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Περίληψη 
Οι αποφάσεις χωροθέτησης Δηµοσίων Υπηρεσιών ήταν ανέκαθεν µεταξύ της 

επίτευξης  πολλαπλών και συχνά αντικρουόµενων στόχων όπως π.χ. βέλτιστη 

εξυπηρέτηση πολιτών και ταυτόχρονα η εγγύτητα στη κεντρική διοίκηση για 

πρακτικούς λόγους. Κατ’ αναλογία, από τα βυζαντινά χρόνια έως σήµερα οι θέσεις 

των Ναών της Εκκλησίας στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων ήταν σηµαντική και 

συχνά επηρέαζε ή ακόµα και διαµόρφωνε ένα µεγάλο εύρος άλλων χωρικών 

κατανοµών γύρω τους, όπως κατοικίες, υπηρεσίες, εµπορικές χρήσεις, χώρους 

ψυχαγωγίας-άθλησης και άλλες. Η χωροθέτηση του Ναού έχει άµεση επίδραση στην 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων διότι δεν καλύπτει απλώς το θρησκευτικό 

συναίσθηµα των ανθρώπων, αλλά συµµετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή. Η 

δηµιουργία ενοριών και ο καθορισµός των ορίων τους αποφασίζεται έως σήµερα από 

το Μητροπολιτικό Συµβούλιο µεf εµπειρικά χωρικά δεδοµένα, χωρίς την αξιοποίηση 

υπολογιστικών αλγορίθµων χωροθέτησης - κατανοµής και αντίστοιχα κριτηρίων 

βελτιστοποίησης. H παρούσα εργασία προσπαθεί να µελετήσει αυτή την επίδραση 

και τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της, χρησιµοποιώντας εξειδικευµένους 

αλγόριθµους και συγκεκριµένες παραµετροποιήσεις σε περιβάλλον Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) µέσα από τη συνδυαστική χωροθετική ανάλυση 

Εκκλησιών και Ενοριών µε κριτήρια την απόσταση, την προσβασιµότητα, το µέγεθος 
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του Ναού και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης.  Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 

είναι η βέλτιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής τόσο από 

άποψη προσβασιµότητας όσο και από τη διαθεσιµότητα των εφηµερίων που 

υπηρετούν στις συγκεκριµένες ενορίες. Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η Ιερά 

Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, που βρίσκεται στο δυτικό τµήµα του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.  

Λέξεις-κλειδιά: χωροθέτηση εκκλησιών-ενοριών, υποδείγµατα χωροθέτησης-κατανοµής, 

βελτιστοποίηση κατανοµής πληθυσµού. 

	  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χωροθέτηση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποτελεί ένα κρίσιµο ζήτηµα σε κάθε 

σχεδιασµό µε κέντρο τον άνθρωπο. Επειδή το ζήτηµα αφορά τον δηµόσιο τοµέα, ο 

χωροθετικός σχεδιασµός (locational planning) καλείται να επιλέξει τη βέλτιστη λύση 

µε γνώµονα πάντα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Άλλωστε, η σωστή 

χωροθέτηση των δηµόσιων υπηρεσιών και η επαρκής προσβασιµότητά τους από 

τους πολίτες αποτελεί έναν από τους βασικούς τοµείς του περιβάλλοντος, που 

καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου (van Kamp κ.ά., 2003). Ο χώρος 

επηρεάζει τον άνθρωπο µέσα από ένα πλήθος παραµέτρων, όπως η 

προσβασιµότητα στις δηµόσιες υπηρεσίες και κυριότερα στους τοµείς υπηρεσιών 

που σχετίζονται µε την υγεία, την πρόνοια, την αναψυχή, τη µετακίνηση και τους 

χώρους πρασίνου.  

Αντίθετα, η ελλιπής ή ανεπιτυχής χωροθέτηση των δηµόσιων υπηρεσιών 

συνεπάγεται πολλές φορές την αλλαγή των χρήσεων γης και των αξιών της, την 

ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα την αύξηση των κρατικών δαπανών 

για την κατασκευή υποδοµών στις νέες αυτές πολεοδοµικές ενότητες. Επίσης, 

έχουµε αύξηση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες και έλλειψη χώρων 

στάθµευσης. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης του πληθυσµού από τις δηµόσιες υπηρεσίες και πολλές φορές να 

προκαλούνται προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού (Ανδριανάκος και Φώτης, 

2004).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης 

όσον αφορά τη χωροθέτηση εκκλησιών και την κατανοµή κατοίκων ανά ενορία και 
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στη συνέχεια η δηµιουργία µεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση της συγκεκριµένης 

κατανοµής µε τη χρήση εξειδικευµένων αλγορίθµων και συγκεκριµένων 

παραµετροποιήσεων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) 

µέσα από τη συνδυαστική χωροθετική ανάλυση Εκκλησιών και Ενοριών. 

Η περιοχή που εξυπηρετείται από µια εκκλησία ονοµάζεται ενορία. Ο όρος ενορία, 

παραγόµενος εκ του επιθέτου «ἐνόριος», σηµαίνει ιστορικά τον εντός ορίων χώρο, 

µία καθορισµένη περιοχή ή τοπική περιφέρεια. Σήµερα ως ενορία χαρακτηρίζεται 

κυρίως η εκκλησιαστική περιφέρεια ενός ναού (ενοριακού), από τον οποίο αντλεί και 

αυτή το όνοµά της, όπως και το σύνολο των ορθοδόξων πιστών που κατοικούν στην 

ίδια περιφέρεια, συνέρχονται στις εκκλησιαστικές συνάξεις και τελούν τα µυστήρια 

τους (Μεταλληνός, 2010). Σύµφωνα µε τον κανονισµό 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α 1/5-1-1980), οι ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

Ελλάδος διακρίνονται στους εξής: 

• Ενοριακούς, στους οποίους υπάγονται και τα παρεκκλήσια ή εξωκκλήσια. 

• Προσκυνηµατικούς ή Ιδρυµατικούς. 

• Ιδιωτικούς. 

• Κοιµητηριακούς. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά µόνο στην πρώτη κατηγορία, τους 

ενοριακούς, οι οποίοι και είναι επιφορτισµένοι µε τη διακονία της ποιµαντικής των 

χριστιανών. Στον παραπάνω κανονισµό αναφέρεται ότι οι ενοριακοί Ιεροί Ναοί 

λογίζονται ως Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).  

Ο ελάχιστος πληθυσµός της κάθε ενορίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Μέγεθος πόλης (πληθυσµός) Αριθµός Οικογενειών Πληθυσµός 

>100.000 600 2400 

10.000 – 100.000 500 2000 

<10.000 300 1200 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ελάχιστος πληθυσµός για δηµιουργία ενορίας. 

Πηγή:  ΦΕΚ Α 1/5-1-1980 
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Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος  είναι χωρισµένη σε 82 Μητροπόλεις και κάθε 

Μητρόπολη σε ενορίες. Από το µέγεθος της ενορίας εξαρτάται ο αριθµός των 

εφηµερίων, αλλά και οι δυνατότητες εξυπηρέτησης της εκκλησίας.  

 Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε ως περιοχή εφαρµογής η Ιερά Μητρόπολη 

Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στη Θεσσαλονίκη, η οποία ιδρύθηκε µε το υπ’ 

αριθµ. 411/16.04.1974 Νοµοθετικό Διάταγµα της Ελληνικής Κυβέρνησης, αφού 

προηγήθηκε σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 

(Χάρτης 1).   

 

Χάρτης 1. Γεωγραφικά όρια Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, οι ενορίες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν 

στα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ έχουν επιφορτιστεί µε ένα µεγάλο φιλανθρωπικό 

έργο, όπως συσσίτια, κοινωνικά καταστήµατα ρούχων και τροφίµων, κοινωνικά 

ιατρεία και κοινωνικά φροντιστήρια. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η ισοκατανοµή των 

κατοίκων στις υπάρχουσες ενορίες θα συνέβαλε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ενοριτών, µειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος των εκκλησιών και δίνοντας 

τη δυνατότητα για αµεσότερη ανταπόκριση.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ήδη από το 1980 ο Επίσκοπος Αχελώου Ευθύµιος Στύλιος στη διδακτορική του 

διατριβή υποστήριζε ότι χρειάζεται ανασύνταξη της εκκλησιαστικής γεωγραφίας. Αυτή 

αρχίζει µε την αναδιοργάνωση ή τον σχεδιασµό των αστικών ενοριών (Planning-

Zoning) και ολοκληρώνεται µε τη σύσταση νέων γεωγραφικών δοµών που 

απαιτούνται για την ποιµαντική κάλυψη νέων αντίστοιχων δοµών του αστικού 

γεωγραφικού χώρου (Στύλιος, 1980). Ωστόσο, µέχρι σήµερα η συγκεκριµένη έρευνα 

δεν έχει προχωρήσει. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία, έχοντας υπόψη ότι στο εξωτερικό δεν υπάρχει 

οµοιογένεια ως προς το θρήσκευµα των κατοίκων, παρατηρείται ότι η κάθε κοινότητα 

διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην επιλογή του τόπου όπου θα χτιστεί µία εκκλησία. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τοποθεσίας είναι η γεωγραφική θέση 

των µελών της εκκλησίας που θα εξυπηρετούνται και η γεωγραφική κατανοµή των 

κατοικιών τους, καθώς και το σηµείο όπου βρίσκεται το κέντρο βάρους αυτών  των 

κατοικιών  (Claire, 1954). 

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται είναι α) οι οικονοµικοί, όπως οι 

εµπορικές περιοχές, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των κατοικιών τους, β) οι κοινωνικοί, όπως το θεολογικό, το επαγγελµατικό και το 

πολιτιστικό υπόβαθρο των κατοίκων. Η ηλικία, το µέγεθος, η καταγωγή των 

οικογενειών και οι µελλοντικές επεκτάσεις επηρεάζουν επίσης τη θέση της εκκλησίας, 

καθώς η εκκλησία οφείλει να λειτουργεί στη γειτονιά που δηµιουργείται, για να 

καλύψει την ψυχολογική και κοινωνική ανάγκη των κατοίκων (Claire, 1954). 

 Η τοποθεσία της εκκλησίας πρέπει να είναι στο κέντρο της κοινότητας. Οφείλει να 

είναι ορατή από όλους, για να τους υπενθυµίζει ότι είναι πάντοτε έτοιµη να τους 

υποστηρίξει  στις πνευµατικές τους ανάγκες. Παρατηρώντας τη χωροταξία των 

ελληνικών οικισµών, και ιδιαίτερα των παραδοσιακών, διαπιστώνουµε ότι η εκκλησία 

είναι χωροθετηµένη τις περισσότερες φορές στο κέντρο του οικισµού. 

Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας, ειδικά για τον ελληνικό χώρο, βρέθηκαν ελάχιστες 

µελέτες ειδικών που να κατανέµουν τον πληθυσµό µε αντικειµενικά κριτήρια και να 

αναλύουν τη χωροταξία των ενοριών και τη θέση των εκκλησιών. Επίσης δεν 

υπάρχουν επίσηµα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιµότητα των 
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θρησκευτικών χώρων, την προέλευση των επισκεπτών και τις αποστάσεις που 

διανύουν, τη χρονική περίοδο επίσκεψης, καθώς και τα ηλικιακά και µορφωτικά 

χαρακτηριστικά τους (Πολύζος, 2010). Μία σηµαντική µελέτη είναι αυτή του 

Επισκόπου Αχελώου Ευθυµίου Στύλιου (1980), ο οποίος αναφέρει ότι πρέπει να γίνει 

µία αναδιάρθρωση ή διευθέτηση των ορίων των ενοριών, µε την κατάτµηση των 

µεγάλων και τη συνένωση ή συγχώνευση των µικρών, µε στόχο τον 

πολλαπλασιασµό των τόπων λατρείας εντός του αστικού χώρου. 

Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι τα γεωγραφικά όρια των αστικών ενοριών δεν 

ανταποκρίνονται στο νέο πολεοδοµικό καθεστώς και είναι απαραίτητο να 

διευθετηθούν τα προβλήµατα. Ωστόσο, το έργο αυτό παρουσιάζει σοβαρές 

δυσχέρειες, ιδίως όταν η πόλη έχει ένα ιστορικό παρελθόν, ίχνη του οποίου 

διατηρούνται και στην εκκλησιαστική γεωγραφία της.  Βασικά κριτήρια του ορισµού 

των γεωγραφικών ορίων πρέπει να είναι αφενός η αποφυγή συγχύσεων σχετικά µε 

αυτά και αφετέρου ο  σεβασµός της έξης των ενοριτών. Ιδανικό θεωρείται το όριο 

που διέρχεται από σηµεία ισαπέχοντα από τα κέντρα λατρείας (Ηoutart, 1955). 

Έχει διαπιστωθεί ότι η επίδραση του Ναού αυξάνει ανάλογα µε την τοπική εγγύτητα 

του. Οι χριστιανοί µεταβαίνουν µε δυσκολία σε Ναό που βρίσκεται σε απόσταση 

µεγαλύτερη από 600m˙ η ιδανική απόσταση µετάβασης στο Ναό είναι 3 λεπτά 

πεζοπορίας (Στύλιος, 1980). Όσον αφορά τον πληθυσµό των ενοριών, στις αστικές 

περιοχές δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, αφού τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ δεν 

ταυτίζονται µε αυτά των ενοριών. Στην επαρχία όµως οι µικροί οικισµοί αποτελούν 

συνήθως και µία ενορία, οπότε έχουµε συγκρίσιµα στοιχεία. 

Από έναν θεωρητικό υπολογισµό µε τη χρήση διαγραµµάτων Veronoi για την 

περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ότι η θεωρητική αντιστοιχία πιστών 

ανά ναό παρουσιάζει διακυµάνσεις (από 286 έως 11535 κάτοικοι ανά ναό, µε 

αντίστοιχες µέσες αποστάσεις από το ναό 33 εώς 210 µέτρα αντίστοιχα) µε τυπική 

απόκλιση  45 µέτρα και  µέση απόσταση 100 µέτρα περίπου. Αντίστοιχα, για τον 

Εύοσµο η µέση απόσταση είναι 244 µέτρα και η τυπική απόκλιση 33 µέτρα 

(Κάγιαρης, 2010). Ωστόσο, τα παραπάνω νούµερα βασίζονται σε θεωρητικά µοντέλα 

υπολογισµού των αποστάσεων, και µάλιστα ευκλείδειων, που οδηγούν σε 

παραπλανητικά ποσοτικά συµπεράσµατα, διότι οι ευκλείδειες αποστάσεις (δηλ. 

ευθεία γραµµή µεταξύ κατοικίας και εκκλησίας) είναι κατά πολύ µικρότερες και κατά 
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περίπτωση διαφορετικές ακόµα και για γειτονικές κατοικίες, αν υπολογιστούν µε 

βάση το πραγµατικό δίκτυο πρόσβασης.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Στη γενική τους µορφή, τα προβλήµατα χωροθέτησης-κατανοµής πραγµατεύονται το 

εξής πρόβληµα: Με δεδοµένο ένα χωρικό σύστηµα ζήτησης, να χωροθετηθούν 

κέντρα εξυπηρέτησης (λειτουργίες) και να περιφερειοποιηθεί ο χώρος ως προς αυτά 

τα κέντρα (κατανοµή) κατά τον “καλύτερο δυνατό τρόπο” (Κουτσόπουλος, 1990). 

Όπου ο “καλύτερος δυνατός τρόπος” επιτυγχάνεται µέσω της βελτιστοποίησης 

κάποιας αντικειµενικής συνάρτησης, όπου µεγιστοποιείται το όφελος ή 

ελαχιστοποιείται η απώλεια από τη χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων κέντρων 

εξυπηρέτησης. Η µαθηµατική θεµελίωση των προβληµάτων χωροθέτησης-

κατανοµής έγινε από τον Fermat (1601-1655) και η πρώτη εφαρµογή τους από τον 

Weber (1909) για τη χωροθέτηση των καταστηµάτων και των αποθηκών µιας 

επιχείρησης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος µεταφοράς των 

προϊόντων της (Φώτης, 2009). 

Ένα από τα σηµαντικότερα κοινά χαρακτηριστικά των προβληµάτων χωροθέτησης 

είναι το σύνολο των µεταβλητών χάραξης πολιτικής που πρέπει να προσδιοριστούν 

κατά τη διάρκεια επίλυσής τους. Αν και είναι δύσκολος ο οµόφωνος προσδιορισµός 

ολόκληρου του φάσµατος αυτών των µεταβλητών, από τη σχετική βιβλιογραφία και 

τις µέχρι σήµερα εφαρµογές τους, φαίνεται ότι οι κυριότερες και σηµαντικότερες για 

τα προβλήµατα χωροθέτησης-κατανοµής είναι: 

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης 

• Ο αριθµός των κέντρων εξυπηρέτησης που πρέπει να υπάρχουν 

• Οι θέσεις των κέντρων εξυπηρέτησης 

• Η ζήτηση που θα καλύπτεται από κάθε κέντρο εξυπηρέτησης 

• Το µέγεθος του κάθε κέντρου εξυπηρέτησης 

 

Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΓΣΠ είναι πλέον αναγνωρισµένες σε πολλούς 

επιστηµονικούς τοµείς. Ιδιαίτερα στον χωροθετικό σχεδιασµό τα ΓΣΠ έχουν δώσει 

πολλές νέες δυνατότητες και επιλογές. Ο συνδυασµός πλούσιας βάσης 

περιγραφικών δεδοµένων  µε αντικείµενα πλήρως καθορισµένα ως προς τις χωρικές 
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τους ιδιότητες αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των ΓΣΠ που βρίσκει 

απήχηση στη χωροθέτηση λειτουργιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα µάλιστα είναι η 

δυνατότητα που παρέχουν σχετικά µε την «αναπαράσταση κάποιων απόψεων του 

“πραγµατικού” κόσµου µε ψηφιακά µέσα, παρέχοντας ένα περιβάλλον για υποβολή 

ερωτηµάτων και πειραµατισµό, όπου θα ήταν υψηλού χρηµατικού κόστους ή µη 

πρακτικό να πραγµατοποιηθεί» (Martin, 1991) 

Πραγµατικά, η δυνατότητα υποβολής ερωτηµάτων (queries), µέσῳ των οποίων 

ουσιαστικά επιλέγονται αντικείµενα βάσει κάποιων κριτηρίων, είναι προφανές πως, 

ειδικά για περιπτώσεις µε µεγάλο µέγεθος βάσης δεδοµένων, συµβάλλει καταλυτικά 

στη µείωση του χρόνου αναζήτησης στο πλαίσιο ενός ΓΣΠ. Επιπλέον, είναι δυνατόν 

να γίνουν και σύνθετες αναζητήσεις αντικειµένων σύµφωνα µε λογικές συναρτήσεις 

που συνδυάζουν περισσότερα του ενός κριτηρίων. Επίσης σηµαντική είναι η 

δυνατότητα που παρέχεται από τα ΓΣΠ για την τοποθέτηση λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων πάνω στο χάρτη µε τη µέθοδο της Γεωκωδικοποίησης (Geocoding). 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας παράγεται ένα ψηφιακό υπόβαθρο µε σηµεία, τα 

οποία απεικονίζουν τις γεωκωδικοποιηµένες λειτουργίες, παρέχοντας έτσι µία πλήρη 

εικόνα του χώρου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανάλυση της χωρικής κατανοµής των 

χριστιανών στις υπάρχουσες ενορίες και η εφαρµογή ενός νέου µοντέλου 

χωροθέτησης κατανοµής.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου προσδιορίστηκε αρχικά 

η περιοχή της µελέτης και το επίπεδο ανάλυσης και στη συνέχεια επιλέχθηκαν οι 

µεταβλητές (τα κριτήρια) που σχετίζονται µε το εν λόγῳ φαινόµενο καθώς και οι 

τεχνικές ανάλυσής του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτει και η τελική 

εφαρµογή των µεθόδων που σταθµίζουν και βαθµολογούν τις εκκλησίες ως σηµεία 

στον χώρο, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί τελικά η συγκριτική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων µε την πραγµατικότητα. 

Στο Διάγραµµα 1 παρουσιάζεται το µεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε για την 

επίτευξη των παραπάνω.   
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Παρατηρούµε πως η µεθοδολογία αποτελείται από τέσσερα(4)  βασικά σηµεία:  

(α) τον προσδιορισµό του προβλήµατος, (β) τον προσδιορισµό των µεταβλητών που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο και οι οποίες επιλέχθηκαν τόσο από τη βιβλιογραφική 

ανάλυση που προηγήθηκε, όσο και από τον κανονισµό της ελλαδικής Εκκλησίας, (γ) 

την περιγραφή και ανάλυση των µεταβλητών, η οποία σχετίζεται µε την οπτικοποίηση 

και τη στάθµιση των κριτηρίων και (δ) την εξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων 

έπειτα από την εφαρµογή των µεθόδων ανάλυσης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν κυρίως δύο πηγές, η ΕΛΣΤΑΤ και 

η  Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Από την πρώτη διατέθηκαν 

στοιχεία ψηφιοποιηµένα, αλλά µε κακή αντιστοιχία µεταξύ τους, ενώ στη δεύτερη δεν 

υπήρχε ψηφιοποιηµένο υλικό και κάποια στοιχεία έπρεπε να συλλεχθούν σε 

προσωπική επικοινωνία µε τον προϊστάµενο του κάθε Ναού.  

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν οι θέσεις των εκκλησιών και των παρεκκλησίων 

της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, µαζί µε τα γεωγραφικά 

όρια των υπαρχουσών ενοριών. Συγκεντρώθηκαν  στοιχεία για το εµβαδόν κάθε 

Ιερού Ναού, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου κάθε ενορίας, ο αριθµός των 

εφηµερίων που υπηρετούν και το µέγεθος της κοινωνικής δράσης. Από ορισµένες 

µόνο ενορίες συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των τελεσθέντων γάµων, 

βαπτίσεων καθώς και πιστοποιητικών αγαµίας που εκδόθηκαν τα έτη 1992 - 2012.  

Μεθοδολογικό 

Πλαίσιο Προσδιορισµός 
προβλήµατος 

Προσδιορισµός 
µεταβλητών 

Περιγραφή 
µεταβλητών 

Ανάλυση 
µεταβλητών 

Στόχος 

Κατηγορίες 
Μεταβλητών 

Συµπεράσµατα 

Οπτικοποίηση 
Στάθµιση κριτηρίων 

Location-allocation 

Διάγραµµα 1. Μεθοδολογικό Διάγραµµα. 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία. 
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Επίσης αναζητήθηκαν στοιχεία πληθυσµού ανά οικοδοµικό τετράγωνο. Η ΕΛΣΤΑΤ 

διέθεσε τέτοια στοιχεία, αλλά για την απογραφή του 2001, καθώς από την απογραφή 

του 2011 υπάρχει µόνον ο συγκεντρωτικός πληθυσµός ανά οικισµό. Από την ίδια 

υπηρεσία προµηθευτήκαµε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα των υπό εξέταση περιοχών. 

Αυτά περιέχουν πληροφορίες µεν για τα οικοδοµικά τετράγωνα, αλλά δεν µπορούν 

τα συνδεθούν άµεσα µε τα στοιχεία του πληθυσµού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα 

πρέπει να προηγηθεί διόρθωση των κωδικών της ΕΛΣΤΑΤ ανά οικοδοµικό 

τετράγωνο. 

Πιο συγκεκριµένα, τα χαρτογραφικά υπόβαθρα είχαν τους κωδικούς οικοδοµικού 

τετραγώνου της απογραφής του 2011, ενώ τα στατιστικά στοιχεία του πληθυσµού 

προέρχονταν από την απογραφή του 2001 µε τους παλαιούς κωδικούς για τα 

οικοδοµικά τετράγωνα. Στην Εικόνα 1 φαίνεται από δορυφορική φωτογραφία ο δήµος 

Ευόσµου.  Τα οικοδοµικά τετράγωνα µε µωβ περίγραµµα έχουν αντιστοίχιση µε τα 

αρχεία του πληθυσµού, ενώ αυτά µε το γαλάζιο, το µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης 

δεν έχουν καµία αντιστοιχία και έπρεπε αυτή να γίνει µε βάση τον πίνακα που δόθηκε 

και προσωπική εκτίµηση.  

 

Εικόνα 1. Οικοδοµικά τετράγωνα που δεν έχουν αντιστοιχία κωδικών ΕΛΣΤΑΤ. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2001, Κτηµατολόγιο ΑΕ, ιδία επεξεργασία. 
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Επίσης, δεν είχε γίνει και ο καταµερισµός των κατοίκων που απογράφηκαν άλλη 

ηµεροµηνία από εκείνη κατά την οποία πέρασε ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ από τις 

οικίες. Αυτό έγινε µε το πρόγραµµα Excel, αναλογικά στον πληθυσµό κάθε 

οικοδοµικού τετραγώνου για κάθε δήµο. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η επιλογή των µεταβλητών, άρα και των κριτηρίων της ανάλυσης, έγινε µε βάση τη 

σχετικότητά τους ως προς τη θέση που καταλαµβάνουν στον χώρο, τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά και το επίπεδο εξυπηρέτησης κάθε ενορίας. Τα κριτήρια που τελικά 

επιλέχθηκαν σχετίζονται µε τον χρόνο µετακίνησης, αφού η ακτίνα επιρροής στις 

περισσότερες µεταβλητές είναι η µετακίνηση από τις εκκλησίες πεζοπορώντας µε 

βάση το οδικό δίκτυο. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

• Ο αριθµός θέσεων των εκκλησιών και των παρεκκλησίων. 

•  Η πληθυσµιακή εξυπηρέτηση των ενοριών. 

• Το µέγεθος των ναών. 

• Ο αριθµός των εφηµερίων. 

• Η φιλανθρωπική και πνευµατική δραστηριότητα της κάθε ενορίας. 

Η εύρεση των κριτηρίων ανάλυσης έγινε µέσα από την αναζήτηση των διαθέσιµων 

δηµογραφικών δεδοµένων στην ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και µε το διαδίκτυο σε πολλές 

περιπτώσεις, όπως αυτή που απαιτούσε την ακριβή θέση της κάθε εκκλησίας, 

στοιχείο πολύ σηµαντικό, καθώς σε αναλύσεις που σχετίζονται µε τον χρόνο 

µετακίνησης τα δεδοµένα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά και πιο 

κοντά στην πραγµατικότητα. Έτσι, οι µεταβλητές αυτές, καθώς και η ανάλυση που 

παρουσιάζεται παρακάτω, σχετίζονται τόσο µε τον χώρο όσο και µε τον χρόνο. 

Μετά την οπτικοποίηση και επιλογή των µεταβλητών-κριτηρίων που σχετίζονται µε 

την ανάλυση της θέσης των εκκλησιών στον χώρο, το επόµενο βήµα είναι ο 

προσδιορισµός των τεχνικών που, σύµφωνα µε τις µεταβλητές, µπορούν να 

οδηγήσουν σε ορθά συµπεράσµατα. Έτσι, µετά τη στάθµιση των κριτηρίων, 

εφαρµόστηκε η τεχνική της χωροθέτησης - κατανοµής για τους ενοριακούς Ναούς 

που υπάρχουν στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η ανάλυση αυτής 

της µορφής έγινε στις ενορίες που υφίστανται αυτή τη στιγµή, δίνοντας τιµές σε κάθε 
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µία και φτάνοντας τελικά σε µία αποτίµησή τους για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης  ως 

προς τα κριτήρια που επιλέχθηκαν. 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα της χωρικής ανάλυσης και ίσως και το πιο 

κρίσιµο για την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων είναι η στάθµιση των κριτηρίων που 

έχουν    επιλεγεί από τον µελετητή. Αυτό το βήµα είναι και το πιο κρίσιµο για την 

εφαρµογή της και είναι και ο κύριος λόγος που η χωρική ανάλυση δέχεται την έντονη 

αµφισβήτηση πολλών µελετητών. Το βήµα αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν µπορεί 

να είναι αµερόληπτο και έτσι οι επιλογές του εκάστοτε µελετητή µπορεί να 

αλλοιώσουν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της µελέτης.  

Η µόνη λύση για την αντιµετώπιση ή έστω µείωση των αρνητικών επιπτώσεων που 

µπορεί να επιφέρει µία λανθασµένη στάθµιση των µεταβλητών είναι η συνεχής 

δοκιµή των τιµών καθώς και η υποµονή και επιµονή του µελετητή πάνω σε αυτό το 

βήµα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που µπορεί να συντελέσει θετικά στην επίτευξη 

τής, όσο το δυνατόν, αντικειµενικότερης και ορθότερης στάθµισης των κριτηρίων είναι 

η εµπειρία του αποφασίζοντα σε τέτοιες µελέτες και εφαρµογές. Έτσι, σε αυτή την 

περίπτωση η στάθµιση των µεταβλητών έγινε µέσα από µία σειρά δοκιµών και 

προσπαθειών για την αντικειµενικότερη και ορθότερη εφαρµογή της.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΣΠ 

Σε αυτή τη φάση δηµιουργούνται τα απαραίτητα ψηφιακά υπόβαθρα πάνω στα οποία 

θα στηριχθεί το κύριο τµήµα της εφαρµογής. Αυτά είναι : α. οδικού δικτύου (γραµµική 

τοπολογία), β. οικοδοµικών τετραγώνων (πολυγωνική τοπολογία). Το υπόβαθρο του 

οδικού δικτύου είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της γεωκωδικοποίησης που 

τοποθετεί τις εκκλησίες στο υπόβαθρο βάσει των διευθύνσεων τους, αλλά και για την 

εύρεση της απόστασης στη διαδικασία χωροθέτησης κατανοµής.  

Η  βάση δεδοµένων του υποβάθρου του οδικού δικτύου πρέπει να περιέχει 

απαραιτήτως την ονοµασία της οδού και την αρίθµηση για όλα τα τόξα. Πιο 

συγκεκριµένα, σε κάθε τόξο αριθµείται η οδός στην αρχή και στο τέλος του, δεξιά και 

αριστερά. Παράλληλα µε τη γεωκωδικοποίηση, είναι πιθανόν να απαιτείται και η 

ψηφιοποίηση εκκλησιών των οποίων δεν είναι γνωστές οι ακριβείς διευθύνσεις και τα 

στοιχεία τους έχουν δοθεί είτε προφορικά είτε αποτυπωµένα σε χάρτη. Το οδικό 

δίκτυο παρουσιάζεται στον Χάρτη 2. 
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Όσον αφορά το υπόβαθρο των οικοδοµικών τετραγώνων, πρόκειται για τη βάση 

πάνω στην οποία γίνονται όλες οι διαδικασίες του βασικού τµήµατος της εφαρµογής. 

Είναι σηµαντική, διότι δίνει πληροφορίες για τον πληθυσµό και τα στοιχεία του 

οικοδοµικού τετραγώνου.  

Η δηµιουργία του ψηφιακού υπόβαθρου των ενοριών αποτέλεσε µία αρκετά 

χρονοβόρα διαδικασία, αφού κατά την διαδικασία ήταν αναγκαία και η καταγραφή του 

πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών της κάθε εκκλησίας. Ιδανικό θα ήταν αν 

είχαµε περισσότερες περιγραφικές πληροφορίες, όπως κατηγοριοποίηση πληθυσµού 

ανά ηλικία, θρήσκευµα και επάγγελµα. Η ψηφιοποίηση των ενοριών φαίνεται στον 

Χάρτη 3. 

Συµπερασµατικά λοιπόν διαφαίνεται πως πέραν και των άλλων κριτηρίων που 

παίζουν ρόλο στην ανάλυση του εκκλησιαστικού χάρτη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο 

χώρος είναι το σηµαντικότερο κριτήριο που λαµβάνει υπόψη η εν λόγῳ εργασία, 

 

Χάρτης 2. Οδικό δίκτυο περιοχής µελέτης. 
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Χάρτης 3. Υφιστάµενες ενορίες περιοχής µελέτης. 

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Το τελευταίο βήµα πριν από την αποτίµηση των συµπερασµάτων είναι η πρακτική 

εφαρµογή του µοντέλου χωροθέτησης-κατανοµής. Αυτή γίνεται αρχικά µε την 

επιλογή της ελαχιστοποίησης της διανυόµενης απόστασης. Ο αλγόριθµος που 

λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των εκκλησιών και τον πληθυσµό ανά οικοδοµικό 

τετράγωνο, κατανέµει τον πληθυσµό έτσι, ώστε να µειωθεί η διανυόµενη απόσταση 

κάθε κατοίκου από τον ενοριακό του Ναό. Τα οικοδοµικά τετράγωνα µετατράπηκαν 

σε ψηφιακά σηµεία στο κέντρο του κάθε πολυγώνου και αυτό αντιστοιχίστηκε στο 

πλησιέστερο οδικό δίκτυο. Γίνεται φανερό ότι όλες οι διαδροµές θα είναι δικτυακές και 

θα τρέχουν πάνω στο ψηφιοποιηµένο οδικό δίκτυο.  

Τα σενάρια, για τα οποία θα εφαρµοστεί το µοντέλο χωροθέτησης κατανοµής είναι τα 

παρακάτω: 

• Με ελάχιστη απόσταση. 

• Με ελάχιστη απόσταση, αλλά µε ακτίνα 600m. 

• Με δηµιουργία νέων ενοριών από την µετατροπή παρεκκλησίων σε ενορίες. 
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• Με τον ελάχιστο αριθµό εκκλησιών για ακτίνα 600m. 

• Με τον ελάχιστό αριθµό Εκκλησιών για 1000m. 

Μέσα από την εφαρµογή των τεχνικών ανάλυσης προκύπτει και το τελευταίο βήµα 

της εξαγωγής των συµπερασµάτων.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα  της εφαρµογής που 

προκύπτουν από τη χρήση του ArcGis 10. Ειδικότερα, εφαρµόστηκε το εργαλείο  OD 

Cost Matrix του ArcGis 10 και υπολογίστηκαν στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν 

την παρούσα κατάσταση. Αυτά είναι το πλήθος των οικοδοµικών τετραγώνων, η 

µέση απόσταση των οικοδοµικών τετραγώνων από την κάθε εκκλησία, η τυπική 

απόκλιση, το άθροισµα όλων των αποστάσεων και φυσικά ο πληθυσµός της κάθε 

ενορίας µε βάση την απογραφή του 2001. Η ταξινόµηση των ενοριών διαµορφώθηκε 

κατά φθίνουσα σειρά πληθυσµού. 

Για να εφαρµοστεί το εργαλείο χωροθέτησης - κατανοµής µετατράπηκαν τα 

οικοδοµικά τετράγωνα από πολυγωνικά σχήµατα σε σηµείακα και τοποθετήθηκαν 

στον κέντρο κάθε οικοδοµικού τετραγώνου. Αυτά τα σηµειακά στοιχεία πλέον 

ενώνονται µε το οδικό δίκτυο στην πλευρά που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτά. Η 

πρόσβαση στην Εκκλησία γίνεται µόνο µέσα από το οδικό δίκτυο και οι αποστάσεις 

που υπολογίζονται αντιστοιχούν σε διαδροµές που γίνονται πάνω σε οδικό δίκτυο.  

Κατόπιν εφαρµόστηκε το µοντέλο χωροθέτησης κατανοµής µε την επιλογή της 

ελάχιστης απόστασης από τα σηµεία εξυπηρέτησης (Facilities), που για τη 

συγκεκριµένη εργασία είναι οι 49 υπάρχουσες ενοριακές εκκλησίες, ενώ στα σηµεία 

ζήτησης (Demand) βάζουµε τα οικοδοµικά τετράγωνα µε βάρος τον πληθυσµό.  

 

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω εφαρµογής φαίνονται, για συγκεκριµένη ενορία της 

περιοχής µελέτης,  στο Χάρτη 4, ενώ τα νέα όρια της ενορίας φαίνονται στο Χάρτη 5. 

Στο Χάρτη 6 δίνονται οι διαφορές ανάµεσα στην υφιστάµενη κατάσταση και τη νέα 

κατανοµή.  
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Χάρτης 4. Οδικό δίκτυο περιοχής µελέτης. 

 

Χάρτης 5. Συγκριτικός χάρτης παλαιών και νέων ενοριών. 
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Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µία εφαρµογή της χωροθέτησης - κατανοµής µε 

βάση την ακτίνα κάλυψης και µε εφαρµογή της µέγιστης θεωρητικής απόστασης των 

600m από ενοριακό Ναό (Στύλιος, 1980).  

 
Χάρτης 6. Μη εξυπηρετούµενα οικοδοµικά τετράγωνα. 

 

Με κόκκινο χρώµα είναι τα οικοδοµικά τετράγωνα που δεν πληρούν τη παραπάνω 

συνθήκη. Συνολικά πρόκειται για 1571 οικοδοµικά τετράγωνα που αντιστοιχούν σε 

79.850 άτοµα. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών εξετάζεται το ενδεχόµενο να µετατραπούν 

τα συγκεκριµένα παρεκκλήσια σε ενοριακούς Ναούς. Έτσι εκτελέστηκε πάλι η 

εφαρµογή, αλλά µε 53 σηµεία εξυπηρέτησης και τα ίδια σηµεία ζήτησης. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στον Χάρτη 7. 
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Χάρτης 7. Δηµιουργία νέων ενοριών. 

Κατόπιν, πάλι µε το όριο των 600m, αλλά µε την επιλογή των ελάχιστων κέντρων 

(Minimize facilities) εξυπηρέτησης. Παρατηρούµε στον Χάρτη 8 ότι επιλέχθηκαν και οι 

49 Εκκλησίες.  

 
 Χάρτης 8. Δηµιουργία νέων ενοριών. 
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Στην συνέχεια εκτελέστηκε πάλι το ίδιο µοντέλο, αλλά µε ακτίνα 1000m· το 

αποτέλεσµα παρουσιάζεται στον Χάρτη 9 όπου µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα 

επιλέχθηκαν µόνο 42  εκκλησίες. 

 

Χάρτης 5. Δηµιουργία νέων ενοριών. 

Εποµένως, µε την εφαρµογή των µεθόδων και τεχνικών των ΓΣΠ και των θεµατικών 

χαρτών που δηµιουργήθηκαν διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραµµές οι Εκκλησίες είναι 

ορθά χωροθετηµένες και µε αρκετά καλή προσβασιµότητα από τους κατοίκους. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία δεν περιορίζεται στα νούµερα αλλά προτείνει µία νέα 

µεθοδολογία για τον  τρόπο χωροθέτησης – κατανοµής των ενοριών. Ωστόσο, 

παρατηρούνται και µεγάλες διαφορές ανάµεσά τους, τόσο σε πληθυσµό όσο και σε 

διανυόµενη απόσταση από τον Ενοριακό Ναό.  

Αρχικά διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο δήµων οι πληθυσµιακές µεταβολές από το 2001 

σε σχέση µε το 2011 έχουν µεγάλες διαφορές, καθώς σε ορισµένους δήµους υπάρχει 

τεράστια πληθυσµιακή αύξηση (όπως στην Ευκαρπία όπου η αύξηση φτάνει το 

116%) και σε άλλους µείωση (όπως στην Ξηροκρήνη όπου η πληθυσµιακή µείωση 

ανέρχεται στο 18%). 
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Με την νέα κατανοµή άλλαξαν αρκετά  τόσο τα γεωγραφικά όρια, όσο και ο 

πληθυσµός των ενοριών. Έτσι η συνολική διανυόµενη απόσταση από όλα τα 

οικοδοµικά τετράγωνα προς τις εκκλησίες µειώθηκε από 2.942.480,9m  σε 

2.717.242,6m, µία διαφορά 225.238,3m, όπως φαίνεται στο Γράφηµα 1. Επίσης η 

µέγιστη µέση απόσταση πριν την κατανοµή ήταν 1682,1m και µετά 1233,9m και 

φαίνεται στο Γράφηµα 2. Τέλος, παρατηρείται αρκετή µείωση στη συνολική 

διανυόµενη απόσταση, όχι όµως στις µέσες αποστάσεις. 

Στη συνέχεια σχολιάζονται ενδεικτικά κάποιες περιοχές: Με την υπάρχουσα 

κατάσταση µεγαλύτερη ενορία σε πληθυσµό είναι ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου στον 

Εύοσµο, ωστόσο µετά την εφαρµογή του χωροθέτησης - κατανοµής κατατάσσεται 

τέταρτη. Επίσης στη Σταυρούπολη η ενορία του Αγίου Ελευθερίου µειώνεται 

σηµαντικά και τη συγκεκριµένη περιοχή την παίρνει η Αγία Βαρβάρα που είναι 

κοντύτερα.  

 

 

Γράφηµα 1. Άθροισµα συνολικής διαδροµής πριν και µετά την κατανοµή. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

 



 21 

 

Γράφηµα 2. Μέγιστη µέση απόσταση πριν και µετά την κατανοµή. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

Σηµαντικές ανακατατάξεις υπάρχουν και στα όρια των ενοριών του Δήµου 

Αµπελοκήπων, όπου ο Άγιος Παντελεήµων µετά τη νέα κατανοµή τριπλασιάζεται σε 

πληθυσµό, αφού αποσπά οικοδοµικά τετράγωνα από τις ενορίες της Ζωοδόχου 

Πηγής και του Αγίου Νικολάου.  

Η αύξηση στην ενορία του Αγίου Παντελεήµονος είναι 180% σε σχέση µε τον 

προηγούµενο πληθυσµό (τα νέα όρια φαίνονται στο Χάρτη 5Δ  και τα αποτελέσµατα 

της µεθόδου χωροθέτησης κατανοµής στον Πίνακα 2).  

Από τον Πίνακα 2 δηµιουργούνται και τα αντίστοιχα Γραφήµατα 3 έως 6. Θα πρέπει 

να τονιστεί ότι το Εµβαδόν και κατά συνέπεια η χωρητικότητα του Αγίου 

Παντελεήµονος είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τις γειτονικές εκκλησίες.  

Οι παραπάνω διαφορές και η ελκυστικότητα της ενορίας του Αγίου Παντελεήµονος 

έναντι της Ζωοδόχου Πηγής επιβεβαιώνονται και στα Γραφήµατα 7 και 8, που 

παριστάνουν τον αριθµό των µυστηρίων την τελευταία εικοσαετία.  

Επίσης, η ενορία της Αναστάσεως του Κυρίου αυξάνεται αρκετά πληθυσµιακά (35%), 

αφού ενσωµατώνονται σε αυτήν οικοδοµικά τετράγωνα από την Ζωοδόχο Πηγή. 
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Πίνακας 2. Σύγκριση αποτελεσµάτων εφαρµογής Μοντέλου στο Δήµο Αµπελοκήπων. 

 Οικ. 

Τετρ. 

Σύνολο 

Απόστασης 

Μέση 

Απόσταση 

Μέγιστη 

Απόστασ

η 

Τυπική 

Απόκλιση 

Πληθυσµό

ς 

Ενορία Ι.Ν. Αγίου Παντελεήµονος Αµπελοκήπων 

Πριν 31 7722 249,1 506,9 103,2 6796 

Μετά 90 35612,0 395,7 898,3 172,4 19061 

Διαφορές 190% 361% 59% 77% 67% 180% 

Ενορία Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αµπελοκήπων 

Πριν 123 51015 414,8 904,3 242,0 22018 

Μετά 79 23845,4 301,8 901,3 207,3 11155 

Διαφορές -36% -53% -27% 0% -14% -49% 

Ενορία Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου Αµπελοκήπων 

Πριν 40 16826 420,7 901,3 275,5 6550 

Μετά 53 22713,7 428,6 901,3 254,6 10240 

Διαφορές 33% 35% 2% 0% -8% 56% 

Ενορία Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης 

Πριν 64 27285 426,3 849,9 190,7 10205 

Μετά 46 15120,9 328,7 549,2 112,8 7458 

Διαφορές -28% -45% -23% -35% -41% -27% 

Ενορία Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ξηροκρήνης 

Πριν 65 39407 606,3 1296,2 325,5 8739 

Μετά 46 17268,8 375,4 651,1 111,5 5704 

Διαφορές -29% -56% -38% -50% -66% -35% 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ  απογραφή 2001 & ιδίᾳ επεξεργασία. 
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Γράφηµα 3. Πληθυσµός  πριν και µετά την κατανοµή για τον Δήµο Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

 

 

Γράφηµα 4.  Μέγιστη διαδροµή  πριν και µετά την κατανοµή για τον Δήµο Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

Από τον πληθυσµό των ενοριών φαίνεται ότι οι οργανικές θέσεις των εφηµερίων που 

προκύπτουν µετά τη νέα κατανοµή είναι 55 σε σχέση µε τις 59 που ήταν πριν την 

εφαρµογή του µοντέλου χωροθέτησης κατανοµής. Αυτό συµβαίνει, διότι µε τη νέα 

κατανοµή µειώνεται ο πληθυσµός και µένουν µόνο δύο ενορίες, ο Άγιος Γεώργιος και 

ο Άγιος Παντελεήµων Αµπελοκήπων που δικαιολογούν και δεύτερη θέση εφηµερίου.  
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Γράφηµα 5. Μέση διαδροµή πριν και µετά την κατανοµή για τον Δήµο Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

 

 

Γράφηµα 6. Συνολικό µήκος διαδροµής πριν και µετά την κατανοµή για τον Δήµο Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ιδίᾳ επεξεργασία. 

Με την εφαρµογή του κριτηρίου των 600m παρουσιάζονται αρκετά οικοδοµικά 

τετράγωνα  να µην ανήκουν σε καµία ενορία. Οι περιοχές  αυτές χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν όσες βρίσκονται µέσα στον στενό πολεοδοµικό 

ιστό της πόλης, και στους δήµους Ευόσµου, Πολίχνης, Σταυρούπολης και στη 
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δεύτερη εκείνες των περιφερειακών δήµων, όπου η δόµηση δεν είναι µεγάλη, οπότε 

µπορεί και να δικαιολογηθεί αυτή η απόσταση.  

 

 

Γράφηµα 7. Γάµοι που τελέστηκαν από 1992-2012 στις Ενορίες Αγίου Παντελεήµονος και Ζωοδόχου 

Πηγής Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως. 

Το πρόβληµα διορθώνεται σε µικρό βαθµό, εάν µετατραπούν σε ενορίες και τα 4 

υπάρχοντα παρεκκλήσια, του Αγίου Αθανασίου στον Εύοσµο, του Αγίου Ανδρέα στο 

Κορδελιό, της Αγίας Κυριακής Μενεµένης και του Αγίου Δηµητρίου Πολίχνης. Από τα 

αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Ανδρέας µπορούν να 

λειτουργήσουν ως ενορίες, δεν συµβαίνει όµως το ίδιο µε τα παρεκκλήσια της Αγίας 

Κυριακής Μενεµένης και του Αγίου Δηµητρίου Πολίχνης, όπου οι αποστάσεις για 

πρόσβαση σε εκκλησία είναι κατά πολύ µειωµένες σε σχέση µε τις γειτονικές ωστόσο 

δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος πληθυσµός για την ίδρυση  ενορίας, αφού τα 

οικοδοµικά τετράγωνα που αντιστοιχίζονται είναι ελάχιστα.  

Με τη δηµιουργία της ενορίας του Αγίου Αθανασίου κατεβαίνει  σε πληθυσµό η 

ενορία του Ευαγγελισµού από την πρώτη θέση στη δωδέκατη. Μεγάλες διαφορές 

επιφέρει και η ίδρυση της ενορίας του Αγίου Ανδρέα στο Κορδελιό. Στη συνέχεια, 

έγιναν αρκετές δοκιµές για διάφορες αποστάσεις µε την επιλογή των ελαχίστων 

κέντρων εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µε ακτίνα 

600m, όπου επιλέγονται και οι 49 εκκλησίες, όταν όµως εφαρµόζεται το συγκεκριµένο 

εργαλείο για ακτίνα 1000m, τότε επιλέγονται 40 εκκλησίες. 
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Γράφηµα 8. Βαπτίσεις που τελέστηκαν από  1992-2012 στις Ενορίες Αγίου Παντελεήµονος και 

Ζωοδόχου Πηγής Αµπελοκήπων. 

Πηγή : Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως. 

 

Οι εκκλησίες που καταργούνται είναι ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Παρασκευή 

Ξηροκρήνης, η Ζωοδόχος Πηγή Αµπελοκήπων, ο Τίµιος Πρόδροµος Νεαπόλεως, ο 

Άγιος Κωνσταντίνος Ηλιουπόλεως, ο Άγιος Ραφαήλ Πολίχνης, οι Άγιοι Θεοδώροι 

Συκεών και ο Άγιος Σεραφείµ Ευκαρπίας.  Τα παραπάνω παρουσιάζονται  από τους 

Χάρτες 9 και 10. 

Η εργασία ήταν αφορµή, για να ψηφιοποιηθούν όλα τα δεδοµένα της Ιεράς 

Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, µε σκοπό να συνδεθούν και µε άλλες 

παραµέτρους, όπως αποστάσεις ή πληθυσµοί και  να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιµα 

για περαιτέρω έρευνα. Από την εξαγωγή των αποτελεσµάτων φάνηκε πολύ καθαρά 

µία ανισοκατανοµή του πληθυσµού στις υπάρχουσες ενορίες. Π.χ. στον Δήµο 

Αµπελοκήπων η ενορία της Ζωοδόχου Πηγής έχει τριπλάσιο πληθυσµό µε 

υπερτριπλάσια έκταση Ναού, και τα όρια της φτάνουν πολύ κοντά στην Εκκλησία του 

Αγίου Παντελεήµονος. Παρόµοια ανισοκατανοµή υπάρχει και στον Δήµο Ευόσµου µε 

τον Ναό του Ευαγγελισµού, χωρίς βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση να τίθεται 

θέµα µε το µέγεθος του Ναού, αφού στην περιοχή του Ευόσµου οι Ναοί έχουν 

περίπου το ίδιο µέγεθος. Επίσης διαπιστώθηκαν µεγάλες αποστάσεις που πρέπει να 
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διανύσει κάποιος, για να φτάσει στην ενορία του, όπως και το φαινόµενο να κατοικεί 

πολύ κοντά σε µία εκκλησία και να ανήκει σε άλλη ενορία αρκετά αποµακρυσµένη.  

Τέλος υπάρχουν περιοχές µε κατοίκους και δεν ανήκουν σε καµία ενορία. Βέβαια 

πρόκειται για µικρές περιοχές άνωθεν του περιφερειακού, οι οποίες δεν έχουν 

ενταχθεί ακόµη στο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης. Με τη νέα κατανοµή µοιράστηκαν 

στις κοντινότερες ενορίες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Από τη µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήσαµε διαπιστώνεται ότι υπήρχε για 

διαχειριση ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων, τα οποία έπρεπε να ψηφιοποιηθούν και 

να σταθµιστούν κατάλληλα, για να τρέξουν στην εφαρµογή. Ωστόσο, ο πληθυσµός 

που θα κατευθυνθεί σε µια εκκλησία δεν είναι εύκολα προβλέψιµος. Επιπλέον τα 

σενάρια που επιλέχθηκαν αφορούν τη συγκεκριµένη µητρόπολη στη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή. Μελλοντικά, µε το ίδιο µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 

της επιλογής κάποιων εκκλησιών και της συγχωνεύσεως των υπολοίπων. Μια άλλη 

µεθοδολογική προσέγγιση θα µπορούσε να σχετίζεται µε την ακόµα µεγαλύτερη 

αύξηση των ενοριών ή στη χρήση ανώτατου ορίου πληθυσµού για µια ενορία. Σε 

γενικές γραµµες η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε αγγίζει την 

εκκλησιαστική πραγµατικότητα της περιοχής και τα σύγχρονα µοντέλα χωροθέτησης 

- κατανοµής υπηρεσιών και ζήτησης. Σίγουρα η µεγαλύτερη έρευνα πάνω στον 

συγκεκριµένο τοµέα µπορεί να δώσει πολύ χρήσιµα αποτελέσµατα. 

Από την εφαρµογή και τη µελέτη περίπτωσης προκύπτει ότι µεγάλη σηµασία για το 

τελικό αποτέλεσµα έχει η ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για τους 

υπολογισµούς. Αν και ο κύριος στόχος της εργασίας ήταν να δηµιουργηθεί µια 

αξιόπιστη µεθοδολογική προσέγγιση του προβλήµατος, ιδιαίτερη βαρύτητα και 

χρόνος δόθηκε στη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων που να ανταποκρίνεται όσο το 

δυνατόν καλύτερα στην πραγµατικότητα (δεδοµένου του γνωστού προβλήµατος των 

διαθέσιµων δεδοµένων στην Ελλάδα από τις αντίστοιχες Εθνικές υπηρεσίες). Είναι 

προφανές ότι σε περίπτωση εφαρµογή της µεθοδολογίας από τις Αρχές για την 

πραγµατική επαναχάραξη των ορίων των ενοριών θα πρέπει να γίνει µια προσεκτική 

συλλογή επικαιροποιηµένων δεδοµένων της απογραφής του 2011, καθώς και 

όποιων αλλαγών υπάρχουν στο γεωµετρικό δίκτυο που χρησιµοποιήθηκε για την 

επίλυση. Η πιστοποίηση της διαδικασίας αυτής απαιτεί έµπειρους ερευνητές που 
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κατανοούν τη λειτουργία της θεωρίας και των αντίστοιχων λογισµικών χωροθέτησης 

– κατανοµής, για την ορθή αντιµετώπιση των προβληµάτων που τυχόν προκύψουν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Από την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων και τεχνικών και τη µελέτη των χαρτών 

διαπιστώνουµε ότι σε γενικές γραµµές οι Εκκλησίες είναι ορθά χωροθετηµένες και µε 

αρκετά καλή προσβασιµότητα από τους κατοίκους. 

Mε τη νέα κατανοµή οι πληθυσµιακές διαφορές µεταξύ των ενοριών 

οµαλοποιήθηκαν. Η συνολικά διανυόµενη απόσταση από όλα τα οικοδοµικά 

τετράγωνα προς της εκκλησίες  µειώθηκε, µέγεθος που είναι ιδαίτερα σηµαντικό αν 

συνδυαστεί µε το πλήθος των ανθρώπων που εξυπηρετούνται. Το ποτέλεσµα που 

επιβεβαιώνει τα  παραπάνω είναιη ελαχιστοποίηση της µεγαλύτερης µέσης 

απόστασης της εκκλησίας από οικοδοµικά τετράγωνα. Διαπιστώθηκε ότι µε την 

εφαρµογή του κριτηρίου των 600m αρκετά οικοδοµικά τετράγωνα  δεν εντάσσονται 

σε κάποια ενορία.  Το πρόβληµα διορθώνεται σε µικρό βαθµό, εάν µετατραπούν σε 

ενορίες τα τέσσερα (4) παρεκκλήσια που υπάρχουν, του Αγίου Αθανασίου στον 

Εύοσµο και Αγίου Ανδρέα στο Κορδελιό, της Αγίας Κυριακής Μενεµένης και του 

Αγίου Δηµητρίου Πολίχνης. Ωστόσο, µόνο ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Ανδρέας  

πληρούν τα πληθυσµιακά κριτήρια για ίδρυση ενορίας.  

Από τον πληθυσµό των ενοριών διαπιστώνουµε ότι οι οργανικές θέσεις των 

εφηµερίων που προκύπτουν µετά τη νέα κατανοµή είναι 55 σε σχέση µε τις 59 που 

ήταν πριν την εφαρµογή του µοντέλου χωροθέτησης κατανοµής. Αυτό συµβαίνει, 

διότι µε τη νέα κατανοµή µειώνεται ο πληθυσµός ανά ενορία. Με τη δυνατότητα 

επιλογής στο µοντέλο χωροθέτησης κατανοµής των ελάχιστων κέντρων σε ακτίνα 

600m επιλέγονται 49 εκκλησίες, δηλαδή όλες οι υφιστάµενες ενορίες. Το παραπάνω 

κριτήριο είναι σηµαντικό και επιβεβαιώνει τη σωστή χωροθέτηση των εκκλησιών. Αν 

εφαρµοστεί όµως για ακτίνα 1000m, τότε επιλέγονται µόνο 40 εκκλησίες. Αν και η 

απόσταση του ενός χιλιοµέτρου είναι αρκετά µεγάλη για να γίνεται πεζοπορώντας, 

ωστόσο το αποτέλεσµα δείχνει ενορίες που θα µπορούσαν να συγχωνευτούν µε 

κριτήριο µόνο την απόσταση.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η χωροθετική ανάλυση τόσο των εκκλησιών όσο και των ενοριών είναι ένας τοµέας 

πάνω στον οποίο ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και είναι κοµµάτι 
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της καθηµερινής ζωής των Ελλήνων και όχι µόνο. Γι΄αυτό η έρευνα θα µπορούσε να 

επεκταθεί και να έχει και πρακτικές εφαρµογές. Στις νέες περιοχές που εντάσσονται 

στο σχέδιο πόλης χωροθετούνται εκκλησίες. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

οριστούν τα όρια των νέων ενοριών µε µοντέλα χωροθέτησης - κατανοµής  µε 

θεωρητικούς πληθυσµούς που θα εξαχθούν από τους συντελεστές δόµησης των 

περιοχών.  

Η έρευνα µπορεί να προχωρήσει και στις ήδη υπάρχουσες µητροπόλεις και ενορίες 

ώστε να µελετηθούν και να βελτιστοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων 

των χριστιανών της Ελλάδος. Ενδιαφέροντα συµπεράσµατα και αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να βγουν από την εφαρµογή της µεθόδου στην Αθήνα . 

Σε µελλοντική έρευνα για την κατανοµή των πιστών σε ενορίες θα έπρεπε να 

υπολογιστούν και άλλες παράµετροι, όπως οι υψοµετρικές διαφορές, τα «µεγάλα 

φυσικά εµπόδια», όπως µεγάλοι δρόµοι, κοιµητήρια κ.ά. Επίσης να υπολογιστεί το 

οδικό δίκτυο και το πλάτος των πεζοδροµίων και αν σε κάποιες περιοχές έχουµε 

µεγάλες αποστάσεις µετάβασης, ακόµη και οι διαθέσιµοι χώροι στάθµευσης. 

Ενδιαφέρουσα µελέτη θα ήταν η σχετική µε την ελκυστικότητα της Εκκλησίας, σε 

σχέση µε άλλες χωρικές οντότητες της περιοχής, όπως πάρκα, χώροι αθλοπαιδιών, 

εµπορικά κέντρα ή εµπορικοί δρόµοι, καταστήµατα καφέ και εστίασης. Θα µπορούσε 

ακόµα να γίνει και χωροθετική µελέτη µε συνδυασµό δραστηριοτήτων για τους Ναούς  

π.χ. χωροθετική ανάλυση για την εγκατάσταση συσσιτίων, ώστε να είναι προσβάσιµα 

σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους  έχουν ανάγκη, και να µειωθεί το λειτουργικό κόστος, 

αφού το επιµερίζονται δύο ή τρεις ενορίες. Τα µοντέλα χωροθέτησης κατανοµής να 

επεξεργαστούν στατιστικά στοιχεία του 2011, που πλησιάζουν πολύ περισσότερο 

στη σηµερινή πραγµατικότητα, αφού ήδη υπάρχει η ψηφιοποίηση των υπολοίπων 

στοιχείων. Σε µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να µελετηθεί η δυνατότητα της 

συγχωνεύσεως κάποιων ενοριών, για παράδειγµα αν αυξηθεί το κριτήριο της 

απόστασης από τον ενοριακό Ναό. 

Μία µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να αφορά τη διανοµή  του πληθυσµού κάθε 

οικοδοµικού τετραγώνου στις τέσσερις άκρες του πολυγώνου που δηµιουργεί το 

οικοδοµικό τετράγωνο, οπότε να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια για την διανυόµενη 

απόσταση. Στοιχεία που θα βοηθούσαν σε καλύτερη κατανοµή των εκκλησιών, 

αποτελούν οι ηλικιακές κατηγορίες των κατοίκων, αφού η γνώση του ηλικιακού 
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προφίλ των ενοριτών θα οδηγούσε σε αποδοτικότερη κατανοµή και αρτιότερη 

οργάνωση των ενοριών. 
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