίας. Ωστόσο, ορισμένες πρωτοβουλίες αποτυγχάνουν. Αρκετοί από 

τους ερωτηθέντες σημείωσαν ότι μπορεί κάποιος να οργανώσει πάντα περισσότερες 

δραστηριότητες, αλλά η προσέλκυση αρκετών ενδιαφερόντων είναι μια πρόκληση. Ο 

Εικόνα 9 Ανοικτό εργαστήριο ραπτικής στο 
Metka Community House 
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στόχος, λοιπόν, δεν είναι να επεκταθεί η προσφορά, αλλά να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 

όπου κάποιος έχει κίνητρο να επιδιώξει τα ενδιαφέροντά του. Ένα καλό παράδειγμα αυτής 

της προσέγγισης είναι το μηνιαίο Night Café που διοργανώνει το Κέντρο  Νεολαίας. Η 

εκδήλωση δεν διαθέτει πρόγραμμα. Αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες είναι οι ώρες 

λειτουργίας - το Κέντρο Νεολαίας παραμένει ανοιχτό αργά την Παρασκευή το βράδυ. Σε 

αντίθεση με τις θεματικές εκδηλώσεις, το Night Café προσελκύει πάντα πολλούς νέους και 

είναι η πιο δημοφιλής εκδήλωση του Nuokkari. Αυτό σημαίνει ότι μια κοινότητα δεν 

χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις ή οργανωτικές προσπάθειες για να αναπτυχθεί. 

 

Οι περιφέρειες είναι μέρη όπου η αποδοχή των περιορισμών μπορεί να είναι ευκολότερη 

από την καταπολέμησή τους. Το Porokylän Leipomo είναι ένα παράδειγμα ενός τοπικού 

εργοδότη που επεκτάθηκε επιτυχώς στην εθνική αγορά και εξειδικεύτηκε στα πλέον 

δημοφιλή προϊόντα χωρίς γλουτένη. Το αρτοποιείο προωθεί τον εαυτό του ως μια υπεύθυνη 

επιχείρηση που, για παράδειγμα, κατανοεί ηλικιωμένους πελάτες και προσφέρει δωρεάν 

προϊόντα σε όσους έχουν ανάγκη. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τους ντόπιους νέους (βλ. 

Https://porokylanleipomo.fi/fi/me/ ). Στον ιστότοπο της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος, 

Erik Kärki, παρέχει μια συμβουλή καριέρας για τους νέους. Ο κ. Kärki συμβουλεύει ότι 

κάποιος πρέπει να είναι ενεργός, αλλά δεν πρέπει να θέτει τον πήχη πολύ ψηλά. Το βίντεο 

δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου Ammattiura (Επαγγελματική καριέρα) με επικεφαλής 

τον Riveria και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Το βίντεο μπορεί να είναι 

αμφιλεγόμενο για ορισμένους, αλλά μπορεί επίσης να ερμηνευτεί ως έκκληση για 

ρεαλιστική δράση. Για να πετύχει κανείς στην περιφέρεια, πρέπει να είναι απόλυτα άνετος 

με αυτό, ώστε οι περιφερειακοί περιορισμοί να μην εμφανίζονται ως εμπόδια, αλλά να 

σχηματίζουν μια σαφή διαδρομή. Ωστόσο, αυτά τα μονοπάτια μπορεί να υπάρχουν μόνο 

επειδή εκείνοι που δημιούργησαν ευκαιρίες δεν είναι «πολίτες περιφερειακών περιοχών» 

οι ίδιοι. 

Μάθημα που πρέπει να μάθετε: η κατανόηση του πολιτισμού της περιφέρειας διευκολύνει 

την αναγνώριση ευκαιριών. 

 

Αναφορές και προτεινόμενη μελέτη: 

https://porokylanleipomo.fi/fi/me/
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Η αναφορά της Πολωνίας - Częstochowa 

Εισαγωγή 

 
Η περιοχή Częstochowa καλύπτει έκταση 6,182 km², το ύψος της είναι 77 km και το πλάτος 

127 km. Βρίσκεται στην Περιφέρεια Śląskie (Śląskie Voivodeship). 

 

Διαθέτει 17 πόλεις και κωμοπόλεις (Częstochowa - πρωτεύουσα της υποπεριοχής, Lubliniec, 

Myszków, Kłobuck, Kalety, Olesno, Pajęczno, Koniecpol, Blachownia, Gorzów Śląski, Praszka, 

Krzepice, Woźniki, Żarki, Koziegłowy, Dobrodzień) και 52 δήμους. 

 

Ο πληθυσμός είναι 779.600 άνθρωποι και 232.000 ζουν στην Czestochowa. Μετά τη 

μεταρρύθμιση της διοίκησης σε εθνικό επίπεδο το 1999, ο ρόλος της Czestochowa μειώθηκε 

μόνο σε αυτόν της επαρχιακής πόλη και ο ρόλος της και οι δυνατότητές της για ανάπτυξη 

μειώθηκαν. 

 

Ιστορικά, το Częstochowa ήταν μέρος της Πολωνίας από την αρχή του XII αιώνα. Είναι γνωστό 

στους Καθολικούς λόγω του ιερού της Μαύρης Μαντόνας με περισσότερους από 4 

εκατομμύρια προσκυνητές ετησίως. 

 

Częstochowa:  
  

 

«» Το Częstochowa βρίσκεται στο νότιο και κεντρικό 

τμήμα της Πολωνίας, κοντά στις διαδρομές Α1 και Α4 

με γρήγορη σύνδεση με τη μητρόπολη της Upper 

Silesia (Άνω Σιλεσίας)». 

 

 

Εικόνα της περιοχής Czestochowa. Πηγή Wikipedia. 
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Το Częstochowa είναι η 11η μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας από άποψη πληθυσμού, αλλά 

σε πολλές επιστημονικές έρευνες αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια λόγω της στενής 

γειτονικής μητρόπολης της Άνω Σιλεσίας στα νότια και της πόλης Łódź στα βόρεια. Τα 

τελευταία 20 χρόνια, αφού έχασε το ρόλο της ως πρωτεύουσα της περιοχής, ο πληθυσμός 

μειώθηκε ραγδαία.  

 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή Czestochowa δεν είναι πολύ καλές όσον αφορά 

τα δεδομένα από το GUS (Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής), καθώς η ανεργία στην περιοχή 

εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλή, ακόμη και στην περίοδο πριν από την κρίση του COVID-

19. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για νέους στην ηλικία των 25 ετών ακόμη και αν 

υπάρχουν 5 πανεπιστήμια στην περιοχή. Το GUS υποδεικνύει ότι για να αλλάξουν αυτές οι 

προοπτικές απαιτείται μόνο η στενή συνεργασία της πόλης Czestochowa και των άλλων 

κοινοτήτων στην περιοχή. 

 

Η περιφερειακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2019 από το Silesian Marshal Office 

δείχνει ότι οι νέοι είναι πιο φιλόδοξοι και θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους σε σύγκριση 

με τους γονείς τους. Έτσι μετά την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από 

αυτούς μετανάστευσαν στο εξωτερικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, τη 

Γερμανία και την Ιταλία. Τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται εσωτερική μετανάστευση σε 

μεγαλύτερες πόλεις όπως η Warsaw (Βαρσοβία), το Poznań (Πόζναν), το Wrocław 

(Βρότσλαβ) και το Łódź (Λοτζ), λέει η ίδια έρευνα. 

 

Οι Λόγοι για την Επιλογή αυτής της Περιφερειακής Περιοχής 

 
Επιλέξαμε αυτήν την περιοχή λόγω του γεγονότος ότι ζούμε στη μεγαλύτερη πόλη της 

περιοχής. Η ζωή των πάνω από 500.000 ανθρώπων που ζουν έξω από την κύρια πόλη 

συνδέεται στενά με αυτήν. Η περιοχή Czestochowa ξεκινά τη νέα της ανάπτυξη μετά από 

σχεδόν 20 χρόνια στασιμότητας λόγω της απώλειας του Voivodeship, του χαρακτηρισμού ως 

επαρχίας.  

 

Το Częstochowa είναι μια πόλη που βρίσκεται στο υψίπεδο Cracow-Cz -stochowa, στο δήμο 

της Silesia (Σιλεσίας). Η έκτασή του είναι 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υπάρχουν 232.318 
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άτομα που ζουν εκεί. Ο ποταμός Warta διασχίζει την πόλη. Το Częstochowa είναι διάσημο 

για το Ιερό Jasna Góra, στο οποίο περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι προσκυνούν κάθε 

χρόνο, αλλά αξίζει να δώσουμε προσοχή και στα άλλα πλεονεκτήματά του. Ως κέντρο της 

βιομηχανικής περιοχής του Częstochowa, διαθέτει υψηλό βαθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η 

κλασσική αστική διάταξη με κεντρική τοποθεσία στο κέντρο της πόλης, που περιβάλλεται 

από συστάδες κτιρίων κατοικιών από το νότο και το βόρειο τμήμα, παρέχει χωροταξία. 

Υπάρχουν πολλές καταπράσινες περιοχές, και οι πιο δημοφιλείς είναι ο παραλιακός δρόμος 

(promenade) Czesław Niemen και το πάρκο Forest Angels. Η πόλη διαθέτει εκτεταμένη 

κοινωνική υποδομή, που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 σχολεία σε διάφορα επίπεδα, 

8 πανεπιστήμια, 6 νοσοκομεία και ανεπτυγμένες αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

Το Częstochowa βρίσκεται σε έναν κόμβο μεταφοράς που αποτελείται από τρεις εθνικούς 

δρόμους, έναν ευρωπαϊκό δρόμο και πέντε επαρχιακούς δρόμους. Εκτελούνται επίσης 

δρομολόγια των τρένων PKP, των λεωφορείων PKS, καθώς και δημόσιες και προαστιακές 

μεταφορές. Στα πλεονέκτημα μπορεί να προστεθεί  η τοποθεσία της πόλης στη διαδρομή 

του κόμβου μεταφοράς, ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση στις 

περιφερειακές περιοχές (συγκεκριμένα στα πεδία της επιχειρηματικότητας 
και της απασχολησιμότητας) 
 

JOWES – ως κέντρο υλοποίησης κοινωνικής οικονομίας για όλη την περιοχή και ως κέντρο 

δια βίου μάθησης, έχει διοργανώσει πολλές δραστηριότητες ανάπτυξης. Για παράδειγμα το 

έργο Uczymy się wzajemnie το οποίο είναι αφιερωμένο στους μαθητές. Άλλο ένα 

παράδειγμα είναι το Inkubator Transfer Hub όπου άνθρωποι και οργανισμοί μπορούν να 

αιτηθούν για κοινωνικά έργα καινοτομίας. 

 

Πανεπιστήμιο του Częstochowa – ανάμεσα στα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει ως 

συντονιστής και εταίρος, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δραστηριότητες ανάπτυξης 

ικανοτήτων. Τα ακόλουθα έργα έχουν υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο της Czestochowa και 

δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων επίσης: 

− Διδασκαλία στα Πολωνικά - μαθήματα αφιερωμένα σε αλλοδαπούς που έρχονται 

στην Πολωνία για καλύτερη διαμονή, στην Czestochowa και στην περιοχή μας 

http://jowes.pl/aktualnosci/ii-edycja-projektu-uczmy-sie-wzajemnie-w-jowes
http://jowes.pl/aktualnosci/trwa-nabor-projektow-do-drugiej-edycji-inkubatora-transferhub
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− Πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας - ανώτερη εκπαίδευση με διαδικασία δια βίου μάθησης. 

Έχει πλέον αναπτυχθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα, και παρέχει όχι μόνο εκπαίδευση 

κατάλληλη για την ηλικία αλλά και κοινωνική ένταξη αυτής της ομάδας.  

Προκλήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία της νεολαίας 

 
Μέθοδοι και ερωτώμενοι  
 

Συλλέγουμε μια ποικιλία απαντήσεων που δημιουργούν διαφορετική οπτική για την περιοχή 

μας, την κατάστασή της και το μέλλον της στα μάτια των ερευνητών. Ρωτάμε άτομα από δύο 

διαφορετικές ομάδες: νέους που ζουν στην περιφέρεια και κάνουμε ερωτήσεις για το 

σήμερα και τις προοπτικές του να ζουν στις περιφέρειες, και η δεύτερη ομάδα ήταν άτομα 

που εργάζονται με νέους και άτομα που εργάζονται με νέους στις περιφέρειες, σχετικά με 

τις απόψεις τους για τη νεολαία που ζει στις περιφέρειες και τις προοπτικές που έχει. Τα 

ερωτηματολόγια ήταν διαφορετικά και για τις δύο ομάδες και επαρκή για τον στόχο της 

έρευνας. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ίδια και προσαρμόστηκε στους 

ερωτηθέντες, ώστε να είναι κατανοητή. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε ελεύθερες συνομιλίες 

σχετικά με τη γενική κατάσταση όπως ο καιρός, οι αγώνες ποδοσφαίρου, τα νέα τραγούδια 

και στη συνέχεια μέσα από μερικές προσωπικές ερωτήσεις ήρθαμε στις κύριες και αφού 

πρώτα είχαμε θέσει τις γενικές ερωτήσεις. Αυτό το πρωτόκολλο δημιούργησε πολύ άνετη 

ατμόσφαιρα και έφτιαξε μια αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ μας. Και οι δύο ομάδες επιλέχθηκαν 

πολύ προσεκτικά από ένα ευρύ φάσμα, για να διατηρηθεί η γεωγραφική, η φυλετική, η 

κοινωνική και η εκπαιδευτική ποικιλία. Οι συνεντεύξεις οργανώθηκαν με τη μέθοδο 

πρόσωπο με πρόσωπο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα προφίλ ατόμων που έδωσαν 

συνέντευξη: 

 

Ομάδα εστίασης #1 

1. Ο Κamil είναι ένας 22 ετών άντρας που ζει σε ένα μικρό χωριό ανατολικά από το 

Czestochowa. Εργάζεται στη βιομηχανία υποδημάτων και είναι ερασιτέχνης 

ποδοσφαιριστής. 

2. Η Aleksandra είναι μια 25 ετών γυναίκα που ζει σε ένα μικρό χωριό δυτικά από το 

Czestochowa. Τελείωσε τις σπουδές της (διαχείριση) και εργάζεται ως βοηθός αγορών, 

είναι αρχηγός μιας τοπικής οργάνωσης νέων 
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3. Ο Krzysztof είναι ένας 23 ετών άντρας που ζει σε ένα μικρό χωριό ανατολικά από το 

Czestochowa. Σπούδασε στο Czestochowa (πληροφορική) και είναι σχεδιαστής 

ιστοσελίδων 

4. Ο Piotr είναι ένας 28 ετών άντρας που ζει σε ένα μικρό χωριό στα ανατολικά από το 

Czestochowa. Τελείωσε τις σπουδές του (βιομηχανία χάλυβα) και εργάζεται ως 

πυροσβέστης και είναι επαγγελματίας αθλητής πολεμικών τεχνών 

5. Ο Łukasz είναι ένας 30 χρονών άντρας που ζει σε ένα μικρό χωριό στα βόρεια από το 

Czestochowa. Τελείωσε τις σπουδές του, εργάστηκε αρχικά ως έμπορος και τώρα έχει το 

δικό του κατάστημα με αθλητικό εξοπλισμό στο Czestochowa  

 

Ομάδα εστίασης #2 

1. Η Aneta είναι μια 35χρονη γυναίκα, που ζει σε ένα μικρό χωριό στα νότια του 

Czestochowa. Είναι κοινωνική λειτουργός που εργάζεται με νέους από την ομάδα ΝΕΕΤs. 

2. Ο Konrad είναι ένας 32χρονος άντρας, που ζει στο Czestochowa, αλλά μετακόμισε εκεί 

από ένα μικρό χωριό. Εργάστηκε ως σύμβουλος γεωργίας και τώρα εργάζεται σε ένα 

επαρχιακό γραφείο ως υπεύθυνος για την πολιτική για τη νεολαία 

3. Η Monika είναι μια γυναίκα 29 ετών, που ζει σε ένα μικρό χωριό ανατολικά από το 

Czestochowa. Σπούδασε στο Łódź, αλλά επέστρεψε και εργάστηκε σε οργανώσεις 

νεολαίας, έχει τη δική της επιχείρηση (φαρμακείο) και είναι εργαζόμενη με τη νεολαία 

σε μια οργάνωση για νέους 

4. Ο Patryk είναι ένας 31χρονος άντρας, που ζει σε ένα μικρό χωριό ανατολικά από το 

Czestochowa. Εργάστηκε για την τοπική κοινότητα και είναι τοπικός σύμβουλος και 

εργάζεται ως υπεύθυνος της νεολαίας 

5. Ο Ρόμπερτ είναι ένας 27χρονος άντρας, που ζούσε σε ένα μικρό χωριό και ήταν 

υπεύθυνος της τοπικής νεολαίας, τώρα ζει τώρα στο Czestochowa όπου εργάζεται στη 

χαλυβουργία αλλά υποστηρίζει την τοπική κοινότητα 

Απασχόληση 

 

Η απασχόληση είναι μία από τις βασικές προκλήσεις στην περιφέρεια του Czestochow, 

καθώς δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες που μπορούν να προσλάβουν νέους με 

προσόντα ή χωρίς. Το ανατολικό τμήμα της περιοχής ήταν τυπικά γεωργικό με πολύ μικρές 

φάρμες. Τώρα υπάρχουν μόνο κάποιες φάρμες με μεγαλύτερες εκτάσεις, επομένως αυτή η 
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κατάσταση προκάλεσε ανεργία. Ακόμα και όταν ο δείκτης ανεργίας σε ολόκληρη την 

Πολωνία ήταν πραγματικά χαμηλός (3,5%) στην περιοχή μας, ήταν σχεδόν 8%. Η Aleksandra 

έχει τελειώσει τις σπουδές της και σκέφτηκε ότι θα εργαστεί σε γραφείο του Czestochowa ή 

σε άλλη πόλη. Δυστυχώς έπρεπε να μείνει, για προσωπικούς λόγους και εργάζεται ως 

βοηθός αγορών, κάτι το οποίο την στεναχωρεί. Ο Łukasz επεσήμανε ότι η τυπική εκπαίδευση 

δεν δίνει ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά, έπρεπε να αλλάξει τον προσανατολισμό της 

δουλειάς του και να πάρει το ρίσκο να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, αλλά είναι αρκετά 

χαρούμενος. Ο Kamil συμφώνησε ότι, εάν δεν έχετε προσωπικές συνδέσεις ή υποστηρίζεστε 

από κάποιον, είναι πραγματικά δύσκολο να βρείτε ακόμα και μια αρχική  εργασία όπως έχει 

ο ίδιος. Ο Krzysztof είπε ότι αν έχετε πάθος και βάλετε πολύ σκληρή δουλειά σε αυτό, αυτό 

το πάθος μπορεί να είναι κερδοφόρο και είναι αρκετά εύκολο να βρείτε δουλειά. Ήθελε να 

γίνει ειδικός σε θέματα πληροφορικής, όταν ήταν 13 ετών, και τώρα εργάζεται ως ελεύθερος 

επαγγελματίας στο σχεδιασμό ιστοσελίδων με μη σταθερό μισθό, αλλά με κάποια ελευθερία 

που είναι σημαντική για αυτόν. Ο Piotr είπε ότι τελείωσε τη σχολή χαλυβουργίας για να 

εργαστεί σε εργοστάσιο χάλυβα στο Czestochowa όπως ο πατέρας του, αλλά το όνειρο του 

κατέρρευσε όταν το χαλυβουργείο απέλυσε σχεδόν το 80% των εργαζομένων. Είναι 

φιλόδοξος και παρακολούθησε αρκετά μαθήματα για να γίνει επαγγελματίας πυροσβέστης. 

 

Στη δεύτερη ομάδα εστίασης, αναφέρθηκαν προκλήσεις σχετικά με την απασχολησιμότητα 

από όλους τους ερωτηθέντες. Η Aneta είναι εργαζόμενη με τη νεολαία στην ομάδα με τις 

περισσότερες ανάγκες για υποστήριξη, που είναι οι ΝΕΕΤs. Ακόμα κι αν αυτή η ομάδα 

υποστηρίζεται πραγματικά στην ΕΕ, στην περιοχή μας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών δεν 

το είδαν στην εποχή της ευημερίας. Επομένως, δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας για 

κοινωνικούς λειτουργούς για την ομάδα ΝΕΕΤs, λόγω έλλειψης προϋπολογισμού στις 

κοινότητες. Ο Robert είπε ότι ως τοπικός υπεύθυνος της νεολαίας της υπαίθρου είχε πολλές 

δυσκολίες να διαχειριστεί και δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατόν να διατηρήσει οικονομικά τον 

εαυτό του και την οικογένειά του, οπότε έπρεπε να μετακομίσει στο Czestochowa και να 

εργαστεί εκεί. Πάει στο χωριό του ανά πάσα στιγμή για να υποστηρίξει τους νέους στην 

ανάπτυξή τους. Η Monika συμφώνησε με αυτό, καθώς μετά τις σπουδές στο Łódź, ήταν 

πεπεισμένη ότι η επιστροφή και η εργασία της στην οργάνωση των νέων θα είναι κερδοφόρα 

και χαρούμενη, καθώς υπήρχαν πολλά κεφάλαια για την αγροτική ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν 

ήταν, πράγμα που την απογοήτευσε. Ο Konrad ήταν υπεύθυνος να συμβουλεύει νέους 
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αγρότες σε ένα δημόσιο ίδρυμα και ήταν ένα καλό επάγγελμα, αλλά ο μισθός δεν ήταν καλός 

για να τον κρατήσει σε καλή οικονομική κατάσταση. Είχε την περιουσία και την υποστήριξη 

άλλων ανθρώπων και τώρα εργάζεται σε ένα γραφείο της επαρχίας. Ο Patryk παραδέχεται 

ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις κατάλληλη δουλειά στις περιφέρειες. Όταν εξελέγη ως 

τοπικός σύμβουλος έπρεπε να εγκαταλείψει τη δουλειά του στην τοπική κοινότητα και 

πέρασε από συνεντεύξεις χωρίς όμως επιτυχία.  

 

Κοινωνική ζωή και Παροχές πολιτισμού 

 

Οι ερωτηθέντες είπαν ότι η κοινωνική ζωή άλλαξε τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα οι 

πολιτιστικές προσφορές δεν είναι οι ίδιες με αυτές στην πόλη. Η κοινωνική ζωή που 

περιέγραψαν σχετίζεται με την εποχή. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού η 

κοινωνική ζωή είναι πραγματικά γεμάτη με πολλές δραστηριότητες αλλά κατά τη διάρκεια 

του φθινοπώρου και του χειμώνα υπάρχει έλλειψη δραστηριοτήτων. Εξαρτάται επίσης από 

τη δραστικότητα των τοπικών κοινοτήτων και τη δραστικότητα των ΜΚΟ. Οι άνδρες 

συγκεντρώνονται γύρω από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, την εθελοντική 

καταπολέμηση των πυρκαγιών και οι γυναίκες γύρω από τοπικές ΜΚΟ και αγροτικές λέσχες 

γυναικών. Τόνισαν ότι, λόγω της ταχείας ανάπτυξης του ποιοτικού διαδικτύου στις αγροτικές 

περιοχές, η κοινωνική ζωή έχει αλλάξει. Η φυσική συνάντηση άλλαξε σε διαδικτυακή 

συνάντηση και οι κοινές δραστηριότητες στο διαδίκτυο ως παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, 

το διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία της πρόσβασης σε μια ευρύτερη γκάμα επιλογών πολιτισμού 

όπως ταινίες, συναυλίες κ.λπ. Ο Kamil είπε ότι στο χωριό του οι νέοι είναι καλά οργανωμένοι 

και οργανώνουν κάποιες δραστηριότητες από μόνοι τους, όπως η κοινή παρακολούθηση 

ποδοσφαιρικών αγώνων.  

 

Η Aleksandra παραδέχτηκε ότι αν θέλει να συναντηθεί με τους φίλους και τους συναδέλφους 

της, πρέπει να πάει στο Czestochowa, μια διαδικασία η οποία διαρκεί 30-40 λεπτά, και λόγω 

έλλειψης δημόσιων συγκοινωνιών, είναι δύσκολο να επιστρέψουν στο σπίτι τα 

σαββατοκύριακα. Ο Piotr συμφώνησε με αυτό, μετά τη δουλειά έμεινε στο Czestochowa για 

να συναντηθεί με συναδέλφους και να μην επιστρέψει στο σπίτι, ενώ σκέφτεται να 

μετακομίσει στην Czestochowa επειδή ξοδεύει 1 ώρα στο αυτοκίνητο κάθε μέρα.  
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Όλοι τόνισαν ότι δεν υπάρχουν πολλά μπαρ ή καφετέριες στις περιφέρειες. Αν υπάρχουν, 

δεν είναι για νέους που συναντιούνται καθώς δεν διαθέτουν επαρκή μουσική και 

ατμόσφαιρα και είναι καλύτερο να οδηγήσεις ως την πόλη. Το Czestochowa δεν είναι μια 

μεγάλη πόλη, αλλά προσφέρει πολλά περισσότερα σε πολιτιστικές πτυχές της ζωής. Το 

γεγονός αυτό προσελκύει νέους με τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Δεν είναι πολλοί από 

αυτούς που τους αρέσει το θέατρο, η όπερα, ο χορός, εκτός από τα τυχερά παιχνίδια, τις 

ταινίες και τα αθλήματα. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η παχυσαρκία αυξάνεται στις 

αγροτικές περιοχές.  

 

Στην ομάδα εστίασης των εργαζομένων με τη νεολαία προέκυψαν παρόμοια αποτελέσματα. 

Η Aneta είπε ότι η ομάδα NEETs αυξήθηκε ραγδαία το προηγούμενο έτος στις αγροτικές 

περιοχές. Οι νέοι είναι πραγματικά απογοητευμένοι λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας 

και χωρίς πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές επιλογές, και αυτή η απογοήτευση αυξάνεται. 

Η μετάβαση στο Czestochowa είναι ένα μεγάλο ΄΄ταξίδι’’ καθώς διαρκεί 30 ή 50 λεπτά. Ο 

Robert συμφώνησε με αυτό. Μερικές φορές προτιμά να μείνει στο Czestochow όπου ζει 

τώρα, αντί να έρχεται στο χωριό καταγωγής και να εργάζεται με νέους. Ανέφερε ότι οι νέοι 

στις αγροτικές περιοχές είναι πιο δημιουργικοί από εκείνους που ζουν σε πόλεις. Ακόμα κι 

αν προτιμούν τα παιχνίδια, μεταφέρουν τους υπολογιστές σε κοινόχρηστα δωμάτια και 

παίζουν όλοι μαζί, όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και φυσικά. Αυτό είναι πολύ καλό 

παραδέχτηκε.   

 

Η Monika είπε ότι ακόμη και το Czestochowa δεν προσφέρει πολλά σε νέους. Λίγοι 

κινηματογράφοι, θέατρα και όχι πολλές συναυλίες, έτσι οι νέοι, επειδή μετακινούνται πιο 

εύκολα προτιμούν να πάνε στο Katowice, στη Warsaw ή στο Łódź για να αγγίξουν τη ζωή έξω 

από τις οθόνες. Ομολόγησε ότι κάνει το ίδιο τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο Patryk 

πιστεύει ότι η γενιά μετά από αυτούς θα είναι πιο συνηθισμένη στον ηλεκτρονικό τρόπο και 

η κοινωνική ζωή στον εικονικό κόσμο θα είναι κάτι το φυσικό. Ακόμα και γι 'αυτόν είναι κάτι 

φοβερό, καθώς του αρέσει να παίζει βιντεοπαιχνίδια, αλλά εκτός από αυτό του αρέσει να 

συναντά φίλους, να συνομιλεί μαζί τους και να χορεύει. Ο Konrad τόνισε ότι αυτό χρειάζεται 

διαμετρική αλλαγή της σκέψης των υπευθύνων χάραξης πολιτικών. Δεν ενδιαφέρονται πολύ 

για τις κοινωνικές και πολιτιστικές παροχές για τους νέους και κατά τη διάρκεια του ετήσιου 

σχεδιασμού των σχεδίων σκέφτονται μόνο για τα άτομα 50+ και η φωνή των νέων 
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εξακολουθεί να μην ακούγεται. Είπε ότι μπορούμε να δούμε ότι ακόμη και τα 

χρησιμοποιημένα κονδύλια της ΕΕ από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 

χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε οδικές υποδομές και όχι στη διεύρυνση της 

πολιτιστικής προσφοράς. 

 

Μελλοντική εξέλιξη και προοπτικές 

 
Οι συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας, όλοι τους, θα ήθελαν να ζουν σε περιφέρειες, αλλά 

υπό ορισμένες συνθήκες. Το πρώτο είναι φυσικά η απασχόληση. Ο Kamil είπε ότι θα ήθελε 

να μείνει στο χωριό του, αλλά να έχει την κατάλληλη δουλειά στην Czestochowa. Ανέφερε 

πολλές πτυχές της διαβίωσης στο χωριό που είναι καλύτερα από το να ζεις σε πόλεις. Ο 

Łukasz συμφώνησε με αυτό, καθώς τώρα ζει έτσι. Παραδέχτηκε ότι η πόλη φέρνει 

περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση ή ανάπτυξη ατομικής προσωπικής επιχείρησης, 

αλλά λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο με τους συναδέλφους του σε ένα γήπεδο που το έχουν 

δημιουργήσει μόνοι τους. Τόνισε επίσης ότι αγαπά να είναι κοντά στη φύση, ακόμη και αν 

δεν μυρίζει πολύ καλά μερικές φορές. Ο Krzysztof συμφώνησε με αυτό. Για αυτόν ήταν πολύ 

σημαντικό το internet υψηλής ταχύτητας για να μπορεί να δουλέψει από το σπίτι, έχοντας 

συναντήσεις στο διαδίκτυο με τους πελάτες του, αλλά ομολόγησε ότι το Czestochowa είναι 

μόλις 15 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Η Aleksandra είπε ότι είχε μεγάλα όνειρα για την 

καριέρα της και για τη μελλοντική της ζωή, αλλά άλλαξε 180 μοίρες. Ψάχνει για καλύτερη 

δουλειά και ομολόγησε ότι αν δεν υπήρχαν προσωπικά προβλήματα θα μετακόμιζε στην 

πόλη, καθώς δεν υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας στην περιοχή της. Φυσικά εκτιμά τις πτυχές 

της διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές αλλά με καλές δυνατότητες μεταφοράς προς τις 

πόλεις. Όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι τα χωριά τους άλλαξαν πολύ με τα κονδύλια της ΕΕ. 

Είναι πιο καθαρά και πιο όμορφα. Πολλά μέρη έχουν ανακαινιστεί ή χτιστεί τα τελευταία 15 

χρόνια και τα παιδιά έχουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης από ό, τι είχαν. 

 

Οι εργαζόμενοι με τη νεολαία είπαν σχεδόν το ίδιο με τους πρώτους ομιλητές. Όλοι τους θα 

ήθελαν να μείνουν και να ζήσουν στα χωριά τους λόγω της ησυχίας, των γειτόνων, και είπαν 

ότι τα χωριά έχουν αλλάξει και προσφέρουν περισσότερα. Αλλά εκτός από τις κοινωνικές 

πτυχές της ζωής υπάρχει και η επαγγελματική. Όπως είπε ο Robert, έπρεπε να μετακομίσει 

στην πόλη για να εργαστεί. Η οργάνωση της ζωής μεταξύ του χωριού όπου ζούσε και της 



 

 110 

πόλης όπου εργαζόταν δεν είναι εύκολη και αποφάσισε να μετακομίσει στην πόλη. Η Aneta 

είπε ότι είναι πραγματικά συνδεδεμένη με το χωριό της και γι 'αυτήν δεν ήταν δύσκολο και 

δεν θα ήταν δυνατόν να μετακινηθεί κάπου αλλού. Η Monika επιβεβαίωσε ότι μερικές φορές 

έχασε τους φίλους της από το Łódź ή το Częstochowa αλλά πιστεύει ότι οι αγροτικές περιοχές 

θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και, με καλές μεταφορικές επιλογές, είναι καλύτερο να 

ζεις στο χωριό. Ο Konrad συμφώνησε με αυτό. Τόνισε επίσης ότι η Πολωνία είναι η μόνη 

χώρα στην Ευρώπη με μεγαλύτερη μετανάστευση στο ιστορικό της όπου οι περισσότεροι 

άνθρωποι μετακινούνται σε αγροτικές περιοχές παρά σε αστικές. 

 

Ιστορίες επιτυχίας συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και πολιτών 
περιφερειακών περιοχών  

 
Υπάρχουν πολλές ιστορίες συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών και πόλεων, καθώς και 

μεταξύ οργανώσεων και περιφερειακών πολιτών. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζωτικής 

σημασίας για την περιοχή μας και απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων. 

Το πανεπιστήμιο του Czestochowa προσφέρει υψηλά μορφωμένους κατοίκους και άτομα με 

υψηλά προσόντα που χρειάζονται το δικό τους σχέδιο ανάπτυξης σταδιοδρομίας. 

Πιστεύουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται πολλοί από τους πόρους της περιοχής και πολλοί από 

αυτούς μπορούν να φέρουν την περιφέρειά μας σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Δυστυχώς, 

το GUS υποδεικνύει ότι τα επόμενα 20 χρόνια μόνο η Warsaw  θα είναι θετική στην 

μετανάστευση και οι άλλες περιοχές θα είναι αρνητικές, καθώς οι νέοι Πολωνοί θα 

μετακινηθούν προς το εξωτερικό. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και μερικά παραδείγματα 

που αναφέρονται παρακάτω απεικονίζουν αυτήν την αλλαγή. 

 

Παράδειγμα 1: Η Ένωση Δήμων και Επαρχιών της Βόρειας υποπεριφέρειας της Σιλεσικής 
Περιφέρειας (Municipalities and Provinces of the Northern Subregion of the Silesian 

Voivodeship) ιδρύθηκε το 2019 

 

Η ένωση είναι το αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα συνεργασίας 34 κοινοτήτων και κομητειών 

της βόρειας υποπεριφέρειας, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού, της 

εφαρμογής, του συντονισμού, της χρηματοδότησης, της παρακολούθησης και του 

διακανονισμού των περιφερειακών εδαφικών επενδύσεων της βόρειας υποπεριφέρειας στο 

πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της Σιλεσικής Περιφέρειας για 

την περίοδο 2014-2020. 
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Οι δραστηριότητες της ένωσης επικεντρώνονται στην υποστήριξη της υποπεριφερειακής 

ανάπτυξης και της συνεργασίας για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στις 

δημοσιονομικές προοπτικές για το 2021-2027, καθώς και στην προστασία των κοινών 

συμφερόντων και στη διάδοση της ιδέας των τοπικών και περιφερειακών αυτο- διοικήσεων. 

Αξίζει να προσθέσουμε ότι όλες οι αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας, ανεξάρτητα από τις 

πολιτικές διαφορές, έχουν δηλώσει την ένταξή τους στην Ένωση. 

 

Παράδειγμα 2: Ο Σύνδεσμος για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας της 
Βόρειας υποπεριφέρειας της Περιφέρειας Śląskie (Northern Subregion of the Śląskie 

Voivodship) 

 

Ιδρύθηκε στις 30 Αυγούστου του 2016, σε συνδυασμό με το υλοποιημένο έργο «Κατασκευή 

υποδομής πληροφορικής για την υποπεριοχή E - της Βόρειας περιφέρειας του 

Częstochowa». Στο πλαίσιο του έργου, οι υποδομές οπτικών ινών κατασκευάστηκαν σε 

μήκος περίπου 340 χλμ. Μαζί με: • 125 παθητικούς κόμβους διανομής και πρόσβασης • 33 

ενεργούς κόμβους • 33 δημόσια ασύρματα σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο στα γραφεία 

της κοινότητας, στο Poviat Elderships από τη βόρεια υποπεριφέρεια και στο υπο-

περιφερειακό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και Διανομής. Ένα από αυτά τα σημεία που 

βρίσκεται στο κτίριο του Poviat Eldership στο Częstochowa, επιτρέπει δωρεάν πρόσβαση στο 

internet μέσω Wi-Fi. Η ολοκληρωμένη υποδομή κάλυψε ένα σημαντικό μέρος της βόρειας 

υποπεριφέρειας με κύριο σώμα και δίκτυο διανομής, το οποίο επιτρέπει την παροχή και 

πρόσβαση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε περιοχές όπου δεν υπήρχε υποδομή ή ήταν 

δύσκολη η πρόσβαση. Στόχος του υλοποιηθέντος έργου είναι να παρέχει στους κατοίκους 

των κοινοτήτων Częstochowa, Kłobuck, Myszków, της πόλη Częstochowa και στις 

επιχειρήσεις και στα ιδρύματα που βρίσκονται στην επικράτειά τους, δυνατότητες και 

βελτίωση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω της ενσωματωμένης υποδομής 

πληροφορικής. Η διαδικασία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες υποδομές και 

πόρους και να δημιουργήσει νέους για το περιφερειακό ευρυζωνικό δίκτυο. Ο κύριος στόχος 

του Συλλόγου είναι να επιβλέπει και να διαχειρίζεται τις υποδομές των οπτικών ινών που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου, καθώς και να εμπνέει και να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες του 

Συλλόγου εστιάζονται επίσης στην απόκτηση και τη χρήση κεφαλαίων βοήθειας της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη 

των συλλογικών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της χρήσης σύγχρονων 

τεχνολογιών. Μέλη του συλλόγου είναι 33 μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως: η 

κοινότητα της πόλης Częstochowa, περιφέρειες/δήμοι: Częstochowa, Myszkowski και 

Kłobuck, και 29 κοινότητες από την περιοχή των προαναφερθέντων περιοχών. 

 

Παράδειγμα 3: Częstochowa-Olsztyn-Mstów-Żarki, ποδηλατόδρομος 

 

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τρεις δήμοι (συμπεριλαμβανομένης της πόλης Częstochowa) 

ανέλαβαν την υποχρέωση να δημιουργήσουν μια ποδηλατική σύνδεση που θα επιτρέπει την 

άνετη βόλτα των ποδηλατών. Η ανάπτυξη υποδομών για ποδήλατα, συστήματος ποδηλάτων 

πόλης και εφαρμογών για ποδηλάτες είναι επίσης ένα στοιχείο συνεργασίας και 

προγραμμάτων που υλοποιούνται από κοινού. Βοηθά στο άνοιγμα μικρών επιχειρήσεων και 

τοπικών υποδομών στο μήκος του μονοπατιού. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

 
Ευκαιρίες: 

1. Ζωή κοντά στη φύση και καλύτερη κοινωνικοποίηση 

2. Οι αγροτικές περιοχές αλλάζουν και εξακολουθούν να αλλάζουν 

Προκλήσεις: 

1. Περιορισμένη προσφορά εργασίας 

2. Μετανάστευση νέων στις πόλεις και στο εξωτερικό  

3. Ακόμα δεν υπάρχουν αξιόλογες πολιτιστικές παροχές 

4. Πολλοί συνάδελφοι και φίλοι μετακόμισαν στην πόλη 
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Η αναφορά της Ελλάδας – Λάρισα 

Εισαγωγή 

 

Λάρισα 

 

Με 162.591 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2011) η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα 

και η μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Είναι η τέταρτη πιο πυκνοκατοικημένη  

πόλη στην Ελλάδα. Είναι ένα κύριο γεωργικό κέντρο και ένας εθνικός κόμβος μεταφορών, 

όπου συνδέονται οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα με το λιμάνι του Βόλου και τις πόλεις της 

Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 

 

Η πόλη περιβάλλεται από πλήθος βουνών, όπως ο Όλυμπος (το ψηλότερο βουνό της 

Ελλάδας), την Όσα (ή ο Κίσσαβος), τα Όρη Καμβούνια, το Μαυροβούνι και άλλα, 

σχηματίζοντας ένα φυσικό φρούριο ορεινών όγκων. Εδώ, οι μικροκλιματικές συνθήκες 

δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον όπου μεγαλώνει η άγρια φύση.   

 

Το έδαφος της περιοχής είναι επίσης πολύ εύφορο: το βαμβάκι, τα φρούτα, τα λαχανικά, ο 

καπνός, το κρασί και το τσίπουρο είναι μόνο μερικά από τα διάσημα προϊόντα της 

Θεσσαλίας. 

Η ιστορία της πόλης είναι επίσης πλούσια με ποικίλα ιστορικά μνημεία, με το πρώτο αρχαίο 

θέατρο της Λάρισας να είναι το πιο εμβληματικό και το μοναδικό στα Βαλκάνια, αφού 

βρίσκεται κεντρικά σε αστικό ιστό και περιβάλλον4.  

 

Λάρισα:  

 
4 https://www.larissa.gov.gr/images/sidebars-images/i-poli-sidebar/LARISSA_TOURS-EXCURSIONS.pdf  

https://www.larissa.gov.gr/images/sidebars-images/i-poli-sidebar/LARISSA_TOURS-EXCURSIONS.pdf
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«Η Λάρισα κατέχει κεντρική θέση στη χώρα, καθώς 

βρίσκεται στον κύριο άξονα μεταφορών της 

Ελλάδας, που συνδέει την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη». 5 

 

 

 

Η εικόνα της Λάρισας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Λήψη από τη Wikipedia. 

 

Παρόλο που η Λάρισα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, σε σύγκριση με την Αθήνα, 

θεωρείται περιφέρεια και η επιλεγμένη ομάδα στόχος μας, οι νέοι ηλικίας 15-30 ετών 

(επίσης το κοινό στόχος του Erasmus Plus Youth) έχουν περιορισμένες και σημαντικά 

λιγότερες ευκαιρίες. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι νέοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα μικρό 

φάσμα επιλογών στις περιφερειακές πόλεις όσον αφορά την απασχόληση, τις πολιτιστικές 

και κοινωνικές δραστηριότητες. 

 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει ένα αρκετά εντατικό χάσμα όσον αφορά τις ευκαιρίες 

απασχόλησης, τους παρόχους εκπαίδευσης, τον αριθμό πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων 

κ.λπ. στη Λάρισα (πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας) σε σύγκριση με την 

πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα. Επίσημα στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε 

έρευνα που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) παρουσιάστηκαν το 2016, 

σχετικά με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.    

 

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας στο 24,9% σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά στη Θεσσαλία ήταν υψηλότερο από αυτό, φτάνοντας το 51,9% στις ομάδες 

των 15-24 ετών, με τους νέους να είναι τα μεγαλύτερα «θύματα» της κρίσης. Όσον αφορά 

τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους, η Λάρισα δεν 

διαθέτει Κέντρο Νεολαίας ή συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που να υλοποιούν 

 
5 https://www.larissa-dimos.gr/en/the-city  

https://www.larissa-dimos.gr/en/the-city
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δραστηριότητες αποκλειστικά για νέους σε σύγκριση με την πρωτεύουσα. Λαμβάνοντας 

υπόψη την τοποθεσία της Λάρισας στο κέντρο της Ελλάδας και σε συνδυασμό με τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας των νέων, απαιτείται αντιστροφή της βαρύτητας και αναζωογόνηση της 

περιοχής σε αυτόν τον τομέα. 

 

Οι Λόγοι για την Επιλογή αυτής της Περιφερειακής Περιοχής 

 
Η Λάρισα θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε μια νεανική και ζωντανή πόλη που θα 

μπορούσε να προσφέρει απασχόληση αλλά και πολιτιστικές και κοινωνικές ευκαιρίες στους 

νέους. Ο αγροτουρισμός και η νεανική γεωργία θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν 

ελκυστικό παράγοντα για τους νέους και τους πολίτες της Λάρισας, ώστε να παραμείνουν 

στην πόλη και να εργαστούν στον τομέα της γεωργίας έχοντας υπόψη ότι η περιοχή της 

Λάρισας έχει μια από τις μεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδας, την Θεσσαλική Πεδιάδα 

(Θεσσαλικός Κάμπος). Επίσης, από το 2015, η Λάρισα καλωσόρισε πολλούς πρόσφυγες, 

μεταξύ των οποίων και πολλούς νέους με περιορισμένες ευκαιρίες, και θα μπορούσε να 

μετατραπεί σε ένα πολυπολιτισμικό κέντρο της Κεντρικής Ελλάδας, εάν πραγματοποιηθεί η 

εφαρμογή ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης και στρατηγικής στην περιοχή. 

 

Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση στις 
περιφερειακές περιοχές (συγκεκριμένα στα πεδία της επιχειρηματικότητας 
και της απασχολησιμότητας) 
 

KAINOTOMIA – ως κέντρο δια βίου μάθησης έχει δημιουργήσει και εφαρμόσει πολλές 

δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, ως εταίρος σε ευρωπαϊκά έργα που συμμετείχε. Στο 

έργο PRIORITY για παράδειγμα, η KAINOTOMIA φιλοξένησε μια δραστηριότητα ανάπτυξης 

ικανοτήτων στις εγκαταστάσεις της στη Λάρισα. Άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης 

ικανοτήτων στις οποίες η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συμμετείχε ήταν στα πλαίσια άλλων Erasmus+ 

έργων, όπως το Dare ( Disable the Barriers) και το EduDrone. 

 

Θεσσαλικό πανεπιστήμιο –  στα έργα Erasmus + στα οποία συμμετέχει ως εταίρος, έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα 

έργα έχουν υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και ταυτόχρονα έγιναν και 

δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο τους: 

https://priority-project.eu/
https://kainotomia.com.gr/en/news/1st-capacity-building-activity-for-the-european-program-priority-promoting-open-resilient-inclusive-societies-for-youth/
https://kainotomia.com.gr/en/news/1st-capacity-building-activity-for-the-european-program-priority-promoting-open-resilient-inclusive-societies-for-youth/
https://kainotomia.com.gr/en/portfolio/dare-disable-the-barriers/
https://kainotomia.com.gr/en/portfolio/edudrone-drone-technology-training-to-boost-eu-entrepreneurship-and-industry-4-0-el/


 

 117 

− PATHWAYS «Συμμετοχή σε υγιείς χώρους εργασίας και στρατηγικές χωρίς 

αποκλεισμούς στον τομέα της εργασίας», 663474 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκτελεστικός 

Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA). 

− Προώθηση της ισότητας των φύλων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας: Δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης με προοπτική για το φύλο». 

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ II. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης.        

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (IED) –  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και 

επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα 

του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο σημαντικά και 

πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και το 

ERASMUS+. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων πραγματοποιούνται μέσα σε έργα 

όπως: 

− Gen-Z: Ανάπτυξη ικανοτήτων και ευκαιριών για επιχειρηματικότητα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

− Εικονικό εργαστήριο ανοιχτής καινοτομίας 

− Η ανάπτυξη και η καινοτομία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της 

εκμάθησης στο χώρο εργασίας. 

 

Προκλήσεις για τα Δημογραφικά Στοιχεία της Νεολαίας 

 
Μέθοδοι και ερωτώμενοι  
 

Προκειμένου να συγκεντρώσουμε μια ποικιλία απαντήσεων και να καταλήξουμε σε μια 

γενική και αντικειμενική άποψη της κατάστασης, δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές ομάδες 

εστίασης. Η πρώτη αποτελείται από νέους, που ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι 

παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής στην 

περιφέρεια. Η δεύτερη ήταν μια ομάδα εστίασης εργαζομένων με τη νεολαία, οι οποίοι 

μπορούσαν να μοιραστούν τις ιδιαίτερες περιστάσεις από μια τρίτη σκοπιά, δίνοντάς μας 

μια εικόνα για τις ανησυχίες που έχουν οι νέοι στην περιφέρεια. Για να ανακτήσουμε τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων, χρησιμοποιήσαμε προσεκτικά σχεδιασμένα 
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ερωτηματολόγια, τα οποία ήταν εύκολα κατανοητά, ενώ πυροδότησαν και καθοδήγησαν 

γόνιμους διαλόγους μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι ερωτηθέντες επιλέχθηκαν προσεκτικά, 

έχοντας διαφορετικό υπόβαθρο καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κοινωνικές 

καταστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη διαφορετικότητας μέσα στις ομάδες 

εστίασης και να αποκτηθεί μια ρεαλιστική επισκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, τα προφίλ των 

ερωτηθέντων είναι τα εξής:  

 

Ομάδα εστίασης #1 

1. Η Ελένη είναι μια 26χρονη γυναίκα που έζησε στη Λάρισα για 23 χρόνια. Είναι ιδιοκτήτρια μιας 

οικογενειακής επιχείρησης - ενός καταστήματος με προϊόντα κομμωτηρίου και τα τελευταία 3 

χρόνια μετακόμισε στο εξωτερικό για να σπουδάσει μόδα. 

2. Ο Θάνος είναι 27 ετών και ζει στη Λάρισα από τότε που γεννήθηκε. Είναι δικηγόρος, εργάζεται 

σε δημόσιο οργανισμό. 

3. Η Κωνσταντίνα είναι μια γυναίκα 26 ετών, που ζει στη Λάρισα για 22 χρόνια συνολικά. Εργάζεται 

ως καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφού έζησε σε πολλές διαφορετικές πόλεις 

στην Ελλάδα - ειδικά νησιά - επέστρεψε πρόσφατα στη Λάρισα, όπου ζει τα τελευταία 3 χρόνια. 

4. Ο Θοδωρής είναι ένας 30χρονος που γεννήθηκε στη Λάρισα και δεν έφυγε ποτέ. Είναι αγρότης, 

καλλιεργεί τα δικά του προϊόντα και τα πωλεί σε τοπικές αγορές. 

5. Η Κατερίνα είναι μια γυναίκα 25 ετών που γεννήθηκε στη Λάρισα, έφυγε για σπουδές αλλά 

επέστρεψε. Ζει στη Λάρισα για 3 χρόνια τώρα (21 χρόνια συνολικά) και επί του παρόντος 

εργάζεται ως διαχειρίστρια έργων σε μια εταιρεία.  

 

Ομάδα εστίασης #2 

1. Η Παρασκευή είναι μια 27χρονη γυναίκα, από τη Λάρισα, που εργάζεται σε ένα κοινοτικό 

κέντρο στη Θεσσαλονίκη, του οποίου οι δικαιούχοι είναι ως επί το πλείστον νεαρές γυναίκες 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την αποδοχή τους από τις κοινωνίες - ιδιαίτερα 

τις μικρές. 

2. Η Ιωάννα είναι μια 25χρονη γυναίκα, από τη Λάρισα, που εργάζεται σε μια οργάνωση νέων 

στην Αθήνα που συνεργάζεται με νέους που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

3. Ο Μάριος είναι ένας 23χρονος άνδρας από τη Λάρισα και εργάζεται περιστασιακά σε μια 

οργάνωση νέων στην Αθήνα. 
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4. Ο Στέφανος είναι ένας 35χρονος άντρας από τη Λάρισα που εργάζεται ως ψυχολόγος σε μια 

ΜΚΟ, το Ψυχολογικό Ινστιτούτο στη Λάρισα που παρέχει ατομική συμβουλευτική αλλά και 

επαγγελματικό προσανατολισμό και προσανατολισμό καριέρας. 

5. Η Δήμητρα είναι μια 26χρονη γυναίκα από τη Λάρισα. Είναι μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λάρισας και είναι συχνά εθελόντρια για τοπικές, 

δραστηριότητες νεολαίας. 

Απασχόληση 

 

Η απασχολησιμότητα στην περιφέρεια είναι μια από τις προκλήσεις που πιο συχνά 

αναφέρονται, και αμφότερες οι ομάδες εστίασης επιβεβαίωσαν αυτήν την υπόθεση. Στην 

πρώτη ομάδα εστίασης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι αντιμετώπισαν 

εμπόδια στην εύρεση εργασίας, ειδικά στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Η Κατερίνα 

επεσήμανε ότι έπρεπε να αλλάξει την επαγγελματική της πορεία και να εγκαταλείψει τις 

απόψεις της για εργασία σε ένα πεδίο που σχετίζεται με τις σπουδές της, καθώς δεν μπόρεσε 

να βρει δουλειά στη Λάρισα. Είπε ότι ήταν μια επιλογή που τη στενοχώρησε, αλλά δεν είχε 

άλλη. Ο Θάνος συμφώνησε έντονα μαζί της, επισημαίνοντας ότι σε μια μικρή πόλη όπως η 

Λάρισα οι ευκαιρίες είναι τόσο περιορισμένες που ακόμη και αν βρείτε δουλειά, πιθανότατα 

θα έχετε χαμηλή αμοιβή. Σε αυτό το σημείο, μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, 

παραδεχόμενος ότι όταν ήταν ασκούμενος δικηγόρος, δεν αμειβόταν για 18 μήνες και 

έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Ωστόσο, είπε ότι ανήκει στους αρκετά 

τυχερούς, καθώς κατάφερε πρόσφατα να βρει μια καλά αμειβόμενη δουλειά, σχετική με τις 

σπουδές του. Η Κωνσταντίνα, η οποία είναι καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

εξήγησε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ως εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα. Για χρόνια, 

ήταν άνεργη περιμένοντας να διοριστεί ως αναπληρώτρια. Έπρεπε να εργαστεί ως 

σερβιτόρα σε ένα γειτονικό καφέ, χτίζοντας ταυτόχρονα ένα μικρό δίκτυο για να εργαστεί 

ως καθηγήτρια ιδιωτικά. Είπε ότι το γεγονός ότι εργάζεται χωρίς ασφάλιση, την κάνει να 

αισθάνεται πολύ ανασφαλής για το μέλλον της, ενώ τα χρήματα που βγάζει είναι κάθε άλλο 

παρά ικανοποιητικά. Η Ελένη δήλωσε ότι, παρόλο που αγαπούσε την πόλη της, αποφάσισε 

να μετακομίσει στο εξωτερικό για να σπουδάσει και να κυνηγήσει καλύτερες ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας. Ο Θοδωρής, ήταν ο μόνος που προσέφερε μια διαφορετική προσέγγιση στο 

τραπέζι των συζητήσεων. Είπε ότι η περιφέρεια είναι ιδανική για θέσεις εργασίας στον 

γεωργικό τομέα. Ως αγρότης, απολάμβανε πολλές ευκαιρίες: «το γεγονός ότι η Λάρισα είναι 



 

 120 

μια μικρή πόλη βοηθά να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα 

ισχυρό δίκτυο αγοράς, από προμηθευτές έως πελάτες». Ωστόσο, παραδέχτηκε επίσης ότι 

μερικές φορές αισθάνεται ανασφαλής καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται γρήγορα και το 

φαινόμενο της μαζικής παραγωγής μπορεί να υπονομεύσει το έργο του.  

 

Στη δεύτερη ομάδα εστίασης, αναφέρθηκαν προκλήσεις σχετικά με την απασχολησιμότητα 

από όλους τους ερωτηθέντες. Όλοι παραδέχτηκαν ότι η εργασία ως εργαζόμενος με τη 

νεολαία στην περιφέρεια είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τόσο η Ιωάννα όσο και ο Μάριος 

δήλωσαν ότι, καθώς δεν υπάρχουν κέντρα νεολαίας στη Λάρισα, πρέπει να εργαστούν εξ 

αποστάσεως για οργανώσεις νέων στην Αθήνα και πρέπει να ταξιδεύουν συνεχώς μεταξύ 

των δύο πόλεων. Η Παρασκευή επιβεβαίωσε την κατάσταση, ισχυριζόμενη ότι αυτός ήταν ο 

λόγος που μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν είχε καμία ευκαιρία να εργαστεί ως 

εργαζόμενη με τη νεολαία στη Λάρισα. Σε αυτό το σημείο, ο Μάριος πρόσθεσε ότι, πριν από 

λίγα χρόνια, προσπάθησε να μιλήσει με τον δήμαρχο για την έλλειψη κέντρων νεολαίας, 

αλλά παρόλο που έλαβε θετική απάντηση, τίποτα δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Η 

Δήμητρα, είπε ότι το ζήτημα τέθηκε πρόσφατα και από αυτήν και ορισμένα άλλα μέλη του 

Συμβουλίου Νεολαίας του δήμου, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό ελάττωμα της 

πόλης. Είπε ότι παρόλο που είναι πολύ πρόθυμη να γίνει εργαζόμενη στη νεολαία, δεν 

μπορεί να εντοπίσει ευκαιρίες στη Λάρισα, εκτός από τον εθελοντισμό. Ο Στέφανος, ο οποίος 

είναι ψυχολόγος σε μια ΜΚΟ, εξήγησε ότι η εύρεση αυτής της εργασίας ήταν σαφώς θέμα 

τύχης. Έψαχνε για δουλειά στη Λάρισα για 7 χρόνια, χωρίς να βρει τίποτα στον τομέα του 

ενδιαφέροντός του. Όπως παραδέχεται, υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες εύρεσης 

εργασίας ως εργαζόμενος με τη νεολαία στη Λάρισα.  

 

Κοινωνική ζωή και Πολιτιστικές παροχές 

 

Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των μικρών πόλεων 

και μιας υγιούς κοινωνικής ζωής. Και οι πέντε συμφώνησαν ότι η διαμονή στη Λάρισα τους 

δίνει την ευκαιρία να έχουν όλους τους φίλους και την οικογένειά τους κοντά. Δεν 

χρειάζονται δύσκολη μεταφορά, ούτε πρέπει να περάσουν ώρες για να φτάσουν στον 

προορισμό τους για να κάνουν παρέα με τους φίλους τους. «Η Λάρισα δίνει τη δυνατότητα 

να πηγαίνεις παντού με τα πόδια ή με ποδήλατο και έτσι βοηθά τους ανθρώπους να 



 

 121 

διατηρήσουν ισχυρότερες σχέσεις», παρατήρησε ο Θοδωρής. Επομένως, είναι ευκολότερο 

να βρείτε και να διατηρήσετε επαφή με άτομα τα οποία ταιριάζετε. Η Κωνσταντίνα είπε ότι 

έχει φίλους με τους οποίους μοιράζεται κοινές νοοτροπίες, συνήθειες και ιδέες και όλοι 

υποστηρίζουν και κατανοούν ο ένας τον άλλον, καθώς βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η 

Κατερίνα παρατήρησε εύστοχα ότι, παρόλο που μια μικρή πόλη προσφέρει λιγότερες 

κοινωνικές επιλογές καθώς υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι για να αλληλεπιδράσουν και έτσι 

λιγότερη ποικιλία προσωπικοτήτων, είναι ιδανική για κοινωνικοποίηση καθώς μπορείτε να 

έχετε μια καθημερινή αλληλεπίδραση με αυτούς που πραγματικά ταιριάζετε: «σε μια 

μεγάλη πόλη μπορεί να έχετε ποσότητα, αλλά σε μια μικρή έχετε ποιότητα». Ωστόσο, λόγω 

της έλλειψης ευκαιριών σταδιοδρομίας, πολλοί νέοι φεύγουν και μετακινούνται σε 

μεγαλύτερες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι πολλοί από τους φίλους τους δεν ζουν πλέον στη Λάρισα και ακόμη και εκείνοι 

που ζουν, αναζητούν ευκαιρίες και πιθανότητες για να φύγουν.   

 

Η Ελένη, η οποία ζει μόνη της στο εξωτερικό, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να μην βλέπει τους 

φίλους της κάθε μέρα, όπως συνήθιζε. Η κοινωνική ζωή φαίνεται να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για όλους τους ερωτηθέντες σχετικά με την επιλογή τους να μείνουν στη 

Λάρισα. Όλοι παραδέχτηκαν ότι επέστρεψαν ή δεν έφυγαν ποτέ γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο 

να χωριστούν από τους φίλους και την οικογένειά τους. 

 

Το αίσθημα οικειότητας φαίνεται να είναι κοινή ανάγκη για όλα τα μέλη αυτής της ομάδας 

εστίασης. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα φαίνεται να έχει πολύ λίγες πολιτιστικές 

προσφορές. Ο Θάνος είπε ότι υπάρχουν κάποιες λέσχες κινηματογράφου και ποδοσφαίρου, 

αλλά υπάρχει έλλειψη πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Κωνσταντίνα είπε επίσης ότι δεν 

υπάρχουν θεατρικές σκηνές ή παραστάσεις, μέχρι το καλοκαίρι, όταν και η Λάρισα φιλοξενεί 

μερικές θεατρικές παραστάσεις. Ο Θοδωρής συμφώνησε σθεναρά μαζί της και δήλωσε ότι 

υπάρχουν κάποια φεστιβάλ που γίνονται στην πόλη, αλλά είναι κυρίως ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες: «η πόλη υστερεί σε σχέση με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από τις τοπικές αρχές». Η Κατερίνα συμφώνησε επίσης και πρόσθεσε ότι 

υπάρχει έλλειψη γκαλερί τέχνης και μουσικών σκηνών. Ακόμα και οι καφετέριες και τα μπαρ 

παίζουν έναν συγκεκριμένο τύπο μουσικής και δεν υπάρχει ποικιλία επιλογών. Η Ελένη 

επεσήμανε ότι βλέπει μια μεγάλη διαφορά τώρα που ζει στο εξωτερικό. Σε μια μεγάλη πόλη 
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όπως το Λονδίνο, οι επιλογές είναι αμέτρητες, από μουσεία και εκθέσεις τέχνης μέχρι 

μουσικές συναυλίες και φεστιβάλ τροφίμων. Όπως είπε: «Η Λάρισα μου πρόσφερε πολύ 

περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες».  

 

Στην ομάδα εστίασης των εργαζομένων με τη νεολαία προέκυψαν παρόμοια αποτελέσματα. 

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά 

με την κοινωνική ζωή στην περιφέρεια. Ο Μάριος ανέφερε ότι η διαμονή σε μια μικρή πόλη 

επιτρέπει το να συναντηθείς με τους δικούς σου ανθρώπους πολύ πιο εύκολα, αλλά έχει το 

μειονέκτημα ενός περιορισμένου δικτύου. Τις περισσότερες φορές, τείνετε να συνεχίζετε να 

κάνετε παρέα με άτομα που γνωρίζετε από τότε που ήσασταν νέοι, κάτι που είναι καλό, αλλά 

από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να συναντήσετε νέους ανθρώπους και να κάνετε νέους 

φίλους. Η Παρασκευή, διαφώνησε με τον Μάριο και είπε ότι αυτό είναι κάτι που της λείπει 

ως κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Όταν ζούσε στη Λάρισα, συνήθιζε να περνάει το χρόνο της 

με φίλους που είχαν πολύ ισχυρή σχέση, παρόλο που στη Θεσσαλονίκη έχει επίσης φίλους, 

δεν είναι το ίδιο: «Μερικές φορές πρέπει να συναντήσετε κάποιον που είναι πραγματικά 

κοντά σας, ένας φίλος που είναι σαν οικογένεια. Αυτά τα είδη σχέσεων είναι δυσκολότερα 

σε μεγάλες πόλεις.» είπε η Παρασκευή. Ο αντίκτυπος που έχει η κοινωνικοποίηση στη ζωή 

των συμμετεχόντων είναι και πάλι μεγάλος. Όλοι οι ερωτηθέντες είπαν ότι θα ήταν πολύ 

δύσκολο να αφήσουν πίσω τους, φίλους και οικογένεια, και να μετακινηθούν σε άλλη πόλη. 

Όπως ισχυρίζονται, είναι σημαντικό να επιστρέφετε από τη δουλειά και να αλληλεπιδράτε 

με άτομα που αισθάνεστε οικειότητα και εμπιστοσύνη και έχετε παρόμοια νοοτροπία. 

Διαφορετικά, η καθημερινή ζωή μπορεί να είναι χωρίς νόημα και θαμπή. Οι ερωτηθέντες της 

δεύτερης ομάδας εστίασης εξέφρασαν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τις πολιτιστικές 

επιλογές που παρέχει η πόλη.  

 

Όπως εξήγησαν οι Ιωάννα και Μάριος, υπάρχει πολύ περιορισμένη πολιτισμική 

αλληλεπίδραση στη Λάρισα. Αν και υπάρχουν ορισμένοι πολιτισμοί όπως Ρομά, Αλβανοί, 

Σύριοι, Πακιστανοί κ.λπ. τείνουν να περιθωριοποιούνται, δίνοντας την εντύπωση ότι η 

Λάρισα είναι μια ομογενοποιημένη πόλη από την άποψη του πολιτισμού - κάτι που δεν είναι 

αλήθεια. Είπαν ότι ζήτησαν από τις τοπικές αρχές να οργανώσουν κάποια φεστιβάλ για την 

προώθηση αυτών των πολιτισμών, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. Η Παρασκευή 

πρόσθεσε ότι, παρόλο που υπάρχει κάποια υποδομή, όπως το αρχαίο θέατρο ή οι πλατείες 
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και τα πάρκα, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρατηρείται 

πολύ μικρή κινητικότητα. Ο Στέφανος, είπε ότι αυτή η έλλειψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πόλη: «Από τη μία πλευρά, οι πολιτιστικές ταυτότητες της 

πόλης δεν αναμειγνύονται και έτσι η πόλη εξελίσσεται πολύ πιο αργά. Από την άλλη πλευρά, 

οι νέοι δεν απολαμβάνουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων διασκέδασης, οι οποίες είναι ένας 

πολύ σημαντικός παράγοντας για την ευημερία των κατοίκων».  

 

Μελλοντική εξέλιξη και προοπτικές 

 
Είναι ενδιαφέρον ότι, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες της πρώτης ομάδας εστίασης 

θα επιλέξουν να ζήσουν τη ζωή τους στη Λάρισα εάν είχαν αναπτυχθεί ορισμένες πτυχές, 

όπως η διαβίωση και η απασχόληση. Ο Θοδωρής είπε ότι αγαπά τη Λάρισα γιατί είναι μια 

ειρηνική πόλη με πολύ πράσινο: «Μπορώ να φανταστώ ότι ξεκινάω μια οικογένεια εδώ. Θα 

ήταν πολύ καλύτερο από το να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο». 

Σχεδόν ομόφωνα, άλλοι ερωτηθέντες συμφώνησαν. Ωστόσο, η Κατερίνα και η Ελένη 

διαφωνούσαν. Αν και η Λάρισα είναι μια όμορφη πόλη, είναι πολύ μικρή και με πολύ λίγες 

ευκαιρίες σχετικά με την απασχόληση. Η Κατερίνα είπε ότι επιδιώκει να φτάσει στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο σταδιοδρομίας και έτσι το να αφήσει τη Λάρισα είναι 

αναπόφευκτο. Η Ελένη έχει ήδη φύγει, δηλώνοντας ότι «τα όνειρά μου απαιτούν ένα 

μεγαλύτερο κέντρο με μια πιο ευρεία αγορά και κοινό». Όπως επεσήμανε η Ελένη, η 

απασχόληση είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε αυτό το σημείο, όλοι συμφώνησαν μαζί της. 

Όλοι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις ευκαιρίες εργασίας. Είναι 

σίγουρα ένας τομέας που πρέπει να αναπτυχθεί. Η υψηλότερη ποιότητα ζωής είναι μια 

σημαντική ανάγκη για όλους και, ως εκ τούτου, οι περιφερειακές πόλεις πρέπει να 

ενισχύσουν την οικονομία τους και να διεκδικήσουν ένα πιο ανταγωνιστικό σημείο στην 

αγορά. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. 

Η Ελένη είπε ότι υπάρχουν ορισμένες πηγές χρηματοδότησης, ο οποίες είναι τοπικές, 

περιφερειακές, ακόμη και ευρωπαϊκές. Ο Θοδωρής το επιβεβαίωσε λέγοντας ότι, με την 

κατάλληλη χρηματοδότηση, ο γεωργικός τομέας της Λάρισας θα μπορούσε να εξελιχθεί 

δραστικά. Εκτός από τη χρηματοδότηση, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι επίσης 

σημαντικές, προκειμένου να διατηρηθεί η πόλη ζωντανή και σε καλή λειτουργία. Οι 

ερωτηθέντες δήλωσαν ότι πρέπει να υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και 
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καλύτερες δημόσιες υποδομές όπως τα καθαρά πάρκα, οι περισσότερες διαδρομές 

ποδηλάτων κ.λπ.  

 

Οι ερωτηθέντες της δεύτερης ομάδας εστίασης δήλωσαν ότι το να ζεις στην περιφέρεια είναι 

δύσκολο και κανένας από αυτούς δεν είναι σίγουρος αν θέλει να ζήσει εδώ για πάντα. Ο 

Στέφανος πιστεύει ότι η Λάρισα είναι μια καλή πόλη για κάποιον που βρίσκεται στην περίοδο 

της συνταξιοδότησης. Αλλά αν κάποιος είναι νέος και θέλει να επιτύχει μεγαλύτερα 

πράγματα, η πόλη θα τον κρατήσει πίσω. Η Παρασκευή σημείωσε ότι δεν είναι μόνο η 

οικονομική πλευρά. Στη Λάρισα πολλοί άνθρωποι έχουν κλειστό μυαλό, καθώς δεν έφυγαν 

ποτέ από την πατρίδα τους. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί. Όλοι οι 

ερωτηθέντες συμφώνησαν μαζί της. «Γι 'αυτό οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι σημαντικές» 

είπε ο Στέφανος. Οι περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες θα βοηθούσαν τους 

ανθρώπους να εμπλουτίσουν και να εκσυγχρονίσουν τη νοοτροπία τους και ως εκ τούτου να 

εκσυγχρονίσουν επίσης και την πόλη. Η γραφειοκρατία είναι επίσης σημαντική, όπως είπε η 

Δήμητρα. Σε μικρές πόλεις, όπως η Λάρισα, οι ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν τόνους 

εμποδίων, όπως για παράδειγμα μια εκτεταμένη γραφειοκρατία και, ως εκ τούτου, τείνουν 

να αποκλείονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες και να ζουν - σχεδόν σαν σε γκέτο - στα 

περίχωρα της πόλης. «Πρέπει σίγουρα να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την 

προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της ένταξης στη Λάρισα.» η Δήμητρα δήλωσε. 

 

Ιστορίες επιτυχίας συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και πολιτών 
περιφερειακών περιοχών  

 
Η αειφορία θέτει το επίκεντρο στο μέλλον. Σημαίνει ότι το αντικείμενο ή η ενέργεια 

δημιουργεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ενώ δεν καταναλώνει πάρα 

πολλούς πόρους ή δεν προκαλεί ρύπανση. Ναι, όλες αυτές οι πτυχές καλύπτονται από αυτή 

τη λέξη. Σε σύγκριση με το «πράσινο» και το «φιλικό προς το περιβάλλον», η βιωσιμότητα 

έχει πολύ υψηλότερες προδιαγραφές. Η αειφορία περιλαμβάνει φιλικές προς το περιβάλλον 

δραστηριότητες και πράσινα προϊόντα, αλλά το πράσινο δεν σημαίνει απαραίτητα βιώσιμο. 

Για παράδειγμα, ένα προϊόν που κατασκευάζεται από ανανεώσιμες πηγές θεωρείται 

πράσινο, αλλά αν σε μια ανάλυση κύκλου ζωής αποδειχθεί ότι απαιτείται πολλή ενέργεια 

για την κατασκευή και την αποστολή σε εσάς και εάν δεν υπάρχει κατάλληλος τρόπος 
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απόρριψης του προϊόντος, τότε δεν θεωρείται βιώσιμο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν 

υπάρχουν πολλά στον κόσμο των καταναλωτικών προϊόντων που να είναι πραγματικά 

βιώσιμα. Μάλλον, ορισμένα προϊόντα είναι απλά πιο βιώσιμα σε σύγκριση με τις 

εναλλακτικές λύσεις. Από αυτή την άποψη, μία επιχείρηση στην περιφέρεια της Λάρισας, με 

το όνομα Grinco, πέτυχε αυτά τα υψηλά πρότυπα. 

 

Παράδειγμα 1: Grinco  

 

Η εταιρεία Grinco ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας από τους πρώτους παραγωγούς βιοντίζελ 

στην Ελλάδα. Είναι επίσης ο μοναδικός παραγωγός βιοντίζελ που χρησιμοποιεί 

χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι έως και 100% στην παραγωγή, μέσω της νέας γραμμής 

παραγωγής που δημιουργήθηκε, η οποία ασχολείται με την προετοιμασία διύλισης 

χρησιμοποιημένων λιπών λαδιών από το μαγείρεμα. Το κύριο προϊόν που παράγει η 

εταιρεία είναι, βιοντίζελ, ή μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) που είναι βιοδιασπώμενα, 

χωρίς θείο, και χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση του συμβατικού καυσίμου ντίζελ για 

την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Η χημική 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην παραγωγή βιοντίζελ ονομάζεται διεστεροποίηση. Το 

βιοντίζελ που παράγεται είναι σύμφωνο με το ΕΝ 14214: 2012 + Α1: 2014, ενώ όλες οι 

βιώσιμες ποσότητες είναι πιστοποιημένες από το Διεθνές Σύστημα Πιστοποίησης Αειφορίας 

& Άνθρακα. Η εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό από τις περισσότερες περιοχές της 

Λάρισας, ειδικά από χωριά και περιθωριοποιημένες περιοχές. 

 

Παράδειγμα 2: ΘΕΣγάλα  

 

Η Συνεταιριστική Εταιρεία ΘΕΣγάλα εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στους 

συνεργατικούς τρόπους εργασίας. Η διαπραγμάτευση των τιμών και η σύναψη συμβάσεων 

με τη βιομηχανία γάλακτος, εξ ονόματος των μελών της, είναι ο πρωταρχικός στόχος της 

ομάδας διαχείρισης της ΘΕΣγάλα. Πρωταρχικός στόχος είναι η συνολική παραγωγή να 

απορροφάται σε επίπεδο τιμών που αντιστοιχεί στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. 

Καθ 'όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις γαλακτοκομικές βιομηχανίες, ο 

συνεταιρισμός υποστηρίζεται πλήρως από μια ομάδα τεχνικών και νομικών συμβούλων. 

Κάθε συμφωνία εξασφαλίζεται με δεσμευτικές συμβάσεις που προστατεύουν τόσο τον 

Συνεταιρισμό όσο και τα μέλη-παραγωγούς. Η εν λόγω Συνεταιριστική Εταιρεία έχει 
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αναγνωριστεί και γίνει αποδεκτή ως πρωτοπόρος συνεταιρισμός, τόσο στην εγχώρια όσο και 

στην ξένη αγορά. Η καινοτόμος μέθοδος διανομής και παράδοσης γαλακτοκομικών 

προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ήταν το αποτέλεσμα της δέσμευσης για αριστεία και της 

έρευνας και ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων. Ο συνεταιρισμός 

ΘΕΣγάλα είναι αναγνωρισμένος ως παράδειγμα μιας εταιρείας που αναδύθηκε μέσα από 

μια εποχή ύφεσης και κρίσης, η οποία εισήγαγε ένα καινοτόμο και επαναστατικό 

επιχειρηματικό μοντέλο για τη διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας σε 

προσιτές τιμές, διαθέσιμα 24/7 στον τελικό καταναλωτή. 

 

Παράδειγμα 3: Mikel Coffee Company  

 

Η Mikel είναι μια πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων καφέ με έδρα τη Λάρισα. Σήμερα 

υπάρχουν πάνω από 240 καταστήματα σε 10 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βουλγαρία, 

Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Ρουμανία. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2008 στη Λάρισα και 

σημείωσε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2013, η Mikel είχε 60 

καταστήματα στην Ελλάδα. Το 2015, άνοιξε την πρώτη καφετέρια στο Λονδίνο και μετά 

ακολούθησαν πολλές άλλες, προκειμένου να επεκταθεί η Mikel διεθνώς.  

 

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν και οι 

μικρές πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα εμπόδια σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, είναι προφανές ότι, με σκληρή δουλειά, 

συνεργασία και πάθος, οι μεγάλες ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν ακόμη 

και σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 
 

Ευκαιρίες: 

1. Εύκολο το να κάνεις παρέα με φίλους 

2. Ικανότητα δημιουργίας ισχυρότερου δικτύου 

 

Προκλήσεις: 
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1. Περιορισμένες επιλογές σταδιοδρομίας για τους νέους 

2. Έλλειψη ευκαιριών εργασίας για τους εργαζομένους με τη νεολαία 

3. Ελάχιστες επιλογές σχετικά με πολιτιστικές / ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

4. Πολύ μικρή προώθηση άλλων πολιτισμών. 


