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Περίληψη (Αγγλικά) 

 

The present report is the result of effort for the recording social, economic and natural situation 

that prevails in the triangular island of Saronikos sea. The local Self-government, the Public 

Organisms and Institutions of island are the main source of information in the present study. 

The elements that are presented tend to cover the total of daily life of Aegina people and mainly 

the sectors that are immediately connected with the quality of their life.  

History, economy, society, culture, energy, water resources, wastes, transports, tourism etc. all 

these factors enter in the foresight of study. At the same time, beyond the official elements 

important is also the contribution of himself residents of Aegina as well as various associations 

that are activated in the island. Opinions and proposals are recorded and opposed in order to 

move the island of Aegina with success in the vision of Sustainable growth. 
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1 Εισαγωγή  

Η Αίγινα είναι ένα νησί με τεράστια κληρονομιά που προέκυψε από τη μακρόχρονη ιστορία 

της. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και με συνεχή σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά 

αποτελεί κατά πολλούς ένα οιονεί νησιωτικό προάστιο της πρωτεύουσας. Πράγματι σήμερα, ο  

τουρισμός και η ανοικοδόμηση παρουσιάζουν συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή καλλιέργεια της φιστικιάς που παρακμάζει. Ένα απ τα κυριότερα προβλήματα 

είναι το νερό, τόσο από ποσοτική όσο και ποιοτική άποψη. Δεν είναι όμως το μόνο. Έτσι, οι  

ανησυχίες για το μέλλον του νησιού έρχονται να συναντήσουν τις προσπάθειες για το άνοιγμα 

νέων δρόμων με κατεύθυνση την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

 
Εικόνα 1: Δορυφορική φωτογραφία της Αίγινας 
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2 Υπάρχουσα κατάσταση – τάσεις  

2.1 Γενικά στοιχεία για το νησί 
2.1.1 Ιστορία του νησιού 

 

Η Αίγινα είναι ένα νησί με εξαιρετικά μακρά ιστορία, η αρχική ονομασία της οποίας ήταν 

Οινώνη.  Η αρχαιολογική έρευνα έχει δείξει ότι η Αίγινα κατοικείται συνεχώς, ήδη από την 4η 

π.Χ. χιλιετία και ότι ανήκε στην ίδια πολιτιστική ενότητα με τις Κυκλάδες και την 

Πελοπόννησο (πολλά ευρήματα από αυτήν την εποχή προέρχονται από την περιοχή Κολόνες). 

Κατά την παράδοση η Αίγινα οφείλει το όνομά της στην κόρη του Ασωπού , που ο Δίας 

απήγαγε και μετέφερε στο ακατοίκητο νησί.  Από την ένωση αυτή γεννήθηκε ο Αιακός, για 

χάρη του οποίου ο Ζευς μεταμόρφωσε τα μυρμήγκια του νησιού σε ανθρώπους.  Η παράδοση 

αυτή υπαινίσσεται τη μετανάστευση Μυρμιδόνων από τη Ν. Θεσσαλία προς την Αίγινα περί τα 

τέλη της 2ης ή τις αρχές της 1ης π.Χ. χιλιετίας.  Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι ο Αιακός 

θυσίασε και προσευχήθηκε στο Δία στην υψηλότερη κορυφή του νησιού όταν μεγάλη ξηρασία 

είχε πλήξει την Ελλάδα, όπως του ζήτησαν απεσταλμένοι από όλες τις πόλεις, αφού τους είχε 

συμβουλεύσει έτσι το μαντείο των Δελφών.  Επειδή έβρεξε μετά από λίγη ώρα, οι Αιγινήτες 

από ευγνωμοσύνη έκτισαν ναό στο βουνό προς τιμή του Ελλάνιου Δία και το βουνό έγινε 

γνωστό ως Ελλάνιο Όρος. 

Η καθαρά ιστορική περίοδος αρχίζει γύρω στο 950 π.Χ.   Στους επόμενους αιώνες το νησί 

αναδείχθηκε σε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη της Μεσογείου.  Στην Αίγινα κόπηκαν τα 

πρώτα αργυρά νομίσματα της Ευρώπης, οι "χελώνες" (εξώφυλλο εργασίας), γύρω στο 700 π.Χ.  

Η αρχαία πόλη της Αίγινας κατελάμβανε την ίδια θέση με τη σημερινή και είχε ένα εμπορικό 

λιμάνι (στη θέση του σημερινού) και ένα "κρυπτό" στρατιωτικό βορειότερα. Ό,τι σώζεται από 

αυτό το μεγαλείο είναι μία κολόνα του ναού του Απόλλωνα και στην άλλη άκρη του νησιού ο 

ναός της Αφαίας (κρητομυκηναϊκή θεότητα). 

Ο ανταγωνισμός με την ανερχόμενη Αθήνα ήταν οξύς και οδήγησε σε περιπέτειες το νησί 

ιδιαίτερα αφού οι Αιγινήτες έδωσαν στους απεσταλμένους του Δαρείου "γην και ύδωρ" σε 

ένδειξη υποταγής.  Ωστόσο όταν άρχισε η περσική εισβολή παραμερίστηκαν οι επιμέρους 

διαφορές και το νησί αγωνίστηκε στο πλευρό των υπόλοιπων Ελλήνων. Μετά τους περσικούς 

πολέμους ακολούθησε πάλι περίοδος τριβών αλλά και πολεμικών αναμετρήσεων με τους 

Αθηναίους με αποκορύφωμα το 431 π.Χ., οπότε οι Αθηναίοι αποβιβάστηκαν στην Αίγινα, 

έδιωξαν τους κατοίκους της και εγκατέστησαν Αθηναίους κληρούχους. Μετά το τέλος του 
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Πελοποννησιακού  πολέμου, το 404 π.Χ. οι Αιγινήτες επέστρεψαν στο νησί τους και 

συνεχίστηκαν με διαλείμματα οι διαμάχες με τους Αθηναίους μέχρι το 338 π.Χ., οπότε η Αίγινα 

περιήλθε στη μακεδονική κυριαρχία και γνώρισε μια σύντομη περίοδο οικονομικής ακμής. 

Αργότερα πέρασε στα χέρια του Αττάλου της Περγάμου και το 133 π.Χ. γνώρισε τη Ρωμαϊκή 

κυριαρχία.  Η παρακμή ακολούθησε μια μικρή περίοδο σχετικής ευημερίας, έως ότου με τη 

συρροή κόσμου που ζητούσε καταφύγιο στο νησί από τις επιδρομές των Γότθων και Ερούλων 

τον 3ο μ.Χ. και των Αβάρων τον 6ο μ.Χ. αιώνα η Αίγινα άρχισε να αποκτά μέρος της παλιάς 

της δύναμης. 

Τον 9ο και 10ο μ.Χ. αιώνα οι Άραβες πειρατές, οι οποίοι είχαν βάση την Κρήτη, έκαναν 

επιδρομές στο νησί με τόση θηριωδία ώστε οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν για την 

ηπειρωτική Ελλάδα.  Αυτοί που απέμειναν μετακινήθηκαν από την ακτή και έκτισαν μια νέα 

πόλη, την Παλαιοχώρα.  Κατά το 12ο αιώνα η ίδια η Αίγινα είχε γίνει πλέον ορμητήριο 

πειρατών. Μετά το 1204 το νησί περνά στους Φράγκους δούκες της Αθήνας, στους 

Καταλανούς, στους Ενετούς μέχρι το 1537, οπότε οι Τούρκοι με αρχηγό το Χ. Μπαρμπαρόσα 

κατέλαβαν το νησί, το λεηλάτησαν και το πυρπόλησαν, έσφαξαν πολλούς άνδρες και πήραν 

6.000 αιχμάλωτους.  Στα μέσα του 17ου αιώνα, οπότε ο Σαρωνικός ήταν βασίλειο των 

κουρσάρων,  η Αίγινα είχε αρκετούς κατοίκους που ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία αλλά 

και με την πειρατεία. Η επίθεση του Ενετού ναυάρχου Φρ. Μοροζίνι το 1654, προξένησε νέες 

καταστροφές στην Παλαιοχώρα.  

Το 1687 η Αίγινα με νέα επίθεση του Μοροζίνι πέρασε ξανά στα χέρια των Ενετών έως το 

1715.  Από τότε και μέχρι το 1821 την κατείχαν οι Τούρκοι. Στην αρχή της τουρκικής 

κυριαρχίας γνωρίζουμε ότι η πόλη είχε 2500 κατοίκους και όλο το νησί 4000.  

Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι κάτοικοι μετακινούνται πίσω στις ακτές.  Η πόλη της Αίγινας 

γίνεται πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους από το 1826 έως το 1829 και γνωρίζει μεγάλη 

ακμή, βαθμιαία όμως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Ναύπλιο, μετατρέπεται σε απλή 

κωμόπολη. 

Με πρωτοβουλία του Καποδίστρια από το 1828 αρχίζει η καλλιέργεια πατάτας για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Heldreich (1898) κατά την εποχή του καλλιεργούνται λαχανικά, 

οπωροφόρα, βαμβάκι και εσπεριδοειδή στα πεδινά, όμως οι κάτοικοι καλλιεργούν και τα άλλα 

πετρώδη και κατάξερα μέρη (γεγονός που καταφαίνεται  σήμερα από τις ξηρολιθοδομές, οι 

οποίες υπάρχουν παντού) με αμπέλια, ελιές, συκιές, αμυγδαλιές και  ιδιαίτερα στο οροπέδιο της 

Χρυσολεόντισσας και το Όρος με κριθάρι και όσπρια. Ωστόσο η αλιεία - και ιδιαίτερα η 

σπογγαλιεία - και η κατασκευή κανατιών και δαντελών αποτελούν την εποχή αυτή την κύρια 

πηγή εισοδημάτων των κατοίκων, που ο αριθμός τους ανέρχεται σε 6.122 άτομα το 1879 και 

8.221 το 1896.  Γύρω στο 1902 άρχισε η καλλιέργεια της φιστικιάς (Pistacia vera L.), η οποία 
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αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής. Παρόλ’ αυτά το 1927 τα κύρια γεωργικά προϊόντα του νησιού 

είναι τα σύκα και τα σταφύλια. Τον ίδιο χρόνο ζουν στην πόλη της  Αίγινας και τα διάφορα 

χωριά και οικισμούς 8.585 άτομα.  

Σήμερα, στην Αίγινα καλλιεργούνται φιστικιές, αμπέλια, διάφορα οπωροφόρα δέντρα και 

λαχανικά, περιορίζονται όμως κυρίως στα πεδινά. Η κτηνοτροφία είναι πολύ περιορισμένη.  Οι 

Αιγινήτες ασχολούνται ακόμη με την αλιεία αλλά κυρίως με τον τουρισμό και το εμπόριο 

τουριστικών ειδών μια και τα τελευταία χρόνια το νησί γνωρίζει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. 

Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού ήταν  12.430 κάτοικοι το 1991 και 12.908 το 2001 (στοιχεία 

απογραφών 1991 και 2001). Οι τουρίστες όμως ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες, αρκετοί από 

τους οποίους είναι μόνιμοι παραθεριστές, με αποτέλεσμα τα περισσότερα από τα  

παραθαλάσσια μέρη του νησιού να είναι σήμερα  οικοδομημένα. 

2.1.2 Γεωμορφολογία-τοπογραφία 

Η Αίγινα βρίσκεται στο μέσον του Σαρωνικού Κόλπου μεταξύ Αργολίδας και Αττικής. 

Περικλείεται από τις συντεταγμένες: Γεωγρ. πλάτος από 37°40΄32΄΄ έως 37°46΄33΄΄  Β - Γεωγρ. 

μήκος από 23°26΄07΄΄ έως 23°33΄56΄΄ Α. 

Το σχήμα της μοιάζει με ισόπλευρο τρίγωνο, του οποίου τις κορυφές σχηματίζουν τα 

ακρωτήρια Πλακάκια στα Δυτικά, Κρασοσπηλιά στα Ανατολικά και Πύργος στα Νότια.  Εκτός 

από τους δύο μεγάλους όρμους του νησιού, τον Όρμο του Μαραθώνα στη δυτική και τον Όρμο 

της Αγ. Μαρίνας στην ανατολική ακτή, συναντάμε ακόμη - ξεκινώντας από τη βορειοδυτική 

ακτή και ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του ρολογιού - τους μικρότερους όρμους 

Βαθέως, Σουβάλας, Πόρτες, Κήπος, Λιγέα, Μουριότου, Σαρπά, Καρυώτη και Προφήτη Ηλία.  

Ομοίως συναντούμε τα ακρωτήρια Λιβάδια, Τούρλος, Αγ. Μαρίνας, Κυραννίτσα, Πενήντα, του 

Πιτσιλιού, Αγ. Αντωνίου, Μάντη, Αγ. Σώστη και Παλιόπυργου. 

Αν θεωρήσουμε έναν άξονα, που ξεκινά από τον Όρμο του Μαραθώνα και καταλήγει στον 

Όρμο της Αγ. Μαρίνας, τότε παρατηρούμε ότι οι ακτές οι οποίες βρίσκονται βορείως του άξονα 

αυτού, παρουσιάζονται ως επί το πλείστον ευθυγραμμισμένες χωρίς εγκολπώσεις. Οι παράκτιες 

περιοχές κατέρχονται με μικρή κλίση προς τη θάλασσα, όπου σχηματίζουν κρημνούς ύψους 2 - 

8 μ. Σε αυτούς αναπτύσσονται χαραδρώσεις με κάθετες όχθες και ευθύγραμμη κοίτη, γεγονός 

που δηλώνει ότι η διάβρωση και η εξέλιξή τους σε βάθος συνεχίζονται ακόμη. Οι ακτές νοτίως 

του άξονα εμφανίζουν εγκολπώσεις και οι παράκτιες περιοχές κατέρχονται απότομα, με 

μεγάλες κλίσεις προς τη θάλασσα. Οι νοτιοανατολικές ακτές του νησιού σε πολλά σημεία 

σχηματίζουν κρημνούς ύψους 30-60 μ.   

Στην Αίγινα μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις επιμέρους γεωμορφολογικές ενότητες:  

• την ομαλή παράκτια βόρεια περιοχή (από την Αίγινα έως τη Βαγία),  
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• τις λοφοσειρές του βορείου - κεντρικού τμήματος του νησιού,  

• την κεντρική υψηλή περιοχή που σχηματίζει ένα είδος οροπεδίου (Μονή 

Χρυσολεόντισσας) και τέλος  

• το νότιο τμήμα (Όρος) με τις οξύληκτες κορυφές. 

Στην πρώτη γεωμορφολογική ενότητα εντάσσεται η  βορειοδυτική γωνία του νησιού στην 

οποία βρίσκεται και η πόλη της Αίγινας. Αποτελείται από μία σχεδόν επίπεδη πωρολιθική 

επιφάνεια, μέσου ύψους 30 μ. περίπου, που κλίνει ομαλά προς τη βόρεια ακτή με μικρή κλίση 

(2° - 5°).  Επίσης σε αυτήν την ενότητα ανήκει και η βόρεια ομαλή παράκτια περιοχή, η οποία 

αρχίζει από το χωριό Κυψέλη και κατευθυνόμενη προς τα ανατολικά φθάνει στη Βαγία. 

Νότια της ομαλής βόρειας παράκτιας περιοχής, ορθώνεται απότομα μια ασβεστολιθική 

λοφοσειρά, που σχηματίζεται από τους λόφους Δραγωνέρα (311 μ.), Παλιόμυλοι (299 μ.) και 

Τσιντράρη (104 μ.).  Ο επιμήκης άξονας αυτής της λοφοσειράς έχει μήκος 4,2 χλμ. και 

κατευθύνεται από ΝΝΔ προς ΒΒΑ.  Άλλοι δύο μικροί λόφοι, ο Άγ. Μηνάς (109 μ.) και ο 

Παρλιάγκος (242μ.) απαντώνται νοτιοανατολικά της λοφοσειράς αυτής και κοντά στον όρμο 

της Αγ. Μαρίνας. 

Το κεντρικό τμήμα του νησιού καταλαμβάνεται από ένα ύψωμα σαν οροπέδιο, μέσου 

υψόμετρου 350, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η μονή της Χρυσολεόντισσας.  Περιφερειακά 

αναπτύσσονται τα υψώματα Βουνό Δέντρου (416 μ.), Τρικόρφι (404 μ.), Πλατυβούνι (441 μ.) 

και Νικολάκι (451 μ.). 

Στο νότιο τμήμα κυριαρχεί ο όγκος του όρους Όρος, του οποίου η υψηλότερη κορυφή 

Προφήτης Ηλίας (531 μ.), είναι και το υψηλότερο σημείο της Αίγινας. Τα τριγύρω υψώματα 

έχουν οξύληκτες κορυφές και πρανή που κατέρχονται με μεγάλες κλίσεις προς τις ακτές.  

Οι κύριοι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου του νησιού παρουσιάζουν γενικά ακτινωτή 

διάταξη, με δεσπόζουσα υδροκριτική περιοχή την κεντρική περιοχή της Αίγινας. Τα επιμέρους 

υδρογραφικά δίκτυα παρουσιάζουν συνήθως δενδρική ανάπτυξη, ενώ όσα αναπτύσσονται σε 

νεότερους σχηματισμούς παρουσιάζονται απλούστερα.  Στην κεντρική βορειοδυτική περιοχή 

εμφανίζονται ρέματα, που δεν καταλήγουν στη θάλασσα. 

2.1.3 Γεωλογία 

Αν και η έκταση του νησιού είναι σχετικώς μικρή (82,63 τετραγωνικά χιλιόμετρα), εντούτοις 

παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων και πολύπλοκη γεωλογική δομή. Η σημερινή 

μορφολογία της Αίγινας, είναι δημιούργημα των ηφαιστειακών δράσεων,  οι οποίες 

εμφανίζονται με δύο περιόδους μέσα στο Πλειόκαινο και των τεταρτογενών διαρρήξεων. Τα 

πετρώματα, τα οποία παίρνουν μέρος στη δομή της Αίγινας, εμφανίζονται κατά σειρά ηλικίας 

ως εξής: 
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1. Μεσοζωικά στρώματα.   

α)  Κατώτερο Κρητιδικό: Είναι τα αρχαιότερα στρώματα του νησιού και εμφανίζονται στη  

βόρεια ακτή με μορφή ασβεστολιθικών και ψαμμιτικών σχιστόλιθων, πτυχωμένα και 

πολλαπλώς διαρρηγμένα.   

β) Ανώτερο Κρητιδικό: Στρώματα από σκληρούς κυανότεφρους και λευκοκίτρινους 

ασβεστόλιθους με ενστρώσεις κερατολίθων. Αυτά σχηματίζουν τη  λοφοσειρά της Β ακτής και 

τους λόφους Παρλιάγκος και Ναού Αφαίας.  Παρουσιάζουν επιφανειακές καρστικές μορφές 

κυρίως στα σημεία, όπου η κλίση των ασβεστόλιθων είναι μικρή.  Οι υπόγειες καρστικές 

μορφές δεν παρουσιάζουν ανάπτυξη, εκτός από μία είσοδο σπηλαίου στις ΒΑ πλαγιές του 

λόφου Παρλιάγκος, το οποίο καταστράφηκε από άγνωστα αίτια.      

2.  Κατώτερη νεογενής σειρά.   

Η σειρά αυτή βρίσκεται επάνω από τους ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού και αρχίζει 

με ένα κροκαλοπαγές κυρίως από κερατόλιθους.  Στη συνέχεια ακολουθούν τεφρές και λευκές 

μάργες, λιμναίας και υφάλμυρης προέλευσης, των οποίων η ηλικία, σε συσχετισμό με 

παρόμοιες αποθέσεις της Αττικής, κρίνεται ως Ελβέτιος έως Πόντιος.  Επάνω από αυτές 

βρίσκονται πράσινες πλακώδεις μάργες, θαλάσσιας έως υφάλμυρης προέλευσης, 

Πλειοκαινικής ηλικίας και της φάσης Πλακεντίου.  Στα ανώτερα τμήματα της σειράς 

εκδηλώνεται η ηφαιστειότητα με ενστρώσεις τόφφων.  Αυτή η σειρά αποτελεί σε μεγάλη 

έκταση το υπόβαθρο των λαβών της πρώτης ηφαιστειακής περιόδου. 

3.  Λάβες 1ης ηφαιστειακής περιόδου.   

Επάνω στις μάργες της κατώτερης νεογενούς σειράς, αποτέθηκαν οι λάβες της πρώτης 

ηφαιστειακής περιόδου, αποτελούμενες κυρίως από κεροστιλβικό δακιτοειδή και κεροστιλβικό 

αυγιτικό δακιτοειδή. Στη βάση των λαβών, παρατηρούνται ηφαιστειακά λατυποπαγή από 

λατύπες κεροστιλβικού ανδεσίτη με αυγίτη και κεροστιλβικού δακιτοειδή με βιοτίτη. 

4.  Ανώτερη νεογενής σειρά.    

Η σειρά αυτή αποτέθηκε επάνω στις λάβες της πρώτης ηφαιστειακής περιόδου. Συνίσταται από 

μάργες και τόφφους αναμεμειγμένους με μαργαϊκό υλικό και περιέχει πλούσια παράκτια 

πανίδα. Η ηλικία της σειράς αυτής είναι Πλειοκαινική (φάση Αστίου). 

5. Λάβες 2ης ηφαιστειακής περιόδου.  

Κατά τη δεύτερη ηφαιστειακή περίοδο, σχηματίσθηκε ο κεροστιλβικός αυγιτικός υπερσθενικός 

ανδεσίτης της περιοχής του Όρους και γενικά του νοτίου τμήματος του νησιού.  Επίσης 

σχηματίσθηκαν τα λεπτά καλύμματα από λάβες στα κεντρικά υψώματα. 

6.  Ψαμμιτομαργαϊκός ασβεστόλιθος (πωρόλιθος).    

Μετά το τέλος της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το βόρειο τμήμα του νησιού βυθίστηκε και 

το παλαιό ανάγλυφο καλύφθηκε με ένα λευκό πορώδη ασβεστόλιθο, πάχους έως 10 χιλιοστά.  

Το κάλυμμα αυτό από πωρόλιθο, ηλικίας των ανώτερων βαθμίδων του Πλειόκαινου, 
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απουσιάζει τελείως από το νότιο τμήμα του νησιού. 

7.  Τεταρτογενείς αποθέσεις.    

Είναι περιορισμένης έκτασης και απαντώνται σε μικρές λεκάνες του νησιού ή κοντά στις 

ακτές, με μορφή ερυθρωπών αργίλων και κροκαλοπαγών. 

2.1.4 Κλιματολογικές συνθήκες 

Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων, που καθορίζουν την κατανομή και την κοινωνική 

ανάπτυξη των φυτικών ειδών, κυρίαρχη θέση κατέχει το κλίμα.  Αυτό επηρεάζει τη χλωρίδα και 

τη βλάστηση μιας περιοχής επιδρώντας άμεσα επάνω στα φυτά αλλά και έμμεσα εφόσον 

επηρεάζει επίσης τους υπόλοιπους παράγοντες του περιβάλλοντος. 

Τα κλιματικά στοιχεία, για την Αίγινα προέρχονται από τους πλησιέστερους στην περιοχή 

έρευνας μετεωρολογικούς σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που βρίσκονται 

στην Αττική. Είναι φυσικό, τα στοιχεία αυτά να μην αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τις 

κλιματικές συνθήκες των νησιών, όμως τα στοιχεία του μοναδικού σταθμού, που βρίσκεται 

επάνω σε αυτά, του Μ. Σ. της Αίγινας (γεωγρ. πλάτος 37°58΄ Β - γεωγρ. μήκος 23°25΄ Α, 

υψόμετρο 1,5), δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη, διότι κατά την Ε.Μ.Υ. δεν είναι έγκυρα. 

Έτσι τα κλιματικά στοιχεία μπορούν να προέλθουν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, που 

βρίσκονται στην Ελευσίνα,  τον Πειραιά  και το Ελληνικό Αττικής.  Επίσης συμβουλευτικά, 

λόγω της μικρής χρονικής περιόδου εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, μπορούν να ληφθούν 

υπόψη τα στοιχεία του Μ. Σ. Μεγάρων.  Ιδιαίτερα για την περίπτωση του ανέμου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στοιχεία των παραπάνω μετεωρολογικών σταθμών για την περίοδο 1958-

1992, όπως και στοιχεία ενός δεύτερου μετεωρολογικού σταθμού επίσης από την περιοχή του 

Πειραιά (Μ. Σ. Πειρ., γεωγρ. πλάτος 37°59΄ Β - γεωγρ. μήκος 23°34΄ Α, υψόμετρο 2, περίοδος 

1951-1977).  

2.2 Γενικά οικονομικά στοιχεία 
Η καλλιεργήσιμη έκταση παλαιότερα περιλάμβανε εκτός από τις πεδινές περιοχές και πολλές 

ημιορεινές, όπου υπήρχαν πεζούλες που δυστυχώς σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν 

πλέον μείνει μόνο ελιές. Η Αίγινα είχε μεγάλη παραγωγή λαδιού, γι’αυτό είχε αρκετά λιοτρίβια. 

Σήμερα υπάρχουν στην Πέρδικα, στο Μεσαγρό και στην Κυψέλη. Παλαιότερα εκεί 

καλλιεργούνταν σιτηρά, οπωροκηπευτικά, αμπέλια κ.λ.π., έχοντας έτσι μετατρέψει ένα μεγάλο 

μέρος του νησιού σε όμορφο κήπο. Αργότερα, η φιστικιά έγινε η κύρια σχεδόν ασχολία των 

καλλιεργητών και πλέον οι λοιπές καλλιέργειες έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. 

Αλιεία 

Από τις κυριότερες πηγές βιοπορισμού για τους κατοίκους του νησιού (εκτός από το εμπόριο 
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και τη ναυτιλία) από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ήταν η αλιεία. Το 1971 οι ψαράδες και οι 

ναυτικοί αποτελούσαν το 40% του εργαζόμενου πληθυσμού. Η αλιεία έδινε το 52% στο 

συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του πρωτογενούς τομέα. Και σήμερα η αλιεία παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην οικονομία, υπάρχουν 4-5 τράτες, 4-5 ανεμότρατες, 4-6 γρι γρι, καθώς και 

ένας μεγάλος αριθμός από βάρκες. Η αλιεία προμηθεύει τόσο την τοπική αγορά όσο και την 

αγορά του Πειραιά. 

 

 

Εικόνα 2: Σύνεργα των ψαράδων της Αίγινας 

 

Φιστικιά  

Η καλλιέργεια της φιστικιάς έχει εκτοπίσει όλα τα υπόλοιπα είδη. Στις ορεινές περιοχές 

φυτεύουν ακόμα ελιές και κάποιες αμυγδαλιές. Ένα μεγάλο μέρος από τα παλιά ορεινά 

κτήματα μένει ακαλλιέργητο από την έλλειψη νερού, συγκοινωνίας και εργατικών χεριών. Μια 

προσπάθεια έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αλλά 

είναι λίγα και δεν αρκούν ούτε για την εντόπια κατανάλωση. 
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Εικόνα 3: Αγροί κατακλεισμένοι από φιστικιές 

Αγγειοπλαστική 

Τα αιγινήτικα κανάτια που έγιναν πασίγνωστα τόσο γιατί διατηρούσαν δροσερό το νερό, όσο 

και για τα καταπληκτικά τους σχέδια και ήταν και είναι μορφή πολιτισμού για το νησί. Αυτή η 

πανάρχαια τέχνη εξακολουθεί και σήμερα να ασκείται με τον παραδοσιακό τρόπο σε πολύ 

μικρότερη κλίμακα. Στα νεότερα χρόνια κέντρα αγγειοπλαστικής εξακολουθούν να υπάρχουν 

στο Μεσαγρό και στους Αγίους όπου και υπάρχει κατάλληλο αργιλόχωμα.  

 

 

Εικόνα 4: Το περίφημο Αιγινίτικο κανάτι 
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Οικιστική ανάπτυξη 

Τα τελευταία χρόνια στο νησί παρατηρείται με ρυθμούς που τρομάζουν, μια γρήγορη, μαζική, 

και συχνά φορτωμένη με παρανομίες οικοδομική δραστηριότητα.  Η δραστηριότητα αυτή 

έρχεται να καλύψει τις έντονες οικιστικές πιέσεις για παραθεριστική κατοικία κοντά στην 

Αθήνα. Αναμενόμενο είναι επομένως και τα συναφή με τον κατασκευαστικό τομέα 

επαγγέλματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθηση. Υπολογίζεται πως την περίοδο της μελέτης 

στο νησί βρίσκονταν σε εξέλιξη 1600 νέες οικοδομές. 

Έλεγχος από το Δήμο δεν είναι εύκολο να διεξαχθεί στις οικοδομές καθώς δεν διαθέτει το 

προσωπικό και τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.  

Επίσης, γενικό πολεοδομικό σχέδιο στο νησί δεν υπάρχει. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο είναι 

υψίστης σημασίας γιατί καθορίζει τις χρήσεις γης και αποτρέπει την αλόγιστη οικοπεδοποίηση. 
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3 Βασικές παράμετροι  

3.1 Γεωγραφικά δεδομένα/χρήσεις γης 
 

3.1.1 Διαθεσιμότητα κατάλληλων χαρτών 

 
Οι διαθέσιμοι χάρτες στην τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι: 

• Χαρτογράφηση του νησιού (1965) σε κλίμακα 1:5000 που χωρίζει το νησί σε 12 τμήματα. 

Το καθένα από αυτά αποτυπώνεται σε νέο χάρτη της ίδιας κλίμακας.  

• Αεροφωτογραφίες περίπου 40 δίχως να έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί.  

• Διαγράμματα ορίων οικισμών σύγχρονα και ενημερωμένα. 

• Σχέδιο πόλης της Αίγινας. Το μοναδικό σχέδιο πόλης που υπάρχει στο νησί αφορά την 

πρωτεύουσά του, την πόλη της Αίγινας και έχει συνταχθεί πριν τρεις δεκαετίες. Βέβαια, 

ενημερώνεται για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.  

Συμπερασματικά, το χαρτογραφικό τμήμα του δήμου έχει αρκετές ελλείψεις, ενώ έντονη είναι η 

ανάγκη τακτοποίησης των είδη υπαρχόντων χαρτών. 

Το σημαντικότερο χαρτογραφικό δεδομένο που απουσιάζει από το νησί, είναι το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο. Φαντάζει επομένως ως επιτακτική ανάγκη στην Αίγινα ο χαρακτηρισμός 

των χρήσεων γης και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. Για την πόλη της Αίγινας 

έχει εγκριθεί ΓΠΣ από το 1994, έκτασης 1220 στρεμμάτων περίπου, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί 

ρυθμίζονται από ποικίλες διατάξεις.  

Το δασαρχείο Πειραιώς, στο οποίο ανήκει η Αίγινα, αναλαμβάνει τις πράξεις χαρακτηρισμού 

περιοχών σε δασικές ή μη, κατόπιν παραγγελίας ιδιωτών που σκοπεύουν να προχωρήσουν στην 

έκδοση οικοδομικής άδειας. Το αποτέλεσμα της μελέτης κατατίθεται στον Δήμο της Αίγινας.  

3.1.2 Κατάσταση παράκτιου περιβάλλοντος 

 

Οι περισσότερες παραλίες στην Αίγινα είναι αρκετά ρηχές ενώ έντονη είναι η παρουσία 

άφθονης θαλάσσιας βλάστησης. Εγκαταστάσεις ελαφρών σκαφών υπάρχουν στην πόλη της 

Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα, καθώς και στην Πέρδικα και τη Σουβάλα όπου υπάρχουν 

αγκυροβόλια. 

Από πλευράς ιδιοκτησιακής κατάστασης, δύο ειδών παραλίες υπάρχουν στην Αίγινα: 

1) αυτές που η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου παραχωρεί για εκμετάλλευση στο Δήμο 

 18

mariantoula
Highlight

mariantoula
Highlight



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου  ΑΙΓΙΝΑ 

(μπορεί να γίνει ανανέωση της παραχώρησης)  

2) αυτές που ανήκουν στον ΕΟΤ (ή ΕΤΑ) και μπορούν επίσης να παραχωρηθούν προς 

εκμετάλλευση.  

Σκοπός των παραχωρήσεων είναι η αξιοποίηση και η ενοικίαση σε τρίτους, ώστε οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν έσοδα. Ο δήμος, τις ακτές που του 

παραχωρούνται τις ενοικιάζει σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση. Υπολογίζεται ότι 

ενοικιάζονται περίπου 10 ακτές . Αρκετός λόγος γίνεται από τους πολίτες της Αίγινας για 

τις χαμηλές τιμές ενοικίασης που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων για το νησί 

εσόδων, καθώς και το  χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

 
Εικόνα 5: Έντονη παρουσία φυκών στο παράκτιο περιβάλλον 

 

3.1.3 Κατάσταση ορεινών περιοχών 

 
Τρεις τύποι τοπίου επικρατούν. Το βόρειο πευκόφυτο τμήμα, το νότιο άνυδρο τμήμα και οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις δηλαδή τα φιστικόδενδρα. Η οικονομική εκμετάλλευση των δασών 

του νησιού είναι ανύπαρκτη.. Τα δάση του νησιού δεν τροφοδοτούν τον πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δασονομείο το νησί διαθέτει: 

• πυκνό δίκτυο από αντιπυρικές ζώνες οι οποίες συντηρούνται και διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση με ικανοποιητική αντιπυρική οργάνωση. 

• πυκνό δίκτυο των δασικών δρόμων γ’ κατηγορίας και μονοπατιών.  

• εγκατεστημένο ραδιοτηλεφωνικό δίκτυο το οποίο όμως δεν καλύπτει όλες τις περιοχές του 
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νησιού. 

• δεξαμενή χωρητικότητας 30 κυβικών για την περίπτωση της πυρόσβεσης και δίκτυο 

κρουνών.   

 

Στο νησί δεν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει 

κάποιο πρόγραμμα αναδασώσεων τον μη δενδροφυτεμένων εκτάσεων του νησιού. Ο γνώμονας  

εργασίας της Δασικής Υπηρεσίας είναι η αισθητική, προστατευτική και οικολογική λειτουργία 

του δάσους. Ωστόσο, εμφανίζεται έντονο πρόβλημα με τα αυθαίρετα που ξεπηδούν το ένα μετά 

το άλλο εντός των δασικών εκτάσεων. Στις αρχές της δεκαετίας οι ορεινοί όγκοι του νησιού 

ήταν αρκετά πιο δενδρόφυτοι, αλλά η υλοτομία απογύμνωσε μεγάλο μέρος τους.  

Στα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που λαμβάνονται στο δασονομείο, προβλέπεται 

περιφερειακή εκπαίδευση, η επιμόρφωση των πολιτών και η συνεργασία με ΟΤΑ.  

Τα δάση περιφρουρούνται από 13 πυροσβεστικά οχήματα, 86 άτομα συνολικά από τους 

οποίους οι 65 είναι εποχιακοί.  

 

 

Εικόνα 6: Εναλλαγή πευκόφυτου και άδενδρου τοπίου 

3.1.4 Αναβαθμοί, έργα ορεινής υδρονομίας 

 
Στην ενδοχώρα του νησιού υπάρχουν πλήθος αναβαθμοί. Κάποιοι από αυτούς καλλιεργούνται 

με φιστικιές και ελιές. Στους ορεινούς όγκους του νησιού υπάρχουν κάποια μικροφράγματα για 

την διευθέτηση χειμάρρων τα οποία δεν βρίσκονται σε δασική έκταση. 
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Εικόνα 7: Αναβαθμοί 

3.2 Ενέργεια 
 

3.2.1 Κατανάλωση 

 
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει το νησί εισάγεται με υποθαλάσσιους αγωγούς από το 

Λάδωνα στα Μέθανα. Η σύνδεση πραγματοποιείται ουσιαστικά από τρία καλώδια υψηλής 

τάσης, των 400 Μεγαβάτ. Η ΔΕΗ παρέχει 280 Μεγαβάτ στο νησί κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες ενώ το χειμώνα η παροχή μειώνεται στα 160 Μεγαβάτ. Ουσιαστικά για την μεταφορά 

του φορτίου λειτουργεί το ένα καλώδιο, ενώ τα άλλα δύο χρησιμοποιούνται σαν εφεδρικά στη 

περίπτωση που αυξάνει η ζήτηση. Σύμφωνα με του τοπικούς υπεύθυνους, οι πτώσεις τάσεως 

που εμφανίζονται στο νησί οφείλονται στο κέντρο απ’όπου και έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Το 

σίγουρο πάντως είναι ότι στο νησί δεν υπάρχουν υποδομές για εξομοιωτές. 

Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από τις αυξομειώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αποτέλεσμα της αυξομείωσης των τάσεων είναι η καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών ακόμη 

και γεννητριών από την πτώση της τάσης.  

Το πρόβλημα εντείνεται διότι δίνονται συνεχώς οικοδομικές άδειες, παρότι είναι κατά κοινή 

ομολογία αδύναμο το δίκτυο να αντεπεξέλθει στις παρούσες ανάγκες. Παρά τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται στο δίκτυο, στο νησί παραχωρούνται κάθε μήνα 70 νέες παροχές για 

οικιακή χρήση. 
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3.2.2 Ανάπτυξη ΑΠΕ 

 
Πρόγραμμα RECORA 
Σημαντική πρόκληση και παράλληλα ενδεχόμενη μελλοντική ενεργειακή διέξοδος για την 

Αίγινα αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECORA. Το όνομα προκύπτει από το ακρώνυμο 

του τίτλου «Renewable Energy Cooperation of Rural Areas», που στα Ελληνικά σημαίνει 

«Συνεργασία μεταξύ αγροτικών περιοχών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», 

αφορά θέματα σχεδιασμού, μεταφορά τεχνογνωσίας και υλοποίησης δράσεων αξιοποίησης των 

ΑΠΕ. Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής η οποία επέλεξε την Αίγινα, ως μια 

από τις περιοχές εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου. Την συνολική διαχείριση του 

έργου έχει η Ένωση Διαχείρισης Απορριμμάτων (GVA) της Τουλν Αυστρίας. 

Το πρόγραμμα RECORA είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας 

Αττικής γιατί τους μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές για τη δυνητική ανάπτυξη των 

ΑΠΕ, όπως την παραγωγή βιοαερίου από τα απόβλητα πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών 

μονάδων, την εκμετάλλευση της βιομάζας από τα κλαδέματα, τα φύλλα, τα χόρτα, τα φύκια 

κ.α. και τις εναλλακτικές καλλιέργειες με ενεργειακούς σπόρους και ενεργειακά φυτά. Το 

πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση του υπάρχοντος 

περιφερειακού δυναμικού υποστήριξης και ανάπτυξης δομών για την αξιοποίηση κάθε τύπου 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα RECORA προβλέπει ακόμα τη δημιουργία 

απαραίτητων οδηγών που θα δώσουν κατευθύνσεις και κίνητρα σε προμηθευτές και 

παραγωγούς, έτσι ώστε να συμμετέχουν σε έργα που αφορούν την αξιοποίηση των ΑΠΕ και 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αττική.  

3.3 Στερεά απόβλητα-απορρίμματα 
3.3.1 Χώροι μη ελεγχόμενης απόρριψης   

Προϊόντα εκσκαφών 
Η Αίγινα ακολουθώντας το παράδειγμα της Σαλαμίνας παρουσιάζει έντονη οικιστική ανάπτυξη. 

Μια από τις συνέπειες της αυξανόμενης οικοδόμησης του νησιού είναι τα ανεξέλεγκτα 

προϊόντα εκσκαφών (μπάζα) που προκύπτουν από τις νέες οικοδομές που ξεπηδούν 

ασταμάτητα. Η προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος βασίστηκε στο νόμο περί της 

υποχρέωσης αποκατάστασης λατομείων από τον ιδιοκτήτη τους. Σε συνδυασμό με το νόμο που 

θεσπίστηκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, για την αποκατάσταση των λατομείων της 

Αττικής από μεγάλες τεχνικές εταιρίες που αναλάμβαναν Ολυμπιακά έργα, ο δήμος 

προσπάθησε να εντάξει τα πέντε ανενεργά λατομεία του νησιού στο πρόγραμμα 

αποκατάστασης. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε καθώς η δασική υπηρεσία δεν 

επέτρεψε την απόρριψη των μπάζων δίχως να υφίσταται μια έστω υποτυπώδης περιβαλλοντική 
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μελέτη. 

Τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα (ψυγεία, ηλ.συσκευές) συλλέγονται και αποθηκεύονται στον 

χώρο του σταθμού μεταφόρτωσης. Από εκεί ανά περιόδους μεταφέρονται προς την Αθήνα. Η 

ποσότητα τους δημιουργεί πλέον την ανάγκη για την προμήθεια μιας ακόμη ανοιχτής 

κιβωτάμαξας, χωρίς έμβολο προώθησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο δήμος έχει ήδη υπογράψει 

σύμβαση με ιδιώτη, η οποία βέβαια μέχρι και τον Αύγουστο του 2006 δεν είχε τεθεί σε 

εφαρμογή. Από την άλλη η αξία του scrap (παλιοσιδερικά) και χαλκού αυξάνεται συνεχώς, 

οπότε υπάρχει η προοπτική κέρδους για το δήμο. 

Στους σωρούς των σκουπιδιών, κλαδεμάτων, επίπλων και ελαστικών στο Σταθμό 

Μεταφόρτωσης της Σκοτεινής παρατηρούνται συχνά πυρκαγιές. Το κόστος είναι διπλό, καθώς 

και το περιβάλλον επιβαρύνεται αλλά και οι εργαζόμενοι στο σταθμό εργάζονται μέσα σε 

συνθήκες εξαιρετικά ανθυγιεινές. 

. 

3.3.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων από τον ΟΤΑ 

Σχετικά με τα αστικά απορρίμματα, η πολιτική του δήμου είναι η εξαγωγή. Τα στάδια της 

διαδικασίας που ακολουθείται είναι τρία: συλλογή, μεταφόρτωση και μεταφορά. Τα οικιακά 

απορρίμματα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του δήμου και μεταφέρονται στον σταθμό 

μεταφόρτωσης στο Παγώνι. Στον σταθμό αυτό, τα απορρίμματα φορτώνονται στις μεγαλύτερες 

κιβωτάμαξες (container) οι οποίες αναλαμβάνουν την μεταφορά των απορριμμάτων στην 

χωματερή των Άνω Λιοσίων.  

Ο δήμος της Αίγινας διαθέτει 15 απορριμματοφόρα και τρεις μεγαλύτερες κιβωτάμαξες. Για 

την καθέλκυση των κιβωταμαξών χρησιμοποιούνται δύο τράκτορες (φορτηγά οχήματα) του 

δήμου, έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε ένα container στο σταθμό μεταφόρτωσης. Ωστόσο, 

αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία συλλογής-μεταφόρτωσης εκτελείται αδιάκοπα. Το 

καλοκαίρι, όπου η παραγωγή αστικών απορριμμάτων είναι σημαντικά αυξημένη, η πλήρωση 

των containers είναι σαφώς ταχύτερη από την μεταφορά προς την χωματερή. Έτσι κρίνεται 

σκόπιμο να υπάρξει μελλοντικά ένας επιπλέον συρμός (τράκτορας και κοντέινερ). 

Η εξαγωγή των απορριμμάτων είναι επαχθής για τον δήμο. Πέρα από τα έξοδα για την 

λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων, η πρόσβαση στη χωματερή και η απόρριψη των 

αποβλήτων κοστίζει και έχει δημιουργήσει χρέος του δήμου προς την χωματερή Άνω Λιοσίων. 

Επίσης, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί κατά τη χειμερινή περίοδο η διακοπή της θαλάσσιας 

σύνδεσης του νησιού με το λιμάνι του Πειραιά λόγω καιρικών συνθηκών. Αυτό συνεπάγεται 

την παραμονή των απορριμμάτων στο νησί ενώ έχουν συλλεγεί στις κιβωτάμαξες. 

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί, σύμφωνα βέβαια και με τους τοπικούς παράγοντες, ότι υπήρξε 
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μελέτη για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο νησί. Αυτή ωστόσο η ιδέα εγκαταλείφθηκε λόγο 

αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και λόγο κόστους. Συγκεκριμένα για το κόστος 

ανασταλτικός παράγοντας ήταν το χώμα που στο νησί είναι δυσεύρετο, ενώ ταυτόχρονα 

απαραίτητο για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Τα εδάφη στην Αίγινα είναι κυρίως πετρώδη με την 

τιμή ενός κυβικού εδάφους να ανέρχεται στα 10 ευρώ. Ως εναλλακτική λύση έχει επίσης 

προταθεί η κατασκευή εργοστασίου πυρόλυσης των απορριμμάτων. 

3.3.3 Ανακύκλωση υλικών 

Από τις 22 Ιουνίου 2006 ο δήμος της Αίγινας έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) ώστε να ξεκινήσει στην Αίγινα 

πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σχεδόν μηδενική οικονομική 

συμμετοχή από το δήμο, καθώς τόσο ο απαραίτητος εξοπλισμός όσο και μέρος από τα ναύλα 

μεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών, θα καλύπτεται από την ΕΕΑΑ. 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Αίγινα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών (μπλε) κάδων 

για τις συσκευασίες που θα ανακυκλώνονται, δηλαδή τα χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικά 

μπουκάλια, γυάλινα, κονσέρβες και τενεκεδάκια. Οι υπάρχοντες κάδοι του δήμου θα 

παραμείνουν, και εκεί θα απορρίπτονται τα υπόλοιπα μη ανακυκλώσιμα υλικά. Οι συσκευασίες, 

που θα αποτελούν το 35% των απορριμμάτων, θα μεταφέρονται για ανακύκλωση στο Κέντρο 

Διαλογής Ασπροπύργου. Τα υπόλοιπα 65% θα μεταφέρονται ακόμη στον Χ.Υ.Τ.Α. στα  Άνω 

Λιόσια, παρόλο που η λειτουργία του έχει ημερομηνία λήξης. 

Στην προσπάθεια εφαρμογής της ανακύκλωσης συμμετέχουν και άλλοι φορείς του νησιού όπως 

για παράδειγμα  ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και τα Νέα του Σαρωνικού. Έτσι, με 

την προσφορά της ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗΣ - Γ. Παππάς, μοιράστηκαν περισσότεροι από 20 κάδοι 

κομποστοποίησης, με στόχο την μείωση σε ετήσια βάση των σκουπιδιών του νησιού και τον 

περιορισμό των εκπομπών μεθανίου. 

Τέλος, στην προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος και με στόχο την ενημέρωση και 

πληροφόρηση του κόσμου, στο νησί έχει οργανωθεί ήδη τα τελευταία δύο χρόνια η  «Εβδομάδα 

Οικολογίας στην Αίγινα». Η διοργάνωση γίνεται με τη συνεργασία αρκετών φορέων, 

οργανώσεων και συλλόγων, όπως το Λαογραφικό Μουσείο, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και 

Οικολογικής Δόμησης κ.α. 

3.4 Νερά 
3.4.1 Διαχείριση υδατικών πόρων 

 Η επίδραση των βροχοπτώσεων στη χλωρίδα και κυρίως τη βλάστηση είναι πολύ σημαντική. 
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Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής στους σταθμούς της περιοχής είναι ιδιαίτερα χαμηλό και 

κυμαίνεται από 325,7 mm (Μ.Σ.Π.) έως 380,3 mm (Μ.Σ.Ε.).   Στο Μ.Σ.Μ. το μέσο ετήσιο ύψος 

βροχής είναι παραπλήσιο εκείνου του Μ.Σ.Π. (325,3 mm).  Ο Μαριολόπουλος (1938) 

σημειώνει το σπουδαίο ρόλο που παίζει ο κόλπος της Κορίνθου στην κατανομή της βροχής.  

Αυτός, διακόπτοντας τις οροσειρές οι οποίες διασχίζουν την Ελλάδα από ΒΒΔ προς ΝΝΑ, 

αποτελεί μεταξύ τους χαμηλό πεδίο, επάνω από το οποίο οι βροχοφόροι άνεμοι δε 

συμπυκνώνουν τους υδρατμούς τους, είτε συμπυκνώνουν μικρό μόνο μέρος αυτών. Έτσι 

δημιουργείται στην περιοχή αυτή σχετικώς χαμηλό ύψος βροχής οπότε αυτή χαρακτηρίζεται ως 

μη βροχερή. 

Ένδειξη των χαμηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή αποτελεί και ο ναός, τον οποίο έχτισαν 

προς τιμή του Ελλάνιου Δία οι αρχαίοι Αιγινήτες από ευγνωμοσύνη για τη βροχή, η οποία 

έπεσε μετά από μεγάλη περίοδο ξηρασίας (Μπήτρος & Λυκούδης 1927, Παπαχατζής 1994).  

Η ετήσια πορεία της βροχής παρουσιάζει απλή κύμανση στο Μ.Σ.ΕΛΛ. με μέγιστο κατά το 

Δεκέμβριο και ελάχιστο τον Ιούλιο.  Στους Μ.Σ.Ε. και Μ.Σ.Μ. εμφανίζει διπλή κύμανση με 

μέγιστα κατά τους μήνες Μάρτιο, Δεκέμβριο και Φεβρουάριο, Δεκέμβριο αντιστοίχως. Στους 

ίδιους σταθμούς τα ελάχιστα παρατηρούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Αύγουστο και 

Ιανουάριο, Ιούλιο αντιστοίχως.  Τέλος τριπλή κύμανση παρουσιάζει στο Μ.Σ.Π. με μέγιστα 

κατά το Φεβρουάριο, τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο και ελάχιστα κατά τον Ιανουάριο, τον 

Ιούλιο και το Νοέμβριο. 

Ο πιο βροχερός μήνας σε όλους τους σταθμούς είναι ο Δεκέμβριος, με ύψος βροχής το οποίο 

κυμαίνεται από 55,9 mm (Μ.Σ.Π.) έως 63,1 mm (Μ.Σ.Ε.).   Ο επόμενος περισσότερο βροχερός 

μήνας είναι ο Νοέμβριος σε όλους τους σταθμούς εκτός από το Μ.Σ.Π. όπου δεύτερος έρχεται ο 

Οκτώβριος. 

Αντίθετα κατά τον Ιανουάριο η ελάττωση της βροχής γίνεται αισθητή.  Η προς τα νοτιοδυτικά 

επέκταση του μόνιμου ασιατικού κέντρου των υψηλών πιέσεων και η εξαιτίας αυτού 

δημιουργία βορείων ηπειρωτικών ξηρών ανέμων, δίνουν στην περιοχή το χαρακτηριστικό 

ηλιόλουστο καιρό των αλκυονίδων ημερών (Μαριολόπουλος 1938). 

Ο λιγότερο βροχερός μήνας είναι ο Ιούλιος με ύψος βροχής το οποίο κυμαίνεται ανάλογα  με το 

σταθμό από 2,7 mm (Μ.Σ.Π.) έως 5,4 mm (Μ.Σ.ΕΛΛ.), εκτός από το Μ.Σ.Ε.  

όπου ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με 5,3 mm. Δεύτερος λιγότερο βροχερός μήνας 

είναι, ανάλογα με το σταθμό, ο Αύγουστος (Μ.Σ.Π., Μ.Σ.Μ.), ο Ιούλιος (Μ.Σ.Ε.) ή και ο 

Ιούνιος (Μ.Σ.ΕΛΛ.). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χειμώνας είναι η βροχερότερη εποχή και το καλοκαίρι η 

ξηρότερη.  Από τη μέση ετήσια βροχόπτωση περίπου το 70% πέφτει κατά τη διάρκεια του 
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φθινοπώρου και του χειμώνα. 

Ο ετήσιος αριθμός ημερών βροχής κυμαίνεται από 75,8 (Μ.Σ.Π.) έως 98,6 (Μ.Σ.ΕΛΛ.).   Στο 

Μ.Σ.Μ. εμφανίζεται ακόμα μικρότερος (58,8).  Τις λιγότερες ημέρες βροχής τις έχουν ο Ιούλιος 

και ο Αύγουστος και τις περισσότερες ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος (εκτός από το Μ.Σ.Μ. 

όπου οι περισσότερες ημέρες παρουσιάζονται κατά το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και το 

Φεβρουάριο).Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντική είναι η ποικιλότητα των 

βροχοπτώσεων από έτος σε έτος. 

 

Χείμαρροι 

Σήμερα στην Αίγινα υπάρχουν μικρές εν ενεργεία πηγές με τρεχούμενα νερά, κάποιες όμως 

από αυτές θεωρούνται ακατάλληλες για χρήση του νερού τους ως πόσιμου. Οι χείμαρροι του 

νησιού είναι περισσότεροι και οι παλαιότεροι περιηγητές τους ονόμαζαν ρυάκια. Οι χείμαρροι, 

που εκβάλλουν στην βόρεια ακτή (από Δ προς Α) είναι:  

• Μαρίνας ή Αγίου Γεωργίου, που πηγάζει από τη λεκάνη του Κοντού, περνά από την 

Κυψέλη και καταλήγει στην Καβουρόπετρα.  

• Μαυράγγελος, που πηγάζει από τη Δραγονέρα και εκβάλει στο Λεόντι.  

• Ποριατάδος, που πηγάζει επίσης από τη Δραγονέρα και εκβάλει ανατολικά του παλιού 

εργοστασίου της ΔΕΗ.  

• Κουρέντης, πηγάζει από τη θέση Τσουκάλια στη βόρεια πλαγιά του βουνού της 

Παληαχώρας και εκβάλει στη Σουβάλα.  

• Ρέμα της Βαγίας, πηγάζει στη λεκάνη του Κοντού, διασχίζει το Μεσαγρό και εκβάλει στη 

Βαγία. 

 

Στην ανατολική ακτή ο κυριότερος χείμαρρος είναι το ρέμα της Βλυχάδας ή Γλυφάδας, που 

πηγάζει στον Κόντο, διασχίζει τους Άλωνες και εκβάλλει στα βόρεια του ακρωτηρίου 

Κυραννίτσα. Επίσης, στην ανατολική ακτή καταλήγουν πολλές χαράδρες που το χειμώνα 

μεταβάλλονται σε χειμάρρους.  

 

Στη δυτική ακτή εκβάλλουν οι χείμαρροι (από Ν προς Β):  

• το ρέμα του Μαραθώνα, πηγάζει από το Όρος, κοντά στην Παχιά Ράχη και εκβάλλει στα 

βόρεια του Κακοπέρατου,  

• τα Κόκαλα, που ακολουθεί πορεία παράλληλη με τον προηγούμενο αλλά βορειότερα,  

• η Μεσόρακα ή το Ρέμα της Κουταλούς, που περνά μέσα από τις ράχες Στροβίλι και Βωβού 

και εκβάλει νότια από το ακρωτήριο Παλαιόπυργος.  

• Τέλος, η Σκοτεινή που είναι ο μακρύτερος χείμαρρος της Αίγινας, που πηγάζει από το 
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Αντρίκειο Μοναστήρι και εκβάλλει στα βόρεια του ακρωτηρίου Παλαιόπυργος.  

 

Αυτοί οι χείμαρροι έχουν ροή νερού μόνο κατά το χειμώνα και λίγο κατά την άνοιξη, και όχι 

συνεχώς, επομένως δεν μπορούν να συντηρήσουν υδρόβια ζωή, ούτε καν στις εκβολές τους. 

Βέβαια, τα σκληροτράχηλα καλάμια που εμφανίζονται κατά συστάδες εδώ κι εκεί, μπορούν να 

αποτελέσουν ολιγοήμερο καταφύγιο για τα μεταναστευτικά πουλιά,  πριν συνεχίσουν το ταξίδι 

τους. 

 

Εικόνα 8: Καλοκαιρινή εικόνα χειμάρρου 

Στο ορεινό νότιο τμήμα του νησιού υπάρχουν πολλές μικρές λεκάνες που συγκρατούν τα νερά 

της βροχής για πολλούς μήνες. Τέτοιοι ομβροδέκτες εμφανίζονται στο ομώνυμο οροπέδιο, 

νότια από το Αντρίκειο Μοναστήρι, στην Ψαχνή, στην Καμάρα, στου Πενήντα τα Βράχια, στο 

Πάνω Βόδι και στους Λαζαρήδες, που όπως φαίνεται από τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα 

ήταν σε χρήση από την προϊστορική εποχή. 
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Εικόνα 9: Ορεινοί ομβροδέκτες 

Γεωτρήσεις 

Στο νησί υπάρχουν 8 δημοτικές γεωτρήσεις συνολικά, ενώ γενικά για την υδροδότηση 

χρησιμοποιούνται ακόμη 8 ιδιωτικές γεωτρήσεις τις οποίες βέβαια και πληρώνει ο δήμος για 

την παροχή του νερού. Από στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα προκύπτει ότι η 

αναλογία νερού από γεωτρήσεις στο σύνολο του νερού είναι μεγαλύτερη από αυτό που 

προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ. Ενδεικτικά, για το 2002, σε σύνολο 1.880.000 κυβικά, τα 891.000 

προέρχονταν από την ΕΥΔΑΠ και τα υπόλοιπα σχεδόν 1.000.000 κυβικά ήταν από γεωτρήσεις.  

Πέρα από τις γεωτρήσεις που έχουν δεσμευτεί για την υδροδότηση του νησιού, υπάρχουν 5 

ιδιωτικές γεωτρήσεις με παροχετευτικότητα 25-30m3 /ώρα οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

άρδευση και μόνο. Οι συγκεκριμένες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι κατά τους μήνες Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέμβρη 20 ώρες καθημερινά. 

 

Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ούτε μονάδα αφαλάτωσης ούτε και συλλέκτες 

βρόχινου νερού. Τέλος, τα υπόγεια αποθέματα ύδατος συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή 

της Κυψέλης. 

 

3.4.2 Εισαγωγή-κατανάλωση νερού, ύδρευση 

Ύδρευση  

Η υδροδότηση του νησιού επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη χρήση των υδάτων του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα και του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ του μεταφερόμενου με υδροφόρες. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί καταφθάνουν καθημερινά 4 ή 5 υδροφόρες συνολικής 

δυναμικότητας 4000m3  πόσιμου ύδατος.. Το νερό φορτώνεται  είτε στον Ασπρόπυργο, είτε στο 

Πέραμα ανάλογα με το πλοίο. 

 

Αποθηκευτικοί χώροι 

Στο νησί υπάρχουν 15 δεξαμενές, οι πιο σημαντικές από τις οποίες βρίσκονται στις εξής 

τοποθεσίες:  

• Άγιοι Ασώματοι(χωρητικότητα 4500m3),  

• Κυψέλη(χωρητικότητα 1200m3),  

• Πέρδικα(χωρητικότητα 850m3).  

Οι Άγιοι Ασώματοι τροφοδοτούνται από τα λιμάνια της Αίγινας και του Λεοντίου. Εισρέουν 

επιπλέον ποσότητες ύδατος από τοπικές γεωτρήσεις, περίπου τέσσερις, με μέση παροχετευτική 

ικανότητα  20-25m3/ώρα εκάστη. Την πόλη της Αίγινας τροφοδοτεί η δεξαμενή των Αγίων 
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Ασωμάτων, ενώ την Κυψέλη το Λεόντι και οι τρεις γεωτρήσεις. Η δεξαμενή στο Βαθύ 

υδροδοτεί Κυψέλη και Βαθύ, ενώ η Πέρδικα προνομιακά καλύπτει τις ανάγκες της μόνο από 

το νερό της ΕΥΔΑΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δημοτικό διαμέρισμα Μεσαγρού 

καταναλώνει νερό μόνο από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα του νησιού.  

 

Απαιτήσεις ύδρευσης 

Υπολογίζεται ότι οι υδροληπτικές ανάγκες του νησιού το καλοκαίρι, ανέρχονται σε 12000-

13000m3  ημερησίως, ενώ το χειμώνα τα 6000m3 επαρκούν πλήρως. Υπολογίζεται, επίσης, ότι 

η ημερήσια απαίτηση του νησιού το καλοκαίρι και σε περίοδο αιχμής είναι 15000 m3. Τη 

χειμερινή περίοδο επαρκεί το νερό της ΕΥΔΑΠ με ελαττωμένα δρομολόγια, περίπου 2 την 

ημέρα και τρίτο κάθε 2-3 ημέρες. 

 

Κόστος ΕΥΔΑΠ 

Το νερό που αγοράζεται από την ΕΥΔΑΠ, κοστίζει 46 λεπτά το κυβικό(χωρίς ΦΠΑ) και 55 

λεπτά το κυβικό είναι το κόστος για το νερό των τοπικών ιδιωτικών γεωτρήσεων. Βέβαια, για 

το εισαγόμενο νερό θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος της μεταφοράς που ανέρχεται στα 

1,86 ευρώ το κυβικό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η ΕΥΔΑΠ έχει θέσει περιορισμό στην ποσότητα του νερού που παρέχει στην Αίγινα. Σύμφωνα 

με τον Δήμαρχο η εταιρεία δεν έχει φέρει αντιρρήσεις στο να δώσει δεύτερο αγωγό (παροχή). 

Τις αντιρρήσεις  όμως τις έχει ο φορέας, ο οποίος είναι ο ΟΛΠ. Η περιοχή ευθύνης του 

εκτείνεται από το λιμάνι μέχρι το Πέραμα, περιοχή που μπορεί να συντομεύσει τη μεταφορά 

του νερού, ώστε να πηγαίνουν περισσότερα πλοία. Ο Δήμος διεκδικεί μια πρόσθετη παροχή, 

δηλαδή 4000 κυβικά περισσότερα. 

 

Ποιότητα  

Ξέχωρα από την ποσότητα με την οποία οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα, 

σημαντική για αυτούς είναι και η ποιότητα. Μάλιστα, κάποιες περιβαλλοντικές ομάδες που 

συστάθηκαν στο νησί είχαν ως σημαία τους την βελτίωση της ποιότητας του νερού.  Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Δήμου κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τέσσερις τουλάχιστον περιοδικοί 

έλεγχοι. Η επικινδυνότητα συγκεντρώνεται κυρίως στις γεωτρήσεις, οι οποίες είναι σίγουρο ότι 

παροχετεύουν καταρχήν σκληρό νερό (περίπου 3000 βαθμούς). Το καλοκαίρι διοχετεύεται 

νερό ακόμη και 3500 βαθμών με στόχο την ικανοποίηση τουλάχιστον βασικών αναγκών των 

κατοίκων, πλην της πόσης. 
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Δίκτυο 

Πέρα από την ποιότητα του ίδιου του νερού, υπάρχει και το δίκτυο παραλαβής, αποθήκευσης 

και διανομής, καθώς και τα πλοία μεταφοράς. Οι κεντρικές δεξαμενές, οι αποθηκευτικοί χώροι 

του νερού, είναι σε κατάσταση η οποία ελέγχεται. Οι δεξαμενές καθαρίζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αφαιρούνται τα κατάλοιπα της λάσπης. Στον τομέα αυτό το πρόβλημα 

εστιάζεται στην μη ύπαρξη μεγάλων αποθηκευτικών χώρων, ώστε σε περίπτωση βλάβης του ή 

των πλοίων μεταφοράς να μην διακοπεί η παροχή. Τέλος, το δίκτυο διανομής του νερού είναι 

ολόκληρο καινούργιας τεχνολογίας. 

3.4.3 Εξοικονόμηση νερού 

Φράγματα ανασχέσεως 

Με γνώμονα την υποβοήθηση του προβλήματος του νερού στο νησί, έχει εγκριθεί μελέτη για 

την κατασκευή οκτώ φραγμάτων στο Βύρο και δεκατριών στη Σκοτεινή. Βέβαια, από την 

παρουσίαση της μελέτης του Υπουργείου Γεωργίας για την κατασκευή φραγμάτων 

ανασχέσεως ή συγκρατήσεως έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Το έργο ήταν προϋπολογισμού τότε 

εκατό εκατομμυρίων δραχμών και είχε ως στόχο τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων 

του εδάφους,  τη βελτίωση της ποιότητας του νερού των γεωτρήσεων και των πηγαδιών, καθώς 

και την αύξηση της ποσότητας. Παράλληλα, θα υποστήριζε την προστασία του περιβάλλοντος 

από τις πλημμύρες και τη διάβρωση και θα συνέβαλε  στην εξυγίανση του καλλιεργήσιμου 

εδάφους (που σήμερα γίνεται με υφάλμυρο νερό), καθώς  και στη φυσική ανάπτυξη της 

τοπικής χλωρίδας και πανίδας. 

3.4.4 Διαχείριση λυμάτων 

Για τα λύματα χρησιμοποιούνται ένα βυτιοφόρο του δήμου και ένα ιδιωτικό βυτιοφόρο. 

Μεταφέρονται και απορρίπτονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της 

Μεταμόρφωσης, όπου υπάρχει σταθμός βοθρολυμάτων. Η χωρητικότητα των οχημάτων είναι 

12-18 κυβικά το καθένα. Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία των λυμάτων στο νησί δεν 

υπάρχουν. 

Στην πόλη της Αίγινας έχει κατασκευαστεί από το 1998 παντοροïκό δίκτυο λυμάτων. 

Αποδέκτης για το δίκτυο δεν υπάρχει, αλλά τα λύματα αντλούνται με τα βυτιοφόρα από το 

χαμηλότερο υψομετρικά σημείο του δικτύου όπου και καταλήγουν οι απορροές. 

Το μοναδικό δίκτυο αποχέτευσης που υφίσταται στο νησί είναι αυτό της Αγίας Μαρίνας, το 

οποίο ωστόσο είναι και αυτό εκτός λειτουργίας. Όλο το υπόλοιπο νησί διαχειρίζεται τα λύματα 

μέσω βόθρων. 

Ένα από τα μέτρα που προωθούνται είναι η μελέτη και κατασκευή μονάδων βιολογικών 

καθαρισμών. Για την χορήγηση οικοδομικής άδειας σε κάθε νέο ξενοδοχείο θα πρέπει να 
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κατατίθεται μελέτη για βιολογικό καθαρισμό στη Νομαρχία Πειραιώς.  

3.4.5 Λειτουργία εγκαταστάσεων 

Στο νησί δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων. Η μοναδική υποδομή 

υφίσταται στον παραλιακό δρόμο της πόλεως της Αίγινας με φρεάτια που συλλέγουν τα ύδατα 

και τα διοχετεύουν στην θάλασσα. Το μειονέκτημα είναι ότι μαζί με τις βρόχινες απορροές στο 

θαλάσσιο αποδέκτη του λιμανιού καταλήγουν κάθε λογής οικιακής χρήσεως λύματα 

(μπουγαδόνερα κλπ) τα οποία κατηφορίζουν τα στενά δρομάκια της πόλης. 

3.5 Μεταφορές-κινητικότητα 
3.5.1 Δημόσια μεταφορικά μέσα σε χερσαίες μεταφορές 

ΚΤΕΛ Αίγινας 

Οι μαζικές μεταφορές στο νησί είναι αποκλειστική υπόθεση του ΚΤΕΛ Αίγινας. Με επίκεντρο 

την πόλη της Αίγινας έχουν σχεδιαστεί τρεις λεωφορειακές γραμμές προς Σουβάλα - Βαγία, 

Πέρδικα και Αφαία - Αγ.Μαρίνα. Στη γραμμή Σουβάλας – Βαγίας η συχνότητα των 

δρομολογίων είναι κάθε δύο ώρες κατά προσέγγιση με έναρξη στις 6:30π.μ. και λήξη στις 

20:00μ.μ. Η γραμμή Πέρδικας συνδέει την πόλη της Αίγινας μέσω του Μαραθώνα, με τον 

νοτιότερο οικισμό του νησιού την Πέρδικα. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι ανά 1,5 ώρα, 

με έναρξη στις 6:30π.μ. και 19:30μ.μ. Τέλος, στη γραμμή Αφαίας – Αγ.Μαρίνα τα δρομολόγια 

εκτελούνται ανά μία ώρα από τις 6:30π.μ. έως τις 20:00μ.μ.  

Τα στοιχεία για την συχνότητα των δρομολογίων που παρουσιάζονται παραπάνω δεν περιέχουν 

τα εμβόλιμα τα οποία πραγματοποιούνται κατά βούληση και όταν η επιβατική κίνηση 

πυκνώνει. Ενδεικτικά, αναφέρεται η ανά τέταρτο εκτέλεση δρομολογίων προς Άγιο Νεκτάριο ή 

ανά μισάωρο προς Άγια Μαρίνα όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Το ΚΤΕΛ Αίγινας διαθέτει 

δέκα λεωφορεία, τα οποία το χειμώνα επιστρατεύονται στην υπηρεσία των μαθητών και 

συγκεκριμένα για την μεταφορά τους στις σχολικές εγκαταστάσεις του νησιού. 

Τα κόμιστρα που πληρώνουν οι επιβάτες και στις τρεις γραμμές κρίνονται ικανοποιητικά, 

καθώς από την πόλη της Αίγινας μέχρι την Άγια Μαρίνα η απόσταση είναι 15 χιλιόμετρα και το 

εισιτήριο στα 1,70 ευρώ. Επίσης, το ποσό των 1,10 ευρώ θα πληρώσει κανείς για να καλύψει τα 

11 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουβάλα, όπως και τα 9 χιλιόμετρα προς Πέρδικα. Τέλος, στην 

τιμολογιακή πολιτική του ΚΤΕΛ Αίγινας υπάρχουν παροχές όπως φοιτητικά και εισιτήρια 

πολυτέκνων. 

3.5.2 Κυκλοφοριακά προβλήματα  

Στην Αίγινα σήμερα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 10.000 μοτοποδήλατα και άλλες τόσες 

μοτοσικλέτες και αυτό βέβαια δικαιολογείται από τον τριπλασιασμό – τετραπλασιασμό του 
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πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημειώνονται περίπου είκοσι ατυχήματα το χρόνο 

με μοτοποδήλατα και από αυτά το ένα, κατά μέσο όρο είναι θανατηφόρο. Οι λόγοι που οδηγούν 

σε αυτά τα ατυχήματα είναι η έλλειψη της απαιτούμενης προσοχής των οδηγών, οι επικίνδυνοι 

ελιγμοί, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και βεβαίως το αλκοόλ. 

Από πλευράς θορύβου, το νησί εμφανίζει την κλασική εικόνα όλων των νησιωτικών-

τουριστικών περιοχών της χώρας. Η έλλειψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεγάλων οδικών 

αξόνων, αεροδρομίων και λοιπών εκτεταμένων και έντονων πηγών θορύβου αφήνει ως μόνες 

πηγές ενόχλησης τα δίκυκλα και τα σημεία διασκέδασης. Αυτά αποτελούν και τις πιο εύκολα 

ελέγξιμες πηγές θορύβου και εξαρτάται από την βούληση της Δημοτικής Αρχής και της 

Αστυνομίας να περιορίσουν στο ελάχιστο την επίδρασή τους. Βέβαια, η βούληση, που είναι 

βέβαιο ότι υπάρχει, πρέπει να συνοδεύεται και από μεταφορά γνώσεων, εμπειρίας και κάποιων 

τεχνικών μέσων για τα οποία είναι απαραίτητη η συνδρομή των κεντρικών υπηρεσιών του 

κράτους. Επίσης, η σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ στη 

βελτίωση της κατάστασης. 

Τα δίκυκλα μπορούν σχετικά εύκολα να ελέγχονται και είναι βέβαιο ότι έτσι, σε λίγο καιρό, 

όταν θα γίνει βίωμα ότι η περίοδος της ατιμωρησίας έχει παρέλθει, θα σταματήσουν να 

αποτελούν πρόβλημα. Όσο για τα καταστήματα με μουσική, υφίσταται σοβαρή και 

αποτελεσματική νομοθεσία, η συνεπής εφαρμογή της οποίας επίσης θα μπορούσε να περιορίσει 

σημαντικά το σημερινό πρόβλημα. 

Η Αίγινα δεν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα θορύβου.  Μια πιο πιστή εφαρμογή της 

νομοθεσίας και μια δημοτική πολιτική με έμφαση στις όσο το δυνατόν περισσότερες 

πεζοδρομήσεις θα μπορούσαν εύκολα να ανατρέψουν τη σημερινή μέτρια αρνητική εικόνα και 

να την καταστήσουν πρότυπο «ήσυχου τόπου», ακόμη και κατά τους φορτισμένους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

Στάθμευση 

Στην πόλη της Αίγινας υπάρχουν δημοτικοί χώροι στάθμευσης απέναντι από τις φυλακές με 

δυναμικότητα 80 οχήματα. Στο μουσείο με χωρητικότητα 30 οχήματα, στην Παναγίτσα (νησίδα 

απέναντι από τη θάλασσα) 20 οχήματα. Επίσης, στη γωνία του γηπέδου 10 οχήματα στην 

πρώην λαϊκή αγορά της Αίγινας. Πρόβλημα για το νησί αποτελεί ολιγόλεπτη στάση για ψώνια. 

Σημαντική πρόταση για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας του νησιού αποτελεί η 

κατασκευή περιφερειακού δρόμου. Το λιμάνι βρίσκεται εντός της πόλης και αναγκάζει έτσι σε 

διαμπερή κυκλοφορία των οχημάτων. 

3.5.3 Θαλάσσιες μεταφορές 

Η πυκνότητα των δρομολογίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αρκετά ικανοποιητική και 
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συγκεκριμένα επιτυγχάνεται με την δρομολόγηση τόσο συμβατικών (οχηματαγωγών) πλοίων, 

όσο και ταχύπλοων σκαφών(ιπτάμενα δελφίνια). 

Ιπτάμενα δελφίνια 

Κατά την θερινή περίοδο, η οποία ημερολογιακά οριοθετείται από 09/6 έως 11/9, τα 

δρομολόγια των ιπτάμενων δελφινιών ξεκινούν από τον Πειραιά στις 6π.μ. και 

πραγματοποιούνται με συχνότητα μιας ώρας. Τα 15 δρομολόγια ημερησίως ολοκληρώνονται 

στις 8μ.μ., ενώ κατά αντιστοιχία τα δελφίνια αναχωρούν από το νησί μια ώρα μετά. Το ταξίδι 

με το ιπτάμενο δελφίνι διαρκεί 40 λεπτά. Από το Πάσχα έως και τον Οκτώβρη στη θαλάσσια 

γραμμή του νησιού μετακινούνται 2 ιπτάμενα δελφίνια. 

 

Πλοία  

Για τα συμβατικά πλοία η θερινή περίοδος διαφέρει, καθώς τοποθετείται μεταξύ 19/6 και 25/9. 

Τα δρομολόγια είναι 18 καθημερινά και ξεκινούν στις 7:30π.μ., ολοκληρώνονται στις 7μ.μ. και 

η συχνότητά τους υπολογίζεται στα 40 έως 60 λεπτά. Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα πλέουν 2 

οχηματαγωγά πλοία χωρητικότητας 120 οχημάτων το καθένα. 

Τη χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια τόσο των ιπτάμενων δελφινιών, όσο και των πλοίων 

αραιώνουν. Η συχνότητα των αφίξεων είναι 2 και 1 1/2  ώρες αντίστοιχα. Δεύτερο μεγάλο 

λιμάνι του νησιού είναι η Σουβάλα. Οι μαρίνες στο νησί παρουσιάζουν έλλειψη. Τα 

σαββατοκύριακα τα μικρά σκάφη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω πληρότητας των 

θέσεων. Τα δρομολόγια των δελφινιών διακόπτονται όταν πνέουν έντονοι νότιοι άνεμοι. 

 

Θαλάσσια ταξί 

Στο νησί είναι διαθέσιμα τέσσερα θαλάσσια ταξί (ιδιωτικά ταχύπλοα) τα οποία  

χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ασθενών που ανήκουν στα έκτακτα και επείγοντα 

περιστατικά στον Πειραιά. Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί το κόστος της μεταφοράς καθώς 

πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Οι μαρτυρίες των κατοίκων μιλούν για 300 

ευρώ ανά δρομολόγιο. 

3.6 Τουρισμός 
3.6.1 Αξιοθέατα 

Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα αποτελεί διεθνούς σημασίας πόλο έλξης. Είναι ένας 

από τους πιο καλοδιατηρημένους δωρικούς ναούς της αρχαιότητας. Χρονολογείται στις αρχές 

του 5ου π.Χ. αιώνα. Στην Αίγινα υπάρχουν επίσης  : 

• τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα έξω από την πόλη (Κολώνα)  

• το αρχαιολογικό μουσείο  
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• ο Βενετσιάνικος πύργος του Μάρκελλου  

• τα ερείπια της μεσοβυζαντινής πόλης στην Παλαιοχώρα  

• το θρησκευτικό βυζαντινό κέντρο 

• η Μονή του Αγίου Νεκταρίου, σημερινός τόπος προσκυνήματος εθνικής εμβέλειας 

• η οικία του Νίκου Καζαντζάκη στο Λιβάδι 

 
Σημαντικός χώρος για την Αίγινα είναι το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων. 

Αποτέλεσε το πρώτο κέντρο στα Βαλκάνια, ιδρύθηκε πριν από 23 χρόνια και βρίσκεται στην 

Αίγινα τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική εταιρεία και είναι ο πρώτος 

φορέας στη χώρα που απέκτησε επίσημη άδεια να κατέχει, μεταφέρει και περιθάλπει άγρια 

ζώα. Περιλαμβάνει από 3000 μέχρι 4500 τραυματισμένα, εξαντλημένα ή δηλητηριασμένα 

άγρια ζώα το χρόνο, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε προστατευόμενα είδη. Το κέντρο 

αυτό λειτουργεί και ως αξιοθέατο. Έχει συμβάλει στην προστασία απειλούμενων ειδών που 

έχουν μικρό πληθυσμό στην Ελλάδα ή και στην Ευρώπη. Χάρη στις νέες εγκαταστάσεις, την 

άρτια οργανωμένη κι εξοπλισμένη κλινική που διαθέτει, έχει ήδη όλη την απαιτούμενη 

υποδομή και εμπειρία, για την επιστημονική περίθαλψη-επανένταξη των ζώων στο φυσικό 

περιβάλλον. Το μόνιμο προσωπικό του κέντρου είναι πέντε άτομα και οι υπόλοιπες θέσεις 

καλύπτονται από εθελοντές. Ο Δήμος της Αίγινας βοηθά σημαντικά παρέχοντας δωρεάν την 

ύδρευση, ωστόσο θα μπορούσε να προβάλει περισσότερο το κέντρο καθώς είναι ελάχιστοι οι 

μόνιμοι κάτοικοι που το επισκέπτονται. 

 

 

Εικόνα 10: Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ. 
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Αν και είναι προσφάτως κατασκευασμένα (2000-2001) από την Νομαρχία Πειραιώς, τα κτίρια 

του κέντρου είναι ενεργοβόρα, αντίθετα με την φιλοσοφία του χώρου. Το κέντρο διαθέτει 

χώρους για εκδηλώσεις (αμφιθέατρο, αίθουσα κ.α.) ενώ έχει προταθεί στο Δήμο αίτημα για την 

χρησιμοποίηση του μικρού λεωφορείο για την μεταφορά επισκεπτών από το λιμάνι. 

3.6.2 Καταγραφή-παρακολούθηση τουριστικών υποδομών 

Ο τουρισμός συγκεντρώνεται κυρίως στην Αγία Μαρίνα και στην πόλη της Αίγινας, που 

αποτελούν και τους κύριους πόλους έλξης. Στο νησί λειτουργούν συνολικά 84 ξενοδοχειακές 

μονάδες με 3.828 κλίνες (στοιχεία του 2002) :  

• Η Αγία Μαρίνα διαθέτει 49 μονάδες με 2.345 κλίνες. Υπάρχουν τρεις μονάδες Β’ 

κατηγορίας και οι υπόλοιπες είναι Γ’, Δ’ και Ε’.  

• Η πόλη της Αίγινας διαθέτει 25 μονάδες με 877 κλίνες. Υπάρχει ένας παραδοσιακός 

ξενώνας Α’, 5 μονάδες Β’ και οι υπόλοιπες είναι Γ’, Δ’ και Ε’.  

• Άλλες 10 μονάδες 600 περίπου κλινών συνολικά είναι εγκατεστημένες στην Πέρδικα, την 

Σουβάλα, τον Μαραθώνα και την Βαγία.  

 

Γενικά οι μονάδες είναι μικρές, κάτω των 50 κλινών, με εξαίρεση 3 μονάδες 100-200 κλινών. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις χαμηλές κατηγορίες και την έλλειψη παραδοσιακών 

ξενώνων, παρά τον παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών, αναδεικνύει την χαμηλή ποιοτική 

στάθμη του τουριστικού προϊόντος. Η δυσμενής εικόνα επιτείνεται από την κακή αισθητική 

ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και των προσφερόμενων υπηρεσιών στις περιοχές 

τουριστικών συγκεντρώσεων (Αγία Μαρίνα). Η σχετική προστασία του δομημένου 

περιβάλλοντος της πόλης της Αίγινας οφείλεται στον χαρακτηρισμό της σε παραδοσιακό 

οικισμό. 

Από πλευράς ειδικής τουριστικής υποδομής, η Αίγινα διαθέτει μαρίνα δίπλα στο λιμάνι της 

πόλης και δυνατότητα αγκυροβολίου μικρών σκαφών αναψυχής στην Πέρδικα, Σουβάλα και 

Αγία Μαρίνα. Υπάρχουν σχολές και πίστες θαλάσσιων αθλημάτων στις τουριστικές περιοχές. 

Υπάρχουν, τέλος, δυνατότητες για τη διοργάνωση μικρών συνεδρίων σε αίθουσες της πόλης και 

σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων μεγάλου ξενοδοχείου στην Αγία Μαρίνα. 

Όσον αφορά την παραθεριστική κατοικία, η εύκολη πρόσβαση στο νησί και η μικρή απόσταση 

από την Αθήνα έκαναν την Αίγινα δημοφιλή τόπο παραθερισμού. Η παραθεριστική κατοικία 

είναι διάσπαρτη σε όλη την παράκτια περιοχή και την ενδοχώρα. 

Αξιολογώντας τις δυνατότητες του νησιού στον τουριστικό τομέα, θα μπορούσε κανείς να πει 

ότι πρόκειται για την κατ’ εξοχήν περιοχή ημερησίων μετακινήσεων των κατοίκων του 

Λεκανοπεδίου, λόγω του ιδιαίτερα πλούσιου θαλάσσιου και φυσικού περιβάλλοντος και των 
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αξιόλογων πολιτιστικών της χαρακτηριστικών.  

Η τουριστική υποδομή της περιοχής αποτελείται από μεγάλο αριθμό κλινών συγκριτικά με τα 

άλλα νησιά της Αττικής. Οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι μικρές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 

μέσης προς χαμηλής κατηγορίας. Το μέγεθος για την κλίμακα των νησιών δεν αποτελεί 

ιδιαίτερο πρόβλημα, όσο η χαμηλή σχετικά ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η 

έλλειψη παραδοσιακών ξενώνων σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά αποτελεί επίσης μειονέκτημα 

για τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Αίγινας. 

3.6.3 Διακίνηση τουριστών 

Τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν από την Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης για την 

περιφέρεια Αττικής και αφορούν το έτος 1999. 

 

Διανυκτερεύσεις 1999 ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Αλλοδαπών 4.401.598 334.521 

Ημεδαπών 2.867.814 217.954 

Αλλοδαπών & Ημεδαπών 7.269.712 552.475 

ΑΦΙΞΕΙΣ (αλλ.) 1.512.711 114.966 

Πίνακας 1.1: Διανυκτερεύσεις τουριστών 

 

Η ελκυστικότητα της περιοχής οφείλεται κυρίως στη γραφικότητα του νησιού, του φυσικού 

περιβάλλοντος και του παραδοσιακού χαρακτήρα της Αίγινας, στο ναό της Αφαίας και στην 

μικρή απόσταση και καλή προσβασιμότητα από την Αθήνα-Πειραιά. Απευθύνεται σε 

επισκέπτες και τουρίστες γενικών ενδιαφερόντων, ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Επίσης, 

καταγράφεται προσέλκυση ειδικών ενδιαφερόντων - ημεδαπών κυρίως - επισκεπτών η οποία 

οφείλεται στον σημαντικό πόλο θρησκευτικού τουρισμού, την μονή Αγίου Νεκταρίου. 

Οι δυνατότητες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής στο λιμάνι και την μαρίνα της Αίγινας σε 

συνδυασμό με τις δυνατότητες ανεφοδιασμού και την μικρή απόσταση από τις μαρίνες της 

Αττικής, αποτελούν ένα ακόμη λόγο έλξης των ιστιοπλόων. 

 

Βαθμός ανάπτυξης 

Ο βαθμός ανάπτυξης της περιοχής είναι : «Ώριμη» ανάπτυξη για τις περιοχές Αγ.Μαρίνα και 

πόλη της Αίγινας και «δυναμικά αναπτυσσόμενη» για την υπόλοιπη περιοχή. Στους ώριμους 

θύλακες και κυρίως στην Αγ.Μαρίνα έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται προβλήματα. Αν και η 

περιοχή είχε κηρυχθεί κορεσμένη από το 1986, πρόσφατα έγινε άρση του καθεστώτος του 

κορεσμού και οι ήδη υπέρ αναπτυγμένες περιοχές κινδυνεύουν με επιδείνωση. 

 36

mariantoula
Highlight



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου  ΑΙΓΙΝΑ 

 

Επιλογή τουριστικής ανάπτυξης 

Για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού συντάχθηκε μελέτη το 2002, της οποίας τα στοιχεία 

παρουσιάζονται στο παρόν εδάφιο. Το σενάριο για την τουριστική ανάπτυξη που προτάθηκε, 

βασίστηκε στην ελεγχόμενη ανάπτυξη σε συνδυασμό με οικολογική αντιμετώπιση του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Δινόταν η δυνατότητα για τη δημιουργία ορισμένων νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων, που αντιστοιχούν σε αύξηση 10-12% περίπου του υφιστάμενου 

δυναμικού, με προϋποθέσεις χωροθέτησης εκτός ώριμων ή / και άλλων «φορτωμένων» 

περιοχών και διασφάλισης συγκεκριμένων τύπων, μορφών και κατηγορίας μονάδων. 

Η μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικούς ξενώνες – σύμφωνα με την έκθεση - 

είναι επιθυμητή και προωθείται κατά προτεραιότητα, με ειδικά ενδεχομένως κίνητρα για την 

απόσυρση παλαιών υποβαθμισμένων μονάδων και αντικατάσταση με παραδοσιακούς ξενώνες. 

Είναι επίσης επιθυμητή η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο από τις νέες όσο 

και από τις υφιστάμενες μονάδες, η αναβάθμιση των οποίων θα πρέπει να επιδιωχθεί. 

Προτείνεται ακόμη η δημιουργία ειδικής τουριστικής υποδομής τόσο στις ανεπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές όσο και στην ενδοχώρα. Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί ο εμπλουτισμός 

και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η δυνατότητα προσέλκυσης νέων ομάδων 

τουριστών, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η διάχυση του τουρισμού στην ενδοχώρα και η 

ανακούφιση των φορτωμένων περιοχών. 

Η προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με ποιοτικά κριτήρια και 

κριτήρια βιωσιμότητας αποτελεί παράλληλο στόχο. Στους πολιτιστικούς πόρους 

συμπεριλαμβάνονται και οι παραδοσιακές βιοτεχνικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες και 

στους φυσικούς παραδοσιακές καλλιέργειες όπως του φιστικιού. 

Γενικά το τουριστικό πρότυπο της Αίγινας θα πρέπει να βασιστεί στην υψηλή ποιότητα των 

πόρων και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και στην τοπικότητα και χαρακτηριστική 

ιδιαιτερότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, το οποίο και θα πρέπει να προβληθεί. 

3.6.4 Εναλλακτικός τουρισμός 

Σημαντικός προορισμός για τους ημεδαπούς επισκέπτες του νησιού αποτελεί ο Αγ.Νεκτάριος 

όπου όλο το χρόνο συρρέουν πλήθη πιστών για να προσκυνήσουν και να θαυμάσουν τη 

μεγαλοπρέπεια του ναού. Άρα στην Αίγινα υπάρχει ποσοστό θρησκευτικού τουρισμού για το 

οποίο όμως δεν υπάρχει κάποια ειδική μελέτη – πρόνοια ώστε να γίνει  σωστή διαχείριση αυτής 

της κατηγορίας. 

Κατά μια έννοια αλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους είναι ο θρησκευτικός με τον τουρισμό τρίτης 

ηλικίας. Τα ξενοδοχεία κυρίως της πόλης της Αίγινας αποτελούν εδώ και πολλά έτη σταθερό 
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προορισμό για ηλικιωμένους επισκέπτες. 

 

3.7 Πρωτογενής παραγωγή 
Η φιστικιά είναι ταυτισμένη με την νεότερη ιστορία της Αίγινας. Είναι το μέρος της Ελλάδας 

όπου το δένδρο ευδοκίμησε ως κύρια καλλιέργεια, το μέρος της Ελλάδας όπου αναπτύχθηκε η 

τεχνική επεξεργασία του ξηρού καρπού και κατέκτησε την αγορά, το μέρος της Ελλάδος όπου 

αναπτύχθηκε η δημιουργία φυτωρίων για πολλαπλασιασμό του δένδρου. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, ο καρπός αυτός ονομάστηκε πανελλαδικά φιστίκι Αιγίνης ενώ η ποικιλία της φιστικιάς 

που καλλιεργείται στην Ελλάδα «αιγινίτικη». Η φιστικιά μονοπώλησε σχεδόν τη γεωργία του 

νησιού από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και σήμερα, και η εξάπλωση της καλλιέργειας 

προηγήθηκε λίγο της άνθησης του τουρισμού. 

Η πρώτη οργανωμένη φυτεία φιστικιάς εγκαταστάθηκε από το Νικόλαο Πέρογλου στο κτήμα 

του περί το 1986. Μέχρι το 1950 η φιστικιά είχε εδραιωθεί στην Αίγινα και σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕΑ η καλλιέργεια κάλυπτε 1050 στρέμματα. Το 1961 τα στρέμματα 

τριπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 3200. Η φιστικιά αξιοποίησε με μοναδικό τρόπο εδάφη 

φτωχά, τα περισσότερα ασβεστώδη, σε ένα ξηρό θερμικό περιβάλλον. 

Η επέκταση της καλλιέργειας στο νησί πρόσφερε θέσεις εργασίας στους εργάτες γης για την 

εγκατάσταση των δενδρυλλίων και για τις καλλιεργητικές φροντίδες των δέντρων αφού οι 

περισσότερες φυτείες ανήκουν σε μη αγρότες. Το σημαντικότερο για το νησί ήταν το εισόδημα 

από την πώληση του προϊόντος. 

Είναι πολύ καλά γνωστό ότι οι περιοχές του Δήμου και των Κοινοτήτων στις οποίες 

καλλιεργείται η φιστικιά υφίστανται έντονες οικιστικές πιέσεις κυρίως για παραθεριστική 

κατοικία. Το κράτος διείδε την κατάσταση που θα μπορούσε να διαμορφωθεί και θέσπισε σειρά 

περιοριστικών μέτρων για την ανεξέλεγκτη δόμηση. Τα μέτρα αυτά δεν θα επιτύγχαναν τον 

σκοπό τους, αν δεν υπήρχε η απροθυμία των Αιγινητών να πουλήσουν ως οικοδομήσιμα 

οικόπεδα, μικρά κτήματα που τα καλλιεργούν με φιστικιές. Η απειλούμενη, για οικονομικούς 

λόγους, εγκατάλειψη της καλλιέργειας θα οδηγήσει σε μεγάλες ανακατατάξεις και κοινωνικές 

αναδιαρθρώσεις, που καλό θα ήταν να αποφευχθούν. 

Η παρουσία του πρωτογενούς τομέα είναι καταλυτικής σημασίας για τη κοινωνική διάρθρωση 

και τον εθνικό βίο. Η καθημερινή ζωή, η ζωντάνια της ενδοχώρας, τα ήθη και τα έθιμα, τα 

εθνικά μας χαρακτηρίστηκα και η κουλτούρα χρειάζονται όσο ποτέ τον πρωτογενή τομέα. Ο 

τουρισμός και η παραθεριστική κατοικία είναι επιθυμητά για την οικονομία του νησιού, αλλά 

χρειάζονται τη ζωντανή ενδοχώρα. Είναι γνωστό ότι περιοχές όπου υπάρχουν αποκλειστικά 
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παραθεριστικές κατοικίες παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης το χειμώνα και θεωρούνται 

υποβαθμισμένες. Εξάλλου, οι νεότερες τάσεις στον τουρισμό αναδεικνύουν περιοχές όπου 

υπάρχουν παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων. Αυτό είναι πολύ καλά γνωστό σε μεγάλα 

τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, που διοχετεύουν τους πελάτες τους σε μέρη όπου οι 

κάτοικοι ασχολούνται π.χ. με την γεωργία ή με την αλιεία ή γενικότερα την αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι καταγραφές της καλλιέργειας κατά τη χρονική περίοδο σύνταξης της μελέτης δίδουν 4000 

(ίσως και 3600 με 3700) στρέμματα φιστικιές στα οποία αντιστοιχούν περίπου τα 120.000 

δένδρα του νησιού. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται στους 500 - 700 τόνους φιστικιού Αιγίνης 

και από αυτό το 90-95% διατίθεται στην Ελληνική αγορά. Αλλοδαποί δουλεύουν κυρίως στους 

αγρούς, ενώ η οργάνωση των καλλιεργειών γίνεται και από νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν 

στη σύγχρονη Αίγινα κατ’ επάγγελμα αγρότες. Νοικιάζονται οι αγροί σε ιδιώτες που 

ασχολούνται με τη φιστικιά και η παραγωγή καταμερίζεται σε ποσοστά 50-50 ή 60-40%.  

3.7.1 Διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων    

Το πλούσιο πολιτισμικό δυναμικό της Αίγινας συμπληρώνουν σύγχρονες δραστηριότητες 

τέχνης και πολιτισμού. Η αγγειοπλαστική εξακολουθεί να αποτελεί παράδοση που αναβιώνει 

την φήμη για τα περίφημα Αιγινίτικα κανάτια. 

Όμως η σταδιακή εγκατάλειψη της αγγειοπλαστικής είναι πλέον φανερή, όπως επίσης και  η 

ανυπαρξία ενδιαφέροντος στις νέες γενιές που θα διατηρήσουν και θα μεταδώσουν με τη σειρά 

τους την παράδοση. Από το 1972 στο νησί λειτουργεί σχολή αγγειοπλαστικής με την 

υποστήριξη του δήμου. Ωστόσο, η λειτουργία της θεωρείται αποτυχημένη καθώς νέοι τεχνίτες 

του Αιγινίτικου κανατιού δεν έχουν προκύψει. 

 

Εικόνα .11: Εργαστήρι κεραμοπλαστικής στο Μεσαγρό
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3.8 Κοινωνία-πολιτισμός 
3.8.1 Κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας 

Κέντρο Υγείας 

Στο νησί της Αίγινας υπάρχει ένα Κέντρο Υγείας και ένα Νοσοκομείο. Τέσσερις γενικοί 

γιατροί απασχολούνται στο Κέντρο Υγείας, ενώ, είναι επιπλέον διαθέσιμοι δύο παθολόγοι, 

ένας παιδίατρος και δύο οδοντίατροι. Στον εξοπλισμό του Κ.Υ. περιλαμβάνονται τα τρία 

παλαιάς τεχνολογίας ασθενοφόρα.  

 

 

Εικόνα 12: Ασθενοφόρο του Κ.Υ. 

 

Οι υπηρεσίες που παράσχει το Κ.Υ. αφορούν τις ειδικότητες ακτινολογικό, παθολογικό και 

μικροβιολογικό (περιορισμένων δυνατοτήτων). Οι ασθενείς που επισκέπτονται καθημερινά το 

Κ.Υ. υπολογίζονται στους 200-250 άτομα το καλοκαίρι και αντίστοιχα στους 90 το χειμώνα. 

Το Κ.Υ. είναι διοικητικά παράρτημα του Τζανείου Νοσοκομείου, ανήκει στο δημόσιο και 

εξυπηρετεί κυρίως έκτακτα περιστατικά. 
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Εικόνα 13: Το Κέντρο Υγείας της Αίγινας 

 

Νοσοκομείο 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το νησί διαθέτει και νοσοκομείο το οποίο είναι ιδιωτικό. Οι 

ειδικότητες τις οποίες καλύπτει το νοσοκομείο είναι οφθαλμολογικό, ωριλά, παθολογικό, 

μικροβιολογικό (πλήρως εξοπλισμένο), ακτινολογικό, ορθοπεδικό, ουρολογικό, 

ενδοκρινολογικό, μαστογραφίας, μέτρησης οστεϊκής μάζας και υπερήχων. Όλες οι παραπάνω 

ειδικότητες καλύπτονται από εξωτερικούς ιατρούς που βρίσκονται στο νησί. Ο μόνιμα 

απασχολούμενος ιατρός στο νοσοκομείο είναι ένας και έχει ειδικότητα παθολόγου. Ο γιατρός 

βρίσκεται στο χώρο πρωί και απόγευμα, ενώ οι ασθενείς που βλέπει καθημερινά είναι κυρίως 

ηλικιωμένοι. Επίσης, διατίθεται ένα ασθενοφόρο καλοδιατηρημένο και σχετικά πρόσφατης 

τεχνολογίας. Η δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι 26 κλίνες, ενώ το προσωπικό του χώρου 

συμπληρώνεται από 6 νοσοκόμες. 

 

 41



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου  ΑΙΓΙΝΑ 

 

Εικόνα 14: Είσοδος Νοσοκομείου 

 

Ο χώρος του νοσοκομείου βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το Κ.Υ. παρά το 

γεγονός ότι είναι χωροθετημένο εντός της πόλης της Αίγινας.  

Ο χώρος είναι περιποιημένος και ανακαινισμένος με διάχυτη την αίσθηση της καθαριότητας, 

παρότι έχει κατασκευαστεί πριν 80 χρόνια. Βέβαια, η ποιότητα πάντα κοστίζει και έτσι κάθε 

εξέταση, όσο απλή κι αν είναι, χρεώνεται ακριβά. 

3.8.2 Εξυπηρέτηση πολιτών 

Σημαντική υποδομή για το νησί αποτελεί το ένα και μοναδικό ΚΕΠ που βρίσκεται 

στην πόλη της Αίγινας. Επίσης, στην ίδια κατηγορία παροχών συμπεριλαμβάνεται και 

η δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία είναι αρκετά οργανωμένη και διαθέτει πλήθος 

σημαντικών συγγραμμάτων και βιβλίων. 

Εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η δημιουργία δημοτικής επιχείρησης κοινωνικού 

χαρακτήρα. Μια από την υπηρεσίες που θα προσφέρει η δημοτική επιχείρηση είναι και 

η βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωμένους ανθρώπους. 

 

 

3.8.3 Εκπαιδευτικές υποδομές 

Τα νηπιαγωγεία στο νησί είναι συνολικά 6 από τα οποία, 2 βρίσκονται στην Αίγινα και από 1 

στην Πέρδικα, τη Κυψέλη, το Μεσαγρό και το Βαθύ. Τα δημοτικά είναι πέντε στο σύνολο με 2 

στην πόλη της Αίγινας και από 1 σε Πέρδικα, Κυψέλη και Μεσαγρό. Τα γυμνάσια είναι τρία 
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και βρίσκονται στην Αίγινα, Κυψέλη και Μεσαγρό. Τέλος, στο νησί υπάρχει ένα γενικό λύκειο 

και ένα ΤΕΕ στην πόλη της Αίγινας. 

3.8.4 Παραδοσιακές πολιτιστικές δραστηριότητες 

Ο δήμος της Αίγινας διαθέτει φιλαρμονική χορωδία, ιστορικό-λαογραφικό μουσείο, δημοτικό 

θέατρο, Καποδιστριακό πνευματικό κέντρο και πνευματικό κέντρο Κυψέλης. Αξίζει να 

σημειωθεί η προσπάθεια τη προμήθειας μικρού λεωφορείου για την μεταφορά της 

φιλαρμονικής και υπαλλήλων του δήμου.  

Νομικά πρόσωπα είναι το λιμενικό ταμείο και ο παιδικός σταθμός. "Λεούσιο" ίδρυμα  

Εθελοντές σε συνεργασία με την εκκλησία μοιράζουν φαγητό σε άπορους.  

Παλαιότερα λειτουργούσαν οικοτροφεία θηλέων.  

Παράλληλα λειτουργεί το Ίδρυμα "Κολλάτου" που περιθάλπει καθυστερημένα παιδιά.  

Στην Αίγινα δραστηριοποιούνται δύο σύλλογοι γυναικών.  

• Σύλλογος γυναικών Αίγινας με πολιτιστικές δραστηριότητες και χορευτικό  

• Πολιτιστικός σύλλογος Κυψέλης με δραστηριότητες θεατρικής μουσικής παιδείας, 

εκδρομές συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 1ου δημοτικού σχολείου, αγγειοπλαστική 

κτλ.  

• Σημειώνεται ότι το εργαστήρι κεραμικής τέχνης Κοτάκη πρόσφερε στο σύλλογο της 

Κυψέλης μαθήματα δωρεάν.  

 

3.8.5 Αθλητικές δραστηριότητες 

Στην Αίγινα λειτουργεί ναυτικός όμιλος ανοιχτής θαλάσσης ΝΟΑ.  Παράλληλα λειτουργούν 

δύο γυμναστήρια και  σχολή καράτε. 
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4 Απόψεις Φορέων για την αειφορική ανάπτυξη 

4.1 Τοπική αυτοδιοίκηση και σχετικές  υπηρεσίες 
Πόσιμο νερό 

Το σημαντικότερο πρόβλημα των κατοίκων της Αίγινας αφορά την ποσότητα-επάρκεια αλλά 

και την ποιότητα-καταλληλότητα του νερού. Αν και το πρόβλημα υφίσταται από δεκαετίες και 

παρότι έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του, η κατάσταση 

παραμένει στάσιμη..  

 

Η άποψη του Δημάρχου 

Ο Δήμαρχος υποστηρίζει πως μετά από χρόνιες πιέσεις προς τους αρμοδίους, η ΕΥΔΑΠ είχε 

καταρτίσει μελέτη σύνδεσης με αγωγό ΕΥΔΑΠ-Αίγινας μετά από προμελέτη, την οποία είχε 

συντάξει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Για τη συγκεκριμένη μελέτη διετέθησαν 220 εκατομμύρια δραχμές 

και έγινε από την εταιρεία «Καραβοκύρης-Ρόγκας και Συνεργάτες» το 2001 με χρηματοδότηση 

του ΥΠΕΧΩΔΕ και ανάθεση από την ΕΥΔΑΠ. 

Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ σχετικά με τις κατηγορίες για αδιαφορία εκτέλεσης του έργου, 

έγκειται στο ότι η διασύνδεση με υποθαλάσσιο αγωγό είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή λύση. Θα 

απαιτήσει πέρα από τις εγκαταστάσεις, σημαντική χρηματοδότηση των έργων, πλήρεις 

περιβαλλοντικές, εδαφολογικές μελέτες και άλλα. Επίσης, σήμερα δεν είναι δυνατή η 

υδροδότηση της Αίγινας από την Πέρανη της Σαλαμίνας, διότι απαιτούνται πρόσθετα έργα εκ 

μέρους της ΕΥΔΑΠ προς και από την νήσο της Σαλαμίνας. Η ολοκλήρωση του αγωγού στη 

Σαλαμίνα, αποτελεί προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή για να ξεκινήσει 

από την Περάνη, ο υποθαλάσσιος αγωγός που θα φτάσει και στην Αίγινα.  

Μία νεότερη πρόταση αφορά την ένταξη του έργου στα προγράμματα ΣΔΙΤ (Συμβάσεις 

Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα). Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ΣΔΙΤ είναι 

ευρέως διαδεδομένα, τα εκτελούμενα έργα είναι υψηλής ποιότητας και δεν επιβαρύνουν τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Με 20ετές δάνειο και επιτόκιο από 3 έως 3,8% το κόστος μεταφοράς 

του νερού θα είναι 0,75 ευρώ το κυβικό. 

Τα στάδια υλοποίησης της σύνδεσης με υποθαλάσσιο αγωγό είναι τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας, τεύχη δημοπράτησης, διαγωνισμός, 

αιτιολογία,  

2. Διερεύνηση δυνατότητας σύμπραξης με ιδιώτες, επιλογή ιδιωτών, δημιουργία 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αξιοποίηση 
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των τοπικών πόρων, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.  

3. Κατάρτιση συμβάσεων με την περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς. 

 

Σχετικά με την σύσταση δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης η ίδρυσή της (στοιχεία 

του 2004) κρινόταν απαγορευτική. Ο δήμος της Αίγινας διαθέτει 14000-15000 παροχές και 

χρειάζεται 20 υπαλλήλους τεχνικούς, τουλάχιστον 8 υπάλληλους υδρονομείς, 3-4 

προϊστάμενους υπηρεσιών και ταμειακή υπηρεσία.  

4.2 Επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία 
Συνεταιρισμός φιστικοπαραγωγών 

Η πορεία του τοπικού προϊόντος της Αίγινας απασχολεί τον Συνεταιρισμό Φιστικοπαραγωγών 

και τους εγκεκριμένους τυποποιητές φιστικιού Π.Ο.Π. της Αίγινας. Το 2005 ήταν σίγουρα  μία 

από τις δυσκολότερες χρονιές για τους φιστικοπαραγωγούς λόγο του θορύβου για την 

αφλατοξίνη που βρέθηκε σε μια παρτίδα φιστικιού και έγινε η αιτία να δυσφημισθεί το 

Αιγινήτικο φιστίκι. Σε συνδυασμό με την εξακολούθηση του φαινομένου της παράνομης 

αναγραφής της ένδειξης «φιστίκι Αιγίνης» σε συσκευασίες από εμπόρους που δεν έχουν 

πιστοποιηθεί ότι τυποποιούν φιστίκι Αιγίνης Π.Ο.Π., η διάθεση του τοπικού προϊόντος έγινε 

δύσκολη ακόμη και σε χαμηλές τιμές. Στις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητούν να συμπεριληφθεί το φιστίκι Αιγίνης- Π.Ο.Π. στο σχέδιο 

«Κέρασμα» με το οποίο ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών προωθεί με μεγάλη επιτυχία 

παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως π.χ. φέτα, ελαιόλαδο, μαστίχα Χίου κ.α.  

 

Ενεργοί Πολίτες Αίγινας 

Ένας από τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Αίγινα είναι και αυτός των Ενεργών 

Πολιτών Αίγινας. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση του νερού, όπου 

παρεμβαίνει με διαπιστώσεις, καταγγελίες και προτάσεις. Μερικές από αυτές αφορούν την 

ποιότητα του νερού στο νησί, όπου ο σύλλογος διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι σε συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα οι προδιαγραφές του νόμου δεν πληρούνται, δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις 

του δήμου σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την 

ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα διοχετεύεται στο 

δίκτυο νερό αμφιβόλου ποιότητας σε περιόδους υψηλής ζήτησης και εγκρίνονται προμήθειες 

πόσιμου νερού από γεωτρήσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί εκ των προτέρων για την 

καταλληλότητά τους. 

Η δράση του Συλλόγου και σε άλλες περιπτώσεις αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως για 

παράδειγμα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του νησιού που βρίσκεται στο νησί. Με 

πρωτοβουλία του συλλόγου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής έπειτα από 
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αίτημα που κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη και έπειτα από αρκετές αναφορές στις 

υπηρεσίες του κράτους. 

 

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αίγινας 

 Στις ενέργειες του Συλλόγου περιλαμβάνεται και η αποστολή επιστολών προς την Δημοτική 

Αρχή. Μάλιστα, μια από αυτές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Σύλλογος τονίζει τα 

προβλήματα που συναντώνται στο Βόρειο τμήμα του νησιού. 

 

Μεσαγρός : λειτουργία παράνομου εργοστασίου παρασκευής σκυροδέματος, διαπλάτυνση 

δασικών δρόμων με τσιμεντόστρωση, απορρίψεις λυμάτων σε ρέματα τις περιοχής. 

 

Βαγία : απόθεση εκσκαφών λυμένος Βαγίας, πλήρης απαξίωση των υπαρχόντων μονάδων 

ξενοδοχείων και εστιατορίων, δημιουργία στην είσοδο του οικισμού χώρου απόθεσης 

οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων. 

 

Σουβάλα : μετατροπή του όρμου σε εμπορευματικό λιμάνι της Αίγινας, κακή κατάσταση στον 

όρμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από την παράνομη στάθμευση, απορρίψεις μπαζών σε 

όλους τους δασικούς δρόμους, απορρίψεις λυμάτων στην περιοχή του Αγ.Νεκταρίου. 

 

Λεόντι : λειτουργία παράνομου εργοστασίου μπετόν, μετατροπή της χερσαίας ζώνης του 

λιμανιού σε χώρο απόθεσης μπάζων και σκουπιδιών. Γενικά καταγγέλλεται η διακίνηση όλων 

των υλικών με υπέρβαρα ξεσκέπαστα φορτηγά με συνέπεια την καταστροφή του οδικού 

δικτύου και ο αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων με στόχο την αυθαίρετη δόμηση. 

 

Τέλος, σχετικά με τους υδατικούς πόρους, εκτός από τη βραχύ-μεσοπρόθεσμη λύση της 

εισαγωγής νερού από αλλού, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η μελέτη του υδρολογικού 

δυναμικού του νερού στο νησί, η υποβοήθηση του υδροφόρου ορίζοντα, η εξυγίανσή του με 

μικρά φράγματα και δεντροφυτεύεις στις όχθες των χειμάρρων μετά από σωστή μελέτη και με 

τα είδη δένδρων και θάμνων που υπάρχουν φυσιολογικά στο νησί. Μόνο έτσι και με την 

κατασκευή λιμενοδεξαμενών και στερνών ομβροσυλλογής εκτιμάται ότι θα μπορέσει να λυθεί 

μόνιμα-μακροπρόθεσμα το πρόβλημα σε συνδυασμό πάντα με τη λελογισμένη χρήση του νερού 

από κατοίκους και τουρίστες. Επιπλέον, με τέτοιες ενέργειες θα βελτιωθεί το τοπίο κάνοντας το 

νησί πιο πράσινο, πιο όμορφο από σήμερα, με θετικά αποτελέσματα και στην οικονομία αλλά 

και στην ποιότητα ζωής. 
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5 Ενδεχόμενες δράσεις  

Σε συνεργασία με τον δήμαρχο της Αίγινας κ. Μούρτζη, με γνώμονα την φυσιογνωμία και τις 

ανάγκες του νησιού της Αίγινας, τίθενται οι άξονες για να προχωρήσει ο σχεδιασμός στους 

τομείς: 

1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. Κατάργηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων σε συνδυασμό 

με ανακύκλωση 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Προστασία - αναβάθμιση του τοπίου και ιδιαίτερα των 

εγκαταλελειμμένων – ανενεργών λατομείων. Σημαντικό στοιχείο φαίνεται να είναι η 

αξιοποίηση των περιοχών NATURA του νησιού, καθώς και η προστασία και ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας του νησιού. 

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως συνεδριακός, τρίτης 

ηλικίας, μαθητικός, θρησκευτικός. 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Δημιουργία ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακού σταθμού. 

 47



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου  ΑΙΓΙΝΑ 

10. Βιβλιογραφία  

 

1. «Γεωβοτανική έρευνα της Σαλαμίνας, της Αίγινας και μερικών άλλων νησιών του 
Σαρωνικού κόλπου», Διδακτορική διατρηβή, Ειρήνη Βαλιανάτου, Αθήνα 2005 

2. «Τα Νέα του Σαρωνικού», Τοπική εφημερίδα, Διάφορες εκδόσεις 

3. «Αίγινα και περιβάλλον», Η Αιγιναία, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, Τεύχος 6, 
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002 

4. «Αίγινα και περιβάλλον», Η Αιγιναία, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, Τεύχος 7, 
Ιανουάριος-Ιούνιος 2003 

5. «Η φιστικιά και η Αίγινα», Αιγιναία, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, Τεύχος 8, 
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003 

6. «Αίγινα και Ύδρευση, Περιβάλλον και δόμηση», Η Αιγιναία, Περιοδική 
Πολιτιστική Έκδοση, Τεύχος 9, Ιανουάριος-Ιούνιος 2004 

η7. «2  εβδομαδα οικολογίας στην Αίγινα», Η Αιγιναία, Περιοδική Πολιτιστική 
Έκδοση, Τεύχος 12, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006 

8. «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Για Την Αττική Και Τα Νησιά Του Σαρωνικού», 
Α' Φάση, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, Αθήνα 2002 

9. «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Για Την Αττική Και Τα Νησιά Του Σαρωνικού», 
Β'Φάση, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου, Αθήνα 2002 

10. «Κείμενο για τη φιστικιά», Συνεταιρισμός Φιστικοπαραγωγών, Αύγουστος 2006 

11. Επίσημη ιστοσελίδα του νησιού, http://www.aegina.gr , Οκτώβριος 2006 

12. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Πρόγραμμα Αθήνα – Απογραφή 2001, 
http://www.statistics.gr , Οκτώβριος 2006  

13. Βάση Δεδομένων για την Ελληνική φύση ΦΙΛΩΤΗΣ, 
http://www.itia.ntua.gr/filotis.main.html , Οκτώβριος 2006  

14. Γιάννης Μαργαρώνης, μηχανολόγος του Δήμου, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

15. Φρόσω Φούφλια, πολιτικός μηχανικός του Δήμου, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

16. Αγγελική Ταλέβη, αρχιτέκτονας του Δήμου, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

17. Γιώργος Καλοκέντης, υπάλληλος του Δήμου - Τουριστικά, συζήτηση 22-28 
Αυγούστου 

18. Γιώργος Μουτσάτσος, υπάλληλος του Δήμου - Πολιτιστικά, συζήτηση 22-28 
Αυγούστου 

19. Ράνια Πετρά-Κορναράκη, υπάλληλος του Δήμου - Κοινωνικά, συζήτηση 22-28 
Αυγούστου 

20. Ηλίας Μεσίνας, αρχιτέκτονας, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 
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21. Γιώργος Μπόγρης, εκδότης Αιγινέας, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

22. Υπάλληλος τοπικής ΔΕΗ, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

23. Υπάλληλος Δασονομίου, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

24. Γεωπόνος ΕΚΠΑΖ, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 

25. Υπάλληλος ΚΤΕΛ Αίγινας, συζήτηση 22-28 Αυγούστου 
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1  Παράρτημα:  

5.1 Φωτογραφίες από την Αίγινα 

 

 
Εικόνα 15: Ο καλοδιατηρημένος ναός της Αφαίας 

 

 
Εικόνα 16: Ογκώδεις ξενοδοχιακές μονάδες στην Αγ, Μαρίνα 

 

 50



Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου  ΑΙΓΙΝΑ 

 
Εικόνα 17: Ο πύργος του Μάρκελλου 

 
 
 

 
Εικόνα 18: Μονή Αγίου Νεκταρίου 
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Εικόνα 19: Στενά στην πόλη της Αίγινας 

 
 
 
 

 
Εικόνα 20: Παραλιακός δρόμος Αίγινας 
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Εικόνα 21: Ακτή του νησιού 
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5.2 Η καλλιέργεια της φιστικιάς 

 

5.2.1 Καλλιέργεια  

 
Ένας σπάνιος συνδυασμός ικανού αριθμού παραγόντων δίνουν στο φιστίκι της Αίγινας τα 

ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που το έχουν καταστήσει διάσημο. Η πρώτη θέση θα 

πρέπει να αναζητηθεί στο ξηροθερμικό περιβάλλον του νησιού (συγγενές καταγωγής) και στη 

γειτνίαση της θάλασσας. Το μικρό – σχετικά με άλλες περιοχές - μέγεθος των δένδρων, η μικρή 

ετήσια βλάστηση, η μικρή – σχετικά – παραγωγή, το ικανοποιητικό θερμικό άθροισμα Ιουλίου 

– Αυγούστου (ωρίμανση), το μικρό ποσοστό σχετικής υγρασίας ακόμα και τη νύχτα είναι 

βασικές παράμετροι για την αποτίμηση της ποιότητας του ώριμου καρπού. 

Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών με την περιορισμένη άρδευση κλίνει σαφώς τις 

ορμονικές υπηρεσίες του δένδρου υπέρ της καρποφορίας. Σε άλλες περιοχές θεωρείται 

ικανοποιητική ετήσια βλάστηση άνω των 50 εκατοστών (στην Αίγινα είναι ικανοποιητική των 

10 εκατοστών), εμφανίζεται συχνά δεύτερη βλάστηση, χρειάζονται ακόμα και χλωρά 

κλαδέματα για την εξασθένηση του ανταγωνισμού του επάκριου με το σπέρμα. Αντίθετα, στην 

Αίγινα αρχίζει νωρίτερα η ανάπτυξη του σπέρματος, ώστε μέχρι την συγκομιδή να γίνεται 

επαρκής αποθήκευση αποθησαυρωτικών ουσιών. 

Σοβαρός παράγοντας που επίσης συντελεί στην ανωτερότητα των οργανοληπτικών ιδιοτήτων 

είναι η ημιξηρική καλλιέργεια, η οποία σε συνδυασμό με το ξηροθερμικό περιβάλλον 

δημιουργεί – αντί να υποβαθμίζει – ένα πραγματικά ευγενές προϊόν. Η συγκυρία είναι 

πραγματικά ευτυχής όσο και σπάνια, ίσως μόνοι με την καλλιέργεια της ντομάτας στην 

Σαντορίνη μπορεί να συγκριθεί. Παρόμοιες συνθήκες καλλιέργειας εκτός Αίγινας έχουν 

καταλήξει σε τραγικά αποτελέσματα (νησιά Αιγαίου, με προϊόν άνοστο, λίσβο), μικρού 

μεγέθους και κλειστού άνω του 50%. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει σοβαρή συσχέτιση 

μεταξύ ποιότητας του προϊόντος και του ποσοστού κλειστού. 

Το σχετικά άγονο έδαφος, η περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και η σχετική αλατότητα του 

νερού της άρδευσης συνδυάζονται με τους προηγούμενους παράγοντες στην επίτευξη του 

τελικού στόχου. Γόνιμο και λιπαινόμενο έδαφος, σε συνδυασμό με επαρκή άρδευση έχουν 

οδηγήσει σε εντυπωσιακές εσοδείες εμπορικότατου μεγέθους καρπών αλλά μικρότερου 

ποσοστού σε ξηρά ουσία και αιθέρια έλαια δηλαδή κατωτέρων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. 

Το ξηροθερμικό περιβάλλον, η γειτνίαση της θάλασσας, η χαμηλή σχετικά υγρασία, η μικρή 
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παραγωγικότητα της ημιξηρικής καλλιέργειας στα ασβεστολιθικά κυρίως εδάφη δίνουν προϊόν 

λίγο μικρότερου μεγέθους αλλά πλούσιο σε αποθησαυριστικές ουσίες και άλατα. Η ξήρανση 

του προϊόντος αυτού με φυσικό τρόπο επαυξάνει εντυπωσιακά τη διαφορά των 

οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Είναι κοινός τόπος ότι η αποξήρανση καρπών με μεγάλη 

περιεκτικότητα σε υγρασία δίνει προϊόντα κατώτερης ποιότητας. Πολύ περισσότερο μάλιστα, 

αν συγκριθεί με την πλειονότητα των άλλων περιοχών καλλιέργειας, όπου η καθυστερημένη 

ωρίμανση και οι καιρικές συνθήκες οδηγούν σχεδόν όλη την ποσότητα που παράγεται στη 

βεβιασμένη ξήρανση του φιστικιού σε θερμικά ξηραντήρια, με βέβαιη τη φυσικοχημική 

αλλοίωση του ξηρού προϊόντος. 

 

5.2.2 Συνεταιρισμός φιστικοπαραγωγών 

 
Το 1971 το 70% του ακαθάριστου γεωργικού εισοδήματος προερχόταν από την καλλιέργεια της 

φιστικιάς. Τη δεκαετία του ’70 η καλλιέργεια της φιστικιάς ήταν στην πλήρη της ανάπτυξη. Η 

οικονομική ευφορία συντέλεσε στη διάδοση του φιστικιού σε ευρύτερα στρώματα του 

πληθυσμού πανελλαδικά. 

Η απογραφή του 1971 δίνει 3918 στρέμματα και το δελτίο απογραφής της ΕΣΥΕΑ το 1974 

δίνει 4200 στρέμματα. Στις αρχές της δεκαετίας το 35% των δένδρων φιστικιάς βρισκόταν στην 

Αίγινα. Στη δεκαετία του ’60 αρχίζει η δενδροφύτευση της φιστικιάς στα Μέγαρα ενώ στα τέλη 

της δεκαετίας στη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Με μελέτες στην πορεία αποδείχθηκε ότι η 

καλλιέργεια της φιστικιάς σε άλλα μέρη της Ελλάδας είχε σχεδόν τα ίδια ακαθάριστα έσοδα 

ανά έτος, ήταν όμως πιο συμφέρουσα απ’ότι στην Αίγινα λόγω μικρότερου κόστους 

παραγωγής. 

Τα δεδομένα αυτά εξηγούν τη διάδοση της φιστικιάς σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Όταν η 

παραγωγή μεγάλωσε και η προσφορά ξεπέρασε τη ζήτηση, φυσικό ήταν να προτιμάται το 

φιστικί άλλων περιοχών που προσφερόταν σε μικρότερη τιμή. Οι παραγωγοί άλλων περιοχών 

όχι μόνο απολάμβαναν ικανοποιητικό κέρδος αλλά είχαν και μεγαλύτερη ελαστικότητα στη 

διαμόρφωση της τελικής τιμής αφού είχαν μικρότερο κόστος παραγωγής. 

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν το 1979 τον Συνεταιρισμό να δημιουργήσει τον κλάδο των 

φιστικοπαραγωγών για τη συγκέντρωση και εμπορία του φιστικιού. Η επεξεργασία και 

τυποποίηση του προϊόντος σε συσκευασμένο και το πέρασμα από την εμπορία άψητου νωπού 

φιστικιού στο επώνυμο προϊόν είχαν αποτελέσματα. Πλέον οι παραγωγοί δεν ήταν άμοιροι των 

διαθέσεων των ντόπιων εμπόρων οι οποίοι άνοιγαν την τιμή κάθε Σεπτέμβριο με μια μέση τιμή 

που προσδιοριζόταν από τον όγκο της ντόπιας παραγωγής, από την προσφορά του προϊόντος 
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και από τον όγκο της παραγωγής και την τιμή του φιστικιού γειτονικών περιοχών, απ'όπου οι 

έμποροι παίρνουν είτε για να σπάσουν την τιμή είτε για να το βαφτίσουν «Αιγινήτικο». 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 το φιστίκι Αιγίνης έφτανε στην αγορά της πρωτεύουσας 

και των μεγάλων πόλεων μέσω λίγων ντόπιων εμπόρων, που συγκέντρωναν το φιστίκι και το 

μεταπωλούσαν σε εμπόρους της Αθήνας, οι οποίοι με τη σειρά τους το διέθεταν στους 

καταναλωτές είτε σε μικρότερους εμπόρους. 

Ο συνεταιρισμός μπόρεσε να δημιουργήσει ένα εμπορικό κύκλωμα που ξεκινούσε από 

αξιόπιστα σημεία πωλήσεων όπως μεγάλες αλυσίδες Super Market – Duty Free Shops και 

κατέληγε σε δίκτυα διανομών μέσο αντιπροσώπων ώστε να καταλάβει ευρύτερο γεωγραφικό 

τομέα πωλήσεων. 

Σταθμός για την πορεία του φιστικιού ήταν η ένταξή του, το 1994 στα προϊόντα 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Η ένταξη έγινε κατ’εφαρμογή του Π.Δ. 81/19-3-93, 

ύστερα από την αίτηση που κατέθεσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αίγινας. Το Υπουργείο 

Γεωργίας με την 317708/ΦΕΚ18/14.01.94 απόφαση  ενέκρινε την αναγνώριση του προϊόντος 

και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΕΚ 1263/96. 

Η αναγνώριση του προϊόντος ήταν μια ενδεδειγμένη απόφαση της ΕΕ για την προστασία του 

αφού αυτό το έπλητταν ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού. Αφού άρχισαν να αφθονούν 

βιοτεχνίες –και εντός του νησιού- που συσκεύαζαν φιστίκια άλλων περιοχών της Ελλάδας ως 

«φιστίκι Αιγίνης» ή «φιστίκι τ. Αιγίνης» ή αγόραζαν μια μικρή ποσότητα από την Αίγινα και το 

αναμείγνυαν με άλλα κελυφωτά φιστίκια. 

Το ότι το προϊόν είναι τυπικό της περιοχής δεν αποδεικνύεται μόνον από την πανελλήνια φήμη 

του και την σύνδεση του ονόματός του με την Αίγινα, ασχέτως τόπου παραγωγής, αλλά και από 

το γεγονός ότι αποτελεί τη μόνη δυναμική καλλιέργεια του νησιού, καταλαμβάνοντας το 

μέγιστο μέρος των συστηματικά καλλιεργούμενων εδαφών. Καθώς η διάδοση της ποικιλίας 

φιστικιάς «Αιγινήτικη» είναι πανελλήνια, η διαφορά είναι καθαρά στα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Η διαφορά των οργανοληπτικών ιδιοτήτων είναι παρόμοια με την διαφορά 

των οίνων που προκύπτουν από την ίδια ποικιλία αμπελιού, αλλά λόγω διαφοράς 

περιβάλλοντος αποδίδουν τόσο κοινά κρασιά όσο και οίνους ονομασίας προέλευσης. 

Η αίτηση για την αναγνώριση ενός προϊόντος ως ΠΟΠ πρέπει να περιέχει τις λεγόμενες 

κοινωνικές συνιστώσες, λόγους πέραν ιδιαίτερης αξίας ενός τοπικού προϊόντος. Οι λόγοι αυτοί 

περιγράφονται ως εξής : η γειτνίαση της πρωτεύουσας, το άριστο κλίμα, ο τουρισμός, η 

παραθεριστική κατοικία και η καλλιέργεια της φιστικιάς έχουν συγκρατήσει τον πληθυσμό και 

έτσι στην Αίγινα δεν παρατηρείται η τάση ερήμωσης της επαρχίας, όπως αποδεικνύουν και οι 

απογραφές της ΕΣΥΕΑ. Σημαντικό είναι ότι, παρά την ανάπτυξη του τουρισμού, του εμπορίου 
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και των υπηρεσιών, ικανή μερίδα του πληθυσμού ασχολείται με την γεωργία, κυρίως με τη 

φιστικιά. Η συγκράτηση μέρους του πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα είναι πολιτική εθνικής 

σημασίας, αλλά ειδικά για την Αίγινα προσλαμβάνει χαρακτήρα επιβίωσης της μορφής που έχει 

σήμερα. 
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