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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όταν αποφασίσαµε να επιλέξουµε το θέµα της πτυχιακής µας εργασίας, δεν θέλαµε
αυτό να ήταν κάτι τυπικό, συνηθισµένο και κλισέ. Επιθυµία µας ήταν να δουλεύαµε ένα
θέµα δυναµικό που να αποτελεί από µόνο του βασικό στοιχείο εξέλιξης και προόδου µιας
κοινωνίας ανθρώπων. Συνειδητή µας επιλογή ήταν να επιλέξουµε το θέµα «Οι µεταβολές
στις οικονοµικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις στη γεωγραφική (διάρθρωση)
κατανοµή του πληθυσµού στο νοµό Πρέβεζας από το 1900 έως σήµερα», όπου είναι
διαχρονική έρευνα στην κοινωνία του νοµού Πρεβέζης µε κοινωνικοοικονοµικές
προεκτάσεις και αποτελέσµατα.
Στόχος µας και σκοπός απώτερος της ερευνητικής µας προσπάθειας, ήταν να µην
αποτελέσει µια τυπική διαδικασία συγγραφής µιας πτυχιακής εργασίας, που ουσιαστικά
κλείνει τον κύκλο σπουδών µας στο ίδρυµα, αλλά µια προσπάθεια προσφοράς στην
ανάπτυξη του νοµού µέσω των στοιχείων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που
συλλέξαµε και παρουσιάζουµε παρακάτω.
Με βάση τις αντικειµενικές δυσκολίες που συναντήσαµε, καταλήξαµε στο
συµπέρασµα ότι η πραγµατικότητα για το νοµό Πρεβέζης κρύβει πολλές ακόµη δυσκολίες.
∆εν πρέπει να αγνοήσει κανείς ότι τα στοιχεία και οι αστάθµητοι παράγοντες που
καθορίζουν τα δεδοµένα µεταβάλλονται συνεχώς και ανταποκρίνονται µονάχα για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, (π.χ. ένα χρόνο), όπου αξιολογούνται και προκύπτουν τα
αποτελέσµατα.
Η διαφοροποίηση αυτή, µπορεί να οφείλεται στους διαθέσιµους παραγωγικούς
συντελεστές, (γη, κεφάλαιο, πληθυσµός κτλ), που υπάρχουν στο γεωφυσικό χώρο του
νοµού, αλλά η ανάπτυξη προκύπτει από την κατά καιρούς επιχειρηµατικότητα, που έχουν
διαθέσιµη και επιδεικνύουν οι παράγοντες, οι επιχειρηµατίες και οι επενδυτές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Νοµός Πρεβέζης, είναι ένας από τους τέσσερις Νοµούς της Ηπείρου. Συνορεύει
προς βορρά µε τους Νοµούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ανατολικά µε τον Νοµό Άρτας
και νότια και δυτικά περιβρέχεται από τον Αµβρακικό Κόλπο και το ιόνιο Πέλαγος.
Έχει, συνολική έκταση 1.Ο36 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 59.356
κατοίκους (2001). Η έκταση του Νοµού Πρεβέζης αντιπροσωπεύει ποσοστό 10,6% της
εκτάσεως της Ηπείρου και 0,8 % της συνολικής εκτάσεως της Χώρας. Η κατανοµή της
εκτάσεως του νοµού διακρίνεται σε ορεινά 51,19%, ηµιορεινά 21,70% και σε πεδινά
27,11%.
Από τη συνολική έκταση του Νόµου το 27,2% είναι γεωργική γη (296.000
στρέµµατα)

το 52,70% βοσκότοποι (570.000 στρέµµατα), το 11,2% δάση (121.500

στρέµµατα) το 3,4% κατοικηµένοι, χώροι, (37,400 στρέµµατα) και το 5,5% άγονα (59.900
στρέµµατα). Ό πληθυσµός του Νόµου είναι κατά 70% και πλέον αγροτικός.
Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Πρέβεζα, µε πληθυσµό 17.724 κατοίκους (2001).
Η µέση πυκνότητα του Νόµου είναι 57 κάτοικοι, ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο έναντι 70
(περίπου) κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο της Χώρας.
∆ιοικητικώς, η Πρέβεζα, πριν την εφαρµογή του νόµου του Καποδίστρια
αποτελούνταν από µία Επαρχία (Νικοπόλεως και Πάργας), 4 ∆ήµους (Πρεβέζης, Πάργας,
Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού), 71 Κοινότητες και 148 Οικισµούς ενώ από το 1998 και
µετά (Καποδίστριας) αποτελείται από τους δήµους Πρέβεζας, Πάργας, Ανωγείου,
Φαναρίου, Ζαλόγγου, Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας, Λούρου (στους οποίους ανήκουν 71
κοινότητες) και την κοινότητα Κρανέας.
Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις της Πρέβεζας από τις πρωτεύουσες των άλλων δήµων
του νοµού είναι: Λούρος 27 χλµ., Φιλιππιάδα 46 χλµ., Κανάλι 15 χλµ., Καναλάκι 45 χλµ.,
Πάργα 62 χλµ., Θεσπρωτικό 40 χλµ., Ανωγείου 72 χλµ. Και από την κοινότητα Κρανιάς 43
χλµ., ενώ τέλος η Πρέβεζα απέχει από την Αθήνα 370 χλµ., από την Πάτρα 174 χλµ. και
από τα Ιωάννινα 107 χλµ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΙΣΤ0ΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Η Πρέβεζα από την ίδρυση της και µέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα ήταν ένας µικρός
οικισµός σε µια στρατηγική θέση. Την ιστορική αυτή πραγµατικότητα επιβεβαίωσαν µε τις
ανακοινώσεις των η Μ. Delilbasi, η οποία παρουσίασε τα φορολογικά στοιχεία του 16ου
αιώνα και ο Ισπανός Ι. Floristan, ο οποίος ανέφερε ότι το 1605 που επέδραµαν στην
Πρέβεζα οι Φλωρεντινοί, αυτή κατοικούταν από πενήντα χριστιανικές οικογένειες, από τις
οποίες µπορούσαν να φέρουν όπλα εκατό άτοµα, άλλοι κάτοικοι ήταν εκατό οικογένειες
µωαµεθανών19.
Μετά τους δύο βενετοτουρκικούς πολέµους (1684-1699 και 1714-1718), που µε τη
συνθήκη του Πασάροβιτς το 1718 πήραν την Πρέβεζα οριστικά οι Βενετοί και την
κράτησαν συνεχώς ογδόντα χρόνια (1718-1797), ήταν σχεδόν ακατοίκητη.
Ο Πρεβεζάνος ∆ηµάρατος γράφει: «κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών η
Πρέβεζα καταστράφηκε τελείως, απέµειναν δε εκ του πληθυσµού περί τάς εξήκοντα
οικογενείας, αϊ οποία εν έτει 1700 έκδίωχθεισαι υπό των Τούρκων µετέβησαν εις Λευκάδα
εις το αρχείο φυλάκειόν της οποίας και αναφέρονται ονοµαστικώς». Το 1730 ανέφερε ο κ.
Καρατζόγλου ότι είχε 1.800 κατοίκους. Επίσης αναφέρθηκε ότι όταν οι Βενετοί
παρέδωσαν την πόλη στους Γάλλους, κατά µία πηγή είχε 10.000 κατοίκους και κατά µία
άλλη 14.000.
Η άποψη η οποία αναφέρθηκε, ότι δηλαδή η αύξηση αυτή του πληθυσµού οφείλεται σε αυτούς οι οποίοι έφευγαν από τις τουρκοκρατούµενες περιοχές και ζητούσαν
καταφύγιο στην Πρέβεζα20, δεν είναι επαρκής, γιατί στη Λευκάδα η οποία ήταν,
«αρµατολού φωλιά» και στη Βόνιτσα δεν παρουσιάστηκε τέτοια πληθυσµιακή έκρηξη.
Ο πρώτος ελαιώνας φυτεύτηκε µετά το 1718 και είναι το µεγαλύτερο παραγωγικό
έργο που έγινε ποτέ στην περιοχή της Πρέβεζας. Σύγχρονα µε την ανάπτυξη του ελαιώνα,
µεγάλωνε και ο οικισµός και αναπτυσσόταν και η αλιεία. Στους οικονοµικούς πόρους που
19

Συµπ. Ιστορίας της Πρέβεζας, 22/24-9-89
Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξης της
Ελλάδος 1821 – 1971, τ. Β, Αθήνα 1975, σ. 426
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έδινε ο ελαιώνας και στην αλιεία στηρίχθηκε η οικονοµία του τόπου για πολλά χρόνια,
µέχρι το δεύτερο ήµισυ του περασµένου αιώνα, µε την εισαγωγή των βιοµηχανικών
προϊόντων στην Ήπειρο και την εξαγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων, αναπτύχθηκαν το
εµπόριο και η κίνηση του λιµανιού.
Άλλη παραγωγική τάξη και σοβαρός οικονοµικός πόρος δεν υπήρχε. Η ναυτιλία και
το εξωτερικό εµπόριο ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Οι Βενετοί, οι οποίοι χαρακτήριζαν το
εµπόριο τροφή και χυµό του κράτους των, «εµπόδιζαν τους Επτανησίους να αναπτύξουν τη
ναυτιλία»21. Μικρά σκάφη για κοντινές διαδροµές µε µικρή κίνηση (Βόνιτσα, Λευκάδα,
Πάργα), για τις οποίες οι Βενετοί δεν είχαν οι ίδιοι συµφέρον, ασφαλώς ήταν στα χέρια των
Ελλήνων.
Τα σύνορα µεταξύ Τουρκίας και της βενετικής κτήσης της Πρέβεζας άρχιζαν από
το ιχθυοτροφείο Μάζωµα, ακολουθούσαν στην περιοχή του ασυρµάτου τον Ο.Τ.Ε. τα
ρωµαϊκά τείχη, έφταναν στη θέση τον καπετάν ∆ήµου, που είναι στο κέντρο της συνοριακής γραµµής και από εκεί συνέχιζαν από τα Φισκουρια στο Ιόνιο. Από το µικρό τότε
οικισµό της Πρέβεζας, που περιοριζόταν στο τρίγωνο: σηµερινό Μητροπολιτικό Μέγαρο,
Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου και κάστρο της Μπούκας. Το ότι η περιοχή της
Νικόπολης ήταν τουρκική προκύπτει και από επιστολή του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και
Αρτης Παΐσιου, στη Μητρόπολη του οποίου υπαγόταν η περιοχή της Πρέβεζας, προς τον
έκτακτο Προβλεπτή της Λευκάδας, στην οποία υπαγόταν διοικητικά η Πρέβεζα.
Η Πρέβεζα τότε συναλλασσόταν κυρίως µε τα κοντινά Ιόνια νησιά, µε τη Βόνιτσα,
την Πάργα και από την ξηρά επικοινωνούσε µε το δυτικό τµήµα του νοµού, στο οποίο η
Βενετία είχε επιρροή, γιατί µε τη συνθήκη του Πασάροβιτς (1718) απαγορευόταν στους
Τούρκους να πλέουν στις ακτές της Ηπείρου. Το ανατολικό τµήµα του σηµερινού νοµού
συναλλασσόταν µε την Άρτα22, η οποία τότε ήταν µεγάλο εµπορικό κέντρο και η έδρα των
τουρκικών Αρχών.
Πολλοί έσπευσαν να έλθουν στην Πρέβεζα, γιατί η παραµονή τους στα τουρκοκρατούµενα χωριά ήταν επικίνδυνη για αυτούς και συγχρόνως διανοιγόταν η προοπτική
καλύτερης οικονοµικής αποκαταστάσεως τους. Αρκετοί ήλθαν και από τις πρώην κτήσεις
της Βενετίας στην Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι Βενετοί παραχώρησαν δωρεάν χέρσες
εκτάσεις σε όλους αυτούς µε την υποχρέωση να τις µετατρέψουν σε καλλιεργήσιµες και να
φυτεύσουν ελαιόδενδρα, τα οποία και επιδοτούσαν.
21

Έκδοση «Ιστορία Ελληνικού Έθνους» σελ. 227, τοµ. Ι και σελ. 226, τοµ. ΙΑ
Βαγγέλης Γρ. Αυδίκος, «Πρέβεζα 1945 – 1990 Όψεις της µεταβολής µιας
επαρχιακής πόλης Λαογραφική Εξέταση», Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική
Σχολή (∆ιδακτορική διατριβή), Πρέβεζα 1991, σ, 219
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Η βενετοκρατούµενη περιοχή της Πρέβεζας είχε έκταση περίπου 25.000 στρεµµάτων και ήταν η µισή από την έκταση του µετά το 1912 δήµου της Πρέβεζας, από τον οποίο
αργότερα αποσπάστηκαν ο Μύτικας, το Μιχαλίτσι και η Σµυρτούλα. Η µορφή που πήρε η
περιοχή αυτή τα χρόνια εκείνα διατηρήθηκε µέχρι την απελευθέρωση της από τους
Τούρκους το 1912 και µε πολύ µικρές αλλαγές παρέµεινε µέχρι τη δεκαετία του 1950.
Η χρήση της γης, όπως σχεδιάστηκε και διαµορφώθηκε από τους Βενετούς, οι
οποίοι είχαν µια χιλιόχρονη διοικητική πείρα και µεγάλες οργανωτικές ικανότητες, ήταν
άριστη και έτσι δηµιουργήθηκαν οι οικονοµικοί πόροι ώστε ο µικρός οικισµός να
αναπτυχθεί σε πόλη. Ζωντανό παράδειγµα είναι ότι η κοινότητα Καναλιού µε πιο οµαλή
έκταση 25.000 στρεµµάτων και πλήρη γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση µετά τις
απαλλοτριώσεις, δεν κατόρθωσε να φτάσει ποτέ τους 1.000 κατοίκους, όπως και τα τρία
µαζί µικρά χωριά που προαναφέραµε.
Μετά την απελευθέρωση το 191223 µπήκαν στην αγορά της Πρέβεζας τα προϊόντα
της Πελοποννήσου και της Λευκάδας και σταµάτησε η καλλιέργεια των αµπελιών στο
Καλαµίτσι. Παράλληλα µε τα αµπέλια καλλιεργούσαν πολλές συκιές, όχι µόνο γιατί ήταν
ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες του χειµώνα αλλά και γιατί λόγω των ανέµων δε
σκουλήκιαζαν τα σύκα. Επίσης δεν ευδοκιµούσαν τα ελαιόδενδρα στις θέσεις Σκαµνούλα
και Μπάλτες γιατί τα εδάφη ήταν από βάρκα µέχρι και ελώδη. Η έκταση αυτή είναι
µεγαλύτερη από 3.000 στρέµµατα.
Στον εκτεταµένο χώρο από τη θέση καπετάν ∆ήµου µέχρι το Νεοχώρι, δηλαδή στις
περιοχές Ποδόγυρος, Ανάληψη, Πετρίτσια και Ταράνα, υπήρχαν βοσκότοποι και προµήθευαν το αστικό κέντρο µε κτηνοτροφικά προϊόντα. Επειδή τα εδάφη ήταν φτωχά, µια
προβατίνα ήθελε για να ζήσει περίπου τρία στρέµµατα ενώ στη Λάµαρη ήθελε µόνο ένα.
Τα εδάφη από τους Λάκκους µέχρι την Αγία Τριάδα, όπως και τα βουνά του Αγίου Θωµά
και της Λασκάρας, είχαν ελάχιστη αξία ως βοσκότοποι. Σε όλες αυτές τις περιοχές, από
Μπάλτες µέχρι Λάσκαρα, προ του πολέµου βοσκούσαν 4.000 πρόβατα, από τα οποία
παραγωγικά (γαλάρια) ήταν 2.500 και έδιναν στην κατανάλωση 60.000 οκάδες γάλα, 3.000
οκάδες µαλλί και 2.500 αρνιά και παλαιά πρόβατα, απαραίτητα για τις ανάγκες της πόλης.
Από τα παραπάνω προκύπτει γιατί η αξία της γης ήταν µικρή µέχρι πρόσφατα24.
Εκτός από τη γεωργό κτηνοτροφική παραγωγή του τόπου η ανάπτυξη του οικισµού
προκάλεσε την ανάγκη να αναπτυχθεί η αλιεία του Αµβρακικού, η οποία µέχρι τότε ήταν
23

Νίκου Καράµπελα, Η απελευθέρωση της Πρέβεζας 21 Οκτωβρίου 1912,
Εκδόσεις Συλλογές, Αθήνα 1992, σελ. 93
24
∆ιεύθυνση γεωργίας νοµού Πρέβεζας.
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σχεδόν ανύπαρκτη. Οι Βενετοί έφεραν από το νησί Μπουράνο της Βενετίας ψαράδες µε τις
πιο σύγχρονες τέχνες της εποχής εκείνης, οι οποίοι έµαθαν τους ντόπιους πως να
ψαρεύουν.
Με τον καιρό σχηµατίστηκε µια πολυπληθής τάξη ψαράδων, οι οποίοι κατοικούσαν
στην περιοχή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου και από το όνοµα του νησιού της
καταγωγής του αρχικού πυρήνα πήραν το όνοµα «µπουρανέλοι», όπως και στη γειτονική
Λευκάδα. Ο Ληκ γράφει: «Κάπου 400 πρεβεζάνικες οικογένειες ζούσαν από τα βιβάρια
της πολιτείας ή τα Αρτινά και της Ακαρνανίας». Στον Αµβρακικό ψαράδες ήταν µόνο οι
µπουρανέλοι της Πρέβεζας. Αργότερα µερικοί αλιεργάτες, που δούλευαν στα βιβάρια,
εγκαταστάθηκαν στην ακατοίκητη Κορωνησία µε την ανοχή των διαχειριστών της Ιεράς
Μονής, ιδιοκτήτριας του νησιού. Έτσι σχηµατίστηκε ένα ψαροχώρι στενά συνδεδεµένο µε
την Πρέβεζα. Τα τελευταία χρόνια ο Ο.∆.Ε.Π. µοίρασε δωρεάν στους κατοίκους όλη την
έκταση του νησιού, στο οποίο υπάρχουν 700 περίπου ελαιόδενδρα που φυτεύτηκαν τα
χρόνια εκείνα.
Στο Ιόνιο δεν ψάρευαν µέχρι εδώ και λίγα χρόνια. Οι µπουρανέλοι δεν είχαν λόγο
να αφήσουν τον ήρεµο και τόσο πλούσιο σε ψάρια Αµβρακικό και να θαλασσοδέρνονται
στο Ιόνιο. Αλλά και τα αλιευτικά τους σκάφη, τα πρυάρια, µε τα οποία οι Βενετοί ψάρευαν
στα ρηχά νερά του Μπουράνο, ήταν κατάλληλα µόνο για αλιεία στον Αµβρακικό. Το
Σεπτέµβριο µήνα αλάτιζαν µεγάλες ποσότητες σαρδέλας µέσα σε ανοιχτά ξύλινα δοχεία,
από τις οποίες οι περισσότερες πουλιόνταν στα Ιόνια νησιά, κυρίως όµως στη Λευκάδα,
Κεφαλονιά και Ιθάκη. Επίσης αλάτιζαν πολλά χέλια. Τα έπιαναν στις θέσεις Λάκκοι,
Σόγωνο και Γρίπος, τα οποία σήµερα εκµεταλλεύεται ο αλιευτικός συνεταιρισµός
Πρεβέζης.
Εκλεκτά ψάρια σε µικρές ποσότητες γίνονταν σαβόρο. Με αυτόν τον τρόπο
συντηρούσαν και εξήγαγαν τότε τα ψάρια οι κάτοικοι της Πρέβεζας, που αν και
ψαροφαγάδες δεν µπορούσαν να τα καταναλώσουν, γιατί ο Αµβρακικός τα είχε άφθονα και
εκλεκτής ποιότητας. Για την εκµετάλλευση των βιβαριών και την κατανάλωση των ψαριών
ο Ληκ γράφει: «Η εκµετάλλευση των βιβαριών της Άρτας και της Ακαρνανίας Βρισκόταν
στα χέρια των πλουσιοτέρων Πρεβεζάνων που είχαν συµπτύξει εταιρείες. Κάθε εταιρεία
νοίκιαζε ένα µέρος από τα βιβάρια, µίσθωνε ψαράδες και τους εφοδίαζε µε δίχτυα και τα
απαραίτητα σύνεργα της ψαρικής. Όσο προχωρούσε η πώληση του ψαριού, τα χρήµατα
συγκεντρώνονταν σε κοινό ταµείο και αφού πληρωνόταν το µουκατέσι, µοιραζόταν το κέρδος ανάµεσα στους εµπόρους και τους ψαράδες. Αυτός και άλλοι τρόποι συνεργατικής, που
επέτρεπαν τη συµµετοχή στα κέρδη όλων των προσώπων που έπαιρναν µέρος στην
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επιχείρηση, συνηθίζονταν όχι µόνο στο εµπόριο αλλά και στις αγροτικές απασχολήσεις των
Ελλήνων». «Το ψάρι παστωνόταν επιτόπου και τροφοδοτούσε τους ελληνικούς πληθυσµούς κατά τη διάρκεια των Νηστειών».
Όταν τα ελαιόδενδρα ήταν µικρά και δεν έδιναν εισόδηµα, οι κάτοικοι της
Πρέβεζας για να ζήσουν καλλιεργούσαν στον ενδιάµεσο χώρο, κυρίως δηµητριακά. Την
περίοδο αυτή της βενετοκρατίας τα ελαιόδενδρα έφτασαν σε πλήρη ανάπτυξη και
καρποφορία, ο δε πληθυσµός έφτασε στο ανώτατο όριο που η οικονοµία του τόπου
µπορούσε να συντηρήσει25.
Η κοινωνία της Πρέβεζας που σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση Ελλήνων, οι
οποίοι είχαν ζήσει πολλά χρόνια κάτω από διαφορετικό κυρίαρχο και είχαν διαφορετικά
ήθη και έθιµα, διέφερε από αυτές της υπολοίπου Ηπείρου και των Επτανήσων. Οι
προερχόµενοι από τα βενετοκρατούµενα µέρη (Μοριά, Κρήτη, Επτάνησα) είχαν
εξυπηρετήσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα συµφέροντα της Γαληνότατης, µιλούσαν ιταλικά,
είχαν δεσµούς µε τη βενετική διοίκηση και είχαν υποστεί την επίδραση των Βενετών στη
συµπεριφορά και την ενδυµασία.
Οι Ηπειρώτες και Στερεοελλαδίτες, που είχαν ζήσει υπόδουλοι των Τούρκων, είχαν
διάλεκτο δική τους µε ύφος µάλλον τραχύ και αγροίκο, επηρεασµένη από
αλβανοτουρκικούς ή τοπικούς ιδιωµατισµούς, και ήταν πιο λίγοι και δυναµικοί.
Η Πρέβεζα λόγω της αλµατώδους ανάπτυξης της, για τους ρυθµούς της εποχής,
αλλά και της στρατηγικής θέσης ορίστηκε από τους Βενετούς πρωτεύουσα της Κοντινέντε,
όπου συµπεριλαµβάνονταν οι βενετικές κτήσεις του Βουθρωτού, της Πάργας και τη ς
Βόνιτσας. Μαζί µε την αύξηση του πληθυσµού, αναπτυσσόταν η αλιεία, η σηροτροφία, η
βιοτεχνία, τα επαγγέλµατα, το εξαγωγικό εµπόριο του λαδιού, των αλιευµάτων και η
εισαγωγή κυρίως δηµητριακών. Για το άλεσµα των δηµητριακών λειτουργούσαν δύο
ανεµόµυλοι.
Με την οικονοµική26 ανάπτυξη οι κάτοικοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για κοινωφελή και πολιτιστικά έργα, όπως την κατασκευή δρόµων, µικρών γεφυριών, υδραγωγείου και
ωρολογιοστασίου, που έγινε το σύµβολο της πόλης.
Η έκταση που κάλυπτε η πόλη της Πρέβεζας ήταν µικρή και οριοθετούταν προς τη
δύση από τους Ιερούς Ναούς του Αγίου Νικολάου, Αγίου Κων/νου, Αγίας Παρασκευής και
Αγίου Βασιλείου, δηλαδή την οδό Πολυτεχνείου και προς βορρά από τους Ιερούς Ναούς
25

Η. Βασιλάς, «Ο Ελαίων της Πρέβεζας», Ηπειρωτική εστία, σελ. 606 - 608
Γιώργος Παπαγεωργίου. Οικονοµικές και Κοινωνικές όψεις του Καζά της Πρέβεζας
Κατά το β’ Μισό του 19ου Αιώνα. Η ιστορία της Πρέβεζας, Πρέβεζα, 22 – 24 Σεπτεµβρίου
1989, σελ. 119 - 132
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Αγίων Αποστόλων και Κοιµήσεως της Θεοτόκου, σηµερινή οδός Π. Τσαλδάρη. Ο
Προφήτης Ηλίας αρχικά ήταν εξωκλήσι, ο οικισµός επεκτάθηκε προς τα εκεί µετά το
χαλασµό της Πρέβεζας, όταν εγκαταστάθηκαν µεταξύ Αγίας Παρασκευής και Προφήτη
Ηλία πολλοί Τουρκαλβανοί και από το όνοµα του τόπου της καταγωγής τους ονοµάστηκε
η συνοικία «Γαρδίκι».
Μέσα στην έκταση αυτή ήταν όλα τα λιοτρίβια. Στο τέλος του περασµένου αιώνα
κτίστηκαν έξω από το όριο των δύο αυτών δρόµων τα λιτρουβιά του Χουσέµ πασά, εκεί
που τώρα είναι η Πυροσβεστική, των Τούρκων αδελφών Λιάζη, µετέπειτα Αθ. Κολιαδήµα,
στα Χάνια και του Χαρ.Τόλια στο Τζαβαλοχώρι, όπου τώρα είναι η κατοικία Π. Ράπτη.
Επίσης µέσα στο χώρο αυτόν ήταν και όλοι οι φούρνοι, για ψηστικά και ψωµί. Αν
υπολογίσουµε ότι το µεγαλύτερο εµβαδόν του χώρου αυτού καλυπτόταν από τις ακατοίκητες ελώδεις εκτάσεις του Καρύδα και της Λούτσας, που διέσχιζαν την πόλη σ' όλο το
µήκος της (περιοχή Λ. Ειρήνης) και ότι τα περισσότερα σπίτια ήταν ισόγεια και η ύπαιθρος
χώρα δε κατοικούταν, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι η Πρέβεζα δεν είχε ποτέ τον
πληθυσµό που αναφέρουν (10.000 ή 14.000), εξ άλλου µέχρι και την απελευθέρωση της,
µε τους ιδίους οικονοµικούς πόρους και µε επιπλέον αυτούς που προήλθαν από την
ανάπτυξη του λιµανιού, ξεπέρασε για λίγο τους 6.000 κατοίκους27.
Η διακύµανση του πληθυσµού του νησιού της Λευκάδας δε µας βοηθάει να
δεχτούµε αυτά τα νούµερα. Πώς είναι δυνατόν η Πρέβεζα από σχεδόν ακατοίκητη µέσα σε
ογδόντα χρόνια να έχει 14.000 κατοίκους, όταν το νησί της Λευκάδας που το 1684 είχε
9.000 κατοίκους, το 1760 είχε 12.000 και προς το τέλος της βενετοκρατίας, το 1778, είχε
15.000 κατοίκους.

27

Συντακτική επιτροπή (Σπύρος Λάµπρος κ. α), «Πληθυσµός του Καζά της Πρέβεζας στη
β’ πεντηκονταετία του 19ου Αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά, (Ιούλιος – ∆εκέµβριος
1990) τ. 24, σελ. 37 (πίνακας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

2.1 Μεθοδολογία έρευνας

Στην πορεία της συλλογής των απογραφικών στοιχείων του νοµού Πρέβεζας και
στη φάση της ταξινόµησης αυτών για την παρουσίαση τους αντιµετωπίσαµε ένα δίληµµα
που µας οδήγησε σε έναν προβληµατισµό.
Ο προβληµατισµός µας ήτανε για το αν έπρεπε να παρουσιάσουµε τις απογραφές
των πληθυσµών µε την κατανοµή τους τη σηµερινή στους δήµους (σύµφωνα µε την
σύσταση τους µε βάση τον νόµο Καποδίστρια) ή µε την µορφή ανά κοινότητα ξεχωριστά
που ίσχυε πριν το 1998 (δηλαδή πριν τον Καποδίστρια).
Για δική µας διευκόλυνση και για τις ανάγκες της έρευνας µας, προσαρµόσαµε τον
νόµο Καποδίστρια σε όλες τις απογραφές (1920-2001). Θα πρέπει να σηµειώσουµε, το
γεγονός ότι η έρευνά µας έχει χρονικό ορίζοντα και αναφορές από τις αρχές του αιώνα µας
µέχρι σήµερα. Πράγµα που σηµαίνει ότι οι δυσκολίες που µας προέκυψαν στην πορεία
ήταν πολλές και οι διευκολύνσεις λίγες.

∆εν ήταν λίγες οι φορές που αναγκαστήκαµε να αναλύσουµε και να βγάλουµε
συµπεράσµατα

αξιολογώντας

ελλιπή

στοιχεία,

κατεστραµµένους

φακέλους,

µη

τεκµηριωµένες πληροφορίες και ανύρπακτα αρχεία, στους δήµους ή στις κατά τόπους
αρµόδιες υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα των απογραφών του 1920 και 1940 σε σχέση µε
την απογραφή του 1928 όπου ολόκληρα δηµοτικά διαµερίσµατα δεν απογράφονται. Ο
λόγος ούτε ευδιάκριτος είναι, ούτε αναφέρεται πουθενά τεκµηριωµένα και διασταυρωµένα
για να µπορέσει να αποτελέσει ακλόνητο στοιχείο έρευνας και να το χρησιµοποιήσει
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κανείς. ∆εν παύουν βέβαια σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν φήµες και ιστορίες που δεν θα
µπορούσαν να εσωκλείονται στην ερευνά µας.
∆υστυχώς για την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα συνεχώς
η έρευνά µας καθυστερούσε και πολλές φορές ολοκληρωνότανε χωρίς να έχουµε φτάσει
στο επιθυµητό αποτέλεσµα.

2.2 ∆υσκολίες εφαρµογής του νόµου Καποδίστρια

Παρακάτω θα δούµε την διάρθρωση του νοµού Πρεβέζης πληθυσµιακά, µε την
εφαρµογή του νόµου Καποδίστρια σε όλες τις απογραφές, και τους δήµους που την
απαρτίζουν. Παρατηρώντας τις απογραφές διαπιστώνει κανείς πως κάποια δηµοτικά
διαµερίσµατα δεν έχουν απογραφεί, κυρίως στις απογραφές του 1920, 1928 και του 1940.
Αυτό φυσικά δεν ισχύει διότι τότε δεν υπήρχαν κάποια από τα δηµοτικά διαµερίσµατα
απλώς δηµιουργηθήκανε στις επόµενες απογραφές.
Στις απογραφές του 1920 και του 1928 τα στοιχεία µας δεν ήτανε επαρκή. Στην
απογραφή του 1920 κάποια δηµοτικά διαµερίσµατα, όπως και του 1928, είναι κενά. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχανε ιδρυθεί ακόµη (π.χ το δηµοτικό διαµέρισµα
Νέας Σαµψούντας ).
Η απογραφή του 1940 ήτανε η πιο ατελής από όλες λόγω του δεύτερου παγκοσµίου
πολέµου. Σ’αυτή δυσκολευτήκαµε περισσότερο γιατί η Πάργα και αρκετές κοινότητες, που
πλέον ανήκουν στο νοµό Πρεβέζης, ανήκανε διοικητικά και γεωγραφικά στο νόµο
Θεσπρωτίας, µόνο για την συγκεκριµένη απογραφή.

Έτσι Θεωρήσαµε σκόπιµο πως έπρεπε να τις συµπεριλάβουµε και αυτές στην απογραφή
του 1940 και τις σηµειώσαµε µε διακριτικό χρώµα.
Τέλος όλες οι υπόλοιπες απογραφές (1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001) είναι
πλήρεις γιατί τα στοιχεία είναι ακριβή και ξεκάθαρα.

2.3 Η Απογραφή του 1920

Στην απογραφή της 18/19 ∆εκεµβρίου 1920 ο Νοµός Πρέβεζας αποτελείται από
δύο υποδιοικήσεις:
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Την υποδιοίκηση Μαργαριτίου και
Την υποδιοίκηση Πρέβεζας.
Η υποδιοίκηση Μαργαριτίου αποτελείται από τις παρακάτω κοινότητες: Αγιάς,
Αρπίτσης, Αρτσών, Βαλανδοράχου, Βραστόβου, Γιαννουζίου, Γορίτσης, Καναλακίου,
Καστρίου, Κορώνης, Κουρτεσίου, Λιβαδαρείου, Λιγορατίου, Λυκουρσίου, Μαζαρακιάς,
Μαργαριτίου,

Μουζακατίου,

Νεµίτσης,

Πάργας,

Ποταµιάς,

Ραπέζης,

Σενίτσης,

Σµοκοβίνης, Σπαθαρατίου, Σπλάντζας και Τουρκοπάλλουκου.
Η υποδιοίκηση Πρέβεζας αποτελείται από τον ∆ήµο Πρέβεζας και τις παρακάτω
κοινότητες: Αγίου Γεωργίου, Ανωγείου, Βορδώ, Βουλίστας Παναγιάς, Γκιόναλων,
∆ουβιανών, Ζέρµης, Καλογερικού, Καµαρίνης, Καναλίου, Καντζά, Κλεισούρας,
Κοριτσιάνης, Κοτσανόπουλου, Κουκουλίου, Κραββαρίου, Κρανιάς, Λελόβης, Λούρου,
Μουλιανά, Μπονδαρίου, Νέας Φιλιππιάδας, Νικολιτσίου, Παληοροφόρου, Παππαδατών,
Ποδογόρας, Ραψίστης, Ρηνιάσης, Ρουσάτσου, Σκιαδά, Σκούπας, Συντικλιάς, Τζοβίστης,
Τόπολας, Φθίνης28.

2.4 Η Απογραφή των αλλαγών (1928)

Παρατηρούµε ότι κατά την απογραφή του Μαΐου 1928 ο νοµός Πρέβεζας
αποτελούνταν από τέσσερις επαρχίες. Αυτές είναι:
Επαρχία Λευκάδος (που δεν υπήρχε στην απογραφή του 1920)
Επαρχία Μαργαριτίου

Επαρχία Νικοπόλεως και
Επαρχία Φιλιππιάδας.
Για πρώτη φορά η επαρχία της Λευκάδας ενσωµατώθηκε στο νοµό Πρέβεζας και οι
υποδιοικήσεις µετατράπηκαν σε επαρχίες. Η υποδιοίκηση Μαργαριτίου έγινε η οµώνυµη
επαρχία ενώ η υποδιοίκηση Πρέβεζας χωρίστηκε σε δύο επαρχίες, Νικοπόλεως και
Φιλιππιάδας. Η επαρχία Νικοπόλεως απαριθµεί 29 κοινότητες ενώ η επαρχία Φιλιππιάδας
απαριθµεί 26 κοινότητες, πολλές εκ των οποίων θα ενσωµατωθούν σύµφωνα µε τις
επόµενες απογραφές στο νοµό Άρτας (Π.Χ. Καλογερικό, Κορωνησία κ.τ.λ)29.
Οι περισσότερες κοινότητες που ανήκουν στις διάφορες επαρχίες τις συναντάµε
εδώ µε διαφορετικό όνοµα (π.χ. την κοινότητα Γιαννουζίου που µετονοµάστηκε σε
28

∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 1920 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 114)
29
∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 1928 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 120)
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κοινότητα Αχερουσίας στην απογραφή του 1928). Επίσης στην απογραφή αυτή, η επαρχία
του Μαργαριτίου, ενσωµατώνει µια κοινότητα παραπάνω σε σχέση µε την απογραφή του
1920. Αυτή είναι η κοινότητα Θέµελου, που ήταν οικισµός (Ταµπάνια) της κοινότητας
Μεσοποτάµου (Λυκουρσίου)30.
Στην επαρχία Νικοπόλεως ο ∆ήµος Πρέβεζας αποτελείται από την Πρέβεζα, τον
Μύτικα, τον Παντοκράτορα ενώ στην απογραφή του 1920 ο ∆ήµος Πρέβεζας
αποτελούνταν από 13 χωριά-οικισµούς31. Ο Άγιος Θωµάς στην απογραφή του 1928
αποτελεί ξεχωριστή κοινότητα µε την ενσωµάτωση ενός οικισµού, την Αγία Τριάδα ενώ
στις επόµενες απογραφές ενσωµατώνεται και απογράφεται στην Πρέβεζα.

2.5 Η Ξεχωριστή απογραφή του 1940

Ο νοµός Πρέβεζας αποτελείται από την επαρχία Λευκάδος και από την επαρχία
Νικοπόλεως στην οποία ανήκει ο ∆ήµος Πρέβεζας και άλλες 57 κοινότητες. Στην
απογραφή του 1940 δεν συναντάµε τις επαρχίες Μαργαριτίου

και Φιλιππιάδας παρότι όµως οι περισσότερες κοινότητες των δύο αυτών επαρχιών είναι
ενσωµατωµένες στην επαρχία Νικοπόλεως32.
Τέλος

παρατηρούµε

ότι

από

την

απογραφή

του

1940

αρχίζουν

να

οριστικοποιούνται κάποιες ονοµασίες, χωριών και κοινοτήτων, για να µπορέσουν να
αποτελέσουν αργότερα τις ονοµασίες νεοσύστατων δήµων.

2.6 Σύγκριση τριών απογραφών µαζί (1951-1961-1971)

Λόγο το ότι οι διαφοροποιήσεις είναι ελάχιστες ενώ οι οµοιότητες πολλές
θεωρήσαµε σκόπιµο να αναλύσουµε και τις τρεις απογραφές µαζί. Στις απογραφές αυτές οι
επαρχίες Νικοπόλεως και Πάργας αποτελούνται από τους παρακάτω δήµους:

30

Στην ανάλυση των δήµων που ακολουθεί, στα επόµενα κεφάλαια, θα δούµε όλες τις
µετονοµασίες των δηµοτικών διαµερισµάτων ξεχωριστά.
31
Βλ. Απογραφές του 1920 και του 1928 στο παράρτηµα σελ. 114 και 120
32
∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 1940 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 128)
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Θεσπρωτικού, Πάργας, Πρέβεζας, Φιλιππιάδας και από 71 κοινότητες33 µερικές εκ των
οποίων θα ανήκουν σύµφωνα µε την απογραφή του 1981 στον δήµο Άρτας (όπως
αναφέραµε και παραπάνω).
Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι στις απογραφές του 1951, 1961, 1971 δεν
συναντάται η Λευκάδα που υπήρχε στις απογραφές του 1940 και 1928.

2.7 Οι Απογραφές του 1981 και του 1991

Σύµφωνα µε την απογραφή του 1981 ο νοµός Πρέβεζας αποτελείται από την
επαρχία Νικοπόλεως και Πάργας και τους δήµους: Θεσπρωτικού, Πάργας, Πρέβεζας,
Φιλιππιάδας. Σ’αυτή την απογραφή οι δήµοι αποτελούνται από 66 κοινότητες34, πέντε
λιγότερες από την απογραφή του 1971, εφόσον αυτές ενσωµατώθηκαν στον νοµό Άρτας
(π.χ. οι κοινότητες ∆αφνωτής, Καρυδέας

κ.τ.λ). Στην επόµενη απογραφή του 1991 οι δήµοι και οι κοινότητες θα παραµείνουν ως
έχει µε το οριστικό τους πλέον όνοµα35.

2.8 Η Απογραφή του 2001 σύµφωνα µε το νόµο Καποδίστρια

Από το 1998, µε τον νόµο Καποδίστρια που προέβλεπε την υποχρεωτική συνένωση
των κοινοτήτων σε δήµους για οικονοµικοκοινωνικούς λόγους, ο νοµός Πρέβεζας
αποτελείται από τους παρακάτω δήµους:
Πρέβεζας
Ανωγείου
Ζαλόγγου
Θεσπρωτικού
Λούρου

33

∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφές του 1951-19611971 (Βλ. Παράρτηµα σελ. 133 – 136 - 139)
34
∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 1981 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 143)
35
∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 1991 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 146)
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Πάργας
Φαναρίου
Φιλιππιάδας και την
κοινότητα Κρανιάς
Αυτή την µορφή θα έχει ο νόµος της Πρέβεζας στην τελευταία απογραφή του 2001
µε την µόνη διαφορά ότι ο κάθε δήµος θα περικλείει και τα δηµοτικά διαµερίσµατα
αυτών36. Στο επόµενο κεφάλαιο που ακολουθεί θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση του κάθε
δήµου ξεχωριστά καθώς και των δηµοτικών διαµερισµάτων αυτών.

2.9 Οι απογραφές σύµφωνα µε το νόµο Καποδίστρια
Παρακάτω παραθέτουµε τις απογραφές του 20ου αιώνα µε τη µορφή της τελευταίας
απογραφής, του 2001 (εφαρµόζουµε το νόµο Καποδίστρια).

36

∆ιεύθυνση Στατιστικής Υπηρεσίας Νοµού Πρέβεζας, Απογραφή του 2001 (Βλ.
Παράρτηµα σελ. 150)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ

3.1 Παρουσίαση του ∆ήµου Πρέβεζας

Ο δήµος Πρέβεζας είναι το νοτιοανατολικό άκρο της χερσονήσου της Πρέβεζας.
Αποτελείται από τα δηµοτικά διαµερίσµατα:
Μιχαλιτσίου
Μύτικα
Νικοπόλεως
Πρεβέζης
Φλάµπουρων.
Η έκταση του είναι 66.800 στρέµµατα και χαρακτηρίζεται ως αστική και αγροτική
περιοχή µε εντατικές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. Ο πληθυσµός του είναι 19984 (µε
βάση την απογραφή του 2001), όπου και απασχολείται µε το εµπόριο, την παροχή
υπηρεσιών, την βιοµηχανία (κυρίως τυποποίηση ή επεξεργασία αγροτικών προϊόντων), την
γεωργία (οπωροκηπευτικά), την αλιεία και τον τουρισµό (κυρίως οι παραθαλάσσιες
περιοχές του δήµου). Η έδρα του ∆ήµου είναι το δηµοτικό διαµέρισµα Πρέβεζας37.

3.1.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Το Μιχαλίτσι ανήκε στο δήµο Πρέβεζας στην απογραφή του 1920 ενώ στην
απογραφή του 1928 αποτελεί ξεχωριστή κοινότητα ως την απογραφή του 1981 µε την
προσθήκη του Αγίου Νικολάου και στην απογραφή του 2001 αποτελεί δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Πρέβεζας.
Ο Μύτικας ως και την απογραφή του 1971 αποτελούσε οικισµό της Πρέβεζας.
Στην απογραφή του 1981 ο Μύτικας αποσπάται από τον δήµο Πρέβεζας και

37

Πηγή, Το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Πρέβεζας
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χαρακτηρίζεται κοινότητα ενώ στην απογραφή του 2001 αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα
του δήµου Πρέβεζας.
Η κοινότητα Νικοπόλεως (Σµυρτούλα) στην απογραφή του 1920 εµφανίζεται ως
οικισµός της Πρέβεζας και σε αυτή του 1928 είναι κοινότητα. ∆εν αλλάζει παρά µόνο στην
απογραφή του 1991 όπου προστίθεται και ο οικισµός Μάζωµα. Στην απογραφή του 2001
αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Πρέβεζας.
Στην απογραφή του 1920 παρατηρούµε ότι το δήµο Πρέβεζας συγκροτούσαν οι
οικισµοί: Πρέβεζας, Άγιας Τριάς, Άγιος Θωµάς, Άγιος Σπυρίδων, Μιχαλίτσι, Μύτικας,
Νεοχώρι, Νικόπολης, Πετρίτσα, Σκαφιδάκι, Ταράνα και Ψαθάκι, ενώ στην απογραφή του
1928 αποτελείται µόνο από τους οικισµούς Πρέβεζας, Μύτικα και Παντοκράτορα.
Στην απογραφή του 1940 τα στοιχεία που αφορούν το δήµο Πρέβεζας είναι µάλλον
ελλιπή και δεν µπορούµε να συµπεράνουµε µε ακρίβεια τους οικισµούς που αποτελούσαν
το δήµο Πρέβεζας, ενώ στις µετέπειτα απογραφές του 1951 και του 1961 ο δήµος
Πρέβεζας περιλαµβάνει τους οικισµούς Πρέβεζας, Αγια Τριάς, Άγιος Θωµάς, Μύτικας,
Νεοχώρι και Παντοκράτορα. Στην απογραφή του 1971 το δήµο Πρέβεζας προστέθηκαν οι
Άγιοι Απόστολοι, Πνευµατικός Φάρος, και το Ψαθάκι (όπου το συναντάµε πρώτη φορά
στην απογραφή του 1920 και για δεύτερη φορά στην απογραφή του 1971).
Στην απογραφή του 1991 δεν εµφανίζονται ο Πνευµατικός Φάρος και η Αγία
Τριάδα ενώ στην απογραφή του 2001 συναντάµε την Πρέβεζα, τον Άγιο Θωµά, το
Καλαµίτσι, το Νεοχώρι και το Ψαθάκι. Όπως συµπεραίνει κανείς στην πόλη της Πρέβεζας
ενσωµατώθηκαν κάποιοι οικισµοί (π.χ. ο Παντοκράτορας) και πλέον αποτελεί δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Πρέβεζας.
Τα Φλάµπουρα στις απογραφές του 1920 και 1928 ήταν οικισµός της κοινότητας
Καναλίου. Πρώτη φορά χαρακτηρίζονται κοινότητα στην απογραφή του 1951. Στην
απογραφή του 2001 αποτελούν δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Πρέβεζας.

3.1.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του δήµου Πρέβεζας
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Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Πρέβεζας µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

∆ΙΑΦΟΡΑ
719
- 90
3216
560
- 102
1267
1801
3098

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
7,5
- 0,9
31,7
4,2
- 0,7
9,2
11,9
18,3

Παρατηρώντας το γράφηµα βλέπουµε ότι η καµπύλη έχει µια ανοδική τάση µε την
κορύφωση της στην απογραφή του 2001 όπου ο δήµος της Πρέβεζας αριθµεί 19984
κατοίκους. Αντίθετα το χαµηλότερο σηµείο της καµπύλης είναι η απογραφή του 1920 µε
9515 κατοίκους. Από την πρώτη απογραφή ως το 1928 αυξήθηκε κατά 719 κατοίκους
(ποσοστό 7,5 %) ενώ στην επόµενη έχουµε µια ελάχιστη µείωση της τάξεως 0,9 %. Στη
συνέχεια και µέχρι το 1961 έχουµε αύξηση πληθυσµού του δήµου Πρέβεζας µε
µεγαλύτερη αυτή του 1940-1951, όπως φαίνεται και στον πίνακα, µε 3216 κατοίκους
(ποσοστό 31,7 %). Στην απογραφή του 1971 συναντάµε πάλι µια µικρή µείωση (0,7 %)
ενώ από το 1981 και µετά ο δήµος αυξάνεται, «κινείται µε ανοδική τάση», µέχρι την
τελευταία απογραφή του 2001.

3.2 Παρουσίαση του δήµου Πάργας

Ο δήµος Πάργας είναι βορειοδυτικά του νοµού Πρέβεζας και αποτελείται από τα
παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα :
Αγιάς
Ανθούσης
Λιβαδαρείου
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Πάργας
Η έκταση του δήµου είναι 69.300 στρέµµατα και χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινή και
αγροτική περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους µε έντονη τουριστική ανάπτυξη. Ο
πληθυσµός του είναι 3846 (µε βάση την απογραφή του 2001), όπου και απασχολείται µε το
εµπόριο, την παροχή υπηρεσιών, τον τουρισµό και τον πρωτογενή τοµέα (εσπεριδοειδή,
έλαιο καλλιέργειες και κηπευτικά). Η έδρα του ∆ήµου είναι το δηµοτικό διαµέρισµα
Πάργας38.

3.2.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Στην απογραφή του 1920 η κοινότητα της Αγιάς αποτελείται από τους οικισµούς
Αγιάς και Αγίου Αθανασίου ενώ στην απογραφή του 1928 ο Άγιος Αθανάσιος
ενσωµατώνεται στην Αγιά και στην απογραφή του 1940 δεν απογράφεται στο νοµό
Πρέβεζας γιατί η Πάργα ανήκε διοικητικά στο νοµό της Θεσπρωτίας
Η κοινότητα Ραπέζης στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε Ανθούσης και
δεν απογράφεται το 1940. Εµφανίζεται στην απογραφή του 1951 µε την προσθήκη του
Τρικόρφου ως και την απογραφή του 2001 όπου αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα
Ανθούσης του δήµου Πάργας
Η κοινότητα Λειβαδαρίου από την απογραφή του 1920 ως και την απογραφή του
2001 συναντάται µε το ίδιο όνοµα εκτός από την απογραφή του 1940 και µε την µόνη
διαφορά ότι στην απογραφή του 1971 προστίθεται ο οικισµός Βρύσαι. Σήµερα αποτελεί το
δηµοτικό διαµέρισµα Λειβαδαρίου του δήµου Πάργας.
Η κοινότητα Πάργας στις απογραφές του 1920 και 1928 αποτελείται από τους
οικισµούς Πάργας και Αγίας Κυριακής. Σε αυτή του 1940 δεν απογράφεται στο νοµό
Πρέβεζας. Στις απογραφές του 1951 και 1961 χαρακτηρίζεται δήµος µε την προσθήκη της
Παναγιάς (νησί). Στην απογραφή του 1971 προστέθηκαν ο Λυχνός και το Χρυσογιάλι ενώ
στην απογραφή του 1991 δεν εµφανίζεται ο Λυχνός αλλά εµφανίζεται ο Άγιος Γεώργιος.
Στην

απογραφή του 2001 προστέθηκε ο οικισµός Μαράς, για να µπορεί σήµερα να

αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα και την έδρα του οµώνυµου δήµου.
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3.2.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του δήµου Πάργας

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Πρέβεζας µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

Παρατηρώντας το γράφηµα διαπιστώνουµε ότι στην απογραφή του 1940 ο δήµος
Πάργας έχει την µεγαλύτερη αύξηση του πληθυσµού (22,4 %). Επίσης πρέπει να πούµε ότι
το υψηλότερο σηµείο της καµπύλης είναι της απογραφής του 1961 µε 3964 κατοίκους ενώ
το
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

∆ΙΑΦΟΡΑ
2
700
- 53
190
- 245
- 146
-4
277

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
0,01
22,4
- 1,4
5,0
- 6,2
- 3,9
- 0,1
7,8

χαµηλότερο της απογραφής του 1920 µε 3125. Στις απογραφές του 1920 και του 1928
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υπήρξε µια απειροελάχιστη αύξηση του 0,01 %, ακολουθεί η αλµατώδεις αύξηση του 1940
που την διαδέχεται µια µείωση της τάξεως του 1,4 % στην απογραφή του 1951.
Στη συνέχεια από το 1951 ως το 1961 έχουµε αύξηση (5,0 %) ενώ από το 1961 και
µετά άρχισε να µειώνεται από 6,2 % σε 3,9 % και σε 0,1 % µέχρι το 1991 όπου αυξήθηκε
έως την τελευταία απογραφή του 2001 κατά 277 κατοίκους που αντιστοιχούν σε ποσοστό
7,8 %.

3.3 Παρουσίαση του δήµου ανωγείου

Ο δήµος Ανωγείου είναι στο βόρειο τµήµα του Νοµού Πρέβεζας. Αποτελείται από
τα παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα:
Ανωγείου
Γοργοµύλου
Τσαγκαροπούλου
Η έκταση του δήµου είναι 53.100 στρέµµατα (περίπου) και χαρακτηρίζεται ως
ορεινή και ηµιορεινή περιοχή. Ο πληθυσµός του είναι 1291 (µε βάση την απογραφή του
2001), όπου και απασχολείται κυρίως µε την κτηνοτροφία και τα ιχθυοτροφεία. Η έδρα του
∆ήµου είναι το δηµοτικό διαµέρισµα Ανωγείου39.

3.3.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Στην απογραφή του 1920 η κοινότητα Ανωγείου περιλαµβάνει τους οικισµούς
Ανώγειο και Φανερωµένη ως την απογραφή του 1951 όπου ενσωµατώνονται οι οικισµοί
Άνω ∆ρυµών, Κάµπος και Κόνιαρης. Στην απογραφή του 2001 παρατηρούµε να αποτελεί
το δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ανωγείου.
Η κοινότητα Μουλιανών αποτελείται από τους οικισµούς ∆ρυµών και
Τσαγκαροπούλου σύµφωνα µε την απογραφή του 1920 και µετονοµάζεται σε Γοργοµύλου
στην απογραφή του 1928. Στην απογραφή του 1951 ενσωµατώνονται κάποιοι οικισµοί
(όπως π.χ. Βαθύ, Γκούρα, Χαλίκια, κτλ), ενώ το Τσαγκαρόπουλο και ο ∆ρυµών αποτελούν
την κοινότητα Τσαγκαροπούλου.

39
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Στην απογραφή του 2001, το Τσαγκαρόπουλο αποτελεί το οµώνυµο δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Ανωγείου όπως και ο Γοργόµυλος αποτελεί το αντίστοιχο δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Ανωγείου.

3.3.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του δήµου Ανωγείου

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Ανωγείου µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

Στο παραπάνω γράφηµα παρατηρώντας το βλέπουµε ότι το ψηλότερο σηµείο της
καµπύλης (2653 κατοίκους) είναι στην απογραφή του 1951 ενώ αντίθετα το χαµηλότερο
(1396 κατοίκους) είναι στην απογραφή του 1920. Μεταξύ των απογραφών στην αρχή
υπάρχει µια µικρή αύξηση 11,4 % όπου στη συνέχεια αυξάνεται ραγδαία, µε 47,5 % ως την
απογραφή του 1940 και µε 15,7 % µέχρι την απογραφή του 1951 πριν αρχίσει να
µειώνεται. Στην επόµενη δεκαετία παρατηρούµε ότι (το 61, 71) συνεχίζεται η πτώση µε
17,7 % και 15,2 % αντίστοιχα. Στην απογραφή του 1981 ο πληθυσµός του δήµου
αυξάνεται κατά 141 κατοίκους που αντιστοιχεί σε 7,6 τις % ενώ από εκεί και πέρα
παρουσιάζει µια συνεχόµενη µείωση µέχρι την απογραφή του 2001. Ο δήµος µειώθηκε
κατά 702 κατοίκους.

3.4

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

Παρουσίαση του δήµου Φαναρίου

∆ΙΑΦΟΡΑ
159
738
360
- 469
- 332
141
- 344
- 358

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
11,4
47,5
15,7
- 17,7
- 15,2
7,6
- 17,3
- 21,7
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Ο δήµος Φαναριού είναι βόρεια στο νοµό Πρεβέζης και αποτελείται από τα
παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα:

(της

Άνω

Σκαφιδωτή

πρώην

κοινότητας

Τρικάστρου)
Αηδονιάς
Αµµουδιάς
Αχερουσίας
Βαλανιδοράχης
Βαλανιδούσσας
Βουβοποτάµου
∆εσποτικού
Θέµελου
Καναλακίου
Καστρίου

πρώην

Κορυφούλας

(της

κοινότητας

Άνω

Ράχης)
Κορώνης
Κουκκουλίου
Κυψέλης
Λούτσης
Μεσοποτάµου
Μουζακαιϊκων
Ναρκίσσου
Σκεπαστού
Σταυροχωρίου

Ο δήµος έχει έκταση 203.200 στρέµµατα, το µεγαλύτερο µέρος είναι ορεινό κυρίως
στα βόρεια και τα δυτικά ενώ το υπόλοιπο πεδινό. ∆ιατρέχεται από τον ποταµό Αχέροντα ο
οποίος πηγάζει (στο µεγαλύτερο µέρος του) από το δήµο και εκβάλλει στην περιοχή. Έχει
πολλές περιοχές φυσικού κάλους. Το Νεκροµαντείο, µνηµείο παγκοσµίου κύρους, υπάρχει
στην περιοχή και αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης. Ο πληθυσµός του δήµου Φαναριού
είναι 8751 µε την απογραφή του 2001, απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία,
κτηνοτροφία) και µε τον τουρισµό στην παραλιακή ζώνη που ενισχύεται σηµαντικά από την
ύπαρξη ανεπτυγµένου ηµιαστικού κέντρου στο Καναλάκι. Η έδρα του ∆ήµου είναι το
δηµοτικό διαµέρισµα Καναλακίου22.

3.4.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Η Άνω Σκαφιδωτή ήταν οικισµός της Κορυτιανής στην απογραφή του 1920 µε την
ονοµασία Αγόρανα. Προστίθεται στο Τρίκαστρο στην απογραφή του 1928 και παραµένει
έτσι ως και την απογραφή του 1991 όπου στην απογραφή του 2001 αποτελεί το οµώνυµο
δηµοτικό διαµέρισµα δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Φθίνης αποτελείται από την Ζαροβίνα και τα Τσερκούβιανα στην
απογραφή του 1920. Το 1928 µετονοµάζεται σε Αηδονιά µε την ενσωµάτωση και του
Σκεπαστού. Από την απογραφή του 1951 και µετά εµφανίζεται µόνο η Αηδονιά και στην
απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Αηδονιάς του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Σπλάντζας µετονοµάστηκε στην απογραφή του 1928 σε Αµµουδιά και
παρέµεινε ως και την απογραφή του 2001 µε την ίδια ονοµασία µε την διαφορά ότι
αποτελεί πλέον το δηµοτικό διαµέρισµα Αµµουδιάς του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Γιαννουζίου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Γιαννουζίου και Μπίρµπιλι. Σε αυτή του 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα Αχερουσίας µε
την προσθήκη του οικισµού Αηδόνι και την αφοµοίωση του Μπιρµπίλι. Παραµένει µε το
ίδιο όνοµα ως την απογραφή του 2001 και αποτελεί το οµώνυµο δηµοτικό διαµέρισµα του
δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Βαλανδοράχου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους
οικισµούς Βαλανδοράχου και Τσουκνίδας. Στην απογραφές του 1928,1940 µετονοµάζεται
σε Βαλανιδόρραχο και Βαλανιδόρραχη αντίστοιχα. Στην απογραφή του 2001 µετατρέπεται
στο δηµοτικό διαµέρισµα Βαλανιδοράχης του δήµου Φαναρίου.
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LXVIII
Η κοινότητα Μπονδαρίου εµφανίζεται να απογράφεται το 1920 και στην απογραφή
του 1928 µετονοµάστηκε σε κοινότητα Βαλανιδούσσας. Στις επόµενες απογραφές δεν
εµφανίζει κάποια αλλαγή ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα
του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Νεµίτσης στην απογραφή του 1928 µε την προσθήκη του οικισµού
Τσεκούρι µετονοµάστηκε σε κοινότητα Βουβοποτάµου. Στις επόµενες απογραφές
παρέµεινε µε την ίδια ονοµασία και εµφανίζεται στην απογραφή του 2001 να αποτελεί το
δηµοτικό διαµέρισµα Βουβοποτάµου του δήµου Φαναρίου.
Πρώτη φορά συναντάµε την κοινότητα Άνω ∆εσποτικού µε τους οικισµούς
Εκκλησιάς, Άνω και Κάτω ∆εσποτικού. Στην απογραφή του 1940 µετονοµάζεται σε
∆εσποτικού και το 1951 αποτελείται από το ∆εσποτικό και το Κάτω ∆εσποτικό ως την
απογραφή του 2001 όπου αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Φαναρίου.
Η κοινότητα Θέµελου, όπου ήταν οικισµός (Ταµπάνια) της κοινότητας
Μεσοποτάµου (Λυκουρσίου) στην απογραφή του 1920, αλλά δεν απογράφεται στην
απογραφή του 1940. Στην απογραφή του 1951 όµως ενσωµατώνονται το Θέµελο, το
Παλαιοχώρι (όπου στην απογραφή του 1971 µετονοµάζεται σε ∆ίκορφο) και οι Σιδεραίοι
(στην απογραφή του 1981 δεν εµφανίζεται). Στην απογραφή του 2001 αποτελεί το
οµώνυµο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Καναλλακίου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους
οικισµούς καναλάκι και την Μονή Πούντας .Στις µεταγενέστερες απογραφές παραµένει µε
την ίδια ονοµασία ( χωρίς την Μονή Πούντας) ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί το
δηµοτικό διαµέρισµα Καναλλακίου του δήµου Φαναρίου.
Στην απογραφή του 1920 οι οικισµοί Άνω Βλανδό και Κάτω Βλανδό ανήκαν στην
κοινότητα Κραβαριού (Άνω Ράχης) όπου µετονοµάστηκαν σε Κορυφούλα στην απογραφή
του 1928.

Η κοινότητα Άνω Ράχης στην απογραφή του 1928 ενσωµατώνει την

Κορυφούλα και στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Κορυφούλα
του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Κορώνης στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Κορώνης, Κορωνόπουλο και την Τζάρα-Μάνια. Στην απογραφή του 1928 προστίθεται
στην κοινότητα ο οικισµός Μουτσαµάνι ενώ στην απογραφή του 1940 δεν εµφανίζεται
καθόλου. Την συναντάµε πάλι στις απογραφές του 1951,1961 µε το ίδιο όνοµα να
αποτελείται από τους οικισµούς Κορώνης και Κορωνόπουλο και σε αυτή του 1971 που
ενσωµατώνεται ξανά ο οικισµός Τζάρα. Παραµένει ως έχει ως το 2001 που αποτελεί το
δηµοτικό διαµέρισµα Κορώνης του δήµου Φαναρίου.

LXIX
Η κοινότητα Κουκουλίου στην απογραφή του 1951 ενσωµατώνει τον οικισµό
Χόχλα και στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου
Φαναρίου.
Η κοινότητα Τουρκοπάλουκου εµφανίζεται στις απογραφές του 1920 και του
1928.Στην απογραφή του 1940 δεν απογράφεται ενώ στην απογραφή του 1951
µετονοµάζεται σε κοινότητα Κυψέλης. Στην

απογραφή του 2001 αποτελεί δηµοτικό

διαµέρισµα του δήµου Φαναρίου.
Στην απογραφή του 1928 εµφανίζεται για πρώτη φορά η κοινότητα Λούτσης η
οποία ήταν οικισµός της κοινότητας Κουκουλίου στην απογραφή του 1920. Παραµένει
αµετάβλητη ως την απογραφή του 1991 όπου ενσωµατώνει και τον οικισµό Παραλίας και
στην απογραφή του 2001 αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Λυκουρσίου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Λυκούρσι, Μάνια, Μποτρό, Νεοχώρι, Ταµπάνια και Τσιφλίκι σε αντίθεση µε αυτή του
1928 που µετονοµάζεται σε κοινότητα Μεσοποτάµου αποτελούµενη από τον οικισµό
Μεσοποτάµου και τον οικισµό Γεφύρι. ∆εν εµφανίζεται στην απογραφή του 1940 αλλά
απογράφεται το 1951,1961,1971,1981,1991 ως κοινότητα Μεσοποτάµου και στην
απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Μεσοποτάµου του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Μουζακατίου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους
οικισµούς Μουζακάτιο και Κλεισούρας. Μετονοµάζεται στην απογραφή του 1928 σε
Μουζακέϊκα και παραµένει µε την ίδια ονοµασία ως και την απογραφή του 2001 µε την
διαφορά ότι πλέον αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Μουζακέϊκων του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Αρτσών στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα
Ναρκίσσου και παραµένει έτσι ως την απογραφή του 2001 που συναντάται ως δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Φαναρίου σύµφωνα µε τον νόµο Καποδίστρια.
Το Σκεπαστό ήταν οικισµός της κοινότητας Αηδονιάς στην απογραφή του 1928.
Στην απογραφή του 1951 εµφανίζεται πρώτη φορά ως κοινότητα Σκεπαστού και στην
απογραφή του 1991 ενσωµατώνει την Κάτω Σκαφιδωτή. Αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα
του δήµου Φαναρίου στην απογραφή του 2001.
Η κοινότητα Γορίτσης συναντάται στην απογραφή του 1920 και µετονοµάζεται σε
κοινότητα Σταυροχωρίου στην απογραφή του 1928. ∆εν απογράφεται το 1940 εµφανίζεται
ξανά στην απογραφή του 1951 µε το ίδιο όνοµα και µε την προσθήκη του Ξηρόλοφου.
Στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Σταυροχωρίου του δήµου
Φαναρίου.
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3.4.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Φαναρίου µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971

∆ΙΑΦΟΡΑ
205
828
1857
2021
- 944

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
3,6
14,1
27,7
23,6
- 8,9

LXXI
1971-1981
1981-1991
1991-2001

- 447
317
- 754

- 4,6
3,4
- 8,0

Στο παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε πως το ψηλότερο σηµείο του δήµου
πληθυσµιακά είναι στην απογραφή του 1961 µε 10579 κατοίκους ενώ αντιθέτως το
χαµηλότερο σηµείο του δήµου είναι στην απογραφή του 1920 όπου αριθµεί µόνο 5668
κατοίκους. Από την απογραφή του 1920 ως την απογραφή του 1961 έχουµε µια
συνεχόµενη αύξηση, µε µεγαλύτερη αυτή του 1940-1951 µε ποσοστό 27,7 %. Στη διάρκεια
αυτής της πορείας βλέπουµε πως ο δήµος αυξάνεται ραγδαία.
Στην απογραφή του 1951 ο πληθυσµός του αυξήθηκε κατά 1857 κατοίκους που
αντιστοιχεί σε 27,7 % (το πιο υψηλό ποσοστό του δήµου), ενώ συνεχίζει την ανοδική του
πορεία και στην απογραφή του 1961 (23,6 %). Ο δήµος θα αρχίσει την καθοδική του
πορεία στις επόµενες δύο απογραφές (1971,1981) µε µείωση 8,9 % και 4,6 % ενώ θα
ανακάµψει, για λίγο όµως, στην απογραφή του 1991 (µε 3,4 %). Στην επόµενη απογραφή,
που είναι και η τελευταία, ο δήµος θα έχει πτώση 8,0 %.

3.5 Παρουσίαση του δήµου Ζαλόγγου

Ο δήµος Ζαλόγγου είναι λίγο πιο βόρεια του δήµου Πρεβέζης, όπως φαίνετε και
στον χάρτη, και αποτελείται από τα παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα:
Βράχου
Εκκλησιών
Καµαρίνας
Καναλίου
Κρυοπηγής
Μυρσίνης
Νέας Σαµψούντος
Νέας Σινώπης
Ριζών
Χειµαδιού
Η έκταση του δήµου είναι 130.200 στρέµµατα, πρόκειται για µια περιοχή ηµιορεινή
που καταλήγει στα παράλια του Ιονίου Πελάγους.

Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
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µνηµείων (Αρχαία Κασσώπη, Ζάλογγο, Κάστρο Ριζών) καθώς και περιοχές φυσικής οµορφιάς
τόσο ορεινές όσο και παραλιακές. Ο πληθυσµός του, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είναι
4893, ασχολείται κυρίως µε τον πρωτογενή τοµέα (γεωργία -κτηνοτροφία) και µε τον τουρισµό
ο οποίος αυξάνεται συνεχώς µε γοργούς ρυθµούς. Η έδρα του ∆ήµου είναι το δηµοτικό
διαµέρισµα Καναλίου23.

3.5.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Η κοινότητα Βράχου εµφανίζεται πρώτη φορά στην απογραφή του 1951
αποτελούµενο από τους οικισµούς Βράχου και Λυγιάς ενώ στις απογραφές του 1920 και
του 1928 ήταν οικισµός της κοινότητας Χειµαδιού. Στην απογραφή του 1991 ενσωµατώνει
τον οικισµό Παραλία και στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα
Βράχου του δήµου Ζαλόγγου.
Οι Εκκλησιές στην απογραφή του 1928 ήταν οικισµός του Άνω ∆εσποτικού ενώ
στην απογραφή του 1951 εµφανίζεται ως κοινότητα Εκκλησιών. Το 2001 αποτελεί το
δηµοτικό διαµέρισµα Εκκλησιών του δήµου Ζαλόγγου.
Η κοινότητα Καµαρίνας αποτελείται από την Βελανιδιά, Λιµποχόβου, Μαρτάνη και
Σέσοβο στην απογραφή του 1920 ενώ στις απογραφές του 1928, 1940, 1951, 1961
περιλαµβάνει µόνο την Καµαρίνα. Στην απογραφή του 1971 µετονοµάζεται σε κοινότητα
Ζαλόγγου (µε την προσθήκη του προφήτη Ηλία) ως το 1981 όπου µετονοµάζεται πάλι ξανά
σε κοινότητα Καµαρίνας. Το 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Καµαρίνας που
ανήκει στο δήµο Ζαλόγγου.
Η κοινότητα Καναλίου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Κανάλι και Φλάµπουρα. Στην απογραφή του 1928 προστέθηκε η Καστροσυκιά και στην
απογραφή του 1951 τα Φλάµπουρα αποτελούν κοινότητα ενώ προστέθηκε το Μάζιον ως
την απογραφή του 1981 όπου ενσωµατώνονται η Νέα Θέσις και το πήδηµα Κυράς. Το
2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Ζαλόγγου του δήµου Ζαλόγγου.
Η κοινότητα ∆ουβιανών µετονοµάζεται στην απογραφή του 1928 σε κοινότητα
Κρυοπηγής και παραµένει ως έχει µέχρι την απογραφή του 2001 όπου εµφανίζεται να
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Κρυοπηγής του δήµου Ζαλόγγου.
Η κοινότητα Συντικλιάς περιλαµβάνει τον οικισµό Μεγαδέντρων στην απογραφή
του 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα Μυρσίνης και ενσωµατώνει στην απογραφή του
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1951 την κάτω Μυρσίνη ως και την απογραφή του 2001 που αποτελεί το δηµοτικό
διαµέρισµα Μυρσίνης του δήµου Ζαλόγγου.
Στην απογραφή του 1928 εµφανίζεται η κοινότητα Νέας Σαµψούντας όπου ως και
την απογραφή του 2001 παραµένει αµετάβλητη και αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα
Σαµψούντας του δήµου Ζαλόγγου.
Στην απογραφή του 1928 εµφανίζεται η κοινότητα Νέας Σινώπης όπου
ενσωµατώνει και τον οικισµό του Αρχάγγελου ως και την απογραφή του 2001 παραµένει
αµετάβλητη και αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Νέας Σινώπης του δήµου Ζαλόγγου.
Η κοινότητα Ρηνιάσσης στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε Ριζού και στην
απογραφή του 1940 µετονοµάστηκε σε Ριζών. Στην απογραφή του 1991 ενσωµατώνονται
τα Κάτω Ριζά και στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Ριζών του
δήµου Ζαλόγγου.
Η κοινότητα Τόπολας αποτελείται στην απογραφή του 1920 από την Λυγιά και το
Σκέµπον. Το 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα Χειµαδιού που αποτελείται από την Λυγιά
και τον Βράχο ενώ στην απογραφή του 1951 εµφανίζεται µόνο η κοινότητα Χειµαδιού.
Στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Ζαλόγγου.

3.5.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Ζαλόγγου µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

Παρατηρώντας το γράφηµα βλέπουµε ότι από την απογραφή του 1920 αυξάνεται ο
πληθυσµός του δήµου, από 2884 κάτοικους που είχε έφτασε τους 5610 στην απογραφή του
1961, σχεδόν διπλασιάστηκε. Όπως φαίνεται και στον πίνακα τα ποσοστά είναι υψηλά στις
τρεις πρώτες απογραφές ενώ από το 1951 ως το 1961 είναι µόλις 5,3 %. Στη διάρκεια όλης
της επόµενης δεκαετίας ο πληθυσµός του δήµου µειώνεται µε ποσοστό 15,0 %. Στην
απογραφή του 1971 ανακάµπτει και αυξάνεται µε έναν µικρό ρυθµό (4,0-4,5 %) ως την
απογραφή του 1991 όπου θα αρχίσει και πάλι να µειώνεται (µικρή µείωση 5,5 %) µέχρι την
τελευταία απογραφή του 2001.

3.6 Παρουσίαση του δήµου Θεσπρωτικού

Ο δήµος Θεσπρωτικού είναι βορειοανατολικά στον νοµό της Πρέβεζας και
αποτελείται από τα παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα :
Άσσου
Γαλατά
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001
Θεσπρωτικού
Μελιανών
Νικολιτσίου
Παππαδατών
Πολυσταφύλου

∆ΙΑΦΟΡΑ
721
997
727
281
- 842
189
222
- 286

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
25,0
27,7
15,8
5,3
- 15,0
4,0
4,5
- 5,5
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Ριζοβουνίου
Η έκταση του δήµου είναι 125.500 στρέµµατα (περίπου) και χαρακτηρίζεται ως
ορεινή και ηµιορεινή περιοχή. Ο πληθυσµός του είναι 4944 (µε βάση την απογραφή του
2001), όπου και απασχολείται µε την γεωργία, την κτηνοτροφία και τις υπηρεσίες. Η έδρα
του ∆ήµου είναι το δηµοτικό διαµέρισµα Θεσπρωτικού24.

3.6.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Στην απογραφή του 1920 η κοινότητα Άσσου (Νάσσαρης) ήταν οικισµός της
κοινότητας Νικολιτσίου ενώ από το 1928 είναι κοινότητα και στην απογραφή του 1951
ενσωµατώνει τον οικισµό Κεράσοβο ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί δηµοτικό
διαµέρισµα Άσσου του δήµου Θεσπρωτικού.
Το Μπουλµέτι-Ζερβό στην απογραφή του 1920 ήταν οικισµός του Ριζοβουνίου
(Ποδογόρας) όπου στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε Γαλατά και αποτελεί
κοινότητα µε την ενσωµάτωση του οικισµού Ζερβό. Το 1991 προστίθεται και ο Άγιος
Σάββας. Στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Γαλατά του δήµου
Θεσπρωτικού.
Η κοινότητα Λελόβης µετονοµάζεται σε κοινότητα Θεσπρωτικού, στην απογραφή
του 1928 ως και την απογραφή του 1951, όπου µετονοµάζεται σε δήµο Θεσπρωτικού για
να αποτελεί σήµερα το οµώνυµο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Θεσπρωτικού.
Η κοινότητα Παπαδατών στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τα Παπαδάτα
και τα Μελιανά. Στην απογραφή του 1928 τα Μελιανά αποτελούν ξεχωριστή κοινότητα
όπου παραµένει ως την απογραφή του 2001 να αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα
Μελιανών του δήµου Θεσπρωτικού. Η κοινότητα Παπαδατών παραµένει ίδια µέχρι την
απογραφή του 1951 όπου ενσωµατώνει τους Αγίους Αποστόλους και τη Γαλήνη
(Χαλάσµατα) και το 2001 συναντάται µε το ίδιο όνοµα να αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα
του δήµου Θεσπρωτικού.
Η κοινότητα Νικολιτσίου στην απογραφή του 1951 ενσωµατώνει την Ελαία και την
Πλατανιά. Η µόνη διαφορά είναι στην απογραφή του 2001 που αποτελεί το οµώνυµο
δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Θεσπρωτικού.
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Πολυστάφυλλου στην απογραφή του 1981 ενσωµατώνει την Αγία Τριάδα και στην
απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Πολυστάφυλλου του δήµου
Θεσπρωτικού.
Η κοινότητα Ποδογόρας µετονοµάζεται σε κοινότητα Ριζοβουνίου στην απογραφή
του 1928, παραµένει ίδια ως την απογραφή του 1981 που ενσωµατώνει την Ζηρόπολη και
στην απογραφή του 2001 αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Θεσπρωτικού.

3.6.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
θεσπρωτικού µε βάση τις απογραφές. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του γραφήµατος
και του πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

∆ΙΑΦΟΡΑ
254
1476
157
942
- 1507
- 105
- 526
- 709

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
5,1
28,3
2,4
13,8
- 19,3
- 1,7
- 8,5
- 12,5

Μια γενική παρατήρηση κοιτάζοντας το γράφηµα είναι ότι η καµπύλη αρχίζει µε
άνοδο και τελειώνει µε κάθοδο. Στην απογραφή του 1920 είναι το πιο χαµηλό σηµείο µε
4962 κατοίκους ενώ το 1961 το πιο υψηλό µε 7791. Από το 1920 και µετά έχουµε µια
συνεχή αύξηση του πληθυσµού (του δήµου) µέχρι το 1961 µε δύο απότοµες µεταβολές,
αυτή του 1928 -1940 (αύξηση 28,3 %) και του 1951-1961 (αύξηση 13,8 %).
Στη συνέχεια ο δήµος αρχίζει να µειώνεται από την απογραφή του 1961 ως την
απογραφή του 1971, µε 1507 κατοίκους λιγότερους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,3 %.

LXXVII
Από εκεί και πέρα υπάρχει µια αυξανόµενη σχετικά µείωση, µέχρι την τελευταία απογραφή
του 2001 (όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα), που αγγίζει το 12,5 %.

3.7 Παρουσίαση του δήµου Φιλιππιάδας

Ο δήµος Φιλιππιάδας είναι το ανατολικό τµήµα της χερσονήσου της Πρέβεζας.
Αποτελείται από τα δηµοτικά διαµερίσµατα:
Αγίου Γεωργίου
Γυµνότοπου
∆ρυόφυτου
Κερασώνος
Κλεισούρας
Νέας Κερασούντος
Πέτρας
Παναγιάς
Ρωµιάς
Φιλιππιάδας
Η έκταση του δήµου είναι 180.000 στρέµµατα (περίπου) και χαρακτηρίζεται ως
αστική, αγροτική και ηµιορεινή περιοχή. Ο πληθυσµός του είναι 8165 (µε βάση την
απογραφή του 2001), όπου και απασχολείται µε το εµπόριο, την παροχή υπηρεσιών, την
ελαφρώς βιοµηχανία και την γεωργία. Η έδρα του ∆ήµου είναι το δηµοτικό διαµέρισµα
Φιλιππιάδας25.

3.7.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Ο Άγιος Γεώργιος περιλαµβάνει στην απογραφή του 1920 τους οικισµούς:
Γκολιάδες και Σφελένικο και από την απογραφή του 1928 ως την απογραφή του 2001 δεν
παρουσιάζει καµία αλλαγή παρά µόνο ότι µε βάση το νόµο Καποδίστρια αποτελεί πλέον
δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Φιλιππιάδας.
Στην απογραφή του 1928 συναντάµε τον Γυµνότοπο (Γκολιάδες) να αποτελεί
κοινότητα ενώ σε αυτή του 1920 ήταν οικισµός της κοινότητας Αγίου Γεωργίου. Το 2001
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Γυµνότοπου του δήµου Φιλιππιάδας.
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Στην απογραφή του 1928 συναντάµε το ∆ρυόφυτο (Σφελένικο) να αποτελεί
κοινότητα ενώ σε αυτή του 1920 ήταν οικισµός της κοινότητας Αγίου Γεωργίου. Το 2001
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα ∆ρυόφυτου του δήµου Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Κερασώνος εµφανίζεται στην απογραφή του 1928 και στην απογραφή
του 1951 ενσωµατώνει τον οικισµό Αγίας Φανερωµένης. Στην απογραφή του 2001
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Κερασώνος του δήµου Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Κλεισούρας στην απογραφή του 1951 ενσωµατώνει τους οικισµούς
Μπρίγκα και Γραβιά. Στην απογραφή του 1981 ο οικισµός Μπρίγκα µετονοµάζεται σε
Πέντε Πηγάδια και παραµένει έτσι ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί το δηµοτικό
διαµέρισµα Κλεισούρας που ανήκει στο δήµο Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Νέας Κερασούντας εµφανίζεται στην απογραφή του 1928 και στην
απογραφή του 1951 ενσωµατώνει τον οικισµό Ηλιοβούνιο. Στην απογραφή του 2001
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Κερασούντος του δήµου Φιλιππιάδας.
Η Πέτρα απογράφεται πρώτη φορά ως κοινότητα στην απογραφή του 1951 ενώ
στην απογραφή του 1920 ήταν οικισµός της κοινότητας Στεφάνης. Στην απογραφή του
2001 αποτελεί το οµώνυµο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Βουλίστας Παναγιάς στην απογραφή του 1951 µετονοµάζεται σε
κοινότητα Παναγιάς αποτελούµενη από την Παναγιά, την Βούλιστα και την Γωνιά και ως
το 2001 παραµένει ως έχει και αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Παναγιάς του δήµου
Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Ρωµιάς που εµφανίζεται στην απογραφή του 1928 ήταν οικισµός της
κοινότητας Φιλιππιάδας σε αυτή του 1920. Στην απογραφή του 1981 προστίθεται η
Παιδόπολις Ζηρού και στην απογραφή του 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Ρωµιάς
του δήµου Φιλιππιάδας.
Η κοινότητα Νέας Φιλιππιάδας στην απογραφή του 1920 αποτελείται από
διάφορους οικισµούς (π.χ. Ελευθεροχώρι, Προφήτης Ηλίας, κτλ). Στην απογραφή του 1951
αναφέρεται ως δήµος Φιλιππιάδας και µένει ως έχει µέχρι την απογραφή του 2001 που
αποτελεί το οµώνυµο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Φιλιππιάδας.
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3.7.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Φιλιππιάδας µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971

∆ΙΑΦΟΡΑ
392
- 377
2524
1465
- 606

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
7,9
- 7,0
50,6
19,5
- 6,7

LXXX
1971-1981
1981-1991
1991-2001

- 242
1283
- 1250

- 2,9
15,8
- 13,3

Στο παραπάνω γράφηµα παρατηρώντας το βλέπουµε πως η καµπύλη έχει
αυξοµειώσεις. Το ψηλότερο σηµείο είναι η απογραφή του 1991 µε 9415 κατοίκους ενώ το
κατώτερο η απογραφή του 1920 µε 4976. Ο δήµος Φιλιππιάδας στην απογραφή του 1928
έχει αύξηση 7,9 % ενώ το 1940 µείωση 7,0 %. Από την απογραφή του 1940 αυξάνεται ο
πληθυσµός του δήµου µε 2524 κατοίκους (50,6 %) στην απογραφή του 1951 ενώ συνεχίζει
την ανοδική του πορεία και στην επόµενη απογραφή (19,5 %).
Μετά την απογραφή του 1961 θα ακολουθήσει µείωση (6,7 %) µέχρι και την
απογραφή του 1981 (2,9 %). Στην απογραφή του 1991 θα ανακάµψει µε αποτέλεσµα να
αυξηθεί κατά 1283 κατοίκους που αντιστοιχεί σε 15,8 % ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει να
µειώνεται ως την απογραφή του 2001. Η πτώση του δήµου θα ανέρθει σε 1250 κατοίκους,
ποσοστό 13,3 %.

3.8 Παρουσίαση του δήµου Λούρου

Ο Λούρος είναι ο κεντρικός δήµος του νοµού Πρέβεζας. Αποτελείται από τα
δηµοτικά διαµερίσµατα:
Άνω Ράχη
Βρυσούλας
Κοτσανόπουλου
Λούρου
Νέου Σφηνωτού
Ρευµατιάς
Σκιαδά
Στεφάνης
Τρίκαστρου
Ωρωπού
Η έκταση του δήµου είναι 186.600 στρέµµατα και χαρακτηρίζεται ως ορεινή
περιοχή φυσικού κάλλους που καταλήγει σε µεγάλο πεδινό τµήµα το οποίο διατρέχει ο
Λούρος ποταµός. Ο πληθυσµός του δήµου είναι 5260 (µε βάση την απογραφή του 2001).
Οι κάτοικοι του απασχολούνται µε την αναπτυγµένη γεωργία, µε την κτηνοτροφία (κυρίως
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στα ορεινά) και τέλος µε το εµπόριο και τις υπηρεσίες. Η έδρα του ∆ήµου είναι το
δηµοτικό διαµέρισµα Λούρου26.

3.8.1 Ανάλυση των δηµοτικών διαµερισµάτων

Η κοινότητα Κραββαρίου µετονοµάστηκε στην απογραφή του 1928 σε κοινότητα
Άνω Ράχης και ενσωµατώνει την Κορυφούλα και µόνο στην απογραφή του 2001 αποτελεί
το δηµοτικό διαµέρισµα Άνω Ράχης χωρίς την Κορυφούλα που αποτελεί δηµοτικό
διαµέρισµα του δήµου Φαναρίου.
Η κοινότητα Ζέρµης µετονοµάζεται στην απογραφή του 1928 σε κοινότητα
Βρυσούλας και παραµένει ως έχει µέχρι την απογραφή του 2001 όπου εµφανίζεται να
αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Βρυσούλας του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Κοτσανόπουλου στην απογραφή του 1920 αποτελείται από το Άνω και
Κάτω Κοτσανόπουλο και παραµένει ως έχει ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί
δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Λούρου παραµένει αµετάβλητη ως και την απογραφή του 2001 όπου
µετονοµάζεται σε δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου µε έδρα του δήµου τον Λούρο.
Η κοινότητα Σφηνωτού (Μαζάκιας) στην απογραφή του 1920 αποτελούσε οικισµό
της κοινότητας Λούρου και σε αυτή του 1928 είναι κοινότητα. Στην απογραφή του 1981
µετονοµάζεται σε κοινότητα Νέου Σφηνωτού και αποτελεί στην απογραφή του 2001 το
δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Γκιόναλων στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα
Ρεµατιάς και στην απογραφή του 1951 µετονοµάζεται σε Ρευµατιά µε οικισµούς Ρευµατιάς
και Κάτω Ρευµατιάς. Το 2001 εµφανίζεται να αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα Ρευµατιάς
που ανήκει στο δήµο Λούρου.
Η κοινότητα Σκιαδάς στην απογραφή του 1951 ενσωµατώνει το Αλώνι και τους
Κοντάτες όπου το 2001 αποτελεί το δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Καντζά στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Καντζά και Πέτρα. Στην απογραφή του 1928 µετονοµάζεται σε κοινότητα Στεφάνης όπου
παραµένει χωρίς καµία αλλαγή ως την απογραφή του 2001 που αποτελεί το δηµοτικό
διαµέρισµα Στεφάνης του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Κορυτιανής στην απογραφή του 1920 αποτελείται από τους οικισµούς
Άνω Κορυτιανής, τα Αγόρανα και την Κάτω Κορυτιανή. Μετονοµάζεται σε Τρίκαστρο και
26
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προστίθεται η Άνω και η Κάτω Σκαφιδωτή στην απογραφή του 1928 και έτσι παραµένει ως
την απογραφή του 1991 όπου η Κάτω Σκαφιδωτή ενσωµατώνεται στην κοινότητα
Σκεπαστού. Τέλος στην απογραφή του 2001 η κοινότητα Τρικάστρου αποτελεί το οµώνυµο
δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου.
Η κοινότητα Παλαιοροφόρου στην απογραφή του 1951 µετονοµάζεται σε
κοινότητα Ωρωπού, το 1971 ενσωµατώνει τον Νέο Ωρωπό όπου στην απογραφή του 2001
αποτελεί δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Λούρου.

3.8.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του δήµου
Λούρου µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και στη συνέχεια η ανάλυση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
1920-1928
- 336
- 7,3
1928-1940
968
22,7
1940-1951
696
13,3
1951-1961
512
8,6
1961-1971
- 866
- 13,4
1971-1981
61
1,1
1981-1991
- 11
- 0,2
1991-2001
- 359
- 6,4
Στο παραπάνω γράφηµα βλέπουµε πως από την απογραφή του 1920 µέχρι το 1928
ο πληθυσµός του δήµου έχει µειωθεί κατά 336 κατοίκους. Στην επόµενη απογραφή (1940)
και ως το 1961 ο πληθυσµός του αυξάνεται µε αρκετά µεγάλο ποσοστό όπως φαίνεται και
στο πίνακα, το οποίο βέβαια είναι φθίνων . Μετά το 1961 αρχίζει η µείωση µε 13,4 % όπου
από το 1971 µέχρι το 1981 έχουµε µια µικρή ανάκαµψη της τάξεως του 1,1 %. Στη
συνέχεια από το 1981 ως το τέλος των απογραφών (2001) έχουµε µικρές µειώσεις οι οποίες
αντιστοιχούν σε 0,2 % και 6,4 %.

3.9 Παρουσίαση της κοινότητας Κρανέας

Η κοινότητα Κρανέας είναι στο κεντρικό τµήµα του Νοµού Πρέβεζας και
αποτελείται από το ένα και µοναδικό κοινοτικό διαµέρισµα:
Κρανέας

Η έκταση του δήµου είναι 21.300 στρέµµατα (περίπου) και χαρακτηρίζεται ως
ορεινή και ηµιορεινή περιοχή. Ο πληθυσµός του είναι 1010 (µε βάση την απογραφή του
2001), όπου και απασχολείται κυρίως µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Η έδρα του
∆ήµου είναι το κοινοτικό διαµέρισµα Κρανέας27.

3.9.1 Ανάλυση του κοινοτικού διαµερίσµατος

27
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Η κοινότητα Κρανιάς αποτελείται από τους οικισµούς Κρανία, Βελιάχα, Μπότσικα
και Ρουπακία. Στην απογραφή του 1928 αποτελείται µόνο από τον εαυτό της µέχρι το 1951
όπου µετονοµάζεται σε Κρανέας. Στην ίδια απογραφή (1951) ενσωµατώνεται και ο
οικισµός Τύρια και παραµένει έτσι ως την απογραφή του 2001 όπου αποτελεί το µοναδικό
κοινοτικό διαµέρισµα Κρανιάς της κοινότητας Κρανιάς που παρά την εφαρµογή του νόµου
Καποδίστρια δεν ενσωµατώθηκε σε κανένα από τους νεοσύστατους δήµους.

3.9.2 ∆ηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού

Παρακάτω παρατηρούµε και συγκρίνουµε την εξέλιξη του πληθυσµού της
κοινότητας Κρανέας µε βάση τις απογραφές. Ακολουθεί ο πίνακας και µετά η ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Ποσοστιαία µεταβολή του πληθυσµού

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2001

∆ΙΑΦΟΡΑ
32
143
226
122
- 162
- 65
- 25
- 143

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
3,6
15,6
21,4
9,5
- 11,5
- 5,2
- 2,1
- 12,4

Από την αρχή των απογραφών παρατηρούµε µια συνεχή άνοδο µε την κορύφωση
της στην απογραφή του 1961. Στο σηµείο αυτό ο πληθυσµός της κοινότητας Κρανέας
ανήρθε στους 1405 κατοίκους σε αντίθεση µε την απογραφή του 1920 που είχε µόνο 882.
Στη διάρκεια αυτών των απογραφών συναντάµε µια ικανοποιητική αύξηση, κυρίως στην
απογραφή του 1940 µε 15,6 % και σε αυτή του 1951 µε 21,4 %. Στη συνέχεια από το 1961
και µετά αρχίζει η πτώση που ανέρχεται σε ποσοστό 11,5 %. Στις επόµενες απογραφές
συνεχίζεται η µείωση του πληθυσµού της µέχρι και την τελευταία απογραφή του 2001.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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4.1 Χαρακτηρισµός νοµού Πρέβεζας

Ο Ν. Πρέβεζας, όπως άλλωστε όλη η Ήπειρος, είναι µια περιοχή που τη
χαρακτηρίζει γεωγραφική και οικονοµική αποµόνωση µε έντονες ενδοπεριφερειακές
ανισότητες. Είναι µια περιοχή αποµονωµένη και µακριά απ' τα κέντρα οικονοµικής
δραστηριότητας τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης µε όλες της συνέπειες
προσπελασιµότητας. Με κατά κεφαλήν εισόδηµα, υπολειπόµενο κατά πολύ του µέσου
Εθνικού και του µέσου Κοινοτικού είναι απ' τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας και τις
Ε.Ε.
Με έκταση 1.036 Km2 (11,2 % της Ηπείρου και 0,8 % της Χώρας) είναι ο
µικρότερος σε έκταση ηπειρωτικός νοµός της χώρας. Απ' τα 1.036 Km2 της συνολικής
έκτασης του νοµού, το 32,8 % καλύπτεται από πεδιάδες, το 20,7 % από ηµιορεινές
εκτάσεις και το υπόλοιπο 46,5% από ορεινούς όγκους.

Ο πληθυσµός του Ν. Πρέβεζας ανέρχεται σε 58.628 κατοίκους (1991) και αποτελεί
το 17,27 % του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας Ηπείρου και µόλις το 0,57 % του
συνολικού πληθυσµού της χώρας. Παρουσιάζει µια αύξηση κατά 4,8 % σε σχέση µε το
1981 (5,37 % στη χώρα), ενώ ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του είναι 0,48 και υπολείπεται
ελάχιστα απ' τον αντίστοιχο της χώρας (0,5%). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι µέσα
στα τελευταία 40 χρόνια (1951-1991) ο πληθυσµός του νοµού παρέµεινε σχεδόν
στάσιµος, µε µια µικρή αύξηση της τάξης του 3,3 %, ενώ ο συνολικός πληθυσµός της
χώρας στο ίδιο χρονικό διάστηµα αυξήθηκε κατά 30,8%.
Η πυκνότητα του πληθυσµού είναι 56,9 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο,
έναντι 36,90 κατοίκων σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, 77,8 σ' επίπεδο χώρας και 140
κατοίκων σ' επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικά είναι αραιοκατοικηµένος νοµός , αλλά ο πιο πυκνοκατοικηµένος στην
Ήπειρο (Ν. Πρέβεζας: 56,9 κάτοικοι ανά Km2, Ν. Άρτας: 47,5 κάτοικοι ανά Km2, Ν.
Ιωαννίνων: 31,5 κάτοικοι ανά Km2 και Ν. Θεσπρωτίας: 29,3 κάτοικοι ανά Km2).
Ο νοµός Πρέβεζας αντιµετωπίζει οξύτατο δηµογραφικό πρόβληµα γήρανσης του
πληθυσµού. Τη περίοδο 1951 - 1991 το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 0-14 ετών
παρουσιάζει δραµατική µείωση και από 37,1% του συνολικού πληθυσµού που ήταν το
1951, φτάνει στο 20,5% το 1991. Ε ξ ίσου σηµαντική είναι µείωση και στις ηλικίες 15-44
ετών. Στις ηλικίες 45 - 64 ετών το ποσοστό του πληθυσµού το 1951 ήταν 13,6 % ενώ το
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1991 25%. Στις ηλικίες 65 ετών και άνω το ποσοστό του πληθυσµού εµφανίζει σταθερή
αύξηση ξεπερνώντας µάλιστα και το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας.
Ο αστικός πληθυσµός ακολουθεί ανοδική πορεία απ' το 1951 µέχρι το 1991,
βραδύτερη όµως απ' ότι στο σύνολο της χώρας. Ο ηµιαστικός πληθυσµός είναι γενικά
χαµηλός, αλλά απ' το 1981 και µετά αυξάνεται σηµαντικά, υπερβαίνοντας µάλιστα και το
αντίστοιχο ποσοστό της χώρας.
Ο αγροτικός πληθυσµός του νοµού παραµένει σταθερός γύρω στο 70% του
συνολικού πληθυσµού για ολόκληρη τη περίοδο 1951 - 1981, ενώ στη συνέχεια εµφανίζει
σηµαντική πτώση και το 1991 φτάνει στο 59,6%. Παραµένει ωστόσο, σηµαντικά υψηλός
σε σχέση µε τη χώρα. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού κατοικεί στις πεδινές και
παράκτιες περιοχές, ενώ η εικόνα της ερήµωσης είναι εµφανής στις ορεινές περιοχές και
η τάση που παρουσιάζεται τουλάχιστον απ' τις αρχές της δεκαετίας του 1960 για
εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και φυγή προς τα αστικά κέντρα δεν φαίνεται να
έχει αναστραφεί.

Το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του νοµού χαρακτηρίζεται πολύ χαµηλό.
Ποσοστό 50,03% δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ενώ ποσοστό 44,77% έχει µόνο
απολυτήριο ∆ηµοτικού, είναι δηλαδή απόφοιτοι της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Επίσης,
αρνητικό στοιχείο αποτελεί και το χαµηλό ποσοστό του πληθυσµού που είναι απόφοιτοι
ανωτάτων και ανωτέρων σχολών (4,24 % και 0,96% αντίστοιχα). Το χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο των προηγούµενων γενεών και η έλλειψη ΑΕΙ αποτελούν τις κυριότερες αιτίες
αυτής της κατάστασης.

4.2 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του νοµού

Με βάση το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιµές (1991) ο Ν. Πρέβεζας
υπολείπεται κατά 25,6% του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π της χώρας, ενώ υπερέχει κατά 12,1%
του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου. Η πορεία του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π
του νοµού, σαν ποσοστό του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π της χώρας παρουσιάζει υστέρηση µε
εξαίρεση το έτος 1983. Μετά τον 1987 σηµειώνει πτώση σαν ποσοστό του κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π της χώρας, ενώ η συνολική του πορεία παρουσιάζει µια σχετική οµαλότητα. Σε
σχέση µε το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Ν. Πρέβεζας δείχνει µια
σαφή υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 1970 - 1994. Συνολικά στο Ν. Πρέβεζας
το Α.Ε.Π τη περίοδο 1981- 1991 αυξήθηκε κατά 14,8% και είναι ο µοναδικός νοµός της
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Ηπείρου στον οποίο ο µέσος ρυθµός µεταβολής του Α.Ε.Π είναι υψηλότερος απ' τον
αντίστοιχο της χώρας (2,29% έναντι 1,96% της χώρας) την ίδια περίοδο.
Η σύνθεση του Α.Ε.Π του νοµού κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας για τις
χρονιές 1971,1981,1991 µας αποκαλύπτει την κυρίαρχη θέση του πρωτογενή τοµέα (παρά
την κάµψη που σηµείωσε το 1991) την σηµαντική κάµψη της Μεταποίησης (που πέφτει
απ' το 25% του Α.Ε.Π το 1971 στο 10,4% του Α.Ε.Π το 1991) την άνοδο των
κατασκευών, την άνοδο του Εµπορίου και τέλος τη βελτίωση της θέσης τους ως προς τη
συµµετοχή τους στο Α.Ε.Π που παρουσιάζουν η ∆ηµ. ∆ιοίκηση - ασφάλεια, η υγεία εκπαίδευση και οι διάφορες υπηρεσίες.
Η σύνθεση του Α.Ε.Π κατά κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζεται
σχεδόν εξίσου εξισορροπηµένη µε αυτήν της απασχόλησης. Έτσι, όσον αφορά, τόσο τη
συµµετοχή στην απασχόληση όσο και στο Α.Ε.Π βλέπουµε την πρωτοκαθεδρία του
Πρωτογενή Τοµέα να κερδίζει σταθερά ο Τριτογενής Τοµέας.

Όσον αφορά τη σύνθεση της απασχόλησης, σηµειώνουµε την πτώση του
Πρωτογενή Τοµέα από 75% το 1961 στο 39% το 1991 και την άνοδο της απασχόλησης
του Τριτογενή Τοµέα από 13,6% το 1961 γύρω στο 41,5% το 1991. Χαρακτηριστικό των
τάσεων εξέλιξης της δοµής της απασχόλησης στο νοµό είναι η χαµηλή συµµετοχή του
∆ευτερογενούς Τοµέα που φτάνει το 1991 στο 19,5% έναντι 25,7% στη χώρα.
Επιβεβαιώνεται, εποµένως η υπεροχή του Πρωτογενή τοµέα όσον αφορά τη συµµετοχή
του στην απασχόληση, υπεροχή όµως που µειώνεται δραστικά τις δεκαετίες 1971-1981
και 1981-1991 προς όφελος κυρίως της απασχόλησης του Τριτογενή τοµέα.
Το ποσοστό του ενεργού πληθυσµού του νοµού ανέρχεται σε 39,68% (1994) και
είναι το υψηλότερο µεταξύ των Νοµών της Ηπείρου. (Μ.Ο ενεργού πληθυσµού Ηπείρου:
36,59%). Επίσης, είναι υψηλότερο και απ' τα αντίστοιχα της χώρας και της Ε.Ε. (38,07%
και 39,5%). Παρουσιάζει σηµαντική µείωση την δεκαετία 1961-1971, παραµένει
σταθερός την δεκαετία 1971-1981 και σηµειώνει αύξηση την δεκαετία 1981-1991.

Όσον αφορά την ποσοστιαία συµµετοχή των απασχολουµένων στους οικονοµικά
ενεργούς παρατηρούµε ότι από 93,5% το 1961, ανήλθαν στο 96,2% το 1971, κατήλθαν
στο 94,6% το 1981 και στο 90,7% το 1991, ενώ σε απόλυτους αριθµούς την περίοδο 19611981 έχουµε µείωση, ενώ τη δεκαετία 1981-1991 αύξηση.
Το ποσοστό των ανέργων στο νοµό παρουσιάζει άνοδο, ιδιαίτερα µετά το 1986 και
φτάνει το 1991 στο 9,3% των οικονοµικά ενεργών ατόµων. Σήµερα υπολογίζεται ότι
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ξεπερνά το 13%. Μέχρι το 1991 η ανεργία παρουσίαζε χειρότερη εικόνα σε σχέση µε τη
χώρα (ανεργία χώρας: 7,5%) ενώ σήµερα εκτιµάται ότι βρίσκεται στα ίδια περίπου
επίπεδα, ενώ σε σχέση µε την περιφέρεια Ηπείρου είναι ελαφρά µικρότερη. Ο µη
οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του νοµού παρουσιάζει συνεχή άνοδο απ' το 1961 και
φτάνει στις 28.246 άτοµα το 1991, ποσοστό 48,2% του συνολικού πληθυσµού.

1981-1991
Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

-1,97%

Ιδιωτικές επενδύσεις

-4,18%

∆ηµόσιες επενδύσεις

5,40%

Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου µειώθηκαν στο σύνολο τους µεταξύ 1980 και
1987 µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής - 1,97%. Ειδικότερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις
παρουσίασαν σηµαντική µείωση µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής - 4,18%, ενώ αντίθετα
οι δηµόσιες επενδύσεις παρουσίασαν θετικό ρυθµό µεταβολής + 5,4%.
Το δηλωθέν κατά κεφαλήν εισόδηµα το 1990 φτάνει τις 215.000 δρχ. στο νοµό,
έναντι 251.657 δρχ. της περιφέρειας Ηπείρου και 447.809 δρχ. της χώρας.
Το κατά κεφαλήν ηλεκτρικό ρεύµα σε ΩΧΒ, το 1991 στο νοµό ανέρχεται στο 1,
575 έναντι 1, 329 για την περιφέρεια Ηπείρου και 2, 886 για τη χώρα.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα που αντιστοιχούν σε 1.000 κατοίκους, ανέρχονται το
1990 σε 76 στο νοµό, έναντι 82 για την περιφέρεια Ηπείρου και 166 για τη χώρα.
Οι τηλεφωνικές συσκευές ανά 100 κατοίκους ανέρχονται το 1991 στο νοµό σε
38, έναντι 33, 5 στην περιφέρεια Ηπείρου και 44στη χώρα.
Οι γιατροί ανά 1.000 κατοίκους ανέρχονται το 1991 σε 1 για το νοµό, έναντι 1, 75
στην περιφέρεια Ηπείρου και 4 στη χώρα.
Επί συνόλου 23. 558 κανονικών κατοικιών (1991), το 99, 4% διαθέτει κουζίνα, το
67, 5% ηλεκτρικό φως, το 50, 5% τηλέφωνο, το 83, 4% λουτρό ή ντους, το 94, 8%
ύδρευση, το 24, 3% κεντρική θέρµανση, το 28, 6% ηλιακό θερµοσίφωνα, και το 97, 3%
αποχέτευση.
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Επί συνόλου 23. 558 κανονικών κατοικιών που διαθέτουν συνολικά 90. 622
δωµάτια (1991), το 1, 9% είναι ενός δωµατίου το 10, 5% δύο δωµατίων, το 23, 5% τριών
δωµατίων, το 38, 4% τεσσάρων δωµατίων και το 25,7% πέντε και άνω δωµατίων, ενώ επί
του συνόλου των 16.594 κατοικούµενων κατοικιών το 82, 6% είναι ιδιοκτήτες.
Γενικά, ο Ν. Πρέβεζας εµφανίζεται ως ο δυναµικότερος της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π, τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης του κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π., το υψηλότερο ποσοστό ενεργού πληθυσµού και τον υψηλότερο ρυθµό
αύξησης του ενεργού πληθυσµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5.1 Εξέλιξη πληθυσµού του νοµού Πρέβεζας σε σύγκριση µε τη χώρα

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε την εξέλιξη του πληθυσµού του νοµού
Πρέβεζας σε σχέση µε αυτόν της Ελλάδας. Το έτος 1981 οι κάτοικοι του νοµού ήταν
55.915 και αποτελούσαν το 0,57% του πληθυσµού της χώρας. Στην απογραφή του 1991
µολονότι ο πληθυσµός του νοµού Πρέβεζας αυξήθηκε το ποσοστό του σε σύγκριση µε
αυτό της χώρας παρέµεινε σταθερό δηλαδή

0,57%, ενώ στην απογραφή του 2001

αυξάνεται κατά 0,02% φτάνοντας στο 0,59% και στους 59.356 κατοίκους. Η ανεργία στο
νοµό σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του έτους 2001 αγγίζει το 9,01% όταν ο δείκτης της
ανεργίας πανελλαδικά είναι στο 13,03 %.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Εξέλιξης πληθυσµού
ΕΤΟΣ
Πληθυσµός νοµού

1981
55915

1991
58628

2001
58144

% Ελλάδος

0,57%

0,57%

0,59%

Η διάρθρωση της απασχόλησης ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας πάντα
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2001, όπως άλλωστε παρατηρούµε και στον παρακάτω πίνακα
είναι 37,80% για τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, 19,27% για τον δευτερογενή τοµέα
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παραγωγής και 42,93% για τον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Όσον αναφορά το επίπεδο της
χώρας ήταν 18,38%, 23,68% και 51,92% αντίστοιχα για τους τρεις τοµείς της οικονοµικής
δραστηριότητας.

∆ιάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (έτος 2001):

Παρακολουθούµε στη συνέχεια την διάρθρωση του Α.Ε.Π. ανά τοµέα οικονοµικής
δραστηριότητας όπου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο παραγωγής και χρήσιµο για να
µπορέσει κανείς να βγάλει διάφορα συµπεράσµατα, κυµαίνεται στα 545,48 εκατοµµύρια
ευρώ του νοµού και στο σύνολο της χώρας ο νοµός συµµετέχει µε 0,4%. Ο πρωτογενής
τοµέας που αναφέρεται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, σε επίπεδο νοµού
κυµαίνεται σε 16 % και σε επίπεδο χώρας 8 %. Τέλος η αγροτική γη έχει έκταση 317
τετραγωνικά χιλιόµετρα και χαρακτηρίζεται κατά 65 % πεδινή, 25 % ηµιορεινή και 10 %
ορεινή.

5.2 Πρωτογενής τοµέας

Ο Ν. Πρέβεζας έχει αγροτικό χαρακτήρα, καθώς ένας απ' τους βασικούς τοµείς
ανάπτυξης του είναι η γεωργία. Η υπεροχή της, τόσο από άποψη απασχόλησης όσο και
συµµετοχής στο Α. Ε. Π. είναι δεδοµένη. Η γεωργική γη στο νοµό ανέρχεται γύρω στα
300. 000 στρέµµατα, σχεδόν το 1/3 της έκτασης του. Τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής
γης δεν παρατηρούνται καθώς υπάρχουν στο νοµό ιδιαίτεροι παράγοντες που ευνοούν την
ανάπτυξη της γεωργίας (κλίµα, καλή ποιότητα καλλιεργήσιµων εδαφών, άφθονα υπόγεια
και επιφανειακά νερά κ. λ. π.). Στους περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του
κλάδου, εκτός απ' τα διαρθρωτικά προβλήµατα εθνικού επιπέδου προστίθενται:
η πληθυσµιακή αποδυνάµωση
η ανεπάρκεια γεωργικών υποδοµών
η µικρή γονιµότητα των ηµιορεινών εδαφών και
η µικρή έκταση της µέσης γεωργικής εκµετάλλευσης
(που αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα) καθώς η µάζα των αγροτών του νοµού κατέχει
από 10 έως 29 στρέµµατα, όταν ο µέσος κλήρος στην Ελλάδα είναι 42 στρ. και στην Ε.Ε.
300 στρ. Η αγροτική οικονοµία του νοµού εξειδικεύεται κυρίως στη γεωργία όπου οι
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αροτραίες καλλιέργειες, η κηπευτική γη, τα εσπεριδοειδή και οι δενδρώδεις καλλιέργειες
(κυρίως της ελιάς) έχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής.
Η κτηνοτροφία αποτελεί δυναµικό κλάδο στο νοµό ιδιαίτερα στους τοµείς της
χοιροτροφίας και της προβατοτροφίας ενώ δυναµική είναι και η βοοτροφία. ∆ιαχρονικά η
αιγοπροβατοτροφία28 εµφανίζεται αισθητά βελτιωµένη, η βοοτροφία παραµένει σταθερή,
ενώ τεράστια ανάπτυξη έχει σηµειώσει η χοιροτροφία που έχει γίνει ο πρώτος κλάδος του
νοµού µε αύξηση των χοίρων κρεατοπαραγωγής και τη δηµιουργία πολλών οργανωµένων
κτηνοτροφικών µονάδων.

5.2.1 Βασικά προβλήµατα, τάσεις και προοπτικές

Η γεωργική παραγωγή της περιοχής του νοµού Πρέβεζας ταλανίζετε από τον
αιώνια κακό σχεδιασµό και την έλλειψη προσανατολισµών και οργανωτικής δοµής.
Βασικό πρόβληµα αποτελεί το κόστος παραγωγής σε σχέση µε την τιµή διάθεσης των
προϊόντων, που περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες κέρδους των παραγωγών, και η
αποστροφή των νέων στην κτηνοτροφία.
Έτσι εµφανίζονται να επικρατούν τα κτηνοτροφικά φυτά (καλαµπόκι, µηδική κτλ)
στην περιοχή του Αχέροντα, η κτηνοτροφία και τα κτηνοτροφικά φυτά (χοιροτροφικές
µονάδες) στην περιοχή της Φιλιππίαδας, η ανοιχτή κτηνοτροφία στις ορεινές περιοχές, η
ελαιοκαλλιέργεια και η βοοτροφία στις λοφώδεις περιοχές και οι εντατικές καλλιέργειες
µαζί µε την εντατική και ηµιεντατική (Ιβάρια) αλιεία στην χερσόνησο της Πρέβεζας.

Κύρια παραγόµενα προϊόντα το έτος 2001

Τα κύρια παραγόµενα προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα είναι το ελαιόλαδο, οι
πατάτες, το βαµβάκι, οι ντοµάτες και τα εσπεριδοειδή. Η παραγωγή προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας περιορίζεται σε 1,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα γης περίπου όπου
καλλιεργούνται σε 375 στρέµµατα διάφορα εσπεριδοειδή όπως ελιές, λεµόνια, πορτοκάλια,
µανταρίνια και αραβόσιτος, και σε 1.063 στρέµµατα ελιές για ελαιόλαδο.

5.3 ∆ευτερογενής τοµέας
28

Η αιγοπροβατοτροφία καλύπτει το 21 % του συνόλου των αιγοπροβάτων
της Ηπείρου, η χοιροτροφία το 39% και η βοοτροφία το 28%

XCIV

Ο τοµέας της µεταποίησης παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση στο νοµό, και ο
δείκτης Βιοµηχανικής ανάπτυξης είναι χαµηλός. Η πλειοψηφία των µεταποιητικών
µονάδων ασχολούνται µε την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, είναι
µικρής δυναµικότητας και η πεπαλαιωµένη τεχνολογία τους, η διασπορά στο νοµό και η
χωροθέτησή τους δηµιουργούν ποικίλα προβλήµατα. Υπάρχουν αρκετές Βιοµηχανικές και
Βιοτεχνικές µονάδες στο νοµό, οι περισσότερες µικρής δυναµικότητας και µε µικρό
αριθµό απασχολουµένων. Στο νοµό υπάρχει όλο το φάσµα των µονάδων πρώτης
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καθώς και µονάδες που εξυπηρετούν την τοπική
αγορά σε προϊόντα τρέχουσας και τυποποιηµένης τεχνολογίας. Απουσιάζουν όµως οι
κλάδοι κεφαλαιουχικών αγαθών και οι βασικές µεταλλουργικές Βιοµηχανίες.
Ο κλάδος τρόφιµα εµφανίζει τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην απασχόληση ενώ
σηµαντική συµµετοχή στην παραγωγική δραστηριότητα έχουν οι υφαντικές Βιοµηχανίες
και οι ελαιουργικές µονάδες.
Μειονέκτηµα στη µεταποίηση αποτελεί η έλλειψη επαρκών πρώτων υλών, βασικής
υποδοµής και ειδικευµένης εργασίας. Επίσης, ο µικρός βαθµός καθετοποίησης της
παραγωγικής δραστηριότητας και οι διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες των φορέων
που είναι πολύ περιορισµένες. Επιπρόσθετα, απουσιάζει το επενδυτικό ενδιαφέρον για
εγκατάσταση Βιοµηχανιών στη ΒΙ. ΠΕ. Πρέβεζας.
Για το ∆ευτερογενή τοµέα του νοµού η πρόκληση είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του, η αύξηση του µεριδίου της εγχώριας αγοράς εκτός της
Περιφέρειας Ηπείρου και η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.

5.3.1 Κλάδοι βιοµηχανικής - βιοτεχνικής δραστηριότητας εκτός ΒΙΠΕ

Βιοτεχνικές µονάδες εκτός βιοµηχανικής ζώνης στο Νοµό
(Τα στοιχεία ανήκουν στην απογραφή του 1991)

Πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν οι µονάδες που δηµιουργήθηκαν εκτός
βιοµηχανικής περιοχής, είναι διάσπαρτες σε όλο το Νοµό, απασχολούνται µε τρόφιµα,
ζωοτροφές και γενικά µε την επεξεργασία µεταποίηση και εµπορία αγροτικών
προϊόντων και απασχολούν έµµεσα και άµεσα ένα µεγάλο τµήµα του αγροτικού
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πληθυσµού (Μονάδες επεξεργασίας κρεάτων, κατασκευής ζωοτροφών, κονσερβοποίησης
οπωροκηπευτικών και ελιάς, εργοτάξια κτλ).
Η έκταση της Βιοµηχανικής Περιοχής Πρέβεζας είναι 1.650 στρέµµατα
περίπου. Τα γήπεδα της περιοχής δεν έχουν ορισθεί ακόµα πλήρως. Σήµερα είναι
οροθετηµένα από την ΕΤΒΑ περίπου 20 βιοµηχανικά γήπεδα εκ των οποίων τα 18
είναι κατειληµµένα.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι εγκατεστηµένες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες
που βρίσκονται εντός βιοµηχανικής περιοχής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Εκκοκκιστήρια (Σουλιώτης)
 Εκκοκκιστήριο (ΕΑΣΠ)
 Τυποποιητήριο ελαίου (ΕΑΣΠ)
 Συσκευαστήριο οπωροκηπευτικών (ΕΑΣΠ)
 Μηχανουργείο κατασκευής θερµοκηπίων (Ηρ. Κακκωνάς)
 Βιοτεχνία πλαστικών κατασκευών (Σκληρός)
 Ασφαλτογαλακτώµατα (ΗΠΕΙΡΩΤΑΝ)
 Ασφαλτικά (Γ. Κανδύλης)
 Έτοιµο Σκυρόδεµα (Μιχαλόπουλος)
 Εργοστάσιο. Επίπλων (Κατωπόδης)
 Κλωστήρια (Αργυρός)
 Πυρηνελαιουργείο (Λαϊνάς)
 Επεξεργασία µπαχαρικών
 Μεταλλικά έπιπλα (Ράπτης)
 Αποθήκη και επεξεργασία ζωοτροφών
 Μονάδα βιολογικού καθαρισµού ∆ήµου Πρέβεζας
 Κλωστοϋφαντουργική
 Αποθήκες διακίνησης ειδών υγιεινής (Μπότσιος)
 Έτοιµο σκυρόδεµα (ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ)
 Συνεταιρισµοί Κηπευτικών Προϊόντων

5.3.2 Βασικά προβλήµατα, τάσεις και προοπτικές
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Τα προβλήµατα της δευτερογενούς παραγωγής αποτελούν κοινό τόπο πια για
τον Ελληνικό χώρο και εστιάζονται στα εξής:
A. Η αναρχία στον τρόπο επιλογής του τόπου εγκατάστασης των µονάδων.
Συγκεκριµένα δεν υφίσταται - ή αν υφίσταται είναι ανενεργό- εκείνο
το θεσµικό πλαίσιο που θα συγκεκριµενοποιεί την χωροταξική
τοποθέτηση δράσεων και δραστηριοτήτων παραγωγής.
B. Το ευκαιριακό - συγκυριακό του λόγου κατασκευής µιας µονάδας.
Συγκεκριµένα οι συγκυρίες και οι ευκαιρίες της αγοράς καθορίζουν το αν
και το που θα γίνει µια νέα µονάδα και όχι ο προγραµµατισµός και ο
έλεγχος βιωσιµότητας ή πληρότητας της επένδυσης.
Στον δευτερογενή τοµέα παραγωγής συγκαταλέγονται ο ορυκτός πλούτος και τα
βιοµηχανικά και βιοτεχνικά καταστήµατα. Λειτουργούν 4 λατοµεία αδρανών υλικών όπου
υπάρχουν νεογενή ιζήµατα µικρής ηλικίας και µάλιστα σε ευρεία έκταση, προσχωµατικός
χρωµίτης, ορυκτό αλάτι, φωσφορικά κοιτάσµατα, κοιτάσµατα τύρφης, αργίλιο και τέλος
λατοµικά ορυκτά. Ο αριθµός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών καταστηµάτων σύµφωνα
µε τα στοιχεία του 2003 ανέρχεται σε 664 µονάδες. Οι κυριότεροι κλάδοι είναι η
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, µε 36.706,27 χιλιάδες ευρώ ακαθάριστη αξία παραγωγής
και η κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά, µε 2.070,83 χιλιάδες ευρώ
ακαθάριστη αξία παραγωγής.
Υπάρχει βιοµηχανική περιοχή λίγα χιλιόµετρα έξω από την πόλη της Πρέβεζας
συνδεδεµένη άµεσα µε το εθνικό οδικό δίκτυο όπου είναι ήδη εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις.
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5.4 Τριτογενής τοµέας (τουρισµός, εµπόριο και υπηρεσίες)

Ο τριτογενής τοµέας στο νοµό αποτελεί δυναµικό και ταχύτατα εξελισσόµενο
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Περιστρέφεται κυρίως γύρω απ' τον Τουρισµό και το
Εµπόριο, όπου ο νοµός (κυρίως στον Τουρισµό) διαθέτει ισχυρά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα.
Η πρόκληση για την επόµενη προγραµµατική περίοδο θα είναι η αξιοποίηση
κυρίως των µεγάλων δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης του νοµού. Συγκριτικό
πλεονέκτηµα του νοµού στον Τουρισµό αποτελούν οι καθαρές και εκτεταµένες παραλίες,
τα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά και Ιστορικά Μνηµεία, τα θαυµάσια τοπία κ. λ. π.
Η εκτεταµένη παραλιακή ζώνη του Ιονίου πελάγους που αρχίζει απ' τα όρια του Ν.
Θεσπρωτίας και καταλήγει στην πόλη της Πρέβεζας, προσφέρεται για µαζικό τουρισµό.
Στην περιοχή υπάρχουν αξιόλογα Ιστορικά Μνηµεία (Αρχαία Νικόπολη, Αρχαία
Κασσιόπη, Νεκροµαντείο κ. λ. π). Από άποψη υποδοµής η κατάσταση έχει βελτιωθεί
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο νοµός διαθέτει αεροδρόµιο, Λιµάνι και ικανοποιητικό
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.
Το ξενοδοχειακό δυναµικό είναι συγκεντρωµένο στα παράλια του νοµού και
κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και της Πάργας. Τα τουριστικά καταλύµατα
αυξάνονται ραγδαία. Τα τελευταία χρόνια είναι εµφανής ο εκσυγχρονισµός της υποδοµής
από µικρού σε µεγάλου µεγέθους εγκαταστάσεις, ενώ ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί και
το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί µια σηµαντική στροφή προς τον οργανωµένο τουρισµό.
Απ' τις σηµερινές τάσεις επένδυσης, διαπιστώνεται πως η τουριστική δραστηριότητα
εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τις περιοχές που αναφέρθηκαν παραπάνω (Πάργα,
παραλιακή ζώνη Πρέβεζας).
Οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του νοµού είναι µεγάλες. Η ανάπτυξη αυτή
όµως θα πρέπει να εξελιχθεί µεθοδικά ώστε να διαφυλαχτεί το περιβάλλον. Προς την
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθούν συγκεκριµένες παρεµβάσεις, όπως η βελτίωση
των υποδοµών (οδοποιία, λιµενικές εγκαταστάσεις κ.λ.π), η προώθηση του τουριστικού
επιστηµονικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή του Αµβρακικού, η αξιοποίηση των
παράκτιων περιοχών και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η ανάδειξη,
αξιοποίηση και προστασία των αρχαιολογικών χώρων και Ιστορικών Μνηµείων, η
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, η οργάνωση προγράµµατος τουριστικής προβολής
του νοµού µε την έκδοση βιβλίων, τουριστικών οδηγών και την εξέταση της ανάγκης
δηµιουργίας ειδικευµένου προσωπικού στα τουριστικά επαγγέλµατα µε τη δηµιουργία
σχετικών κύκλων σπουδών.
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Γίνεται αντιληπτό, εποµένως ότι στο νοµό υπάρχουν αξιόλογοι τουριστικοί πόροι.
Ωστόσο η τουριστική κίνηση κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ως κύριες αιτίες θα
µπορούσαν να θεωρηθούν η απουσία των µεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, οι
ανεπαρκείς ακόµη υποδοµές (κυρίως στο µεταφορικό δίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες) και
η παραµέληση των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών Μνηµείων.
Όσον αφορά το εµπόριο, αυτό παρουσιάζει µικρή κίνηση στο νοµό σε σχέση µε τις
δυνατότητες που υπάρχουν. Περιορίζεται στο λιανικό εµπόριο (90% των καταστηµάτων).
Ο αριθµός των καταστηµάτων είναι σηµαντικός και στη πλειοψηφία τους είναι
συγκεντρωµένα στο κύριο αστικό κέντρο του νοµού, στην Πρέβεζα και δευτερευόντως
στα υπόλοιπα ηµιαστικά κέντρα.
Αυξητικές τάσεις, στο νοµό, εµφανίζει το εξαγωγικό εµπόριο, ενώ τη πρώτη θέση
στις εξαγωγές κατέχουν τα προϊόντα του πρωτογενή τοµέα. Παράλληλα διογκωµένες
εµφανίζονται οι εισαγωγές κυρίως όσον αφορά την ξυλεία. Το βασικό πρόβληµα που
παρουσιάζει το εµπόριο του νοµού είναι οι δυσκολίες στην διακίνηση των εµπορευµάτων.
Τόνωση στο εµπόριο του νοµού αναµένεται να φέρουν η λειτουργία της υποθαλάσσιας
ζεύξης Πρέβεζας - Ακτίου, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του λιµανιού της
Πρέβεζας και, η ολοκλήρωση του βασικού συστήµατος οδικών αξόνων του νοµού.
Ευνοϊκά αποτελέσµατα στην εξάπλωση του εµπορίου Θα έχει επίσης, η εξυγίανση και ο
εκσυγχρονισµός των δοµών εµπορίας της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής καθώς και
η δηµιουργία τοπικής αγοράς στην πόλη της Πρέβεζας.

5.4.1 Βασικά προβλήµατα, τάσεις και προοπτικές
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Τα βασικά προβλήµατα του τριτογενούς τοµέα δεν θα µπορούσαν να
ξεφύγουν από τα βασικά προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας.
Η έλλειψη προγραµµατισµού από τη µια και η έλλειψη συντονισµού από την
άλλη αποτελούν πάγια αιτία που προκαλούν όλες τις αδυναµίες του τοµέα της παροχής
υπηρεσιών.
Στον τριτογενή τοµέα παραγωγής οι κυριότεροι κλάδοι είναι του εµπορίου και του
τουρισµού λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοµού και της άπειρης φυσικής οµορφιάς του
οικοσυστήµατος. ∆ραστηριοποιούνται στο νοµό 63 τουριστικές µονάδες µε αριθµό κλινών
3553. Λειτουργούν 18 τραπεζικά καταστήµατα και υποκαταστήµατα στο νοµό και 1
νοσοκοµείο µε 110 κλίνες καθώς επίσης και 4 κέντρα υγείας µε 11 περιφερειακά ιατρεία
διασκορπισµένα στην έκταση του νοµού.

5.4.2 Οικονοµικά κίνητρα

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε κάποια προνόµια που δηµιουργούν ισχυρά
οικονοµικά κίνητρα για επιχειρηµατική δράση και οικονοµική ανάπτυξη στο νοµό Πρέβεζας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11
Οικονοµικά κίνητρα
Τοµέας

Επιχορήγηση

Επιδότηση
επιτοκίου

Επιδότηση Leasing

Μεταποίησης

30%

30%

0%

Τουρισµού

25%

25%

0%

Λοιπές δραστηριότητες

30%

30%

0%

Παρατηρούµε ότι για τους τοµείς της µεταποίησης και των λοιπών δραστηριοτήτων
η επιχορήγηση του κράτους είναι στο 30% της επένδυσης του ενδιαφεροµένου και για τον
τοµέα του τουρισµού είναι στο 25%. Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για την επιδότηση του
επιτοκίου των δανείων στους παραπάνω τοµείς αντίστοιχα αλλά δεν υπάρχει επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) µολονότι οι φορολογικές απαλλαγές βρίσκονται στο
100% της επένδυσης.
Υπάρχουν δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο νοµό Πρέβεζας και επιχειρήσεων του εξωτερικού µε αρκετά
ικανοποιητική

εξέλιξη

των

επενδύσεων

την

τελευταία

τριετία

(2000-2003).

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω είναι οι επιτυχηµένες

C
επενδύσεις µε ιδιαίτερα µεγάλη ξένη συµµετοχή οικονοµικών κεφαλαίων των
επιχειρήσεων:
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΙΧΘΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε
ΒΙΚΗ Α.Ε
Γ. ΧΗΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε ΦΥΣΕΚΗΣ Ο.Ε
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε
ΤΣΕΒΡΕΝΙ∆ΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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6.1 Γενικές πληροφορίες

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε από το σηµερινό σύνολο των επιχειρήσεων
του νοµού Πρέβεζας ποιο ποσοστό από αυτό ιδρύθηκε και σε ποια δεκαετία. Έτσι
συµπεραίνουµε ότι οι περίπου µισές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήµερα
ποσοστό 46% ιδρύθηκαν µέσα στη δεκαετία 1991-2000.
Παρατηρούµε επίσης ότι το χρονικό διάστηµα 1950-1970 διακρίνεται το µικρότερο
ποσοστό έναρξης. Οι επιχειρήσεις το χρονικό εκείνο διάστηµα είχαν πιθανόν κλείσει
καθώς υπήρχαν διάφοροι παράγοντες όπως οι συνθήκες της αγοράς που δεν ευνοούσαν
τότε µια επιχείρηση να επιβιώσει. Από το 1971 µέχρι και το 2000 υπάρχει µια αυξηµένη
σταθερή πορεία, στην δηµιουργία νέων επιχειρήσεων όπως διακρίνουµε και στο παρακάτω
σχεδιάγραµµα.

6.2 Νοµική Μορφή Επιχειρήσεων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η νοµική µορφή των επιχειρήσεων του
δείγµατος. Παρατηρούµε ότι οι 70 από τις 100 επιχειρήσεις είναι προσωπικές ή
οικογενειακές επιχειρήσεις.
Οι οµόρρυθµες επιχειρήσεις ακολουθούν µε διαφορά, καθώς κατέχουν µόνον το
20% στο σύνολο τους σε σχέση µε τις ατοµικές επιχειρήσεις.
Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρηµατίες δεν προτιµούν αυτού του είδους τις
επιχειρήσεις (ή αυτές τις µορφές των επιχειρήσεων) είναι γιατί χρειάζονται αρκετά
κεφάλαια για τη δηµιουργία Ανώνυµη Εταιρία. Έτσι παρατηρούµε ένα µόνο σεβαστό
ποσοστό στον πίνακα που αξίζει να σχολιάσουµε για αυτές τις τρεις κατηγορίες που είναι
το 7% των Ανωνύµων Εταιριών.
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6.3 Στοιχεία Επιχειρηµατικότητας από το Εµπορικό Επιµελητήριο

Σύµφωνα µε την έρευνα που κάναµε στο εµπορικό επιµελητήριο Πρέβεζας
συγκεντρώσαµε

κάποια

αντιπροσωπευτικά

στοιχεία

που

περιγράφουν

την

επιχειρηµατικότητα στο νοµό Πρέβεζας.
Το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νοµό είναι 4.252.
Αναλυτικότερα το εµπορικό τµήµα του επιµελητηρίου έχει καταγεγραµµένες 1.756
(Μικροµεσαίες Εµπορικές) επιχειρήσεις, το Τουριστικό τµήµα 436, το Βιοτεχνικό 636 και
το Επαγγελµατικό 1.424 (επαγγελµατίες καταγεγραµµένους στο Νοµό).
Παρατηρούµε ότι οι εµπορικές επιχειρήσεις καλύπτουν το µεγαλύτερο κοµµάτι των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων

µε ποσοστό 42% του συνόλου των 4.357 που

δραστηριοποιούνται στον Ν. Πρέβεζας.

Στη συνέχεια παρατηρούµε το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο νοµό ανά δήµο. Όπως είναι φυσικό οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες
στο δήµο Πρέβεζας (1608) και στην κοινότητα Κρανέας οι λιγότερες (οκτώ). Ακολουθεί ο
δήµος Πάργας µε 619 επιχειρήσεις κυρίως τουριστικές για ευνόητους λόγους και έπονται οι
υπόλοιποι δήµοι που δραστηριοποιούνται.
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Στο γράφηµα που ακολουθεί παρατηρούµε το σύνολο των επιχειρήσεων του νοµού
Πρέβεζας ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Συµπεραίνουµε από την ανάλυση των
παρακάτω στοιχείων ότι το µεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων (1938) ασχολείται µε τον
τοµέα του εµπορίου (χονδρικό-λιανικό) ενώ στην απέναντι πλευρά συναντάµε τον κλάδο
των εταιρειών που ασχολούνται µε τις επικοινωνίες, µεταφορές και αποθηκεύσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7.1 Η ανεργία στο Νοµό

Η δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της
οικονοµίας της Πρέβεζας δηµιουργεί απασχόληση δυνατότητες και προοπτικές. Όλη αυτή
η δραστηριότητα όµως δεν είναι αρκετή για την απορρόφηση του συνόλου του
εργατοϋπαλληλικού δυναµικού της περιοχής. Έτσι, το φαινόµενο της ανεργίας
διατηρείται και αυξάνεται ιδίως τα τελευταία χρόνια παρά τα προγράµµατα
απασχόλησης και υποαπασχόλησης που εφαρµόζονται.
Η ανεργία στο σύνολο των οικονοµικά ενεργών στο νοµό είναι 17,55% και επί
των απασχολούµενων είναι 19,36%. ΣΤΟ ∆ήµο Πρέβεζας 13,77% επί των οικονοµικά
ενεργών και 15% επί των απασχολούµενων. Εδώ βέβαια πρέπει να αναφέρουµε ότι στα
ποσοστά αυτά περιλαµβάνονται και άτοµα τα οποία δουλεύουν σε διάφορες εργασίες
αλλά δηλώνονται ως άνεργοι στην ειδικότητα τους επειδή δεν βρίσκουν δουλειά σ' αυτή
την ειδικότητα (άτοµα που ετεροαπασχολούνται). Επίσης, στα ποσοστά αυτά
περιλαµβάνονται και άτοµα που δουλεύουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή
υποαπασχολούµενοι (χαρακτηριστικό παράδειγµα ο δήµος Πάργας). Έτσι, είναι δύσκολο
να βρούµε το ακριβές ποσοστό ανέργων. Υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία και κατά
προσέγγιση οι «καθαροί» άνεργοι στο νοµό είναι 15% και στο ∆ήµο Πρέβεζας 12%.
Τέλος σηµαντικό ρόλο στους δείκτες της ανεργίας, όχι µόνο στο νοµό αλλά και σε
ολόκληρη την χώρα, διαδραµατίζει ο παράγοντας µετανάστευση, και ειδικότερα η
παράνοµη µετανάστευση (παρακάτω αναλύεται η κατάσταση που επικρατεί στο νοµό
Πρέβεζας) κυρίως από τις γειτονικές χώρες και από τις χώρες του πρώην ανατολικού
µπλοκ.
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7.2 Οικονοµική δραστηριότητα των µεταναστών

Η πρώτη προσέγγιση κατανοµής µεταναστών - και µετά την διεύρυνση του από
το νόµο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ πρώην Κοινότητες Μύτικα, Νικόπολης, Μιχαλιτσίου και
Φλάµπουρων είναι:

Από αυτούς, οι πληθυσµιακές οµάδες των µεταναστών από Ευρωπαϊκή
Ένωση και από τις πρώην χώρες της ΕΣΣ∆, δεν µπορούν να θεωρηθούν
µειονεκτούσες γιατί και οικονοµικά είναι αποκαταστηµένες και τυχαίνουν γενικής
κοινωνικής αποδοχής. Ουσιαστικά δηλαδή οι µειονεκτούσες οµάδες είναι οι Τσιγγάνοι, οι
Αλβανοί υπήκοοι και οι υπόλοιποι µετανάστες από άλλες χώρες.
Οι αλλοδαποί στο Νοµό και ∆ήµο Πρέβεζας αποτελούν µια συγκροτηµένη
κοινωνικό-οικονοµική

πληθυσµιακή

οµάδα

που

συνεισφέρει

σηµαντικά

στην

οικονοµική δραστηριότητα του νοµού και της πόλης. Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι Αλβανοί
µετανάστες (90% περίπου στο νοµό, 80% στο ∆ήµο). Όµως υπάρχει ένα πλήθος
εθνοτήτων - 22 εθνότητες αλλοδαπών (ολιγάριθµη η κάθε µία) εκτός χωρών
Ευρωπαϊκής Ένωσης - που απασχολούνται σε διάφορες εργασίες. Η

κύρια

δραστηριότητα τους είναι στον οικοδοµικό - κατασκευαστικό εργασιακό χώρο,
ακολουθεί ο γεωργικός εργασιακός χώρος και ο επαγγελµατικός µε µια διασπορά στα
επαγγέλµατα

η

οποία

καλύπτει

όλον

σχεδόν

τον

εργατικό,

αγροτικό

και

επαγγελµατοβιοτεχνικό χώρο.
Ασφαλισµένοι αλλοδαποί στο Ι.Κ.Α. Ν. Πρέβεζας είναι 3.251. Απ' αυτούς οι
2.300 περίπου δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Πρέβεζας. Το 80% είναι Αλβανοί, το 12%
Ινδοί, το 7,5% Ρώσοι, Βούλγαροι, Ρουµάνοι, ∆οµινικανοί, το 0,5% Ρωσοπόντιοι
παλιννοστούντες.
Κύρια απασχολούνται στις οικοδοµικές δραστηριότητες ενώ το σύνολο των
αλλοδαπών γυναικών δουλεύουν λαντζέρισσες, οικιακοί βοηθοί και ορισµένες σε µπαρ
- καµπαρέ.
Υπάρχει µια οµάδα αλλοδαπών που είναι ασφαλισµένοι στο ΤΕΒΕ Ν.
Πρέβεζας και ασχολούνται µε επαγγελµατοβιοτεχνικές δραστηριότητες, αλιευτικές και
αγροτικές

εκµεταλλεύσεις,

σιδηροκατασκευές,

επιδιορθώσεις

υποδηµάτων

και

ενδυµάτων, ξυλουργικές εργασίες, εκµετάλλευση καταστηµάτων όπως ψησταριές,
καφενεία, περίπτερα, πλανόδιες πωλήσεις.
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Οι αλλοδαποί αυτοί που είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
Αλβανία, Τουρκία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πουέρτο - Ρίκο, Κολοµβία έχουν
σηµαντική παρουσία στον επαγγελµατικό και µικροβιοτεχνικό χώρο. Υπάρχουν
βέβαια και οι αλλοδαποί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ολλανδία,
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Τσεχοσλοβακία, Κύπρος όπου είναι ασφαλισµένοι
στο ΤΕΒΕ που ασχολούνται µε εµπόριο ψαριών, είδη υγιεινής, είδη δώρων,
εκµετάλλευση τουριστικών σκαφών, εµπόριο αυτοκινήτων, φροντιστήρια ιταλικών
και Αγγλικών, οικοδοµικά υλικά, ανθοπωλεία κ.α.
ΣΤΟ σύνολο των 2.120 ασφαλισµένων στο ΤΕΒΕ Ν. Πρέβεζας οι αλλοδαποί είναι
42 το 1,98%, ενώ στο σύνολο ασφαλισµένων στο ΤΕΒΕ στο ∆ήµο Πρέβεζας που είναι
1.300 οι αλλοδαποί είναι 38 το 2,92%. Από τους 38 ή 2,92% το 1,46% είναι από χώρες
της Ε.Ε. και το 1,46% από χώρες εκτός Ε.Ε. Ένα σηµαντικό τµήµα των αλλοδαπών
στην περιοχή του ∆ήµου Πρέβεζας απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα ως εργάτες γης.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ο.Γ.Α. στον κλάδο κύριας ασφάλισης στο Νοµό Πρέβεζας
είναι 9.064 ασφαλισµένοι, στο ∆ήµο Πρέβεζας 987 ασφαλισµένοι. Από τους 987 στο
∆ήµο οι 140 είναι αλλοδαποί, κυρίως Αλβανοί, δηλαδή το 14,18% των ασφαλισµένων.
Υπάρχουν άλλοι 50 αλλοδαποί που εκκρεµεί η είσοδος τους στην κύρια ασφάλιση του
ΟΓΑ. Αν εισέλθουν και αυτοί στον κλάδο κύριας ασφάλισης τότε ο αριθµός ανεβαίνει
στους 190 σε σύνολο 1037 ασφαλισµένων, ποσοστό 19,25%.
Είναι ένα ποσοστό αρκετά µεγάλο αν λάβουµε υπ' όψη ότι απασχολούνται
κυρίως στον τοµέα των κηπευτικών προϊόντων που η παραγωγή έχει αυξηθεί την
τελευταία δεκαετία και έχει παράλληλα αντικατασταθεί ένα µεγάλο ποσοστό από το
εργατικό προσωπικό γης από αλλοδαπούς εργάτες.
Η κοινωνική πολιτική σε σχέση µε τους αλλοδαπούς είναι πολύ αδύναµη
ακόµη στην Ελλάδα για δύο βασικούς λόγους:
α) Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αλλοδαπών δεν έχουν καταγραφεί ή είναι
παράνοµο.
β) Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν παροχές σε αλλοδαπούς κυρίως
στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο. Αυτό φαίνεται
και από την κατάσταση που επικρατεί και στο νοµό Πρέβεζας µε βάση τα στοιχεία του
ΟΑΕ∆ Ν. Πρέβεζας
Σε σύνολο 4000 εγγεγραµµένων ανέργων, οι άνεργοι αλλοδαποί είναι 120, ενώ
σε σύνολο 1.200 επιδοτούµενων ανέργων οι επιδοτούµενοι αλλοδαποί είναι 30. Επίσης,
µε βάση τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ δεν επιδοτούνται Έλληνες ιδιώτες για να
προσλαµβάνουν αλλοδαπούς, ενώ επιδοτούνται για να προσλαµβάνουν µόνο Έλληνες.
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∆εν υπάρχουν προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που να επιδοτούν αλλοδαπούς ελεύθερους
επαγγελµατίες για επέκταση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Υπάρχει
πρόγραµµα επιδότησης αλλοδαπών επαγγελµατιών για την πρόσληψη Ελλήνων
εργαζοµένων (στην Πρέβεζα υπάρχουν δύο τέτοιες περιπτώσεις).
Από το γραφείο αλλοδαπών και µετανάστευσης ∆ήµου Πρέβεζας γίνεται
γνωστό ότι η διαδικασία που ακολουθείται έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά την έκδοση
κάρτας εργασίας από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, περιφερειακή διοίκηση και
περιφέρεια Ηπείρου.
Το άλλο σκέλος αφορά την παραλαβή αιτήσεων για άδεια παραµονής από τον
συγκεκριµένο δήµο. Υπάρχει και η νοµιµοποίηση των παράνοµων αλλοδαπών που
γίνεται βάσει του άρθρο 66 του 2910/01 που αντικατέστησε τα Π.∆. 358/97 και 359/97.
Οι άδειες παραµονής αφορούν είδος εργασίας που αναφέρεται στα στοιχεία του γραφείου
αλλοδαπών και µετανάστευσης του ∆ήµου Πρέβεζας.
Με βάση τα στοιχεία αυτά το 60% αφορά άδειες παραµονής εξαρτηµένης
εργασίας, το 32% άδειες για οικογενειακή συνένωση. Το υπόλοιπο 8% άδειες, ως
συζύγου Έλληνα, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου και ανεξάρτητης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
Οι απασχολούµενοι στο ∆ήµο Πρέβεζας µαζί µε τους αλλοδαπούς είναι 8615
άτοµα και απ' αυτούς οι 3082 ή ποσοστό 35,77% είναι αλλοδαποί. Ο οικονοµικά
ενεργός πληθυσµός στο ∆ήµο Πρέβεζας µαζί µε τους αλλοδαπούς είναι 9.108 άτοµα, απ'
αυτούς οι 3082 ή ποσοστό 33,83% είναι αλλοδαποί. Με βάση την απογραφή του 2001 ο
πληθυσµός της πόλης φτάνει τα 19.984 άτοµα, από αυτούς οι 3082 είναι αλλοδαποί
ποσοστό 15,42%. Εδώ λαµβάνουµε υπ' όψιν τα στοιχεία των ασφαλιστικών ταµείων και
όταν µιλάµε για 3082 άτοµα αυτοί είναι απασχολούµενοι οι οποίοι έχουν οικογένειες και
άτοµα των οικογενειών δεν καταγράφονται από τα Ταµεία. Άρα το ποσοστό 15,42% είναι
µικρότερο από το πραγµατικό ποσοστό αλλοδαπών στο ∆ήµο Πρέβεζας που µπορεί να
φτάνει 17% ή 18% αν υπολογίσουµε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και τις περιπτώσεις των
παράνοµων αλλοδαπών ή αυτών που µπήκαν στη διαδικασία της νοµιµοποίησης.
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Σε αυτό το σηµείο που µας έχει οδηγήσει η έρευνά µας και η ανάλυση των
δηµογραφικών στοιχείων κάθε δήµου χωριστά, αναγκαζόµαστε εκ των πραγµάτων, να
καταλήξουµε σε κάποιες διαπιστώσεις και σε διάφορα συµπεράσµατα, που αφορούν
συγκεντρωτικά το νοµό, για να µπορέσει κάποιος να δει τα αποτελέσµατα αυτής της
προσπάθειας που προηγήθηκε.
Ο πρώτος ελαιώνας που φυτεύτηκε στην Πρέβεζα αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν
σηµαντικό παράγοντα προόδου και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του σηµερινού
νοµού Πρεβέζης.
Για να έχουµε το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης του νοµού, σηµαντικό ρόλο είχε η
χρήση της γης, όπως σχεδιάστηκε και διαµορφώθηκε από τους Βενετούς, οι οποίοι είχαν
µια

χιλιόχρονη

διοικητική

πείρα

και

µεγάλες

οργανωτικές

ικανότητες.

Έτσι

δηµιουργήθηκαν οι οικονοµικοί πόροι ώστε ο µικρός οικισµός να αναπτυχθεί σε πόλη.
Εκτός από τη γεωργόκτηνοτροφική παραγωγή του τόπου η ανάπτυξη του οικισµού
σε πόλη προκάλεσε την ανάγκη να αναπτυχθεί η αλιεία του Αµβρακικού.
Η κοινωνία της Πρέβεζας σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση Ελλήνων, οι οποίοι
είχαν ζήσει πολλά χρόνια κάτω από διαφορετικό κυρίαρχο και είχαν διαφορετικά ήθη και
έθιµα. Για το λόγο αυτό διέφερε από αυτές της υπόλοίπης Ηπείρου και των Επτανήσων.
Ο βαθµός ανάπτυξης του νοµού δεν είναι ικανοποιητικός, µε πολύ µικρή σηµασία
στα κριτήρια συµβολής στα Εθνικά µεγέθη της µεταποίησης.
Ο πληθυσµός του νοµού τα τελευταία 40 χρόνια παρέµεινε σχεδόν στάσιµος. Η
ηλιακή διάρθρωση του πληθυσµού δείχνει µια υστέρηση του νοµού έναντι της χώρας
στην οµάδα ηλικιών 15-44 ετών, κυρίως σαν αποτέλεσµα της υψηλής εσωτερικής
µετανάστευσης για την αναζήτηση καλλίτερων ευκαιριών απασχόλησης και συνθηκών
διαβίωσης. Αρνητικό στοιχείο αποτελεί η βαθµιαία άνοδος των ηλικιών 65 ετών και άνω,
δείγµα γήρανσης του πληθυσµού.
Η εικόνα της αστικοποίησης στο νοµό δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς ο αστικός
πληθυσµός που παρουσιάζει συνεχή αύξηση φτάνει µόλις το 26% (2001) ο ηµιαστικός
ανέρχεται στο 14,6%, ενώ ο αγροτικός παρουσιάζει συνεχή πτώση παραµένοντας όµως
γύρω στο 60% του συνολικού πληθυσµού. Ο πληθυσµός των πεδινών περιοχών
παρουσιάζει µια συνεχή αύξηση σε βάρος των ηµιορεινών και των ορεινών περιοχών.
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού, η εικόνα του νοµού είναι
µάλλον απογοητευτική ( 4,24% πτυχιούχοι ΑΕΙ, 44,77% απολυτήριο ∆ηµοτικού, 11,2%
δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ).
Η απογραφή του 1961 εµφανίζει τους περισσότερους δήµους να έχουν το
µεγαλύτερο πληθυσµό που είχαν ποτέ. Εξαίρεση αποτελούν οι δήµοι Ανωγείου που είχε
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τον µεγαλύτερο αριθµό κατοίκων στην απογραφή του 1951, Φιλιππιάδας στην απογραφή
του 1991 και Πρέβεζας στην απογραφή του 2001. Για την µείωση του πληθυσµού του
νοµού τη δεκαετία 1961 – 1971 ο λόγος είναι η µετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική
κυρίως). Πολλοί Έλληνες στην προσπάθεια τους, για βιοποριστικούς λόγους

εκείνη

κυρίως τη δεκαετία, εγκαταλείψανε αναγκαστικά τις πατρογονικές τους εστίες και
µεταναστεύσανε σε χώρες της δυτικής Ευρώπης (Γερµανία κτλ). Εξαίρεση δεν αποτέλεσε
ο νοµός Πρέβεζας, που σύµφωνα µε µαρτυρίες, είχε αθρόα συµµετοχή σε αυτόν τον
ξεριζωµό που είχε ως αποτέλεσµα την ερήµωση της επαρχίας και την εγκατάλειψη της
υπαίθρου.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο πληθυσµός των δήµων Πρέβεζας και Πάργας
στην απογραφή του 2001 έχει αυξητικές τάσεις. Αυτό οφείλεται όσον αναφορά την Πάργα
στην ανάπτυξη του τουρισµού και για την Πρέβεζα στην αύξηση των επενδύσεων. Οι
αυξοµειώσεις των απογραφών παρουσιάζουν µια φυσιολογική εξέλιξη ανάλογη µε αυτή τ
ων υπολοίπων επαρχιών της χώρας.


Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του νοµού εµφανίζεται χαµηλό. Ωστόσο υπερέχει

του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, υστερεί σηµαντικά όµως έναντι της
χώρας.


Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε

τον αντίστοιχο της χώρας. Η σύνθεση της απασχόλησης χαρακτηρίζεται απ' την βαθµιαία
πτώση της συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα και την σηµαντική άνοδο του Τριτογενή
τοµέα. Σηµαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί, ο αργός ρυθµός αύξησης της απασχόλησης
στον ∆ευτερογενή τοµέα. Η παραπάνω εξέλιξη επιβεβαιώνεται και από την συµµετοχή του
προϊόντος κάθε τοµέα στο συνολικό Α.Ε.Π.


Η γεωργική γη του νοµού είναι καλής ποιότητας και δεν παρατηρείται

τάση εγκατάλειψης της. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα της γεωργίας εστιάζονται: στο
µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στον κατακερµατισµό της γεωργικής γης, στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς ενώ προστίθενται ακόµη η πληθυσµιακή αποδυνάµωση και η
ανεπάρκεια των γεωργικών υποδοµών.


Η κτηνοτροφία αποτελεί δυναµικό κλάδο του πρωτογενή τοµέα στο νοµό

κυρίως στους τοµείς της χοιροτροφίας και της προβατοτροφίας. Αντιµετωπίζει όµως
σηµαντικά προβλήµατα µε κυριότερα την κακή ποιότητα των βοσκοτόπων και την
κατάσταση του δικτύου διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων.


Η αλιεία εµφανίζεται ιδιαίτερα δυναµική κυρίως από την άποψη των

δυνατοτήτων ανάπτυξης της σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της µεταποίησης και των
µεταφορών - υπηρεσιών. Ο νοµός διαθέτει ποικιλία φυσικών πόρων για την ανάπτυξη της
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αλιείας.


Ο ∆ευτερογενής τοµέας υστερεί σηµαντικά στο νοµό και η απασχόληση σ'

αυτόν είναι χαµηλή. Η πλειοψηφία των µεταποιητικών µονάδων ασχολούνται µε την
επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα , είναι µικρής δυναµικότητας και η
διασπορά - χωροθέτησής τους δηµιουργούν ποικίλα προβλήµατα.


Η εξορυκτική δραστηριότητα στο νοµό ( λατοµεία κ.λ.π.) παρουσιάζει

σηµαντικά προβλήµατα που χρειάζονται συνολικές ρυθµίσεις . Στο υπέδαφος έχουν
εντοπιστεί εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα τύρφης και φωσφορικά κοιτάσµατα. Εν τούτοις,
καµία προσπάθεια για την εκµετάλλευση τους δεν έχει καρποφορήσει µέχρι σήµερα.


Η τουριστική ανάπτυξη του νοµού δεν είναι µεγάλη, παρά το γεγονός ότι οι

τουριστικοί πόροι του νοµού είναι καλής ποιότητας. Η τουριστική κίνηση κυµαίνεται σε
χαµηλά επίπεδα τελευταία, η κατάσταση βελτιώνεται καθώς είναι εµφανής ο
εκσυγχρονισµός της υποδοµής από µικρού σε µεγάλους µεγέθους εγκαταστάσεις, ενώ
παρατηρείται µια σηµαντική στροφή προς των οργανωµένο τουρισµό. ∆υνατότητες
υπάρχουν, θα πρέπει όµως η τουριστική ανάπτυξη να εξελιχθεί µεθοδικά και
προγραµµατισµένα, ώστε να διαφυλαχτεί πάνω από όλα το περιβάλλον.


Το εµπόριο παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση µε τις δυνατότητες που

υπάρχουν. Στηρίζεται κυρίως στα αγροτικά προϊόντα. Ευνοϊκά αποτελέσµατα για το
εµπόριο θα έχει η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισµός των δοµών εµπορίας της γεωργικής και
αλιευτικής παραγωγής.


Στον τοµέα των Μεταφορών, ο νοµός συµµερίζεται την σχετική

αποµόνωση της Β. ∆. Ελλάδας απ' την υπόλοιπη χώρα. Σηµαντικά έργα για την άρση της
αποµόνωσης αποτελούν η ολοκλήρωση και η βελτίωση της παραλιακής οδού Πρέβεζας Ηγουµενίτσας, ο χαρακτηρισµός του λιµανιού Πρέβεζας ως λιµανιού Εθνικού επιπέδου, η
αναβάθµιση του Αεροδροµίου του Ακτίου, ο ∆υτικός Άξονας και η ολοκλήρωση της
Εγνατίας οδού.


Η κοινωνική υποδοµή στο νοµό είναι προβληµατική. Στον τοµέα της υγείας

η υπάρχουσα υποδοµή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού. Για το
λόγο αυτό είναι υπό κατασκευή νέο νοσοκοµείο ώστε να καλυφθούν οι απαιτούµενες
ανάγκες. Επίσης στον τοµέα της Πρόνοιας υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και απαιτείται
δηµιουργία πρόσθετων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών. Στην εκπαίδευση
υπάρχουν ακόµη ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή και στις κτιριακές εγκαταστάσεις.


Οι υποδοµές σε έργα περιβάλλοντος (Ύδρευση - Αποχέτευση ) είναι

ανεπαρκείς. Σοβαρά προβλήµατα υπάρχουν στην ύδρευση και στον τοµέα των
αποχετεύσεων όπου η διαιώνιση της κατάστασης δηµιουργεί συγχρόνως προβλήµατα
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ρύπανσης του περιβάλλοντος.


Οι τηλεπικοινωνίες υστερούν σηµαντικά στο νοµό συγκριτικά µε τη χώρα.



Το οικιστικό δίκτυο εµφανίζει στοιχεία πόλωσης. Όσον αφορά όµως την

κατανοµή του πληθυσµού στις βαθµίδες του οικιστικού δικτύου η κατάσταση εµφανίζεται
πιο οµαλοποιηµένη.


Όσον αφορά το περιβάλλον του νοµού η ανθρώπινη πίεση βρίσκεται

παντού, γεωγραφική θέση πολύ ευνοϊκή διότι διαθέτει λιµάνι, αεροδρόµιο, ικανοποιητικό
επαρχιακό και βασικό δίκτυο, και επίσης γειτνιάζει µε την Αλβανία και άλλες Βαλκανικές
χώρες.


Το περιβάλλον του νοµού όµως είναι ουσιαστικά ανέπαφο και διαθέτει

πολλά τοπία άπειρου φυσικού κάλλους και ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες.


Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ιδιαίτερα στους τοµείς των

οπωροκηπευτικών,

της

ελαιοκοµίας

και

των

εσπεριδοειδών

καθώς

το σύνολο

σχεδόν των πεδινών εκτάσεων αρδεύεται µε σύγχρονη τεχνολογία.


Ύπαρξη του απαιτούµενου πρωτογενούς δυναµικού για την ανάπτυξη της

µεταποίησης (ιδιαίτερα της γεωργικής µεταποιητικής βιοµηχανίας).


Ο Αµβρακικός κόλπος αποτελεί την πιο πλούσια παραγωγική πηγή στο

κλάδο αλιείας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης, προσφέρεται και για την ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού.


Η ύπαρξη οροθετηµένης Βιοµηχανικής Περιοχής, στην Πρέβεζα.



Η εκτεταµένη παραλιακή ζώνη του Ιονίου (µε θαυµάσιες παραλίες) σε

συνδυασµό µε το κλίµα και την βασική τουριστική υποδοµή που υπάρχει,
προσφέρεται για οργανωµένο τουρισµό και

ανάπτυξη υπηρεσιών σχετιζόµενων

µε το κλάδο.


Η µαρίνα της Πρέβεζας που έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσοτέρων

από 260 σκάφη.


Ύπαρξη σηµαντικών και αξιόλογων Ιστορικών Μνηµείων (Αρχαία

Νικόπολη, Νεκροµαντείο, Αρχαία Κασσιόπη, Ακρόπολη της Εφύρας, Ενετικό Κάστρο
Πάργας, Γέφυρα της ∆έσπως, το Μνηµείο του Ζαλόγγου κλπ.). Ικανοποιητική υποδοµή
στις κοινωνικές υποδοµές και στις υποδοµές της ποιότητας ζωής.


Τέλος παρά τα οποία προβλήµατα λάθους κατευθύνσεων και

οργανωτικής ανεπάρκειας ο πρωτογενής τοµέας αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί
τον βασικό µοχλό της οικονοµίας της περιοχής, γιατί απλά έχει τις δυνατότητες και τις
προϋποθέσεις γι' αυτό.
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