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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από έρευνα πεδίου που διεξήχθη στα 
νοικοκυριά του Μετσόβου, ενός από τους σηµαντικότερους ορεινούς οικισµούς της χώρας. 
Βασικός στόχος της εργασίας  είναι να αναδειχθεί ο διακριτός ρόλος της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του οικισµού, ως πολιτισµικού αγαθού, στο υφιστάµενο µοντέλο ανάπτυξης 
της περιοχής. Ειδικότερο στόχο αποτέλεσε η εκτίµηση της οικονοµικής αξίας της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, υπό το πρίσµα του θεωρητικού υπόβαθρου και 
των αναλυτικών τεχνικών του επιστηµονικού κλάδου της περιβαλλοντικής οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η Μέθοδος της Υποθετικής ή Εξαρτηµένης 
Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method - CVM). Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην 
κατασκευή µιας υποθετικής αγοράς, µέσω της οποίας επιδιώκεται να υπολογιστεί η διάθεση 
του ερωτώµενου να πληρώσει ή να αποζηµιωθεί (Willingness To Pay – WTP or Willingness 
To Accept – WTA) για τις µεταβολές στην παρεχόµενη ποιότητα ή/και ποσότητα µη 
εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών µε χρήση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων.  

Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική αποτίµηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
υπολογίστηκε βάσει της προθυµίας των νοικοκυριών του Μετσόβου να καταβάλλουν, σε 
ετήσια βάση, µια εθελοντική εισφορά σε ένα φορέα, οποίος θα έχει ως αντικείµενο τη 
διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. Για την επίτευξη του παραπάνω 
σκοπού, συγκεντρώθηκαν µε προσωπική συνέντευξη 263 ερωτηµατολόγια από το σύνολο του 
οικισµού σε διάστηµα 2 µηνών (Ιούνιος – Ιούλιος 2009).  

Αν και η έρευνα εστιάζει στην εκτίµηση της προθυµίας πληρωµής των κατοίκων του 
οικισµού για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να 
εκφράσουν και γενικότερες απόψεις σε θέµατα που άπτονται της φυσιογνωµίας του οικισµού, 
όπως ο βαθµός και τα στοιχεία αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα του Μετσόβου, η 
αποτελεσµατικότητα του θεσµικού πλαισίου προστασίας του οικισµού, τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από τους περιοριστικούς όρους δόµησης, κ.ά. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύεται ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
ενέχει µια σηµαντική οικονοµική αξία, η οποία αποτυπώνεται στην εθελοντική πληρωµή των 
νοικοκυριών. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος και η βαρύτητα δηµογραφικών και άλλων 
παραµέτρων στη διαµόρφωση της προθυµίας πληρωµής, µέσα από τη χρήση γραµµικών και 
λογιστικών µοντέλων παλινδρόµησης. Τέλος, προκύπτουν ορισµένα πολύ ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα, όσον αφορά γενικότερα στο χαρακτήρα και τη σηµασία της διατήρησης της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.  

 
1. Εισαγωγή 
Η αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναγνωρίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του 
Συντάγµατος της Ελλάδας, στην οποία αναφέρεται ότι: «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του κάθε 
πολίτη…». Ο όρος πολιτιστικό περιβάλλον περιλαµβάνει την πολιτιστική κληρονοµιά, τη 
µνηµειακή και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα οικιστικά πολιτιστικά αγαθά. Οι 
πολιτιστικοί πόροι µιας περιοχής, συνεπώς, αφορούν στα γενικότερα χαρακτηριστικά της και 
συνδέονται µε τα τοπία, τις πολιτιστικές δοµές του παρελθόντος ή του παρόντος και µε τον 
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οικιστικό πλούτο που έχει πολιτιστική ή ιστορική σηµασία, ευαισθησία ή βαθµό σπανιότητας. 
Για παράδειγµα, ιστορικά κέντρα πόλεων, µνηµεία αλλά και παραδοσιακοί οικισµοί µε 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν πολιτιστικούς πόρους υψηλής 
αξίας και θεωρούνται αγαθά του πολιτισµικού περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά στους παραδοσιακούς οικισµούς ειδικότερα, τα ιδιωτικά και δηµόσια 
κτήρια, οι πλατείες, οι δρόµοι, τα µονοπάτια και ένα πλήθος τεχνολογικών κτισµάτων και 
κατασκευών όπως οι µύλοι, οι νεροτριβές, τα νεροπρίονα, κ.λπ., εντάσσονται συνολικά στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η φυσιογνωµία τους αποτελεί κύριο στοιχείο της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του οικισµού (Στεφάνου, 2004). Σήµερα θεωρείται δεδοµένο ότι η 
ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωµία µιας περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται στα µνηµεία 
της, στους πολιτιστικούς της χώρους, στις πολιτισµικές της δραστηριότητες και εκδηλώσεις, 
στη συλλογική της µνήµη, µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµους και µοναδικούς πόρους 
ικανούς να τροχοδροµήσουν εναλλακτικές µορφές τοπικής ανάπτυξης. Η σηµασία των πόρων 
αυτών είναι τόση και οι δυνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης τέτοιες που 
πολλοί µελετητές αναφέρονται στην ανάδυση µιας νέας βιοµηχανίας, ήτοι της «πολιτιστικής 
βιοµηχανίας» (cultural industries) (Kunzmann, 1989).   

Οι παρατηρήσεις αυτές αποκτούν επιπλέον σηµασία για τις ορεινές περιοχές, αφού για 
αρκετές δεκαετίες η γεωγραφική τους αποµόνωση συνέβαλε στη διατήρηση του 
παραδοσιακού τους χαρακτήρα και προστάτευσε σε σηµαντικό βαθµό το φυσικό τους 
περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι κάτοικοι των σύγχρονων µεγαλουπόλεων 
ανακαλύπτουν εκ νέου τις οµορφιές του ορεινού τοπίου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
ρεύµατος µαζικού τουρισµού προς τις περιοχές αυτές. Ειδικά ο αρχιτεκτονικός πλούτος, ως 
οικιστικό σύνολο, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα των ορεινών περιοχών, πάνω 
στο οποίο µπορεί να στηριχθεί η προβολή της φυσιογνωµίας της περιοχής, η προσέλκυση 
επισκεπτών και η ανάπτυξη εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων (Γιαννακοπούλου, 
2008). Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι ορεινές κοινότητες υφίστανται σηµαντικές πιέσεις 
λόγω των άναρχων αναπτυξιακών συνθηκών, οι οποίες οδηγούν σε αλλοίωση ή ακόµη και σε 
απώλεια των ιδιαίτερων στοιχείων τους και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους την ύπαρξη. Η 
καταστροφή αυτή δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της εγκατάλειψης αλλά και των διαφόρων 
τρόπων παρέµβασης για µια δήθεν εξέλιξη ή µια κακώς εννοούµενη εφαρµοζόµενη 
προστασία (Στεφάνου, 2004).  

Αν και το πρόβληµα είναι πολύπλευρο και πολυδιάστατο, µία από τις συνιστώσες του 
σχετίζεται µε την υποτίµηση της πραγµατικής αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, η 
οποία, όπως και πολλά άλλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αγαθά, ενέχει χαρακτήρα 
δηµοσίου αγαθού και δεν έχει αγοραία τιµή, τουλάχιστον µε την έννοια που έχουν τα 
οικονοµικά αγαθά. Για το λόγο αυτό, στην αντιστροφή της συγκεκριµένης κατάστασης θα 
µπορούσε να συµβάλει η αποτίµηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, σε οικονοµικούς 
όρους, µε την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων της περιβαλλοντικής οικονοµίας. Ο κλάδος 
αυτός έχει ως αντικείµενο τη µελέτη περιβαλλοντικών προβληµάτων, υπό το πρίσµα και τις 
αναλυτικές τεχνικές των Οικονοµικών της Ευηµερίας.  

Στη βάση των παραπάνω, πυρήνα της εργασίας αποτελεί η εκτίµηση της οικονοµικής 
αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού του Μετσόβου του Ν. Ιωαννίνων, µε 
στόχο την ανάδειξη του διακριτού ρόλου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, ως 
πολιτισµικού αγαθού, στο υφιστάµενο µοντέλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν τη λανθάνουσα αξία της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής και προσφέρουν µια ισχυρή επιχειρηµατολογία για τη λήψη περαιτέρω 
µέτρων προστασίας της. Αν και αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, τα 
συµπεράσµατα της έρευνας ενδιαφέρουν το σύνολο του ελληνικού χώρου και κυρίως τις 
τοπικές κοινωνίες των ορεινών περιοχών. 
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2. Η οικονοµική αξία των πολιτιστικών αγαθών 
Τα οικονοµικά του περιβάλλοντος είναι ο επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη περιβαλλοντικών προβληµάτων, υπό το πρίσµα και τις αναλυτικές 
τεχνικές της οικονοµίας (Field, 1994). Ο εν λόγω κλάδος των οικονοµικών έχει διατρέξει µια 
παράλληλη πορεία µε τη γενικότερη οικονοµική θεωρία τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα, 
καθώς όλοι οι µεγάλοι κλασικοί οικονοµολόγοι έχουν εκφράσει, άµεσα ή έµµεσα, απόψεις, 
σχετικά µε τη διαχείριση των αγαθών και των υπηρεσιών του περιβάλλοντος.  

Η περιβαλλοντική οικονοµία στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι λειτουργίες που 
παρέχονται από το φυσικό περιβάλλον έχουν µια οικονοµική αξία, η οποία θα ήταν έκδηλη 
εάν οι λειτουργίες ήταν ενταγµένες σε µια πραγµατική αγορά (Cropper & Oates, 1992, 
Tietenberg, 1992, Field, 1994, Τurner et al., 1994). Οι παράγοντες που κατέχουν καθοριστικό 
ρόλο στην ανεπάρκεια των µηχανισµών αγοράς σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά και άλλα 
δηµόσια αγαθά είναι το πρόβληµα της ιδιοκτησίας των κοινών αγαθών και η διαφορά µεταξύ 
αξίας και τιµής (Cropper & Oates, 1992, Tietenberg, 1992, Turner et al., 1994).  

Η απουσία δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στα περιβαλλοντικά και σε άλλα δηµόσια αγαθά 
και η ταύτιση της αξίας ενός αγαθού µε την τιµή του έχουν ως αποτέλεσµα τη µη 
αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς λόγω δηµιουργίας εξωτερικών οικονοµιών. Οι 
στρεβλώσεις αυτές είναι από τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους διαφέρει το 
ιδιωτικό από το κοινωνικό κόστος κι έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ορθολογική διαχείριση των 
πόρων και, τελικά, την υιοθέτηση µη βέλτιστων κοινωνικά λύσεων.  

Στην αντιστροφή αυτής της κατάστασης θα µπορούσε να συµβάλλει η προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών και άλλων δηµόσιων αγαθών από µια οικονοµική οπτική γωνία, γεγονός 
που προϋποθέτει την αποτίµηση των αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος σε 
χρηµατικές µονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιούνται εξειδικευµένες µέθοδοι της 
Περιβαλλοντικής Οικονοµίας, µε την εφαρµογή των οποίων καθίσταται εφικτή η «διόρθωση» 
των τιµών της αγοράς (ιδιωτικά κόστη και οφέλη), έτσι ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν το 
πραγµατικό κόστος που δηµιουργεί µια παραγωγική διαδικασία στην κοινωνία.  

Εδώ και µια 20ετια έχει αναγνωρισθεί η ιδιαίτερη συµβολή των οικονοµικών του 
περιβάλλοντος στην ανάλυση και ερµηνεία των επιπτώσεων σε αυτό, από τις συνοδευόµενες 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, µάλιστα, η οικονοµική διάσταση 
των περιβαλλοντικών ζητηµάτων αναδεικνύεται έντονα µέσα από διάφορες Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες (π.χ. Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πολιτικής στη διαχείριση υδάτινων πόρων, 
Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και 
αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών, κ.ά.) αλλά και από το πλαίσιο λήψης 
αποφάσεων σε ζητήµατα πολιτικής, νοµοθεσίας, κ.ά. (∆αµίγος, 2007).  

Τα πολιτιστικά αγαθά παρουσιάζουν, από την οπτική γωνία της οικονοµίας, σηµαντικές 
οµοιότητες µε τα περιβαλλοντικά αγαθά δεδοµένου ότι και αυτά είναι ως επί το πλείστον 
δηµόσια και µη εµπορεύσιµα (αν και υπάρχουν συγκεκριµένες κατηγορίες που εξαιρούνται, 
όπως π.χ. έργα τέχνης που φιλοξενούνται σε µουσεία ή ανήκουν σε ιδιώτες). Συνεπώς, θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα οικονοµικά «εργαλεία» της περιβαλλοντικής οικονοµίας 
προκειµένου να αναδειχθεί η αξία των πολιτιστικών πόρων σε χρηµατικούς όρους και να 
διευκολυνθεί η χάραξη µιας αποτελεσµατικότερης πολιτικής για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.   

Η βασική ιδέα για την αποτίµηση της αξίας µη αγοραίων αγαθών, στηρίζεται στις 
προτιµήσεις των ατόµων (ή των νοικοκυριών) ως προς το εξεταζόµενο αγαθό, σε σχέση µε τη 
διάθεσή τους να πληρώσουν (Willingness To Pay - WTP) προκειµένου να προστατεύσουν το 
αγαθό ή να αποζηµιωθούν (Willingness To Accept - WTA) προκειµένου να αποδεχτούν την 
απώλειά του. Η προθυµία πληρωµής (ή αποζηµίωσης, αντίστοιχα) εξαρτάται από την ολική 
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οικονοµική αξία που ενέχει το εξεταζόµενο αγαθό, η οποία µπορεί να διακριθεί στις 
λεγόµενες ‘αξίες χρήσης’ και ‘αξίες µη-χρήσης’.  

Η αξία χρήσης (use value) ενός αγαθού αφορά στην οικονοµική αξία, που προκύπτει 
από την άµεση χρήση του αγαθού (π.χ. η πληρωµή εισιτηρίου για την επίσκεψη ενός 
αρχαιολογικού χώρου) ή την έµµεση χρήση του (π.χ. η προσέλκυση τουριστών σε έναν 
παραδοσιακό οικισµό). Η αξία µη-χρήσης (non-use value) ενός αγαθού αφορά στο 
οικονοµικό µέγεθος, το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες αξιών (Coller & 
Harrison, 1995):  

• την αξία επιλογής (option value), η οποία εκφράζει την προθυµία ενός ατόµου να 
διαθέσει ένα χρηµατικό ποσό για να διατηρήσει ένα αγαθό, για το ενδεχόµενο µιας 
µελλοντικής χρήσης του.  

• την αξία κληροδοτήµατος (bequest value), η οποία αναφέρεται στην προθυµία του 
ατόµου να καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό, προκειµένου να διατηρήσει ένα αγαθό 
προς όφελος των µελλοντικών γενεών.  

• την αξία ύπαρξης (existence value), η οποία αντανακλά το ποσό που προτίθεται να 
καταβάλει κάποιος προκειµένου να προστατεύσει απλώς ένα αγαθό, χωρίς να 
προσβλέπει στη χρησιµοποίησή του. 

 
Οι µέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίµησης διακρίνονται σε µεθόδους αποκαλυπτόµενης 

(revealed preference) ή έµµεσης (indirect) προτίµησης και δεδηλωµένης (stated preference) ή 
άµεσης (direct) προτίµησης. Οι µέθοδοι αποκαλυπτόµενης προτίµησης διαχωρίζονται επίσης 
στις µεθόδους πραγµατικών αγορών (market-based methods) και υποκατάστατων αγορών 
(surrogate market methods). Οι µέθοδοι διαφέρουν σηµαντικά ως προς τα απαιτούµενα 
δεδοµένα, την πολυπλοκότητα των υπολογισµών και τη µετρούµενη αξία του αγαθού, η 
οποία καθορίζει και την καταλληλότητα της µεθόδου σε συγκεκριµένες εφαρµογές. Για 
παράδειγµα, η µη χρηστική (non-use) αξία ενός αγαθού µπορεί να υπολογιστεί µόνο µε 
άµεσες µεθόδους αποτίµησης. Επίσης, κάποιες µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν µόνο ex 
post, ενώ άλλες εφαρµόζονται τόσο ex post όσο και ex ante.   

Η αποτίµηση των πολιτιστικών αγαθών αποτελεί κεντρικό ζήτηµα των πολιτικών που 
σχετίζονται µε τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και οι έρευνες αυτές αποτελούν 
ένα σηµαντικό «εργαλείο» τόσο για τους φορείς άσκησης πολιτικής όσο και για τους 
διαχειριστές χώρων και τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής τέτοιου είδους έρευνες παρέχουν ένα µέτρο του βαθµού συµφωνίας της πολιτικής 
µε τις προσδοκίες του τοπικού πληθυσµού. Στους διαχειριστές των χώρων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, οι έρευνες αυτές προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά µε την αξία που αποδίδεται 
από το ευρύτερο κοινό στις υπηρεσίες των χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς και µπορούν να 
συµβάλουν στη διαµόρφωση της ασκούµενης τιµολογιακής πολιτικής. Ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, η εκτίµηση της οικονοµικής αξίας των πολιτισµικών αγαθών και υπηρεσιών έχει 
επιστήσει τη προσοχή αρκετών ερευνητών (ενδεικτικά αναφέρονται: Navrud & Ready, 2002, 
Noonan, 2003, Venkatachalam, 2004, Kaminski et al., 2007). Οι έρευνες αποτίµησης της 
αξίας πολιτισµικών αγαθών στοχεύουν συνήθως στην εκτίµηση της συνολικής οικονοµικής 
αξίας, καθώς, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Mazzanti (2002), η πολιτιστική κληρονοµιά ενέχει 
σηµαντικές αξίες µη-χρήσης. Για το λόγο αυτό, είναι ευρύτερα διαδεδοµένες οι άµεσες 
µέθοδοι αποτίµησης, ήτοι η Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent 
Valuation Method) και τα Πειράµατα Επιλογής (Choice Experiment).  
 
3. Ο οικισµός του Μετσόβου 
3.1. Γενικά 
Το Μέτσοβο ιστορικά ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός οικισµός των χωριών της Κεντρικής 
Ηπειρωτικής Πίνδου. Αναφορές για την κατοίκηση της περιοχής γίνονται ήδη από τον 4ο αι. 
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π.Χ. και µαρτυρούν την ύπαρξη λαών ποιµενικών που µιλούσαν ελληνικά (Χαρίσης, 1995). 
Σήµερα είναι ένας από τους πιο γνωστούς παραδοσιακούς οικισµούς της χώρας. Η φήµη του 
οφείλεται κυρίως στην οµορφιά του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος του χωριού, 
στην ιδιαίτερη ανάπτυξη της υφαντικής τέχνης (µοναδικά στο είδος της διακόσµησης 
υφαντά), στα αξιόλογα τοπικά προϊόντα (τυρί, κρασί), αλλά και στους πολλούς εθνικούς 
ευεργέτες, οι οποίοι κατάγονται από το Μέτσοβο (Γ. Αβέρωφ, Μ. Τοσίτσας, Ν. Στουρνάρας).  
Ο οικισµός του Μετσόβου έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός, σύµφωνα µε το Ειδικό 
∆ιάταγµα Προστασίας Οικισµού Μετσόβου (Π.∆. 19-9-75, ΦΕΚ 214 ∆/1975) και το Γενικό 
∆ιάταγµα Παραδοσιακών Οικισµών (Π.∆. 19-10/13-11-78, ΦΕΚ 594 ∆΄/1978), µε τα οποία 
θεσπίζονται ιδιαίτεροι όροι δόµησης και χρήσεις γης στον οικισµό. Σύµφωνα µε την πιο 
πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2001), ο οικισµός αριθµεί περίπου 3000 µόνιµους 
κατοίκους. 

Το Μέτσοβο βρίσκεται σε κοµβική, γεωγραφικά, τοποθεσία, η οποία αποτελούσε στο 
παρελθόν το µοναδικό πέρασµα της Πίνδου και εποµένως σηµείο στάσης και ελέγχου. 
Υπήρξε το παλιότερο οικιστικό κέντρο της περιφέρειας και τόπος συναλλαγής των 
διερχοµένων από Ανατολή και ∆ύση. Γεγονός που εξηγεί, εν µέρει, και τη µετέπειτα 
ανάπτυξή του, σε συνδυασµό µε τα προνόµια (οικονοµικές ευκολίες, πολιτικές ελευθερίες και 
διοικητική αυτονοµία) που παραχωρήθηκαν στην περιοχή, την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Το Μέτσοβο είναι χτισµένο σε πτυχωτή και απότοµη πλευρά που βλέπει ΝΑ, µε κλίσεις που 
ξεπερνούν τις 45ο. Έχει έκταση περίπου 35 εκτάρια και αναπτύσσεται περίκεντρα µε µέγιστη 
ακτίνα περίπου 1000 m. (Χαρίσης, 1995). Το κέντρο του χωριού, όπου και η κύρια πλατεία 
του, βρίσκεται σε υψόµετρο 1150m. Αναφορικά µε την κεντρική πλατεία, ο οικισµός 
διακρίνεται στο άνω και κάτω τµήµα, καθένα από τα οποία χωρίζεται σε επιµέρους ενότητες 
– γειτονιές, µε χαρακτηριστικό στοιχείο αναφοράς την τοπική εκκλησία. Ο ιστός του χωριού 
ορίζεται από δύο κύριους δρόµους, κάθετους µεταξύ τους, µε διευθύνσεις προς τα τέσσερα 
σηµεία του ορίζοντα, που προεκτείνονται και έξω από τον οικισµό. Ένα πυκνό δίκτυο 
δευτερευόντων και µικρότερου πλάτους δρόµων εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του 
οικισµού. Η χάραξη των δρόµων και των µονοπατιών ακολουθεί τη φυσική κλίση του 
εδάφους, συνδέοντας τις διάφορες γειτονιές µεταξύ τους αλλά και µε τους κύριους οδικούς 
άξονες του οικισµού. Το κέντρο – αγορά του Μετσόβου, το οποίο συγκεντρώνει τις βασικές 
κοινωνικές, οικονοµικές, εµπορικές και θρησκευτικές λειτουργίες του οικισµού, βρίσκεται 
στη διασταύρωση των βασικών δρόµων και κεντροβαρικά στον οικισµό. ∆ίπλα στην 
κεντρική πλατεία βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, η σηµαντικότερη του οικισµού, 
γνωστή για το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέµπλο της. Στις συνοικίες κύρια χρήση είναι η κατοικία, 
ενώ τελευταία αναπτύσσονται ορισµένες συνοδευτικές χρήσεις (εµπόριο, επαγγελµατικές 
χρήσεις). Η εκκλησία και η βρύση αποτελούν επίσης χαρακτηριστικό των συνοικιών. Το 
Μέτσοβο είναι ένας εξαιρετικά πυκνοδοµηµένος οικισµός, και λόγω των περιορισµένων 
προσπελάσεων, κλειστός οικισµός. Η δόµηση εµφανίζεται περισσότερο πυκνή γύρω από το 
κέντρο του οικισµού και πιο αραιή προς την περιφέρειά του. Η δοµή του οικισµού και η 
κατανοµή των χρήσεων µέσα σ’ αυτόν αποτελούν τη χωρική έκφραση συγκεκριµένων 
αναγκών της παραδοσιακής κοινωνίας, συνθέτοντας ένα άρτιο και ισορροπηµένο οικιστικό 
σύνολο. Στο πέρασµα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία, παρατηρείται εξέλιξη 
σε επιµέρους αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του οικισµού, µε εµφανή, σε µεγάλο βαθµό, 
αλλοίωση του τοπικού χαρακτήρα.  
 
3.2 Παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική στο Μέτσοβο 
Τα υλικά δόµησης και οι κατασκευαστικές τεχνικές στο Μέτσοβο, εµφανίζουν τα γενικά 
χαρακτηριστικά της Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, µε τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα κύρια υλικά 
δόµησης είναι τα φυσικά υλικά της περιοχής: η γκριζοκαφετιά ή γκριζοπράσινη πέτρα για τις 
τοιχοποιίες, οι γκριζοπράσινες σχιστολιθικές πλάκες για τις επικαλύψεις και δαπεδοστρώσεις 
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και το ξύλο της οξιάς, του ρόµπολου και της πεύκης για τις ξυλοκατασκευές. Στο Μέτσοβο 
απαντούµε δύο τύπους σπιτιών, το τρίχωρο πλατυµέτωπο - λαϊκό, και το τετράχωρο – 
αρχοντικό, πέρα από τη µονόχωρη καλύβα που χρησιµοποιείται ως χώρος διαµονής στους 
τόπους σταβλισµού  των κοπαδιών. Οι καλύβες σε σχήµα ορθογώνιο, στέγη δίρριχτη ή 
τετράρριχτη και τζάκι-εστία στο κέντρο, κατασκευάζονταν από σκελετό µε βέργες οξιάς και 
καλύπτονταν µε άχυρα. Πέρα από τους δύο τύπους του τρίχωρου και τετράχωρου, 
βιβλιογραφικά αναφέρεται και ο τύπος του δίχωρου στενοµέτωπου, του οποίου δεν είναι 
γνωστή η λειτουργική διάρθρωση, αλλά ήταν λίθινο µε στέγη από χόρτα ή πιθανότατα 
πλακοσκεπή τετράρριχτη. Ο τύπος του τρίχωρου σπιτιού είναι διώροφος µε χώρους διαµονής 
στον όροφο και βοηθητικά στο υπόγειο, όπως στάβλο, κελάρι και άλλα (Χαρίσης, 1995). 

Το ισχύον Π.∆. προστασίας του οικισµού του Μετσόβου, µε τους όρους και 
περιορισµούς που θέτει ως προς τη δόµηση, αυξάνει το κόστος κατασκευής κατοικίας στο 
Μέτσοβο, σε σύγκριση µε το κόστος του συµβατικού τύπου. Οι δύο βασικοί λόγοι είναι οι 
παρακάτω: 
1. Επιπλέον κόστος κατασκευής, εξαιτίας της χρήσης των δύο βασικών και απαραίτητων 

νοµοθετικά υλικών, της πέτρας και του ξύλου και ταυτόχρονα η απουσία επιδοτήσεων-
επιχορηγήσεων.  

2. Περιορισµένη πρόσβαση στο χώρο κατασκευής, των µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων του έργου, εξαιτίας της στενότητας που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο, 
σχεδόν στο 70% του οικισµού. Αποτέλεσµα, το κόστος µεταφοράς να είναι αυξηµένο και 
να προσµετρείται, από τους εργολάβους, στο τιµολόγιο κατασκευής της Μετσοβίτικης 
κατοικίας. 

 
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, συγκεντρώθηκαν στοιχεία τιµολόγησης από 

µελετητές και επαγγελµατίες στο χώρο της οικοδοµικής κατασκευής στο Μέτσοβο. Σύµφωνα 
µε αυτά, το µέσο επιπλέον κόστος κατασκευής κατοικίας στο Μέτσοβο έναντι µιας 
συµβατικής, εξαιτίας του νόµου, ανέρχεται σε 25-30%. Συγκεκριµένα, το κόστος της πέτρας 
για επένδυση λιθοδοµής στην εξωτερική τοιχοποιία, ανέρχεται, µεικτά, σε 110 €/m2 

τοίχου. 
Το ξύλο, ως το δεύτερο επιπλέον υλικό κατασκευής, κοστολογείται στο Μέτσοβο σε 15 €/ 
τρέχον µέτρο, ενώ τα ξύλινα κουφώµατα µε συνήθεις διαστάσεις 0,90x1,45 m ή 0,80x1,20 m 
κοστολογούνται σε 450 €/m2. ∆εδοµένης και της περιορισµένης προσπελασιµότητας που 
παρουσιάζει ο οικισµός, όντας παραδοσιακός, το µέσο συνολικό µεικτό κόστος κατασκευής 
της κατοικίας στο Μέτσοβο, ανέρχεται σε 1.300 €/m2, ενώ προς χάριν συγκρίσεως, 
αναφέρεται ότι, στα Ιωάννινα το κόστος κατασκευής συµβατικού τύπου κατοικίας ανέρχεται 
σε 1.000 €/m2.  

Κατόπιν σχετικής διερεύνησης, αναφορικά µε την προέλευση των υλικών δόµησης, 
διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι κυρίως εντόπια. Η πέτρα παλαιότερα, προερχόταν από λατοµείο 
στην περιοχή «Γκρίζο» Μετσόβου, το οποίο και σταµάτησε τις δραστηριότητες του, λόγω 
έλλειψης άδειας. Σήµερα, η πέτρα που χρησιµοποιείται για την επένδυση της εξωτερικής 
τοιχοποιίας, προέρχεται από τα αντίστοιχα λατοµεία στο χωριό Μηλιά, Βορειοανατολικά του 
Μετσόβου και στο χωριό ∆εµάτι Νοτιοδυτικά. Το πλεονέκτηµα που είχε η πέτρα της 
περιοχής «Γκρίζου» αφορά στην σκληρότητα της, που την καθιστούσε εξαιρετικά ανθεκτική 
στο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα µειονεκτούσε ως προς τη πέτρα που χρησιµοποιείται σήµερα, η 
οποία λόγω της µορφολογίας της σµιλεύεται πιο εύκολα. 

Η πλάκα που χρησιµοποιείται, σπάνια, για την επικάλυψη των στεγών παλαιότερα 
προερχόταν από λατοµείο στη θέση Πολιτσιές του ∆.∆. Χρυσοβίτσας, που βρίσκεται ∆υτικά 
του Μετσόβου. Σήµερα, οι πλάκες που επικαλύπτουν τις λιγοστές στέγες των νεόδµητων 
οικοδοµών του Μετσόβου, είναι Αλβανικής προέλευσης και σύµφωνα µε τους ντόπιους 
τεχνίτες, χαµηλής ποιότητας και επιρρεπείς στις αλλοιώσεις λόγω του κλίµατος της περιοχής. 
Η χρήση της πλάκας περιορίστηκε σηµαντικά, αφενός λόγω του κόστους του υλικού και 
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αφετέρου, λόγω των υψηλών φορτίων που δέχεται ο φέρων οργανισµός της οικοδοµής από τη 
στέγη, γεγονός που επιβάλλει και ανάλογη ενίσχυση για στατική και αντισεισµική επάρκεια. 
Έτσι, σήµερα ως υλικό, χρησιµοποιείται κυρίως το γνωστό αργιλικό κεραµίδι.  

Το Μέτσοβο κηρύχθηκε παραδοσιακός οικισµός µε Π.∆. το 1975 και το 1978, οπότε 
και άρχισαν να εφαρµόζονται ιδιαίτεροι όροι δόµησης στην περιοχή. Ωστόσο, οι 
παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής άρχισαν να εγκαταλείπονται αρκετά χρόνια νωρίτερα. Αν 
και δεν µπορούµε µε ακρίβεια να προσδιορίσουµε το πότε (αρκετά σπίτια φαίνεται να 
χρησιµοποιούσαν τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής µέχρι το 1950) είναι προφανές ότι η 
χρήση σύγχρονων υλικών είχε ήδη αρχίσει πριν το 1975. Εποµένως, µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι για 10 – 15 χρόνια περίπου υπήρχε οικοδοµική δραστηριότητα, στον οικισµό, 
η οποία δεν υπάγονταν στο σχετικό διάταγµα προστασίας. Αυτό οδήγησε σαφώς στην 
δηµιουργία νέων αρχιτεκτονικών µορφών, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, οι 
οποίες προέκυπταν βάση του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. Κι ενώ τέθηκαν περιορισµοί ως προς τα ύψη 
των κτιρίων και το είδος της επικάλυψης (υποχρεωτική στέγη), τα νέα κτίρια δεν διέφεραν, 
κατά τα άλλα, από τη γνωστή µορφή της ελληνικής κατοικίας που χαρακτηρίζει τη µαζική 
οικοδοµική παραγωγή των δεκαετιών εκείνων. Σε µια προσπάθεια µιµητικής προσοµοίωσης 
µε τα τοπικά στοιχεία, ο πρώτος όροφος των κτιρίων επενδύεται στη συνέχεια µε πέτρα. 
Ωστόσο, τα νέα αυτά κτίρια, µε τα περιµετρικά, ενίοτε µπαλκόνια, τις ψευδο-επενδύσεις 
(συχνά κακής κατασκευής), τις επιπλέον (αυθαίρετες;) προσθήκες µε αλουµίνιο, ξύλο, γυαλί 
ή άλλο υλικό, τη χρήση παράταιρων χρωµάτων και αµήχανων διακοσµητικών επεµβάσεων, 
όχι µόνο δεν ακολουθούν την τοπική παράδοση αλλά, πολύ περισσότερο, δεν υπακούουν σε 
συγκεκριµένες σχεδιαστικές αρχές ούτε σε κάποια κοινό αισθητικό κανόνα. Να σηµειωθεί 
εδώ, ότι αυτής της µορφής η οικοδοµική παραγωγή είναι η συνήθης στον ελληνικό χώρο και 
δη στον επαρχιακό. Κρίνεται όµως πιο «αυστηρά» δεδοµένου ότι πραγµατοποιείται µέσα σε 
έναν από τους σηµαντικότερους ορεινούς παραδοσιακούς οικισµούς. Επιπλέον του τρόπου 
κατασκευής των νέων κτιρίων, πρέπει να προστεθεί µια ακόµη σηµαντική αλλαγή, στην 
καθηµερινότητα του οικισµού, σε σχέση µε το παρελθόν. Η σταδιακή χρήση του 
αυτοκινήτου. Στα άλλοτε στενά πέτρινα καλντερίµια όπου κινούνταν µονάχα άνθρωποι και 
ζώα, άρχισε να εισβάλει το αυτοκίνητο. Ένα µέσο µε ολότελα διαφορετικές ανάγκες στο 
χώρο, το οποίο άρχισε να γίνεται απαραίτητο στη ζωή των κατοίκων. Νέες ανάγκες 
γεννήθηκαν. Φαρδύτεροι δρόµοι, χρήση ασφάλτου, χώροι στάθµευσης, κ.λπ. Η απουσία 
σχεδιασµού µοιραία οδήγησε σε µεµονωµένες και κατά περίπτωση, λύσεις. ∆ιαπλάτυνση 
δρόµων όπου ήταν εφικτό, αλλαγή υλικών των δρόµων κατά περίπτωση, δηµιουργία 
υπόγειων χώρων στάθµευσης, στάθµευση υπέργεια όπου υπάρχει δυνατότητα, κ.λπ. Η 
γενικότερη κοινωνική εξέλιξη δηµιούργησε και νέα δεδοµένα. Καφέ, µπαρ, ταβέρνες, 
εµπορικά καταστήµατα, ξενοδοχεία και άλλες χρήσεις άρχισαν να αναπτύσσονται στον 
οικισµό, µε νέες, επακόλουθα, χωρικές προεκτάσεις. Τα ισόγεια των κτιρίων 
προσαρµόστηκαν, µορφολογικά, για την κάλυψη των νέων χρήσεων, ενώ οι επιγραφές 
άρχισαν να εµφανίζονται στο χώρο. Και εδώ η απουσία σχεδιασµού και ελέγχου οδήγησε 
στην ευρεία χρήση επιγραφών διαφόρων σχηµάτων, µεγεθών, υλικών, χρωµάτων και κυρίως 
επιλογών τοποθέτησής τους. Επιπλέον, συνέβαλε καθοριστικά στην χωρική εξέλιξη του 
οικισµού και η ανάπτυξη του τουρισµού. Η περιοχή προσέλκυε ανέκαθεν επισκέπτες, ωστόσο 
η βελτίωση του γύρω οδικού δικτύου αύξησε τα τελευταία χρόνια την τουριστική 
δραστηριότητα. Αποτέλεσµα, η αύξηση των ξενοδοχειακών µονάδων, η αύξηση της κίνησης 
οχηµάτων µέσα στον οικισµό, η αύξηση των χώρων φαγητού και καταστηµάτων τοπικών 
προϊόντων καθώς και η δηµιουργία µαζικών αναγκών σε µικρά χρονικά διαστήµατα 
(υπερκορεσµός τα Σαββατοκύριακα).  

Η εικόνα που εµφανίζει σήµερα το Μέτσοβο είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη, σε ότι 
αφορά την παραδοσιακή του φυσιογνωµία, σε σχέση µε το παρελθόν. Το Μέτσοβο είναι ένας 
ζωντανός οικισµός που διαρκώς εξελίσσεται. Αυτό καθιστά δυσκολότερη την προστασία και 
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την ανάδειξη στοιχείων του παρελθόντος, δεδοµένων των αυξηµένων νέων αναγκών και των 
τεχνολογικών αλλαγών. Απαιτείται όχι µόνο κατάλληλος σχεδιασµός και νοµοθεσία, αλλά 
και αποτελεσµατικός έλεγχος της εφαρµογής αυτών. Στην περίπτωση του Μετσόβου, κάτι 
τέτοιο δεν µοιάζει να έγινε, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά και σε ένα βαθµό δεν γίνεται 
ούτε σήµερα. Αποτέλεσµα είναι η προστασία να αφορά µεµονωµένα στοιχεία του οικισµού 
και όχι το σύνολο, ενώ η «φυσική» ροπή της εξέλιξης της εικόνας του οικισµού τείνει µάλλον 
προς την περαιτέρω υποβάθµιση παρά την βελτίωση. Φυσικά, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.  

Ένα παράδειγµα αδυναµίας της νοµοθεσίας να προστατεύσει αποτελεσµατικά την 
τοπική φυσιογνωµία είναι το ακόλουθο. Η µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας προστασίας των 
παραδοσιακών οικισµών σε συνδυασµό µε το Π.∆. προστασίας του οικισµού του Μετσόβου 
οδήγησε σε ένα σηµαντικό συµπέρασµα. Σύµφωνα µε τον Γ.Ο.Κ. (βλ. άρθρο 9: Τρόπος 
∆όµησης-Θέση Κτιρίου), δεν απαγορεύεται η οικοδοµή να εφάπτεται στα πλάγια και πίσω 
όρια του οικοπέδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, σήµερα, οι στέγες των κτιρίων στο Μέτσοβο 
να µην προεξέχουν σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το συγκεκριµένο Π.∆. (βλ. Εικ.1) και να 
παρατηρείται το φαινόµενο «κολοβής» στέγης, εξαιτίας της δόµησης στα όρια του οικοπέδου. 
Η πυκνή δόµηση και η απουσία µονοπατιών περιµετρικά των κατοικιών εξαιτίας αυτού του 
φαινοµένου, έρχεται σε αντίθεση µε τις παλαιότερες υιοθετηµένες πρακτικές δόµησης στον 
οικισµό και εκτιµάται στην παρούσα εργασία, ότι αλλοιώνουν την παραδοσιακή του 
φυσιογνωµία. 

 
 
Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά Κατασκευαστικά Γνωρίσµατα Μετσοβίτικης Κατοικίας 

Photo1. Construction Details of a Traditional Dwelling in Metsovo 
 

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μετσόβου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και 
αξιολογότερα χαρακτηριστικά του και εξαιρετικά σηµαντική, όπως αποδείχθηκε σε σχετική 
έρευνα, για τους επισκέπτες του και άρα για την µελλοντική του ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, 
είναι στοιχείο της ταυτότητάς του και κοµµάτι της ζωντανής ιστορίας του. Εποµένως, 
κρίνεται αναγκαία η προστασία της, η ανάδειξή της και η ενσωµάτωσή της στη σύγχρονη 
ζωή του οικισµού. Η έρευνα εστιάζει στη σηµασία της για τους κατοίκους του οικισµού και 
αναδεικνύει επιπλέον πλευρά της αξίας της.  

max 7.5 m 

 

Επένδυση Λιθοδοµής 

0.50-0.8 m 

 

Επικάλυψη Πλάκας 

 

Ξύλινα Κουφώµατα µε Κιγκλιδώµατα 
Ασφαλείας Αναλογίας ύψους: πλάτους 

3:2 

 

Φεγγίτης Τζακιού 

0.80-0.90 m  

1.20-1.45 m 

Ξύλινο Σενάζ 
0.05-0.14 m 
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4. Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας 
4.1. Γενικά στοιχεία και προσέγγιση 
Η παρούσα έρευνα για την αποτίµηση της αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του 
οικισµού του Μετσόβου πραγµατοποιήθηκε µε την Μέθοδο Υποθετικής Αξιολόγησης 
(Contingent Valuation Method-CVM). Η συγκεκριµένη µέθοδος στηρίζεται στη συλλογή 
πληροφοριών από άτοµα ή νοικοκυριά της περιοχής επίδρασης του υπό διερεύνηση σχεδίου, 
µε στόχο τον προσδιορισµό της µέγιστης προθυµίας για χρηµατική συνεισφορά για την 
προστασία ενός αγαθού ή τη µέγιστη προθυµία για οικονοµική αποζηµίωση στην περίπτωση 
απώλειάς του. Η µέθοδος αυτή εκτιµά µε άµεσο τρόπο την οικονοµική αξία ενός 
περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώντας την από τις εκφρασµένες προτιµήσεις των ερωτώµενων 
και για το λόγο αυτό αναφέρεται, επίσης, και ως Μέθοδος Εξαρτηµένης Αξιολόγησης. 

Στη χώρα µας, ο κλάδος της περιβαλλοντικής οικονοµίας αναπτύσσεται συστηµατικά τα 
τελευταία χρόνια (ενδεικτικά: Βάκρου & Parry, 1997, Σκούρτος & Κοντογιάννη, 1999, 
Λατινόπουλος & Μάλλιος, 2001, Damigos & Kaliampakos, 2003, Παυλικάκης & 
Τσιχριντζής, 2004, Μάλλιος, 2005, Ψυχουδάκης κ.ά., 2006, Καλαβρυτινός & ∆αµίγος, 2006, 
Οργαντζή, 2008, Γαραφάς, 2008, Βασιλάκος, 2009, Βουδούρη 2009). Ωστόσο η εφαρµογή 
τους στην αποτίµηση πολιτιστικών αγαθών είναι εξαιρετικά περιορισµένη, καθώς βρέθηκε 
µία µόνο συναφής έρευνα, η οποία αφορούσε στην αποτίµηση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου και του Μινωικού Ανακτόρου στην Κνωσό της Κρήτης (Apostolakis & Jaffry, 
2005). 

Στη συγκεκριµένη έρευνα, πληθυσµό – στόχο αποτέλεσαν τα νοικοκυριά που διαµένουν 
στον οικισµό του Μετσόβου. Ως δείγµα επιλέχθηκε ένα σύνολο 263 µονάδων εκ των 1000 
νοικοκυριών του οικισµού, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της απογραφής του 2001. Το 
µέγεθος του δείγµατος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης έρευνας και στους 

Εικόνα 2: Σύγχρονο Κτίριο στο Μέτσοβο 
Photo 2: Modern Building in Metsovo 

Εικόνα 3: «Κλείσιµο» Ηµιυπαίθριου 
Χώρου µε Αλουµινοκατασκευή 

Photo 3: Abolition of Semi-open Space 
with Aluminum 
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κανόνες της στατιστικής επιστήµης και είναι σύµφωνο µε τη διεθνή εµπειρία και πρακτική 
(Javeau, 1996). 

Η έρευνα έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστηµα 1/6/2009 έως 25/7/2009. Η 
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε τόσο από τον υπογράφοντα ερευνητή, κατόπιν 
επιτόπιων συνεντεύξεων, όσο και από τους ίδιους του κατοίκους του οικισµού. Στη πρώτη 
περίπτωση, η συµπλήρωση γινόταν συγχρόνως από τηλεφωνικές και επιτόπιες προσωπικές 
συνεντεύξεις, ενώ στη δεύτερη περίπτωση γινόταν «χέρι µε χέρι» διανοµή των 
ερωτηµατολογίων και οριζόταν ηµεροµηνία, συνήθως στο τέλος της εβδοµάδας, για τη 
συλλογή τους. Η εναλλακτική µέθοδος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων µε τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις, επιλέχθηκε κυρίως για λόγους οικονοµίας χρόνου. Το ποσοστό των αρνήσεων 
συµµετοχής στην τηλεφωνική έρευνα ανήλθε σε 50% και θεωρείται ικανοποιητικό, 
δεδοµένου ότι στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί και ποσοστά που κυµαίνονται έως και 
70% (π.χ. Βουδούρη, 2009, Βασιλάκος, 2009). 
 
4.2. ∆οµή του ερωτηµατολογίου 
Το ερωτηµατολόγιο προετοιµάστηκε λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της επιστήµης 
της κοινωνικής έρευνας, τα αποτελέσµατα της διεθνούς ερευνητικής και πρακτικής εµπειρίας 
στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονοµίας και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης 
περίπτωσης.  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δυο βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος, 
διατυπώνονται 10 βασικές ερωτήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και το σκοπό της έρευνας 
και στο δεύτερο µέρος αναπτύσσονται 8 ερωτήσεις δηµογραφικού περιεχοµένου. Επίσης 
στην αρχή του ερωτηµατολογίου συµπεριλαµβάνεται ένα εισαγωγικό κείµενο που εξετάζει 
την προθυµία συµµετοχής του ερωτώµενου, περιγράφει το σκοπό και το αντικείµενο της 
έρευνας, και παραθέτει τα πλήρη στοιχεία του φορέα υλοποίησης και του ερευνητή. 

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου (διχοτοµικές και κλίµακας), ηµι-ανοιχτού και 
ανοιχτού. Εννοιολογικά, οι ερωτήσεις του κυρίου µέρους του ερωτηµατολογίου 
κατηγοριοποιούνται σε τρία βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος, οι ερωτήσεις 1 έως 3 έχουν ως 
στόχο να προσδιορίσουν τις γνώµες και τις απόψεις των κατοίκων του οικισµού του 
Μετσόβου, γενικά για την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική αλλά και ειδικότερα για το 
Μέτσοβο, διερευνώντας ταυτόχρονα και τους υφιστάµενους παράγοντες αλλοίωσης της 
παραδοσιακής φυσιογνωµίας του οικισµού. Στο δεύτερο σετ, οι ερωτήσεις 4 έως 6 στοχεύουν 
στην καταγραφή των απόψεων σχετικά µε τη συµβολή των ειδικών όρων δόµησης που 
επιβάλλονται νοµοθετικά για το Μέτσοβο, στη προστασία της παραδοσιακής φυσιογνωµίας 
του χωριού. Επιπλέον, καταγράφονται οι εκτιµήσεις των κατοίκων, σχετικά µε το κόστος 
κατασκευής µιας παραδοσιακής κατοικίας στο Μέτσοβο και η προθυµία χρήσης των 
παραδοσιακών υλικών στην κατασκευή των κατοικιών, σε περίπτωση άρσης των 
υφιστάµενων περιοριστικών όρων δόµησης. Για στατιστικούς λόγους καταγράφεται και η 
χρονολογία κατασκευής της κατοικίας του ερωτώµενου (Ερ. 10).  

Το τρίτο και τελευταίο σετ ερωτήσεων (7 έως 9), αποτελεί το κεντρικό σηµείο της 
έρευνας και αναφέρεται στην προθυµία πληρωµής των κατοίκων του οικισµού του Μετσόβου 
για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του. Το υποθετικό σενάριο που 
διατυπώνεται αφορά στην εθελοντική καταβολή ενός χρηµατικού ποσού σε έναν φορέα 
προστασίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. Ακολούθως, καταγράφονται οι 
λόγοι που οδηγούν στην πρόθεση ή άρνηση πληρωµής από τον ερωτώµενο. 

Οι δηµογραφικές ερωτήσεις αποτελούν το δεύτερο και τελευταίο µέρος του 
ερωτηµατολογίου και καταγράφουν µε τη σειρά, το φύλο, το είδος διαµονής στο Μέτσοβο, τη 
χρονολογία γέννησης, τα µέλη του νοικοκυριού, το µορφωτικό επίπεδο, καθώς και την 
επαγγελµατική κατάσταση και τις συνολικές ετήσιες οικονοµικές απολαβές του νοικοκυριού 
το περασµένο έτος.  
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Τα ερωτηµατολόγια που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους 
και το περιεχόµενό τους και κατόπιν κωδικοποιήθηκαν για την περαιτέρω στατιστική τους 
επεξεργασία. 
 
5. Αποτελέσµατα Έρευνας 
5.1. Βασικά αποτελέσµατα 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι κάτοικοι του Μετσόβου θεωρούν πως είναι 
σηµαντικό να διατηρηθεί η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική κυρίως για λόγους 
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς (62%) και δευτερευόντως για τον τουρισµό ή 
άλλους λόγους (Σχ. 1).  
 

 
Σχήµα 1. Λόγοι ∆ιατήρησης Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής 

Figure 1. Reasons to Conservation of Greek Vernacular Architecture 
 

Οι ερωτώµενοι της έρευνας κλήθηκαν να βαθµολογήσουν την αλλοίωση που 
παρουσιάζει ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισµού του Μετσόβου, εξαιτίας της κίνησης 
των αυτοκινήτων, της λειτουργίας πολλών καφέ, bar, µαγαζιών κ.λπ., της ανέγερσης νέων 
κτιρίων που δεν ακολουθούν την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, της χρήσης ασφάλτου 
και άλλων υλικών αντί πέτρας, στα καλντερίµια και στους δρόµους και της παρουσίας 
ανόµοιων πινακίδων και ταµπελών, κεραιών tv, µη ξύλινων κάδων απορριµµάτων κ.λπ. 
Σύµφωνα µε τις απόψεις των κατοίκων, οι µεγαλύτερες αλλοιώσεις, οφείλονται εξίσου στις 
ανόµοιες πινακίδες, ταµπέλες, κ.ο.κ. και στο κτίσιµο των νέων κτιρίων, που δεν µοιάζουν µε 
τα παραδοσιακά, µε το τελευταίο να αποτελεί και το οξύτερο πρόβληµα. Μικρότερη 
αλλοίωση θεωρείται ότι προκαλούν η ασφαλτόστρωση και η κίνηση των αυτοκινήτων και τα 
πολλά µαγαζιά και bar/café. 

Όσον αφορά συνολικά στην παραδοσιακή φυσιογνωµία του Μετσόβου σήµερα, το 80% 
περίπου αναγνωρίζει και ταυτόχρονα θεωρεί ότι το Μέτσοβο έχει υπαρκτά στοιχεία 
αλλοίωσης, τα οποία είναι σε 43,51% ελάχιστα και σε 35,5% πολλά. Περίπου 1 στους 10 
κατοίκους θεωρεί ότι έχει χαθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισµού, ενώ αντίστοιχο 
ποσοστό πιστεύει ότι το Μέτσοβο διατηρεί πλήρως την παραδοσιακή φυσιογνωµία του. 

Ως επί το πλείστον θεωρείται πως το Π.∆. προστασίας του οικισµού (Ν. 1975) είναι 
αποτελεσµατικό (50%), αλλά σηµαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων (46%) οι οποίοι θα 
προτιµούσαν η νοµοθεσία να είναι αυστηρότερη, έστω και αν αυτό µεταφράζεται σε επιπλέον 
κόστος για τους ίδιους. 
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Σε ποσοστό 90% οι κάτοικοι απάντησαν, ότι το κόστος κατασκευής µιας παραδοσιακής 
κατοικίας είναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το κόστος µιας αντίστοιχης συµβατικής σε 
περιοχή εκτός Μετσόβου. Το κόστος αυτό εκτιµάται από την πλειοψηφία των ερωτώµενων 
ότι είναι πλέον του 50% µιας συµβατικής κατοικίας. Περίπου 1 στους 3 κατοίκους (32%) 
θεωρεί ότι το επιπλέον κόστος είναι της τάξης του 30%-50%, ενώ 1 στους 5 (19%) απάντησε 
ότι το επιπλέον κόστος είναι της τάξης του 20%-30%, το οποίο και ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει µια τάση υπερεκτίµησης του κόστους 
κατασκευής της παραδοσιακής κατοικίας στο Μέτσοβο. Αυτό µπορεί να οφείλεται στις 
παρατηρούµενες αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι αναφέρουν έλλειψη κρατικών 
επιχορηγήσεων, µε αποτέλεσµα να επωµίζονται εξολοκλήρου το επιπλέον κόστος, ή ακόµη 
και την άγνοια των πραγµατικών µεγεθών. 

Ακολούθως, το δείγµα κλήθηκε να εκφράσει την πρόθεση χρήσης των παραδοσιακών 
υλικών της πέτρας και του ξύλου, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση από την 
νοµοθεσία. Το 68% απάντησε ότι θα δεχόταν να κάνει χρήση πέτρας και ξύλου, παρόλη τη 
σχετική αποδέσµευση από τη νοµοθεσία, ενώ ένα ποσοστό 32% τόνισε πως η χρήση της 
πέτρας και του ξύλου αποτελεί σηµαντική δαπάνη την οποία και δεν µπορεί να αναλάβει. 
Αναφορικά µε το λόγο προθυµίας χρήσης παραδοσιακών υλικών, το δείγµα κατανέµεται 
σχεδόν ισοµερώς ανάµεσα σε λόγους αισθητικής και παράδοσης.  

Συνδυάζοντας τις απαντήσεις σχετικά µε την αλλοίωση που υφίσταται ο οικισµός, 
εξαιτίας των νέων κτιρίων που δεν µοιάζουν µε τα παραδοσιακά και της πρόθεσης των 
κατοίκων να προχωρήσουν σε χρήση της πέτρας και του ξύλου, προκύπτει η παρακάτω 
συνδυαστική απεικόνιση (Σχ. 2).  
 

 
Σχήµα 2. Αλλοίωση από Νέα Κτίρια και Πρόθεση Χρήσης Πέτρας και Ξύλου 
Figure 2. Alteration by New Buildings and Intention to Use Stone and Wood 

 
Σε αυτή, το 50% του δείγµατος που θα έκανε χρήση της πέτρας και του ξύλου αν δεν το 

επέβαλε η νοµοθεσία, θεωρεί ότι τα προβλήµατα αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα 
του Μετσόβου οφείλονται κατά πολύ στο κτίσιµο των νέων κτιρίων. Αντίθετα, από τη µερίδα 
των κατοίκων που θεωρεί ότι τα νέα κτίρια δεν αλλοιώνουν την παράδοση του οικισµού, 
περισσότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά δε θα χρησιµοποιούσαν τα συγκεκριµένα 
παραδοσιακά υλικά δόµησης. Επιπρόσθετα, στη µερίδα των κατοίκων που διάλεξαν τη µέση 
οδό απαντήσεων, εκείνοι που εκφράζουν πρόθεση χρήσης των συγκεκριµένων υλικών είναι 
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αυξηµένοι κατά 5% σε σχέση µε εκείνους που έχουν αντίθετοι γνώµη επικαλούµενοι το 
κόστος. 

Με βάση τις απαντήσεις των ερωτώµενων, το 47% είναι πρόθυµο να καταβάλλει 
εθελοντικά κάποιο χρηµατικό ποσό, στον υποθετικό φορέα διατήρησης της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του Μετσόβου. Αντιθέτως, το 53% των ερωτώµενων αρνήθηκε να 
συνεισφέρει χρήµατα για το σκοπό αυτό. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία των αρνήσεων χαρακτηρίζονται ως «αρνήσεις διαµαρτυρίας», καθώς 
προβάλλουν ως λόγο άρνησης την αρµοδιότητα της Πολιτείας ή του ∆ήµου στη διαχείριση 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού.  

Ως βασικός λόγος προθυµίας πληρωµής προβάλλεται η επιθυµία διαφύλαξης της 
παράδοσης για τις επόµενες γενιές και, ακολούθως, η πεποίθηση ότι η προστασία και 
διαφύλαξη της παράδοσης συνδέεται άµεσα µε τη προστασία του περιβάλλοντος. Είναι, 
επίσης, ενδιαφέρον ότι οι δύο κύριοι λόγοι πληρωµής σχετίζονται κυρίως µε τις λεγόµενες 
«αξίες µη χρήσης».  

Προκειµένου να διερευνηθούν οι παράµετροι εκείνες που επηρεάζουν την προθυµία 
πληρωµής του ερωτώµενου χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο λογιστικής παλινδρόµησης 
(Logistic Regression) µε εξαρτηµένη µεταβλητή την προθυµία πληρωµής και ανεξάρτητες 
µεταβλητές πρόβλεψης (predictor variables) δηµογραφικά στοιχεία και αντιλήψεις των 
ερωτώµενων.   

Κατόπιν δοκιµών για τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην θετική ή 
αρνητική συνεισφορά του ερωτώµενου εισήχθησαν τελικώς στο λογιστικό µοντέλο 
παλινδρόµησης οι παρακάτω ανεξάρτητες µεταβλητές: 

• Γνώµη διατήρησης ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (PRESARCH) 
• Γνώµη αρχιτεκτονικής Μετσόβου (METSARCH) 
• Γνώµη για οικονοµικό όφελος από τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

(ECONBEN) 
• Εισόδηµα (INCOME) 
• Ηλικία Κατοικίας (H_AGE) 
• Επαγγελµατική κατάσταση (OCCUP) 
• Εκπαιδευτικό επίπεδο (EDUC) 

 
Πίνακας 1. Στατιστικά Στοιχεία Μοντέλου Λογιστικής Παλινδρόµησης  
Table 1. Statistics of Binary Logistic Regression Model  

Μεταβλητή B Sig. Exp(B) 
PRESARCH 1,818 0,026 6,162 
METSARCH 0,358 0,051 1,430 
ECONBEN 1,278 0,019 3,589 
INCOME 0,125 0,056 1,133 
H_AGE -0,171 0,108 0,843 
OCCUP -0,327 0,070 0,721 
EDUC -0,284 0,183 0,752 

Constant -2,716 0,037 0,066 
-2LL 280,702   
Pseudo R2 18,8   

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (Πίν. 1), η πρώτη κατά σειρά σηµαντικότητας 

παράµετρος που καθορίζει τη θετική στάση του ερωτώµενου απέναντι στο ενδεχόµενο 
πληρωµής σε υποθετικό φορέα, είναι η γνώµη που έχει για την διατήρηση της ελληνικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει πως η προθυµία πληρωµής ενός 
ερωτώµενου που έχει θετική στάση στη διατήρηση της ελληνικής παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής αυξάνει κατά 6,2 φορές περίπου σε σύγκριση µε κάποιον ερωτώµενο που δεν 
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ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Θετικά επηρεάζουν, 
επίσης, την προθυµία πληρωµής η άποψη για την αρχιτεκτονική του Μετσόβου, το 
οικονοµικό όφελος που ενδέχεται να προκύψει από τη διατήρηση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του Μετσόβου και το εισόδηµα. Αντιθέτως, λιγότερο υποστηρικτικοί στη 
χρηµατοδότηση του φορέα είναι όσοι διαθέτουν κατοικίες µεγάλης ηλικίας, όσοι έχουν 
υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης και όσοι δήλωσαν ότι εργάζονται, στοιχείο που σχετίζεται και 
µε το διαθέσιµο εισόδηµα. 
 
5.2. Εκτίµηση του ύψους της χρηµατικής συνεισφοράς 
Η εκτίµηση του ποσού της εθελοντικής συνεισφοράς στο φορέα πραγµατοποιήθηκε µε απλή, 
µη-παραµετρική και παραµετρική στατιστική επεξεργασία. Στο σύνολο των απαντήσεων, 
υπήρξαν ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες δηλώθηκαν υπερβολικά ποσά σε σχέση µε το 
εισόδηµα του ερωτώµενου. Αυτές οι περιπτώσεις εξαιρέθηκαν από την στατιστική ανάλυση 
έτσι ώστε το αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγµατικότητα και να είναι 
πιο συντηρητικό.  
 
5.2.1. Απλή στατιστική επεξεργασία 
Η απλή στατιστική επεξεργασία των τιµών WTP που προκύπτουν από την εφαρµογή της 
µεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης στηρίζεται στην παραδοχή ότι η µεταβλητή WTP 
ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι τα 
νοικοκυριά που προτίθενται να συνεισφέρουν οικονοµικά στο φορέα διατήρησης της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού, διαθέτουν κατά µέσο όρο περίπου 400 € 
(διάµεσος 200 €) ετησίως. 

Ακολούθως, διερευνήθηκε η µέση χρηµατική συνεισφορά συναρτήσει συγκεκριµένων 
χαρακτηριστικών των ερωτώµενων. Όπως αποδείχτηκε, το ποσό που διατίθεται εξαρτάται 
από την κατηγορία εισοδήµατος στην οποία ανήκει ο ερωτώµενος. Οι ερωτώµενοι που έχουν 
υψηλότερα εισοδήµατα προσέφεραν κατά κανόνα και µεγαλύτερα ποσά. Επίσης, αποδείχθηκε 
από τους σχετικούς στατιστικούς ελέγχους ότι οι κάτοικοι που θεωρούν ότι ο νόµος 
προστασίας του οικισµού (1975) θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσµατικός καταβάλλουν 
περισσότερα χρήµατα κατά µέσο όρο. Τέλος, προέκυψε το συµπέρασµα ότι τα µεγαλύτερα 
ποσά, κατά µέσο όρο, προτίθενται να καταβάλλουν οι κάτοικοι που θεωρούν ότι η 
παραδοσιακή φυσιογνωµία του Μετσόβου σήµερα διατηρείται πλήρως. 
 
5.2.2. Μη παραµετρική στατιστική επεξεργασία 
Η κανονικότητα των δεδοµένων αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούµενο για την εξαγωγή 
ορθών αποτελεσµάτων µε χρήση της απλής στατιστικής επεξεργασίας. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, ωστόσο, οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν µε διάφορα κριτήρια 
(π.χ. Kolmogorov-Smirnov, Lillefors και Shariro-Whilk) έδειξαν ότι η αρχή της 
κανονικότητας παραβιάζεται. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος παραβίασης της 
κανονικότητας, πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός του ύψους της χρηµατικής συνεισφοράς 
(WTP), µε µη-παραµετρική στατιστική επεξεργασία, χρησιµοποιώντας τη προσέγγιση του 
µετασχηµατισµού των δεδοµένων µε µαθηµατική συνάρτηση. Κατόπιν ελέγχων, επιλέχθηκε 
να εφαρµοστεί µετατροπή των τιµών WTP σε λογαριθµικές (lnWTP), καθώς τα δεδοµένα 
WTP προσεγγίζουν καλύτερα την λογαριθµοκανονική κατανοµή (Σχ. 3). 
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Σχήµα 3. Ιστόγραµµα Συχνοτήτων lnWTP 
Figure 3. Frequency Histogram lnWTP 

 
Στη βάση των λογαριθµικών τιµών της χρηµατικής συνεισφοράς (lnWTP) η µέση τιµή 

εκτιµήθηκε σε 5,27, από την οποία προκύπτει ότι το ύψος της µέσης χρηµατικής συνεισφοράς 
ανέρχεται σε 194,4 € ανά νοικοκυριό. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει ότι η µη-
παραµετρική προσέγγιση παρέχει γενικά πιο συντηρητικές εκτιµήσεις από την απλή 
στατιστική επεξεργασία. 
 
5.2.3. Παραµετρική Στατιστική Επεξεργασία 
Η παραµετρική στατιστική επεξεργασία αποσκοπεί στην ερµηνεία του ποσού που προτίθενται 
να καταβάλουν τα νοικοκυριά του Μετσόβου για τη διατήρηση της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής του οικισµού, στη βάση ορισµένων ερµηνευτικών µεταβλητών. Το 
οικονοµετρικό µοντέλο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει τη συνάρτηση της 
προθυµίας για πληρωµή των συµµετεχόντων, ήταν της γενικής µορφής: 
 

),,,( iixfWTP εσβ=  

όπου: WTPi είναι το διατιθέµενο ποσό πληρωµής 
 xi είναι το διάνυσµα των επιλεγόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών του κάθε 
ερωτώµενου i ξεχωριστά,  
 β είναι ο προσδιοριζόµενος συντελεστής των αντίστοιχων ανεξάρτητων µεταβλητών,   

 σ είναι η  παράµετρος διασποράς, 
εi είναι ο διαταρακτικός όρος, που ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 0. 

 
Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε θεωρήθηκε ότι η τιµή WTP των συµµετεχόντων 

σχετικά µε την ίδρυση του φορέα, επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικό-οικονοµικούς 
συντελεστές και αντιλήψεις αναφορικά µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισµού. 

Από το σύνολο των δοκιµών που πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψε ένα ηµι-λογαριθµικό 
οικονοµετρικά µοντέλο, το οποίο έδωσε τα βέλτιστα αποτελέσµατα από στατιστικής πλευράς 
(Πίν. 2).  

Ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε η παράµετρος lnWTP ενώ οι ανεξάρτητες 
µεταβλητές που τελικά χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 
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• Ηλικία (AGE) 
• Ηλικία Κατοικίας (H_AGE) 
• Γνώµη Αρχιτεκτονικής του Οικισµού (METSARCH) 
• Μορφωτικό Επίπεδο (EDUC) 
• Οικονοµική Κατάσταση (INCOME) 

 
Πίνακας 2. Στατιστικά Στοιχεία Μοντέλου Γραµµικής Παλινδρόµησης  
Table 2. Statistics of Linear Regression Model  
 

Μεταβλητή B Sig. 
AGE 0,318 0,005 

H_AGE -0,210 0,027 
METSARCH 0,298 0,077 

EDUC 0,171 0,321 
INCOME 0,068 0,005 
Constant 3,330 0,000 

R2 16,9  

 
Όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είχαν το αναµενόµενο πρόσηµο. Πιο συγκεκριµένα, 

φαίνεται ότι το ποσό της συνεισφοράς στο φορέα είναι µεγαλύτερο για ερωτώµενους 
υψηλότερου εισοδήµατος και µορφωτικού επιπέδου και µεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, 
περισσότερα χρήµατα δίνουν όσοι πιστεύουν ότι το Μέτσοβο είναι ένας παραδοσιακός 
οικισµός θέλοντας προφανώς να διατηρήσουν το χαρακτήρα του. Τέλος, όσοι διαµένουν σε 
κατοικίες µεγάλης ηλικίας προτίθενται να συνεισφέρουν κατά βάση λιγότερα χρήµατα. Το 
στοιχείο αυτό συνδέεται, κατά πάσα πιθανότητα, µε το γεγονός ότι αναγκάζονται να 
διαθέσουν ήδη αρκετά χρήµατα για τη συντήρηση της παλιάς κατοικίας τους. 

Χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξίσωση του 
ηµιλογαριθµικού µοντέλου υπολογίζεται ότι η µέση τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής 
lnWTP είναι 5,12, από την οποία υπολογίζεται ότι η µέση χρηµατική συνεισφορά ανά 
νοικοκυριό ανέρχεται σε 167,34 € ανά έτος.  
 
5.3. Αθροιστική οικονοµική αξία  
Για τον υπολογισµό της αθροιστικής οικονοµικής αξίας, πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των 
νοικοκυριών που είναι διατεθειµένα να συνεισφέρουν στον υποθετικό φορέα διαχείρισης της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, µε τις αντίστοιχες τιµές των αποτελεσµάτων από τις 
στατιστικές προσεγγίσεις. 

Ο αριθµός των νοικοκυριών στον οικισµό του Μετσόβου, σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001) ανέρχονται σε 1000 περίπου, από τα οποία το 47,3%, ήτοι 473, 
είναι διατεθειµένα να συνεισφέρουν στο φορέα διαχείρισης της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. Συνεπώς, µε βάση τον συγκεκριµένο αριθµό θετικών παρατηρήσεων, 
διαρθρώνονται τα αντίστοιχα ποσά στον παρακάτω πίνακα, για κάθε στατιστική προσέγγιση, 
σε ετήσια βάση. 

 
Πίνακας 3. Ετήσια Αθροιστική Αξία  
Table 3. Annual Aggregate Value  
 

Μέθοδος Επεξεργασίας Συνολική Ετήσια αξία σε € (µε 
βάση τη µέση τιµή) 

Συνολική Ετήσια αξία σε € (µε βάση 
τη διάµεσο) 

Απλή στατιστική ανάλυση 188.348 94.600 
Μη παραµετρική ανάλυση 91.762 94.742 
Παραµετρική ανάλυση 78.991 - 
 



 17 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσµατα η ετήσια δυνητική οικονοµική αξία, 
όπως εκφράστηκε από τα νοικοκυριά του οικισµού του Μετσόβου, κυµαίνεται µεταξύ 80.000 
€ και 190.000 €, περίπου.  

∆εδοµένου ωστόσο ότι η εκτίµηση της συνολικής οικονοµική αξίας µε βάση την απλή 
στατιστική επεξεργασία οδηγεί σε υπερεκτιµήσεις λόγω απουσίας κανονικότητας, θεωρείται 
ως πιο συντηρητική εκτίµηση σε περίπτωση αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας σε 
σχετικές αναλύσεις κόστους-οφέλους η τιµή των 90.000 € περίπου.  
 
5. Συµπεράσµατα - Συζήτηση 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν, µε αρχές της οικονοµικής θεωρίας, ότι η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική ενέχει µια λανθάνουσα οικονοµική αξία. Η αξία αυτή, αν και 
µικρότερη από την εγγενή αξία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ως αγαθού, µπορεί να 
συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό στην προστασία και την περαιτέρω ανάδειξή της.  

Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα νοικοκυριά του Μετσόβου αποδείχτηκε ότι 
ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 47% είναι πρόθυµο να συνεισφέρει χρηµατικά για τη 
διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. Ακόµη και τα νοικοκυριά που 
αρνήθηκαν να προσφέρουν χρήµατα για το σκοπό αυτό αναγνώρισαν τη σηµασία διατήρησης 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προέβαλαν λόγους άρνησης που χαρακτηρίζονται 
κυρίως ως «αρνήσεις διαµαρτυρίας». Η µέση ετήσια προθυµία πληρωµής (WTP) των 
νοικοκυριών ανέρχεται σε 200€ περίπου και η συνολική αξία της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής σε 90.000€. Τα ποσά θα ήταν αρκετά υψηλότερα αν πολλές από τις αρνήσεις 
πληρωµής δεν είχαν τη βάση τους στη γενικότερη δυσπιστία που υπάρχει σε αρκετούς 
πολίτες στον κρατικό µηχανισµό και τις δοµές του, κάτι που δρα ανασταλτικά σε κάποιον 
έτσι ώστε να συνεισφέρει χρήµατα για κάποιο σκοπό ο οποίος θεωρεί τελικά ότι δεν θα 
υλοποιηθεί.  

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν ένα σηµαντικό 
ενδιαφέρον των κατοίκων για διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου, 
γεγονός που αποτελεί ένα µήνυµα για περαιτέρω κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η 
σύγχρονη ορεινή κοινωνία, µοιάζει να ακροβατεί, συχνά, µεταξύ διαφορετικών και 
αντικρουόµενων χωρικών προσεγγίσεων. Οι σύγχρονες ανάγκες, όχι πάντα πραγµατικές, 
αναζητούν διέξοδο στο κτισµένο περιβάλλον, το οποίο ήδη αρκετά άκαµπτα δοµηµένο 
εµφανίζει παθογένειες. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του οικισµού αποτελεί πόλο 
τουριστικής έλξης και εν δυνάµει πόλο ανάπτυξης. Επιπλέον, αποτελεί ένα σηµαντικό 
πολιτιστικό κεφάλαιο µε ιστορική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία. Για αυτούς τους λόγους, 
παρόλο το επιπλέον κόστος διατήρησης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας τόσο για τους 
κατοίκους όσο και τις τοπικές αρχές, είναι σηµαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες στην 
κατεύθυνση αυτή. 

Η έρευνα αυτή µαζί µε άλλες µελλοντικές προσπάθειες µπορούν να αποτελέσουν 
ισχυρά εργαλεία στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη χάραξη µιας πιο 
ορθολογικής πολιτικής για την προστασία της παραδοσιακής κληρονοµιάς και τη διεκδίκηση 
χρηµατοδοτήσεων για τον εν λόγω σκοπό.  
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Abstract 

This study presents the results of field research conducted at the households of Metsovo, 
one of the most important mountain settlements of Greece. The main objective is to highlight 
the distinct role of the settlement’s traditional architecture, as a cultural good, at the existing 
pattern of development in the region. More specifically, the aim of the study is to evaluate the 
economic value of settlement’s traditional architecture, using the environmental economics 
theoretical background and analytical techniques. 

For the above purpose, the Contingent Valuation Method (CVM) is applied. The method 
is based on the construction of a hypothetical market, in order to measure respondents’ 
willingness to pay or to accept compensation (Willingness To Pay - WTP or Willingness To 
Accept - WTA) for changes in the quality and / or quantity of non-tradable goods and services 
using appropriately structured questionnaires. 
In this particular case, the CVM analysis involved a hypothetical scenario of founding an 
institution for the protection of the vernacular architecture of Metsovo. Respondents were 
asked if they were willing to pay an annual voluntary contribution to the institution for 
supporting its purpose. The survey involved a random sample of 263 residents of Metsovo.  
The campaign took place in June and July 2009 and the response rate was about 50%.  

The results of the study show that vernacular architecture holds a significant economic 
value, which is reflected to the voluntary payment of Metsovo households. Using parametric 
and non-parametric models the annual voluntary contribution was estimated at 90,000 €. 
Finally, the paper concludes with some interesting remarks concerning the general 
characteristics and the importance of vernacular architecture preservation.  
 


