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Η έννοια της ανάπτυξης 

 Η ανάπτυξη μετρά το συνολικό προϊόν ως Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) και ως 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΓΠ).  

 Δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας.  

 Ο πλούτος ή η ευημερία δεν έχει διεισδύσει σε ολόκληρη την κοινωνία.  

 Δεν αποτυπώνεται η οικονομική δραστηριότητα που συντελείται σε επίπεδο 

νοικοκυριού, που στην ύπαιθρο μπορεί να είναι αυτόνομο. 

 Υπάρχει και το θέμα της αξιοπιστίας των στατιστικών μετρήσεων.  
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Η έννοια της ανάπτυξης 

 Η οικονομική ανάπτυξη έχει προσανατολισμό κυρίως υλικό (προϊόν, απασχόληση, 

εισόδημα, σύνθεση της παραγωγής κ.λπ.)  

 Η ανάπτυξη όμως πραγματεύεται τις αλλαγές της καταστάσεως του ανθρώπου.  

 Ο προσανατολισμός της ανάπτυξης είναι πολιτική υπόθεση και γίνεται με γνώμονα 

τους στόχους της πολιτικής εξουσίας.  

 Διευκρίνιση:  Στην παρούσα εργασία η ανάπτυξη αναφέρεται ως οικονομική 

ανάπτυξη με προσανατολισμό υλικό.  
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Η γεωργία στον Β. Έβρο 

 

 Η περιοχή του Έβρου είναι από τις πιο εύφορες της Ευρώπης (Κ. Γ. Κουρτίδης) 

 Ο Ευριπίδης αποκαλεί τον Έβρον αργυρορρύτην 

 Ο Όμηρος αποκαλεί τη Θράκη «εριβώλακα» (γονιμωτάτην) 

 «Τα χωρία του βασιλείου των Οδρυσών ήσαν γεμάτα από σίτον, οίνον και άλλα 

εφόδια και ότι τοιαύτα χωρία ήσαν πολλά και πυκνά, έχοντα όλα τα απαιτούμενα» 

(Ξενοφών)  
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Η γεωργία στον Β. Έβρο 

 

 Ο Βόρειος Έβρος περιλαμβάνει μία έκταση 2.020.000 στρεμμάτων από την περιοχή 

του Σουφλίου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα. 

 

  Διαθέτει δύο εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας στην πεδιάδα της Ορεστιάδας και 

στην πεδιάδα του ποταμού Άρδα. 
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Η εδαφοπονία Βορείου Έβρου 

 

Α/Α Μορφή εδαφοπονίας Έκταση (στρέμματα) Ποσοστό (%) 

1 Δάση 
442.034 21,88 

2 Μερικώς δασοσκεπείς 
99.865 4,94 

3 Αγροί - Καλλιέργειες 
1.411.460 69,87 

4 Γυμνές γόνιμες εκτάσεις 
60.035 2,97 

5 Γυμνές άγονες εκτάσεις 
6.588 0,34 

 

Σύνολο 2.020.000 100,00 

Πηγή: Δασαρχείο Διδυμοτείχου 
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Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Δήμου Ορεστιάδας (στοιχεία 1998) 

 

 

Α/Α Δημοτική Ενότητα Έκταση (στρεμ.) Παραγωγή (τόνοι) 

1 Κυπρίνου 109.971 49.259.140 

2 Νέας Βύσσας 146.478 168.282.820 

3 Τριγώνου 213.872 129.948.556 

4 Ορεστιάδας 197.294 129.444.225 

Σύνολο 667.615 476.934.741 
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Είδη φυτικής παραγωγής Δήμου Ορεστιάδας 

 Α/Α Είδος παραγωγής 

1 Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) 

2 Κριθάρι 

3 Σίκαλη 

4 Καλαμπόκι 

5 Βαμβάκι (ποτιστικό και ξηρικό) 

6 Ηλίανθος 

7 Τεύτλα 

8 Μηδική (Τριφύλλι) 

9 Πατάτες 

10 Σκόρδα 

11 Διάφορα 
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Χαρακτηριστικά της γεωργίας στον Β. Έβρο 

 

 Η γεωργία είναι στραμμένη στις αροτριείς καλλιέργειες (σιτηρά, τεύτλα, καλαμπόκι, 

βαμβάκι) με χαμηλές ανά στρέμμα εισοδηματικές αποδόσεις. 

 Τα περισσότερα από αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

ανταγωνιστικότητας είτε λόγω αλλαγής στους κανονισμούς της Ε.Ε., είτε λόγω 

δυσμενούς μεταβολής των όρων της αγοράς.  
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Χαρακτηριστικά της γεωργίας στον Β. Έβρο 

 

 Η στροφή της ΚΑΠ σε αναδιαρθρωτικά προγράμματα προϋποθέτουν δυναμικές 

πρωτοβουλίες και αλλαγές στις καλλιέργειες (Δημοσχάκης 2018).  

 Το κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα στον Έβρο θεωρείται ότι είναι συγκριτικά με το 

αγροτικό εισόδημα των υπολοίπων νομών από τα χαμηλότερα στη χώρα. 
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Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωργίας στον Β. Έβρο 

 

 Η στρατηγική θέση του νομού δίνει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων του σε 

ξένες αγορές.  

 Εάν αναπτυχθούν υποδομές και γίνει η διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ο 

νομός Έβρου θα καταστεί  κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου προς τη Βόρεια 

Ευρώπη και τα Βαλκάνια (Δημοσχάκης 2018). 
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Προϋποθέσεις μεταβολής της γεωργίας στον Β. Έβρο 

 

Αλλαγές στην τοπική αγροτική παραγωγή και οικονομία 

 1. Αναμόρφωση της αγροτικής παραγωγής βάσει των προτύπων της νέας ΚΑΠ.  

 2. Επιμόρφωση και εξέλιξη των αγροτών με παροχή κινήτρων, για να μεταβληθεί η 

τοπική αγροτική παραγωγή σε σύγχρονη και ανταγωνιστική.  

 3. Υποστηρικτικές υποδομές.  

        Βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και διαχείρισης υδάτινων  πόρων 

       Υπηρεσίες κατάρτισης των αγροτών.  

 

 
18/5/2019 14 www.kouzas.com - Χρ. Μπουγιουκλής 



Η παροχή υπηρεσιών στον Β. Έβρο 

 «Ο πολιτισμός αποτελεί για τη χώρα μας έναν ενεργό πλουτοπαραγωγικό πόρο, ένα 

ανεκτίμητο αναπτυξιακό κεφάλαιο που μέσα από κατάλληλα κίνητρα και πολιτικές 

μπορεί να συμβάλλει θεαματικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας» 

 Η δυναμική του πολιτιστικού και δημιουργικού αντιπροσωπεύει περίπου το 4,5% του 

ΑΕΠ της Ε. Ε. και σχεδόν το 4% της απασχόλησης που αντιστοιχεί σε 8,5 εκατ. 

θέσεις εργασίας (Κατσέλη 2016). 
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Η παροχή υπηρεσιών στον Β. Έβρο 

 Ο Βόρειος Έβρος αποτελεί την περίπτωση αυτή της εγκατάλειψης και της 

αδιαφορίας του κεντρικού κράτους για την αξιοποίηση των πλούσιων τουριστικών 

πόρων του και η τοπική κοινωνία αποδείχθηκε ακόμα πιο αδιάφορη από το κεντρικό 

κράτος μη διεκδικώντας από αυτό τις ανάλογες πρωτοβουλίες του (Μαλκίδης 2009).   
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Τα κληροδοτημένα πολιτιστικά αγαθά του Β. Έβρου 

 Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης (2ος αιώνας) 

 Αρχαιολογική εκπαιδευτική έκθεση Σπηλαίου. Έκθεση φωτογραφιών και εκμαγείων αρχαιολογικών 
ευρημάτων Βορείου Έβρου  (Δημοτικό Αναψυκτήριο Σπηλαίου Τριγώνου και νυν Ορεστιάδας) 

 Μουσείο Πέτρας Τριγώνου (Μύλος Πετρωτών) 

 Κάστρο Ορμενίου 

 Χώρος διεξαγωγής μάχης Ορμενίου (1371) 

 Μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου Παταγής (17ος αιώνας) 

 Μεταβυζαντινός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θεραπειού   

 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας 

 Αρχείο του  Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως, εντός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Ορεστιάδας 

 Εκθεσιακός χώρος γένους Καραθεοδωρή (Νέα Βύσσα) 

 Μητροπολιτικός ναός Αγίων Θεοδώρων Ορεστιάδας 

 Εκδηλώσεις Άρδα (Δήμος Ορεστιάδας 2017). 
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Τα κληροδοτημένα πολιτιστικά αγαθά του Β. Έβρου 

 Μπορεί να προσθέσει κάποιος σ’ αυτά και τοποθεσίες με φυσικό κάλλος, όπως: 

  Ο Πεντάλοφος με το Ευροθήραμα 

 Το Αναψυκτήριο της Νέας Βύσσας για κάτοψη της Αδριανουπόλεως και  

 Ίσως το φράγμα του Κυπρίνου  

(Χαμαλίδης 2015, Καρακούσης 1995). 
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Η δυναμική του θεώρηση του πολιτισμού (παραγωγή νέων μορφών) 

 

 «Η πρόκληση είναι να μεταστραφεί η τρέχουσα πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης 

από τη στατική (κληροδότηση) στη δυναμική προσέγγιση (παραγωγή νέων μορφών)»  

(Λαζαρέτου 2014). 

 Οι εμπνεύσεις των δημοτών είναι αυτές που θα δώσουν μορφή αξιοποίησης των 

«μύθων» του Ορφέα, της Ιφιγένειας ή του Ορέστη. 
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Η δυναμική του θεώρηση του πολιτισμού (παραγωγή νέων μορφών) 

 

Δημιουργία πολιτιστικών αγαθών με ενδεικτικά θέματα: 

  Δικτυακός τόπος με τους χορούς της Θράκης 

 Η ψηφιακή αναπαραγωγή μιας μάχης της περιοχής  

 Δικτυακός τόπος με τα θηράματα, τους τόπους της θήρας, καταλύματα, εδαφολογικές 

πληροφορίες και πληροφορίες πρόσβασης κ.λπ.  

(Κούζας 2017).  
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Συμπεράσματα  

 Απασχολούμενοι κατά κλάδο στον Δήμο Ορεστιάδας (2011)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 

3.348 496 1.412 217 595 160 3.590 762 443 1.634 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.657 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

1. Γεωργία 

2. Κατασκευές 

3. Εμπόριο 

4. Μεταφορές 

5. Εστίαση - Καταλύματα 

6. Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

7. Δημόσια Διοίκηση - Άμυνα 

8. Εκπαίδευση 

9. Υγεία - Κοινωνική μέριμνα 

10. Άλλοι κλάδοι 
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Συμπεράσματα  

 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους κλάδους της Γεωργίας και της Τέχνης - 

διασκέδασης – ψυχαγωγίας (2017)  
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Α/Α Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία Ποσά (εκατ. ευρώ) 

1 Γεωργία 
6.276 

2 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 7.162 
 

Συνολικό ΑΕΠ (πρόβλεψη 2017) 177.735 



Συμπεράσματα  

 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (2017) 
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Α/Α Επενδυτικά αγαθά Ποσά (εκατ. ευρώ) 

1 Αγροτικά προϊόντα 85 

2 Μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα 5.939 

3 Εξοπλισμός  μεταφορών 5.078 

4 Κατοικίες 1.028 

5 Άλλες κατασκευές 7.140 

6 Άλλα προϊόντα (τέχνη, διασκέδαση, ψυχαγωγία) 3.145 

Σύνολο 22.415 



Συμπεράσματα  

 Ποια περιοχή της χώρας μας καρπούται αυτή την αύξηση του κεφαλαίου;  

 Στοιχεία για τον Έβρο δεν υπάρχουν. 

 Είναι φανερό ότι στη γεωργία και στις υπηρεσίες είναι ανοικτός ο δρόμος για 

διατήρηση ή και αύξηση του κεφαλαίου. 
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Συμπεράσματα  

 Για να επιτευχθεί η διεκδίκηση στον σχηματισμό νέου ή επιπλέον κεφαλαίου από τα 

αγροτικά προϊόντα είναι εντελώς αυτονόητο ότι αυτά δεν πρέπει να διατίθενται ως 

ακατέργαστη πρώτη ύλη.  

 Η γεωργική παραγωγή πρέπει να συνδεθεί με την επεξεργασία και τυποποίηση των 

προϊόντων σε επίπεδο βιοτεχνικής μονάδας (συνεταιριστικής ή ιδιωτικής) ή 

ακόμη και οικογενειακής επιχείρησης.  
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Συμπεράσματα  

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αμφοτέρων αποτελούν:  

 Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Νέας Βύσσας» και  

 Η βιοτεχνία επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων «Άρδας Frost Α.Ε.» στα Κόμαρα.  
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Οι προοπτικές ανάπτυξης του Βορείου Έβρου τον 21ο αιώνα  
 

 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

 

 

  

 

 

 

 Ιωάννης Μ. Κούζας 

 Χρήστος Γ. Μπουγιουκλής 
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