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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η ταχεία εξέλιξη στα μέσα τεχνολογίας στις αναπτυγμένες χώρες, επέφερε 

μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας σε 40 ώρες. Έτσι, απελευθερώθηκε ένα 
σημαντικό μέρος του χρόνου που προορίζονταν για βιοπορισμό και παραγωγή υλικών 
αγαθών και διατέθηκε σε άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τη θέληση του 
ανθρώπου. Το περίσσευμα αυτό του χρόνου καλείται ελεύθερος χρόνος (Khader, 
1988). 

Η βιομηχανική ανάπτυξη παρ’όλο που συμβάλλει στη δημιουργία και 
προσφορά νέων προϊόντων, εντούτοις έχει αλλοιώσει τη μορφή της εργασίας. Έτσι, 
παρά την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, ο άνθρωπος αισθάνεται κουρασμένος και 
επιζητά ακόμη περισσότερο. Ακόμη, η βιομηχανική ανάπτυξη επέδρασε στη ζωή του 
ανθρώπου (άγχος, μολυσμένη ατμόσφαιρα) με αποτέλεσμα ο σύγχρονος άνθρωπος να 
αναζητά διεξόδους με τη μορφή της αναψυχής. Επομένως, η αναψυχή έχει καταστεί 
μια ανθρώπινη ανάγκη η οποία θεωρείται ίδιας σημασίας με τις βασικές ανάγκες 
όπως υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια και κοινωνική ευημερία (Παπασταύρου και 
Μακρής, 1985). 

Αναψυχή δε σημαίνει απλά και μόνο μη απασχόληση, απραξία ή αργοσχολία 
αλλά δημιουργικές δραστηριότητες που ανανεώνουν το πνεύμα του ανθρώπου, την 
πρωτοβουλία του και τον προετοιμάζουν για την επιστροφή του στην εργασία. Η 
υπαίθρια αναψυχή ορίζεται ως μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου με σκοπό 
την ευχαρίστηση και την ψυχική του ευφορία (Παπασταύρου και Μακρής, 1985). 

Εκτός από τις άμεσες ωφέλειες της αναψυχής παρουσιάζονται και έμμεσες 
στην οικονομία της περιοχής (Knetsch, 1965; Cordell, 1982). Κάθε δραστηριότητα 
που μπορεί να ασκηθεί στην ύπαιθρο συνιστά και ένα παράγοντα που μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Τα έξοδα που προκύπτουν 
αναπόφευκτα από κάθε μορφή δραστηριότητας, αποτελούν έσοδα για το κράτος και 
την περιοχή άσκησης της δραστηριότητας (Escudier and Miossec, 1983).   
 
 
1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
  
  Ο τουρισμός θεωρείται και είναι μια μορφή αναψυχής. Οι Ρωμαίοι 
θεωρούνται οι πρώτοι που ταξίδεψαν για λόγους αναψυχής αν και υπάρχουν εικασίες 
για πραγματοποίηση παρόμοιων ταξιδιών από τους Κινέζους και τους Ιάπωνες 
(Τσάρτας, 1989). 
  Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης της 
λέξης τουρισμός. Ο Lanquar (1988) γράφει ότι οι Άγγλοι του 17ου και 18ου αιώνα 
ανακάλυψαν τη Μεσόγειο και εφεύραν τη λέξη τουρισμός για να καθορίσουν με 
σαφή τρόπο τη θεωρία και την πρακτική του ταξιδιού για ευχαρίστηση. 
  Οι λέξεις τουρισμός - τουρίστας προέρχονται από τη γαλλική λέξη «tour» που 
σημαίνει γύρος, περιοδεία. 

Το έτος 1963 η συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, για τον Τουρισμό και τα 
Διεθνή Ταξίδια στη Ρώμη, έδωσε έναν ορισμό στη λέξη τουρίστας, βασισμένο στην 
ευρύτερη θεώρηση του επισκέπτη. Έτσι, τουρίστας καθορίστηκε να είναι ο 
προσωρινός επισκέπτης που παραμένει τουλάχιστον 24 ώρες στη χώρα που 
επισκέπτεται και ο σκοπός του ταξιδιού του να είναι ένας από τους εξής:  
α) αναψυχή, διακοπές, υγεία, μόρφωση, θρησκεία, σπορ και  
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β) επιχειρήσεις, οικογένεια, αποστολή, συνάντηση (Singh, 1984; Lawson and Band-
Bovy, 1972; Roidis, 1979). 

O ορισμός αυτός έγινε δεκτός από την UIOOT (Διεθνής Ένωση Επίσημων 
Οργανισμών Τουρισμού) με 109 κράτη-μέλη την οποία διαδέχτηκε αργότερα ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO), οπότε και χρησιμοποιείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όμως το έτος 1978 η Επιτροπή Τουρισμού  δέχεται ότι: «αν και 
όλα τα μέλη αναγνωρίζουν την αξία αυτού του ορισμού, δεν είναι συνήθως δυνατό 
στην πράξη να μετρώνται οι τουρίστες καθορισμένοι μ’αυτό τον τρόπο». 

Έτσι, στην πραγματικότητα πολλές χώρες χρησιμοποιούν δικούς τους 
ορισμούς, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Ελλάδα κ.λ.π. Για παράδειγμα, 
στο Βέλγιο θεωρείται « τουρίστας» κάθε άτομο που περνά τουλάχιστον μια νύχτα σε 
πρόσκαιρη διαμονή, μακριά από τον τόπο κατοικίας του (Ιακωβίδου, 1988). Αυτός ο 
ορισμός είναι πιο πρακτικός και πιο ρεαλιστικός και συμπεριλαμβάνει και τα άτομα 
εκείνα, που πραγματοποιούν εσωτερικό τουρισμό. 

Τρεις ορισμοί για τον τουρισμό: 
1) ταξίδι για ευχαρίστηση  
2) σύνολο ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται για την 

πραγματοποίηση ταξιδιών για ευχαρίστηση - αναψυχή  
3) βιομηχανία που έχει σαν αντικείμενο την ικανοποίηση των αναγκών του 

τουρίστα.  
Δηλαδή, παρατηρούμε μία εξέλιξη στον ορισμό του τουρισμού που από απλό ταξίδι 
για αναψυχή μεταβλήθηκε για κάθε χώρα σε βιομηχανία της σωστής υποδοχής. 

Γενικότερα, λέγοντας τουρισμό εννοούμε την περιήγηση, για λόγους κυρίως  
ψυχαγωγικούς καθώς επίσης και τη μετακίνηση από την έδρα της μόνιμης κατοικίας, 
όταν δεν οφείλεται σε επαγγελματικούς ή αυστηρά οικογενειακούς. 
 
 
1.3 ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 Ανάλογα με το σκοπό που επιτυγχάνεται κάθε φορά (ψυχαγωγία - διακοπές, 
θεραπεία, προσκύνημα, κ.λ.π) διακρίνονται διάφορα είδη τουρισμού, όπως: 
ψυχαγωγικός, θεραπευτικός, θρησκευτικός, αθλητικός και μορφωτικός. 
  Ο Κομίλης (1986) κατατάσσει τις κατηγορίες τουρισμού σε τρεις ομάδες:  
α) ανάλογα με τους σκοπούς και τα κίνητρα των τουριστών - επισκεπτών,  
β) ανάλογα με τον παράγοντα: μορφές οργάνωσης - συμμετοχής, 
γ) ανάλογα με τον παράγοντα χώρο και χρόνο. 

Στην πρώτη ομάδα κατατάσσονται ο τουρισμός διακοπών - αναψυχής, ο 
επαγγελματικός - μορφωτικός και ο υγείας – θεραπείας – ανάρρωσης. Στη δεύτερη 
ομάδα ανήκουν ο μαζικός, ο ατομικός και ο κοινωνικός τουρισμός, ενώ στην τρίτη 
ομάδα ανήκουν ο χειμερινός, ο ορεινός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. 
 
 
1.4 ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Η μαζική και οργανωμένη μετακίνηση των τουριστικών ρευμάτων, τόσο μέσα 
στον εθνικό χώρο (εθνικός ή εσωτερικός τουρισμός), όσο και στο διεθνή χώρο 
(διεθνής ή εξωτερικός τουρισμός) αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του σύγχρονου τουρισμού.  

Παρά τον όγκο του και τις ευεργετικές βραχυχρόνιες επιπτώσεις του, ο του-
ρισμός των διακοπών παρουσιάζει δύο βασικά μειονεκτήματα. Το πρώτο έχει σχέση 
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με τον εποχιακό χαρακτήρα (Μάϊος - Σεπτέμβριος) και το δεύτερο, με τους 
"μεσάζοντες" του διεθνούς τουρισμού δηλαδή τους ολιγοπωλιακούς οργανισμούς, 
που διαμορφώνουν και κατευθύνουν την τουριστική ζήτηση ανάλογα με τα 
συμφέροντά τους. Τα μειονεκτήματα αυτά άρχισαν να προβληματίζουν τους 
υπεύθυνους παράγοντες των περιοχών προορισμού ομαδικού τουρισμού οι οποίοι 
αναζητούν νέες μορφές τουρισμού, που θα είναι περισσότερο αποδοτικές, λιγότερο 
συνδεδεμένες με τη θερινή περίοδο και ακόμα λιγότερο εξαρτημένες από τους με-
γάλους διεθνείς οργανισμούς τουριστικών ταξιδιών. 
 
 
1.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Η τουριστική δραστηριότητα κάθε χώρας μπορεί να λάβει τις ακόλουθες 
μορφές: 
1. Εγχώριος τουρισμός, όταν οι κάτοικοι της χώρας ταξιδεύουν στο εσωτερικό της. 
2. Προς τα έσω τουρισμός, όταν οι κάτοικοι άλλης χώρας επισκέπτονται τη χώρα 
αυτή. 
3. Προς τα έξω τουρισμός, όταν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας επισκέπτονται 
μια άλλη χώρα. 

 Αυτά τα είδη τουρισμού μπορούν να περιγραφούν αντικαθιστώντας τη λέξη 
«χώρα» με τη λέξη «περιοχή». Σε αυτή την περίπτωση, οι μορφές τουρισμού δε θα 
αναφέρονται σε μία χώρα ή σε μία ομάδα χωρών. 

Οι τρεις βασικές μορφές τουριστικής δραστηριότητας μπορούν να συν-
δυαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να σχηματίσουν τις ακόλουθες κατηγορίες 
τουρισμού: 
1. Τον εσωτερικό τουρισμό, που περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον προς τα έσω 
τουρισμό. 
2. Τον εθνικό τουρισμό, που περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον προς τα έξω 
τουρισμό. 
3. Τον εξωτερικό ή διεθνή τουρισμό, που περιλαμβάνει τον προς τα έσω και προς τα 
έξω τουρισμό. 

Η χρήση του όρου «εγχώριος» στην τουριστική δραστηριότητα διαφέρει από 
τη χρήση του στους εθνικούς λογαριασμούς. Όσον αφορά στον τουρισμό, η λέξη 
«εγχώριος» αναφέρεται στους κατοίκους μιας χώρας που ταξιδεύουν στο εσωτερικό 
της. Όσον αφορά στους εθνικούς λογαριασμούς, η λέξη αναφέρεται στις 
δραστηριότητες και τις δαπάνες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των μόνιμων 
αλλοδαπών κατοίκων, οι οποίοι ταξιδεύουν στην εν λόγω χώρα - δηλαδή αναφέρεται 
τόσο στον εγχώριο όσο και στον προς τα έσω τουρισμό. 

 
 

1.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ο τουρισμός μπορεί να επιφέρει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον (Jenkins, Inskeep, 1986). Αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά 
σχεδιάζεται και ελέγχεται η τουριστική ανάπτυξη. Οι βασικές επιπτώσεις του, δεν 
εμφανίζονται ταυτόχρονα σε κάθε τουριστική περιοχή. Η εμφάνισή τους εξαρτάται 
από το είδος και την κλίμακα της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και από τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 
 

 
 

8



Α) Αρνητικές επιπτώσεις 
 
1) Μόλυνση των υδάτων 

Εάν δεν υπάρχει καλό σύστημα αποχέτευσης στα ξενοδοχεία, στα θέρετρα ή 
στις υπόλοιπες τουριστικές εγκαταστάσεις, μπορεί να προκληθεί μόλυνση των 
υπόγειων υδάτων από τα βοθρολύματα. Επίσης, αν η έξοδος του συστήματος 
αποχέτευσης βρίσκεται κοντά σε κάποιο ποτάμι ή ακτή και τα λύματα δεν έχουν 
υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία, οι εκροές θα μολύνουν την υδάτινη περιοχή.  
 
2) Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Γενικά ο τουρισμός θεωρείται «καθαρή βιομηχανία». Ωστόσο, η τουριστική 
ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του αέρα λόγω της υπερβολικής χρήσης 
αυτοκινήτων από τους τουρίστες σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν εκεί 
συγκεντρώνονται σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα. Επιπλέον, εάν η τουριστική 
ανάπτυξη δε σχεδιαστεί και προγραμματιστεί κατάλληλα, ειδικότερα σε ανοιχτές 
περιοχές χωρίς βλάστηση, μπορεί να προκληθεί μόλυνση με τη μορφή σκόνης και 
αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα. 

 
3) Ηχορύπανση 

Ο θόρυβος που δημιουργείται από τη συγκέντρωση τουριστών, τουριστικών 
οχημάτων ή και τουριστικών αξιοθέατων, όπως τα πάρκα διασκέδασης και οι πίστες 
αγώνων με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, μπορεί να φτάσει σε ενοχλητικά ή 
δυσάρεστα επίπεδα. 

 
4) Οπτική ρύπανση 

Τα ξενοδοχεία και οι υπόλοιπες τουριστικές εγκαταστάσεις με άσχημο ή 
ακατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να μην ταιριάζουν με το τοπικό στυλ αρχιτεκτονικής ή 
την τοπική κλίμακα κατασκευής. Η ακαλαίσθητη διάταξη των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη χωροταξία, η υπερβολική χρήση 
μεγάλων και αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων, καθώς και η κακή 
συντήρηση των κτιρίων ή του εξωτερικού χώρου μπορεί να καταστήσει απωθητικό το 
περιβάλλον τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους. 

 
5) Συνωστισμός και συμφόρηση 

Ο συνωστισμός των τουριστών, ιδιαίτερα στα δημοφιλή τουριστικά αξιοθέα-
τα, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση συντελούν στις αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του τουρισμού και μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους κατοίκους 
των τουριστικών περιοχών. 

 
6) Προβλήματα χρήσης γης 

Σύμφωνα με τις αρχές σωστού τουριστικού σχεδιασμού, δε θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται για τουριστική ανάπτυξη τμήματα γης που είναι κατάλληλα για άλλες 
χρήσεις, όπως η γεωργία, η κατασκευή κατοικιών ή χώρων αναψυχής, καθώς και 
περιοχές που θα έπρεπε να κηρυχθούν διατηρητέες. 

 
7) Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Η κακή επιλογή της τοποθεσίας και η απρόσεκτη τεχνική κατασκευή τουρι-
στικών εγκαταστάσεων μπορεί να προκαλέσει καθίζηση του εδάφους, πλημμύρες ή 
ιζηματοποίηση του βυθού των ποταμών και των παράκτιων περιοχών, εξαιτίας της 
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μείωσης της βλάστησης και της παρεμπόδισης της ροής φυσικών καναλιών 
αποστράγγισης των υδάτων. 

Η υπερβολική ή η κακή χρήση περιβαλλοντικά ευάλωτων αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή τους, εξαιτίας υπερβολικής 
φθοράς και δονήσεων. 

 
8) Ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων 

Η ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος με σκουπίδια ή μπάζα αποτελεί 
συνηθισμένο πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 
επισκεπτών τους και εξαιτίας των δραστηριοτήτων στις οποίες εκείνοι εμπλέκονται. 
Η ακατάλληλη απόρριψη συμπαγών αποβλήτων από θέρετρα και ξενοδοχεία μπορεί 
να δημιουργήσει αφενός σκουπίδια κι αφετέρου προβλήματα υγείας, εξαιτίας 
μικροοργανισμών, ασθενειών ή μόλυνσης, καθώς και να καταστήσει απωθητικό το 
περιβάλλον. 
 
Β) Θετικές επιπτώσεις 
 

Αν σχεδιαστεί σωστά και τεθεί υπό έλεγχο, ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει 
ποικιλοτρόπως στη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 
1) Διατήρηση σημαντικών φυσικών χώρων 

Ο τουρισμός μπορεί να δικαιολογήσει την παροχή και να αποτελέσει πηγή 
κονδυλίων για τη συντήρηση πάρκων, εξωτερικών χώρων αναψυχής και προ-
στατευόμενων περιοχών, τα οποία διαφορετικά ίσως εγκαταλείπονταν σε φθορά, 
χάρη στη λειτουργία τους ως τουριστικά αξιοθέατα. 
 
2) Προστασία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

Ο τουρισμός παρέχει το κίνητρο και βοηθά στην εξεύρεση πόρων για την 
προστασία ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων (καθώς αποτελούν τουριστικά 
αξιοθέατα), οι οποίοι διαφορετικά μπορεί να υποβαθμίζονταν και να 
καταστρέφονταν. 
 
3) Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

Ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει το κίνητρο για τον «καθαρισμό» του ευρύ-
τερου περιβάλλοντος, μέσω του ελέγχου της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, της 
ηχορύπανσης και της απόρριψης σκουπιδιών. Επίσης, συντελεί στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής αισθητικής, μέσω προγραμμάτων διατήρησης του τοπίου, ελέγχων 
στα σχέδια των νέων κτιρίων και καλύτερης συντήρησής τους. 

 
4) Αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

Αν και πρόκειται για περισσότερο «υποκειμενική» ωφέλεια, ο σωστός 
σχεδιασμός τουριστικών εγκαταστάσεων μπορεί να εμπλουτίσει ένα φυσικό ή αστικό 
περιβάλλον, το οποίο διαφορετικά θα ήταν βαρετό και δε θα παρουσίαζε κανένα 
ενδιαφέρον. 
 
5) Βελτίωση της υποδομής 

Η τοπική υποδομή αεροδρομίων, οδικών δικτύων, συστημάτων ύδρευσης και 
αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών συχνά βελτιώνεται μέσω της ανάπτυξης του 
τουρισμού, ο οποίος προσφέρει οικονομικά καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη. 
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1.7 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Ο τουρισμός δεν επιφέρει μόνο οικονομικά οφέλη, αλλά, έχει περιβαλλοντικό, 
πολιτισμικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ο οποίος απαιτεί προσεκτική εκτίμηση. 
Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο σχεδιάζεται η τουριστική ανάπτυξη, η διατύπωση 
των στόχων της πραγματοποιείται από την κυβέρνηση, τις περιφερειακές διοικήσεις ή 
άλλους φορείς εκπροσώπησης. Πλέον, είναι συνηθισμένη η συνεργασία της 
κυβέρνησης με τον ιδιωτικό τομέα για τη διατύπωση των στόχων της τουριστικής 
ανάπτυξης. Καθώς γίνεται αντιληπτό ότι ο τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα η 
οποία καθοδηγείται από την αγορά, τόσο περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας απαιτεί τη 
συμμετοχή του στη διαδικασία καθορισμού της τουριστικής πολιτικής (Hall, 1996). 

Συχνά οι στόχοι του τουρισμού δεν είναι ρεαλιστικοί, καθώς δεν αντιπρο-
σωπεύουν την πραγματικότητα, αλλά μάλλον τις φιλοδοξίες των ιθυνόντων. Για το 
λόγο αυτό είναι αναγκαία η προσεκτική εξέταση του τι μπορεί να επιτευχθεί στον 
τουριστικό τομέα και με ποιό τρόπο.  

Χωρίς συγκεκριμένους στόχους, είναι δύσκολος ο καθορισμός ρεαλιστικής 
πολιτικής για τον τουρισμό. Αρχικά, οι ιθύνοντες θα πρέπει να εξετάσουν ποιοί 
μπορεί να είναι οι καταλληλότεροι στόχοι για την τουριστική ανάπτυξη και να τους 
συνδυάσουν με τους στόχους της εθνικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός αποτελεί κλάδο 
της εθνικής οικονομίας. Μπορεί να είναι ο βασικότερος κλάδος της ή να παίζει 
δευτερεύοντα ρόλο. Στις προσπάθειες μελλοντικής ανάπτυξης και υποστήριξής του, 
πρέπει να είναι ξεκάθαρη η θέση του στη συνολική οικονομία.  
 
 
1.8 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
   Η περιφερειακή ανάπτυξη αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του εθνικού 
χώρου, η οποία επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής και εθνικής σκοπιμότητας με 
απώτερο στόχο την άμβλυνση των εισοδηματικών και παραγωγικών αντιθέσεων 
μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και την αποθάρρυνση της εσωτερικής και 
εξωτερικής μετανάστευσης (Καραμέρης, 1988). 
  Ο τουρισμός στηριζόμενος στην αξιοποίηση των τουριστικών πόρων 
(πολιτιστικά μνημεία, φυσικό τοπίο) είναι δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την κατανάλωση του προϊόντος (τουριστικού προϊόντος) στον τόπο 
«παραγωγής». Αυτό σημαίνει ότι το «προϊόν» δε μεταφέρεται στην αγορά, αλλά ο 
καταναλωτής - τουρίστας στον τόπο παραγωγής. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την 
αποκεντρωμένη δομή του τουρισμού και τη συμβολή του στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. 
 Η τουριστική όμως ανάπτυξη συνοδεύεται από μια σειρά επιδράσεων 
(θετικών και αρνητικών), οι οποίες έχουν ως εξής: 
Α) Θετικές επιδράσεις (Καραμέρης, 1988; Λογοθέτης, 1982; Παπασταύρου και 
Μακρής, 1986; Krippendorf, 1986). 

1.  Συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού. 
2.  Δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης. 
3.  Συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 
4.  Χρηματοδοτεί έργα υποδομής. 
5.  Βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης. 
6.  Βελτιώνει τα δημόσια οικονομικά της περιφέρειας. 
7.  Συμβάλλει στη φροντίδα του τοπίου. 
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8.  Ενισχύει την αυτοσυνείδηση και το αίσθημα της συμμετοχής των 
κατοίκων των τουριστικών περιοχών. 

9. Βελτιώνει το πολιτιστικό επίπεδο της επαρχίας. 
B) Αρνητικές επιδράσεις (Καραμέρης, 1993; Ammer und Proebstl, 1991; 
Krippendorf, 1986; Mueller, 1986). 

1.  Οδηγεί σε μονοδιάστατη δομή της οικονομίας. 
2.  Καταστρέφει ή αφαιρεί το έδαφος από άλλες χρήσεις. 
3.  Επιβαρύνει τη φύση και το τοπίο. 
4.  Δημιουργεί στον ντόπιο πληθυσμό αίσθημα εξάρτησης και 

προσδιορισμού της ζωής τους από τους ξένους. 
5. Δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και διευρύνει τις ανισότητες. 

 
 
1.9 Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 

Σε σχέση µε την τουριστική ανάπτυξη, η φέρουσα ικανότητα ορίζεται ως ο 
αριθµός των χρηστών που µπορεί να δεχτεί µία τουριστική περιοχή χωρίς µόνιµη 
περιβαλλοντική υποβάθµιση και η εξασφάλιση της ικανότητας της περιοχής να 
υποστηρίζει δραστηριότητες αναψυχής, αλλά και χωρίς να υποβαθµίζει την εµπειρία 
αναψυχής των επισκεπτών. Ο ορισµός αυτός εστιάζει το στόχο της τουριστικής 
ανάπτυξης στο σεβασµό των περιβαλλοντικών ορίων µιας περιοχής που καθορίζουν 
την ικανότητά της (Pearce 1990). 

 
 

1.10 ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Ο ορεινός τουρισμός εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρίζεται 
από την τάση πολλών ανθρώπων, κυρίως από τις πόλεις, να επισκέπτονται τους 
ορεινούς όγκους μιας περιοχής (συνήθως δασωμένους). Αυτό έχει ως σκοπό την 
επιστροφή τους έστω και για λίγο στο φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι αμόλυντο, 
όσο είναι δυνατό, από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις.  Η τάση αυτή παλαιότερα 
προσέκρουε στην έλλειψη τόσο της εύκολης πρόσβασης όσο και των υποδομών. 
Βλέποντας κάποιοι, κυρίως κάτοικοι των περιοχών αυτών, αυτή τη διάθεση για 
απόδραση στο φυσικό περιβάλλον, προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν οικονομικά 
αναπτύσσοντας ξενοδοχειακές υποδομές και διοργανώνοντας διάφορες 
δραστηριότητες όπως κανό-καγιάκ, ιππασία, σκι, camping κ.λ.π. Παρατηρώντας αυτή 
την κατάσταση, είναι εμφανής η ανάγκη για τη διερεύνηση των προσδοκιών των 
επισκεπτών καθώς και των δυνατοτήτων υποδοχής τους από τις περιοχές αυτές και 
τους κατοίκους τους.  
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
 Οι ορεινοί όγκοι, από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αποτελούν αξιόλογους 
τουριστικούς προορισμούς για το σύνολο σχεδόν των οικονομικά ανεπτυγμένων 
χωρών. Η διαμόρφωση ενός αριθμού κινήτρων ανθρωπολογικής φύσης, σε 
συσχετισμό με τα γεωμορφολογικά – κλιματολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών 
όγκων και την ενεργοποίηση δραστηριοτήτων αθλητικο-αναψυχικού τύπου, 
οδήγησαν διεθνώς στη μετατροπή ενός μεγάλου αριθμού ορεινών περιοχών σε 
αξιόλογες ζώνες υποδοχής τουριστών. Η ποιότητα του φυσικού τοπίου, η 
αυθεντικότητα των τοπικών πληθυσμών και η ποιότητα των προσφερομένων 
υπηρεσιών, επέδρασαν δυναμικά στην ενεργοποίηση της ζήτησης για αγαθά και 
υπηρεσίες στους ορεινούς όγκους και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση των πρώτων 
τουριστικών ροών. Η αθλητικο-αναψυχική δραστηριότητα συνέβαλε στη διαχρονική 
μεγέθυνση των τουριστικών ροών προς τους ορεινούς όγκους (Ηγουμενάκης, 2000). 
 Η εννοιολογική προσέγγιση των ορεινών όγκων και του τουρισμού 
προσδιορίζεται από:  

 Τις σχέσεις μεταξύ μιας οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός) και ενός 
χωρικά οριοθετημένου φυσικού περιβάλλοντος (ορεινοί όγκοι).  

 Έναν αριθμό περιοριστικών όρων / μεταβλητών που ορίζει η γεωμορφολογία / 
ιδιαιτερότητα των ορεινών όγκων.  

 Τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της τουριστικής 
δραστηριότητας στο χωρικά οριοθετημένο φυσικό περιβάλλον (ορεινοί 
όγκοι). 

 Οι ορεινοί όγκοι φαίνεται να εμφανίζουν ομοιότητες και διαφοροποιήσεις, 
απόρροια των πολιτιστικών προτύπων από χώρα σε χώρα, οι οποίες αποτελούν 
συστατικά στοιχεία των τουριστικών δραστηριοτήτων και της τυπολογίας τους, 
καθώς και της χωρικής διευθέτησής τους.  
           Οι μελέτες σχετικά με τους ορεινούς όγκους, ως επί το πλείστον 
επικεντρώνονται στους ορεινούς όγκους της κεντρικής Ευρώπης, εκλαμβανόμενοι ως 
κύρια συστατικά του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης (Debarbieux, 1990). Αντίθετα, οι αναφορές για τον υπόλοιπο κόσμο είναι 
περιορισμένες. Η παραπάνω διαπίστωση απορρέει από μια σειρά παραγόντων όπως :  

 Συγκεκριμένοι τύποι εικόνων, αποδιδόμενοι στους ορεινούς όγκους, τοπικής, 
εθνικής ή και διεθνούς αναγνωρισιμότητας, απαντώνται στα πολιτιστικά 
πρότυπα πολλών χωρών. Οι τυπολογίες των εικόνων, συχνά αντανακλούν τις 
πρακτικές ετερογενών πληθυσμών, εγκατεστημένων στους ορεινούς όγκους 
(Bozonnet, 1992).  

 Οι πολιτιστικοί και οικονομικοί πυρήνες που αποτελούν την πηγή των 
τουριστικών ροών και κατ’ επέκταση τη δυναμική ενεργοποίησης των 
τουριστικών δραστηριοτήτων στους ορεινούς όγκους, είναι ολιγάριθμοι σε 
διεθνές επίπεδο.  

 Τα κίνητρα των κατοίκων των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, για 
δραστηριότητες αναψυχικού τύπου στους ορεινούς όγκους, παρουσιάζουν μια 
διαχρονική εξέλιξη και μια χωρική επέκταση που συμπεριλαμβάνουν το 
σύνολο σχεδόν των πιο αξιόλογων ορεινών όγκων σε διεθνές επίπεδο.  

 Ένας μεγάλος αριθμός ορεινών περιοχών διεθνώς, στα πλαίσια των 
ενεργοποιουμένων τουριστικών μετακινήσεων και δραστηριοτήτων, 
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ενσωματώθηκε σ’ ένα κοινό σύστημα αξιών, δομημένο και ιεραρχημένο 
σύμφωνα με ένα δυτικού τύπου οικονομικό σύστημα.  

 Οι απορρέουσες συνέπειες της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και η μεταφορά 
καταναλωτικών προτύπων δυτικού τύπου, επέδρασαν καταλυτικά, σε βαθμό 
που έννοιες και μορφές του ορεινού τουρισμού, υιοθετήθηκαν από τοπικούς 
πληθυσμούς διεπόμενους από διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα (Barberis, 
1992). 

 
 
 2.2 ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
  Στην Ελλάδα, οι ορεινές περιοχές ορίζονται με τρεις δυνατούς τρόπους: 

• Σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΠΕ (1976) ορεινές περιοχές χαρακτηρίζονται 
αυτές με υψόμετρο πάνω από 700μ., έχουν έκταση 56.716 χιλ.στρ. και 
καταλαμβάνουν το 43% της έκτασης της χώρας. 

• Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ (1991) ορεινές περιοχές λέγονται οι περιοχές που: 
α) η επιφάνειά τους έχει έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και που τα διάφορα 
σημεία τους έχουν υψομετρική διαφορά πάνω από 400μ., ή  
β) ολόκληρη η επιφάνειά τους ή το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκονται σε 
υψόμετρο πάνω από 800μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Οι εν λόγω περιοχές έχουν έκταση 56.192  χιλ.στρ. και καταλαμβάνουν το 42,6% της 
έκτασης της χώρας. 

• Σύμφωνα με την οδηγία 75/268/28.4.75 της Ε.Ο.Κ. (1975), ορίσθηκαν σαν 
ορεινές περιοχές εκείνες που ανταποκρίνονται στα παρακάτω κριτήρια και 
εφόσον το 80% της έκτασής τους είναι ορεινή και η υπόλοιπη μορφολογικά 
όμοια. Τα κριτήρια αυτά της Ε.Ο.Κ. είναι: 

α) Περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 800μ. και που παρατηρείται 
βράχυνση της καλλιεργητικής περιόδου λόγω υψομέτρου 
β) Περιοχές που παρουσιάζουν κλίση μεγαλύτερη του 20% ανεξάρτητα από το 
υψόμετρο ή αν βρίσκονται σε υψόμετρο 600-800μ. τότε πρέπει να παρουσιάζουν 
κλίση τουλάχιστον 16%. 

 
 
2.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
  Για το πρόβλημα της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών η βιβλιογραφία δεν 
είναι και τόσο πλούσια. Από τους περιφερειολόγους δεν αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη 
τάση για εξέταση των προβλημάτων στις περιοχές αυτές και όπου αναπτύχθηκε 
αναφερόταν στο σύνολο όλων αυτών των περιοχών και όχι σε κάθε μία χωριστά σαν 
αυτοτελή περιφερειακή υποδιαίρεση. 
  Ο Ευθυμίου (1982) αναφέρει τη συμβολή του δάσους στην εξασφάλιση 
εργασίας και στην ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των ορεινών πληθυσμών. 
Κατά τον Στάμου (1982) η ανάπτυξη του ορεινού χώρου είναι πρόβλημα αξιοποίησης 
των πόρων του, ενώ το Ι.Δ.Ε. (1986) σε μελέτη του, δίνει τις προοπτικές ανάπτυξης 
της δασοπονίας και ξυλοπονίας σε άμεση συνάφεια με τον ορεινό χώρο. Παράλληλα, 
ο Ψαρράς (1988) θέτει τη σχέση και την αλληλοσύνδεση μεταξύ των δασών και των 
Ο.Τ.Α., και ο Παπασταύρου, (1992) συνθέτει τη σχέση μεταξύ περιφερειακής 
ανάπτυξης και δάσους. 
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  Με τον ορεινό χώρο ασχολήθηκαν και κάποιοι κοινωνιολόγοι (Καλδής και 
άλλοι, 1991, Ψυχοπαίδης και άλλοι, 1989) εστιαζόμενοι τόσο στην αναγκαιότητα της 
διεπιστημονικής διερεύνησης του αναπτυξιακού δυναμικού (του ορεινού χώρου) όσο 
και στην επίλυση των προβλημάτων που λαμβάνουν χώρα σ’αυτόν. 
  Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρχίζει να διαφαίνεται καθαρά η τάση για 
τον ορεινό τουρισμό σαν μοχλός της τοπικής ανάπτυξης (Καραμέρης, 1993; 
Θεοχαρόπουλος και άλλοι, 1996).  

Στα τέλη του 20ου αιώνα μια σειρά κοινωνικό-οικονομικών μεταβολών, 
επέδρασε δυναμικά στη διαμόρφωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες των 
ορεινών περιοχών, ώστε να εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την (Sue 1983): 

• Ποιότητα των υπηρεσιών υποδοχής που διασφαλιζόταν από τους τοπικούς 
πληθυσμούς.  

• Αυθεντικότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  
• Ποιότητα του φυσικού τοπίου. 
• Διατήρηση / συντήρηση των πολιτιστικών μνημείων.  

 Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του τουρισμού στους ορεινούς όγκους, απορρέει από 
τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των κοινωνικό-πολιτιστικών και αναψυχικών 
αναζητήσεων των δυνητικών επισκεπτών και του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος που καλείται να τις ικανοποιήσει. Φυσικά οι ανάγκες και ο βαθμός 
ικανοποίησης των τουριστών ποικίλλουν πολιτιστικά και εθνικά εφόσον, η μόδα και 
οι εθνικές ταυτότητες που συνδέουν τον άνθρωπο με τους ορεινούς όγκους δε 
διέπονται από το ίδιο χώρο-χρονικό πλαίσιο. Επομένως η ένταση των τουριστικών 
ροών που κατευθύνονται προς τους ορεινούς όγκους, διακρίνεται από έντονες 
διακυμάνσεις λόγω ισχυρών επιρροών ανθρωπολογικού – πολιτιστικού χαρακτήρα 
  
 
2.4 ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
   
  Ο ορεινός τουρισμός είναι μία ειδική μορφή τουρισμού, που έχει σαν πεδίο 
άσκησής του τις ορεινές περιοχές, όπου βρίσκεται και το αποζητούμενο τουριστικό 
προϊόν από τον ορεινό τουρίστα. Τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία και προσελκύει το ενδιαφέρον των κρατικών φορέων και ιδιωτών 
επενδυτών. Λέγοντας ‘‘ορεινό τουρισμό’’ εννοούμε κύρια τρεις επιμέρους μορφές 
τουρισμού: τον εκδρομικό, τον αγροτικό και τον χειμερινό τουρισμό. Πρόκειται για 
εκείνες τις μορφές τουρισμού που φέρνουν στις ορεινές περιοχές τους επισκέπτες 
(Παπασταύρου, Καραμέρης 1996). 
  Οι παραπάνω μορφές τουρισμού δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, να 
λειτουργήσουν σωστά και να δώσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αν προηγουμένως 
δεν ικανοποιηθεί μια σειρά προϋποθέσεων και δε γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις. 
Αυτές αναφέρονται σε έργα υποδομής και ανωδομής, σε θέματα συμπεριφοράς και 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών από αυτούς που θα εμπλακούν στο τουριστικό 
κύκλωμα καθώς και σε θέματα πληροφόρησης (Καραμέρης, 1997). 
 Ο ορεινός τουρισμός:  
• Φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, 
στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να αθληθεί, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη 
χαρά της περιήγησης και της γνώσης, να γνωρίσει τα βουνά και τις φυσικές ομορφιές 
στις ορεινές αυτές αγροτικές περιοχές, να γνωρίσει τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά 
προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα 
πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου.  
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• Δραστηριοποιεί τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του 
συγκεκριμένου τόπου συμβάλλοντας έτσι στην βιώσιμη περιβαλλοντική, οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών αυτών περιοχών. Δίνει τη δυνατότητα τόνωσης 
της τοπικής αγοράς με την παραγωγή τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά κρατεί τον πληθυσμό στην 
ύπαιθρο ενισχύοντας το εισόδημα των αγροτικών οικογενειών (Σταμέλλος, 2007). 
 
 
2.4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
  
Αυτές είναι: 
• επιχειρήσεις / γραφεία που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και την υλοποίηση 
προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος  
• Αγροτουριστικά καταλύματα - ξενώνες 
• Επιχειρήσεις παραγωγής και πώλησης παραδοσιακών προϊόντων  
• επιχειρήσεις για φαγητό και αναψυχή 
• Αγροκτήματα  
• Εργαστήρια λαϊκής τέχνης  
(πηγή: site ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.) 
 
 
2.4.2 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 
 
   Στα πλαίσια της ανάλυσης των τουριστικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύχθηκαν στους ορεινούς όγκους, μπορεί να θεωρηθεί ως απλοϊκή και 
παράλληλα περιοριστική η αντίληψη, ότι τα ορεινά τοπία εκλαμβάνονται ως κατ’ 
εξοχήν κίνητρα ενεργοποίησης των ανθρωπίνων μετακινήσεων. Τα τουριστικά 
κίνητρα ουδέποτε υπήρξαν εμφανή και σταθερά. Πάντοτε διέπονταν ιστορικά και 
πολιτιστικά, από την σχετικότητα (Τσάρτας 1996). Η ελκυστικότητα του ορεινού 
τοπίου δεν θεωρήθηκε, σ’ όλες τις περιπτώσεις, ως κίνητρο τουριστικής μετακίνησης 
και ενεργοποίησης τουριστικής κατανάλωσης, όπως δεν αποτελεί, ακόμα και σήμερα, 
κύριο κίνητρο διακοπών για μεγάλο μέρος των δυνητικών τουριστών. Θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί, ότι τα κίνητρα δεν περιορίζονται μόνο στην ελκυστικότητα του 
ορεινού τοπίου, ως παράγοντα ενεργοποίησης της τουριστικής μετακίνησης. Τα 
κίνητρα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αποδοχή / υιοθέτηση 
του ορεινού τουρισμού, πηγάζουν από ζωτικές και εσωτερικής φύσης αναζητήσεις 
των ατόμων, καθώς και από την δυνατότητα των ορεινών όγκων να ικανοποιήσουν 
τέτοιου τύπου αναζητήσεις. Είναι προφανές ότι η δυνατότητα αυτή σχετίζεται 
επιπλέον με το σύνολο των εικόνων που διαμορφώνουν τα άτομα για τους ορεινούς 
όγκους και τα γεωμορφολογικά τους χαρακτηριστικά (Cazes, 1992). 
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2.4.3 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

 Η διευρυμένη αντίληψη περί του ορεινού φυσικού τοπίου, η οποία 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων τουριστικών 
κινήτρων, εμφανίζεται τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη με τις ακόλουθες μορφές: 
 
2.4.3.1 Αισθητική του τοπίου 
 

Ορισμένες ορεινές περιοχές, φαίνεται να οφείλουν την τουριστική τους 
ανάπτυξη στη λογοτεχνική τους υπόσταση και στην ανάδειξή τους μέσα από κείμενα 
γνωστών συγγραφέων όπως π.χ. το Vallais από τον Rousseau και το Lake District από  
τον Wordsworth. 

  Η καλή ορατότητα του ορεινού όγκου των Άλπεων από τα Ελβετικά αστικά 
κέντρα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψή τους και τη διαμόρφωση 
συγκεκριμένου τύπου εικόνων, αισθητικής κυρίως μορφής. Αυτή υπήρξε η εξωγενής 
και χωρικά απομεμακρυσμένη των ορεινών όγκων άποψη, η οποία συνέβαλε στην 
διαμόρφωση μιας νέας αισθητικής ως προς τις Άλπεις (Chabert 1993). Η αποδοχή και 
η εξάπλωση αυτής της νέας αισθητικής, συνοδεύτηκε από αυξητικές τάσεις των 
μετακινήσεων των κατοίκων των αστικών κέντρων με κύριο κίνητρο την παρατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων και της φυσικής ιστορίας, από 
πολλούς φυσιοδίφες όπως ο H. B. de Saussure. Η αισθητική και ο υψηλός βαθμός 
ικανοποίησης που παρείχε το τοπίο των ορεινών όγκων στις αναζητήσεις των 
επισκεπτών, διαμόρφωσαν νέους τύπους κινήτρων στους δυνητικούς ταξιδιώτες, 
συναφών με την ανακάλυψη, την καλαισθησία και την κατανόηση των εσωτερικών  

 αναζητήσεων (Freschi 1993). 
 
2.4.3.2 Το φυσικό τοπίο 

 
  Η έννοια του «παρθένου / άγριου» φυσικού τοπίου διαδραματίζει όλο και 

μεγαλύτερο ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας των ορεινών όγκων. Σε χώρες όπως 
η Βόρεια Αμερική, η Αυστραλία και η Κεντρική Ευρώπη η έννοια του «Wilderness» 
(Κομίλης, 2001) εμπεριέχει μια υπερφυσική διάσταση με προεκτάσεις που ανάγονται 
στην ίδια τη γέννηση του κόσμου. Σ’ αυτό το πλαίσιο βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η 
δημιουργία των πρώτων Αμερικανικών πάρκων στο Yosemite και Yellowstone. Στη 
συνέχεια δημιουργήθηκαν τα εθνικά πάρκα στην Ευρώπη, κατ’ εξοχήν χωροθετημένα 
σε ορεινές χωρικές ενότητες (Lachaux 1980), Engadine (1912, Ελβετία), Bérarde 
(1913, Γαλλία), Covadonga (1918, Ισπανία), Grand Paradis (1922, Ιταλία). Κύρια 
επιδίωξη υπήρξε η προστασία του φυσικού τοπίου σε συσχετισμό με ένα αξιόλογο 
φυσικό περιβάλλον. Η αντίληψη περί ορεινών περιοχών πλαισιωμένων από μουσεία, 
τόπους παρατήρησης και κέντρα έρευνας είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε ισχυρή  
στις ανεπτυγμένες χώρες. 
 
2.4.3.3 Οι ορεινές κοινωνίες υποδοχής των τουριστών 
 
 Δύο στερεότυπα διαμορφώνονται σχετικά με τον τρόπο ζωής των κατοίκων 
των ορεινών περιοχών της κεντρικής Ευρώπης. Το πρώτο στερεότυπο αναφέρεται 
στην χρονική περίοδο που διαρκεί έως το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και απεικονίζει 
τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, ως άτομα με ήθη και έθιμα που οφείλονται 
στον φυσικό περίγυρο και την απομάκρυνσή τους από τα αστικά κέντρα. Το δεύτερο 
στερεότυπο αναφέρεται στην χρονική περίοδο που έπεται του δεύτερου μισού του 
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19ου αιώνα, είναι αντίθετο του πρώτου και εμφανίζει την εικόνα των κατοίκων των 
ορεινών περιοχών ως αρχαϊκή και οπισθοδρομική. Φυσικά το δεύτερο στερεότυπο 
εμφανίζει τους κατοίκους απέναντι στους δυνητικούς επισκέπτες, ως κακούς ή 
μέτριους διαχειριστές υποδοχής, εφόσον αποδέχονται τη διαιώνιση ενός αρχαϊκού 
κοινωνικό-οικονομικού συστήματος.  
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα συνυπάρχουν 
δύο διαφορετικά στερεότυπα στις Άλπεις, σχετικά με τους ορεινούς πληθυσμούς: «ο 
καλός – απολίτιστος κάτοικος» και «ο οπισθοδρομικός κάτοικος» των Άλπεων. Η 
ανάδειξη των παραπάνω στερεοτύπων υπήρξε βασικά απόρροια της 
γεωμορφολογικής διαμόρφωσης και της κοινωνικό-οικονομικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης του ορεινού όγκου των Άλπεων και πιο συγκεκριμένα (Knafou 1994):  

 Της χαμηλής εισοδηματικής διαστρωμάτωσης των ορεινών πληθυσμών.  
 Της αυτάρκειας που διακρίνει το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών.  
 Της διαμορφωμένης κοινωνικής ισότητας.  
 Της ανεπτυγμένης αίσθησης του εθελοντισμού (volontariat) που χαρακτηρίζει 
κοινωνικές σχέσεις και παραγωγική διαδικασία.  

 Στερεότυπα και εικόνες διαμόρφωσαν τις πρώτες αλλά και τις μετέπειτα 
τουριστικές ροές προς τους ορεινούς όγκους, εφόσον κύριο κίνητρο των επισκεπτών 
ήταν η «αλλαγή του κοινωνικού τους περιβάλλοντος» και η αναζήτηση της  
παράδοσης. Όμως η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού παγκοσμίως και η ταχεία 
κοινωνικό-οικονομική εξέλιξη των ορεινών πληθυσμών, λειτούργησε περιοριστικά 
ως προς την ικανοποίηση των αναγκών αναζήτησης της παράδοσης, δημιουργώντας 
δευτερεύουσες τουριστικές ροές σε λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές. Σε 
πολλές χώρες δεν υφίσταται η ισχυρή αγροτική παράδοση στους ορεινούς όγκους 
(Ιαπωνία) και σε άλλες αντικαθίσταται από τις αγροτικές περιοχές (Β. Αμερική). Σ’ 
όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, οι κάτοικοι των ορεινών 
περιοχών συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές ανεπάρκειες των ορεινών  
όγκων σε σχέση με τις τουριστικές επισκέψεις. 
  
 Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη 
σημασία της δασικής αναψυχής. Οι άνθρωποι αναγκασμένοι να ζουν σε πόλεις, 
μακριά από το φυσικό περιβάλλον, νοιώθουν την ανάγκη να αναπληρώσουν αυτό το 
κενό ασκώντας ορεινό τουρισμό. Για να γίνει η καλύτερη δυνατή οργάνωση αυτής 
της διαδικασίας, πρέπει να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται οι διάφοροι 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Πρέπει δηλαδή, να αναλυθούν τόσο οι υπάρχουσες 
υποδομές όσο και οι απόψεις των εμπλεκόμενων ατόμων (επιχειρηματίες, επισκέπτες 
και τοπική κοινωνία). Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της συγκεκριμένης 
εργασίας, ώστε να  βοηθήσει στο μελλοντικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
περιοχής.  
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  

Παρατηρώντας την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού στις μέρες μας 
οδηγούμαστε στην ανάγκη υλοποίησης μιας έρευνας για τη διερεύνηση των κινήτρων 
και των προσδοκιών των επισκεπτών καθώς και των δυνατοτήτων του φυσικού 
περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας στο να τους δεχτούν. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις τριών 
κοινωνικών ομάδων: επιχειρηματίες, επισκέπτες και κάτοικοι, σχετικά με θέματα που 
αφορούν την οικονομία της περιοχής μελέτης, το περιβάλλον της και τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τους.  
 Συγκεκριμένα, θα γίνει μία προσπάθεια ώστε να διερευνηθούν οι 
παράγοντες οι οποίοι ωθούν τους επισκέπτες  στη συγκεκριμένη περιοχή και οι λόγοι 
για τους οποίους την επισκέπτονται και την προτιμούν μεταξύ άλλων. Ακόμη, οι 
απόψεις των επισκεπτών μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητό το κατά 
πόσο η μέχρι τώρα ανάπτυξη της περιοχής είναι αποδεκτή ή όχι, καθώς επίσης και τι 
περαιτέρω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν.  
 Οι απόψεις των επιχειρηματιών μπορούν να καθορίσουν: το κατά πόσο έχει 
βελτιωθεί η περιοχή σε θέματα υποδομής λόγω τουρισμού, την πορεία της οικονομίας 
στην περιοχή και τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Από τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα 
ατόμων, μπορεί να προκύψει μία πιο εμπεριστατωμένη εικόνα όσον αφορά τα οφέλη 
που εμφανίζονται από την αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή. Λόγω της 
καθημερινής επαφής μαζί τους μπορούν να γίνουν αποδέκτες όλων των θετικών ή 
αρνητικών εντυπώσεων που μπορεί να τους προξενήσει η περιοχή.  
 Οι ερωτήσεις που αφορούν τους ντόπιους επικεντρώνονται κυρίως στην 
αξιολόγηση της συνολικής ωφέλειας της περιοχής, καθώς και της οικονομικής τους 
κατάστασης, ως απόρροια της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Καλούνται να 
σχολιάσουν τις σχέσεις τους με τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες και κατά 
πόσο οι απόψεις τους συγκλίνουν για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της περιοχής 
ώστε να αναδειχθεί σε πόλο έλξης επισκεπτών. 
 Στην περίπτωση των επισκεπτών, η έρευνα εστιάζεται στον τόπο 
προέλευσής τους, στα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και στην άποψή τους για το 
περιβάλλον και γενικότερα για τη σωστή διαχείριση του φυσικού πλούτου από τους 
ντόπιους και τους επιχειρηματίες. Μ’αυτό τον τρόπο, αποσκοπείται η συγκέντρωση 
πληροφοριών σχετικά με τη διαφήμιση της περιοχής και εκτός ορίων του νομού, το 
βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδό τους καθώς και το ενδιαφέρον τους για τη διατήρηση 
και διαιώνιση της φυσικής ομορφιάς του τοπίου.  
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4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ως περιοχή έρευνας επελέγη η περιοχή του Δήμου Αιθήκων στο Νομό 
Τρικάλων και ανήκει στον ορεινό όγκο του Κόζιακα. Ο Κόζιακας αποτελεί το πιο 
ανατολικό βουνό της ενότητας των βουνών του Ασπροποτάµου. Στα δυτικά 
χωρίζεται από την Τριγκία και το Αυγό µε παραποτάµους του Μαλακασιώτικου 
ρέµατος και νότια τα Άγραφα µε παραπόταµο του Πηνειού ποταµού (ΤΕΑΜ 4, 
ΟΜΑΣ ΕΠΕΠ). Σύμφωνα µε τη µελέτη των ΤΕΑΜ 4, OMAΣ ΕΠΕΠ, η ορεινή αυτή 
περιοχή αποτελεί το δεύτερο πόλο τουριστικής ανάπτυξης του Νοµού Τρικάλων, 
ύστερα από την ανεπτυγµένη τουριστικά περιοχή της Καλαµπάκας - Μετεώρων. 

Η περιοχή μελέτης αποτελεί µία από τις παραδοσιακότερες παραθεριστικές 
περιοχές. Κατά τη θερινή περίοδο ο πληθυσµός των οικισµών της περιοχής 
πολλαπλασιάζεται και αλλάζουν τόσο η σύνθεσή του όσο και τα κοινωνικο-
πολιτιστικά χαρακτηριστικά του.  
 
 
4.1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
  

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο και συγκεκριμένα μεταξύ των 
ορεινών όγκων του Κόζιακα (1901μ.) και της Μπουντούρας (2067μ.), σε γεωγραφικό 
πλάτος 39° 32' - 39° 35' και γεωγραφικό μήκος 21° 33' - 21° 38', με υπερθαλάσσιο 
ύψος από 1100 ως 2050 μέτρα, βρίσκεται η περιοχή μελέτης. Τα πετρώματα που 
κυριαρχούν είναι κυρίως ιζηματογενούς προέλευσης, ασβεστόλιθοι και σχιστολιθικοί 
ψαμμίτες της σειράς του φλύσχη. 

Το κλίμα έχει χαρακτηριστικά του μεσογειακού αλλά και του μεσευρωπαϊκού 
κλίματος και κατά συνέπεια μπορεί να χαρακτηρισθεί μεταβατικό. Ο χειμώνας εκεί 
είναι υγρός και πολύομβρος, ενώ το καλοκαίρι σχετικά θερμό και ξηρό. 
Συγκεκριμένα τα κατακρημνίσματα κυμαίνονται από 1244,5 mm βροχής και 464,9 
mm χιονιού σε 299,8 mm βροχής την ξηρή περίοδο (Μάϊο - Σεπτέμβριο) που 
συμπίπτει με την περίοδο βλάστησης. 

Το ανάγλυφο του εδάφους και συγκεκριμένα οι ορεινοί όγκοι της περιοχής 
εμποδίζουν πολλούς από τους ανέμους. Οι πιο συνηθισμένοι άνεμοι που πνέουν είναι 
ΒΑ και ΝΔ.  

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο µέσον µεταξύ δύο από τους πλέον 
αξιόλογους και γνωστούς τουριστικούς προορισµούς τόσο της περιφέρειας 
Θεσσαλίας όσο και της χώρας. Πρόκειται για την περιοχή της Καλαµπάκας -
Μετεώρων και της περιοχής της Λίµνης Πλαστήρα. Και οι τρεις αυτές περιοχές θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν ως µια ενότητα η κάθε μία της οποίας προσφέρει ένα 
διαφορετικού τύπου τουριστικό προϊόν. 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γεωγραφικό, οικονοµικό και κοινωνικοπολιτιστικό, 
η περιοχή µελέτης ανήκει στον ορεινό όγκο της Πίνδου, ο οποίος αποτελεί στην 
ουσία τη «ραχοκοκαλιά» της χώρας. Το σύνολο του ορεινού όγκου, αποτελεί µια 
περιοχή µε πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους και αποτελεί ένα µωσαϊκό 
αξιόλογης αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. Κάθε µία από τις επιµέρους υποπεριοχές της 
οροσειράς  αποτελεί έναν αξιόλογο τουριστικό προορισµό κυρίως κατά τους 
χειµερινούς µήνες. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται σηµαντική η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής και η δηµιουργία ή η ενίσχυση των ροών µεταξύ 
των υποπεριοχών αυτών. 
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Χάρτης περιοχής μελέτης 
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4.1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 

Η συνολική έκταση της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 279,8 τ.χλ. 
Χαρακτηρίζεται ως ορεινή περιοχή και οι χρήσεις γης διαιρούνται σε δύο κυρίως 
τμήματα: στο πρώτο όπου η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από το δάσος (48,1) και 
ακολουθεί, με λίγο μικρότερο ποσοστό, η κτηνοτροφική γη (41,2).  
 
Πίνακας 1. Χρήσεις γης 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ τ.χλ. 279,8 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
Α)ΠΕΔΙΝΕΣ ( % σε συνολική έκταση) 0 
Β)ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ  ( % σε συνολική έκταση) 0 
Γ)ΟΡΕΙΝΕΣ  ( % σε συνολική έκταση) 100 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ 
Α)ΣΥΝΟΛΟ ( % σε συνολική έκταση) 2,2 
Β)ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ ( % σε συνολική έκταση) 0 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΓΗ ( % σε συνολική έκταση) 41,2 
ΔΑΣΟΚΑΛΥΨΗ ( % σε συνολική έκταση) 48,1 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σχέδια πόλης & οικισμοί) ( % σε 
συνολική έκταση) 

1,4 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ( % σε 
συνολική έκταση) 

 
0 

ΕΞΩΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  
( % σε συνολική έκταση) 

0 
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4.1.3 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Η περιοχή µελέτης συνδέεται µε επαρχιακό οδικό δίκτυο µε τα Τρίκαλα, την 
Καλαµπάκα, καθώς και µε την ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάµου. Σύµφωνα µε 
τη µελέτη των ΤΕΑΜ 4 ΕΠΕ – ΟΜΑΣ ΕΠΕ, η περιοχή µελέτης διαθέτει βασικές 
οδικές αρτηρίες/άξονες αποκατεστηµένους ή µη που συνδέουν νοµούς και 
περιφέρειες της χώρας µε το πλέγµα Ανατολής - ∆ύσης (Άρτα – Περτούλι – 
Τρίκαλα). Οι υποδοµές αυτές αποτελούν τµήµα του Εθνικού ∆ικτύου.  

 
 

 

 
Χάρτης οδικού δικτύου του Δήμου Αιθήκων 

 
 
4.1.4 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει το Δήμο Αιθήκων, ο οποίος βρίσκεται στη 
Β.Δ. πλευρά της οροσειράς της Πίνδου, καταλαμβάνοντας 279,8 τ.χλ. συνολικής 
έκτασης. Πρόκειται για έναν εξ' ολοκλήρου ορεινό Δήμο. Η απόσταση της περιοχής 
από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα είναι: Τρίκαλα – Αθήνα: 335 χλμ. και Τρίκαλα – 
Θεσσαλονίκη: 216 χλμ. και από το νομό Τρικάλων είναι: Τρίκαλα – Ελάτη: 34 χλμ. 
και Τρίκαλα – Περτούλι: 48 χλμ. Στον Πίνακα 2. παρατίθενται οι ∆ήµοι, τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα και οι οικισµοί της περιοχής µελέτης. 
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Πίνακας 2. Δήμος Αιθήκων  
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Ελάτη 
Αγ.Γεώργιος 
Βλατανέοι 
Βλάχα 
Λιπιότα 

 
 
ΕΛΑΤΗΣ 

 
 

ορεινή 

Ξυλοχώριον 
ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ορεινή Βροντερόν 
ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ ορεινή Καλόγηροι 
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ ορεινή Νεραϊδοχώρι 
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ορεινή Περτούλι 
ΠΥΡΡΑΣ ορεινή Πύρρα 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ορεινή Αγ.Νικόλαος 
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ορεινή Αθαμανία 
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ορεινή Γαρδίκι 
ΔΕΣΗΣ ορεινή Δέση 
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ορεινή Δροσοχώρι 

 
Η περιοχή µελέτης συνδέεται οδικά µε τα Τρίκαλα, την Καλαµπάκα και µε 

τους λοιπούς οικισµούς του Ασπροποτάµου. 
Το φυσικό περιβάλλον την περιοχής συντίθεται από τον ορεινό όγκο του 

Κόζιακα ο οποίος είναι ενταγµένος στις περιοχές NATURA 2000 και την κοιλάδα 
του Περτουλίου. ∆ιαθέτει πλούσιους πολιτιστικούς πόρους και µία σειρά βυζαντινών 
- χριστιανικών µνηµείων και µνηµείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η περιοχή 
µελέτης αποτελεί σημαντικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης του νοµού Τρικάλων, ενώ 
τα καταλύµατα συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή της Ελάτης, του Περτουλίου 
και του Νεραϊδοχωρίου. Σηµαντικό πόλο έλξης στην περιοχή, πέρα από το φυσικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον, αποτελεί και το χιονοδροµικό κέντρο Περτουλίου. 
 
 
4.1.5 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 
4.1.5.1 Μέγεθος - αριθμός κατοίκων 

 
Η περιοχή µελέτης αποτελείται από 11 δηµοτικά διαµερίσµατα και 19 

οικισµούς. Ο Πραγματικός Πληθυσμός του Δήμου Αιθήκων σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ έφτασε τους 
2.744 κατοίκους και παρουσίασε αύξηση 19,72 % σε σχέση με την απογραφή του 
1991 (2.292). 
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Πίνακας 3. Πραγματικός πληθυσμός Δήμου Αιθήκων 
 

 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 
2001

 
1991 

 
1981 

 
1971   

 
1961

 
1951

 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 

 
2744

 
2292 

 
2255 

 
2084 

 
2572

 
2111

Δ.Δ. / ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  - ΟΙΚΙΣΜΟΙ       
ΕΛΑΤΗΣ (Τίρνα) 952 688 693 748 807 778 
Ελάτη 762 440 484 664 697 671 
Άγ.Γεώργιος 26 74 93 - - - 
Βλατανέοι 14 12 0 - - - 
Βλάχα 31 5 13 - - - 
Λιπιότα 79 116 57 - - - 
Ξυλοχώριον 40 41   46 84 110 107 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καμνιάϊ) 22 32 35 39 78 75 
Αγ.Νικόλαος 22 32 35 39 78 75 
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ (Μουτσιάρα) 132 100 123 15 14 0 
Αθαμανία 132 100 123 15 14 0 
ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ( ανήκει στην κοινότητα Καλογήρων το 1951-
1961) 

185 188 151 201 - - 

Βροντερόν 185 188 151 201 323 264 
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 518 359 390 187 199 39 
Γαρδίκιον 361 207 282 187 199 39 
Παλαιοχώριον 157 152 108 - - - 
ΔΕΣΗΣ 92 125 91 174 199 157 

Δέση 44 45 26 79 67 31 
Βακάριον 28 22 65 95 132 126 
Φορτώσι 20 58 - - - - 
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (Τυφλοσέλλι) 10 22 14 8 15 10 

Δροσοχώριον 10 22 14 8 15 10 
ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ 217 217 266 258 674 596 
Καλόγηροι 217 217 266 258 351 332 
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ 324 279 279 214 291 250 
Νεραϊδοχώρι 324 279 279 214 291 250 
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 198 132 101 109 125 72 
Περτούλιον 198 132 101 109 125 72 
ΠΥΡΡΑΣ 94 150 112 131 170 134 
Πύρρα 94 150 112 131 170 134 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (Πραγματικός πληθυσμός 2001 - 1951) 
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Σχετικά µε την ποσοστιαία αναλογία των φύλων, µε στοιχεία του 1991, ο 
συνολικός αριθµός των αρρένων αριθµούσε 1227 άτοµα (53,5%) και υπερτερούσε 
έναντι του αντίστοιχου πληθυσµού των θηλέων που αριθµούσε  1065 άτοµα (46,5%). 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα στοιχεία του 2001, με μικρότερη όμως 
διαφορά στα ποσοστά, όπου ο συνολικός αριθµός των αρρένων αριθµεί 1397 άτοµα 
(50,9%) και υπερτερεί έναντι του αντίστοιχου πληθυσµού των θηλέων που αριθµεί 
1347 άτοµα (49,1%). 

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού, απογραφής του 1991, διαµορφώνεται ως 
εξής: 
Στις νεαρές ηλικίες (0-14) ανήκει το 18,2% του συνολικού πληθυσµού. 
Στις παραγωγικές ηλικίες (15-64) ανήκει το 64,5%. 
Στις µεγάλες ηλικίες (65 και άνω) ανήκει το 17,3% του συνολικού πληθυσµού της 
περιοχής µελέτης  

Ενώ η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού, απογραφής του 2001, 
διαµορφώνεται ως εξής: 
Στις νεαρές ηλικίες (0-14) ανήκει το 15,1% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής 
µελέτης. 
Στις παραγωγικές ηλικίες (15-64) ανήκει το 65,4%. 
Στις µεγάλες ηλικίες (65 και άνω) ανήκει το 19,5% του συνολικού πληθυσµού. 
 
Πίνακας 4. Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2001) 
 

Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

Ομάδες ηλικιών 
Αμφοτέρων των 

φύλων Άρρενες Θήλεις 
0 – 14 ετών 415 195 220 
15-24 ετών 344 168 184 
25-39 ετών 556 307 248 
40-54 ετών 558 386 250 
55-64 ετών 336 150 186 
65-79 ετών 442 235 207 
80 ετών και  άνω 95 44 51 
Σύνολο 2744 1397 1347 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, 2001) 
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Πίνακας 5. Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (1991) 

 

 
Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

Ομάδες ηλικιών Αμφοτέρων των φύλων Άρρενες Θήλεις 
0 – 14 ετών 417 194 223 
15-24 ετών 287 172 115 
25-39 ετών 441 248 193 
40-54 ετών 419 223 196 
55-64 ετών 331 182 149 
65-79 ετών 320 170 150 
80 ετών και  άνω 77 38 39 
Σύνολο 2292 1227 1065 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (Πραγματικός Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, 1991) 
 
Ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου Αιθήκων, δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν 

μόνιμα και εργάζονται στο Δήμο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε, έφτασε τους 
1360 κατοίκους. Ενδιαφέρον έχουν οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει ο μόνιμος 
πληθυσμός στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Τα ορεινά χωριά του δήμου, αδειάζουν τους  
χειμερινούς μήνες. Συγκεκριμένα, στο Δ.Δ Δέσης παραμένουν 39 κάτοικοι, στο Δ.Δ 
Πύρρας 17 κάτοικοι, στο Δ.Δ Αγίου Νικολάου τέσσερις κάτοικοι, στο Δ.Δ 
Αθαμανίας δύο κάτοικοι και στο Δ.Δ Δροσοχωρίου ένας κάτοικος,  

  Τα Δ.Δ που συγκρατούν σημαντικό αριθμό ατόμων του μόνιμου πληθυσμού 
είναι: η Ελάτη (42%), το Νεραϊδοχώρι (13%), το Γαρδίκι (13,5%), οι  Καλόγηροι 
(10,4), το Βροντερό (10%) και το Περτούλι (7%).Αυτό εξηγείται λόγω της αξιόλογης 
τουριστικής υποδομής που παρουσιάζουν αλλά καθώς επίσης και στην κτηνοτροφία. 
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Πίνακας 6. Μόνιμος πληθυσμός Δήμου Αιθήκων 
  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 1360
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΕΛΑΤΗΣ 560
Ελάτη 476
Άγ.Γεώργιος 25
Βλατανέοι 6
Βλάχα 5
Λιπιότα 22
Ξυλοχώριον 26
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4
Αγ.Νικόλαος 4
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 2
Αθαμανία 2
ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ 137
Βροντερόν 137
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 184
Γαρδίκιον 29
Παλαιοχώριον 155
ΔΕΣΗΣ 39
Δέση 13
Βακάριον 7
Φορτώσι 19
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1
Δροσοχώριον 1
ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ 141
Καλόγηροι 141
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ 175
Νεραϊδοχώρι 175
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 100
Περτούλιον 100
ΠΥΡΡΑΣ 17
Πύρρα 17

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (Μόνιμος πληθυσμός, 2001) 
 

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι ομάδες ηλικιών του μόνιμου 
πληθυσμού και το ποσοστό τους στο σύνολο. Σχετικά µε την ποσοστιαία αναλογία 
των φύλων, µε στοιχεία του 2001, ο συνολικός αριθµός των αρρένων αριθµείται σε  
698 άτοµα (51,3%) και υπερτερεί έναντι του αντίστοιχου πληθυσµού των θηλέων που 
αριθµείται σε  662 άτοµα (48,7%). 

∆ιαφοροποίηση προκύπτει και ανάµεσα στις διάφορες ηλικιακές βαθμίδες. Η 
ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού διαµορφώνεται ως εξής: 
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Στις νεαρές ηλικίες (0-14) ανήκει το 13,7% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής 
µελέτης. 
Στις παραγωγικές ηλικίες (15-64) ανήκει το 57,3% του συνολικού πληθυσµού της 
περιοχής µελέτης. 
Στις µεγάλες ηλικίες (65 και άνω) ανήκει το 29% του συνολικού πληθυσµού της 
περιοχής µελέτης. 
 
Πίνακας 7. Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 
 

 
Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 
 
Ομάδες ηλικιών 

 
Αμφοτέρων των φύλων Άρρενες Θήλεις 

 0-14 ετών           187 83 104 
15-24 ετών 127 59 68 
25-39 ετών 229 143 86 
40-54 ετών 241 135 106 
55-64 ετών 181 80 101 
65-79 ετών 306 157 149 
80 ετών και  άνω 89 41 48 
Σύνολο 1360 698 662 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, 2001) 
 
 Ως προς τη δομή του πληθυσμού, το μεγαλύτερο ποσοστό (57,3%) στην 
περιοχή μελέτης καταλαμβάνει ο ενεργός πληθυσμός (15-65 ετών) και στη συνέχεια 
ακολουθούν ο γεροντικός (>65 ετών) με ποσοστό 29% και ο παιδικός πληθυσμός 
(<15 ετών) με ποσοστό 13,7%. 
 
Πίνακας 8. Εκατοστιαία κατανομή πληθυσμού κατά κλάσεις ηλικιών 
 
Περιοχή <15 ετών 15-65 ετών >65 ετών 
Δήμος Αιθήκων 13,7 57,3 29,0 

 
 Ο υπολογισμός του δείκτη εξάρτησης= [(νέοι <15 ετών + γέροι >65 ετών) / 
ενεργό πληθυσμό] * 100 και του δείκτη γήρανσης = [(γέροι >65 ετών / νέοι <15 
ετών] * 100 (Πίνακας 9).   
 
Πίνακας 9. Δείκτες εξάρτησης και γήρανσης της περιοχής μελέτης 
 
Περιοχή Δείκτης εξάρτησης Δείκτης γήρανσης 
Δήμος Αιθήκων 75 211 
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4.1.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
4.1.6.1 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Δήμου Αιθήκων 
 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανερχόταν το 2001 σε 474 άτομα, δηλαδή 
το 38% του ικανού προς εργασία πληθυσµού ενώ ο µη ενεργός σε 767 άτοµα δηλαδή 
το 62%.  

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Αιθήκων παρουσιάζει την 
παρακάτω εικόνα: 
  
Πίνακας 10. Ενεργός - μη ενεργός πληθυσμός 
 
 
 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Δήμου Αιθήκων 

 
474 

 
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός Δήμου Αιθήκων 

 
767 

 
Ο αριθμός των ανέργων στην περιοχή μελέτης ανέρχεται στα 41 άτοµα, ή στο 

8,6% του συνολικού οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Αυτό το ποσοστό θεωρείται 
αρκετά μικρό, οπότε συμπεραίνουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν εργασίες που 
μπορούν να απασχολούνται οι κάτοικοι.  Παρ΄όλα αυτά όμως, το ποσοστό των νέων 
ανέργων ανέρχεται στο 63,5%. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο της περιοχής αφού 
το ποσοστό θεωρείται πολύ μεγάλο. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οι εργασίες με τις 
οποίες ασχολούνται οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι κατάλληλες για τους νέους 
αφού δεν βρίσκουν ενδιαφέρον ώστε να απασχοληθούν με αυτές. Τα παραπάνω 
στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα την φυγή των νέων από την περιοχή με στόχο μιας 
καλύτερης και δημιουργικότερης ζωής.  

Το ποσοστό των οικονοµικά µη ενεργών για τους άρρενες είναι 38,7% ενώ 
για τις θήλεις είναι πολύ µεγαλύτερο και ανέρχεται στο 61,3%. 

Το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για τους άρρενες ανέρχεται 
στο 74,3% του συνολικού πληθυσμού ενώ για τις θήλεις ανέρχεται στο 25,7%.  
 
Σχήμα 1. Ενεργός - μη ενεργός πληθυσμός 

 

38%

62%

Οικονομικά ενεργός
πληθυσμός Δήμου
Αιθήκων
Οικονομικά μη
ενεργός πληθυσμός
Δήμου Αιθήκων

 
 
Με βάση τον παρακάτω πίνακα παρατηρείται ότι: στο Δ.Δ Ελάτης 

απασχολείται το 43,4% του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού, στο Δ.Δ 
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Γαρδικίου απασχολείται το 14,1%, στο Δ.Δ Νεραϊδοχωρίου απασχολείται το 11,1%, 
στο Δ.Δ Βροντερού απασχολείται το 8,8%, στο Δ.Δ Καλογήρων απασχολείται το 
8,6% και στο Δ.Δ Περτουλίου απασχολείται το 7,3% αυτού.  

Τα ποσοστά αυτά αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές λόγω της 
τουριστικής τους ανάπτυξης μπορούν και απασχολούν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. 
Έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού ατόμων 
στην περιοχή. 
 
 Πίνακας 11. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά δημοτικό διαμέρισμα 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

% 

Δ.Δ. Ελάτης 206 43,4% 
Δ.Δ. Γαρδικίου 67 14,1% 
Δ.Δ. Νεραϊδοχωρίου 53 11,1% 
Δ.Δ. Καλογήρων 41 8,6% 
Δ.Δ. Βροντερού 42 8,8% 
Δ.Δ. Περτουλίου 35 7,3% 
Δ.Δ. Δέσης 22 4,6% 
Δ.Δ. Πύρρας 5 1,1% 
Δ.Δ. Αθαμανίας 1 0,4% 
Δ.Δ. Δροσοχωρίου 1 0,4% 
Δ.Δ. Αγίου Νικολάου 1 0,2% 
Σύνολο 474  

  
Σχήμα 2. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά δημοτικό διαμέρισμα 
 

44%

14%

11%
9%

9%

7%

5%

1%

0%

0%

0%

Δ.Δ. Ελάτης
Δ.Δ. Γαρδικίου
Δ.Δ. Νεραϊδοχωρίου
Δ.Δ. Καλογήρων
Δ.Δ. Βροντερού
Δ.Δ. Περτουλίου
Δ.Δ. Δέσης
Δ.Δ. Πύρρας
Δ.Δ. Αθαμανίας
Δ.Δ. Δροσοχωρίου
Δ.Δ. Αγίου Νικολάου
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4.1.6.2 Διάρθρωση της απασχόλησης 
 
Η απασχόληση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Αιθήκων χαρακτηρίζεται 

από την προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα και κυρίως στην κτηνοτροφία – 
δασοκομία – θήρα, στον οποίο απασχολείται ποσοστό που φτάνει το 31% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει σοβαρές 
διακυμάνσεις κατά Δημοτικό Διαμέρισμα. Στο Δ.Δ Βροντερού το ποσοστό φτάνει το 
53%, στο Δ.Δ Γαρδικίου το 42%, στο Δ.Δ. Δέσης το 58%, στο Δ.Δ. Καλογήρων το 
66%, στο Δ.Δ. Νεραϊδοχωρίου το 43,3% και στο Δ.Δ. Ελάτης το 15%. Η 
κτηνοτροφία βασίζεται στην ελεύθερη εκτροφή αιγοπροβάτων και βοοειδών. 

Ο αριθμός των απασχολούμενων στις κατασκευές φτάνει το 18% του 
συνολικά απασχολούμενου πληθυσμού και αφορά εξολοκλήρου τον ανδρικό 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 

Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο απορροφά το 6,1% του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού και οι μεταποιητικές βιοτεχνίες το 6,3% αυτού. Το υπόλοιπο του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού (19,6%) απασχολείται σε διάφορους κλάδους. 

Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απασχολείται το 19% του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού του Δήμου και το μεγαλύτερο ποσοστό (37,7%) του γυναικείου 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού.   
 
Πίνακας 12. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα 
 

 
2001 Μόνιμος πληθυσμός 

 
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και 
θέση στο επάγγελμα  

Σύνολο 
 

Άρρενες 
 

Θήλεις 

Γεωργία - κτηνοτροφία - θήρα - δασοκομία 147 105 42 
Μεταποιητικές βιομηχανίες  30 27 3 
Κατασκευές  80 79 1 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο  29 22 7 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 94 48 46 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες  16 16 0 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας  

 
4 

 
3 

 
1 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα 17 13 4 
Εκπαίδευση 14 11 3 
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 2 1 1 
Λοιπές υπηρεσίες  7 7 0 
Νέοι, μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο 33 20 13 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 
και νερό 

 
1 

 
0 

 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 474 352 122 
 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) 
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Στην περιοχή μελέτης, 147 άτομα δήλωσαν απασχόληση στον πρωτογενή 
τομέα αντίστοιχο με το 31% του συνόλου των απασχολούμενων (χωρίς να 
περιλαμβάνονται σε αυτούς όσοι δεν δήλωσαν κλάδο δραστηριότητας και οι νέοι), 
111 άτομα δήλωσαν απασχόληση στο δευτερογενή τομέα, αντίστοιχο με το 23,4% 
του συνόλου των απασχολούμενων, 216 άτομα δήλωσαν απασχόληση στον τριτογενή 
τομέα, αντίστοιχο με το 45,6% του συνόλου των απασχολούμενων. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το νομό Τρικάλων είναι 36,84% στον πρωτογενή 
τομέα, 20,84% στο δευτερογενή και 42,32% στον τριτογενή. Στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα 
(32,85%), στο δευτερογενή 22,50% και 44,65% στο τριτογενή. 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση της απασχόλησης ανά τομέα παρατηρείται ότι η 
κατηγορία «Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, Δασοκομία και Αλιεία» συγκεντρώνει το 
31% της απασχόλησης. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των 
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και 
συμπεραίνουμε ότι στο εισόδημα των κατοίκων συνεισφέρει αρκετά ο συγκεκριμένος 
τομέας παραγωγής. Συνολικά, στο Νομό και στην Περιφέρεια, τα ποσοστά είναι 
36,84% και 32,85% αντίστοιχα. Παρατηρούμε έτσι, ότι ο πρωτογενής τομέας 
παραγωγής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων του Νομού και της 
περιφέρειας.  

Ο κλάδος των μεταποιητικών επιχειρήσεων αποτελεί το κύριο αντικείμενο 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα. Στον κλάδο αυτό 
εργάζεται το 6,2% των απασχολούμενων ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό στο νομό 
Τρικάλων φθάνει το 9,5% και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 13,28%. Στις 
κατασκευές εργάζεται το 16,84% των απασχολούμενων της περιοχής μελέτης, το 
10,75% αυτών των Τρικάλων και το 8,72% της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην 
κατηγορία «Μεταφορές, αποθηκεύσεις και επικοινωνίες» εντάσσεται το 3,37% των 
απασχολούμενων της περιοχής μελέτης, το 4,90% στα Τρίκαλα και το 5,22% της 
περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι παραπάνω κλάδοι εμφανίζονται περιορισμένοι χωρίς να 
έχουν γίνει σημαντικά βήματα ανάπτυξής τους.  

Μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζει η απασχόληση στην κατηγορία «Εμπόριο, 
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια» στο Δήμο Αιθήκων  (25,94%), στο Νομό (15,69%) και στην 
Περιφέρεια (16,29%). Έτσι παρατηρούμε ότι η περιοχή μελέτης είναι αρκετά 
τουριστική με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξής της. Ακόμη, τα ποσοστά του Νομού 
και της περιφέρειας αποτελούν σημάδια τουριστικού προορισμού. 

Το ποσοστό του αριθμού των εργαζομένων που ασχολείται με άλλες 
υπηρεσίες πέραν των προαναφερθέντων (δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί κ.λ.π.) 
είναι μικρό στην περιοχή μελέτης (15,5%) σε σχέση με τα Τρίκαλα (20,63%) και στο 
σύνολο της περιφέρειας Θεσσαλίας (21,81%). Στην περιοχή μελέτης οι κάτοικοι 
ασχολούνται με εργασίες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη μόρφωση ενώ στο Νομό και 
στην περιφέρεια το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων είναι πιο ανεβασμένο. 

Αναλύοντας τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι: 
α) Οι κατηγορίες απασχόλησης που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό είναι οι 
κατηγορίες «Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια» (25,94%), «Μεταφορές, 
Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες» ( 3,37%) και «Λοιπές υπηρεσίες» (15,5%). 
β) Εάν εξαιρέσει κανείς τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στο σημείο α, και τις 
κατηγορίες «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / φυσικού αερίου και νερού» (0,22%), και 
τις «Μεταποιητικές βιομηχανίες » (6,2%) οι υπόλοιπες κατηγορίες σχετίζονται σε ένα 
βαθμό ή/και έμμεσα με τον τουρισμό. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι: «Γεωργία, 
κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία» (31%), «Κατασκευές» (16,84%), και 
Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (0,84%). 
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γ) Μέρος της απασχόλησης στις κατηγορίες «Εμπόριο, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια», 
«Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες» και «Λοιπές Υπηρεσίες» σχετίζεται 
έμμεσα με τον τουρισμό. 
 
Πίνακας 13. Ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά θέσεις στο 
επάγγελμα και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας  
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Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

 
32,57 

 

 
13,28 

 
0,51 

 
8,72 

 
16,29 

 
5,22 

 
1,33 

 
21,81 

 
Νομός Τρικάλων 

 
36,54 

 

 
9,50 

 
0,59 

 
10,75 

 
15,69 

 
4,90 

 
1,09 

 
20,63 

 
Δήμος Αιθήκων 

 
31 6,2 0,22 16,84 25,94 

 
3,37 0,84 15,5 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) 
 
 Συγκρίνοντας τα ποσοστό απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας σε σχέση με το σύνολο της Περιφέρειας και το σύνολο του Νομού 
παρατηρούμε ότι είναι περίπου τα ίδια. Οπότε συμπεραίνουμε ότι, ο βασικότερος 
τομέας παραγωγής  που συμβάλλει στην οικονομική κατάσταση των κατοίκων είναι ο 
τριτογενής και ακολουθούν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής. Ακόμη, η ανάπτυξη 
του τριτογενή τομέα αποδεικνύει ότι η περιοχή έχει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον για 
τους επισκέπτες, και συνεχώς γίνονται επενδύσεις στην περιοχή.  
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Πίνακας 14. Απασχόληση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην 
περιοχή 
 
Περιοχή Πρωτογενής 

τομέας 
Δευτερογενής 
τομέας 

Τριτογενής 
τομέας 

 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

 
 

78.104 

 
 

53.497 

 
 

106.160 
 
Νομός Τρικάλων 

 
15.906 

 
8.996 

 
18.269 

 
Δήμος Αιθήκων 

 
147 

 
111 

 
216 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) 
 
Πίνακας 15. Ποσοστό απασχόλησης κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας σε 
σχέση με το σύνολο της Περιφέρειας και το σύνολο του Νομού 
 
Περιοχή %Πρωτογενής 

τομέας 
%Δευτερογενής 
τομέας 

%Τριτογενής 
τομέας 

 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

 
 

32,85 

 
 

22,50 

 
 

44,65 
 
Νομός Τρικάλων 

 
36,84 

 
20,84 

 
42,32 

 
Δήμος Αιθήκων 

 
31 

 
23,4 

 
45,6 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) 
 
 
4.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 
 
4.2.1  ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
 

Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην περιοχή µελέτης συγκεντρώνονται 
στους οικισµούς Περτουλίου, Ελάτης και Νεραϊδοχωρίου. Τα ενοικιαζόµενα δωµάτια 
συγκεντρώνονται στους οικισµούς Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Περτουλίου ενώ τα 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στην Ελάτη. 

Το σύνολο των δωµατίων των τουριστικών καταλυµάτων ανέρχεται στα 236 
και το σύνολο των κλινών στις 503. Από το σύνολο των δωµατίων, τα 17 ανήκουν 
στην κατηγορία των ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων (34 κλίνες), τα 87 ανήκουν στην 
κατηγορία των ενοικιαζόµενων δωµατίων (195 κλίνες) και 132 δωµάτια ανήκουν 
στην κατηγορία των ξενοδοχείων (274 κλίνες). 
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Πίνακας 16. Χωρική κατανομή καταλυμάτων 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ. 
ΔΩ-ΚΛ 

ΕΝ.ΔΩΜ. 
ΔΩ-ΚΛ 

ΕΝ.ΔΙΑΜ
ΔΩ-ΚΛ 

ΕΛΑΤΗΣ ΕΛΑΤΗ 76 160 56 115 17 34 
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ 16 32 23 64   
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΤΟΥΛΙ 40 82 8 16   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 132 274 87 195 17 34 

 
Σχήμα 3. Χωρική κατανομή δωματίων και κλινών τουριστικών καταλυμάτων 
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Ο οικισμός που συμπληρώνει το μεγαλύτερο µέρος των δωµατίων και κλινών 

των τουριστικών καταλυµάτων της περιοχής µελέτης είναι εκείνος της Ελάτης. 
Ακολουθεί ο οικισµός του Νεραϊδοχωρίου και του Περτουλίου. 
 
 
4.2.2 ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα καταλύματα της περιοχής 
μελέτης ταξινομημένα ανά κατηγορία, τάξη και οικισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
πινάκων, στην περιοχή μελέτης υπάρχει μόνο ένα ξενοδοχείο Α΄ τάξης το οποίο 
λειτουργεί στον οικισμό Περτουλίου, ενώ στον ίδιο οικισμό λειτουργεί και το 
μοναδικό ξενοδοχείο Β΄ τάξης. Αντίθετα, τα ξενοδοχεία Γ΄ τάξης είναι περισσότερα 
σε σύγκριση με τα υπόλοιπα και λειτουργεί από μία τέτοια μονάδα στους οικισμούς 
Περτούλι, Ελάτης και Νεραϊδοχωρίου. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία Δ΄τάξης, στην 
περιοχή μελέτης λειτουργεί ένα στον οικισμό Ελάτη.  

Οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή 
μελέτης είναι δύο. Η μία λειτουργεί στον οικισμό Ελάτης και είναι Γ΄τάξης (35 
Δωμάτια, 81 κλίνες) και η άλλη που είναι Α΄ τάξης στον οικισμό Περτούλι (20 
δωμάτια, 44 κλίνες). 
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Αντίστοιχα, οι τρεις μονάδες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που υπάρχουν 
στην περιοχή μελέτης λειτουργούν όλες στον οικισμό Ελάτης. Από αυτές η μια 
μονάδα είναι Α΄τάξης (3 δωμάτια, 6 κλίνες) και άλλες δύο μονάδες είναι Β΄τάξης (14 
δωμάτια, 28 κλίνες). 

Τέλος, όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η πλειοψηφία και αυτών 
λειτουργεί στον οικισμό Ελάτης. Συγκεκριμένα λειτουργούν 7 μονάδες 
ενοικιαζόμενων δωματίων Α΄τάξης (35 δωμάτια, 73 κλίνες), 3 μονάδες Β΄τάξης (16 
δωμάτια, 32 κλίνες) και 1 μονάδα Γ΄τάξης (5 δωμάτια, 10 κλίνες). Ομοίως άλλες 3 
μονάδες Α΄τάξης λειτουργούν στον οικισμό Νεραϊδοχωρίου (23 δωμάτια, 64 κλίνες) 
και 1 μονάδα Β΄τάξης στον οικισμό Περτουλίου (8 δωμάτια, 16 κλίνες). 
 
Πίνακας 17. 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Α 20 44 
Β 10 19 

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Γ 10 19 
ΔΩΜΑΤΙΑ Β 8 16 

 
 

ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

 
Πίνακας 18. 
 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Γ 35 81  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Δ 27 53 

Α 3 6  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Β 14 28 

Α 35 73 
Β 16 32 

 
ΔΩΜΑΤΙΑ 

Γ 5 10 

 
 
 
 

ΕΛΑΤΗ 
 

 
Πίνακας 19.  
 
ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΤΑΞΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Γ 16 32 
ΔΩΜΑΤΙΑ Α 23 64 

 
ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ 

 
 
4.3 Β΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

Οι οικισµοί της Ελάτης, Περτουλίου και Νεραϊδοχωρίου συνθέτουν µια 
κατ’εξοχήν ζώνη χειµερινού τουρισµού που έλκει πέρα από τον τοπικό πληθυσµό και 
τµήµα του πληθυσμού των µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν 
παρατηρείται εκτός των ορίων των οικισµών κανένα φαινόµενο συγκέντρωσης 
παραθεριστικών κατοικιών (νόµιµων ή αυθαίρετων). Είναι πολύ πιθανόν οι κενές 
κατοικίες να αποτελούν στην ουσία το σύνολο των παραθεριστικών κατοικιών της 
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περιοχής. Η µελέτη της χρήσης των κατοικιών αυτών και της εποχής που γίνεται 
χρήση τους θεωρείται σηµαντική.  
 
 
4.4 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 
 

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από βραχώδεις ράχες και κορυφές. Στα 
φαράγγια του όρους Κόζιακα υπάρχουν δάση ελάτης, τα οποία, µαζί µε τα δάση 
δρυός και τους βραχώδεις σχηµατισµούς, που αποτελούν ενδιαιτήµατα ενδηµικών ή 
απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας και πανίδας 
των θηλαστικών, είναι σηµαντικοί βιότοποι. Το βουνό έχει σηµαντικούς πληθυσµούς 
µεγάλων αρπακτικών, κατά κύριο λόγο γυπών. Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού 
των θηλαστικών χρωστά την παρουσία του στη διαχείριση της περιοχής ως 
καταφύγιο θηραµάτων και ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής. Τα ζώα εκτρέφονται 
και προστατεύονται από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές. Τα σηµαντικότερα 
δάση της περιοχής µελέτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Πίνακας 20. Δάση της περιοχής 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΣ 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ ∆άσος Μάνας 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ ∆άσος Αγκαθάρας 

∆άσος Καργιώνας (καστανόδασος)  
ΒΡΟΝΤΕΡΟ ∆άσος Καστανώνας 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Το δάσος του Αγίου Νικολάου 

 
Αντίστοιχα, τα σηµαντικότερα είδη ζώων και πουλιών που ζουν στην περιοχή 

µελέτης είναι τα ακόλουθα: 
 
Πίνακας 21. Είδη ζώων 
 
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 
ζαρκάδια μπεκάτσες 
λύκοι πέρδικες 
ελάφια φασιανοί 
αγριογούρουνα αγριόπαπιες 
λαγοί νερόκοτες 
αρκούδες  
αλεπούδες  
τσακάλια  

 
 
4.5 ΚΛΙΜΑ 
 

Το κλίµα της περιοχής είναι καθαρά ορεινό µεσογειακό. Χαρακτηριστικά της 
περιοχής είναι οι ήπιοι άνεµοι λόγω της ύπαρξης των όρων που την περικλείουν, οι 
υψηλές θερµοκρασίες και οι πολύ βαρείς χειµώνες. Πιο συγκεκριµένα, το κλίµα 
µπορεί να θεωρηθεί ως ηµίξηρο µεσογειακό, µε εναλλαγή υγρής και ξηρής περιόδου. 
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Η υγρή περίοδος εντοπίζεται από τα µέσα Φθινοπώρου έως τα µέσα της Άνοιξης.        
Ο χειµώνας είναι συνήθως βαρύς και κατά την διάρκειά του σηµειώνονται πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες, χιονοπτώσεις καθώς και το µεγαλύτερο ύψος βροχής. 
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το κλίμα είναι ιδιαίτερα ξηρό και πολύ 
ζεστό, όπου και καταγράφονται υψηλές θερµοκρασίες. Το ετήσιο θερµοκρασιακό 
εύρος ανέρχεται σε 23,5 βαθµούς Κελσίου, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως 
ηπειρωτική. Η µέση θερµοκρασία ανέρχεται στους 24,5 βαθµούς Κελσίου µε 
ελάχιστη -3 βαθµούς Κελσίου και µέγιστη 40 βαθµούς Κελσίου. Η µέση σχετική 
υγρασία είναι 74,6%. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του ΕΛ.ΓΑ., στη συγκεκριμένη περιοχή 
παρατηρούνται ολικοί παγετοί τους χειµερινούς µήνες ή νωρίς την άνοιξη. 
Παρουσιάζεται επίσης παγετός καθώς και χαλαζοπτώσεις που αποτελούν συχνό 
φαινόµενο στην περιοχή, ειδικά αργά την άνοιξη και κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. 
 
 
4.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
  
4.6.1 NATURA 2000 
 

Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής μελέτης εντάσσεται στις περιοχές 
NATURA 2000. Οι οικισµοί της περιοχής μελέτης που εντάσσονται στην κατηγορία 
αυτή είναι των Καλογήρων, του Βροντερού, του Νεραϊδοχωρίου, του Περτουλίου και 
της Πύρρας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όσον αφορά την περιοχή μελέτης 
δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
Κωδικός Περιοχής: GR1440002 Τύπος: B 
Γεωγραφικό Μήκος: 21ο 32’ Γεωγραφικό Πλάτος: 39o 35’ 
Διοικητική Περιφέρεια: Θεσσαλία Νοµός: Τρικάλων 
Μέσο Υψόµετρο (m): 1000 Έκταση (ha): 45000 

 
Περιγραφή: 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της κεντρικής Πίνδου. 
Χαρακτηρίζεται από γυμνές, βραχώδεις ράχες και κορυφές αλλά και από δασωμένα 
φαράγγια και δάση ελάτης. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά 
ασβεστολιθικά λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια και αυτόχθονα δάση κωνοφόρων.     
Είναι χαρακτηριστική και ενδιαφέρουσα η βλάστηση και η χλωρίδα των βραχωδών 
βιοτόπων όπως οι λιθώνες, οι εκτεθειμένες βραχώδεις επιφάνειες και οι απότομοι 
γκρεμοί. Η περιοχή περιλαμβάνει το Πανεπιστημιακό Δάσος στο Περτούλι, το οποίο 
χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι ένα πολύ καλά συντηρημένο 
δάσος. 
 
Τύποι Οικοτόπων:  
 Ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης (42%) είναι τα δάση ελάτης με το είδος Abies 
borisii – regis το οποίο σχηματίζει αμιγή δάση με άριστη δομή. Κατά τόπους, σε 
μικρή έκταση, το έλατο σχηματίζει μικτά δάση με οξιά (συνολικά 1%). Υπάρχουν 
επίσης δάση φυλλοβόλων με κυρίαρχο το Quercus frainetto. Στα δάση αυτά 
παρουσιάζονται και τα είδη Quercus pubescens, Quercus ceciliflora και Quercus 
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cerris. Κατά μήκος των ποταμών συνεχούς ροής υπάρχουν δάση Platanus orientalis 
με Alnus glutinosa, Salix capra, Salix alba, Salix incana και Salix sp. Τα υπαλπικά 
λιβάδια χαρακτηρίζονται από βλάστηση Junipero – Daphnion. Υπάρχουν επίσης 
θαμνώνες Quercus coccifera σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για βοσκοτόπια. 
 
Είδη ζώων:  
Θηλαστικά: Ursus arctos, Rupicarpa rupicarpa balcanica 
Πτηνά: Aquila chrysaetos, Dendrocopos syriacus, Emberiza caesia, Emberiza 
hortulana, Falco biarmicus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Lanius collurio, Lullula 
arborea, Neophron percnopterus 
Αμφίβια – Ερπετά: Testudo hermanni, Testudo marginata, Testudo graeca, Elaphe 
situla 
 
Σπουδαιότητα - Αξία:  

Η περιοχή περιέχει καλά διατηρημένους φυσικούς οικοτόπους, από τους 
οποίους οι πιο σημαντικοί είναι τα δάση ελάτης και βελανιδιάς καθώς και οι 
βραχώδεις οικότοποι. Οι οικότοποι αυτοί αποτελούν ενδιαιτήματα ενδημικών ή 
απειλούμενων και σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας – κυρίως της ορνιθοπανίδας 
και της πανίδας των θηλαστικών. Εμφανίζονται σημαντικοί πληθυσμοί μεγάλων 
αρπακτικών, κυρίως γυπών. Οι πληθυσμοί θηλαστικών που απαντούνται είναι κατά 
ένα μέρος αποτέλεσμα της διαχείρισης της περιοχής ως καταφύγιο θηραμάτων και ως 
περιοχή ελεγχόμενης θήρευσης. Τα ζώα εκτρέφονται και προστατεύονται από 
φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές (π.χ. κυνήγι). Τρία είδη που αποτελούν θηράματα 
έχουν εισαχθεί και εκτρέφονται στην περιοχή: ένα είδος ελαφιού (Dama dama), ένα 
είδος φασιανού (Phasianus colchicus) και ένα είδος πέρδικας. Η οικολογική ποιότητα 
και η ισορροπία της περιοχής, όπως διαμορφώνονται από τη διαχείρισή της, είναι 
εύθραυστες και γι’ αυτό απαιτείται συνεχής προσπάθεια από το Δασαρχείο, που είναι 
και ο φορέας διαχείρισης. 
 
Τρωτότητα: 
 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης (γεωργία, κυνήγι, 
βόσκηση και οικοδόμηση – οικιστικές περιοχές) αποτελούν απειλή για τους 
πληθυσμούς των ζωικών ειδών. Σε πολλές περιπτώσεις η οικολογική ισορροπία της 
περιοχής διαταράσσεται εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων (π.χ. υπέρμετρη 
αύξηση των πληθυσμών των λύκων και των αλεπούδων λόγω της αφθονίας τροφής 
από τα προστατευόμενα θηράματα, προστασία των θηραμάτων από τους φυσικούς 
τους εχθρούς και παροχή τροφής). Συνεπώς, έχει καταστεί αναγκαία η συστηματική 
διατήρηση προκειμένου να μη διαταραχθούν οι εύθραυστες οικολογικές ισορροπίες. 
Έτσι, η προτεινόμενη περιοχή είναι ευάλωτη σε τυχόν μεταβολές του καθεστώτος 
προστασίας και απειλείται σε περίπτωση ακατάλληλης διαχείρισης. 
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4.7 ΒΙΟΤΟΠΟΙ 
 

Ο βιότοπος που υπάρχει στην περιοχή μελέτης είναι ο ακόλουθος: 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   

ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΒΙΟΤΟΠΟΥ 

 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ - ΠΟΥΛΙΩΝ 

 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

 
Δάσος Μάνας 

Ελάφια, ζαρκάδια, αρκούδες, 
λύκοι 

 
 
4.8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

Στον τοµέα της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων η περιοχή µελέτης 
παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις. Η κάλυψη των ελλείψεων στις υποδοµές για την 
διαχείριση των απορριµµάτων και λυµάτων κρίνεται αναγκαία, τουλάχιστον για την 
εξυπηρέτηση των οικισµών εκείνων που δέχονται τον µεγαλύτερο αριθµό 
επισκεπτών - τουριστών. Το Γ΄ ΚΠΣ δίδει σηµαντική έµφαση στον τοµέα αυτό, 
γεγονός που θα πρέπει να εκµεταλλευτούν τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δηµόσιοι 
φορείς της περιοχής µελέτης. 
 
 
4.9 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
 

Τα περισσότερα χωριά παρουσιάζουν µια πραγµατική ένταση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων που δίνει σε όλη την περιοχή µια φυσιογνωµία 
ανάπτυξης που βασίζεται σε µικρές µονάδες οικογενειακής µορφής. Οι ορεινοί 
οικισµοί γύρω από τον Κόζιακα αποτελούν το δεύτερο πόλο τουριστικής ανάπτυξης 
του Νοµού Τρικάλων, µετά από την περιοχή Καλαµπάκα – Μετέωρα. 

Σηµαντικό στοιχείο της περιοχής είναι η ύπαρξη του χιονοδροµικού κέντρου 
Περτουλίου που συµβάλλει στην ένταση της τουριστικής δραστηριότητας στα ∆.∆. 
Περτουλίου και Ελάτης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται σηµαντικά, 
οι ήπιες µορφές τουρισµού και ειδικά ο τουρισµός περιπέτειας (ορειβασία, ποδήλατο 
βουνού, ανεµοπτερισµός, αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente), ιππασία, rafting και 
καγιάκ), ενώ στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader, έχει δηµιουργηθεί 
ένα ολοκληρωµένο δίκτυο ορειβατικών µονοπατιών στον Κόζιακα. 

Η διαφοροποίηση των προσφεροµένων υπηρεσιών καθώς και η µεγάλη 
συγκέντρωση φυσικών, ανθρωπογεννών και πολιτιστικών πόρων δικαιολογούν την 
δυναµική πορεία που παρουσιάζει, κατά τα τελευταία χρόνια, αυτή η ορεινή περιοχή. 
Αποτελεί όντως µια ώριµη περιοχή για ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού. 
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4.10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ 
 

Οι σηµαντικότεροι τουριστικοί πόροι της περιοχής µελέτης είναι οι εξής: 
 
4.10.1 ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 
-Δ.Δ. Ελάτης 
 
α) Αρχαιολογικοί χώροι – Ευρήματα 
Υπάρχουν ίχνη κάστρου και παλιού οικισμού 
β) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-«Κοίμησης της Θεοτόκου» (1958) 
-«Αγίας Τριάδας»(1898) 
-«Αγίων Αναργύρων» ξωκλήσι του « Προφήτη Ηλία» 
γ) Eπιμορφωτικοί και λαογραφικοί σύλλογοι 
-Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Κόζιακας» 
-Σύλλογος Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου «Ξένιος Ζευς» 
-Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
-Δασικός Συνεταιρισμός 
 
- Δ.Δ. Περτουλίου 
 
α) Αρχαιολογικοί χώροι – Ευρήματα 
-«Κοκκινοστέφανο»: δίνει την εντύπωση ενός φρουρίου 
β) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (1863) 
-Αγίας Κυριακής 
-Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
γ) Στοιχεία Λαϊκού Πολιτισμού 
-Πύργος του Χατζηγάκη (1841) 
-Το πέτρινο « Γεφύρι της γριάς» 
-Ο «Μπαζέικος μύλος»  
δ) Σημεία με Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά 
-Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου  
-Περτουλιώτικα λιβάδια  
-Λίμνη Κόζιακα 
-Φαράγγι της Μάνας 
-Κατασκηνωτικός χώρος της Αγίας Κυριακής στο Περτούλι 
-Καταφύγιο ‘’Κερκέτιον’’ 
 
- Δ.Δ. Νεραϊδοχωρίου 
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-Αγίου Νικολάου (1830) 
-Αγίου Παντελεήμονα (1648)  
-Προφήτη Ηλία (πριν το 1821 
-Αγίας Παρασκευής ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (1792)  
β) Μνημεία λαϊκού πολιτισμού  
β1) Γεφύρι 
-Χατζηπέτρου ή «Καμάρα Σμίξη» 
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β2) Βρύσες 
-Βαένι 
-Βρωμοβρύση 
-Καραγιάννη 
-Ταμπάκου 
-Κόκκαλη 
-Σουλεϊμάν 
-Βρύση Χάχα 
γ) Eπιμορφωτικοί και λαογραφικοί σύλλογοι 
-Μορφωτικός και Ευεργετικός Σύλλογος 
 
- Δ.Δ. Καλογήρων 
 
α) Αρχαιολογικοί χώροι – ευρήματα 
-Ίχνη ερειπωμένου κάστρου ελληνιστικής - ρωμαϊκής εποχής  
-Ευρήματα όπως νομίσματα, αγαλματίδια, περικεφαλαίες 
-Το Παλαιόκαστρο 
-Τάφοι 
-Βρέθηκε επιτύμβια στήλη του Εχένικου 
β) Εκκλησίες – Μοναστήρια 
-Αγίου Νικολάου (1896)  
-Αγίας Τριάδας (1950) 
-Αγίου Φανουρίου 
-Προφήτη Ηλία 
-Αγίας Μαρίνας 
γ) Μνημεία Λαϊκού Πολιτισμού 
γ1) Βρύσες 
-Στρατίκη 
-Δεσπότη 
δ) Αρχιτεκτονική 
-Λιθόκτιστο σχολείο (1908) 

  
- Δ.Δ. Βροντερού 
 
α) Αρχαιολογικοί χώροι – ευρήματα 
-Ίχνη κάστρων  
-Ίχνη παλιού κεραμοποιείου 
β) Εκκλησίες – Μοναστήρια 
-Αγίου Γεωργίου (1874) 
-Προφήτη Ηλία. 
-Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
γ) Μνημεία λαϊκού πολιτισμού 
-Χάνια 
-Βρύση Κόρπου 
-Φούρνοι. 
-Αρχιτεκτονική - σπίτια: το Βροντερό αποτελείται από πέτρινα ισόγεια σπίτια ή 
δίπατα 
-Παλιό αρχοντικό, παραδοσιακό δίπατο σπίτι, των αδελφών Χρήστου και Νικολάου 
Καραθάνου 
-Αρχοντικά των Χρυσομαλλαίων, των Σουφλαίων, των Φασουλαίων  
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-Ίχνη νερόμυλου  
 
- Δ.Δ. Πύρρας  
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια 
-Αγίου Νικολάου 
-Προφήτη Ηλία  
-Αγίας Παρασκευής (1892) 
β) Μνημεία Λαϊκού Πολιτισμού 
β1) Βρύσες 
« Γκιοντούρι» = τουρκικός σταθμός 
 
- Δ.Δ. Αγ.Νικολάου  
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια 
-Αγίου Νικολάου (1743) 
 
 
- Δ.Δ. Δροσοχωρίου 
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-Αγίων Αποστόλων (1867) 
 
- Δ.Δ. Δέσης 
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-Αγίας Τριάδος (1798) 
-Αγίας Παρασκευής 
-Αγίου Νικολάου 
-Προφήτη Ηλία (1965) 
β) Μνημεία Λαϊκού Πολιτισμού 
β1) Βρύσες 
-Χοροστάσι 
-Μπότσια 
-Μπαντισουρίνου 
-Σαμάρι 
-Νάνι = μικρή 
-Φαντίνα μάρι =  μεγάλη βρύση 
-Μούμα = μάνα 
-Γκιγκόρ 
γ) Αρχιτεκτονική  
-Του Διάκου, στο πάνω άκρο του χωριού 
-Του Κωτούζα, καθώς φτάνουμε στο τέλος του χωριού 
-Το αρχοντικό διατηρείται ανέπαφο 
-Το Πατρικέικο (1620) 
-Το σχολείο του χωριού , το οποίο διατηρείται και σήμερα 
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- Δ.Δ. Γαρδικίου 
 
α) Αρχαιολογικοί χώροι – ευρήματα 
-Ίχνη αρχαιολογικού οικισμού  
β) Εκκλησίες – Μοναστήρια  
-Κοίμηση της Θεοτόκου 
-Αγίου Αθανασίου 
-Προφήτη Ηλία 
-Αγίων Αναργύρων 
-Αγίας Τριάδος  
-Ανταποδόσεως της Θεοτόκου (1830) 
γ) Μνημεία Λαϊκού Πολιτισμού 
-Το σπίτι της οικογένειας Μπαταγιάννη (1866) 
-Ο πύργος της οικογένειας Καραθάνου (1866) 
γ1) Οι πέτρινες βρύσες 
-Της πλατείας (1832) 
-Η βρύση «Γκούρα» 
γ2) Οι γέφυρες 
-Παπαχρήστου 
-Καραθάνου (1866) 
 
- Δ.Δ. Αθαμανίας 
 
α) Εκκλησίες – Μοναστήρια 
-Της Αγίας Παρασκευής (1849) 
-Του Προφήτη Ηλία 
-Του Αγίου Αθανασίου (1900) 
-Αϊ Γιάννη 
-12 Αποστόλων 
-Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
β) Μνημεία λαϊκού πολιτισμού 
β1) Βρύσες 
-Μπατάλα. 
-«Σουρωτό» 
-«Αγκαθάκι»  
-«Σγουρού» 
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Χάρτης δασικού συμπλέγματος του Νομού Τρικάλων 
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4.10.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Στην περιοχή γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους διάφορες πολιτιστικές – 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (Πίνακας 22): 
 
Πίνακας 22. Εκδηλώσεις – Πανηγύρια 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΝΗΓΥΡΙ 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 14-15 Αυγούστου  
ΕΛΑΤΗ Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 23 Απριλίου 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 6/7 Ιουλίου 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 5/6 Αυγούστου 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 14/15 Αυγούστου 
Ετήσιο Αντάµωµα Σαρακατσάνων (τέλη Μαΐου) 

 
 
ΠΕΡΤΟΥΛΙ 

Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής 
Πανηγύρι Αγ. Παντελεήµονα  

ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις περιόδου 18-19 ∆εκεµβρίου  

ΠΥΡΡΑ Πανηγύρι 29 Ιουνίου 
 

Πανηγύρι Αγ. Πνεύµατος  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ Πανηγύρι Προφήτη Ηλία 

Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου 
Πανηγύρι Προφήτη Ηλία 

 
ΒΡΟΝΤΕΡΟ 
 Πανηγύρι Μεταµόρφωση Σωτήρος 

20 Ιουλίου, του Προφήτη Ηλία  
ΔΕΣΗ 15 Σεπτεμβρίου, του Αγίου Βησσαρίωνα 

20 Ιουλίου, του προφήτη Ηλία  
6 Αυγούστου, του Σωτήρος (στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας) 
15 Αυγούστου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

 
 
ΓΑΡΔΙΚΙ 

23 Αυγούστου, εννιάμερα της Θεοτόκου 
26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής 
6 Δεκεμβρίου, του Αγίου Νικολάου 

 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

23 Μαΐου (μεταφορά της γιορτής του Αγίου Νικολάου) 
26 Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής  
20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία 
6 Αυγούστου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
29 Αυγούστου, του Αϊ Γιαννιού 

 
 
ΑΘΑΜΑΝΙΑ 

30 Ιουνίου, των «12 Αποστόλων» 

29 Ιουνίου, των Αγίων Αποστόλων  
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 23 Αυγούστου, τα εννιάμερα της Θεοτόκου 
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4.10.3 ΣΠΗΛΑΙΑ 
 

Η περιοχή διαθέτει επίσης τέσσερα σπήλαια: 
 
Πίνακας 23. Σπήλαια 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

 
ΣΠΗΛΑΙΟ 

               
ΕΛΑΤΗ 

 
Σπήλαιο Αρκουδότρυπα 
Σπήλαια περιοχής Πύρρας 
Σπήλαιο περιοχής Καζάνια 

 
 

ΠΥΡΡΑ Σπήλαιο Σαρμανίτσα 
 
 
4.10.4 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να επιδοθεί ο επισκέπτης κατά την 
προσέλευσή του στην περιοχή μελέτης είναι ποικίλες. Μ’αυτό τον τρόπο, η περιοχή 
μπορεί να καταταχθεί μεταξύ εκείνων των ορεινών περιοχών που διαθέτουν τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις για τουρισμό. Αυτές είναι: εκδρομές πεζοπορίας, 
αναρρίχηση,  ορειβασία, αεραθλητισμός, trekking, ποδήλατο βουνού, 4χ4, moto 
cross, κανό – καγιάκ, ράφτινγκ, ιππασία, κυνήγι, ψάρεμα και σκι. 

Οι πιο χαρακτηριστικές ορειβατικές διαδρομές είναι: Περτουλώτικα Λιβάδια 
– Κόζιακας, Περτούλι – Μπουντούρα, Νεραϊδοχώρι – Μαρόσα και Πύρρα – Αυγό. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου είναι: 
• Πίστα στο σλάλοµ 1.500µ. 
• Υψόμετρο σταθµού κορυφής: 1.340µ 
• Υψόμετρο σταθµού βάσης: 1.170µ. 
• Αριθµός πιστών: τρεις(3) 
• Αριθµός αναβατήρων: τρεις(3) 
• Μήκος διαδροµής εναέριου αναβατήρα, διπλός αναβατήρας (καρέκλες): 

1.130µ. 
• Μήκος διαδρομής συρόµενου αναβατήρα: 400µ. 
• Μήκος διαδρομής εκπαιδευτικού αναβατήρα: 80µ. 
• Μέγιστη κλίση : 40%  
• Ελάχιστη κλίση: 20% 

 
 
ΡΙ 
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5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των επιχειρήσεων της 
περιοχής, οι ντόπιοι της περιοχής και οι επισκέπτες που βρέθηκαν κατά την περίοδο 
της διεξαγωγής της. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια 
ερωτηματολογίων. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, στην περιοχή μελέτης 
εδρεύουν 103 επιχειρήσεις, όσα και τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν. Στην 
δεύτερη κατηγορία συγκεντρώθηκαν 101 ερωτηματολόγια κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο και 50 ερωτηματολόγια κατά την χειμερινή περίοδο ενώ στην τρίτη 
κατηγορία συγκεντρώθηκαν 100 ερωτηματολόγια κατά την καλοκαιρινή περίοδο και 
65 ερωτηματολόγια κατά την χειμερινή περίοδο. Η επιλογή του δείγματος 
πραγματοποιήθηκε με τον εξής τρόπο: μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλες της 
επιχειρήσεις της περιοχής, όσον αφορά τους ντόπιους επιλέχθηκε ένα 20% του 
πληθυσμού της περιοχής μελέτης και στους επισκέπτες μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 
σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, στο σαλέ του χιονοδρομικού 
κέντρου και στα λιβάδια του Περτουλίου. Μ’αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να 
συλλάβουμε και τους ημερήσιους αλλά και τους πολυήμερους επισκέπτες.  

Ο λόγος επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής ήταν η διερεύνηση του 
τουρισμού και οι προοπτικές της μελλοντικής της τουριστικής ανάπτυξης. Η μέθοδος 
που ακολουθήθηκε ήταν η προσωπική συνέντευξη του συνεντευκτή με τους 
ερωτώμενους. Προτιμήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος, επειδή απαιτούνταν να 
συλλεχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ερωτηματολογίων από την κάθε μία από τις 
τρεις κατηγορίες ερωτηματολογίων που είχαν συνταχθεί. Ο συγκεκριμένος τρόπος 
είναι πιο οικονομικός, γρήγορος και αποτελεσματικός αφού η συμπλήρωση γίνεται 
επιτόπου και μπορούν να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες έχουν οι ερωτώμενοι σχετικά 
με τις ερωτήσεις που τους υποβάλλουμε ώστε να μη μείνουν κενές. 
 Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη 
περιελάμβανε την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή από το μήνα Ιούλιο του 2006 μέχρι 
το Σεπτέμβρη του 2006 και η δεύτερη την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από το μήνα 
Νοέμβριο του 2006 μέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Επιλέχθηκαν αυτές οι δύο 
περίοδοι γιατί τότε είναι εμφανής η επίδραση του τουρισμού στη συγκεκριμένη 
περιοχή. 
 Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ως εξής: σε όλες τις επιχειρήσεις 
(συνολικά στις δύο χρονικές περιόδους), σε ένα 20% του πληθυσμού των ντόπιων 
(κάθε μιας περιόδου) δηλαδή ένα σε κάθε νοικοκυριό και σε όσους επισκέπτες 
βρέθηκαν (κάθε χρονική περίοδο) σε ξενοδοχεία, ταβέρνες, camping, χιονοδρομικό 
κέντρο καθώς επίσης και σε ημερήσιους τουρίστες στα λιβάδια του Περτουλίου, σε 
γκρουπ ή στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου. Έτσι συλλέχθηκαν συνολικά από 
όλες τις επιχειρήσεις 103 ερωτηματολόγια, από τους ντόπιους 101 ερωτηματολόγια 
και από τους επισκέπτες 100 ερωτηματολόγια κατά την καλοκαιρινή περίοδο ενώ την 
χειμερινή περίοδο συλλέχθηκαν από τους ντόπιους 50 ερωτηματολόγια και από τους 
επισκέπτες 65 ερωτηματολόγια. 

Παρατηρήθηκε μία μείωση του αριθμού των ερωτηματολογίων στους 
τουρίστες κατά την χειμερινή περίοδο εξ’αιτίας των καλών καιρικών συνθηκών 
γεγονός το οποίο είχε ως συνέπεια την περιορισμένη λειτουργία του χιονοδρομικού 
κέντρου. 
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5.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 Συντάχθηκαν τριών ειδών ερωτηματολόγια: για τους επιχειρηματίες, τους 
επισκέπτες και τους ντόπιους και ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων, στηρίχτηκε 
σε σχετική βιβλιογραφία (Παρασκευόπουλος 1993α και 1993β, Javeau 1996). 
 Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για να διεξαγχθεί η συγκεκριμένη έρευνα 
ήταν η προσωπική συνέντευξη του συνεντευκτή με τους ερωτώμενους. 
 Ως προς τον τύπο των ερωτήσεων, χρησιμοποιήσαμε:  
α) κλειστές ερωτήσεις, δομημένες με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών όπου ο 
ερωτώμενος κλήθηκε να επιλέξει την απάντησή του. Στο τέλος κάθε ερώτησης 
δόθηκε και η επιλογή <<άλλο>> ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι ερωτώμενοι να 
μπορούν να εκφράζουν τις προτιμήσεις τους, όταν οι προτεινόμενες απαντήσεις δεν 
τους κάλυπταν, 
β) ανοικτές ερωτήσεις, για να μπορούν οι ερωτώμενοι να εκφράζουν ελεύθερα την 
άποψή τους για ορισμένα θέματα, στα οποία προτιμήθηκε να αποφευχθεί πλήρως η 
πιθανότητα καθοδήγησής τους. 
 Η σειρά των ερωτήσεων επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να προηγούνται οι 
εύκολες ερωτήσεις, να ακολουθούν οι ειδικότερες και στο τέλος τοποθετήθηκαν οι 
ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

Τα ερωτηματολόγια περιείχαν περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων για λόγους 
οικονομίας χρόνου της συνέντευξης αφού η συλλογή τους θα γινόταν κατά κύριο 
λόγο επιτόπου μετά από προσωπική επαφή του συνεντευκτή με τους ερωτώμενους.   
 Τα ερωτηματολόγια με τα οποία έγινε η συλλογή των απαραίτητων 
πληροφοριών για την έρευνα παρατίθενται στη σελίδα 144 του παραρτήματος. 
 
 
5.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Η κωδικοποίηση των στοιχείων ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2006 για τα 
καλοκαιρινά στοιχεία και τον Φεβρουάριο του 2007 για τα χειμερινά στοιχεία. Η όλη 
διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007. Για την εισαγωγή και επεξεργασία 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for 
Social Sciencies) στην έκδοση 12.0 – 14.0. 

Για την ταξινόμηση και παρουσίαση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 
μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής. Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν οι  
πίνακες συχνοτήτων, οι γραφικές παραστάσεις και τα στατιστικά μέτρα. Στην 
περίπτωση των ποιοτικών μεταβλητών, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι  
πίνακες συχνοτήτων και οι γραφικές παραστάσεις ενώ ο υπολογισμός των ποσοτικών 
μεταβλητών έγινε με τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση. 

Ως προς το στατιστικό έλεγχο, ακολουθήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος χ2 . 
Ο έλεγχος έγινε με την χρησιμοποίηση πινάκων διπλής εισόδου όπου οι αριθμοί 
αποτελούσαν τις απόλυτες συχνότητες (Σιάρδος, 1997). 

Ο έλεγχος στατιστικών υποθέσεων αναφέρεται στην προσπάθεια επαλήθευσης 
ή απόρριψης μιας υπόθεσης. Το ζητούμενο είναι αν η διαφορά τιμών που 
διαπιστώνεται μεταξύ μιας εκτίμησης δείγματος και της αντίστοιχης παραμέτρου του 
πληθυσμού είναι στατιστικά ασήμαντη ή σημαντική. Οι μηδενικές υποθέσεις 
διατυπώθηκαν ως διερευνητικές υποθέσεις.  Οι μηδενικές υποθέσεις βασίστηκαν 
στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ανεξάρτητης 
μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη. Η εκτίμηση στο κατά πόσο μία διαφορά μεταξύ 
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της τιμής του δείγματος και της υποτιθέμενης τιμής του πληθυσμού είναι στατιστικά 
σημαντική ή ασήμαντη προσδιορίζεται από το επίπεδο σημαντικότητας. Μία 
στατιστικά σημαντική διαφορά σ’ένα αποδεκτό όριο (0,05) ή λιγότερο σημαίνει 
απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (Σκουφά, 2003). Για την αναζήτηση της σχέσης 
μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία Crosstabs του 
SPSS με την οποία αναζητήθηκε η σχέσης μεταξύ τους.   
 
 
5.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 Για την υλοποίηση του κεντρικού σκοπού της έρευνας και των ειδικότερων 
στόχων της καθώς επίσης και για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης και τον 
στόχο της στατιστικής σημαντικότητας των ευρημάτων της, τέθηκαν ορισμένες 
στατιστικές υποθέσεις. 
  Α) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης από τους επιχειρηματίες θεωρούμε ότι 
προσδιορίζεται από την καταγραφή των απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του 
βαθμού που οι αντιλήψεις τους διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές 
(μηδενικές) υποθέσεις:  

• Η επιρροή του τουρισμού και των επιχειρήσεων στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 

• Η μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού και αν χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περαιτέρω. 

• Η μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού σε συνδυασμό με το να παραμείνει η 
περιοχή όπως είναι. 

• Η επιρροή των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και τα σεμινάρια εκπαίδευσης 
που έχουν γίνει στο προσωπικό σχετικά με θέματα περιβάλλοντος. 

• Τα σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα τουρισμού και 
περιβάλλοντος. 
Β) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης από τους επισκέπτες θεωρούμε ότι 

προσδιορίζεται από την καταγραφή των απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του 
βαθμού που οι αντιλήψεις τους διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές 
(μηδενικές) υποθέσεις:  

• Ο αριθμός των αυτοκινήτων και η προστασία του τοπίου μέσα από τον 
περιορισμό τους στους κύριους μόνο δρόμους.   

• Ο αριθμός των ξενοδοχείων και η προστασία του τοπίου μέσα από τον 
περιορισμό της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

• Ο θόρυβος και η προστασία του τοπίου μέσα από τον περιορισμό της 
οικοδομικής δραστηριότητας. 

• Τα έξοδα διαμονής των επισκεπτών σε συνδυασμό με το μέσο οικογενειακό 
εισόδημα. 
Γ) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης από τους κατοίκους θεωρούμε ότι 

προσδιορίζεται από την καταγραφή των απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του 
βαθμού που οι αντιλήψεις τους διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές 
(μηδενικές) υποθέσεις:  

• Η οικονομική κατάσταση των κατοίκων με την ανάπτυξη του τουρισμού σε 
συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους. 
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Δ) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης μέσω του συνδυασμού των 

επιχειρηματιών και των κατοίκων θεωρούμε ότι προσδιορίζεται από την καταγραφή 
των απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του βαθμού που οι αντιλήψεις τους 
διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές (μηδενικές) υποθέσεις:  

• Αν χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός.  
• Πώς θα χαρακτηρίζατε τους επισκέπτες της περιοχής.  
• Χαρακτηρισμός που προσδίδουν στους επισκέπτες ως φιλικοί. 
• Τα σεμινάρια εκπαίδευσης που έχουν γίνει στο προσωπικό των επιχειρήσεων 

αλλά και στους κατοίκους της περιοχής 
Παρατηρούμε όμως, ότι υπάρχει ταύτιση των απόψεων. 

Ε) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης μέσω του συνδυασμού των 
επιχειρηματιών και των επισκεπτών θεωρούμε ότι προσδιορίζεται από την καταγραφή 
των απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του βαθμού που οι αντιλήψεις τους 
διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές (μηδενικές) υποθέσεις:  

• Ο χαρακτηρισμός των σχέσεών τους με τους κατοίκους της περιοχής ως 
καλές. 

• Η αξιολόγηση του τοπίου της περιοχής, ως μαγευτικό και πολύ καλό για 
αναψυχή. 

• Η δημιουργία περισσότερων χώρων οργανωμένης αναψυχής και η ύπαρξη 
καλύτερης διαφήμισης – ενημέρωσης της περιοχής ως μέτρα ανάπτυξης της 
περιοχής. 

Παρατηρούμε όμως, ότι υπάρχει ταύτιση των απόψεων. 
ΣΤ) Η προσέγγιση της περιοχής μελέτης μέσω του συνδυασμού των 

επισκεπτών και των κατοίκων θεωρούμε ότι προσδιορίζεται από την καταγραφή των 
απόψεών τους. Για τη διερεύνηση του βαθμού που οι αντιλήψεις τους 
διαφοροποιούνται τέθηκαν οι παρακάτω στατιστικές (μηδενικές) υποθέσεις:  

• Σχετικά με το πώς εκτιμούν οι επισκέπτες τον αριθμό των επισκεπτών. 
• Αν υπάρχει συνωστισμός στην περιοχή. 

Παρατηρούμε όμως, ότι υπάρχει ταύτιση των απόψεων. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας παρουσιάζονται σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που 
αφορά τις επιχειρήσεις (συνολικά στις δύο περιόδους) αφού ο αριθμός που θα 
συλλεχθεί είναι συγκεκριμένος, η δεύτερη αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που 
αφορά τους επισκέπτες στις δύο χρονικές περιόδους (καλοκαίρι – χειμώνα) και η 
τρίτη αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που αφορά τους ντόπιους στις δύο χρονικές 
περιόδους (καλοκαίρι – χειμώνα)  . 
 
 
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 
  
6.1.1 Είδος επιχείρησης 
 

Στο Γράφημα 1. παρουσιάζεται το είδος των επιχειρήσεων της περιοχής 
μελέτης. Οι ταβέρνες συμμετέχουν σε ποσοστό 31%, τα ξενοδοχεία 22%, οι 
καφετέριες – μπαρ 17% και τα καταστήματα με είδη λαϊκής τέχνης 4%. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό (36%) καταλαμβάνει η επιλογή άλλο. Στην επιλογή άλλο οι 
προτεινόμενες απαντήσεις είναι: ενοικιαζόμενα δωμάτια, κρεοπωλεία, αρτοποιεία και 
παντοπωλεία. 

άλλο
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Γράφημα 1. Eίδος επιχείρησης 
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6.1.2 Χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων και αριθμός ατόμων της περιοχής 
που εργάζονται στις επιχειρήσεις 
  

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή εδρεύουν αρκετά χρόνια 
καθώς επίσης απασχολούν και έναν αρκετά ικανοποιητικό αριθμό ατόμων. Ο μέσος 
όρος των ατόμων που απασχολούνται οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι 
αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές είναι οικογενειακές (Πίνακες 1, 2).  
 
Πίνακας 1. Χρόνια λειτουργίας επιχειρήσεων 
 

Ν ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

103 12,54 11,576 
 
Πίνακας 2. Αριθμός ατόμων της περιοχής που εργάζονται στις επιχειρήσεις 
  

Ν ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

103 4,83 5,635 
 
 
6.1.3 Επιρροή των επιχειρήσεων στην οικονομία της περιοχής 
 
 Το 71,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι επιχειρήσεις τους επηρεάζουν 
θετικά την οικονομία της περιοχής, το 27,2% ουδέτερα και μόλις το 1% επηρεάζει 
αρνητικά (Γράφημα 2).  

Από αυτό προκύπτει ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων  στην περιοχή 
μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη.  
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Γράφημα 2. Eπιρροή των επιχειρήσεων στην οικονομία 
6.1.4 Σχέση μεταξύ των επιχειρηματιών και των ντόπιων 
 
 Στο Γράφημα 3. είναι ορατή η καλή σχέση των επιχειρηματιών με τον ντόπιο 
πληθυσμό. Το 52,4% απάντησε ότι η σχέση τους με τους ντόπιους είναι πολύ καλή, 
το 35% καλή, το 7,8% μέτρια και ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά οι άλλες 
επιλογές.  

Η διατήρηση καλών σχέσεων ενισχύει τη συνεργασία και την αποδοχή των 
επιχειρήσεων από τους ντόπιους.   
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Γράφημα 3.  Σχέση μεταξύ επιχειρηματιών και ντόπιων 
 
 
6.1.5 Αξιολόγηση του περιβάλλοντος της περιοχής 
 
 Στην ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου, ρωτήσαμε τους επιχειρηματίες πώς θα 
αξιολογούσαν το περιβάλλον της περιοχής. Το 53% θεωρεί το περιβάλλον πολύ καλό 
για αναψυχή, το 33% μαγευτικό, το 21% θελκτικό, το 20% άξιο να προστατευθεί και 
ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά οι επιλογές συνηθισμένο, χωρίς εναλλαγές, 
καταθλιπτικό και μονότονο (Γράφημα 4).  

Έτσι επιβεβαιώνεται και ο λόγος της έρευνας, αφού προκύπτει ότι η περιοχή 
μελέτης είναι κατάλληλη για τουρισμό και αναψυχή καθώς επίσης αξίζει να 
προστατευθεί εξαιτίας της φυσικής της ομορφιάς. 
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Γράφημα 4. Αξιολόγηση περιβάλλοντος 
 
 
6.1.6 Χαρακτηρισμός των επισκεπτών της περιοχής από τους επιχειρηματίες 
 
 Το 57% των επιχειρηματιών χαρακτηρίζει τους επισκέπτες φιλικούς, το 31% 
ανθρώπους με ενδιαφέροντα, το 22% τους θεωρεί πολλούς σε αριθμό, το 17% τους 
θεωρεί σφιχτοχέρηδες, το 7% αδιάφορους και μόλις το 1% τους θεωρεί άτομα που 
αγαπούν την φύση ή ακόμη και εχθρικούς (Γράφημα 5).  

Ο παραπάνω σχολιασμός αποδεικνύει τη θετική άποψη που εκφράζουν οι  
επιχειρηματίες για τους επισκέπτες της περιοχής. Έτσι, φαίνεται ο διακριτικός τους 
τρόπος στο να προσελκύουν όλο και περισσότερους, αφού αυτοί αποτελούν άλλωστε 
τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε οικονομική άνθιση.  
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Γράφημα 5. Χαρακτηρισμός επισκεπτών από τους επιχειρηματίες 
 
 
6.1.7 Μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού – αν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη 
 
 Οι επιχειρηματίες κρίνουν τη μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού: 51,5% 
καλή, 21,4% πολύ καλή, 20,4% μέτρια, 4,9% περιορισμένη και 1,9 πολύ 
περιορισμένη (Γράφημα 6) ενώ στο αν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη το 55,3% 
απάντησε θετικά, το 24,3% ουδέτερα και το 20,4% αρνητικά (Γράφημα 7). 
 Παρ’όλο την καλή μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, οι 
επιχειρηματίες εκφράζουν εμμέσως τις επιθυμίες τους για ακόμη μεγαλύτερη.  

 
Γράφημα 6. Μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού 
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Γράφημα 7. Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού 
 
 
6.1.8 Μέτρα ανάπτυξης της περιοχής 
 
 Οι επιχειρηματίες θεωρούν σημαντικότερο για την ανάπτυξη της περιοχής την 
καλύτερη διαφήμιση (51%). Σημαντικό επίσης ρόλο παίζουν: το καλύτερο οδικό 
δίκτυο (33%), η δημιουργία χώρων άθλησης (29%), η δημιουργία περισσότερων 
χώρων οργανωμένης αναψυχής (18%), η ίδρυση μουσείου φυσικής ιστορίας (17%) 
και η δημιουργία περισσότερων δρόμων (15%). Τέλος ακολουθούν σε μικρότερα 
ποσοστά η καλύτερη αποκομιδή των σκουπιδιών, η δημιουργία περισσότερων 
ξενοδοχείων, να παραμείνει η περιοχή όπως είναι, η αλλαγή της σύνθεσης της 
βλάστησης και η αλλαγή της νοοτροπίας για την καλύτερη αποδοχή του τουρισμού 
(Γράφημα 8).  

Τα βασικότερα μέτρα που προτείνουν οι επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της 
περιοχής πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές. Οι απόψεις τους 
προκύπτουν, εκτός από τις δικές τους απαιτήσεις και μέσα από τις επιθυμίες των 
επισκεπτών αφού υπάρχει έντονη και συχνή συναναστροφή μαζί τους.      
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Γράφημα 8. Μέτρα ανάπτυξης της περιοχής 
 
 
6.1.9 Αναγκαιότητα περισσότερων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
 
 Στον Πίνακα 3. παρουσιάζεται η άποψη στο κατά πόσο χρειάζεται να 
δημιουργηθούν περισσότερα ξενοδοχειακά καταλύματα στην περιοχή. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό 36,9% απάντησε αρνητικά, το 35% απάντησε ουδέτερα και το 28,2% 
απάντησε θετικά σ’αυτή την ερώτηση. 
 Η άποψή τους υποδηλώνει ότι είναι ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα 
οικονομική τους πορεία. Παρ’όλα αυτά, οι επιχειρηματίες αφήνουν ανοιχτή τη θέση 
τους για τη δημιουργία νέων καταλυμάτων ώστε να μην ερμηνευτεί ότι σκέφτονται 
μόνο το προσωπικό τους όφελος. 
  
Πίνακας 3. Αναγκαιότητα περισσότερων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
 

 Ν % 
Ναι 29 28,2 
Όχι 38 36,9 
Ίσως 36 35,0 
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6.1.10 Υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω τουρισμού και λόγοι που την 
προκάλεσαν 
 

Το 57,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το περιβάλλον δεν έχει υποβαθμιστεί 
λόγω τουρισμού, ενώ το 23,3% θεωρεί ότι έχει υποβαθμιστεί.  

Κάποιοι από τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν σε τυχόν υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος είναι η ύπαρξη σκουπιδιών και η έλλειψη επιτήρησης, επίβλεψης της 
περιοχής (38%), η άναρχη οικοδομική δραστηριότητα (25%), ο αριθμός των 
τουριστών (17%) και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι επιχειρήσεις, η 
συμπεριφορά των τουριστών και η διάνοιξη πολλών δρόμων. 

Έτσι διακρίνουμε τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει η περιοχή και αυτά 
είναι κατά κύριο λόγο τα σκουπίδια και η οικοδομική δραστηριότητα. 

 
Γράφημα 9. Λόγοι υποβάθμισης 
 
 
6.1.11 Επιρροή επιχειρήσεων στο περιβάλλον 
  
 Στην ερώτηση πώς επηρεάζει η επιχείρησή σας το περιβάλλον της περιοχής, 
το μεγαλύτερο ποσοστό 51,5% απάντησε θετικά, το 47,6% ουδέτερα και μόλις το 1% 
απάντησε αρνητικά (Γράφημα 10).   

Ακόμη το 100% των ερωτηθέντων είπαν πώς δεν έχουν στην επιχείρησή τους 
βιολογικό καθαρισμό και ότι τα λύματα των επιχειρήσεών τους αποτίθενται σε 
βόθρους και σε κάδους (Πίνακας 4).  
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Από αυτή την άποψη προκύπτει ότι, οι επιχειρήσεις τηρούν όλους τους 

βασικούς κανόνες που απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και ρίχνουν 
το βάρος της ευθύνης, σχετικά με την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού, στους 
τοπικούς φορείς.   

 
Γράφημα 10. Επιρροή επιχειρήσεων στο περιβάλλον 
 
Πίνακας 4. Χώροι απόθεσης λυμάτων των επιχειρήσεων 
 

 Ν % 
Βόθρους 80 77,7 
Κάδους 20 19,4 
Απορριμματοφόρα 3 2,9 

 
 
6.1.12 Απόψεις επιχειρηματιών     
 
 Στον Πίνακα 5. παρατίθενται οι απόψεις των επιχειρηματιών σε κάποιες 
περιπτώσεις. Το 98,1% θεωρεί ότι το υπαλληλικό προσωπικό των επιχειρήσεων 
χρειάζεται να έχει περιβαλλοντικές γνώσεις, το 55,3% πιστεύει ότι ο τουρισμός 
πρέπει να βοηθά το φυσικό περιβάλλον, το 89,3% πιστεύει ότι στο τουριστικό 
κύκλωμα πρέπει να συμμετέχει η τοπική κοινωνία, το 99% θεωρεί ότι ο άνθρωπος δε 
μπορεί να επεμβαίνει στο περιβάλλον ανεξέλεγκτα, το 57,3% πιστεύει ότι ο 
τουρισμός δεν πρέπει να επικεντρώνεται στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 
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το 60,2% θεωρεί ότι ο τουρίστας δεν πρέπει να δίνει βάρος στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 

Οι παραπάνω απόψεις τονίζουν: τη σημασία της υλοποίησης σεμιναρίων 
σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο προσωπικό των επιχειρήσεων, τα 
μέτρα που πρέπει να τηρούνται ώστε ο τουρισμός να θεωρείται φιλικός προς το 
περιβάλλον, τη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 
τουρισμού, τις προσεκτικές ενέργειες των ατόμων απέναντι στο περιβάλλον και την 
επικέντρωση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών όχι μόνο σε θέματα παρεχόμενων 
υπηρεσιών αλλά και σε θέματα περιβάλλοντος. 
 
Πίνακας 5. Απόψεις επιχειρηματιών 
 
 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 Ν % Ν % 
Το υπαλληλικό προσωπικό των επιχειρήσεων 
δεν χρειάζεται να έχει περιβαλλοντικές γνώσεις 

 
2 

 
1,9 

 
101 

 
98,1 

Ο τουρισμός πρέπει να βοηθά το φυσικό 
περιβάλλον 

 
57 

 
55,3 

 
46 

 
44,7 

Στο τουριστικό κύκλωμα δεν πρέπει να 
συμμετέχει η τοπική κοινωνία 

 
11 

 
10,7 

 
92 

 
89,3 

Ο άνθρωπος μπορεί να επεμβαίνει στο 
περιβάλλον ανεξέλεγκτα 

 
1 

 
1,0 

 
102 

 
99,0 

Ο τουρισμός πρέπει να επικεντρώνεται στο 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 
44 

 
42,7 

 
59 

 
57,3 

Ο τουρίστας πρέπει να δίνει βάρος στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
(διαμονή,εστίαση,κ.λ.π) 

 
41 

 
39,8 

 
62 

 
60,2 

 
 
6.1.13 Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με θέματα τουρισμού και 
περιβάλλοντος 
 
 Σχετικά με το αν έχουν γίνει σεμινάρια εκπαίδευσης στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων για θέματα τουρισμού απάντησε ΝΑΙ (68,3%) (Πίνακας 6) και για 
θέματα περιβάλλοντος απάντησε ΟΧΙ (68,7%) (Πίνακας 7).  
 Είναι ευδιάκριτο, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στον κλάδο του τουρισμού στον οποίο στηρίζονται κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις 
παρά στο περιβάλλον  
 
Πίνακας 6. Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με θέματα τουρισμού 
 

 Ν % 
Ναι 69 68,3 
Όχι 32 31,7 
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Πίνακας 7. Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με θέματα 
περιβάλλοντος 
 

 Ν % 
Ναι 31 31,3 
Όχι 68 68,7 

  
  
6.1.14 Προσωπικά στοιχεία 
 
 Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, παρατηρείται μια 
μικρή υπεροχή των αντρών και είναι της ηλικιακής βαθμίδας που κυριαρχεί 30 – 50 
ετών. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, το 32% των επιχειρηματιών είναι απόφοιτοι 
λυκείου, το 19,4% απόφοιτοι δημοτικού και το 18,4% απόφοιτοι γυμνασίου.  
 
Πίνακας 8. Φύλο 
 

 Ν % 
Άντρας 54 52,4 
Γυναίκα 49 47,6 

 
Πίνακας 9. Ηλικία 
 

 Ν % 
<20 2 1,9 
20-30 17 16,5 
30-50 60 58,3 
>50 24 23,3 

 
Πίνακας 10. Επίπεδο σπουδών 
 

 Ν % 
Απόφοιτος δημοτικού 20 19,4 
Απόφοιτος γυμνασίου 19 18,4 
Απόφοιτος λυκείου 33 32,0 
Απόφοιτος ΤΕΙ 16 15,5 
Απόφοιτος ΑΕΙ 15 14,6 
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6.2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
 
6.2.1 Τόπος προέλευσης 
 
 Μεγάλος αριθμός επισκεπτών προέρχεται από τη Θεσσαλία (59%), την Αθήνα 
(11%), τη Θεσσαλονίκη (9%) και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η Μακεδονία 
και η Στερεά Ελλάδα (5%), η Ήπειρος, η Πελοπόννησος και τα Επτάνησα (3%) και 
τα νησιά του Αιγαίου (2%) (Πίνακας 11). 
 Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τόπος προέλευσης των καλοκαιρινών επισκεπτών 
ποικίλλει και δεν επικεντρώνεται μόνο σε κοντινές περιοχές. Έτσι φαίνεται το εύρος 
της ακτινοβολίας της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και οι θετικές εντυπώσεις που 
διαδίδονται από τους επισκέπτες που την έχουν ήδη επισκεφθεί. 
    
Πίνακας 11. Τόπος προέλευσης 
 

 Ν % 
Θεσσαλία 59 59,0 
Θεσσαλονίκη 9 9,0 
Μακεδονία 5 5,0 
Αθήνα 11 11,0 
Στερεά Ελλάδα 5 5,0 
Ήπειρος 3 3,0 
Πελοπόννησος 3 3,0 
Επτάνησα 3 3,0 
Νησιά Αιγαίου 2 2,0 

 
 
6.2.2 Τόπος διαμονής των επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή 
 
 Ο τόπος διαμονής των επισκεπτών στην περιοχή ποικίλλει. To 30% απάντησε 
ότι δε μένει στην περιοχή, οπότε συμπεραίνουμε ότι είναι ημερήσιοι επισκέπτες. Το 
22% μένει σε σπίτι φίλων, το 14% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή στα εξοχικά τους και 
το 10% σε ξενοδοχεία ή camping (Γράφημα 11).  
 Το μεγάλο ποσοστό που παρουσιάζεται στους ημερήσιους επισκέπτες 
οφείλεται στη σχετικά μικρή απόσταση της περιοχής από τον τόπο προέλευσής τους ή 
σε εκδρομές που έχουν εντάξει την περιοχή στο πρόγραμμά τους αλλά με 
διανυκτέρευση σε άλλη πόλη. Ακόμη, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί γνωστό 
τουριστικό προορισμό με αποτέλεσμα να παρατηρείται έντονη οικοδομική 
δραστηριότητα για τη δημιουργία εξοχικών κατοικιών. Ικανοποιητικά επίσης 
ποσοστά, καταλαμβάνουν τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και το camping.  
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Γράφημα 11. Διαμονή επισκεπτών 
 
 
6.2.3 Αριθμός ατόμων ομάδας επίσκεψης – συχνότητα επίσκεψης 
 
 Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας επίσκεψης στην περιοχή κατά μέσο 
όρο είναι 4 άτομα.  

Το 52% των τουριστών επισκέπτεται την περιοχή κάθε χρόνο,  το 24% πρώτη 
φορά, το 18% κάθε μήνα και το 6% κάθε εβδομάδα. Το 52% προέρχεται προφανώς 
από επισκέπτες κοντινών περιοχών σχετικά με την περιοχή μελέτης ή ημερήσιοι 
λάτρεις της περιοχής (εκδρομείς), στοιχείο το οποίο επαληθεύεται με το μέσο όρο του 
αριθμού των επισκέψεων στην περιοχή τα τελευταία 5 χρόνια (6,01), ενώ αρκετά 
μεγάλο είναι και το ποσοστό των νέων επισκεπτών (Γράφημα 12).  
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Γράφημα 12. Συχνότητα επίσκεψης 
 
 
6.2.4 Διάρκεια επίσκεψης 
 
 Η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στην περιοχή την καλοκαιρινή 
περίοδο είναι περίπου 5 μέρες ενώ των ημερήσιων επισκεπτών είναι περίπου 7 ώρες. 

Η διάρκεια των 5 ημερών αποτελεί τον ιδανικότερο χρόνο για ορεινές 
διακοπές ενώ με τις 7 ώρες καλύπτονται όλες οι ανάγκες των τουριστών όταν 
επισκέπτονται μία περιοχή  για λόγους αναψυχής και ξεκούρασης. 
 
 
6.2.5 Λόγοι επίσκεψης 
 
 Το 64% των τουριστών επισκέφθηκε την περιοχή για χαλάρωση, το 40% για 
να έρθει σε επαφή με τη φύση, το 33% για να θαυμάσει το περιβάλλον, το 22% για να 
περάσει την ώρα του, το 9% για να έρθει σε επαφή με τους ντόπιους, το 8% για το 
χιονοδρομικό κέντρο, το 3% για τα όμορφα ξενοδοχεία και το 2% για τη συνάντηση 
φίλων και για εκπαιδευτικούς λόγους. 
 Οπότε, η χαλάρωση και γενικά όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
φύση και το περιβάλλον αποτελούν τους επικρατέστερους λόγους επίσκεψης της 
περιοχής. 
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Γράφημα 13. Λόγοι επίσκεψης 
 
 
6.2.6 Συμμετοχή σε δραστηριότητες  
 
 Οι επισκέπτες κατά την παραμονή τους στην περιοχή μελέτης συμμετείχαν σε 
διάφορες δραστηριότητες. Μερικές από αυτές ήταν: χαλάρωση (63%), φωτογράφηση 
(47%), παρατήρηση της φύσης (42%), περίπατο (35%), ιππασία (31%), πικ-νικ και 
ορειβασία (15%), άθληση (14%), κατασκήνωση και επίσκεψη σε θρησκευτικούς – 
αρχαιολογικούς χώρους (10%) και σκι (8%). 

Οι κύρια δραστηριότητα των καλοκαιρινών επισκεπτών είναι χαλάρωση και 
στη συνέχεια ακολουθούν ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Το πλέγμα των 
δραστηριοτήτων αιτιολογεί τους λόγους επίσκεψης και υποδηλώνει τον 
φυσιοκεντρικό χαρακτήρα της επίσκεψης αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής να 
ικανοποιήσει τις εν λόγω δραστηριότητες. 
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Γράφημα 14. Συμμετοχή σε δραστηριότητες 
 
 
6.2.7 Παρούσα και προηγούμενη κατάσταση της περιοχής 
 
 Στο Γράφημα 15. είναι εμφανής η εκτίμηση των επισκεπτών σχετικά με την 
παρούσα και την προηγούμενη κατάσταση της περιοχής. Το 32,3% απάντησε ότι 
είναι καλύτερη, το 31,2% η ίδια, το 20,8% δε μπορεί να εκτιμήσει, το 10,4% πολύ 
καλύτερη και το 5,2% χειρότερη. 
 Η άποψη των επισκεπτών δείχνει ότι στην περιοχή έχουν γίνει θετικά βήματα 
προόδου όσον αφορά την ανάπτυξή της ή έστω έμεινε όπως είναι χωρίς να 
χειροτερεύσει η κατάσταση.  
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Γράφημα 15. Παρούσα και προηγούμενη κατάσταση της περιοχής 
 
 
6.2.8 Αξιολόγηση τοπίου της περιοχής 
 
 Το 47% του συνόλου των επισκεπτών αξιολόγησε το τοπίο ως πολύ καλό για 
αναψυχή, το 39% μαγευτικό, το 32% θελκτικό, το 25% άξιο να προστατευθεί, το 10% 
χωρίς εναλλαγές, το 8% συνηθισμένο, το 5% μονότονο και το 4% καταθλιπτικό.  
 Οι απόψεις των επισκεπτών όσον αφορά την αξιολόγηση του τοπίου της 
περιοχής είναι θετικές. Αυτό δημιουργεί ευχάριστες εντυπώσεις στους επισκέπτες και 
αποτελεί το καλύτερο μέσο διαφήμισης της περιοχής αλλά και λόγο επανάληψης της 
επίσκεψης.     
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Γράφημα 16. Αξιολόγηση τοπίου 
 
 
6.2.9 Λόγοι υποβάθμισης του τοπίου και του περιβάλλοντος της περιοχής 
 
 Οι βασικότεροι λόγοι υποβάθμισης του τοπίου είναι: τα πολλά σκουπίδια 
(17,4%), οι έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις (17,2%), τα πολλά αυτοκίνητα 
(8,7%), η δύσκολη πρόσβαση και η φασαρία (6,5%) και ακολουθούν με μικρότερα 
ποσοστά η υπερβολική εκμετάλλευση της περιοχής, οι λίγοι χώροι αναψυχής, ο 
αφιλόξενος κόσμος, η κακή ενημέρωση, ο μεγάλος αριθμός τουριστών, τα 
διαφορετικά είδη δέντρων, η έλλειψη οργάνωσης και η κακή σηματοδότηση 
(Πίνακας 12).  
 Τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής εντοπίζονται στα σκουπίδια, στις 
ανθρωπογενείς επεμβάσεις και στα αυτοκίνητα. Τα προβλήματα που διαπιστώνονται 
θα πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα και να δρομολογηθούν διαδικασίες επίλυσής 
τους όχι μόνο για την άμβλυνση των εντυπώσεων αλλά και για την πρόληψη 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70



Πίνακας 12. Λόγοι υποβάθμισης του τοπίου και του περιβάλλοντος της περιοχής 
 

 % 
πολλά αυτοκίνητα, φασαρία 17,4 
λίγοι χώροι αναψυχής 4,3 
διαφορετικά είδη δέντρων, όχι μόνο έλατα 2,2 
η έλλειψη οργάνωσης 2,2 
αφιλόξενος κόσμος 4,3 
δύσκολη πρόσβαση, κακή ενημέρωση 13 
κακή σηματοδότηση 2,2 
πολλά σκουπίδια, έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις, μεγάλος αριθμός 
τουριστών, υπερβολική εκμετάλλευση, παραμελημένο camping 52,1 

μονοτονία περιβάλλοντος, κακή διαχείριση 2,2 
 
 
6.2.10 Αριθμός επισκεπτών 
 
 Το 45% των επισκεπτών θεωρεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην περιοχή 
είναι αρκετός, το 26% πολλοί, το 18% πάρα πολλοί, το 10% λίγοι και το 1% πολύ 
λίγοι. 
 Ο αριθμός των επισκεπτών δείχνει την έντονη τουριστική κίνηση της περιοχής 
και την κατατάσσει μεταξύ των περιοχών που αποτελούν σημαντικοί πόλοι 
τουριστικής ελκυστικότητας. Παρ’όλα αυτά, δεν κρίνεται υπερβολικός, γεγονός που 
θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην εμπειρία των επισκεπτών.  

 
Γράφημα 17. Εκτίμηση του αριθμού επισκεπτών 
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6.2.11 Αξιολόγηση παραγόντων 
 

Οι επισκέπτες στην πλειονότητά τους θεωρούν: μικρό τον αριθμό των 
σκουπιδιών στην περιοχή (36%), πολλούς τους δρόμους (38%), μέτρια την ποιότητα 
των δρόμων (36%), μεγάλο τον αριθμό των ξενοδοχείων (53%), πολύ καλή την 
ποιότητα των ξενοδοχείων (41%), περιορισμένο το θόρυβο (37%), μέτριο το 
συνωστισμό των επισκεπτών (40%), μέτριο τον αριθμό των αυτοκινήτων (36%) και 
πολύ καλή την ποιότητα του περιβάλλοντος (49%) (Πίνακας 13). 
 Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το τοπίο και το περιβάλλον 
(σκουπίδια, συνωστισμός επισκεπτών, αυτοκίνητα, δρόμοι, ξενοδοχεία, θόρυβος) 
εκτιμώνται ότι κινούνται σε μέτριο επίπεδο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας 
εφησυχάζει διότι σε μία περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, οι εν λόγω παράγοντες 
είναι δυνατόν να επιδεινωθούν. Αντίθετα, η εκτίμηση για την ποιότητα των 
ξενοδοχείων και του περιβάλλοντος είναι πολύ καλή, γεγονός που πρέπει να 
προσεχθεί ιδιαίτερα στο μέλλον. 
  
Πίνακας 13. Αξιολόγηση παραγόντων 
 

 Ν % 
Ύπαρξη σκουπιδιών   
Πολύ μεγάλος αριθμός 4 4,0 
Μεγάλος αριθμός 17 17,0 
Μέτριος 32 32,0 
Μικρός αριθμός 36 36,0 
Πολύ μικρός αριθμός 11 11,0 
Αριθμός δρόμων   
Πολύ λίγοι  1 1,0 
Λίγοι  15 15,0 
Αρκετοί  36 36,0 
Πολλοί  38 38,0 
Πάρα πολλοί 10 10,0 
Ποιότητα δρόμων   
Πολύ άσχημη 5 5,0 
Άσχημη 32 32,0 
Μέτρια 36 36,0 
Καλή 21 21,0 
Πολύ καλή 6 6,0 
Αριθμός ξενοδοχείων   
Πολύ μικρός   
Μικρός  4 4,0 
Αρκετός  22 22,0 
Μεγάλος  53 53,0 
Πολύ μεγάλος 21 21,0 
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Ποιότητα ξενοδοχείων   
Πολύ κακή   
Κακή  9 9,0 
Μέτρια 16 16,0 
Καλή 34 34,0 
Πολύ καλή 41 41,0 
Θόρυβος   
Πάρα πολύ έντονος 1 1,0 
Πολύ έντονος  7 7,0 
Αρκετά έντονος  31 31,0 
Λιγότερο έντονος 24 24,0 
Πολύ λιγότερο έντονος 37 37,0 
Συνωστισμός επισκεπτών   
Πολύ μεγάλος 8 8,0 
Μεγάλος  14 14,0 
Μέτριος 40 40,0 
Μικρός  30 30,0 
Πολύ μικρός 8 8,0 
Αριθμός αυτοκινήτων   
Πολύ μεγάλος 9 9,0 
Μεγάλος  19 19,0 
Μέτριος 36 36,0 
Μικρός  23 23,0 
Πολύ μικρός 13 13,0 
Ποιότητα περιβάλλοντος   
Πολύ κακή    
Κακή  3 3,0 
Μέτρια 18 18,0 
Καλή 30 30,0 
Πολύ καλή 49 49,0 

 
 
6.2.12 Τρόποι προστασίας του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής 
 
 Οι κυριότεροι τρόποι προστασίας του τοπίου για τους τουρίστες είναι: η 
πληροφόρηση – ενημέρωση των επισκεπτών (43%), η καλύτερη σηματοδότηση στην 
περιοχή και περισσότεροι χώροι οργανωμένης αναψυχής (39%), η αναδάσωση όπου 
απαιτείται (33%), ο περιορισμός των αυτοκινήτων στους κύριους μόνο δρόμους 
(32%), ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή (31%), ο 
περιορισμός των υλοτομιών (24%) και ο περιορισμός των επισκεπτών σε 
συγκεκριμένους χώρους (20%)  (Γράφημα 18).  
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 Οι τρόποι προστασίας πρέπει να αναλυθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα 
μέτρα από τους αρμόδιους φορείς ώστε να προστατεύεται καλύτερα το τοπίο και το 
φυσικό περιβάλλον.  

 
Γράφημα 18. Τρόποι προστασίας τοπίου 
 
 
6.2.13 Αντιμετώπιση επισκεπτών από τους ντόπιους 
 
 Το 53% των επισκεπτών πιστεύουν ότι οι ντόπιοι τους αντιμετωπίζουν καλά, 
το 23% πολύ καλά και το 19% μέτρια (Γράφημα 19). 
 Η καλή αντιμετώπιση από την πλευρά των ντόπιων εξηγείται μπορεί να 
αποδοθεί τόσο στον χαρακτήρα των κατοίκων των ορεινών περιοχών όσο και στη 
θεώρηση των επισκεπτών ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής τους.   
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Γράφημα 19. Αντιμετώπιση επισκεπτών από τους ντόπιους 
 
 
6.2.14 Ποσό εξόδων 
 
 Στον Πίνακα 14. φαίνεται το χρηματικό ποσό που ξόδεψαν οι επισκέπτες   ανά 
άτομο, κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή. Το μεγαλύτερο ποσό ξοδεύεται για τη 
διατροφή των επισκεπτών και στη συνέχεια για τη διαμονή. Τα έξοδα μεταφοράς και 
η αγορά σουβενίρ είναι λιγότερα. 
 Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καλοκαιρινών επισκεπτών 
(72,4%) δεν ξόδεψε χρήματα για τη διαμονή του στην περιοχή. Αυτοί είναι ημερήσιοι 
επισκέπτες ή έχουν δικό τους σπίτι για να μείνουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξόδων: 
για τη διατροφή (32,6%) κυμαίνεται από 100-200 ευρώ, για τη μεταφορά (83,6%) 
κυμαίνεται από 0-100 ευρώ ενώ για την αγορά σουβενίρ το 43,9% δε δαπάνησε 
καθόλου χρήματα.  

Συγκρίνοντας το συνολικό κόστος των επισκεπτών με τη διάρκεια παραμονής 
τους στην περιοχή (μέσος όρος: 4 μέρες) συμπεραίνουμε ότι συνδυάζονται με λογικό 
τρόπο. Έτσι, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την περιοχή προσιτή από άποψη 
χρημάτων. 
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Πίνακας 14. Ποσό εξόδων 
 

 ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

διαμονή 75,82 154,859 
διατροφή 168,91 145,790 
μεταφορά 54,69 53,462 
σουβενίρ 19,95 26,335 

 
 
6.2.15 Βαθμός ικανοποίησης προσδοκιών 
 
 Tο 50% των επισκεπτών απάντησε ότι ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους σε 
μεγάλο βαθμό κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή, το 34% αρκετά, το 13% 
πλήρως και το 3% σε μικρό βαθμό (Γράφημα 20).  
 Από την κατανομή φαίνεται ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών 
αναχωρεί από την περιοχή ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις επιθυμίες του. Αυτό, 
σε συνδυασμό με τους λόγους επίσκεψης και τις ασκούμενες δραστηριότητες, 
σημαίνει ότι η περιοχή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επισκεπτών, γεγονός το 
οποίο πρέπει να προσεχθεί στο μέλλον περισσότερο και να βελτιωθεί.  

 
Γράφημα 20. Ικανοποίηση προσδοκιών 
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6.2.16 Προσωπικά στοιχεία 
 

Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, το 53% ήταν 
γυναίκες, η κυριαρχούσα ηλικιακή βαθμίδα ήταν 30–50 ετών, η οικογενειακή 
κατάσταση των επισκεπτών ήταν κυρίως έγγαμοι (55%), με την πλειονότητα να έχει 
μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά κύριο λόγο είναι ιδιωτικοί και 
δημόσιοι υπάλληλοι με μέσο οικογενειακό εισόδημα 2000 ευρώ.   
 
Πίνακας 15. Φύλο 
 

 Ν % 
Άντρας 47 47,0 
Γυναίκα 53 53,0 

 
Πίνακας16. Ηλικία 
 

 Ν % 
20-30 39 39,0 
30-50 54 54,0 
>50 7 7,0 

 
Πίνακας 17. Οικογενειακή κατάσταση 
 

 Ν % 
Άγαμος/η 34 34,0 
Έγγαμος/η 55 55,0 
Χήρος/α 5 5,0 
Διαζευμένος/η 6 6,0 

 
Πίνακας 18. Επίπεδο σπουδών 
 

 Ν % 
Απόφοιτος δημοτικού 3 3,0 
Απόφοιτος γυμνασίου 6 6,0 
Απόφοιτος λυκείου 28 28,0 
Απόφοιτος ΤΕΙ 24 24,0 
Απόφοιτος ΑΕΙ 34 34,0 
Κάτοχος μεταπτυχιακού 5 5,0 
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Πίνακας 19. Επάγγελμα 
 

 Ν % 
Δημόσιος υπάλληλος 19 19,0 
Ιδιωτικός υπάλληλος 32 32,0 
Ελεύθερος επαγγελματίας 17 17,0 
Επιχειρηματίας 8 8,0 
Εισοδηματίας 2 2,0 
Βιοτέχνης 3 3,0 
Αγρότης-κτηνοτρόφος 3 3,0 
Εργάτης 1 1,0 
Οικιακά 7 7,0 
Μαθητής-φοιτητής 1 1,0 
Αυτοαπασχολούμενος (ηλεκτρολόγος,υδραυλικός) 5 5,0 
Συνταξιούχος 2 2,0 

  
Πίνακας 20. Μέσο οικογενειακό εισόδημα 
 

 Ν % 
<1000 ευρώ 11 11,0 
1001-2000 ευρώ  38 38,0 
2001-3000 ευρώ  26 26,0 
3001-4000 ευρώ 7 7,0 
4001-5000 ευρώ  12 12,0 
>5001 ευρώ  6 6,0 
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6.3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
 
6.3.1 Τόπος προέλευσης 
 
 Ο τόπος προέλευσης των επισκεπτών την χειμερινή περίοδο παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 21. Αναλυτικότερα, μεγάλος αριθμός επισκεπτών προέρχεται από τη 
Θεσσαλία (49,2%), Αθήνα (18,5%), Θεσσαλονίκη (12,3%) και ακολουθούν με 
μικρότερα ποσοστά η Μακεδονία (10,6) και η Στερεά Ελλάδα (9,2%).   

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τόπος προέλευσης των χειμερινών επισκεπτών 
ποικίλλει αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό επικεντρώνεται στις κοντινές περιοχές. Αυτό 
εξηγείται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που παρουσιάζονται στην περιοχή 
κατά την χειμερινή περίοδο. 
 
Πίνακας 21. Τόπος προέλευσης 
 

 Ν % 
Θεσσαλία 32 49,2 
Θεσσαλονίκη 8 12,3 
Μακεδονία 7 10,6 
Αθήνα 12 18,5 
Στερεά Ελλάδα 6 9,2 

 
 
6.3.2 Τόπος διαμονής των επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή 
 

Ο τόπος διαμονής των επισκεπτών στην περιοχή ποικίλλει. Το 38,5% 
απάντησε ότι μένει σε ξενοδοχεία, το 21,5% δε μένει στην περιοχή, οπότε 
συμπεραίνουμε ότι είναι ημερήσιοι τουρίστες, το 15,4% μένει σε σπίτι φίλων ή σε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και το 9,2% στα εξοχικά τους (Γράφημα 21).  
 Το μεγάλο ποσοστό που παρουσιάζεται στα ξενοδοχεία αποδεικνύει ότι η 
περιοχή ενδείκνυται για χειμερινό τουρισμό λόγω του χιονοδρομικού κέντρου 
Περτουλίου που εδρεύει εκεί. Ακόμη, αρκετοί είναι και οι ημερήσιοι επισκέπτες που 
καταφθάνουν στην περιοχή για να δραστηριοποιηθούν σε χειμερινές δραστηριότητες, 
λόγω της προσιτής απόστασης από τα πλησιέστερα αστικά κέντρα.  
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Γράφημα 21. Διαμονή επισκεπτών 
 
 
6.3.3 Αριθμός ατόμων ομάδας επίσκεψης – συχνότητα επίσκεψης 
 
 Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας επίσκεψης στην περιοχή κατά μέσο 
όρο είναι 3 άτομα. 

Παρατηρούμε ότι το 46,2% των τουριστών επισκέπτεται την περιοχή πρώτη 
φορά, το 43,1% κάθε χρόνο, το 7,7% κάθε μήνα και το 3,1% κάθε εβδομάδα 
(Γράφημα 22). Το 46,2% προέρχεται από νέους επισκέπτες που κατέφθασαν στην 
περιοχή για το χιονοδρομικό κέντρο ενώ το 43,1% προέρχεται από επισκέπτες 
κοντινών περιοχών ή από παλαιότερους οι οποίοι έμειναν ευχαριστημένοι κατά την 
παραμονή τους εκεί.  
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Γράφημα 22. Συχνότητα επίσκεψης 
 
 
6.3.4 Διάρκεια επίσκεψης 
 
 Η παραμονή των επισκεπτών την χειμερινή περίοδο διαρκεί περίπου 3 μέρες 
ενώ των ημερήσιων επισκεπτών περίπου 5 ώρες. 

Η διάρκεια των 3 ημερών αντιστοιχεί σε απόδραση ενός σαββατοκύριακου 
από την καθημερινή ρουτίνα ενώ οι 5 ώρες αρκούν για μία επίσκεψη για σκι και 
χαλάρωση. 
 
 
6.3.5 Λόγοι επίσκεψης 
 
 Το 71%  επισκέφθηκε την περιοχή για το χιονοδρομικό κέντρο, το 40% για 
χαλάρωση, το 37% για να θαυμάσει το περιβάλλον, το 22% για να έρθει σε επαφή με 
τη φύση, το 20% για να περάσει την ώρα του και το 3% για να έρθει σε επαφή με 
τους ντόπιους (Γράφημα 23). 

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι το χιονοδρομικό κέντρο είναι ο κύριος λόγος 
επίσκεψης, γεγονός που αποτελεί επιχείρημα δημιουργίας χιονοδρομικών κέντρων σε 
άλλες περιοχές με σκοπό την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
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Γράφημα 23. Λόγοι επίσκεψης 
 
 
6.3.6 Συμμετοχή σε δραστηριότητες  
 
 Οι επισκέπτες κατά την παραμονή τους στην περιοχή μελέτης συμμετείχαν σε 
διάφορες δραστηριότητες. Μερικές από αυτές ήταν: σκι (75%), χαλάρωση (52%), 
ιππασία (37%), περίπατο (31%), παρατήρηση της φύσης (17%), φωτογράφηση 
(15%), ορειβασία (11%), άθληση (3%) και πικ-νικ (2%).  

Οι κύρια δραστηριότητα των χειμερινών επισκεπτών είναι σκι και χαλάρωση 
και στη συνέχεια ακολουθούν ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. 

Η επίσκεψη στα χιονοδρομικά κέντρα συνδυάζεται συνήθως με τις 
δραστηριότητες του σκι, γεγονός που αποδεικνύεται εδώ με την ταυτοποίηση των 
αντίστοιχων ποσοστών (λόγοι επίσκεψης – δραστηριότητες).  
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Γράφημα 24. Συμμετοχή σε δραστηριότητες 
 
 
6.3.7 Παρούσα κατάσταση της περιοχής σε σχέση με προηγούμενη 
 
 Στο Γράφημα 25. είναι εμφανής η άποψη των επισκεπτών όσον αφορά την 
παρούσα κατάσταση της περιοχής σε σχέση με προηγούμενη. Το 47,5% απάντησε ότι 
είναι η ίδια, το 39% δε μπορεί να εκτιμήσει, το 8,5% καλύτερη και το 5,1% 
χειρότερη. 

Κατά την άποψη των επισκεπτών, η κατάσταση στην περιοχή έχει παραμείνει 
στάσιμη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αξιολογήσιμο καθόσον οι επισκέπτες έχουν 
επισκεφθεί την περιοχή τα τελευταία χρόνια 4 φορές και μπορούν έτσι να 
αξιολογήσουν μία ενδεχόμενη μεταβολή.  
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Γράφημα 25. Παρούσα κατάσταση της περιοχής σε σχέση με προηγούμενη 
 
 
6.3.8 Αξιολόγηση τοπίου της περιοχής 
 
 Το 58% του συνόλου των τουριστών αξιολόγησε το τοπίο ως πολύ καλό για 
αναψυχή, το 25% μαγευτικό, το 23% θελκτικό, το 20% άξιο να προστατευθεί, το 14% 
χωρίς εναλλαγές, το 3% μονότονο και το 2% καταθλιπτικό.  
 Οι απόψεις των επισκεπτών όσον αφορά την αξιολόγηση του τοπίου της 
περιοχής είναι θετικές. Αυτό δημιουργεί ευχάριστες εντυπώσεις στους επισκέπτες και 
αποτελεί το καλύτερο μέσο διαφήμισης της περιοχής.     

 
 

84



 
Γράφημα 26. Αξιολόγηση τοπίου 
 
 
6.3.9 Λόγοι υποβάθμισης του τοπίου και του περιβάλλοντος της περιοχής 
 
 Οι βασικότεροι λόγοι υποβάθμισης του τοπίου είναι: ο μεγάλος αριθμός 
επισκεπτών (26,7%), τα πολλά αυτοκίνητα (23,3%), η δύσκολη πρόσβαση (13,3%), η 
κακή σηματοδότηση (10%), τα σκουπίδια (6,7%) και ακολουθούν με μικρότερα 
ποσοστά οι λίγοι χώροι αναψυχής, η φασαρία, η ανοικοδόμηση και η ασυνειδησία 
των επισκεπτών (Πίνακας 22).  

Με βάση τα στοιχεία, τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής, για το 50% των 
ερωτηθέντων, είναι οι πολλοί επισκέπτες και τα αυτοκίνητα. Αυτό ήταν αναμενόμενο 
όταν ο κύριος λόγος επίσκεψης είναι το χιονοδρομικό κέντρο και η αναζήτηση της 
περιοχής, γι’αυτό το λόγο γίνεται κυρίως τα Σαββατοκύριακα, οπότε και επικρατεί 
συνωστισμός.  
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Πίνακας 22. Λόγοι υποβάθμισης του τοπίου και του περιβάλλοντος της περιοχής 
 

 Ν % 
πολλά αυτοκίνητα 7 23,3 
λίγοι χώροι αναψυχής 1 3,3 
δύσκολη πρόσβαση 4 13,3 
κακή σηματοδότηση 3 10,0 
σκουπίδια 2 6,7 
μεγάλος αριθμός τουριστών 8 26,7 
φασαρία 1 3,3 
ανοικοδόμηση 1 3,3 
ασυνειδησία των τουριστών 1 3,3 
αυτοκίνητα - σκουπίδια 1 3,3 
πολλοί τουρίστες - δύσκολη πρόσβαση 1 3,3 

 
 
6.3.10 Αριθμός επισκεπτών 
 
 Το 40% των επισκεπτών θεωρεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην περιοχή 
είναι αρκετός, το 33,8% πολλοί, το 13,8% λίγοι και το 12,3% πάρα πολλοί.  

Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών δείχνει την έντονη τουριστική κίνηση της 
περιοχής και την κατατάσσει μεταξύ των περιοχών που αποτελούν σημαντικοί πόλοι 
τουριστικής ελκυστικότητας.  

 
Γράφημα 27. Αριθμός επισκεπτών 
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6.3.11 Αξιολόγηση παραγόντων 
 
 Οι επισκέπτες στην πλειονότητά τους θεωρούν: μέτριο τον αριθμό των 
σκουπιδιών στην περιοχή (41,5%),τους δρόμους αρκετούς (47,7%), την ποιότητα των 
δρόμων άσχημη (35,4%), μεγάλο τον αριθμό των ξενοδοχείων (58,5%), καλή την 
ποιότητα των ξενοδοχείων (46,2%), αρκετά έντονο το θόρυβο ( 33,8%), μέτριο το 
συνωστισμό των επισκεπτών (50,8%), μέτριο τον αριθμό των αυτοκινήτων (44,6%) 
και πολύ καλή την ποιότητα του περιβάλλοντος (41,5%) (Πίνακας 23).  

Ο συνωστισμός και ο αριθμός των αυτοκινήτων ταυτίζονται με τις απόψεις 
των επισκεπτών σε προηγούμενη ερώτηση. Η ποιότητα των ξενοδοχείων και η 
ποιότητα του περιβάλλοντος αξιολογούνται ως καλή και πολύ καλή γεγονός που 
δείχνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλές και το αντικείμενο επίσκεψης πολύ 
καλό. Αυτοί οι δύο αποτελούν παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στο 
μέλλον. 
 
Πίνακας 23. Αξιολόγηση παραγόντων 
 

 Ν % 
Ύπαρξη σκουπιδιών   
Πολύ μεγάλος αριθμός 2 3,1 
Μεγάλος αριθμός 13 20,0 
Μέτριος 27 41,5 
Μικρός αριθμός 21 32,3 
Πολύ μικρός αριθμός 2 3,1 
Αριθμός δρόμων   
Πολύ λίγοι  2 3,1 
Λίγοι  19 29,2 
Αρκετοί  31 47,7 
Πολλοί  13 20,0 
Πάρα πολλοί   
Ποιότητα δρόμων   
Πολύ άσχημη 4 6,2 
Άσχημη 23 35,4 
Μέτρια 22 33,8 
Καλή 16 24,6 
Πολύ καλή   
Αριθμός ξενοδοχείων   
Πολύ μικρός   
Μικρός    
Αρκετός  15 23,1 
Μεγάλος  38 58,5 
Πολύ μεγάλος 12 18,5 
Ποιότητα ξενοδοχείων   
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Πολύ κακή   
Κακή  2 3,1 
Μέτρια 22 33,8 
Καλή 30 46,2 
Πολύ καλή 11 16,9 
Θόρυβος   
Πολύ έντονος   
Έντονος  9 13,8 
Αρκετά έντονος  22 33,8 
Λιγότερο έντονος 18 27,7 
Πολύ λιγότερο έντονος 16 24,6 
Συνωστισμός επισκεπτών   
Πολύ μεγάλος 2 3,1 
Μεγάλος  16 24,6 
Μέτριος 33 50,8 
Μικρός  14 21,5 
Πολύ μικρός   
Αριθμός αυτοκινήτων   
Πολύ μεγάλος 1 1,5 
Μεγάλος  13 20,0 
Μέτριος 29 44,6 
Μικρός  17 26,2 
Πολύ μικρός 5 7,7 
Ποιότητα περιβάλλοντος   
Πολύ κακή    
Κακή  1 1,5 
Μέτρια 12 18,5 
Καλή 25 38,5 
Πολύ καλή 27 41,5 

 
 
6.3.12 Τρόποι προστασίας του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής 
 
 Οι κυριότεροι τρόποι προστασίας του τοπίου για τους επισκέπτες είναι: ο 
περιορισμός των αυτοκινήτων στους κύριους μόνο δρόμους (45%), περισσότεροι 
χώροι οργανωμένης αναψυχής (42%), η πληροφόρηση–ενημέρωση των επισκεπτών 
(40%), η καλύτερη σηματοδότηση στην περιοχή (35%), ο περιορισμός της 
οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή (22%), η αναδάσωση και ο περιορισμός 
των επισκεπτών σε συγκεκριμένους χώρους (11%) (Γράφημα 28).   
 Οι τρόποι προστασίας πρέπει να αναλυθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα 
μέτρα από τους αρμόδιους φορείς ώστε να μη γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα από 
τους επισκέπτες.  
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Γράφημα 28. Τρόποι προστασίας του τοπίου 
 
 
6.3.13 Αντιμετώπιση επισκεπτών από τους ντόπιους 
 
  Το 55,4% των επισκεπτών πιστεύουν ότι οι ντόπιοι τους αντιμετωπίζουν 
καλά, το 18,5% μέτρια και το 15,4% πολύ καλά (Γράφημα 29). 
  Η καλή έως πολύ καλή αντιμετώπιση των επισκεπτών από τους ντόπιους 
δείχνει αφ’ενός τα συναισθήματα των ντόπιων για τους επισκέπτες αφ’ετέρου την 
αναγνώριση από τους κατοίκους του ρόλου του τουρισμού στην εν γένει ανάπτυξη 
της περιοχής.   
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Γράφημα 29. Αντιμετώπιση επισκεπτών από τους ντόπιους 
 
 
6.3.14 Ποσό εξόδων 
 
 Στον Πίνακα 24. φαίνεται το χρηματικό ποσό που ξόδεψαν οι επισκέπτες  ανά 
άτομο, κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή. Το μεγαλύτερο ποσό ξοδεύεται για τη 
διατροφή των επισκεπτών και στη συνέχεια για τη διαμονή. Τα έξοδα μεταφοράς και 
η αγορά σουβενίρ είναι λιγότερα. 
 Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χειμερινών επισκεπτών 
(53,7%) ξόδεψε χρήματα για τη διαμονή του στην περιοχή. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
εξόδων: για τη διατροφή (55,3%) κυμαίνεται από 0-100 ευρώ, για τη μεταφορά 
(100%) κυμαίνεται από 0-100 ευρώ ενώ για την αγορά σουβενίρ (69,2%) 0 ευρώ. 

Συγκρίνοντας το συνολικό κόστος των επισκεπτών με τη διάρκεια παραμονής 
τους στην περιοχή (μέσος όρος: 3 μέρες), λαμβάνοντας υπόψη την χειμερινή περίοδο 
όπου οι τιμές αυξάνονται λόγω του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου, μπορούμε να 
πούμε ότι συνδυάζονται λογικά. Έτσι η περιοχή κατά την χειμερινή περίοδο 
χαρακτηρίζεται πιο ακριβή από την καλοκαιρινή. 
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Πίνακας 24. Ποσό εξόδων 
 

 ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

διαμονή 103,46 121,311 
διατροφή 123,77 104,171 
μεταφορά 37,08 20,858 
σουβενίρ 5,85 10,810 

 
  
6.3.15 Βαθμός ικανοποίησης προσδοκιών 
 
 Το 56,9% των τουριστών δηλώνει ότι ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους 
αρκετά κατά την επίσκεψή τους στην περιοχή, το 33,8% σε μεγάλο βαθμό, το 7,7% 
πλήρως και το 1,5% σε μικρό βαθμό (Γράφημα 30).  
 Παρατηρώντας τα ποσοστά συμπεραίνουμε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επισκεπτών αναχωρεί από την περιοχή αρκετά ικανοποιημένο. Μ’αυτά τα στοιχεία 
προκύπτει ότι, στην περιοχή έχουν γίνει προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της περιοχής για την καλύτερη διαμονή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
και ότι η περιοχή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 

 
Γράφημα 30. Ικανοποίηση προσδοκιών 
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6.3.16 Προσωπικά στοιχεία 
 

Σε ότι αφορά τους ερωτηθέντες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άντρες, ηλικίας 
20–50 ετών, οι περισσότεροι είναι έγγαμοι (55%), με επίπεδο σπουδών: απόφοιτοι 
ΑΕΙ (35,4%), λυκείου (30,8%), ΤΕΙ (23,1%) και κατά κύριο λόγο είναι ιδιωτικοί-
δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές–φοιτητές με οικογενειακό εισόδημα που κυμαίνεται 
από 1001-2000 ευρώ.   

 
Πίνακας 25. Φύλο 
 

 Ν % 
Άντρας 39 60,0 
Γυναίκα 26 40,0 

 
Πίνακας 26. Ηλικία 
 

 Ν % 
<20 1 1,5 
20-30 27 41,5 
30-50 27 41,5 
>50 10 15,4 

 
Πίνακας 27. Οικογενειακή κατάσταση 
 

 Ν % 
Άγαμος/η 28 43,1 
Έγγαμος/η 37 56,9 

 
Πίνακας 28. Επίπεδο σπουδών 
 

 Ν % 
Απόφοιτος γυμνασίου 1 1,5 
Απόφοιτος λυκείου 20 30,8 
Απόφοιτος ΤΕΙ 15 23,1 
Απόφοιτος ΑΕΙ 23 35,4 
Κάτοχος μεταπτυχιακού 6 9,2 
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Πίνακας 29. Επάγγελμα 
 

 Ν % 
Δημόσιος υπάλληλος 12 18,5 
Ιδιωτικός υπάλληλος 17 26,2 
Ελεύθερος επαγγελματίας 9 13,8 
Επιχειρηματίας 5 7,7 
Βιοτέχνης 1 1,5 
Εργάτης 1 1,5 
Οικιακά 1 1,5 
Μαθητής-φοιτητής 15 23,1 
Αυτοαπασχολούμενος (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός) 1 1,5 
Συνταξιούχος 3 4,6 

 
Πίνακας 30. Μέσο οικογενειακό εισόδημα 
 

 Ν % 
<1000 ευρώ 18 27,7 
1001-2000 ευρώ  28 43,1 
2001-3000 ευρώ  18 27,7 
3001-4000 ευρώ  1 1,5 
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6.4 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
 
6.4.1 Ασχολία κατοίκων 
 
 Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων είναι: 32,7% ελεύθεροι επαγγελματίες, 
17% εργάτες, 13,9% αγρότες–κτηνοτρόφοι, 12,9% δημόσιοι υπάλληλοι και 
ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων σε μικρότερα ποσοστά (Πίνακας 
31).  
  Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται στην περιοχή με τις  
επιχειρήσεις αφού η έρευνα απέδειξε ότι οι περισσότερες είναι οικογενειακές. 
 
Πίνακας 31. Ασχολία ντόπιων 
 

 Ν % 
Δημόσιος υπάλληλος 13 12,9 
Ιδιωτικός υπάλληλος 6 6,0 
Ελεύθερος επαγγελματίας- Επιχειρηματίας 33 32,7 
Εισοδηματίας 2 2,0 
Αυτοαπασχολούμενος (ηλεκτρ.,υδραυλ.) 4 4,0 
Εργάτης 17 17,0 
Αγρότης-Κτηνοτρόφος 14 13,9 
Οικιακά 5 5,0 
Συνταξιούχος 2 2,0 
Μαθητής-Φοιτητής 5 5,0 

 
 
6.4.2 Ποσοστό συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στο εισόδημα 
 
 Το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε μιας ενασχόλησης φαίνεται στον Πίνακα 
32. Το εισόδημα των κατοίκων διαμορφώνεται αποκλειστικά από τον τουρισμό στις 
19,8% των περιπτώσεων, από τις διάφορες υπηρεσίες στις 16,8%, από την 
κτηνοτροφία στις 8,9%, από τη γεωργία στις 5,9%, από το δάσος στις 5% και από το 
εμπόριο–μεταφορές στις 1%. 
 Τα ποσοστά επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να 
μπορεί η ενασχόληση μ’αυτόν να διαμορφώνει εξ’ολοκλήρου το εισόδημα των 
κατοίκων. 
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Πίνακας 32. Ποσοστό συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στο εισόδημα 
 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-
ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 
0 90 89,1% 83 82,2% 92 91,1% 47 46,5% 96 95,0% 54 53,5% 
10       1 1,0%   1 1,0% 
20 1 1,0% 1 1,0% 1 1,0% 5 5,0% 1 1,0% 4 4,0% 
30 1 1,0%     2 2,0% 1 1,0% 1 1,0% 
40 1 1,0% 2 2,0%   6 5,9% 1 1,0% 2 2,0% 
50 1 1,0% 1 1,0%   10 9,9% 1 1,0% 9 8,9% 
60 1 1,0% 1 1,0%   2 2,0%   8 7,9% 
70   2 2,0%   1 1,0%   2 2,0% 
80   2 2,0% 3 3,0% 6 5,9%   2 2,0% 
90       1 1,0%   1 1,0% 
100 6 5,9% 9 8,9% 5 5,0% 20 19,8% 1 1,0% 17 16,8% 

 
 
6.4.3 Oικονομική κατάσταση κατοίκων με την ανάπτυξη του τουρισμού 
 
 Με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, η οικονομική κατάσταση των 
κατοίκων βελτιώθηκε λίγο (40,6%), βελτιώθηκε σημαντικά (32,7%), έμεινε η ίδια 
(21,8%), χειροτέρευσε πολύ (3%) και χειροτέρευσε λίγο (2%).  

Άρα, επιβεβαιώνεται η συνεισφορά του τουρισμού στη βελτίωση του  
εισοδήματος των κατοίκων. 

 
Γράφημα 31. Oικονομική κατάσταση ντόπιων  
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6.4.4 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους 
 

Το 42,6% των κατοίκων θεωρεί ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας για 
τους νέους ώστε να είναι δυνατή η παραμονή τους στα χωριά, το 36,6% δε γνωρίζει 
και το 20,8% θεωρεί ότι δε δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας (Γράφημα 32). 
 Ο τουρισμός και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αλλά επηρεάζει και το 
μόνιμο πληθυσμό της περιοχής αφού η εύρεση εργασίας είναι σημαντικό επιχείρημα 
ώστε να κρατήσει τους νέους στην περιοχή. 

 
Γράφημα 32. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 
 
6.4.5 Επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον 
  
 Ο τουρισμός έχει επηρεάσει το περιβάλλον της περιοχής: θετικά (75,2%), 
αρνητικά (12,9%), καθόλου (11,9%) (Γράφημα 33).  
 Η θετική επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον έχει συμβάλλει στη 
δημιουργία κατάλληλων έργων τα οποία διευκολύνουν την προσέλευση των 
επισκεπτών στην περιοχή και παράλληλα αναβαθμίζουν το περιβάλλον. 
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Γράφημα 33. Επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον 
 
 
6.4.6 Λόγοι αρνητικής επιρροής του τουρισμού 
 
 Οι βασικότεροι λόγοι με τους οποίους μπορεί ο τουρισμός να προκαλέσει 
αρνητική επιρροή στο περιβάλλον είναι: τα πολλά σκουπίδια, και η μείωση του 
εισοδήματος των κατοίκων (25%) και η πολυκοσμία (8,3%). 
 Αν και οι αναφορές αυτές γίνονται από ένα μικρό ποσοστό κατοίκων (12,9%), 
εντούτοις η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να προβληματίσει την τοπική αυτοδιοίκηση 
και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 
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Πίνακας 33. Λόγοι αρνητικής επιρροής του τουρισμού  
 

 Ν % 
πολλά σκουπίδια 3 25,0 
πολυκοσμία 1 8,3 
μείωση εισοδήματος των ντόπιων 3 25,0 
ρύπανση λόγω πολλών αυτοκινήτων 1 8,3 
πολυκοσμία και εκτεταμένη υλοτομία 1 8,3 
σκουπίδια και ρύπανση λόγω πολλών αυτοκινήτων 2 16,7 
σκουπίδια,ρύπανση λόγω αυτοκινήτων,εκτεταμένη υλοτομία 1 8,3 

 
 
6.4.7 Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού 
 
 Η άποψη των κατοίκων σχετικά με το αν χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή είναι: θετική (55,4%), αρνητική (28,7%) και 
ουδέτερη (15,8%) (Γράφημα 34). 
 Η θετική άποψη που υπερισχύει τονίζει τη θέληση των κατοίκων να υπάρξει 
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και τούτο διότι αντιλαμβάνονται τα οφέλη από 
την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Φυσικά και η ανάπτυξη έχει κάποια όρια, τα 
οποία πρέπει να αναζητηθούν και να τεθούν.  

 
Γράφημα 34. Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού 
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6.4.8 Χαρακτηρισμός επισκεπτών από τους κατοίκους 
 
 Το 60% των κατοίκων χαρακτηρίζει τους επισκέπτες φιλικούς, το 42% 
ανθρώπους με ενδιαφέροντα, το 29% πολλούς σε αριθμό, το 23% σφιχτοχέρηδες, το 
14% αδιάφορους, το 4% εχθρικούς και το 2% τους θεωρεί ανοιχτοχέρηδες και 
απρόσεχτους (Γράφημα 35). 
 Οι χαρακτηρισμοί των κατοίκων για τους επισκέπτες είναι θετικοί, γεγονός το 
οποίο δείχνει το αίσθημα της φιλοξενίας που τους κατέχει και την ευπρόσδεκτη 
αποδοχή των επισκεπτών στην περιοχή τους. 
 Τα θετικά συναισθήματα που διακατέχουν τους κατοίκους σε σχέση με τους 
επισκέπτες δείχνουν το μέγεθος της αποδοχής τους και καταγράφεται στα θετικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής.   

 
Γράφημα 35. Χαρακτηρισμός επισκεπτών από τους κατοίκους 
 
 
6.4.9 Σχέση κατοίκων με τους επιχειρηματίες 
 
 Το 53,5% των κατοίκων χαρακτηρίζει τη σχέση τους με τους επιχειρηματίες 
καλή, το 30,7% πολύ καλή, το 12,9% μέτρια, το 2% κακή και το 1% πολύ κακή 
(Γράφημα 36). 
 Η καλή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κατοίκων και επιχειρηματιών 
οφείλεται στη συχνή και καθημερινή επαφή που υπάρχει, στην αποδοχή και 
αναγνώριση της συμβολής τους στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην 
έλλειψη έριδων μεταξύ τους.  
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Γράφημα 36. Σχέση κατοίκων με τους επιχειρηματίες 
 
 
6.4.10 Οικοδομική δραστηριότητα - Λόγοι 
 
 Οι κάτοικοι δεν παρατηρούν έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή 
(57,4%) ενώ αυτοί που παρατηρούν καταλαμβάνουν το 42,6% (Πίνακας 40).  

Ο κυριότερος λόγος οικοδομικής δραστηριότητας είναι ο τουρισμός (93%) 
(Πίνακας 34).  

Η έντονη τουριστική κίνηση που παρουσιάζει η περιοχή οδηγεί τους 
κατοίκους στο να δημιουργήσουν περισσότερα καταλύματα με στόχο τη βελτίωση 
της οικονομικής τους κατάσταση, ενώ η περιοχή ενδείκνυται για τη δημιουργία 
δεύτερης κατοικίας.  
 
Πίνακας 34. Οικοδομική δραστηριότητα 
 

 Ν % 
Ναι 43 42,6 
Όχι 58 57,4 

 
Πίνακας 35. Λόγοι οικοδομικής δραστηριότητας  
 

 Ν % 
στον τουρισμό 40 93,0 
δε γνωρίζω 1 2,3 
εμπορική εκμετάλλευση 1 2,3 
αύξηση εξοχικών σπιτιών 1 2,3 
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6.4.11 Χαρακτηρισμός αύξησης οικοδομικής δραστηριότητας 
 
 Το 50 % των κατοίκων βλέπουν την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας 
θετικά, το 28,6% ουδέτερα και το 21,4% αρνητικά. 
 Εδώ επιβεβαιώνονται πάλι οι οικονομικές βλέψεις των κατοίκων μέσω της 
εκμετάλλευσης του τουρισμού. 
 Η θετική άποψη των κατοίκων για την αύξηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας αιτιολογείται από την επιθυμία τους για ανάδειξη της περιοχής και 
την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.  

 
Γράφημα 37. Χαρακτηρισμός αύξησης οικοδομικής δραστηριότητας 
 
 
6.4.12 Συμμετοχή κατοίκων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής 
 
 Το 76,2% των κατοίκων δε συμμετέχει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 
περιοχής (Πίνακας 36).  

Το 61% πιστεύει ότι στο σχεδιασμό της περιοχής θα πρέπει να συμμετέχει ο 
πρόεδρος της κοινότητας, το 48% όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, το 36% η Νομαρχία, 
το 31% οι νέοι της κοινότητας, το 19% η Περιφέρεια και το 6% οι ηλικιωμένοι της 
κοινότητας (Γράφημα 38).  

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι ο πρόεδρος της κοινότητας γνωρίζει τα πάντα για την 
περιοχή και αυτός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα έργα που πρέπει να γίνονται, 
αν και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός αφορά όλους και επιβάλλεται η συμμετοχή τους.  
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Πίνακας 36. Συμμετοχή κατοίκων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής 
 

 Ν % 
Ναι 24 23,8 
Όχι 77 76,2 

 

 
Γράφημα 38. Συμμετέχοντες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής   
 
 
6.4.13 Σεμινάρια 
 
 Οι κάτοικοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια: για τον τουρισμό 
(53%), για την υγεία (19%), για τη γεωργία (16%), για την κτηνοτροφία (13%) και 
διάφορα άλλα σχετικά με ψυχολογία, γεωπονία, πωλήσεις, κομμωτική και ένδυση 
(1%) (Γράφημα 39).  
 Η συμμετοχή τους σε σεμινάρια δείχνει την έφεσή τους για μάθηση, αλλά και 
για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς. Λόγω δε της 
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής είναι λογικό το ενδιαφέρον για σεμινάρια 
σχετικά με τον τουρισμό. 
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Γράφημα 39. Σεμινάρια 
 
 
6.4.14 Λόγοι αντίληψης του δάσους 
 
 Το 80% των κατοίκων βλέπει το δάσος ως χώρο αναψυχής, το 36% ως πόλο 
έλξης τουριστών, το 12% ως χώρο εργασίας, το 11% ως πηγή εισοδήματος και ως 
μέσο προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση, το 8% ως εμπόδιο στην 
κτηνοτροφία και το 4% ως εμπόδιο στη γεωργία (Γράφημα 40). 
 Από τα αποτελέσματα φαίνεται η αναγνώριση της λειτουργίας της αναψυχής 
του δάσους και της συμβολής του στην τουριστική ανάπτυξη, ενώ φαίνεται 
παράλληλα ότι τα προβλήματα του δάσους με την κτηνοτροφία και τη γεωργία έχουν 
σχεδόν εκμηδενιστεί. 
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Γράφημα 40. Λόγοι αντίληψης του δάσους 
 
 
6.4.15 Μόνιμοι - Περιστασιακοί κάτοικοι 
 
 Το 66,3% των ερωτηθέντων είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ενώ το 
33,7% είναι περιστασιακοί. 
 
Πίνακας 37. Μόνιμοι - Περιστασιακοί κάτοικοι 
 

 Ν % 
Μόνιμος 67 66,3 
Περιστασιακός 34 33,7 

 
 
6.4.16 Προσωπικά στοιχεία 
 

Οι κάτοικοι εκπροσωπήθηκαν στην έρευνα από άντρες (57,4%) και από 
γυναίκες (42,6%), ηλικίας κυρίως 30–50 ετών και μορφωτικού επιπέδου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως επί το πλείστον. 
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Πίνακας 38. Φύλο 
 

 Ν % 
Άντρας 58 57,4 
Γυναίκα 43 42,6 

 
Πίνακας 39. Ηλικία 
 

 Ν % 
<20 2 2,0 
20-30 24 23,8 
30-50 54 53,5 
>50 21 20,8 

 
Πίνακας 40. Επίπεδο σπουδών 
 

 Ν % 
Απόφοιτος δημοτικού 16 15,8 
Απόφοιτος γυμνασίου 21 20,8 
Απόφοιτος λυκείου 30 29,7 
Απόφοιτος ΤΕΙ 12 11,9 
Απόφοιτος ΑΕΙ 16 15,8 
Κάτοχος μεταπτυχιακού 6 5,9 
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6.5 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 
 
6.5.1 Ασχολία κατοίκων 
 
 Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων είναι: 26% ελεύθεροι επαγγελματίες, 18% 
εργάτες, 14% συνταξιούχοι, 10% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 8% αυτοαπασχολούμενοι και 
οικιακά και ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων σε μικρότερα 
ποσοστά (Πίνακας 41).  
 Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται στην περιοχή με τις  
επιχειρήσεις αφού η έρευνα απέδειξε ότι οι περισσότερες είναι οικογενειακές. 
 
Πίνακας 41. Ασχολία κατοίκων 
 

 Ν % 
Δημόσιος υπάλληλος 2 4,0 
Ιδιωτικός υπάλληλος 5 10,0 
 
Ελεύθερος επαγγελματίας- Επιχειρηματίας 

 
13 

 
26,0 

 
Αυτοαπασχολούμενος (ηλεκτρ.,υδραυλ.) 

 
4 

 
8,0 

Εργάτης 9 18,0 
Αγρότης-Κτηνοτρόφος 3 6,0 
Οικιακά 4 8,0 
Συνταξιούχος 7 14,0 
Μαθητής-Φοιτητής 3 6,0 

  
 
6.5.2 Ποσοστό συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στο εισόδημα 
 

Το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε μιας ενασχόλησης φαίνεται στον Πίνακα 
42. Το εισόδημα των κατοίκων διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις διάφορες 
υπηρεσίες στις 18% των περιπτώσεων, τον τουρισμό στις 16%, από την κτηνοτροφία 
και το δάσος στις 12% και από το εμπόριο–μεταφορές στις 2%. 
 Τα ποσοστά επιβεβαιώνουν ότι οι διάφορες υπηρεσίες και ο τουρισμός έχουν 
αναπτυχθεί αρκετά ώστε να μπορεί η ενασχόληση μ’αυτούς τους τομείς να 
διαμορφώνει εξ’ολοκλήρου το εισόδημα των κατοίκων. 
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Πίνακας 42. Ποσοστό συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στο εισόδημα 
 

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-
ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 
0 48 96,0% 40 80,0% 43 86,0% 21 42,0% 49 98,0% 28 56,0% 
20       3 6,0%     
30       4 8,0%     
40       3 6,0%     
50 1 2,0% 2 4,0%   11 22,0%   8 16,0% 
60 1 2,0%         2 4,0% 
70         1 2,0% 3 6,0% 
80   2 4,0% 1 2,0%       
100   6 12,0% 6 12,0% 8 16,0%   9 18,0% 

 
 
6.5.3 Oικονομική κατάσταση κατοίκων με την ανάπτυξη του τουρισμού 
 
 Με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, η οικονομική κατάσταση των 
κατοίκων έμεινε η ίδια (62%) και βελτιώθηκε λίγο (38%).  

Άρα, επιβεβαιώνεται η συνεισφορά του τουρισμού στη βελτίωση του  
εισοδήματος των κατοίκων. 

έμεινε η ίδιαβελτιώθηκε λίγο
 

60

40

20

0

%

62

38

 
Γράφημα 41. Oικονομική κατάσταση κατοίκων 
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6.5.4 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους 
 

Το 50% των κατοίκων δε γνωρίζει αν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας 
για τους νέους ώστε να είναι δυνατή η παραμονή τους στα χωριά, το 42% θεωρεί ότι 
δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας  και το 8% θεωρεί ότι δε δημιουργήθηκαν 
θέσεις εργασίας (Γράφημα 42). 
 Ο τουρισμός και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αλλά επηρεάζει και το 
μόνιμο πληθυσμό της περιοχής αφού η εύρεση εργασίας είναι σημαντικό επιχείρημα 
ώστε να κρατήσει τους νέους στην περιοχή. 

 
Γράφημα 42. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 
 
6.5.5 Επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον 
  

Ο τουρισμός έχει επηρεάσει το περιβάλλον της περιοχής: θετικά (98%) και 
καθόλου (2%) (Γράφημα 43).  
 Η θετική επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον έχει συμβάλλει στη 
δημιουργία κατάλληλων έργων τα οποία διευκολύνουν την προσέλευση των 
επισκεπτών στην περιοχή και παράλληλα αναβαθμίζουν το περιβάλλον. 
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Γράφημα 43. Επιρροή του τουρισμού στο περιβάλλον 
 
 
6.5.6 Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού 
 

Η άποψη των κατοίκων σχετικά με το αν χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή είναι: ουδέτερη (44%), θετική (40%) και 
αρνητική (16%) (Γράφημα 44). 
 Η ουδέτερη προς θετική άποψη των κατοίκων τονίζει τη μέχρι τώρα καλή 
ανάπτυξη του τουρισμού και τη θέλησή τους για περαιτέρω ανάπτυξή του και τούτο 
διότι αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Φυσικά 
και η ανάπτυξη έχει κάποια όρια, τα οποία πρέπει να αναζητηθούν και να τεθούν. 

 
Γράφημα 44. Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισμού 
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6.5.7 Χαρακτηρισμός επισκεπτών από τους κατοίκους  
 

Το 52% των κατοίκων χαρακτηρίζει τους επισκέπτες φιλικούς, το 28% 
πολλούς σε αριθμό, το 24% ανθρώπους με ενδιαφέροντα, το 18% σφιχτοχέρηδες, το 
14% αδιάφορους και το 2% εχθρικούς (Γράφημα 45). 
 Οι χαρακτηρισμοί των κατοίκων για τους επισκέπτες είναι θετικοί, γεγονός το 
οποίο δείχνει το αίσθημα της φιλοξενίας που τους κατέχει και την ευπρόσδεκτη 
αποδοχή των επισκεπτών στην περιοχή τους. 
 Τα θετικά συναισθήματα που διακατέχουν τους κατοίκους σε σχέση με τους 
επισκέπτες δείχνουν το μέγεθος της αποδοχής τους και καταγράφεται στα θετικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής.   

 
Γράφημα 45. Χαρακτηρισμός επισκεπτών από τους κατοίκους 
 
 
6.5.8 Σχέση κατοίκων με τους επιχειρηματίες 
 
 Το 48% των κατοίκων χαρακτηρίζει τη σχέση τους με τους επιχειρηματίες 
καλή, το 32% πολύ καλή και το 20% μέτρια (Γράφημα 46). 
 Η καλή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κατοίκων και επιχειρηματιών 
οφείλεται στη συχνή και καθημερινή επαφή που υπάρχει, στην αποδοχή και 
αναγνώριση της συμβολής τους στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και στην 
έλλειψη έριδων μεταξύ τους. 
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Γράφημα 46. Σχέση κατοίκων με τους επιχειρηματίες 
 
 
6.5.9 Οικοδομική δραστηριότητα - Λόγοι 
 

Οι κάτοικοι δεν παρατηρούν έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή 
(50%) ενώ αυτοί που παρατηρούν καταλαμβάνουν το 44% (Πίνακας 43).  

Ο κυριότερος λόγος οικοδομικής δραστηριότητας είναι ο τουρισμός (93%) 
(Πίνακας 44).  
            Η έντονη τουριστική κίνηση που παρουσιάζει η περιοχή οδηγεί τους 
κατοίκους στο να δημιουργήσουν περισσότερα καταλύματα με στόχο τη βελτίωση 
της οικονομικής τους κατάσταση, ενώ η περιοχή ενδείκνυται για τη δημιουργία 
δεύτερης κατοικίας. 
  
Πίνακας 43. Οικοδομική δραστηριότητα 
 

 Ν % 
Ναι 22 44,0 
Όχι 28 56,0 
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Πίνακας 44. Λόγοι οικοδομικής δραστηριότητας  
 

 Ν % 
στον τουρισμό 22 100,0 

 
 
6.5.10 Χαρακτηρισμός αύξησης οικοδομικής δραστηριότητας 
 

Το 68,2% των κατοίκων βλέπουν την αύξηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας θετικά και το 31,8% ουδέτερα. 
 Εδώ επιβεβαιώνονται πάλι οι οικονομικές βλέψεις των κατοίκων μέσω της 
εκμετάλλευσης του τουρισμού. Η θετική άποψη των κατοίκων για την αύξηση της 
οικοδομικής δραστηριότητας αιτιολογείται από την επιθυμία τους για ανάδειξη της 
περιοχής και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. 

 
Γράφημα 47. Χαρακτηρισμός αύξησης οικοδομικής δραστηριότητας 
 
 
6.5.11 Συμμετοχή κατοίκων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής 
 

Το 60% των κατοίκων δε συμμετέχει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 
περιοχής (Πίνακας 45).  

Το 67% πιστεύει ότι στο σχεδιασμό της περιοχής θα πρέπει να συμμετέχει ο 
πρόεδρος της κοινότητας, το 17% όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, το 10% οι νέοι της 
κοινότητας και το 7% η Νομαρχία (Γράφημα 48).  

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι ο πρόεδρος της κοινότητας γνωρίζει τα πάντα για την 
περιοχή και αυτός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα έργα που πρέπει να γίνονται, 
αν και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός αφορά όλους και επιβάλλεται η συμμετοχή τους.  
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Πίνακας 45. Συμμετοχή ντόπιων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής 
 

 Ν % 
Ναι 20 40,0 
Όχι 30 60,0 

 

 
Γράφημα 48. Συμμετέχοντες στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής   
 
 
6.5.12 Σεμινάρια 
 

Οι κάτοικοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια: για τον τουρισμό 
(82%), για την υγεία (21%), για τη γεωργία (16%), για την ψυχολογία (7%) και για 
την κτηνοτροφία (4%) (Γράφημα 49). 
 Η συμμετοχή τους σε σεμινάρια δείχνει την έφεσή τους για μάθηση, αλλά και 
για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς. Λόγω δε της 
τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής είναι λογικό το ενδιαφέρον για σεμινάρια 
σχετικά με τον τουρισμό. 
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Γράφημα 49. Σεμινάρια 
 
 
6.5.13 Λόγοι αντίληψης του δάσους 
 

Το 62% των κατοίκων βλέπει το δάσος ως χώρο αναψυχής, το 40% ως πόλο 
έλξης τουριστών, το 16% ως χώρο εργασίας, το 4% ως πηγή εισοδήματος και ως 
μέσο προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση, το 8% ως εμπόδιο στην 
κτηνοτροφία και το 4% ως εμπόδιο στη γεωργία (Γράφημα 50). 
 Από τα αποτελέσματα φαίνεται η αναγνώριση της λειτουργίας της αναψυχής 
του δάσους και της συμβολής του στην του δάσους με την κτηνοτροφία και τη 
γεωργία έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί τουριστική ανάπτυξη, ενώ φαίνεται παράλληλα 
ότι τα προβλήματα.  
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Γράφημα 50. Λόγοι αντίληψης του δάσους 
 
 
6.5.14 Μόνιμοι - Περιστασιακοί κάτοικοι 
 
 Το 80% των ερωτηθέντων είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ενώ το 20% 
είναι περιστασιακοί. 
 
Πίνακας 46. Μόνιμοι - Περιστασιακοί κάτοικοι 
 

 Ν % 
Μόνιμος 40 80,0 
Περιστασιακός 10 20,0 

 
 
6.5.15 Προσωπικά στοιχεία 
 

Οι κάτοικοι εκπροσωπήθηκαν στην έρευνα από άντρες (82%) και από 
γυναίκες (18%), ηλικίας κυρίως 30 ετών και πάνω και μορφωτικού επιπέδου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως επί το πλείστον. 
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Πίνακας 47. Φύλο 
 

 Ν % 
Άντρας 41 82,0 
Γυναίκα 9 18,0 

 
Πίνακας 48. Ηλικία 
 

 Ν % 
<20 1 2,0 
20-30 2 4,0 
30-50 24 48,0 
>50 23 46,0 

 
Πίνακας 49. Επίπεδο σπουδών 
 

 Ν % 
Απόφοιτος δημοτικού 19 38,0 
Απόφοιτος γυμνασίου 13 26,0 
Απόφοιτος λυκείου 11 22,0 
Απόφοιτος ΤΕΙ   
Απόφοιτος ΑΕΙ 5 10,0 
Κάτοχος μεταπτυχιακού 2 4,0 
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6.6 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥΣ 
 
6.6.1 Συσχετίσεις με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα 
 
 Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των ερευνητικών υποθέσεων 
χρησιμοποιήσαμε όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου σχετικά με τις απόψεις 
των επιχειρηματιών, των επισκεπτών και των κατοίκων  όσον αφορά περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Στατιστικά σημαντικές διαπιστώθηκαν οι 
παρακάτω συσχετίσεις: 
 
6.6.1.1 Συσχετίσεις απόψεων επιχειρηματιών με περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα  
 
 Η συσχέτιση των μεταβλητών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά και οικονομικά 
ζητήματα, προκειμένου να φανεί αυτή η διαφοροποίηση των απόψεων των 
επιχειρηματιών όπως καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια, έδωσε στατιστικά 
σημαντικές σχέσεις με τις ακόλουθες μεταβλητές: 
1) Επιρροή του τουρισμού και των επιχειρήσεων στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος (x2 4, 0.05 = 10,228). 

Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
οφείλεται περισσότερο στον τουρισμό απ’ότι στις επιχειρήσεις. Οπότε, τα μέτρα που 
λαμβάνονται με σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή πρέπει να γίνονται 
με προσοχή ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον. 
 
Πίνακας 50. Επιρροή του τουρισμού και των επιχειρήσεων  στην υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος  
 

επιρροή των επιχειρήσεων στο 
περιβάλλον Total   

  θετικά αρνητικά ουδέτερα   
 
ναι 

 
11 

 
0 

 
13 

 
24 

 
όχι 

 
37 

 
1 

 
21 

 
59 

 
επιρροή του 
τουρισμού στην 
υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος  
 
  
  

 
 
 
δε γνωρίζω 

 
 
 
5 

 
 
 
0 

 
 
 

15 

 
 
 

20 
Total  53 1 49 103 

 
2) Μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού – χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο 
τουρισμός (x2 

4, 0.05 = 13,318). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι οι επιχειρηματίες κρίνουν καλή τη μέχρι 
τώρα ανάπτυξη του τουρισμού αλλά πιστεύουν ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περισσότερο. Έτσι, διακρίνεται μία τάση επέκτασης των επιχειρήσεων με στόχο τη 
διεύρυνση της δραστηριότητας των επιχειρηματιών.  
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Πίνακας 51. Μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού – χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο τουρισμός 
   

χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο τουρισμός Total 

  
  ναι όχι 

δε 
γνωρίζω   

 
πολύ καλή 

 
16 

 
4 

 
2 

 
22 

 
καλή 

 
21 

 
12 

 
20 

 
53 

 
 
μέχρι τώρα 
ανάπτυξη του 
τουρισμού 
  
  

 
μέτρια 

 
20 

 
5 

 
3 

 
28 

Total  57 21 25 103 
 
3) Μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού – μέτρα ανάπτυξης της περιοχής: να 
παραμείνει η περιοχή όπως είναι (x2 

4, 0.05 = 19,471). 
Η συσχέτιση δείχνει ότι παρά το ότι η μέχρι τώρα ανάπτυξη χαρακτηρίζεται 

ως καλή εντούτοις επιθυμούν την περαιτέρω ανάπτυξη αφού, δε θέλουν να 
παραμείνει η περιοχή όπως είναι. 

  
Πίνακας 52. Ανάπτυξη τουρισμού – μέτρα ανάπτυξης της περιοχής: να 
παραμείνει η περιοχή όπως είναι 
  

μέτρα ανάπτυξης της περιοχής: να 
παραμείνει η περιοχή όπως είναι Total   

  όχι ναι   
 
πολύ καλή 

 
20 

 
2 

 
22 

 
καλή 

 
45 

 
6 

 
51 

 
μέτρια 

 
21 

 
0 

 
21 

 
περιορισμένη 

 
4 

 
1 

 
5 

 
 
 
μέχρι τώρα 
ανάπτυξη του 
τουρισμού 
  
  
  
  πολύ 

περιορισμένη 
 
0 

 
2 

 
2 

Total  90 11 101 
 
4) Επιρροή επιχειρήσεων στο περιβάλλον – σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού 
σχετικά με θέματα περιβάλλοντος (x2 

1, 0.05 = 6,011). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι η επιρροή των επιχειρήσεων στο 
περιβάλλον είναι θετική παρ’όλα αυτά όμως δεν έχουν γίνει σεμινάρια εκπαίδευσης 
στην πλειοψηφία του προσωπικού τους σχετικά με θέματα περιβάλλοντος. Παρ’όλα 
αυτά κρίνεται σκόπιμη η επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, η 
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οποία θα συμβάλλει στην καλύτερη συμπεριφορά του προσωπικού με άμεσο 
αποτέλεσμα στον τουρισμό και το περιβάλλον. 
 
Πίνακας 53. Επιρροή επιχειρήσεων στο περιβάλλον - σεμινάρια εκπαίδευσης 
προσωπικού σχετικά με θέματα περιβάλλοντος 
   

έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια 
εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά 

με θέματα περιβάλλοντος Total   
  ναι όχι   

 
θετικά 

 
21 

 
28 

 
49 

 
επιρροή 
επιχειρήσεων 
στο 
περιβάλλον 

 
ουδέτερα 

 
10 

 
40 

 
50 

Total  31 68 99 
 
5) Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με θέματα τουρισμού και 
περιβάλλοντος (x2 

1, 0.05 = 10,581). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός του προσωπικού 
που έχει παρακολουθήσει σεμινάρια είναι σχετικά με θέματα τουρισμού. Ο κύριος 
ρόλος του τουρισμού στην περιοχή διακρίνεται μέσα από το έντονο ενδιαφέρον των 
επιχειρηματιών στο συγκεκριμένο θέμα.  
 
Πίνακας 54. Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σχετικά με θέματα τουρισμού 
και περιβάλλοντος   
 

σεμινάρια εκπαίδευσης 
προσωπικού σχετικά με 
θέματα περιβάλλοντος Total   

  ναι όχι   
 
 
ναι 

 
 

28 

 
 

39 

 
 

67 

 
σεμινάρια εκπαίδευσης 
προσωπικού σχετικά με 
θέματα τουρισμού 
  

 
 
όχι 

 
 
3 

 
 

29 

 
 

32 
Total  31 68 99 

 
6.6.1.2 Συσχετίσεις απόψεων χειμερινών επισκεπτών με περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα  
 
 Η συσχέτιση των μεταβλητών με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα, προκειμένου να φανεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των 
απόψεων των χειμερινών επισκεπτών, έδωσε στατιστικά σημαντικές σχέσεις με τις 
ακόλουθες μεταβλητές: 
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1) Αριθμός αυτοκινήτων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός των αυτοκινήτων 
στους κύριους μόνο δρόμους  (x2 

2, 0.05 = 10,888). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι ενώ οι επισκέπτες θεωρούν μέτριο τον 
αριθμό των αυτοκινήτων, δε θέλουν να τον περιορίσουν στους κύριους μόνο 
δρόμους. Οι επισκέπτες μ’αυτό τον τρόπο θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση σε 
όλους τους δρόμους ακόμα και στους δασικούς. Όμως έτσι μπορεί να δημιουργηθούν 
προβλήματα στο τοπίο της περιοχής και να υποβαθμιστεί η αισθητική του αξία. 
 
Πίνακας 55. Αριθμός αυτοκινήτων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός 
των αυτοκινήτων στους κύριους μόνο δρόμους  
   

τρόπος προστασίας τοπίου: 
περιορισμός των αυτοκινήτων στους 

κύριους μόνο δρόμους Total   
  όχι ναι   

 
μεγάλος 

 
9 

 
5 

 
14 

 
μέτριος 

 
21 

 
8 

 
29 

 
 
αριθμός 
αυτοκινήτων 
  
   

μικρός 
 
6 

 
16 

 
22 

Total  36 29 65 
 
2) Αριθμός ξενοδοχείων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός της οικοδομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή (x2 

1, 0.05 = 7,054). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι παρ’όλο που οι επισκέπτες πιστεύουν ότι ο 
αριθμός των ξενοδοχείων είναι μεγάλος, μόνο ο ένας στους τρεις θεωρεί ότι πρέπει να 
περιοριστεί η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτή η άποψη των 
επισκεπτών ταυτίζεται με προηγούμενο αποτέλεσμα όπου οι επισκέπτες επιθυμούν να 
γίνει περαιτέρω οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Πίνακας 56. Αριθμός ξενοδοχείων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός της 
οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή 
   

τρόπος προστασίας τοπίου: 
περιορισμός της οικοδομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή Total   

  όχι ναι   
 
μεγάλος 

 
45 

 
8 

 
53 

 
αριθμός 
ξενοδοχείων 
  

 
πολύ 
μεγάλος 

 
6 

 
6 

 
12 

Total  51 14 65 
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3) Θόρυβος – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός της οικοδομικής 
δραστηριότητας (x2 

2, 0.05 = 12,633). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι παρ’όλο που ο θόρυβος στην περιοχή 
θεωρείται έντονος, οι επισκέπτες πιστεύουν ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η 
οικοδομική δραστηριότητα. Αυτό, ίσως οφείλεται στο ότι η οικοδομική 
δραστηριότητα δεν αποτελεί την κύρια αιτία θορύβου.   
 
Πίνακας 57. Θόρυβος – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός της οικοδομικής 
δραστηριότητας 
  

τρόπος προστασίας τοπίου: 
περιορισμός της οικοδομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή Total   

  όχι ναι   
αρκετά έντονος 30 1 31 
λιγότερο 
έντονος 

 
10 

 
8 

 
18 

 
 
θόρυβος 
  
  πολύ λιγότερο 

έντονος 
 

11 
 
5 

 
16 

Total  51 14 65 
 
4) Έξοδα διαμονής επισκεπτών – μέσο οικογενειακό εισόδημα (x2 

3, 0.05 = 12,401). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα των 
επισκεπτών τόσο αυξάνονται τα έξοδα διαμονής τους. Το αποτέλεσμα είναι λογικό, 
διότι όσο μεγαλύτερο εισόδημα διαθέτει μια οικογένεια τόσο περισσότερες 
δυνατότητες έχει να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για την αναψυχή. 
 
Πίνακας 58. Έξοδα διαμονής επισκεπτών – μέσο οικογενειακό εισόδημα  
  

μέσο οικογενειακό εισόδημα Total 
  
  

<1000 
ευρώ 

1001-2000 
ευρώ 

>2001 
ευρώ   

 
1(<150ευρώ) 

 
17 

 
22 

 
9 

 
48 

 
έξοδα 
διαμονής 
επισκεπτών 
  

 
 
2(>150ευρώ) 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

10 

 
 

17 
Total  18 28 19 65 

 
6.6.1.3 Συσχετίσεις απόψεων καλοκαιρινών επισκεπτών με περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα  
 
 Η συσχέτιση των μεταβλητών με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα, προκειμένου να φανεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των 
απόψεων, έδωσε στατιστικά σημαντικές σχέσεις με τις ακόλουθες μεταβλητές: 
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1) Αριθμός αυτοκινήτων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός των αυτοκινήτων 
στους κύριους μόνο δρόμους  (x2 

4, 0.05 = 12,363). 
 Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι ενώ οι επισκέπτες θεωρούν μέτριο τον 
αριθμό των αυτοκινήτων, δε θέλουν να τον περιορίσουν στους κύριους μόνο 
δρόμους. Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες έχουν την ίδια άποψη με τους χειμερινούς όσον 
αφορά την εύκολη πρόσβασή τους στην περιοχή.  

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό των νεοελλήνων οι οποίοι είναι άμεσα 
εξαρτώμενοι από το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούν σε κάθε ευκαιρία. Έτσι και 
στην περίπτωσή μας φαίνεται αυτή η εξάρτηση με το να ζητούν την ελεύθερη 
πρόσβαση στο δάσος, παρά το ότι η επίσκεψή τους στην περιοχή, τους δίνει αρκετές 
ευκαιρίες για κίνηση: περπάτημα, ορειβασία, ποδηλασία. 
 
Πίνακας 59. Αριθμός αυτοκινήτων – τρόπος προστασίας τοπίου: περιορισμός 
των αυτοκινήτων στους κύριους μόνο δρόμους  
   

τρόπος προστασίας τοπίου: 
περιορισμός των αυτοκινήτων 
στους κύριους μόνο δρόμους Total   

  όχι ναι   
 
πολύ μεγάλος 5 4 9 

 
μεγάλος 9 10 19 

 
μέτριος 32 4 36 

 
μικρός 14 9 23 

 
 
 
 
αριθμός 
αυτοκινήτων 
  
  

πολύ μικρός 8 5 13 
Total  68 32 100 

 
6.6.1.4 Συσχετίσεις απόψεων κατοίκων του καλοκαιριού με περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα  
 
 Η συσχέτιση των μεταβλητών με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα, προκειμένου να φανεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των 
απόψεων, έδωσε στατιστικά σημαντικές σχέσεις με τις ακόλουθες μεταβλητές: 
1) Οικονομική κατάσταση κατοίκων του καλοκαιριού με την ανάπτυξη του 
τουρισμού – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους (x2 

2, 0.05 = 10,999).  
 Οι κάτοικοι θεωρούν ότι βελτιώθηκε η οικονομική τους κατάσταση με την 
ανάπτυξη του τουρισμού και συνδυάζεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για τους νέους στην περιοχή. Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο για την περιοχή αφού η 
παραμονή των νέων σχετίζεται άμεσα με τις προοπτικές απασχόλησης που υπάρχουν. 
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Πίνακας 60. Οικονομική κατάσταση κατοίκων του καλοκαιριού με την ανάπτυξη 
του τουρισμού – δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους 
 

δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας για τους νέους Total 

  ναι όχι   
 
 
 
βελτιώθηκε 

 
 
 

33 

 
 
 

16 

 
 
 

49 
 
 
 
έμεινε η ίδια 

 
 
 

10 

 
 
 
1 

 
 
 

11 

 
 
 
οικονομική 
κατάσταση 
κατοίκων του 
καλοκαιριού με 
την ανάπτυξη 
του τουρισμού 
  
  

 
 
χειροτέρευσε 

 
 
0 

 
 
4 

 
 
4 

Total  43 21 64 
 

Στις ερωτήσεις: 1)αν χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός και 
2)πώς θα χαρακτηρίζατε τους επισκέπτες της περιοχής, οι απόψεις των 
επιχειρηματιών αλλά και των κατοίκων ταυτίζονται αφού δεν παρατηρείται καμία 
διαφοροποίηση.  

  
6.6.1.5 Συσχετίσεις απόψεων των συνδυασμών επιχειρηματιών – επισκεπτών – 
κατοίκων με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα  
 
 Η συσχέτιση των μεταβλητών με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά ζητήματα, προκειμένου να φανεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των 
απόψεων των επιχειρηματιών – επισκεπτών – κατοίκων, έδωσε στατιστικά 
σημαντικές σχέσεις με τις ακόλουθες μεταβλητές: 
1) Χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή (επιχειρηματίες 
– κάτοικοι καλοκαιριού) (x2 

4, 0.05 = 12,104) 
  Με τη συσχέτιση παρατηρείται ότι το ποσοστό των κατοίκων που δε θέλει να 
αναπτυχθεί περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή είναι μεγαλύτερο από εκείνο των 
επιχειρηματιών. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιχειρηματίες σκεπτόμενοι επιχειρηματικά 
αποζητούν την περαιτέρω ανάπτυξη. Οι κάτοικοι όμως διαβλέπουν ενδεχομένως και 
τα αρνητικά στοιχεία της ανάπτυξης και είναι πιο συγκρατημένοι. 
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Πίνακας 61. Χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή 
(επιχειρηματίες – κάτοικοι καλοκαιριού) 
 

χρειάζεται να αναπτυχθεί 
περισσότερο ο τουρισμός στην 

περιοχή (κάτοικοι 
καλοκαιριού) 

  ναι όχι 
δε 

γνωρίζω Total 

ναι 31 19 5 55 
όχι 15 4 2 21 

χρειάζεται να 
αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο 
τουρισμός 
(επιχειρηματίες) 

δε 
γνωρίζω 10 6 9 25 

Total 56 29 16 101 
 
2) Οι απόψεις των επιχειρηματιών σε συνδυασμό με τις απόψεις των επισκεπτών δεν 
διαφοροποιούνται ως προς τις εξής μεταβλητές: 
α) Τις σχέσεις τους με τους κατοίκους της περιοχής οι οποίες χαρακτηρίζονται καλές. 
Η στάση αυτή των κατοίκων δείχνει το αίσθημα της φιλοξενίας που τους διακατέχει. 
β) Την αξιολόγηση του τοπίου της περιοχής, το οποίο θεωρείται μαγευτικό και πολύ 
καλό για αναψυχή. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσδίδουν μία θετική εικόνα για την 
περιοχή γεγονός το οποίο συμβάλλει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων 
επισκεπτών. 
γ) Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ανάπτυξη της περιοχής τα οποία είναι η 
δημιουργία περισσότερων χώρων οργανωμένης αναψυχής και η ύπαρξη καλύτερης 
διαφήμισης – ενημέρωσης της περιοχής. Έτσι, θα προσελκύονται περισσότεροι 
επισκέπτες και θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες δραστηριοποίησής τους στην 
περιοχή. 
3) Οι απόψεις των επιχειρηματιών σε συνδυασμό με τις απόψεις των κατοίκων δεν 
διαφοροποιούνται ως προς τις εξής μεταβλητές: 
α) Χαρακτηρισμός που προσδίδουν στους επισκέπτες ως φιλικοί. Αυτός ο 
χαρακτηρισμός προκύπτει από την επαφή που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους κατά τη 
διάρκεια παραμονής τους στην περιοχή. 
β) Σεμινάρια εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων αλλά και των κατοίκων 
της περιοχής. Η πλειοψηφία τους έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τον τουρισμό 
αφού αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής. 
4) Οι απόψεις των επισκεπτών σε συνδυασμό με τις απόψεις των κατοίκων δεν 
διαφοροποιούνται ως προς τις εξής μεταβλητές: 
α) Σχετικά με το πώς εκτιμούν οι επισκέπτες τον αριθμό των επισκεπτών (το 50% 
τους θεωρεί πολλούς και το άλλο 50% τους θεωρεί λίγους) κατά την παραμονή τους 
στην περιοχή και αν οι κάτοικοι νομίζουν ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο 
τουρισμός (θετική στάση έχει το 71,4%). Από τις απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι ο 
αριθμός των επισκεπτών δεν αποτελεί εμπόδιο στην περιοχή οπότε οποιεσδήποτε 
ενέργειες για ανάπτυξη του τουρισμού είναι αποδεκτές. 
β) Σχετικά με το αν υπάρχει συνωστισμός στην περιοχή ή αν οι επισκέπτες 
χαρακτηρίζονται πολλοί σε αριθμό από τους κατοίκους. Οι δύο κατηγορίες δηλώνουν 
ότι δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα όσον άφορα το θέμα του αριθμού των 
επισκεπτών στην περιοχή.  
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5) Οι απόψεις των επισκεπτών του καλοκαιριού και του χειμώνα δεν 
διαφοροποιούνται ως προς την εξής μεταβλητή: 
α) Σχετικά με τα έξοδα παραμονής τους στην περιοχή, οπότε συμπεραίνουμε ότι δεν 
παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις. 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

α) Ως προς τις επιχειρήσεις 
 

Στην περιοχή μελέτης εδρεύουν συνολικά 103 επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των επιχειρήσεων κατέχουν οι ταβέρνες με 31% και ακολουθούν τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια με ποσοστό 28,2%. Με βάση τα ποσοστά αποδεικνύεται ότι η 
περιοχή μελέτης, αποτελεί τουριστικό προορισμό. Οι  επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην περιοχή λειτουργούν κατά μέσο όρο περίπου 12 χρόνια και οι περισσότερες 
θεωρούνται οικογενειακές. Υπάρχουν όμως και μερικές επιχειρήσεις που απασχολούν 
ικανοποιητικό αριθμό ατόμων της περιοχής. Αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο αφού 
αυξάνονται έτσι οι ευκαιρίες απασχόλησης των νέων, με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
ατόμων που παραμένουν στην περιοχή να αυξάνεται συνεχώς.   

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οικονομία του Δήμου Αιθήκων. Το 71,8% των επιχειρηματιών θεωρεί ότι 
η επιχείρησή τους επιδρά θετικά στην οικονομία της περιοχής. Το γεγονός ότι 
δημιουργούνται συνεχώς νέες επιχειρήσεις σημαίνει ότι η περιοχή ενδείκνυται για 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακόμη, το 51,5% θεωρεί ότι η 
επιχείρησή τους επιδρά θετικά στο περιβάλλον της περιοχής. Παρ’όλα αυτά οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό και τα λύματά τους 
αποτίθενται σε βόθρους. Στοιχείο που θα πρέπει να διερευνηθεί σε σχέση με τη 
ρύπανση των υπόγειων υδάτων. 

Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους μαγευτικό και πολύ 
καλό για αναψυχή, χαρακτηρισμοί που το καθιστούν κατάλληλο για τουρισμό. Η 
άποψή τους ταυτίζεται με εκείνη των επισκεπτών. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί 
προσδίδουν μία θετική εικόνα για την περιοχή γεγονός το οποίο συμβάλλει στην 
προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών. Οι επιχειρηματίες δεν θεωρούν ότι 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα σημάδια υποβάθμισής του από τον τουρισμό, του οποίου η 
μέχρι τώρα ανάπτυξή του χαρακτηρίζεται καλή. Παρόλα αυτά επισημαίνονται κάποια 
προβλήματα στα οποία και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είναι η ύπαρξη 
των σκουπιδιών, η έλλειψη επιτήρησης και επίβλεψης της περιοχής καθώς επίσης και 
η άναρχη οικοδομική δραστηριότητα.  
            Είναι θετικό το ότι οι σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και επισκεπτών με τους 
κατοίκους της περιοχής χαρακτηρίζονται ως καλές γεγονός το οποίο αποδεικνύει το 
αίσθημα της φιλοξενίας των ντόπιων προς τους ξένους. Ο χαρακτηρισμός των 
επισκεπτών από τους επιχειρηματίες ως φιλικοί και άνθρωποι με ενδιαφέροντα 
δηλώνει και την ποιότητα των επισκεπτών της περιοχής που προκύπτει από την 
επαφή που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην 
περιοχή. 
            Οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι για να λειτουργήσει σωστά μία επιχείρηση 
στην περιοχή, θα πρέπει το προσωπικό να έχει περιβαλλοντικές γνώσεις. Αυτή η 
άποψη δεν επιβεβαιώνεται αφού το 68,7% του προσωπικού των επιχειρήσεων έχει 
λίγες γνώσεις σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και μόνο το 31,3% έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά μ’αυτά. Αντίθετα, μεγάλο ποσοστό του 
προσωπικού των επιχειρήσεων (68,3%) έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με 
θέματα τουρισμού. Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν το κατάλληλο 
προσωπικό για να παράσχουν τουριστικές υπηρεσίες επιπέδου.  

Το 89,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στο τουριστικό κύκλωμα πρέπει να 
συμμετέχει η τοπική κοινωνία, γεγονός που υποδεικνύει τις δυνατότητες εμπλοκής 
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και αξιοποίησης του δυναμικού των τοπικών κοινωνιών. Αυτό αποτελεί θετικό 
στοιχείο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε θέματα 
τουρισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση του οικοτουρισμού, ο οποίος ενδείκνυται 
στην εν λόγω περιοχή. 
 
β) Ως προς τους επισκέπτες 
 

 Όσον αφορά τους επισκέπτες, παρατηρείται διαφοροποίηση του τόπου 
προέλευσής τους το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
επισκέπτονται την περιοχή άτομα από όλη σχεδόν την Ελλάδα γεγονός το οποίο 
δείχνει την ακτινοβολία της περιοχής. Την χειμερινή περίοδο οι επισκέπτες 
προέρχονται κυρίως από τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Αυτός ο 
περιορισμός μπορεί να οφείλεται α) στην ύπαρξη και άλλων παρόμοιων χειμερινών 
προορισμών σε προσιτές αποστάσεις και β)στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή κατά την περίοδο του χειμώνα, πράγμα το οποίο καθιστά 
δύσκολη την πρόσβαση της περιοχής από τους επισκέπτες των μακρινών περιοχών. 

Η πλειοψηφία των επισκεπτών επιλέγει την περιοχή ως τουριστικό προορισμό 
τόσο τη θερινή όσο και την χειμερινή περίοδο. Στο τουριστικό κύμα της θερινής 
περιόδου θα πρέπει να προστεθούν και εκείνοι οι οποίοι κατάγονται από τα χωριά της 
περιοχής μελέτης και έχουν την παραθεριστική τους κατοικία στον τόπο καταγωγής 
τους. Η τουριστική κίνηση του χειμώνα φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως στη λειτουργία 
του χιονοδρομικού κέντρου του Περτουλίου σε συνδυασμό με τη γιορτή των 
Χριστουγέννων. 

Το 30% των καλοκαιρινών επισκεπτών είναι ημερήσιοι επισκέπτες, ενώ το 
χειμώνα το ποσοστό των ημερήσιων επισκεπτών μειώνεται στο 21%, ταυτόχρονα 
αυξάνεται το ποσοστό των επισκεπτών που διαμένουν στα ξενοδοχεία. Οι ημερήσιοι 
επισκέπτες είναι άτομα που προέρχονται όχι μόνο από κοντινές περιοχές, αλλά 
μπορεί να είναι και άτομα τα οποία συχνά διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές. Οι 
καλοκαιρινοί επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο (52%) είναι 
περισσότεροι από αυτούς που την επισκέπτονται για πρώτη φορά (24%). Αυτό 
αποτελεί θετικό στοιχείο αφού αποδεικνύει ότι η περιοχή είναι πολύ ελκυστική στους 
επισκέπτες, ωθώντας τους να επαναλαμβάνουν τις εξορμήσεις τους. Από την πλευρά 
των χειμερινών επισκεπτών συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή αυτοί που την 
επισκέπτονται για πρώτη φορά είναι περισσότεροι (46,2%) από αυτούς που την 
επισκέπτονται κάθε χρόνο (43,1%).  

Οι λόγοι επίσκεψης των καλοκαιρινών επισκεπτών είναι η χαλάρωση, η 
επαφή με τη φύση και ο θαυμασμός  του περιβάλλοντος, ενώ τον χειμώνα ο κύριος 
λόγος είναι η άσκηση της δραστηριότητας του σκι και στη συνέχεια ακολουθούν η 
χαλάρωση, η ιππασία και ο περίπατος. Το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες 
συμμετέχουν οι καλοκαιρινοί επισκέπτες κατά την παραμονή τους στην περιοχή 
υποδηλώνει ασκήσεις ήπιας μορφής τουρισμού ενώ το χειμώνα οι δραστηριότητές 
τους είναι πιο έντονες.  

Το τοπίο αξιολογείται από τους επισκέπτες ως πολύ καλό για αναψυχή, 
μαγευτικό και άξιο να προστατευθεί. Οι καλοκαιρινοί επισκέπτες θεωρούν ότι η 
τωρινή κατάστασή του σε σχέση με προηγούμενη είναι καλύτερη ενώ οι χειμερινοί 
δεν διαπιστώνουν καμία διαφορά. Αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος είναι: ο αριθμός των σκουπιδιών ο οποίος θεωρείται μεγάλος και 
από τους επιχειρηματίες. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους επισκέπτες, αφού 
όλοι τους προτιμούν να είναι καθαρή η περιοχή που επισκέπτονται. Η ύπαρξη 
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σκουπιδιών μπορεί να αποτελέσει βασικό λόγο μείωσης του αριθμού τους στην 
περιοχή, καθόσον μειώνει την αισθητική αξία του περιβάλλοντος.  

Άλλες αιτίες που αναφέρονται είναι: οι έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις, η 
κακή σηματοδότηση στην περιοχή και ο αριθμός των επισκεπτών και των 
αυτοκινήτων. Σε ότι αφορά τη χρήση των οχημάτων, δεν θέλουν να την περιορίσουν 
στους κύριους μόνο δρόμους. Αυτό δείχνει, ότι οι επισκέπτες δεν αγαπούν πολύ τον 
περίπατο αλλά θέλουν να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της 
περιοχής ακόμη και στους δασικούς δρόμους. Μ’αυτό τον τρόπο μπορεί να 
προκληθούν ζημιές στο τοπίο της περιοχής, ώστε με τον καιρό να επέλθει η 
υποβάθμισή του. Οι επισκέπτες θεωρούν αυξημένο τον αριθμό των δρόμων στην 
περιοχή αλλά η ποιότητά τους χαρακτηρίζεται μέτρια.  

Ακόμη οι επισκέπτες θέλουν να μην περιοριστεί η οικοδομική δραστηριότητα 
στην περιοχή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των 
αυτοκινήτων και κατά συνέπεια την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Το μόνο 
όμως που πρέπει να εφαρμοστεί, είναι να τηρηθούν κάποια μέτρα όσον αφορά τον 
ιδιαίτερο παραδοσιακό τρόπο οικοδόμησης της περιοχής και η διάνοιξη των δρόμων 
θα πρέπει να γίνεται σε ανεκτά όρια για το περιβάλλον. Οι επισκέπτες πιστεύουν ότι 
η προστασία του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να επιτευχθεί 
με καλύτερη πληροφόρηση – ενημέρωση των επισκεπτών, με καλύτερη 
σηματοδότηση στην περιοχή, με περισσότερους χώρους οργανωμένης αναψυχής και 
με περιορισμό της οικοδομικής δραστηριότητας. 

Παρά τον αρκετά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπως θεωρούν σε ποσοστό 40% 
οι ίδιοι οι επισκέπτες, η αντιμετώπισή τους από τους ντόπιους είναι καλή. Εδώ 
φαίνεται το αίσθημα της φιλοξενίας που διακατέχει τους κατοίκους της περιοχής και 
η καλή αλληλεπιδρασιακή σχέση τα οποία κυριαρχούν και ενδυναμώνουν την 
τουριστική κίνηση. Οι προσδοκίες των επισκεπτών από την περιοχή ικανοποιήθηκαν 
αρκετά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή έχει όλα τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά. Το συνολικό κόστος επίσκεψης είναι μεγαλύτερο το χειμώνα όπου 
κυριαρχούν τα έξοδα διαμονής ενώ το καλοκαίρι είναι λιγότερο εξαιτίας του ότι οι 
περισσότεροι επισκέπτες είναι ημερήσιοι.    

 
γ) Ως προς τους κατοίκους 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων απασχολούνται κυρίως ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ασχολία τους με τις επιχειρήσεις. 
Ακολουθούν οι εργάτες, οι αγρότες – κτηνοτρόφοι και οι συνταξιούχοι. Ο τουρισμός 
φαίνεται να αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για αρκετούς κατοίκους ή σε 
συνδυασμό με τις άλλες δραστηριότητες όπως είναι η κτηνοτροφία, οι διάφορες 
υπηρεσίες, η γεωργία και το εμπόριο. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής 
παρουσιάζεται εξασθενημένος και δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στον τουρισμό αφού 
αποτελεί πλέον πρωταρχική δραστηριότητα για τους κατοίκους, η οποία μπορεί να 
βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση.   

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση βελτιώθηκε με την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Αυτή την ανάπτυξη τη βλέπουν θετικά αφού 
πιστεύουν ότι εξαιτίας της δημιουργήθηκαν καινούριες θέσεις εργασίας στην περιοχή 
ώστε να είναι δυνατή η παραμονή των νέων στο χωριό. 

Ο τουρισμός ασκεί κατά κύριο λόγο θετική επιρροή στο περιβάλλον της 
περιοχής, αλλά ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων θεωρεί ότι μπορεί να το επηρεάσει 
και αρνητικά. Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων που εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένος 
κατά τις έντονες τουριστικές περιόδους αποδεικνύει την ασυνειδησία, ανευθυνότητα 
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και έλλειψη σεβασμού κάποιας μερίδας επισκεπτών απέναντι στο περιβάλλον. 
Αρνητικά επίσης συμβάλλει, η ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω του αυξημένου 
αριθμού αυτοκινήτων και η μαζική προσέλευση επισκεπτών στην περιοχή. Τα 
συγκεκριμένα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και από τους επισκέπτες της περιοχής 
γι’αυτό θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
ελάττωσής τους. 

Η πλειονότητα των κατοίκων θεωρεί το δάσος ως χώρο αναψυχής και ως πόλο 
έλξης επισκεπτών. Εδώ φαίνονται για ακόμη μία φορά οι δυνατότητες της περιοχής 
για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Οι κάτοικοι δεν παρατηρούν έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, 
άποψη η οποία συμφωνεί με αυτή των επισκεπτών. Ο βασικότερος όμως λόγος που 
μπορεί να ληφθεί υπόψη για την αύξησή της είναι η εμφάνιση έντονης τουριστικής 
ζήτησης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επισκεπτών. Οποιαδήποτε 
σημάδια μελλοντικής αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας, δεν ενοχλούν τους 
κατοίκους αφού και οι ίδιοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και 
να ωφεληθούν οικονομικά από αυτή.  

Οι σχέσεις των κατοίκων με τους επιχειρηματίες χαρακτηρίζονται καλές 
επειδή επιδιώκουν να επικρατεί στην περιοχή ευνοϊκό κλίμα διαβίωσης. Αυτή η 
σχέση διατηρείται σε ήρεμα επίπεδα λόγω της καθημερινής επαφής που έχει 
αναπτυχθεί μεταξύ τους. Επίσης, οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν τους επισκέπτες 
φιλικούς και ανθρώπους με ενδιαφέροντα γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη θετική  
αποδοχή των επισκεπτών στην περιοχή. 

Η συμμετοχή των κατοίκων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής είναι 
μικρή αφού πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμμετέχει κατά κύριο λόγο ο πρόεδρος της 
κοινότητας. Ακόμη, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον των κατοίκων για την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αφού οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει 
ειδικά σεμινάρια σχετικά με τον τουρισμό. Αυτό δείχνει, ότι οι δραστηριότητες των 
κατοίκων έχουν ως στόχο να προσφέρουν καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους 
επισκέπτες, καλύτερη διαφήμιση και αναβάθμιση της περιοχής σε ακόμη μεγαλύτερο 
τουριστικό πόλο έλξης.  
 

Σύμφωνα με τις απογραφές, από το 1951-2001, προκύπτει ότι ο πληθυσμός 
της περιοχής μελέτης αυξάνεται συνεχώς. Μόνο στην απογραφή του 1971, 
παρατηρείται  μία μείωση του πληθυσμού (488 άτομα). Πρόκειται για την περίοδο 
της έντονης μετανάστευσης, η οποία δεν άφησε ανέγκιχτη την περιοχή. Τα 
αποτελέσματα όμως των υπόλοιπων απογραφών δείχνουν αυξητική τάση του 
πληθυσμού γεγονός που αποδίδεται στο ενδιαφέρον των κατοίκων για τον τόπο τους.  
Η αγάπη αυτή προς την περιοχή, τους ανταμείβει ακόμη και σήμερα, αφού 
χαρακτηρίζεται ως περιοχή με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, γεγονός το οποίο έχει 
αντιστρέψει το κλίμα φυγής των κατοίκων. Η αύξηση της απασχόλησης με τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οδηγούν στην εμφάνιση καινούριων επαγγελμάτων 
με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται σ’αυτές. 
Επίσης, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην περιοχή, βοηθά στην προσέλκυση 
περισσότερων επισκεπτών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αναβάθμιση και διαφήμισή 
της.  

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα που συγκρατούν τους περισσότερους κατοίκους, 
είναι αυτά που παρουσιάζουν αξιόλογη τουριστική υποδομή, όπως η Ελάτη, το 
Νεραϊδοχώρι και το Περτούλι. Ακόμη, τα συγκεκριμένα Δ.Δ δέχονται μεγάλο αριθμό 
επισκεπτών λόγω της φυσικής ομορφιάς του τοπίου.  
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Από τα στοιχεία προκύπτει ότι, το ποσοστό του μη ενεργού πληθυσμού 
υπερισχύει του ποσοστού του ενεργού. Έτσι συμπεραίνουμε ότι οι ηλικίες που 
παραμένουν στην περιοχή είναι περισσότερα παιδιά και ηλικιωμένοι απ’ότι νέοι. 
Συσχετίζοντας όμως τις κατηγορίες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
(απασχολούμενοι – άνεργοι) διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των απασχολούμενων 
ατόμων ανέρχεται τουλάχιστον στο 85% του συνολικά ενεργού πληθυσμού ενώ των 
ανέργων στο 15% (η πλειοψηφία αυτού είναι νέοι άνεργοι). Αυτό αποδεικνύει ότι η 
αναβάθμιση της περιοχής συνετέλεσε στη διατήρηση των ποσοστών της ανεργίας σε 
χαμηλά επίπεδα.  

Ακόμη, το ποσοστό των μη ενεργών ατόμων (παιδιά – ηλικιωμένοι) είναι 
μεγαλύτερο στις θήλεις απ’ότι στους άρρενες. Απ’αυτό φαίνεται η τάση των 
ανθρώπων στις ορεινές περιοχές να εργάζονται περισσότερο οι άντρες για να βγάλουν 
τα προς το ζειν και οι γυναίκες να παραμένουν στο σπίτι και να ασχολούνται με τα 
οικιακά. 

Ο δείκτης γήρανσης της περιοχής είναι αρκετά μεγάλος, οπότε, 
συμπεραίνουμε ότι στην περιοχή υπερισχύουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας έναντι των 
νέων. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούμαστε και με το δείκτη εξάρτησης, ο οποίος είναι 
μικρός σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό. Άρα ο μη ενεργός πληθυσμός είναι 
μεγαλύτερος του ενεργού. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού του Δήμου 
Αιθήκων, που απασχολείται, εντοπίζεται στα Δ.Δ Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και 
Περτουλίου. Έτσι τονίζονται οι σπουδαιότεροι πόλοι έλξης της περιοχής αφού οι 
τρεις συγκεκριμένες περιοχές είναι οι πιο ανεπτυγμένες πληθυσμιακά και 
οικονομικά..  

Η απασχόληση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Αιθήκων, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ, χαρακτηρίζεται από την προτεραιότητα που δόθηκε στον 
πρωτογενή τομέα και κυρίως στην κτηνοτροφία - δασοκομία – θήρα. Στον τομέα 
αυτό απασχολείται το 31% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η πλειοψηφία στην 
εν λόγω δραστηριότητα, είναι άνδρες πράγμα αναμενόμενο λόγω του αυξημένου 
βαθμού δυσκολίας στη διεκπαιρέωση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Σε δεύτερο 
επίπεδο, η απασχόληση του μόνιμου πληθυσμού επικεντρώνεται στα ξενοδοχεία και 
στα εστιατόρια. Άρα, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής θεωρείται η βασικότερη πηγή 
εισοδήματος ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας.  

Τα στοιχεία της έρευνας όμως έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. 
Ενώ στην πρώτη περίπτωση ο πρωτογενής τομέας παραγωγής στην περιοχή 
παρουσιάζεται εξασθενημένος, στη δεύτερη εμφανίζεται ως η κύρια δραστηριότητα 
των κατοίκων. Η εξασθένηση του πρωτογενή τομέα οφείλεται εν μέρει στην 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γενικότερα του τουρισμού ο οποίος μπορεί να 
οδηγήσει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ντόπιων. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των κατοίκων, της τάξεως άνω του 
40% φέρεται να συνδυάζει τις παρακάτω δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία, 
δάσος, τουρισμός, μεταφορές-εμπόριο, υπηρεσίες), με σκοπό την αύξηση του 
εισοδήματός του και κατ’επέκταση τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου.  
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η περιοχή μελέτης συνιστά τουριστικό προορισμό με εξαίσιο φυσικό 
περιβάλλον και μία μεγάλη της έκταση έχει ενταχθεί στις περιοχές NATURA 2000. 
Οι δασικές εκτάσεις της υπόκεινται στους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και 
έχουν χαμηλή φέρουσα ικανότητα. Για την περιοχή NATURA, η επιβαλλόμενη 
προστασία είναι ακόμα πιο περιοριστική αφού περιλαμβάνει περιορισμούς ακόμα και 
ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αναψυχής.  

1. Από την έρευνα προέκυψαν δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την 
περιοχή. Αυτά είναι: ο μεγάλος αριθμός των σκουπιδιών και η έλλειψη υποδομών 
διαχείρισης λυμάτων στις επιχειρήσεις. Η έλλειψη Χώρων Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και μονάδων βιολογικού καθαρισμού, επιβαρύνει τη 
φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της αυθαίρετης απόθεσης των απορριμμάτων. Η 
δημιουργία τέτοιων υποδομών θα συμβάλουν στο να συντεθεί μια πιο προσελκυστική 
εικόνα για την περιοχή. 

2. Ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 
δοθεί στις ανθρώπινες παρεμβάσεις, καθώς αυτό αποτελεί βασικό πόλο έλξης 
επισκεπτών. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρηματίες της 
περιοχής από την πλευρά τους, θα πρέπει να εστιάσουν ιδιαίτερα στην 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών όσον αφορά τη διατήρηση της καθαριότητας του 
περιβάλλοντος και την αποφυγή της διατάραξης της φυσικής ισορροπίας. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνταξη και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, 
στο οποίο θα επισημαίνεται η τεράστια προσφορά του περιβάλλοντος στον άνθρωπο 
και θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών κατά την προσέλευσή τους.  

3. Όσον αφορά το περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται μαγευτικό και 
πολύ καλό για αναψυχή. Η συγκεκριμένη άποψη πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
αφού αποτελεί θετικό στοιχείο ανάδειξης της περιοχής. Οπότε θα πρέπει να δίνεται 
μεγάλη προσοχή στις ενέργειες των ανθρώπων που την περιβάλλουν αφού 
οποιεσδήποτε απερίσκεπτες ενέργειες μπορεί να το υποβαθμίσουν με αποτέλεσμα να 
χάσει τη σημερινή του αίγλη.  

4. Θα πρέπει επίσης, να δοθεί βαρύτητα στη δημιουργία επαρκών χώρων 
στάθμευσης λόγω του σημαντικού αριθμού οχημάτων σε περιόδους αιχμής. Ακόμη, η 
δημιουργία περισσότερων χώρων οργανωμένης αναψυχής και αθλητισμού θα 
βοηθήσει, στο να δημιουργηθούν εναλλακτικές δραστηριότητες με τις οποίες θα 
καλύπτουν ευχάριστα οι επισκέπτες, αλλά και οι νέοι της περιοχής τις ελεύθερες ώρες 
τους. 

5. Η δημιουργία καλύτερου οδικού δικτύου και καλύτερης σηματοδότησης 
αποτελούν έργα τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν στην περιοχή. Έτσι, η περιοχή 
θα είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους και θα αποτελεί έναν από τους βασικούς 
πόλους έλξης επισκεπτών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ορεινό 
τουρισμό. 

6. Ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών που παρατηρείται στην περιοχή δεν 
αποτελεί αρνητικό στοιχείο αλλά θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωσή τους σε 
θέματα που αφορούν τους τρόπους προστασίας του τοπίου. Ακόμη, επιβάλλεται η  
επίβλεψη – επιτήρηση της περιοχής αφού η έλλειψή της σε συνδυασμό με την 
εξάρτηση των νεοελλήνων από το αυτοκίνητο και την επιθυμία τους να μην τα 
περιορίζουν τη χρήση τους στους κύριους μόνο δρόμους, προκαλούν σοβαρές 
διαταραχές στη φυσική ομορφιά του τοπίου.  
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7.  Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής δίνεται η δυνατότητα στους 
νέους να ασχοληθούν με παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία θα επιφέρουν 
οικονομικά οφέλη τόσο στους ίδιους όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η ενημέρωση 
και η εμπλοκή των νέων σε σχετικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα αυξήσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και θα συμβάλλει στη συγκράτηση του ορεινού πληθυσμού. 

8. Η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας αντιμετωπίζεται θετικά από 
τους ντόπιους. Παρ’όλα αυτά θα πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένους όρους 
δόμησης οι οποίοι θα είναι περιβαλλοντικά αποδεκτοί. 

9. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα πολλές κατοικίες 
να µένουν κενές για κάποια περίοδο του έτους. Αυτός ο παράγοντας, αν αξιοποιηθεί 
σωστά, θα αυξήσει τα όρια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής όσον αφορά την 
τουριστική ανάπτυξη, καθώς αυτές θα μπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως 
τουριστικά καταλύµατα. Η χρήση των κενών κατοικιών ως τουριστικών 
καταλυµάτων, θα εµποδίσει καταρχήν τη δηµιουργία νέων µεγάλων τουριστικών 
καταλυµάτων, θα προστατεύσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το φυσικό 
περιβάλλον και το τοπίο και θα αυξήσει τα εισοδήµατα των ντόπιων κατοίκων. 

 10. Η παρακολούθηση κατάλληλων σεμιναρίων για καλύτερη εκπαίδευση 
των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος και τουρισμού, καθίσταται 
αναγκαία. Μια τέτοια κίνηση, μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου σκέψης 
τους σχετικά με το περιβάλλον της περιοχής και τους τρόπους προστασίας του, καθώς 
και να τους φέρει σε καλύτερη επαφή με τους επισκέπτες. 

11. Στην περιοχή μελέτης παρατηρήθηκε ότι εκτός από την έντονη ανάπτυξη 
του τριτογενή τομέα παραγωγής, σημαντικό μέρος κατέχει και ο πρωτογενής τομέας. 
Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία καλλιεργειών με παραδοσιακά προϊόντα, η 
δημιουργία αγοράς με οικολογικά και βιολογικά προϊόντα και να αναπτυχθεί η τοπική 
κουζίνα. Όλα αυτά μπορούν να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών αφού η 
περισσότεροι κατά την επίσκεψή τους σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς 
επιθυμούν να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερα υπόψη από τις τοπικές κοινωνίες αφού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
μέσο διαφήμισης.  

12. Μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν στην περιοχή είναι η καλύτερη 
διαφήμισή της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, τόσο από τη διάδοση θετικών σχολίων 
από τους επισκέπτες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και την φιλοξενία των ντόπιων 
απέναντί τους, όσο και με τη δημιουργία περισσότερων καταστημάτων με είδη 
λαϊκής τέχνης όπου εμφανίζονται οι τοπικές ομορφιές και οι διάφορες παραδοσιακές 
δραστηριότητες των ντόπιων.  

13. Η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών σε μια περιοχή σχετίζεται άμεσα 
με την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων τους. Έτσι, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
κάποιες δραστηριότητες με τις οποίες θα καλύπτεται ευχάριστα ο ελεύθερος χρόνος 
τους όπως: (η δημιουργία οργανωμένων εκδρομών μέσα στο δάσος, η ιππασία και η 
ορειβασία σε δύσβατα μέρη). Μ’αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν 
περισσότερο την παραμονή τους στην περιοχή και θα επιδιώκουν την παράτασή της. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων στην περιοχή. 

14. Τέλος, οι καλές σχέσεις μεταξύ των ερωτηθέντων που διαπιστώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Αυτή η 
σχέση μπορεί να τους οδηγήσει σε μία μελλοντική συνεργασία. Έτσι, θα είναι σε 
θέση να αναλάβουν δραστηριότητες οι οποίες για να υλοποιηθούν απαιτούν 
περισσότερες ευθύνες αλλά και περισσότερα χρήματα (π.χ. οργανωμένη 
κατασκήνωση). Οι κοινοί αυτοί στόχοι θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα τόσο 
στους ίδιους όσο και στην περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες 
ηλικιών 
 
 
 
 

 
2001 Μόνιμος πληθυσμός 

 

 

 
Οικονομικά ενεργοί 

 
 
Φύλο και 
Ομάδες 
ηλικιών 

 
 
 
Οικονομικά 
ενεργός 
πληθυσμός 

 
 
Απασχολούμενοι 

 
 
Άνεργοι 

 
Άνεργοι 
νέοι 

 
 
 
Οικονομικά 
μη ενεργός 
πληθυσμός 

Σύνολο 474 407 41 26 767 
Άρρενες 352 306 33 13 297 
10-19 ετών 4 1 0 3 52 
20-24 ετών 35 30 1 4 2 
25-29 ετών 39 31 4 4 3 
30-44 ετών 140 126 12 2 3 
45-64 ετών 129 113 16 0 44 
65+ ετών 5 5 0 0 193 
Θήλεις 122 101 8 13 470 
10-19 ετών 5 0 0 5 63 
20-24 ετών 18 11 0 7 16 
25-29 ετών 12 11 1 0 16 
30-44 ετών 45 41 3 1 46 

45-64 ετών 40 36 4 0 134 
65+ ετών 2 2 0 0 195 

 
ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) 
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Πίνακας 2: Ποσό εξόδων καλοκαιρινών επισκεπτών 
 
 ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΥΒΕΝΙΡ 
 Ν % Ν % Ν % Ν % 
0 71 72,4% 5 5,1% 9 9,2% 43 43,9% 
10     5 5,1% 5 5,1% 
15   1 1,0% 2 2,0% 8 8,2% 
20 1 1,0% 2 2,0% 11 11,2% 10 10,2% 
25     3 3,1% 1 1,0% 
28   1 1,0%     
30     7 7,1% 10 10,2% 
35     2 2,0%   
40   4 4,1% 14 14,3% 4 4,1% 
45     1 1,0% 2 2,0% 
50 1 1,0% 5 5,1% 11 11,2% 9 9,2% 
60   3 3,1% 8 8,2% 1 1,0% 
65   1 1,0%     
70   4 4,1% 5 5,1% 1 1,0% 
80   8 8,2% 4 4,1% 1 1,0% 
90   1 1,0%     
100 4 4,1% 16 16,3% 6 6,1% 2 2,0% 
120   4 4,1% 2 2,0%   
125   1 1,0%     
150 1 1,0% 9 9,2% 3 3,1% 1 1,0% 
180   2 2,0% 2 2,0%   
200 7 7,1% 5 5,1% 2 2,0%   
210 1 1,0%       
250 2 2,0% 3 3,1%     
300 2 2,0% 8 8,2%     
350 1 1,0% 2 2,0% 1 1,0%   
360   1 1,0%     
400 1 1,0% 3 3,1%     
450 1 1,0% 4 4,1%     
480   1 1,0%     
500 2 2,0% 3 3,1%     
600 2 2,0%       
700 1 1,0% 1 1,0%     
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Πίνακας 3: Ποσό εξόδων χειμερινών επισκεπτών 
 
 ΔΙΑΜΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΥΒΕΝΙΡ 
 Ν % Ν % Ν % Ν % 

0 30 46,2%     45 69,2% 
5       2 3,1% 
10     7 10,8% 6 9,2% 
15     10 15,4% 1 1,5% 
20   2 3,1% 5 7,7% 6 9,2% 
25   1 1,5% 2 3,1%   
30     10 15,4% 3 4,6% 
35       1 1,5% 
40   6 9,2% 4 6,2%   
50   9 13,8% 14 21,5% 1 1,5% 
60 3 4,6% 6 9,2% 7 10,8%   
70 1 1,5% 2 3,1% 2 3,1%    
80   10 15,4% 4 6%    
100 5 7,7% 8 12,3%      
120 1 1,5% 2 3,1%     
125 1 1,5%       
130 1 1,5%       
150 6 9,2% 4 6,2%     
200 7 10,8% 2 3,1%     
250 1 1,5% 7 10,8%     
300 4 6,2% 3 4,6%     
350 3 4,6% 1 1,5%     
400 2 3,1%       
450   1 1,5%     
500   1 1,5%     
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 

1. Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 
2. Ε.Ο.Τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
3. Ε.Σ.Υ.Ε.: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
4. Κ.Ε.Π.Ε.: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
5. O.H.E.: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
6. UIOOT: (Διεθνής Ένωση Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού) 
7. W.T.O.: World Tourism Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Αγαπητέ κύριε / κυρία 
 
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια μεταπτυχιακής διατριβής που 

εκπονείται στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό να καταγραφούν οι επιδράσεις του 
τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Περτουλίου. 

Οι απόψεις σας είναι πολύ σημαντικές για μας και θα σας παρακαλούσαμε να 
μας βοηθήσετε, αφιερώνοντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να 
συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο. 

Οι απαντήσεις σας θα είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή σας και τη βοήθειά σας. 
 
 
Ντίκου Δάφνη 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Τηλ. 24310-37196, 6977784505 
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Ι.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
1.Τι είδος επιχείρηση έχετε; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Καφετέρια-μπαρ 

 Ταβέρνα 

 Ξενοδοχείο 

 Κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης 

 Άλλο…………………………….. 
 

 
 
2.Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας; 
……………………………………………………………………………………… 

  
 

 
3.Πόσα άτομα από την περιοχή εργάζονται στην επιχείρησή σας;    
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4.Πώς επιδρά η επιχείρησή σας στην οικονομία της περιοχής; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση) 
 

  Θετικά 

  Αρνητικά 

  Ουδέτερα 
 

 
 
5.Ποιά η σχέση σας με τους ντόπιους; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Πολύ καλή 

 Καλή  

 Μέτρια 

 Κακή 

 Πολύ κακή 
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6.Πώς θα αξιολογούσατε το περιβάλλον της περιοχής; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 
 

 Θελκτικό 

 Μονότονο 

 Πολύ καλό για αναψυχή 

 Καταθλιπτικό 

 Μαγευτικό 

 Χωρίς εναλλαγές 
 Συνηθισμένο 

 Άξιο να προστατευτεί 

 Άλλο ................................................................. 
 
 
 

 
7.Πώς θα χαρακτηρίζατε τους τουρίστες της περιοχής; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 
 

 Φιλικοί 
 Άνθρωποι με ενδιαφέροντα 

 Εχθρικοί 
 Πολλοί σε αριθμό 

 Αδιάφοροι 
 Σφιχτοχέρηδες 
 Άλλο .......................................... 

 
 
 
 
8.Πώς κρίνετε τη μέχρι τώρα ανάπτυξη του τουρισμού; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση) 
 

 Πολύ καλή 

 Καλή 

 Μέτρια 

 Περιορισμένη 

 Πολύ περιορισμένη 
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9.Χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
 

  Ναι 
  Όχι 
  Δεν γνωρίζω 

 
 
 
 
10.Τι μέτρα πρέπει να παρθούν για την ανάπτυξη της περιοχής; (Σημειώστε με Χ μία 
ή περισσότερες απαντήσεις) 
 
 

 Περισσότεροι δρόμοι 
 Αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης 

 Περισσότερα ξενοδοχεία 

 Καλύτερο οδικό δίκτυο 

 Δημιουργία χώρων άθλησης 

 Καλύτερη αποκομιδή των σκουπιδιών 

 Καλύτερη διαφήμιση-ενημέρωση 

 Δημιουργία περισσότερων χώρων οργανωμένης αναψυχής 

 Ίδρυση μουσείου φυσικής ιστορίας 

 Να παραμείνει η περιοχή όπως είναι 

 Άλλο ………………………………………………………… 
 

 
 

11.Χρειάζονται περισσότερα ξενοδοχειακά καταλύματα για την περιοχή; 
(Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 

  Ναι 
  Όχι 
  Ίσως 
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12.Έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω τουρισμού; (Σημειώστε 
με Χ την απάντηση). Αν Ναι συνεχίστε στην ερώτηση 13, αν Όχι συνεχίστε στην 
ερώτηση 14. 
 

  Ναι 
  Όχι 
  Δεν γνωρίζω 

 
 
13.Αν ναι, πού οφείλεται αυτή η υποβάθμιση; (Σημειώστε με Χ μία ή περισσότερες 
απαντήσεις) 

 Στον αριθμό των  τουριστών 

 Στη συμπεριφορά των τουριστών 

 Στις επιχειρήσεις 
 Στην άναρχη οικοδομική δραστηριότητα 

 Στη διάνοιξη πολλών δρόμων 

 Στην ύπαρξη σκουπιδιών 

 Στην έλλειψη επιτήρησης, επίβλεψης της περιοχής 

 Άλλο ........................................................................ 
 

 
14.Πώς επηρεάζει  η επιχείρησή σας το περιβάλλον; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
  

  Θετικά 

  Αρνητικά 

  Ουδέτερα 
 
 

15.Έχετε βιολογικό καθαρισμό; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

  Ναι 
  Όχι 

 
 
16.Πού αποτίθενται τα λύματα της επιχείρησής σας;  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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17.Ποιά η άποψή σας στις παρακάτω περιπτώσεις; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Το υπαλληλικό προσωπικό των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να 
έχει περιβαλλοντικές γνώσεις 

 Ο τουρισμός πρέπει να βοηθά το φυσικό περιβάλλον 

 Στο τουριστικό κύκλωμα δεν πρέπει να συμμετέχει η τοπική 
κοινωνία 

 Ο άνθρωπος μπορεί να επεμβαίνει στο περιβάλλον 
ανεξέλεγκτα 

 Ο τουρισμός πρέπει να επικεντρώνεται στο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον 

 Ο τουρίστας πρέπει να δίνει βάρος στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
(διαμονή, εστίαση, κ.λ.π.) 

 
 
18.Έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης στο προσωπικό σας σχετικά με θέματα 
τουρισμού; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
  

  Ναι 
  Όχι 

 
 
 
19.Έχουν γίνει ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης στο προσωπικό σας σχετικά με θέματα 
περιβάλλοντος;  (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

  Ναι 
  Όχι 

 
 

 
20.Προσωπικά στοιχεία: (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
Φύλο:   
Άνδρας                  Γυναίκα   
 
Ηλικία :  
 <20      20-30         30-50            >50  
 
Επίπεδο σπουδών:  
 Απόφοιτος Δημοτικού                Απόφοιτος Γυμνασίου   
     Απόφοιτος Λυκείου                           Απόφοιτος ΤΕΙ                                   
             Απόφοιτος ΑΕΙ            Κάτοχος Μεταπτυχιακού   
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ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
1.Ποιός είναι ο τόπος προέλευσής σας; 
……………………………………………………………………………………….. 

 
 
2.Πού διαμένετε κατά την τωρινή σας επίσκεψη στην περιοχή; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση) 
 

 

 Σε ξενοδοχείο   

 Σε camping     

 Στο εξοχικό σας  

 Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 

 Σε σπίτι φίλων 
 Δε μένω στην περιοχή 

  
 

 
3.Από πόσα μέλη αποτελείται η ομάδα επίσκεψής σας;     
………………………………………………………… 
 
 
4.Πόσο συχνά επισκέπτεστε την περιοχή; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
 

 Πρώτη φορά   

 Καθημερινά     

 Κάθε εβδομάδα    

 Κάθε μήνα 

 Κάθε χρόνο 
 

 
5.Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η επίσκεψή σας στην περιοχή;  

 
 

Μέρες………………… ή  
      Ώρες………………….. 
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6.Ποιός είναι ο λόγος της επίσκεψής σας στην περιοχή; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Για να θαυμάσω το περιβάλλον  

 Για το χιονοδρομικό κέντρο 

 Για χαλάρωση 

 Για τα όμορφα ξενοδοχεία 

 Για να έρθω σε επαφή με τη φύση 

 Για να έρθω σε επαφή με τους ντόπιους 

 Για να περάσω την ώρα μου 

 Άλλος λόγος ............................................................. 
 

 
 
 
7.Σε ποιες δραστηριότητες συμμετείχατε κατά την παραμονή σας στην περιοχή; 
(Σημειώστε με Χ μία ή περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Σκι 
 Περίπατος 
 Ορειβασία 

 Ιππασία 

 Pick-nick 

 Άθληση 

 Κατασκήνωση 

 Παρατήρηση της φύσης 

 Φωτογράφηση 

 Χαλάρωση 

 Επίσκεψη σε θρησκευτικούς-αρχαιολογικούς χώρους 

 Άλλο ............................................................................ 
 

 
 
 
 
8.Πόσες φορές έχετε επισκεφτεί την περιοχή τα τελευταία πέντε χρόνια; 
    .............. φορές 
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9.Αν έχετε επισκεφτεί ξανά την περιοχή πώς κρίνετε την παρούσα κατάσταση στην 
περιοχή σε σχέση με την προηγούμενη; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
 

 Πολύ καλύτερη 

 Καλύτερη 

 Η ίδια 

 Χειρότερη 

 Πολύ χειρότερη 

 Δεν μπορώ να εκτιμήσω 
 
 
 
 
 
10.Πώς αξιολογείτε το τοπίο της περιοχής; (Σημειώστε με Χ μία ή περισσότερες 
απαντήσεις) 
 
 

 Θελκτικό 

 Μονότονο 

 Πολύ καλό για αναψυχή 

 Καταθλιπτικό 

 Μαγευτικό 

 Χωρίς εναλλαγές 
 Συνηθισμένο 

 Άξιο να προστατευτεί 

 Άλλο ......................................................... 
 

 
 
 
 
11.Τι νομίζετε ότι προκαλεί τη μεγαλύτερη υποβάθμιση του τοπίου και του 
περιβάλλοντος της περιοχής; (Αναφέρετε μερικές περιπτώσεις) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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12.Πώς εκτιμάτε τον αριθμό των επισκεπτών στην περιοχή κατά την διάρκεια της 
επίσκεψής σας; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Πάρα πολλοί 

 Πολλοί 
 Αρκετοί 
 Λίγοι 
 Πολύ λίγοι 

 
 
 
13.Πώς αξιολογείτε την ύπαρξη των παρακάτω παράγοντων στην περιοχή; Για την 
αξιολόγησή σας χρησιμοποιήστε την κλίμακα ( από 1 μέχρι 5) όπου 1: Πολύ άσχημα, 
......., 5:Πολύ καλά (Κυκλώστε τον αντίστοιχο αριθμό σε κάθε επιλογή) 
 

 
Ύπαρξη Σκουπιδιών 1 2 3 4 5 
Αριθμός Δρόμων 1 2 3 4 5 
Ποιότητα Δρόμων 1 2 3 4 5 
Αριθμός Ξενοδοχείων 1 2 3 4 5 
Ποιότητα Ξενοδοχείων 1 2 3 4 5 
Θόρυβος 1 2 3 4 5 
Συνωστισμός 
Επισκεπτών 

1 2 3 4 5 

Αριθμός Αυτοκινήτων 1 2 3 4 5 
Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 

1 2 3 4 5 

 
 
 
14.Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να προστατευτεί το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον 
στην περιοχή; (Σημειώστε με Χ μία ή περισσότερες  απαντήσεις) 
 

 Περιορισμός των αυτοκινήτων στους κύριους μόνο δρόμους 

 Περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή 

 Περισσότεροι χώροι οργανωμένης αναψυχής 
 Αναδάσωση όπου απαιτείται 

 Καλύτερη σηματοδότηση στην περιοχή 

 Πληροφόρηση- Ενημέρωση των επισκεπτών 

 Περιορισμός των υλοτομιών 
 Περιορισμός των επισκεπτών σε συγκεκριμένους χώρους 
 Άλλο ................................................................................... 
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15.Πώς σας αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι; (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Πολύ καλά 

 Καλά 

 Μέτρια 

 Άσχημα 

 Πολύ άσχημα 

 Δεν μπορώ να εκτιμήσω 
 

 
 
16.Πόσα χρήματα ξοδέψατε κατά την επίσκεψή σας για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

Διαμονή ……………………… 
Διατροφή…………………….. 
Μεταφορά……………………. 
Σουβενίρ……………………… 
Άλλο………………………….. 

 
 
 
17.Σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σας από την επίσκεψή σας στην 
περιοχή; (Σημειώστε με Χ την  απάντηση) 
 

 Πλήρως 
 Σε μεγάλο βαθμό 

 Αρκετά 

 Σε μικρό βαθμό 

 Καθόλου 
 

 
 
 
18.Προσωπικά στοιχεία: (Σημειώστε με Χ την απάντησή σας) 
 
Φύλο :   
 Άνδρας                  Γυναίκα   
 
Ηλικία :   
<20      20-30         30-50            >50  
 
Οικογενειακή κατάσταση :   
 Άγαμος/η           Έγγαμος/η       Χήρος/α    Διαζευμένος/η  
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Επίπεδο σπουδών:  
 Απόφοιτος Δημοτικού               Απόφοιτος Γυμνασίου    
     Απόφοιτος Λυκείου                           Απόφοιτος ΤΕΙ                                   
             Απόφοιτος ΑΕΙ            Κάτοχος Μεταπτυχιακού   
 
Επάγγελμα : 

 Δημόσιος Υπάλληλος 
 Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 Ελεύθερος Επαγγελματίας 
 Επιχειρηματίας 
 Εισοδηματίας 
 Βιοτέχνης 
 Αγρότης / Κτηνοτρόφος 
 Εργάτης 
 Οικιακά 
 Μαθητής - Φοιτητής          
 Αυτοαπασχολούμενος (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, κ.ά.) 
 Συνταξιούχος 

 
Μέσο οικογενειακό εισόδημα :  

   <1000 Euro 
     1001 Euro-2000 Euro 
     2001 Euro-3000 Euro 
     3001 Euro-4000 Euro 
     4001 Euro-5000 Euro 
   >5001 Euro 
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IΙI.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
1.Με τι ασχολείστε; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2.Σε τι ποσοστό (%) συνεισφέρουν στο εισόδημά σας οι παρακάτω δραστηριότητες; 
 
   Γεωργία ………………………………………… 
   Κτηνοτροφία……………………………………. 
   Δάσος…………………………………………… 
   Τουρισμός………………………………………. 

 
 
 
3.Με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, η οικονομική σας κατάσταση: 
(Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Βελτιώθηκε σημαντικά 

 Βελτιώθηκε λίγο 

 Έμεινε η ίδια 

 Χειροτέρευσε λίγο 

 Χειροτέρευσε πολύ 
 

 
 
4.Με την ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας για τους 
νέους ώστε να είναι δυνατή η παραμονή τους στο χωριό; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση) 

  Ναι 
  Όχι 
  Δεν γνωρίζω 

  
 
 
5.Πώς έχει επηρεάσει ο τουρισμός το περιβάλλον της περιοχής; (Σημειώστε με Χ την  
απάντηση) 

  Θετικά 

  Αρνητικά 

  Καθόλου 
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6.Αν έχει επηρεάσει αρνητικά προς ποια κατεύθυνση;(Αναφέρετε 2-3 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
7.Νομίζετε ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο ο τουρισμός στην περιοχή; 
(Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

  Ναι 
  Όχι 
  Δεν γνωρίζω 

 
 
 
 
8.Πώς θα χαρακτηρίζατε τους τουρίστες της περιοχής; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Φιλικοί 
 Άνθρωποι με ενδιαφέροντα 

 Εχθρικοί 
 Πολλοί σε αριθμό 

 Αδιάφοροι 
 Σφιχτοχέρηδες 
 Άλλο ..................................... 

 
 

 
9.Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τους επιχειρηματίες; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση) 
 

 Πολύ καλή 

 Καλή 

 Μέτρια 

 Κακή 

 Πολύ κακή 
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10.Παρατηρείτε οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή; (Σημειώστε με Χ την 
απάντηση).Αν Ναι συνεχίστε στην ερώτηση 11, αν Όχι συνεχίστε στην ερώτηση 13. 
 

  Ναι 
  Όχι 

 
 
 
11.Αν ναι, οφείλεται στον τουρισμό ή σε κάποιο άλλο λόγο;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
12.Πώς βλέπετε αυτή την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας; (Σημειώστε με Χ 
την απάντηση) 
 

  Θετικά 

  Αρνητικά 

  Ουδέτερα 
 
 

 
13.Συμμετέχετε ενεργά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής; (Σημειώστε με Χ 
την  απάντηση).Αν Ναι συνεχίστε στην ερώτηση 15, αν Όχι συνεχίστε στην ερώτηση 
14. 
  

 Ναι 
 Όχι 

 
 

 
14.Αν όχι, ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν; (Σημειώστε με Χ μία ή 
περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Ο πρόεδρος της κοινότητας 

 Οι ηλικιωμένοι της κοινότητας 
 Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής 
 Οι νέοι της κοινότητας 
 Η Νομαρχία 

 Η Περιφέρεια 
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15. Έχετε παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια για: (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 

 Γεωργία 

 Κτηνοτροφία 

 Τουρισμό 

 Υγεία 

 Άλλο ........................................ 
 
 

 
16.Πώς βλέπετε το δάσος; (Σημειώστε με Χ μία ή περισσότερες απαντήσεις) 
 

 Ως χώρο εργασίας 

 Ως εμπόδιο στην κτηνοτροφία 

 Ως πηγή εισοδήματος 

 Ως χώρο αναψυχής 

 Ως εμπόδιο στη γεωργία 

 Ως πόλο έλξης τουριστών 

 Ως μέσο προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση 
 
 

 
 
17.Είστε μόνιμος κάτοικος της περιοχής ή μένετε περιστασιακά; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
  

 
 

18.Προσωπικά στοιχεία : (Σημειώστε με Χ την απάντηση) 
 
Φύλο:  
Άνδρας                  Γυναίκα   
 
Ηλικία :   
<20      20-30         30-50            >50  
 
Επίπεδο σπουδών:   
Απόφοιτος Δημοτικού                Απόφοιτος Γυμνασίου   
    Απόφοιτος Λυκείου                           Απόφοιτος ΤΕΙ                                   
            Απόφοιτος ΑΕΙ            Κάτοχος Μεταπτυχιακού   
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