
ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ  ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Σ. 

ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

«ΜΤΡΙΓΧΡΤΥΔΙΑ ΝΑΞΟΤ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΑΤΡΟΤΛΑΚΗ  

ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΝΧΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  ΑΜ: 15228  

                                                                                                               ΑΗΓΑΛΔΧ 2018 



1 
 

                 



2 
 

                

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζρνιήο Σ.Δ.Η. Πεηξαηά θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2017 – 

2018.Θα ήζεια  λα επραξηζηήζσ  ηνλ θχξην επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

Γεκήηξε ηαπξνπιάθε γηα ηελ ζνθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 

ηνπ. Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Μαλψιε Μαλσιά πξψελ 

πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο Κνξψλνπ γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν. Σέινο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν βαζηθφηεξν ζεκέιην ηεο επηηπρίαο θάζε εγρεηξήκαηνο κίαο επηρείξεζεο ζε έλα 

ζπλερέο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ είλαη ε δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

απεηθνλίδεηαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί κία εηαηξεία ψζηε λα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Κάζε επηρείξεζε εθαξκφδνληαο ηελ 

ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο ζην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Όςηζηεο ζεκαζίαο  εξγαιείν γηα 

ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αλάιπζε SWOT, θαηά ηελ  νπνία 

αλαιχνληαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία κίαο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη πηζαλέο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Έλα αθφκε εξγαιείν εμίζνπ 

ζεκαληηθφ  γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν - πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην 

ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter ην φπνην βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα 

θαηαλφεζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ θχζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

θαζψο θαη ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα ζκπξηδσξπρεία 

Νάμνπ θαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζή κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο SWOT θαη  ην κνληέιν 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, ζα απνηειέζνπλ ην ππφδεηγκα εθαξκνγήο 

ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο ζηελ παξνχζαο εξγαζίαο.  
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      SUMMARY 

 

 

The basic foundation of the success of any venture in a constantly changing 

environment is the formation of a business strategy. Through the implementation of 

the business strategy it depicts the course followed by a company to enable it to 

achieve its objectives. Each company, by implementing the strategy, aims at 

achieving the competitive advantage that is achieved by the constant effort of the 

company to comply with the competitive environment in which it operates. The most 

important tool for strategic planning and analysis of the external and internal business 

environment is the SWOT analysis, which analyzes the strengths and weaknesses of a 

business as well as the potential opportunities and threats it faces. Another tool that is 

equally important for analyzing the micro-environment of the enterprise is the model 

of Porter's five forces, which helps the company to understand and evaluate the nature 

of its competitive environment and the structure of the industry in which it operates. 

The Naxos smithy mines and the strategic analysis using the SWOT analysis and 

Porter's five Force model will be the model for implementing strategic analysis in this 

paper. 

 

 

 

 

 

 

ΛΔΞΔΙ – ΚΛΔΙΓΙΑ: ηξαηεγηθή, ηξαηεγηθή Αλάιπζε, Αλάιπζε SWOT,  

Τπόδεηγκα ηωλ 5 Γπλάκεωλ ηνπ  Porter 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΓΧΓΗ 

Βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα κία επηρείξεζε ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ απνηειεί ε ζηξαηεγηθή. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο απεηθνλίδεηαη ε γεληθή 

πνξεία πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην φξακά ηνπ θαη  λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηνπ. Φπζηθά, ε επηηπρία δελ 

εμαζθαιίδεηαη κφλνλ απφ ηελ  ζηξαηεγηθή, ζπκβάιιεη φκσο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Κάζε επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ εθαξκφδνληαο ηελ ζηξαηεγηθή, επηηπγράλεη κέζσ αδηάθνπεο 

πξνζπάζεηαο λα ελαξκνληζηεί κε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο.  

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ πνπ δχλαηαη λα εθαξκφζεη κία επηρείξεζε 

επνκέλσο θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ λα πξνζαξκφδεηαη θπζηθά ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο.   

Αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα είδε ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο θαη  ε ζηξαηεγηθή ρακεινχ 

θφζηνπο. 

ρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ  ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ 

ζπλερή κεηαβιεηφηεηά θαηά ηελ νπνία θάζε επηρείξεζε θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί 

αλάινγα. Βαζηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ δηαξθή 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν ζπλερψο 

εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο, νη ηάζεηο δηεζλνπνηήζεηο ησλ αγνξψλ, ε επξεία δηάδνζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε  

απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ. 

Ζ αλάιπζε SWOT απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο  

θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

βάζε ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο θαη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη. 
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Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα αλαιχζνπκε ην κίθξν-πεξηβάιινλ κίαο 

επηρείξεζεο, απνηειεί ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, θαηά ην νπνίν 

κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε  ηε δπλεηηθή απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν, ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ,  ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ πξνκεζεπηψλ, ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

εθάζηνηε θιάδνπ θαζψο θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

Δπνκέλσο εθαξκφδνληαο ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ε αμηνιφγεζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θάζε επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά θαζψο θαη εθηηκάηαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχνπκε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο 

κπξηδσξπρεία Νάμνπ, ζηελ νπνία ζα  αλαιπζεί  ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή ε αλάιπζε απαξηίδεηαη απφ 

δχν κέξε: ην πξψην κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη  αλαθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Καη ην δεχηεξν κέξνο φπνπ  παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο 

ησλ κπξηδσξπρείσλ Νάμνπ γηα ηελ νπνία  γίλεηαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζή ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, θαζψο θαη ηα εξγαιεία 

ηεο αλάιπζεο SWOT. 

 

2
ν 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ:ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

2.1. Η Έλλνηα ηεο ηξαηεγηθήο 

Οπζηαζηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο θάζε επηρείξεζεο  πνπ ηίζεηαη ζε δξάζε ζην 

ζεκεξηλφ δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε 

δηαθνξά φζσλ αθνξά ηελ απνηπρία θαη ηελ επηηπρία γηα κία επηρείξεζε ζα κπνξνχζε 

λα είλαη δεκηνχξγεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαζψο ζα κπνξνχζε λα 

επηθέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα αθφκε θαη θάησ απφ δπζκελήο 

ζπλζήθεο. Γειαδή ε ζηξαηεγηθή ζπληζηά ηε γεληθή πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη έλαο 
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νξγαληζκφο ή επηρείξεζε γηα λα θηάζεη ζην ζεκείν λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απνζηνιή ηεο θαη λα εθπιεξψζεη ην φξακά ηεο.  

χκθσλα κε ηνλ Αξακπαηδή (2008) «Η επισειπημαηική ζηπαηηγική έσει έναν κύπιο 

ζηόσο: Την αύξηζη ηηρ κεπδοθοπίαρ ηηρ επισείπηζηρ. Κάθε επισείπηζη πποζπαθεί να 

ανηαγωνιζηεί επιηςσημένα, να βπει ζωζηούρ ζςνεπγάηερ, να πάπει ζωζηέρ αποθάζειρ 

και να κεπδίζει πεπιζζόηεποςρ πελάηερ. Πποζπαθεί να αςξήζει ηα κέπδη ηηρ. Ο ηπόπορ 

με ηον οποίο θα ηα καηαθέπει, έσει να κάνει με ηην ζηπαηηγική πος ππόκειηαι να 

ακολοςθήζει.» (http://epixeirein.gr/2008/12/13/ strategy-swot-analysis/). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Chandler, ε ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θχξησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κίαο επηρείξεζεο, ζηελ πηνζέηεζε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο δξάζεο θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ε επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ απαηηεί. (Παπαδάθεο, 1999). 

Δπνκέλσο, ε ζηξαηεγηθή ζπγθεληξψλεη θαη δίλεη έκθαζε  ζε ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία: 

1. ηνπο καθξνπξφζεζκνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, δειαδή ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ πνπ επηζπκεί ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ζε καθξνρξφλην νξίδνληα, π.ρ. 

επίπεδν πσιήζεσλ, ζέζε ζηελ αγνξά θιπ. 

2. ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο  νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: 

 ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε 

 ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ παξέρεη ζε θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο 

 ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

3. ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, δειαδή ζηνπο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

πξνζερείο πειάηεο επηιέγνπλ ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα θάζε  επηρείξεζεο έλαληη 

ησλ αληαγσληζηηθψλ. 

4. Σέινο, ζηε ινγηθή βάζε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη  ηε ζπιινγηζηηθή θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αλαιχνπλ πσο ζα νδεγεζεί ε 

επηρείξεζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ζηξαηεγηθή. Δπίζεο, εμεγεί θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

http://epixeirein.gr/2008/12/13/%20strategy-swot-analysis/


9 
 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηηο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο,  θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

2.2. Κύξηεο Θεωξίεο γηα ηελ ηξαηεγηθή 

Ζ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή απφ θάζε νξγαληζκφ ή επηρείξεζε ζπληζηά κία δηαξθή 

δηαδηθαζία ζπκκφξθσζήο ηεο κε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία πιενλεθηεκάησλ αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη επηζεηηθή κε ζηφρν ηελ  δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθφηεηαο ή ακπληηθή γηα λα δηαθπιάμεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θ.ν.θ. 

Παξφιν ησλ πνιπάξηζκσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ θάζε επηρείξεζε λα εθαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο, απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο.  

Α. ηξαηεγηθή Υακεινύ Κόζηνπο: Ζ ζηξαηεγηθή απηή αλαθέξεηαη  ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη φζν είλαη δπλαηφ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο 

ζηνλ θιάδν ηεο. Απηή ε ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο, ην νπνίν ζα θαζηζηά είηε ηελ πψιεζε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

ηεο αγνξάο φκσο κε κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε, είηε ηελ 

πψιεζε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο γηα ηελ 

επηρείξεζε. εκεηψλεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηελ ζπκπίεζε ηνπ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη φρη ε παξνρή νηθνλνκηθφηεξσλ αιιά 

ππνδεέζηεξσλ πξντφλησλ. 

Β. ηξαηεγηθή Δζηίαζεο: Ζ ζηξαηεγηθή απηή φηαλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζπλεπάγεηαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ζε έλα niche 

δειαδή ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζεκείν απηφ 

(niche) κπνξεί λα νξηνζεηείηαη είηε γεσγξαθηθά, είηε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή θάπνηα εηδηθή ρξήζε ηνπ πξντφληνο. ’ απηφ ην 

ηκήκα αγνξάο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (niche) κία επηρείξεζε κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ή ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο.  
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Γ. ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο: Κάζε επηρείξεζε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρεη ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα ή ηεο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Οη Δπηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ 

ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, κειεηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά θαη ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, νχηνο ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηη είλαη 

ζεκαληηθφ γηα εθείλνπο, δεκηνπξγψληαο πξντφληα πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, ηα νπνία ελ ηέιεη ζα πξέπεη λα ηνπο ειθχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα ηεο αγνξάο. Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο έρεη ζαλ ζηφρν 

λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνθηψληαο θπξίσο λένπο πειάηεο 

αιιά δηαηεξψληαο φκσο θαη ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ. Με 

ηελ  δηαθνξνπνίεζε ε επηρείξεζε απνθηά ηελ δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη λα πεηπραίλεη πςειφηεξα επίπεδα πσιήζεσλ, 

δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηινγήο 

ηνπ πξνο ηα δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο φπσο πεξηζζφηεξν αμηφπηζην πξντφλ, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο, αλψηεξν πνηνηηθά, κνλαδηθή αμία, πξνζθνξά δσξεάλ εμππεξέηεζεο κεηά 

ηελ πψιεζε θιπ. (Παπαδάθεο 1999) 

 

3ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.1. Δηζαγωγή ζην Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ 

ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα θάζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν επθαηξίεο φζν θαη απεηιέο. ηελ ζχγρξνλε επνρή, 

πεξηζζφηεξν απφ φπνηα άιιε ρξνληθή πεξίνδν, ζε φινπο ηνπο θιάδνπο νη 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 

Γειαδή ην πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ δηαθξίλεηαη: ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

απαξηίδεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο ρξεκαηνδφηεο κίαο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 
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ηεο. Αθφκε πεξηιακβάλεη θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ή ζπλεξγάδνληαη 

κε ηελ επηρείξεζε, ηξάπεδεο θαη νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

επεξεάδεηαη θαη ζπλαιιάζζεηαη ε επηρείξεζε. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ 

άιιε  απνηειεί ην γεληθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, ηνπ ππάξρνληνο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, ηερλνινγηθά ζηνηρεία, αιιά θαη θνηλσληθφ – πνιηηηζκηθά. (Καλειιφπνπινο, 

1990). 

 

3.2. Η ρέζε Μεηαμύ ηνπ Δπξύηεξνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηξαηεγηθήο κίαο 

Δπηρείξεζεο 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα λα είλαη επηηπρήο γηα κία επηρείξεζε απαηηεί ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηεο ζρεδηαδφκελεο ζηξαηεγηθήο ζηηο ζπλερήο 

κεηαβνιέο ηνπ κάθξν- πεξηβάιινληφο ηεο. Απηφ πξναπαηηεί ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ησλ ζεκείσλ πνπ ζπλδένπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο κε ην γεληθφηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα θπξηφηεξα απφ απηά ηα ζεκεία είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν κεηαβάιιεηαη απφ ηηο εμειίμεηο 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ 

αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο λέεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο θεξδίδνπλ ζήκεξα νινέλα θαη κεγαιχηεξε  ζέζε ζηα κεξίδηα  ηεο 

αγνξάο. 

 Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ  δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζε 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ επηρεηξήζεηο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην ηαρέσο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ γηα ζέκαηα δηαηξνθήο θαη 

πγείαο, ην νπνίν παξέρεη ηελ ψζεζε ζε εηαηξείεο κε αζιεηηθά είδε, αιιά 

ζπγρξφλσο ειαηηψλεη αξθεηά ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

γξήγνξνπ θαγεηνχ. 

 Σέινο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζπλαληάκε θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίνη πηζαλφηαηα λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε 
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ρψξα. ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο νη επηρεηξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

επάισηεο ζε νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο θξαδαζκνχο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απνδεδεηγκέλα Απνηειεζκαηηθέο 

ηξαηεγηθέο γηα κία ρψξα, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη εληειψο αθαηάιιειεο γηα 

θάπνηα άιιε ρψξα, δηφηη ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο,  νη νπνίεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα 

δελ είλαη ην ίδην ζεκαληηθέο (Καλειιφπνπινο, 1990). 

 

3.3. Αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο  ηεο  επηρείξεζεο: Η Αλάιπζε SWOT 

 

 Η αλάιπζε SWOT  

 

Δίλαη γεγνλφο, φηη δελ λνείηαη επηρείξεζε ε νπνία δελ θηηάρλεη θαη εθαξκφδεη έλα 

Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην.  

Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην είλαη έλα έγγξαθν πνπ βνεζά ηνλ επηρεηξεκαηία κηαο 

επηρείξεζεο  λα θάλεη θαηαγξαθή ησλ απνθξπζηαιισκέλσλ ηδεψλ ηνπ θαη λα ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αλεχξεζε θαη  εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηδεψλ απηψλ.  

Έλα νπζηψδεο θεθάιαην πνπ ζπλζέηεη ην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην είλαη ην Πιάλν 

Μάξθεηηλγθ ηνπ νπνίνπ βαζηθφ ζπζηαηηθφ είλαη ε αλάιπζε SWOT.  

Χο εξγαιείν, ε αλάιπζε SWOT δελ ζπληζηά κία πιήξε κειέηε ελφο εμεηαδφκελνπ 

ζέκαηνο είλαη φκσο έλα ρξήζηκν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν πνπ βνεζά ζηελ 

δηεξεχλεζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Σν αξθηηθφιεμν SWOT πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats πνπ κεηαθξαδφκελεο ζηα ειιεληθά αληηζηνηρνχλ ζηα : Δςναηά 

ζημεία, Αδύναηα ζημεία, Εςκαιπίερ, Απειλέρ.  

 

Ζ Αλάιπζε SWOT εμεηάδεη ηα Γπλαηά (Strengths) θαη Αδύλαηα ζεκεία 

(Weaknesses) κηαο επηρείξεζεο, ηηο Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη Απεηιέο (Threats) 

απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα 
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ηελ  αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ζθνπεχνληαο λα πάξνπλ 

απνθάζεηο ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηελ κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηνπο.  

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

θαηέρεη κία επηρείξεζε θαη ζπλεπψο αθνξά ην εζωηεξηθό ηεο πεξηβάιινλ.  

Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αθνξνχλ ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε  λα εληνπίζεη, θαη  λα πξνζαξκνζηεί ζε 

απηέο ή λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηα δηθά ηεο κέηξα , φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

  

Σα ΓΤΝΑΣΑ ζεκεία ζε κία επηρείξεζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Σν πιένλ αληαγσληζηηθφ πξντφλ / ππεξεζία. 

 Κάπνηα “εηδηθά” πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. 

 Καιή θήκε θαη πξντφληα κε επψλπκε δήηεζε (brand name).  

 Ζγέηεο ζε έλα επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο (niche market).  

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο νξγάλσζεο, ηεο επηρείξεζεο.  

 Οη δηαζέζηκνη πφξνη πνπ είλαη κνλαδηθνί ή έρνπλ ην κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά 

θφζηνο.  

 Ζ πγηήο νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε (ηακεηαθέο ξνέο, απμαλφκελνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη θεξδνθνξία, θιπ.).  

 σζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 Ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θαιή ζρέζε κε ηελ ηξάπεδα.  

 Όπαξμε παηέληαο ή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 Δθπαηδεπκέλνπο θαη έκπηζηνπο ππαιιήινπο.  

 Ζ γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 Ζ θαιή ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο.  

 

Σα ΑΓΤΝΑΣΑ ζεκεία ή ηα ζεκεία πνπ κεηνλεθηεί ε επηρείξεζή κπνξνχλ λα είλαη:  

 

 Ζ θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.  
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 Οη κηθξέο ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο θαη ε θαθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο.  

 Σν αλεπαξθέο θεθάιαην θίλεζεο 

 Αδπλακία είζπξαμεο νθεηιψλ απφ πειάηεο.  

 Με πηνζέηεζε πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ.  

 Σν κε εμεηδηθεπκέλν θαη αλεθπαίδεπην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο.  

 Πξνβιήκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο (π.ρ. ζηελ παξαγσγή, ζηελ πεξηνξηζκέλε 

γεσγξαθηθή θάιπςε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ζηελ πξνψζεζε, ζηελ 

ηηκνιφγεζε, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ γηα service & 

αληαιιαθηηθά,θηι)  

 

 

Οη Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο κίαο επηρείξεζεο εληνπίδνληαη κειεηψληαο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηίζεηαη ζε δξάζε ε επηρείξεζε. Δμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, 

ηερλνινγηθνί, θνηλσληθνί, λνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί.  

 

Οη ΔΤΚΑΙΡΙΔ ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Νέεο ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη (πρ. Δγλαηία Οδφο, Βηνηερληθέο Πεξηνρέο, 

θιπ.).  

 Οη επηδνηήζεηο απφ αλαπηπμηαθά Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (πρ. 

ΔΠΑ).  

 Ζ “αλάγθε” γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

 Οη αιιαγέο ζηηο ηάζεηο, ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Ζ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (π.ρ. κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ).  

 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ νη 

αληαγσληζηέο (λέα πιηθά, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο, έμππλα ζπζηήκαηα, θιπ.).  
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 Οη λένη ηξφπνη εχξεζεο θαη αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (πρ. 

amazon, e-shop, eBay, θιπ.). Οη λένη ηξφπνη δηθηχσζεο ησλ λέσλ (πρ. blogs, 

facebook, twiter,θιπ.). 

 

Δπίζεο, ελδηαθέξνπζεο επθαηξίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ: 

 

 Αιιαγέο ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο  

 Αιιαγέο ζε θνηλσληθά κνηίβα, πιεζπζκηαθά πξνθίι, αιιαγέο ηξφπνπ δσήο  

 Σνπηθά γεγνλφηα  

 

  

Οη ΚΙΝΓΤΝΟΙ (ή απεηιέο) πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Μηα Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε.  

 Μηα ελδερφκελε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.  

 Ζ αχμεζε ή ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο λέεο επθαηξίεο.  

 Ζ είζνδνο πνιιψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά.  

 Μηα ελδερφκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ έλαλ Πξνκεζεπηή.  

 Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο  

 Αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ήδε παξερφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο;  

 Αιιαγέο ζηε λνκνζεζία (πρ. αχμεζε θνξνινγίαο, επηπιένλ άδεηεο ή εγθξίζεηο 

γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο, θιπ.)  

 Οη Γηεζλέο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο (π.ρ ηξνκνθξαηία, αχμεζε 

πεηξειαίνπ, θιπ.).  

 Υξεκαηνδνηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, κηα ελδερφκελε αχμεζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ.  
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 Ζ κε θάιπςε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πειάηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ξεπζηφηεηα (πρ. αχμεζε αθάιππησλ επηηαγψλ, επηζθάιεηεο, θιπ.) (ΚΔΜΔΛ 

Υξπζηθφο, 2013) 

 

Αλάιπζε SWOT Πεγή: http://epixeirein.gr/wp-content/uploads/2009/07/SWOT-blog.jpg 

 

3.4.  Η Πξνζέγγηζε Σνπ Porter γηα ην Δηδηθό Πεξηβάιινλ ηεο Δπηρείξεζεο 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα θαηαιάβεη ηε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ ηεο θαη ηελ δπλακηθή ησλ  αγνξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν χςνο ηνπ αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Porter θαζνξίδεηαη 

απφ πέληε βαζηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο θαη επεξεάδνπλ  ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. 

Ο Porter ππνζηεξίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 



17 
 

ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε  θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ  έρεη ζαλ βαζηθφ ζθνπφ 

λα κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηελ  θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, έηζη ψζηε  λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά 

ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο.   

Σν κνληέιν ηνπ Porter νξίδεη πέληε δπλάκεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο νξγαληζκνχ ή κίαο επηρείξεζεο  ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά.  

Οη πέληε απηέο δπλάκεηο είλαη: 

1. Ζ δπλεηηθή απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ θιάδν 

2. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

3. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

4. Ζ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

5. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Κάζε επηρείξεζε ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη θαηαλνψληαο μερσξηζηά θάζε κία απφ 

απηέο ηηο πέληε δπλάκεηο ιακβάλεη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα επηηχρεη ζηνλ 

θιάδν ηεο εθφζνλ έρεη δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Ο Porter 

ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο απφ ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραληθήο νηθνλνκηθήο, αλέηξεςε  

ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζηξαηεγηθήο θαζψο κε ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ 

εηζήγαγε έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζπλερή ζεσξεηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζην λα δχλαηαη κία επηρείξεζε λα εθηηκήζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ  θαη ζην λα πεξηγξάςεη  ηελ δνκή ηνπ θιάδνπ. 

Σν ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter δελ αλαθέξεηαη ζε κία κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε αιιά ζε έλαλ νιφθιεξν θιάδν. Δπνκέλσο ε αλάιπζε απηή 

επηθεληξψλεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν πνπ εθηηκάηαη.  

Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο άηνκα ηθαλά λα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο πέληε δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

δνκή ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη θάζε επηρείξεζε θαζψο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηνπο θχζε. Δπνκέλσο φηαλ κία επηρείξεζε εθαξκφδεη ηηο αξρέο  θαη 

ηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter δχλαηαη λα θαηέρνπλ πιενλεθηηθή ζέζε 
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ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζην λα κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηηο επθαηξίεο 

θαη ηηο απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ππφδεηγκα ηνπ Porter είλαη νη εμήο: 

 Οη ηέιεηα αληαγσληζηηθέο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αληαγσληζκφ 

θαη ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ  

 Κάζε θιάδνο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δπλάκεσλ 

 Ζ ζπιινγηθή δχλακε ησλ πέληε δπλάκεσλ θαζνξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

θιάδνπ. 

 Ζ έληαζε αληαγσληζκνχ εμαξηάηαη απφ πέληε δπλάκεηο  

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ κηα ζέζε ζηνλ θιάδν, ηέηνηα πνπ λα 

ειαρηζηνπνηεί ηηο επηδξάζεηο ησλ πέληε απηψλ δπλάκεσλ (Porter, 1979). 
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Τπφδεηγκα ησλ 5 δπλάκεσλ Πεγή: 

https://i.pinimg.com/564x/5a/c9/3a/5ac93ae4a3d1f2b6b38cea2bba241ca9--greece-

management.jpg    

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΤΡΙΓΟΡΤΥΔΙΑ ΝΑΞΟΤ  

 

 

 

4.1.  Σα κπξηδωξπρεία Νάμνπ 

 

Ζ Νάμνο είλαη παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηε ζκχξηδα πνπ πεξηέρεη ζην ππέδαθφο ηεο 

θαη έρεη θαηαθιχζεη ηηο δηεζλείο αγνξέο ράξε ζηελ εμαίξεηε πνηφηεηά ηεο. Ζ 

ιεηαληηθή θαη ζηηιβσηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζκχξηδαο, νθείιεηαη ζηε κεγάιε 

ζθιεξφηεηα ησλ θξπζηάιισλ  θνξνπλδίνπ πνπ πεξηέρεη. ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ 

Αηγαίνπ ε ζκχξηδα ηεο Νάμνπ ππεξηεξεί ζε πνηφηεηα (αδξφθνθθε, θπξίσο γηα 

ιείαλζε) σο πξνο απηήλ ηεο Σνπξθίαο (ιεπηφθνθθε, θπξίσο γηα ζηίιβσζε) θαη σο 

πξνο απηήλ ησλ άιισλ Διιεληθψλ λήζσλ φπσο π.ρ. ηεο άκνπ, πνπ έρνπλ ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα  ζε θνξνχλδην. Σα ζκπξηδσξπρεία ζηε Νάμν ιεηηνχξγεζαλ απφ 

ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο έσο ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν. ήκεξα  ειάρηζηα νξπρεία ιεηηνπξγνχλ, γηα θνηλσληθνχο θαη κφλν 

ιφγνπο, παξάγνληαο πνιχ πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα  ζκχξηδαο ε νπνία δελ 

δηαηίζεηαη πιένλ παξά ειάρηζηα ζην εκπφξην. Ο πεξηνξηζκφο ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ην θιείζηκν ησλ πεξηζζφηεξσλ νξπρείσλ, νθείιεηαη ζην φηη ε 

θπζηθή ζκχξηδα έρεη επξέσο αληηθαηαζηαζεί απφ άιια ζθιεξά πιηθά φπσο 

αλζξαθνθνξνχλδην (carborundum), απφ ραιπβδνζκχξηδα (steel emery) θαη απφ 

ηερλεηφ θνξνχλδην. Απφ ην 1824 ηα ζκπξηδσξπρεία ηεο Νάμνπ ζεσξνχληαη 

θξαηηθή ηδηνθηεζία, ελψ κφλν νη θάηνηθνη ησλ ζκπξηδνθφξσλ πεξηνρψλ Κνξψλνπ, 

Απεηξάλζνπ, αιιά θαη ησλ νκφξσλ Κνηλνηήησλ θαδνχ, Μέζεο, Κεξακσηήο θαη 

Γαλαθνχ, θαηέρνπλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο εμφξπμεο ηεο ζκχξηδαο θαη 
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παξάδνζήο ηεο ζην Γεκφζην. ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ 500 πεξίπνπ εξγάηεο 

νξπρείσλ (ζκπξηδεξγάηεο), ππναπαζρνινχκελνη γηα ιίγνπο κφλν κήλεο ην ρξφλν. 

ήκεξα απφ πνιινχο θνξείο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα λα ζσζνχλ απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηα εγθαηαιεηκκέλα νξπρεία θαη ηα θαηάινηπα ηεο ηερλνινγηθήο 

πξνπνιεκηθήο βηνκεραλίαο θαη λα απνδνζνχλ ζην θνηλφ. Απφ απηά μερσξίδνπλ ν 

«ελαέξηνο» -έλα κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθφ έξγν θαη έλα απφ ηα ειάρηζηα 

ζσδφκελα ζήκεξα ζπζηήκαηα  ελαέξηνο κεηαθνξάο- νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηα ιηκεληθά έξγα, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ απνηεινχλ βηνκεραληθή-

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ απηνςία ησλ 

ρψξσλ ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Νάμν, απφ ηα αξραία θαηάινηπα 

έσο απηά ηεο λεφηεξεο βηνκεραληθήο πεξηφδνπ, φπσο ζηνέο νξπρείσλ, 

εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα θ.ά , πνπ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα. 

 

 

4.1.1.Ιζηνξηθό 

 

Ζ ιεηαληηθή θαη ζηηιβσηηθή ηθαλφηεηα ηεο ζκχξηδαο, «ζκπξίγιη» θαηά ηνπο ληφπηνπο,  

ήηαλ ήδε γλσζηέο απφ ηελ αξραηφηεηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο 

αλαθνξέο ηνπ Ζζίνδνπ (7
νο

 αηψλαο π.Υ.) θαη ηνπ Ζξφδνηνπ (5
νο

 αηψλαο π.Υ.).  

Σα ζκπξηδσξπρεία ζηε Νάμν ιεηηνχξγεζαλ ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, 

φπσο δείρλνπλ  δηάθνξεο αξραίεο ζηνέο θαη επξήκαηα. ην ινθίζθν Μάιηα κεηαμχ 

Κνξψλνπ θαη Λπψλα, ζχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο, ππάξρνπλ είζνδνη 

εγθαηαιεηκκέλσλ αξραίσλ ζηνψλ ζκπξηδσξπρείσλ. ην γεσκεηξηθφ λεθξνηαθείν ηνπ 

Σζηθαιαξηνχ ζηελ  Κεληξηθή Νάμν, έρνπλ βξεζεί ίρλε επεμεξγαζκέλσλ 

ζκπξηδφιηζσλ. Ναμία ζκχξηδα βξέζεθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο, φπσο π.ρ. 

ζηελ Κξήηε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη εθηφο απφ εμφξπμε θαη ηνπηθή δηάζεζε, γηλφηαλ 

θαη ζεκαληηθή εκπνξία ηεο ζκχξηδαο. 

- Ο ηζηνξηθφο Κσηζάθεο (2003) απφ ηνλ νπνίν θπξίσο πάξζεθαλ ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, βαζηδφκελνο ζε βπδαληηλέο θηινινγηθέο καξηπξίεο, αλαθέξεη φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ηεο ζκχξηδαο ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηνλ Μεζαίσλα. 

- Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Λαηηλνθξαηίαο (1207-1566), πνπ άξρηζε κε ηελ θαηάθηεζε 

ηεο Νάμνπ απφ ηνλ Δλεηφ επγελή Μάξθν αλνχδν, ηα θνηηάζκαηα ζκχξηδαο  
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ρ. 1: ηνπνγξαθηθφο ράξηεο Νάμνπ (1:200.000).
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ρ. 2: απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ ράξηε Νάμνπ (1:50.000).(εκεηψλεηαη ε γξακκή ηνπ 

ελαεξίνπ)
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(φπσο θαη φιεο νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ λεζηνχ) πεξηήιζαλ ζηελ θπξηαξ-

ρία ησλ Βελεηψλ. Έηζη, βάζεη ηνπ θενπδαξρηθνχ δηθαίνπ πνπ εθάξκνζαλ, νη ηνπη-

θνί αθέληεο Λαηίλνη λέκνληαλ ηε γε θαη θαξπσλφηαλ ηα έζνδα, ελψ νη απηφρζνλεο 

θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ κεηεηξάπεθαλ ζε δνπινπάξνηθνπο, εξγαδφκελνη ζηα νξπρεία 

ησλ θπξίσλ ηνπο ππφ πνιχ ζθιεξέο ζπλζήθεο. 

- Ζ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ηνπ Νεζηνχ (1566) δελ  κεηέβαιε θαη δηαηήξεζε επί δχν 

πεξίπνπ αηψλεο αθφκε ην ίδην θενπδαξρηθφ θαζεζηψο. Έηζη θαηά ηνλ 17
ν
 αηψλα ν 

έιεγρνο ησλ ζκπξηδνθφξσλ θνηηαζκάησλ πεξηήιζε ζηα ρέξηα θπξίσο λενθεξκέ-

λσλ απφ άιια λεζηά Λαηίλσλ νηθνγελεηψλ φπσο ησλ Barozzi, Sommaripa, 

Coronelli θιπ(πιεξνθνξίεο απφ Κσζηάθε 2002). 

- Σν 1736, κεηά απφ πνιινχο αγψλεο ησλ ληφπησλ ρσξηθψλ θαηά ηεο Λαηηληθήο 

εμνπζίαο θαη δηακαξηπξίεο πξνο ηελ Τςειή Πχιε γηα θαηάξγεζε ηνπ θενπδαξρη-

θνχ θαζεζηψηνο, απήιζε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο νξεηλήο Νάμνπ θαη 

ησλ Λαηίλσλ ηεο Υψξαο Νάμνπ, ε νπνία φκσο εθαξκφζζεθε κεηά απφ 44 ρξφληα. 

- Σν 1780 κε δηαηαγή ηνπ Γαδή Υαζάλ Σδεδάεξιε παζά νη ζκπξηδεξγάηεο- ρσξηθνί 

απειεπζεξψζεθαλ απφ ηελ εμνπζία ησλ θενπδαξρψλ θαη ε ζκχξηδα πεξηήιζε ζηα 

ρέξηα ησλ ηδίσλ ησλ θαηνίθσλ ησλ ζκπξηδνρσξηψλ, δειαδή ζηνλ έιεγρν ηνπ 

«Κνηλνχ ησλ Υσξηψλ». 

- Μέρξη ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ε ζκχξηδα επξηζθφκελε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ηνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξνπζίαζε κεγάιε άλζεζε ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα κε 

εμαγσγέο ζηελ κχξλε, ηε Μαζζαιία θαη ηε Βελεηία κε αγνξαζηέο Άγγινπο, 

Γάιινπο θαη Ηηαινχο εκπφξνπο. 

- Σν 1812 θαη γηα δψδεθα ρξφληα, ην δηθαίσκα εμφξπμεο, κεηαθνξάο θαη εμαγσγήο 

ηεο ζκχξηδαο αλαηέζεθε κε ελνίθην ζε ηδηψηε, ηνλ Υαηδή Βαζίιεην Λάζθαξε, ν 

νπνίνο θαηέβαιιε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ δχν ζκπξηδνρσξηψλ Απεηξάλζνπ θαη Βφ-

ζξσλ (ζεκεξηλήο Κνξψλνπ) αλάινγν αληίηηκν ελνηθίαζεο ησλ ζκπξηδσξπρείσλ. 

- Σν 1824 κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Νάμνπ απφ ηελ Οζσκαληθή θπξηαξρία, ην 

ππφ ζχζηαζε Διιεληθφ Κξάηνο, ελνηθίαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ην δηθαίσκα 

εμαγσγήο ηεο ζκχξηδαο, αθαηξψληαο πιένλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο δηάζεζήο ηεο. 

- Σν 1830 κε δηάηαγκα ηνπ θπβεξλήηε Η. Καπνδίζηξηα ηα ζκπξηδσξπρεία θξαηηθν-

πνηήζεθαλ θαη ην δηθαίσκα δηάζεζεο ηεο ζκχξηδαο παξαρσξήζεθε ζηελ  Δζληθή 

Σξάπεδα, ζηα πιαίζηα ηεο απαιινηξίσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθαλ 

κέρξη ηφηε ζην Σνπξθηθφ Γεκφζην (ελψ απηφ δελ αιήζεπε, αθνχ ηνλ έιεγρν ησλ 
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ζκπξηδσξπρείσλ είραλ σο ηφηε νη θάηνηθνη). Παξ’ φιεο ηηο αληηδξάζεηο θαη ηνπο 

δηθαζηηθνχο αγψλεο ησλ θαηνίθσλ γηα επαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψ-

ηνο, ην Διιεληθφ Γεκφζην παξέκεηλε ν κνλαδηθφο θχξηνο ησλ ζκπξηδσξπρείσλ. 

(Βιέπε δηάηαγκα ηνπ 1875 ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ). 

- ηα 1877 ςεθίζηεθε απφ ην Κξάηνο θαλνληζκφο «Πεξί ηεο ελ Νάμσ ππεξεζίαο 

ηεο κχξηδαο», ν νπνίνο ξχζκηδε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμφξπμε, ηε κεηαθνξά 

θαη ηε θφξησζε. Παξ’ φια ηα πξνβιήκαηα (θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πνιχκελε 

απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ην 1916), παξαηεξείηαη κία αθκή ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη δηάζεζεο ηεο ζκχξηδαο, θπξίσο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 

Δπξσπατθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. 

- Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ε κεγάιε δήηεζε ηεο ζκχξηδαο, πξνθά-

ιεζε ηελ εηζαγσγή ζην λεζί λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ κεηαιιεχκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηα-

ζθεπή ηνπ ελαεξίνπ ζηδεξνδξφκνπ «Εναέπιοο» γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζκχξηδαο 

απφ ηα νξπρεία ζην ιηκάλη εμαγσγήο ηεο, ηε Μνπηζνχλα. Ζ θαηαζθεπή δηήξθεζε 

απφ ην 1926 έσο ην 1929, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ «ελαεξίνπ» μεθίλεζε επίζεκα ην 

1930. Ζ παξαγφκελε ζκχξηδα ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηνπηθφ πξντφλ 

(αληηζηνηρψληαο ζην 80% ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο απφ εμαγσ-

γέο) κέρξη ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. 

- κσο ε εμάπισζε ηεο ηερλεηήο ζκχξηδαο (πνπ είρε ήδε αλαθαιπθζεί απφ ην 

1890) θαη ε νπνία θαηέθιπζε ηηο δηεζλείο αγνξέο, ην πςειφ θφζηνο εμφξπμεο ηεο 

Ναμίαο ζκχξηδαο, ηεο θαθήο θξαηηθήο δηαρείξηζεο, αιιά θαη ησλ πνιέκσλ πνπ 

αθνινχζεζαλ (π.ρ. Β΄ Παγθφζκηνο πφιεκνο, ηηαιηθή θαη γεξκαληθή θαηνρή 1941-

1944), νδήγεζε ζηελ   πησηηθή πνξεία ηνπ κεηαιιεχκαηνο. Ο «ελαέξηνο» ζηακά-

ηεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1985.  

-    ήκεξα ε εμφξπμε ηεο ζκχξηδαο γίλεηαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, θπξίσο 

γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, θαη δελ  αμηνπνηείηαη πιένλ απφ ηε ζχγρξνλε βηνκεραλία. 

Δξγάδνληαη πεξίπνπ 500 εξγάηεο νξπρείσλ απφ ηα 6(έμη) κπξηδνρψξηα ηεο 

νξεηλήο Νάμνπ, ππναπαζρνινχκελνη γηα ιίγνπο κφλν κήλεο ην ρξφλν (483 ήηαλ 

αζθαιηζκέλνη θαηά ην έηνο 2004 ήηνη 318 ζηα νξπρεία ηεο Κνξψλνπ θαη 165 ζηα 

νξπρεία ηεο Απεηξάλζνπ). 

- Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη δηάθνξνη θνξείο ησλ 

κπξηδνχρσλ Κνηλνηήησλ ηεο Νάμνπ(Κνξψλνπ θαη Απεξάζνπ), άξρηζαλ κία 
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ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ  πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ 

ησλ αξγνχλησλ ζκπξηδσξπρείσλ, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη.  

Ήδε απφ ην 1989 ηα αξγνχληα νξπρεία, ηα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο θαη 

θφξησζεο ζκχξηδαο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε ηελ 

Απφθαζε ΤΠ.ΠΟ/ΓΗ.ΛΑΠ/Η/2986/49087/08-11-89 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

869/2-11-89, σο «Ιζηνξηθόο ηόπνο θαη δηαηεξεηέν κλεκείν» 

Μάιηζηα κε κηα Πξνγξακκαηηθή πκθσλία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ πξηλ κεξηθά 

ρξφληα, εμνηθνλνκήζεθαλ ιίγα ρξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζσζηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηελ ηξαβνιαγθάδα θαη ηελ Μνπηζνχλα.     

 

 

 

ην ζθίηζν ηνπ δσγξάθνπ Κσλζηαληίλνπ Μαιέα «1927, κπξηδεξγάηεο Νάμνπ», 

απνηππψλνληαη θαζαξά νη ζθιεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θάησ απφ ηηο νπνίεο γηλφηαλ ε 

κεηαθνξά ηεο ζκχξηδαο θαηά ηελ πξνβηνκεραληθή πεξίνδν. 
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4.1.2. Ιδηνθηεζηαθό Καζεζηώο 

 

α.  Σν δηθαίσκα αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ζκχξηδαο Νάμνπ αλήθεη 

κφλν ζην Γεκφζην (άξζξν 143 Μ.Κ.210/1973). Ήδε απφ ην 1824 έσο ζήκεξα ηα 

ζκπξηδσξπρεία ηεο Νάμνπ ζεσξνχληαη θξαηηθή ηδηνθηεζία. Ζ δε ζρέζε ηνπ 

Κξάηνπο (εξγνδφηεο) κε ηνπο «ζκπξηδνξχθηεο» (εξγνιάβνη), είλαη κία ηδηψλπκνο 

ζρέζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Σάζζνπ Εεπγψιε. Οη θάηνηθνη 

ησλ ζκπξηδνθφξσλ ρσξηψλ Απεηξάλζνπ θαη Κνξψλνπ θαηέρνπλ ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ηεο εμφξπμεο ηεο ζκχξηδαο θαη παξάδνζήο ηεο ζην Γεκφζην έλαληη ελφο 

ζπκθσλεκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ (θαηά βάξνο θαη πνηφηεηα παξαγφκελεο 

ζκχξηδαο). Σν ζπκθσλεζέλ βάξνο αλέξρεηαη ζπλήζσο ζε 8.200 ηφλνπο ην ρξφλν. 

Πξφθεηηαη γηα κία ηδηφκνξθε «κίζζσζε έξγνπ» θαηά ηελ  νπνία ν εθκηζζσηήο 

(ζκπξηδεξγάηεο) ππνρξενχηαη φρη κφλν  λα παξάζρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία 

αιιά λα εμαζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη πξσηνβνπιία ηελ  έξεπλα θαη ηελ 

αλεχξεζε ηνπ θνηηάζκαηνο, ελψ ην κίζζσκα θαλνλίδεη κφλν ν έλαο 

ζπκβαιιφκελνο, ην Γεκφζην. 

β. Αλαθνξηθά κε ηελ θηηξηνθηεζία  θαη εδαθνθηεζία πιεξνθνξεζήθακε ηα  εμήο: 

-  ια ηα θηίζκαηα ζηε Μνπηζνχλα αλήθνπλ ζην Γεκφζην. Σα θηίζκαηα ζηελ 

Κφξσλν είλαη Γεκνηηθά θαη αλήθνπλ ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Κνξψλνπ ηνπ 

Γήκνπ Γξπκαιίαο. Γχν θηίζκαηα ζην Λπψλα ην ΒΚ25 (100η.κ.) γλσζηφ σο 

«Σαξζαλάο» θαη ην ΒΚ98 (3.000η.κ.) πνπ ζηεγάδνληαλ νη ππεξεζίεο ζκχξηδαο, 

πξφζθαηα παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία Κπθιάδσλ ζην Γήκν 

Γξπκαιίαο (ΚΔΓ Παξαρσξεηήξην, απφθαζε 17/14.07.2005/Δ.20). 

- Βάζεη ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ηεο Κνηλφηεηαο (θαηά πιεξνθνξία) ν ρψξνο γχξσ απφ ηα 

ζκπξηδσξπρεία Κνξψλνπ,πεξίπνπ 2.000 ζηξέκκαηα, ζε έλα ζχλνιν 10.200 

ζηξεκκάησλ, είλαη Γεκνηηθφο θαη αλήθεη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Κνξψλνπ ηνπ 

Γήκνπ Γξπκαιίαο. Ο αληίζηνηρνο ρψξνο ζηελ Απείξαλζν είλαη επίζεο Γεκνηηθφο θαη 

αλήθεη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Απεηξάλζνπ ηνπ Γήκνπ Γξπκαιίαο.   

 

 

 

4.1.3. Ννκηθό Καζεζηώο 
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χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην Γεκφζην έρεη ηελ κεηααιιεπηηθή θπξηφηεηα 

ηεο ζκχξηδαο, θαη νη θάηνηθνη ησλ ζκπξηδνχρσλ ρσξηψλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, 

ην ιεγφκελν «πξνλφκην» γηα εμφξπμε, δηαινγή θαη κεηαθνξά (ζηνπο ζηαζκνχο 

κεηαθνξάο ) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, φιεο ηεο πνζφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ην 

Γεκφζην θάζε ρξφλν. Σν Γεκφζην θαηαβάιιεη ζαλ ακνηβή ζηνπο ζκπξηδσξχθηεο 

ρξεκαηηθή απνδεκείσζε θαηά ζηαηήξα ( 56,32 KG) θαη θαηά πνηφηεηα, θαζψο θαη 

εξγνδνηηθή εηζθνξά ζην ΗΚΑ. Γειαδή, ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζκχξηδαο  γίλεηαη απφ ην 

θξάηνο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ ζα εμνξπρζεί, θαη ην νπνίν δηεμάγεη ηε 

κεηαθνξά θαη εκπνξία. 

 Απηφ ην ηδηφκνξθν κεηαιιεπηηθφ θαζεζηψο ερεη κπεη πνιιέο θνξέο θξέλν ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζκπξηδσξπρείσλ. Καη ηνχην γηαηί απφ ηελ κία κεξηά ην θξάηνο είλαη 

ν ηδηνθηήηεο θαη ππνηίζεηαη νηη νξγαλψλεη θαη θαηεπζχλεη ηελ εμφξπμε, θη απφ ηελ 

άιιε νη ζκπξηδσξχρνη νη νπνίνη είλαη ηδηνθηήηεο  θαη εθκεηαιιεπηέο ησλ νξπρείσλ, κε 

απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη νξζνινγηθή αιιά πξσηφγνλε εθκεηάιιεπζε θαη κε πςειφ 

θφζηνο. Αθφκε, επεηδή ε εμφξπμε εξεπλεηηθψλ ζηνψλ είλαη δαπαλεξή, είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη ε παξαγσγή πνπ πξφεξρεηαη θπξίσο απφ εμφθιεζε  παιαηψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, κε απνηέιεκα ηελ εμάληιεζε ησλ γλσζηψλ απνζεκάησλ ζηα 

πεξηζζφηεξα νξπρεία. Δπίζεο, ε εθκεηάιιεπζε γίλεηαη ρσξίο επηζηεκνληθφ 

νξζνινγηζκφ θαη επίβιεςε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο, 

αεξηζκνχ, θσηηζκνχ θαη κεηαθνξάο. Αθφκε, ππάξρεη έιιεηςε ηνπνγξαθηθψλ, 

γεσινγηθψλ θαη θνηηαζκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζεκαίλεη άγλνηα ζηε γεσκεηξία, 

θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ θνηηάζκαηνο. 

 Σν ζεκεξηλφ λνκηθφ θαζεζηψο δπζθνιεχεη ηε ιήςε νκφθσλεο απφθαζεο ησλ 

ζκπξηδνξπθηψλ γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ κπξηδσξπρείσλ. (Μ.Ν. Εεπγψιεο, 

1984) 

 

4.1.4. Ακνηβή Δξγαδνκέλωλ  

 

Ζ εμφξπμε ζκχξηδαο ζαλ θέξδνο σο πξνο ηνπο ζκπξηδσξχθηεο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα 

ησλ ελζήκσλ γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθεο δηφηη ελαο ζκπξηδσξχθηεο πνπ  δχγηδε πεξίπνπ 480 θαληάξηα 

ακνίβνληαλ εηεζίσο κε πεξίπνπ 120επξψ. Γειαδή έλα κεδακηλφ πνζφ γηα ηελ 



28 
 

εξγαζία πνπ παξήραλ ζην θξάηνο αλαινγηδφκελε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο γηλφηαλ ε εμφξπμε θαηά ηελ νπνία θαη ην πην κηθξφ ιάζνο κπνξνχζε λα 

απνβεί κνηξαίν. Βέβαηα ην πνζφ ησλ 120 επξψ κπνξεί λα απμάλνληαλ ειάρηζηα αλ ε 

ζκχξηδα ήηαλ Α πνηφηεηαο θαη φρη Β. 

Πεξίπνπ ην 1993 δφζεθε ην δηθαίσκα απν ην θξάηνο ζηνπο ζκπξηδνξχθηεο λα 

ιακβαλνπλ ην πνζν ησλ 1.000 επξψ σο δψξν απφ ην θξάηνο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

ρξηζηνπγέλλσλ νπφηε ππήξρε θαπνηα επηπιεφλ νηθνλνκηθή βνήζεηα εζησ γηα λα 

θαιχπηνπλ ηα εμνδά ηεο δνπιεηάο ηνπο δηφηη νη ίδηνη αλαιάκβαλαλ ην θφζηνο ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ εμφξπμε.  

Σέινο κία αθφκε νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ παξείρε ην θξάηνο  ζηνπο ζπλαημηνχρνπο 

ζκπξηδεξγάηεο αλαθνηλψζεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 σο βνήζεκα ΟΑΔΓ δίλνληαο 

ζε ππαιιήινπο ζπγθεθξηκέλσλ απαγγεικάησλ θάπνην επίδνκα κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

αλθέξνληαη θαη νη ζκπξηδεξγάηεο Νάμνπ γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ην πνζφ ησλ 

1.156,40 επξψ κε πξνυπφζεζε 50-240 εκέξεο αζθάιηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηνχρνη εηλαη νη ζπληαμηνχρνη πνπ πέξπζη αζθνχζαλ ην επάγγεικα ησλ 

ζκπξηδεξγαηψλ θαη εθφζνλ ε ζχληαμή ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ  θαηψηεξε 

ζχληαμε πνπ ρνξεγεί ην ΗΚΑ, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 486,84 επξψ. 

(Διεπζεξνηππία,2009)  

 

 

4.1.5 Καηαλνκή Δλζήκωλ 

Σν βαζηθφ πξνλφκην ησλ ζκπξηδεξγαηψλ απφ ηελ εμαγσγή ηεο ζκχξηδαο ήηαλ ε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ηα έλζεκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζή 

ηνπο.  

Ο θαηακεξηζκφο ησλ ελζήκσλ ζε θάζε ζκπξηδεξγάηε γίλνληαλ βάζε ηεο πνζφηεηαο 

ζκχξηδαο πνπ έβγαδε. 

1 έλζεκν αληηζηνηρνχζε ζε 2 θαληάξηα ζκχξηδαο φπνπ θάζε θαληάξη δχγηδε 44 θηιά. 

Σν πφζα θαληάξηα ζα θαηάθεξλαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαζεκεξηλά ψζηε λα ηνπο βάιεη 

ην θξάηνο έλζεκα εμαξηψληαλ απφ ηηο ψξεο πνπ επέιεγε ν θάζε έλαο λα δνχιεςεη 

αιιά θαη ην αλ ζα ήηαλ ηπρεξφο γηα λα βξεη ζκπξίγιη. 

Αθφκε ζπγθξηηηθά ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ ζήκεξα ε πνζφηεηα ζκχξηδαο εμαξηάηαη 

θαη απφ ηνλ ηξφπν εμφξπμεο δηφηη ζε παιαηφηεξα ρξφληα πνπ είραλ ζαλ εξγαιεία 
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ινζηνχο κπνξνχζαλ λα βγάινπλ εκεξεζίσο πεξίπνπ 20-30 θαληάξηα. Δλψ ζήκεξα κε 

ηελ βνήζεηα ησλ κεραλεκάησλ ε παξαγσγή απμάλεηαη θαη θηάλεη εκεξεζίσο ηα 100-

200 θαληάξηα. Λφγσ απηνχ παιαηφηεξα ηα νξπρεία ήηαλ αλνηρηά φιν ηνλ ρξφλν ελψ 

ζήκεξα αλνίγνπλ κφλν γηα ιίγνπο κήλεο. 

Κάζε ινηπφλ θνξά κεηά ηελ εμφξπμε ν δηεπζπληήο έθηηαρλε ηηο θαηαζηάζεηο θάζε 

ζκπξηδεξγάηε ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ ηα θαληάξηα πνπ είραλ εμνξχμεη νη νπνίεο 

θαηαζηάζεηο απνζηέινληαλ ζην θξάηνο θαη ζην ΗΚΑ θαη έδηλαλ ηα ελζεκα ζηνλ θαζε 

εξγάηε. 

 

 

4.1.6. πληνληζκόο Γνπιεηάο 

 

Ζ εμφξπμε ζκχξηδαο παξά ηελ θξαηηθή επνπηεία εμαξηηφληαλ θαηά βάζε απφ ηνπο 

ζκπξηδσξχθηεο νη νπνίνη εηαλ ππεχζπλνη γηα ην πφζε ζκχξηδα ζα εμνξχμνπλ αλάινγα 

ηελ εκπεηξία θαη ηελ πνζφηεηα πνπ είραλ θαηαθέξεη λα βξνπλ κεηά απφ θάζε 

θνπξλέιν πνπ εθξίγλνληαλ κέζα ζηηο ζηνέο. Κάζε ζκπξηδσξχθηεο αλαιάκβαλε ηελ 

εμφξπμε ζκχξηδαο αηνκηθά γηα λα θαηαθέξεη λα καδέςεη ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα 

ζκπξηγιηνχ σζηε λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξψζεη ηα θαληάξηα πνπ επξεπε κέζα ζε έλα 

έηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα αλάινγα έλζεκα ηα νπνία ζην κέιινλ ζα ηνλ 

μεθνχξαδαλ δίλνληάο ηνπ ηελ δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο. ηα 53 ηνπ ρξφληα 

ζπγθεθξηκέλα ν θ. Νηθεθφξνο Μαλσιάο καο δηεγείηαη ηελ εκπεηξία ηνπο σο 

ζκπξηδσξχθηεο ν νπνίνο κεηά απφ 30 νιφθιεξα ρξφληα δνπιεηάο θαηάθεξε λα 

καδέςεη πεξίνπ 39.600 θηιά ζκχξηδα γηα λα θαηαθέξεη λα ζπκπιεξψζεη 5.000 έλζεκα 

θαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, φπνπ απαηηνχκελνο αξηζκφο ελζήκσλ είλαη ηα 4.550 έλζεκα. 

 

4.1.7. Δηδηθόηεηεο 

 

Σα ζκπξηδσξπρεία εθκεηαιιεχνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα θξάηνο νπφηε είλαη θαη  

ε αλψηεξε αξρή ζηελ ππξακίδα ηεξαξρίαο ησλ ζκπξηδσξπρείσλ. 

Βάζε πιεξνθνξηψλ απφ ζκπξηδσξχθηε ηελ επνπηεία ησλ ζκπξηδσξπρείσλ 

αλαιάκβαλε ην ππνπξγείν εξγαζίαο παξνπζία ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ ν νπνίνο 
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έιεγρε ην ηξφπν εμφξπμεο ηεο ζκχξηδαο αιιά θαηεχζπλε θαη ηνπο ζκπξηδεξγάηεο γηα 

ην πνπ ζα «ρηππήζνπλ» φπσο καο αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπκαηηζκψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζεκείν εμφξπμεο ήηαλ αζηαζέο. 

Δπφκελνο ζηελ ηεξαξρεία αθνινπζνχζε ν δηεπζπληήο ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο 

θαηαζηάζεηο ζκχξηδαο ηνπ θάζε ζκπξηδσξχθηε. Γειάδε θαηέγξαθε ηελ εκεξήζηα 

πνζφηεηα εμφξπμεο θάζε ζκπξηδσξχθηε δπγίδνληαο ηελ ζκχξηδα αλά θαληάξη ε νπνία 

απνδίδσληαλ αλάινγα ζε έλζεκα απφ ην θξάηνο.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζαλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ 

ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξπρείνπ. 

Οη παξαπάλσ ήηαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο δηφηη νη ζκπξηδσξχθηεο κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 38/1949 απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ χξνπ  είραλ ηδξχζεη ελα ζσκαηείν ππφ 

ηελ επσλπκία «χλδεζκνο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ελαέξηνπ ζηδεξνδξφκνπ 

ζκπξηδσξπρείσλ Νάμνπ» κε έδξα ηελ Κφξσλν Νάμνπ θαη  ην νπνίν απνηεινχληαλ 

απφ ηνπο ίδηνπο κε ζθνπφ α) ηελ αδειθηθή ζπλέλσζε θαη αιιειεγγχε ησλ εξγαηψλ 

ηνπ ελαέξηνπ ζηδεξνδξφκνπ κπξηδσξπρείσλ Νάμνπ, β) ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζέζεο ηνπο, γ) ηελ επηδίσμε ηεο 

απνθιεηζηηθήο απφ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θφξησζεο ηεο ζκχξηδαο  απφ ηνπο 

ζηαζκνχο ζπγθέληξσζεο ζηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ζην ιηκάλη ηεο Μνπηζνχλαο 

θαη δ) ηελ ίδξπζε ηακείνπ αιιεινβνήζεηαο γηα ηελ  αξσγή θαη πεξίζαιςε ησλ 

αλαμηνπαζνχλησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Σν ζσκαηείν απηφ απνηεινχληαλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ν νπνίνη 

θξφληηδαλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ππφινηπνπο ζκπξπδνξχθηεο γηα φπνηα αιιαγή 

κπνξνχζε λα επέιζεη απφ ην θξάηνο ζρεηηθα κε ηα ζκπξηδσξπρεία θαζψο θαη λα 

νξγαλψλεη ηνπο ζκπξηδνξχθηεο σζηε λα αηηνχληαη νκφθσλα θάζε δηθαίσκα πνπ ην 

θξάηνο ηπρφλ ηνπο ζηεξνχζε. 

Δηδηθφηεηεο πην ζπγθεθξηκέλα φζσλ αθνξά θαζαξά ηελ εμφξπμε δελ ππήξραλ, ν 

κφλνο δηαρσξηζκφο ησλ εξγαηψλ ήηαλ ζε παιαηφηεξνπο θαη λεφηεξνπο απν ηνπο 

νπνίνπο νη πξψηνη θξφληηδαλ λα καζαίλνπλ ζηνπο λεφηεξνπο πσο λα δνπιέςνπλ 

ζσζηά θαη θαηα θάπνηνλ ηξφπν ηνπο είραλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπο κέρξη λα 

απνθηήζνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία. 

 

4.1.8. Μεηαθνξά κύξηδαο 
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Ο ελαέξηνο ζηδεξφδξνκνο (πνπ άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη ήδε απφ ην 1920) ιεηηνχξγεζε 

απφ ην 1929 κέρξη ην 1985, νπφηε θαη θαηαξγήζεθε σο αληηνηθνλνκηθφο γηα λα 

αληηθαηαζηαζεί κε θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ κεηαθέξνπλ ηε ζκχξηδα ζηηο απνζήθεο 

ηνπ Γεκνζίνπ ζηε Μνπηζνχλα θαη ζην Κακπί (εηθ. 13). 

 

 

Εικ. 13: ο «εναέριος». Τα «κολωνάκια του Ζεματά» στην υψηλότερη κορυφή του όρους Αμμόμαξη. 

Υψόμετρο 750μ (φωτ 1998) 
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Ο ελαέξηνο, έλα απφ ηα ειάρηζηα ζσδφκελα ζήκεξα ζπζηήκαηα ελαέξηαο κεηαθνξάο, 

αθνινπζεί πιένλ κία ζηαζεξή πνξεία θαηαζηξνθήο. 

Ο ελαέξηνο, αγγιηθήο ηερλνινγίαο, είρε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 140-150 ηφλσλ 

ζκχξηδαο ηελ εκέξα θαη ζηα 55 πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηέθεξε πεξίπνπ 

340.000 ηφλνπο (Φξαγθίζθνο 2003). Ήηαλ έλα κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθφ έξγν γηα ην 

νπνίν δαπαλήζεθαλ 40.000 αγγιηθέο ιίξεο. Πεξηιακβάλεη 72 ππιψλεο πνηθίινπ 

χςνπο (έσο θαη 43 κέηξα) εμαξηψκελνπ απφ ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, 

ζπξκαηφζρνηλν θπθινθνξίαο κήθνπο 19 ρηιηνκέηξσλ ζε 3 «θχθινπο», 170 πεξίπνπ 

αλαξηεκέλα βαγνλέηα (αξθεηά απφ ηα νπνία αησξνχληαη αθφκα γεκάηα ζκχξηδα), 

ελδηάκεζεο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο, δχν κεραλνζηάζηα θίλεζεο ζηε Μνπηζνχλα 

θαη ηξαβνιαγθάδα, ηνλ ππνζηεξηθηηθφ θηηξηαθφ εμνπιηζκφ, απνζήθεο πιηθνχ, 

εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο ζην κψιν ηεο Μνπηζνχλαο θ.ά. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ 

ελαεξίνπ είλαη πέηξα θαη κέηαιιν, ελψ ην κπεηφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξγφηεξα 

είλαη πνιχ κηθξήο έθηαζεο. 

Ο «ελαέξηνο» δηαζρίδεη ηελ ζκπξηδνθφξν δψλε πνπ αλήθεη  ζηηο θνηλφηεηεο Κνξψλνπ 

θαη Απεηξάλζνπ (ζήκεξα Γήκνο Γξπκαιίαο) θαη εθηείλεηαη ζε κία δψλε 30 πεξίπνπ 

ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Ζ αλάπηπμε ηεο δηαδξνκήο ηνπ «ελαεξίνπ» είλαη πεξίπνπ 

9,5 ρηι. θαη έρεη πέληε ζηαζκνχο θνληά ζε νξπρεία, ζηηο ζέζεηο Πεγή, Πεδνχιεο, 

ηξαβνιαγθάδα, Καθφξπαθαο, Αζπαιαζξσπφο θαη θαηαιήγεη ζηνλ έθην ζηαζκφ ηε 

Μνπηζνχλα. Οη ζηαζκνί δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ε πξψηε πεξηιακβάλεη 

ηνπο θηλεηήξηνπο ζηαζκνχο (Μνπηζνχλα-ηξαβνιαγθάδα), ε δεχηεξε ηνπο 

ελδηάκεζνπο (Πεδνχιεο-Αζπαιαζξσπφο-Καθφξπαθαο) θαη ε ηξίηε ηνπο ηεξκαηηθνχο 

(Μνπηζνχλα-Πεγή). 

Αο παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν «ελαέξηνο» απφ λφην πξνο 

βνξξά, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβνπ 

Πνιπηερλείνπ (Πνιχδνο θ.ά. 1997). Απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Μνπηζνχλαο (πςφκεηξν 

+30κ) ε γξακκή αλεβαίλεη θηλνχκελε βνξεηνδπηηθά ζηνλ ελδηάκεζν ζηαζκφ ηνπ 

Αζπαιαζξσπνχ (πςφκεηξν +370κ.) ζε κήθνο 3.940κ. θαη απφ εθεί ε δηαδξνκή 

εθηξέπεηαη ιίγν πξνο δπζκάο θαη κεηά απφ 920κ. θζάλεη ζηνλ  ζηαζκφ ηνπ 

Καθφξπαθα (πςφκεηξν +370κ). Απφ εθεί ε γξακκή εθηξέπεηαη πξνο βνξξά κε έλα 

κήθνο 2.020κ. αξρηθά κε αλνδηθή πνξεία (πςφκεηξν +750κ.) θαη κε θαζνδηθή 

(+480κ.) θζάλεη ζην ζηαζκφ ηεο ηξαβνιαγθάδαο. Απφ ηε ηξαβνιαγθάδα, φπνπ 

βξίζθεηαη ην δεχηεξν κεραλνζηάζην κε θηλεηήξηα κεραλή, αξρίδεη κία ηεζιαζκέλε 

θαηεθνξηθή δηαδξνκή κήθνπο 1.990κ. πξνο ηνλ ζηαζκφ Πεδνπιψλ (πςφκεηξν 
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+350κ.) θαη ζπλερίδεη κε κήθνο 580κ. ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο Πεγήο κε 

θαηεχζπλζε βφξεην-αλαηνιηθά.  
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ρ. 5.: ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν «ελαέξηνο» (θφθθηλε γξακκή). Με θίηξηλε 

γξακκή ην κνλνπάηη πνπ αθνινπζνχζαλ κε ηα κνπιάξηα νη ζκπξηδεξγάηεο, ελψ κε 

θφθθηλα γξάκκαηα ζεκεηνδνηνχληαη νη πξνηαζείζεο επεκβάζεηο (απφ 3
ν
 Παλειιήλην 

πλέδξην «Ζ Νάμνο δηα κέζσ ησλ Αηψλσλ», Κφξσλνο 2003, Μαλ.Μαλσιάο) 

 

 

 

Ο ζηαζκφο ηεο Πεγήο (ηεξκαηηθφο ζηαζκφο) ζπλδέεηαη νδηθά, κέζσ ηεο νδνχ 

Κνξψλνπ-Λπψλα, κε ηνλ ξκν ηνπ Λπψλα απ’ φπνπ απέρεη πεξίπνπ 2 ρηιηφκεηξα. 

Οκνίσο ζπλδένληαη νη ζηαζκνί ηξαβνιαγθάδαο θαη Πεδνπιψλ. Οη ζηαζκνί 

Καθφξπαθα θαη Αζπαιαξζσπψλ ζπλδένληαη κε ηελ Δπαξρηαθή νδφ Απεξάζνπ-

Μνηζνχλαο ηε ζέζε Κακπί, φπνπ θαη ε λέα απνζήθε κχξηδαο. 

ην ρ. 5 εηθνλίδεηαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχζε ν ελαέξηνο. Παξάιιεια κε ηελ 

γξακκή ηνπ «ελαεξίνπ» θηλείηαη θαη παιηφ κνλνπάηη πνπ αθνινπζνχζαλ κε ηα 

κνπιάξηα ηνπο νη ζκπξηδεξγάηεο θνπβαιψληαο ηε ζκχξηδα θαη ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπληεξεζεί γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο. 

Κάζε έλαο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ζπλδεφηαλ κε ηα γχξσ απ’ απηνχο 

νξπρεία κε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή «Decauville» θαη θεθιηκέλα επίπεδα κεηαθνξάο 

(plans inclines). Έηζη ε ζκχξηδα κε ηε γξακκή Decauville κεηαθεξφηαλ απφ ηα 

νξπρεία ζηνπο δηαθφξνπο ζηαζκνχο ηνπ ελαεξίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο κεηά απφ 

δηαινγή θαη δχγηζε θαη κέζσ ηνπ ελαεξίνπ, κεηαθεξφηαλ ζηε Μνπηζνχλα κεηά ην 

1930. 

Σημείωζη: πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελαεξίνπ ε κελ ζκχξηδα ησλ νξπρείσλ 

Απεηξάλζνπ κεηαθεξφηαλ ζην φξκν Μνπηζνχλαο, ε δε ησλ νξπρείσλ Κνξψλνπ ζηνλ 

φξκν ηνπ Λπψλα πνπ είλαη ιηγφηεξν αζθαιήο ιφγσ ησλ βνξείσλ αλέκσλ. ήκεξα ε 

ππαίζξηνο απνζήθε ηνπ Λπψλα δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο (έρεη 

κεηαηξαπεί απφ ην 1980 ζε πιαηεία θαη ε απνζήθε ζην Κακπί έγηλε πξν 5εηίαο), είλαη 

δε γεκάηε απφ κεγάινπο ζσξνχο ζκχξηδαο ηαμηλνκεκέλνπο εκπεηξηθά θαηά 

πνηφηεηεο. (εηθ. 11). 

 

 

4.2. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
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4.2.1. Αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηωλ πέληε δπλάκεωλ ηνπ Porter 

Ζ κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αλαιχζεη θαη λα αμηνινγήζεη πψο θάζε κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο 

επεξεάδνπλ εηαηξείεο φπσο ηα κπξηδνξπρεία θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ πξνθχπηεη κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ νη θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εηαηξεία. Οη πέληε απηέο δπλάκεηο γηα ηα κπξηδνξπρεία έρνπλ 

σο εμήο: 

 

Απεηιή λέωλ εηζξνώλ 

ε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε απεηιή λέσλ 

εηζξνψλ γηα θάζε εηαηξεία μερσξηζηά. ε κεγάιεο εηαηξείεο ε απεηιή δελ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλε ελψ ζε κία εηαηξεία  φπσο ηα κπξηδσξπρεία ν αληαγσληζκφο είλαη 

αξθεηά δπλαηφο θαη ζρεδφλ έρεη θαηαθέξεη λα εμαιείςεη ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

ηεο Ναμηαθήο κχξηδαο.  

Ζ πξνψζεζε ηερλεηψλ απνμεζηηθψλ θαη ιεηαληηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

απνηεινχλ ηελ θχξηα απεηιή γηα ηα κπξηδσξπρεία. Γηφηη παξ’ φιν πνπ ε κχξηδα 

είλαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο νξπθηφ, απφ ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ 

αξθεηά ρξήζηκα εξγαιεία, ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο εηλαη ηφζν κεγάιν πνπ δελ 

κπνξεί λα ζηαζεί εχθνια ζηελ αγνξά.  

Αθφκε ε κχξηδα, εθηφο ηεο ηδηαίηεξεο ζθιεξφηεηαο ηεο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζε θξνλνχδην, ζηε ζχζηαζή ηεο βξίζθνπκε  αηκαηίηε θαη 

καγλεηίηε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή 

πεξηζζφηεξσλ πξνηφλησλ.  

Έηζη ίζσο λα κεηψλνληαλ θάπσο ν αληαγσληζκφο θαη λα ιάκβαλε θαη πάιη ηελ 

ζεκαζία πνπ ηεο αξκφδεη ε κχξηδα σζηε λα κεηψλνληαλ θαη ε απεηιή ησλ ηερλεηψλ 

πξνηφλησλ. 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ αγνξαζηώλ 
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Σελ  κεγαιχηεξε ζπληζηψζα γηα ηελ επηηπρία κηαο εηαηξείαο απνηεινχλ νη αγνξαζηέο 

δηφηη κπνξεί λα δηαζέηνπκε ζαλ εηαηξεία έλα πξνηφλ αλ φκσο δελ πξνζειθχεη ησλ 

αγνξαζηή έρνπκε απνηχρεη ζαλ εηαηξεία.  

Σελ ζκχξηδα ζα κπνξνχζακε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε σο έλα πνιχ θαιήο πνηφηεηαο 

πξνηφλ ιφγσ ηεο ζχζηαζήο ηεο θαη ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζε θξνλνχδην ην 

νπνίν ηεο ραξίδεη ηελ κνλαδηθή ζθιεξφηεηά ηεο. Βάζε απηνχ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

πξψηε επηινγή ησλ αγνξαζηψλ θαη λα κελ ζηξέθνληαη ζε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 

ζκχξηδα αιιά νχηε θαη ζε ηερλεηά εξγαιεία. Σν θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο φκσο ηελ 

θαηαηάζεη ζηελ ηειεπηαία επηινγή ησλ αγνξαζηψλ απφ ηνπο νπνίνπο ηειηθά 

εμαξηάηαη θαη ε αμηνπνίεζή ηεο. 

 

Απεηιή ππνθαηάζηαηωλ πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ 

Σα ππνθαηάζηαηα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη κία επηρείξεζε δηφηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ελ θαηξφ θξίζεο ζαθψο 

ζα επηιέμεη θάπνην πξνηφλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη ζπλεπψο ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ κπξηδσξπρείσλ, ιφγσ ηεο θπζηθφηεηαο ηεο ζκχξηδαο θαη ησλ 

ζθιεξψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο εμνξχζζεηαη, απμάλνπλ θαηά πνιχ ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ δηάθνξσλ ηερληεηψλ πξνίνλησλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ηα νπνία κείσζαλ θαηά πνιχ ηελ δήηεζή ηεο.  

Ίζσο αλ ππήξρε επειημία ζην θφζηνο παξαγσγήο θαη ε ηηκή ηεο ζκχξηδαο ήηαλ πην 

αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα ηερλεηά πξνηφληα λα κπνξνχζε ε εηαηξεία λα 

θξαηήζεη καθξηά ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξνηφληα. 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ πξνκεζεπηώλ 

Δμαηηίαο  ηνπ ππέξκεηξνπ  αληαγσληζκφπ πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά νη πξνκεζεπηέο 

ερνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θπξηαξρνχλ ζηελ πψιεζε ησλ πξνηφλησλ ηνπο ζηηο 
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εθάζηνηε εηαηξείεο. Γειαδή ε ηηκή πψιεζεο ησλ πξνηφλησλ ηνπο κπνξεί λα είλαη 

αξθεηά πςειή αλαινγηδφκελνη θαη ηελ πνηφηεηα ηελ νπνία παξέρνπλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κπξηδσξπρείσλ δελ ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο δηφηη ε ζκχξηδα 

απνηειεί θπζηθφ νξπθηφ ην νπνίν εμάγεηαη θαη πσιείηαη απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο κεηά 

απφ επεμεξγαζία παξάγνληαο δηάθνξα πξνηνληα ή δηαηεξψληαο ηελ θπζηθφηεηά ηεο. 

Αλ αληηκεησπίζνπκε ηα κπξηδσξπρεία σο πξνκεζεπηή ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηθηή γηαηί λαη κελ δηαζέηνπλ έλα θπζηθφ νξπθηφ πνιχ 

θαιήο πνηφηεηαο νπφηε ζα κπνξνπζε λα έρεη θαη ηελ αλάινγε ηηκή πψιεζεο αιιά ηα 

ππνθαηάζηαηα πξνηφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά αληηθαζηζηνχλ ζε αξθεηα 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ κχξηδα.  

 

Αληαγωληζκόο κεηαμύ πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ 

Ο αληγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θαη απηφο πνπ ηειηθά θαζνξίδεη ηηο 

ηηκέο πψιεζεο ησλ πξνηφλησλ. Σν λα ππάξρεη αληαγσληζκφο ζαθψο θαη είλαη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο δηφηη νη ηηκέο γίλνληαη πην ζπκθέξνπζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο κηαο εηαηξείαο πνπ ζα ήηαλ κνλνπψιην. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαηεξείηαη θάπσο ε ηζνξξνπία ζηηο ηηκέο ζηα πεξηζζφηεξα πξνηφληα.  

Γηα ηα κπξηδσξπρεία ν αληαγσληζκφο είλαη αξθεηά έληνλν θαηλφκελν θαζψο πιένλ 

ηελ αγνξά ερνπλ θαηαθιχζεη νη Ζ.Π.Α. κε ηα ηερλεηά εξγαιεία. Γεχηεξε ζηνλ 

αληαγσληζκφ αθνινπζεί ε Σνπξθία ε νπνία εκπνξεχεηαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 

ζκχξηδα αιιά ζε πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζεο ηηκέο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζκπξηδσξπρείσλ θαη  ησλ παξαπάλσ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ εηλαη νηη ε Ναμηαθή κχξηδα είλαη έλα θπζηθφ νξπθηφ Α πνηφηεηαο ελσ 

ησλ Ζ.Π.Α. ηα πξνηφληα είλαη ηερλεηά θαη ηεο Σνπξθίαο ε ζκχξηδα είλαη πνιχ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. Αθφκε ηα κπξηδνξπρεία είλαη θξαηηθή επηρείξεζε νπφηε 

δελ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί επηπιένλ ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο εηαηξείεο.  

 

Ζ δεκηνπξγία ίζσο ππνθαηάζηαησλ πξνίνλησλ απν ηα κπξηδσξπρεία λα κπνξνχζε 
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λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο σο εηαηξεία , απηφ φκσο είλαη αλέθηθην δηφηη 

ε πξψηε χιε ηεο είλαη κφλν θπζηθφ πξντφλ. 

 

Τπφδεηγκα ησλ 5 δπλάκεσλ Πεγή: 

http://static.wixstatic.com/media/99d997_aeae6745986d47e0a837e5b606f22a35~mv2.png 

 

 

4.2.2. ΑΝΑΛΤΗ SWOT 

Ζ αλάιπζε SWOT ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ 

κίαο επηρείξεζεο (Strengths –Weaknesses), θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ 

πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε (Opportunities – Threats). Ζ 

αλάιπζε SWOT γηα ηα κπξηδσξπρεία Νάμνπ έρεη σο εμήο: 

Γπλαηά ζεκεία – Strengths 
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ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο SWOT αλάιπζεο, παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ 

κπξηδσξπρείσλ Νάμνπ. Σν βαζηθφηεξν απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο Ναμίαο ζκχξηδαο 

είλαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε θνξνχλδηνπ ε νπνία ηεο δίλεη ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ζκχξηδαο κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα. Γειαδε πνηφηεηα Α. Γηφηη 

ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζκπξηδνξπρεία θαη ζηελ Σνπξθία κε ηελ δηαθνξά νκσο νηη ε 

πνηφηεηα είλαη θαηψηεξε ηεο Ναμηαθήο. 

Δπίζεο ε Ναμία ζκχξηδα απνηειεί θπζηθφ πινχην θαη φρη ππνθαηάζηαην κε ηερληθά 

κέζα θηηαγκέλε. Ζ ζχζηαζή ηεο ελδέρεηαη  λα πεξηέρεη θνκκάηηα δηακαληηνχ απηφο 

είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παιαηφηεξα νη πην επθαηάζηαηεο θπξίεο ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θφζκεκα. 

Αθφκε έλα δπλαην ζεκείν ηεο πέξα ηεο πνηφηεηαο ηεο είλαη ε πνζφηεηα ζκχξηδαο 

πνπ ππάξρεη ζηα βνπλά ησλ ζκπξηδνρσξείσλ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Αδπλακίεο - Weaknesses 

Σα δπλαηά ζεκεία ηεο ζκχξηδαο κπνξεί λα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο δπζηπρψο φκσο 

ηα αδχληα ππεξηεξνχλ θη απηφ επηθέξεη ηελ κε αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ θπζηθνχ 

πινχηνπ. ηα αδχλαηα ζεκεία ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

Καθή δηαρείξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ζκχξηδαο απφ ην θξάηνο ην νπνίν ηελ 

εθκεηαιιεχεηαη.  Έιιεηςε πξνψζεζεο ηνπ πξνηφληνο ζην εμσηεξηθφ πνπ νη αγνξέο 

είλαη κεγαιχηεξεο. Καθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο ζκπξηδεξγάηεο πξάγκα πνπ 

επηβξαδχλεη ηελ εμφξπμή ηεο. Καθή νηθνλνκηθή δηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θξάηνπο ην νπνίν ζα έπξεπε λα εμάγεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε κεγαιχηεξε ηηκή 

θαη λα δίλεη ην θίλεηξν ζηνπο ζκπξηδεξγάηεο κε κεγαιχηεξν κηζζφ ηζσο. 

 

Δπθαηξίεο – Opportunities 

εκαληηθή επθαηξία γηα ηα ζκπξηδσξπρεία ζα απνηεινχζε ε πξφηαζε ηνπ ΔΜΠ κεηά 

απφ ηφζεο έξεπλεο θαη κειέηεο  γηα θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ κνπζείνπ ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο ην νπνίν ζα απνηεινχζε πφιν έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζα ην 
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επηζθέπηνληαλ θάζε κέξα γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ εξγν ηνπ 

ελαέξηνπ ζηδεξνδξφκνπ πνπ παξά ηελ επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ πνιχ 

πξσηνπσξηαθφ θαη απνδχθλεηε ηελ πξφνδν ηεο βηνκεραλίαο. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε ην θξάηνο λα πξνσζήζεη μαλά ζηελ αγνξά ηελ ζκχξηδα 

δηαθεκίδσληαο ηελ ψζηε λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα ηερληθά απνμεζηηθά θαη ιεηαληηθά 

αληηθείκελα απφ ηελ θπζηθή ζκχξηδα. 

Ζ  δηάζεζε ηεο ζκχξηδαο πξνππνζέηεη έξεπλα ηεο αγνξάο α) ζηα θέληξα 

θαηαλαιψζεσο, β) ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ δήηεζε. Δίλαη αιήζεηα νηη ηα ηερλεηά 

απνμεζηηθά θαη ζε κηθξφ βαζκφ ε κηθξαζηαηηθή ζκχξηδα πεξηφξηζαλ ηε δηάζεζε ηεο 

Ναμηαθήο. Αιιά ν πεξηνξηζκφο απηφο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εθκεηαιιεχζεσο, ηε δηεχξελζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξνηφλησλ. 

Ζ ζκχξηδα  δηαηίζεηαη ζήκεξα ζηελ αγνξά (εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ) «φπσο 

εμνξχζζεηαη» ηαμηλνκηκέλε ζε θνθθνκεηξηθέο νκάδεο. Ζ πνζφηεηα απηή, ε νπνία 

κπνξεί λα απμεζεί κφλν κε αληαγσληζηηθή ηηκή πσιήζεσο, εμαζθαιίδεηαη απφ κία 

εηήζηα παξαγσγή ησλ ζκπξηδσξπρείσλ ηεο Νάμνπ, ηεο ηάμεσο ησλ 6.000-10.000 

ηφλσλ. (Πεξηνδηθφ «ΑΠΟΦΖ»,2014) 

Αμηνιφγεζε αχμεζε ηεο δηαζέζεσο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή: 

1. πκππθλψκαηνο θνξνπλδίνπ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ΑΗ2Ο3 (νμείδην ηνπ αξγηιίνπ) 

92-96%, ζε ιεπηνκεξή ηεκάρηα απφ εκιπνπηηζκφ. 

2.Ζιεθηξνθνξνπλδίνπ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ΑΗ2Ο3 96-98%. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ηεο 

θαθήο πνηφηεηαο ζκχξηδαο γηα : α) ηελ επηθάιπςε πιαθψλ πεδνδξνκίσλ, β) ηελ 

νδφζηξσζε ηκεκάησλ νδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νιηζζεξφηεηα θαη γ) γηα ηελ 

ηζηκεληνβηνκεραλία. 

Αθφκε νη απαηηνχκελεο θάζε ρξφλν πνζφηεηεο ζκχξηδαο ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ 

ζε πςειφηεξα επίπεδα απ΄ νηη ζήκεξα,  κε ηελ πξνππφζεζε, βέβαηα, φηη ζα κεησζεί 

ην θφζηνο εθκεηαιιεχζεσο ζε αληαγσληζηηθά επίεδα, θαζψο επίζεο, θαη φηη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ λέσλ πξνηφλησλ. Σα πνζά 

απηά θαηαλέκνληαη ζηο εμήο ρξήζεηο: 

1. Γηάζεζε ζκχξηδαο φπσο «εμνξχζζεηαη» 10-12.000 ηνλ. 
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2.Γηάζεζε θνθθνκεηξεκέλεο ζκχξηδαο 5-6.000 ηνλ. 

3.κχξηδα γηα ηελ παξαγσγή ζπκππθλψκαηνο 10-15.000 ηνλ. 

4.κχξηδα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξνθνξνπλδίνπ 10-20.000 ηνλ. 

5.κχξηδαγηα ηελ θαηαζθεπή πιαθψλ θαη ηαπήησλ 10-20.000 ηνλ. 

6.κχξηδα γηα ηελ ηδηκεληνβηνκεραλία 15-20.000 ηνλ. 

χλνιν                                                                      60-93.000 ηνλ. 

Οη επθαηξίεο γηα ηα ζκπξηδνσξπρεία δελ είλαη ηδηαίηεξα πνιιέο φκσο αλ θη απηέο νη 

ιηγνζηέο γηλφληνπζαλ πξάμε ηα ζκπξηδνξπρεία ζα απνθηνχζαλ ηελ ζεκαζία πνπ 

ηνπο αξκφδεη.( Διιεληθφο νξπθηφο πινχηνο, 1979) 

Απεηιέο – Threats  

Βαζηθή απεηιή γηα ηα ζκπξηδνξπρεία είλαη ε νηθνλνκηθή θξήζε πνπ επηθξαηεί γχξσ 

καο δηφηη δπζθνιεχεη ηελ φπνηα πξννπηηθή αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη. 

 

Δπίζεο βαζηθή απεηιή ζηελ ζκχξηδα είλαη ν αληαγσληζκφο ηεο ηνπξθίαο ζηελ 

εμφξπμε ζκχξηδαο θαζψο θαη ησλ Ζ.Π.Α. νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηερληηά 

πιηθά ηα νπνία ερνπλ αληηθαηαζηήζεη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηελ θπζηθή ζκχξηδα κε 

απνηέιεζκα λα έρεη κεησζεί θαη ε αγνξαζηηθή ηεο δχλακε θαηά πνιχ. 

 

Αλάιπζε SWOT Πεγή: https://www.businessmentor.gr/wp-content/uploads/2016/06/swot.jpg 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ησλ κπξηδσξπρείσλ Νάμνπ έρνληαο 

σο βαζηθά εξγαιεία ηελ αλάιπζε SWOT  θαη ην ππφδεηγκα  ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ 

Porter θαηαλνήζακε φηη ε εηαηξεία είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίζεη θαηλνχξηνπο 

ζηφρνπο πξνο επίηεπμε ψζηε λα  κπνξέζεη λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη νχηνο ψζηε λα απνθηήζεη ε Ναμία ζκχξηδα σο 

θπζηθφο νξπθηφο πινχηνο ηελ αμία πνπ ηεο αλαινγεί.   

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

εηαηξεία πξέπεη λα αλαπηχμεη άκεζα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαηεξεζεί ζηελ αγνξά. Θα πξέπεη λα εξεπλήζεη δηεμνδηθά θάζε πηζαλή αμηνπνίζε 

ηεο ζκχξηδαο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη λέα θαηλνηφκα πξνηφληα ηα νπνία ζα εθιχνπλ 

ηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηφηη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ κία 

επηρείξεζε ζα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλε φηαλ ηα πξνηφληα ηεο ζα θαηαθέξνπλ 

λα είλαη ζηελ πξψηε ζέζε πξνηίκεζεο ησλ αγνξαζηψλ δηφηη κία επηρείξεζε 

εμαξηάηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ηνπο αγνξαζηέο ηεο. ηφρν ηεο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ε άκεζε δξάζε ηεο γηα λα κείσζεη θάπσο ηνλ αληαγσληζκφ ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξνίνλησλ ησλ Ζ.Π.Α. πνπ έρνπλ θαηαθιήζεη ηελ αγνξά. 

 Δπίζεο κε ηελ αλάιπζε SWOT δεκηνπξγήζακε έλα πιάλν κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηεο αδπλακίεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο απφ ηηο νπνίεο 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη λαη κελ αλ ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα πνιηηηθή 

δχζθνια ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη λα δηαηεξείηαη ζηελ αγνξά φκσο αλ 

εθκεηαιιεπηεί ζσζηά θάζε πξνλφκην πνπ δηαζέηεη κε ηελ εμφξπμε ελφο ηφζν 

ζεκαληηθνχ νξπθηνχ ζα αλέιζεη ζχληνκα ε νηθνλνκία ηεο. Γίλνληαο βάζε  ζηελ Β 

πνηφηεηαο ζκχξηδα  ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ  λα εμάγνπλ γηα α) ηελ επηθάιπςε 

πιαθψλ πεδνδξνκίσλ, β) ηελ νδφζηξσζε ηκεκάησλ νδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

νιηζζεξφηεηα θαη γ) γηα ηελ ηζηκεληνβηνκεραλία. 

Σέινο ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηα κπξηδσξπρεία ζα έδηλε ε πξφηαζε ηνπ Δ.Μ.Π. ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία  κνπζείνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηφπνπ θαη ηεο 
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πξσηνπσξηαθήο βηνκεραλίαο πνπ δηέζεηαη γηα ηελ ηφηε επνρή ε νπνία ζα ήηαλ άιιε 

κία θαιή πεγή εζφδσλ γηα ηα κπξηδσξπρεία αιιά θαη γηα ηα ζκπξηδσρψξηα πνπ 

θάπνηε δνχζαλ απφ ηελ εμφξπμε ηεο ζκχξηδαο. Αο κεξηκλήζεη ην θξάηνο ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε εηαηξεία πνπ θάπνηε απνηεινχζε βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ εζληθή 

καο νηθνλνκία.                       
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