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Επιστημονική υπεύθυνη έργου: Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια 

Το έργο ALAS
Το έργο ALAS (www.aegean.gr/alas/general.htm) υπήρξε μια διαπεριφερειακή πρωτοβουλία της Λέσβου, της 
Figueira da Foz (Πορτογαλία), του Piran (Σλοβενία) και της Αγχιάλου (σημερινό Pomorie της Βουλγαρίας), με κύριο 
σκοπό τη διάσωση των παραδοσιακών αλυκών. Το όνομα του έργου (ALAS), που βεβαίως παραπέμπει στην ομόηχη 
ελληνική λέξη (άλας), είναι το ακρώνυμο των λέξεων All About Salt (Άπαντα περί άλατος). 
Το έργο, που ήταν τριετούς διάρκειας (1999–2002), χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια 
του Προγράμματος ECOS-Ouverture. Σημαντικός μοχλός της όλης προσπάθειας υπήρξε το Τμήμα Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, που απετέλεσε και τον γενεσιουργό πρωτοστάτη της όλης προσπάθειας, αφού όχι μόνο 
συνέλαβε και σχεδίασε το έργο στην ολότητά του, αλλά και συνέταξε και υπέβαλε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στο δίκτυο συνεργασίας, από ελληνικής πλευράς, πέραν του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχαν η 
Νομαρχία Λέσβου και η Αναπτυξιακή της Εταιρεία, καθώς και η εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. Μαζί με ανάλογες 
ομάδες συνεργασίας των υπόλοιπων τριών εταίρων, προσπάθησαν, επαναθεωρώντας εκ βάθρων τις αξίες των αλυκών 
(οικονομικές, οικολογικές, πολιτισμικές – πολιτιστικές) και τη σημασία αυτών στη σημερινή πραγματικότητα, να 
θέσουν τις βάσεις ενός εναλλακτικού σεναρίου τοπικής ανάπτυξης βασισμένο στον τοπικό αυτό πόρο, προσπαθώντας 
ταυτόχρονα, έως ένα βαθμό, να το υλοποιήσουν. 

«ALAS» 
Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας, Τμήμα Γεωγραφίας

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 22510 36406, 22510 36423, e-mail: t.petanidou@aegean.gr

Σκοποί και μεθοδολογία του έργου
Βασικότατος στόχος του έργου ήταν η διαπεριφερειακή συνεργασία για ανάδειξη και προώθηση της ιστορικής, 
πολιτισμικής και χρηστικής ταυτότητας του αλατιού και των αλυκών, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, με σκοπό 
την επανεκτίμηση της σημασίας του προϊόντος αυτού, και σύνδεσής του –εξυπακούεται, μαζί με τις παράγουσες 
αλυκές– σε πόλο ανάπτυξης, σε συνάφεια με τον τουρισμό. Οι συνεργατικές δραστηριότητες, λοιπόν, αφορούσαν 
στη δημιουργία γνώσης σε πολλά θέματα γύρω από το «αλάτι και αλυκές», σε δημιουργικές δράσεις, αλλά και στη 
διάχυση της πληροφορίας, κι όλα τούτα σε επίπεδο τοπικό και διαπεριφερειακό. Ο βασικός και οι επιμέρους στόχοι του 
έργου ALAS υπήρξαν φιλόδοξοι, εξαρτημένοι από τη δράση και λειτουργικότητα του δικτύου συνεργασίας μεταξύ των 
περιοχών-εταίρων. Οι στόχοι αυτοί, που επιδιώχθηκαν σε όλες τις περιοχές υλοποίησης του έργου, συνοψίζονται ως εξής: 

Επιτόπια ανάπτυξη και προώθηση της ιδέας για παραγωγή και χρήση παραδοσιακού αλατιού με σκοπό τη διατήρηση 
των αλυκών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σε συνάφεια με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των αλυκών ως σημαντικών παραγόντων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Ενίσχυση των υγροτοπικών αξιών των αλυκών με εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων οικολογικής διαχείρισης.
Διατήρηση των μικρών αλυκών, με προώθηση του παραδοσιακά παραγόμενου αλατιού ως προϊόντος υψηλής 
ποιότητας, εφαρμόζοντας σύγχρονες αρχές μάρκετινγκ.
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Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 
2008" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 /ΕΠΑΝ ΙΙ, από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.  

Το παρόν χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Φεστιβάλ Επιστήμης & Τεχνολογίας 
2008" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 /ΕΠΑΝ ΙΙ, από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.  

Διατήρηση της κληρονομιάς των αλυκών με συγκέντρωση της γνώσης που αφορά στην παραδοσιακή αλοπηγία και 
την περί αυτήν πολιτισμική κληρονομιά.
Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων, με σκοπό την επαναδημιουργία, αναβάθμιση, λειτουργία παραδοσιακών 
αλυκών και εκπαίδευση ειδικευμένων αλυκάριων.
Ίδρυση και, όπου υπήρχαν, αναβάθμιση μουσείων άλατος, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού επί της 
φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των αλυκών.
Χρήση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των αλυκών και του παραδοσιακού αλατιού ως πόλου έλξης 
ποιοτικού τουρισμού.

Διαπεριφερειακές συναντήσεις και Συνέδρια.
Ιστοσελίδα του έργου, Τριμηνιαία Newsletter, Τεχνικά Δελτία, Τρίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια, Έκδοση βιβλίου, 
Βιντεοταινία, Τεχνικές μελέτες, Πρακτικά του Τελικού Συνεδρίου του ALAS.

Η συλλογή γνώσης που αφορά στη γεωγραφία και την τεχνογνωσία της αλοπηγίας στην Ελλάδα (δημιουργία 
βάσεων γεωγραφικών και ιστορικών δεδομένων σε διάφορες χωρικές κλίμακες).
Μελέτη που αφορά στην ανάπτυξη τουρισμού στη Λέσβο, ειδικά του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, σε σχέση 
με το αλάτι και τις αλυκές. Επίσης, εκπόνηση σχεδίου οικολογικής διαχείρισης των δύο αλυκών της Λέσβου 
(Πολιχνίτου – Καλλονής). 
Σε κάποιο βαθμό προώθηση και τοπική ωρίμανση της ιδέας για παραγωγή και χρήση παραδοσιακού αλατιού με 
σκοπό τη διατήρηση των αλυκών και την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτό συνέβαλαν κάποια δημοσιεύματα στον τύπο, η 
συνεργασία με τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Πολιχνίτου, η έκθεση φωτογραφιών στη Φωτογραφική 
Εταιρεία Μυτιλήνης το 1999, πολύ δε περισσότερο η διοργάνωση έκθεσης ιστορικής και τεκμηριωτικής φωτογραφίας 
στην ίδια πόλη το 2002 με τίτλο «Τοπία άλατος – Saline landscapes». 
Η δημιουργία του Μουσείου Άλατος Πολιχνίτου. Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε μελέτη της δομής και λειτουργίας 
όλων των μουσείων και κέντρων ενημέρωσης άλατος στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Για τις ανάγκες εγκατάστασης 
του Μουσείου, ανακαινίσθηκε, με κοινοτική χρηματοδότηση από το έργο ALAS, το παλιό κτίριο της αλυκής 
Πολιχνίτου, ένα κτίριο ιστορικής σημασίας, που χτίσθηκε πριν από την απελευθέρωση του νησιού (1912) και 
πρωτογενώς χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία φυλάκων και ως γραφεία της αλυκής. Η αρχική έκθεση του Μουσείου 
περιλαμβάνει εποπτικό υλικό με σχετικά λεπτομερείς επεξηγήσεις (13 μεγάλες θεματικές αφίσες), μινιατούρες 
αλοπηγικών εργαλείων, βιντεοταινία με υποστήριξη προβολής, συλλογή αφισών από άλλα μουσεία άλατος της 
Ευρώπης, δύο ενυδρεία επίδειξης και βασικό εξοπλισμό γραφείου για έναν εργαζόμενο. Η αδυναμία δημιουργίας 
καταστατικού λειτουργίας του Μουσείου είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας του έως σήμερα.

Οι διαπεριφερειακές δράσεις συντονίσθηκαν και ελέγχονταν από το ανώτατο διοικητικό όργανο του έργου, την 
Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου, ενώ οι τοπικές δράσεις από τις τέσσαρες Τοπικές Επιτροπές Έργου. Για την 
αποτελεσματικότερη δικτυακή συνεργασία οργανώθηκαν έξι θεματικές Τεχνικές Ομάδες Εργασίας, με τους εξής 
στόχους: (1) Διάχυση πληροφορίας και διαφήμιση, (2) Σχέδια διαχείρισης φύσης, (3) Ανάπλαση, αναβάθμιση και 
λειτουργία παραδοσιακών αλυκών, (4) Εκπαίδευση αλυκάριων, συνεταιριστικές δομές, προώθηση πωλήσεων κ.ά. 
μέτρα, (5) Πολιτισμική κληρονομιά και μουσεία άλατος και (6) Θέματα τουρισμού.
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Στην ιστοσελίδα του ALAS (http://www.aegean.gr/alas/general.htm) είναι διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα του 
έργου στην Αγγλική και Ελληνική, που συμπεριλαμβάνουν τα έντυπα του ALAS, καθώς και τη 14λεπτη βιντεοταινία 
«Αλάτι και Αλυκές της Μεσογείου». Στην Αγγλική της εκδοχή («Salt and salinas of the Mediterranean»), η ταινία 
παρουσιάσθηκε στο πληροφοριακό πρόγραμμα του ECO-Cinema (3rd International Environmental Film Festival) στη 
Ρόδο, 9–14 Σεπτεμβρίου 2003.

Τα αποτελέσματα του έργου ALAS
Η πλειονότητα των προσδοκωμένων του ALAS υλοποιήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του έργου. Σε διαπεριφερειακό επίπεδο, αυτά ήταν:
•
•

•

Σε τοπικό επίπεδο, τα ληφθέντα αποτελέσματα ποικίλλουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Ειδικότερα για τη 
Λέσβο, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν ήσαν:

•

•

•


